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Cuvânt înainte 

Prezint cetitorului de odată două volume din Surete și 

Izvoade şi anume: vol. XXII cuprinzând documente slavo-ro- 

mâne dintre anii 1412 până la 1722; şi vol. XXIII cuprinzând : 

studiu genealogic asupra familiei Başotă şi istoricul moşiei 

Pomărla, dintru început până la Başoteştii din plin sec. XIX, 

dinte care ultimul vlastar e logofătul Anastasie Başolă, de la 

Pomârla. | 

Intre documentele cuprinse în vol. XXII, o parle şi anume 

cele dintre 1651 — 1722, în total 89 la. număr, privesc colecţia 

Muzeului Municipal laşi, pe care le-am extras în broşură, ca 

a doua fascicolă a Arhivei Muzeului ; iar restul cuprind acte 

slavo-române, surete şi regeste dintre 1412 şi 1625,—90 la nu- 

măr-—din colecția mea manuscriptă, Surete şi Izvoade, care co- 

lecție a ajuns la 64 mari volume. 

Pentru documentele Muzeului Municipal am dat prefața 

în capul fascicolei [1 şi trimet pe cetitor acolo să vază rostul 

lor istoric şi juridic; restul de documente privesc Moldova şi 

vre-o 2— 3 acte privesc Muntania, acte ce le am copiate din arhiva 

d-nei Nat. Vlădoianu, laşi; arhiva Stolniceni-Prăjescu şi arhiva 

Stânca-Roznovanu mi-au furnizat cele mai multe acte slavone 

din acest r&stimp; iar documentele româneşti le-am dat textu 

cu chirilică pentru a sluji în primul loc filologilor, ca studiu pen- 

tru fonetica veche a limbei româneşti din pragul secol. XVII-a. 

Ori care ar fi lupta între şcolile literare-filologice întru transcrierea 

exactă a textelor vechi româneşti din: sec. XVI şi XVII, jumă- 

tatea întăia, tot mai bine este a le da în chirilice şi la nevoe 

în fotografie, cum a început să facă Academia cu publicarea 

în clişee a vechilor texte Coresiane. . Sistema aceasta curmă 

oa tă discuţia, căci şi eu ca publicist de acte vechi istorice,
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slavo-române, n'am chemarea de a înăspri lupta dintre şcolile 
literare azi în polemică ci de a pregăti istoricului textele cât mai 
corect redate, iar filologului textul transcris în chirilice, pentru 
ai lăsa câmp liber să-şi scoată de acolo sistemul său detran- 
scriere. - - 

De pildă: sufixul patronimic şa, în Dumşa, Tomşa, Comşa, 
se găseşte redat in actele vechi în trei forme : Dumşe, Dumşea, 
Dumşa; ceia ce arată că dintru început a fost sufixul me, apoi 
e final a crescut, s'a diftongat în ea (k) şi mult mai târziu s'a 
rezolvit diftongul ea în a; deci din Toma am avut Tomşe— 
Tomşea—Țomşa: 'remue — veaunk — meauina. 

- Cu cât am sporit materialul istoric informativ prin aceste 
2 volume, cetitorul specialist va aprecia. E 

In vol.XXII, cetilorul doritor de a şti ceva, va găsi ştiri foarte 
„vechi şi foarte interesante despre locul, unde cu 80 ani mai pe 
urmă marele Ştefan Vodă îşi va zidi mânăstire şi palat, în 
Huşii de pe Drislaveţ. In 1416 nici nu era Husul, care a trâil 
în valea Elanului, spre Hurdugii de azi, şi n'avea deci de unde 
să-şi întindă moşia sa şi pe valea Drislavăţului, unde se găsiau 
3 sate ființând: Crăiniceştii, Leucuşeştii şi Fetoeştii, vecini cu 
Crăiniceştii. Nu cu mult înainte de acest an, Dolh Dragomir 
(adică Dragomir Lungul) măsură şi hotârniceşte cele 2 sate, pe 
care Alexandru Vodă cel Bun găseşte de cuviință să le dea 
danie la 2 maeştri zugravi: Nechita şi Dobre, pentru obligația 
ce şi-au fost luat de a zugrăvi o biserică din Roman — Mitro- 
polia—şi alta ori şi unde aiurea afară de Rădăuţi. Dar uricul 
nostru mai cuprinde ştiri că la 1400 existau denumiri ca pă- 
durea Lohanului, valea lui Dod, valea lui Ivan, movila Ră- băia, movila Rusului peste Prut, ce sânt şi astăzi după 500 ani! 

. Toate aceste ştiri suni pentru locul străvechiu al Huşilor un mărgăritar istoric. Istoria vecinilor capălă lămuriri nouă în marele ispisoc dat de Alexandru Vodă, fiul lui Radu Vodă, domnul Valahiei, lui Trufanda postelnic pentru satul Ruseneşti. O femee se făcea vecină pentru 17 galbeni! | 
Cu acest al XXII volum am sporit cu 12 documente tex- tele slavone, şi anume: 1 din sec. XV, 1 din sec. XVI, şi 10 din sec. XVII-a, având publicate peste tot documente slavone şi româneşti în trei colecţii ale mele următoarele : 
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XV XVI XVII XVII XIX slavone tota 

T. Codrescu 7 9 20 17 23  1l6= 76 
Uricar. XVII-XXII-XXIV 18 50 116 56 6 139 — 246 
Ispisoace 10 volume 14 60 959 320 9 267 = 1362 
Surete 22 volume 203 542 1981 673 995 743 == 4394 
  

242 661 3076 1066 1033 1165 6078 

Doritorul dea şti ceva despre Pomârla şi Başoteşti, va 

găsi în vol. XXIII, toate ştirile istorice şi genealogice, cu lipsu- 

rile, ce rezuliă din documente. 
Alcătuit ca lucrarejubilară pentru sărbătorirea a 50 de ani 

deia întemeerea liceului Pomârla, ce poarlă numele marelui do- 

nator Anastasie Başotă logofătul, n'am putut reda în întregi- 
me textul documentelor Pomărlei, copiate de demult după nişte 

copii de ule răposatului T. Codrescu şi acestea după condica 

scrisă prin 1858 de un Tomida, gramaticul casei Başotă, azi 

aflătoare la casa şcoalelor. O mare parte din ele, acele ce pri- 

vesc secl. XVI şi XVII le-âm publicat în ale mele Surete şi 

Izvoade vol. 1] şi III ; restul vor fi publicate cu vremea, ca com- 

plectare de material documentar al studiului — prefaţă asupra 

moşiei Pomârla. 
Evoluţia proprietăţii în moşia Pomârla se lămureşte foarte 

bine din acte, aşa că Başoteştii au intrat stăpâni, cei din ur- 

mă prin înzestrare, leagănul lor fiind Bodeştii—Precistei de pe 

Cracău. 

Başoteştii odată ajunşi stăpâni în Pomârla au întregit 

trupul moşiei prin cumpărături de la răzeşii boeri coproprietari 

şi reuşeşte a da în 1838 trupul vechiu al Pomârlei cum a fost 

dintru început al popei Drăghie. 

Dar fapta cea frumoasă a lui Anastasie Başotă a 

fost înzestrarea moşiei cu un instilut Academic întru lumina- 

rea fiilor de săteni de pe moşiile sale din jur: Popeni, Lişna. 

Silişău şi Cocorăni. 
Din această şcoală am avut serii întregi de absolventi, 

cari au dus faima numelui lui Başotă, în toată ţara. 

Anastasie Başotă se încadrează prin fapta sa între marii 
oameni de cultură ai țării şi neamului nostru şi potrivit carac- 
terului publicaţiunilor speciale, ce prezintă vol. VII, VIII, LX, X, şi 

XVII, cu arburele genealogic al familiei Cuza (vol. VII). Ra-
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coviță (vol. VI//7. XVI). Catargiu (vol. 1X), Râşcanu (vol. X.). 
Michiu (vol. XVII), am dat în acest studiu genealogic arborele 
familiei Başotă (vol. XXII]) fără a putea pretinde exacta înru- 
dire la câteva nume, cum şi lăsarea la o parte a ramurei răz- 
leţe din Transilvania neamului Dr. Başotă, medic primar al Cluju- 
lui, ramură care îşi aşteaptă legătura documentară cu tulpina, 
lui Zosin Başotă hatmanul din scl. XVII, această ramură pri- 
begindu-se şi rămânând în Ardeal, în vremea luptelor cu Tur- 
cii la Viena (1683). . | 

* Cu punerea supt tipar al vol. XXIV, după 1 Octombrie 
voiu spori numărul documentelor slavo-române. cuprinzând o 
bună parte din domnia lui Vasile Lupu, întru cât colecția 
mea cuprinde cel mai bogat material istoric, ce priveşte sec, 
al XVII-a. 3076 la număr. 

laşi 22 Sept. orele 5 p. m. 

strada Rafail 1. 
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1. 7165 August 9 (1657) Iaşi. Gh. Stefan Vodă carte la Ursul 
să ţie moşia Saftei din Stanislăveşti pentru o datorie de 40 iei şi 2 
poloboace de vin, 

(Acta Muzeul Municipal laşi, XI, 33). 

Hw Cuwprie Gredan Boegoaa. Biro MacTire renapz 3eM4H 
moaadecrwu | datam carta domniei mali. slugei noastre 
Ursu | lui ca să fie tare şi putiarnic. cu cartia | dom- 
mniei miali. a opri o parte de ocinâ. din sat din Sta- 
ni | lești ce iaste. partia Supăniasii Saftei pentru | căci 
îi iaste datoare cu patrudzăci de lei. şi cu | doaw £&u- 
mătăți de vin!) precum au arătat și | zapis de la dânsa 
şi de la oameni buni. iară ci | nei va da banii. și ciale 
doaw Sumtăţi de vin să ţie | ocină. iară Cui va părea 
cu strâmbul. să vie, să stia ! la faţă şi nime să nu 
Cutiadze a ţinia sau a opri. np'ta cac ancrom renta. 
(înaintea acestei cărți a domniei meale). 

OV dc BATO =+3p36. 4 9. 

Gaam renannz stana. (Însuşi Domnul a poruncit. 
Pecetea în tuș roş ştearsă. 
Hârtie ; la dos nota: carte de la Ghiorghie Ştefan Vodă pe o 

parte de moșie de Stanisiaveşti a gupănesei Saftii. 

2, 7165 August 10 (1657) falş. Zapis talş cum Ursul Vartic 
arată hotarele Grohăenilor şi pe câţi bătrâni se împarte. 

(Acta Muzeul Municipat laşi, XI, 34, 

Adivărat: eu Ursul Vartic: biv dvornic: scriu şi 
mărturisescu. cu a | tastă scrisoari a mie. precum să s 
ştie că dup zapis ce lem dat de moşie de Gro'i hăeni 
a nepoților miei. lui lonaşco Titiului şi irăţinesău lui 
Panhilie | care săntu și în zapis numiţ. precum să s 
ştie moşie pre unde calcă şi cum să | împarte în (sters 

1). Jumătate de vin este polobocul de vin, întru cât se vede că 
Du se generalizase cuvântul siavon „poloboc“ şi se zicea la crame şi 
crăşme,., „0 jumătate de vine. 

Surete şi Izvoade, vol. XXII. ! 1 
ae eta 

ELI IE . 

În ACIDEGIEI
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patru) cinci părţi, care o parte din sus o trag Hongu- 
leștii şi o parte Răcă | tău. şi o parte lonaşcu Tătar, 
și o parte Badiul şi o parte loncul | Irimie, deosăbi ce 
am avut. o parte de cumpărătură. a trie parte din gos 

| din Sumătate de sat, care se numeşte și în zapisul 
nepoților şi atastă | moşie de Grohăeni se hotărăște 
dispre apus cu Triiponeştii în dum | brăviţă şi prin 
rădiul Albii prin capul Săpăturilor şi să hotăreşte mar- 
gine | din gos. cu Scoposenii şi merge la răsărit prin 
plop la Ruptură. şi lovești | în vadul roş în apa Băr- 
ladului; iar margine din sus să hotărăşti cu Tol|de- 
reștii capătul dispre apus și merge la răsărit pintre 
izvoare. iz | vorul din sus este din Toderești. iar cel 
din Sos rămâne Grohăeni şi merge | la răsărit alăture 
cu movila pe din sus de movila găunoasă şi mergi | 
la ruptur la Urechi din carii să hotăreşti cu Măciucaşii 

şi dă în a | pa Bărladului în vadul morii spatarului 
Ilie. şi moara fiind di ce | parte. și aşa scriu şi măr- 
turisăscu cu sufletul mieu cu atastă | scrisoare a mie. 
ŞI pentru credința mam şi iscălit. | 

Eu Ursul Vartic biv dvornic let 7165 August 10. 
In dos nota: ce re și vicliani, No. 4 Aug. 10, 7165, şters Mă- 

incape Grohăeni. Şi hărtie şi slova şi iscălitura sânt grosolane al» 

3. 7166 Ghenar 30 (1 , lasă 

danie nep (1658) Popeni. Maria lui Isac Stârcea 
otului său C. Macri moşia sa Popenii, să o comănde. 

Acta (Muzeul Municipal, laşi |, 4), 

Adecă eu Măriica giupăneasa lui Isac Stârcea de 
openi. mărturisescu | Sângură. cu cest zapis al mieu. 

cum eu de bună voia mea. după săvărşi | tul fiilor miei. 
cari am avut de trupul mieu. am socotit den | rudelea 

meale. şi am primit. pe nepotumieu. pre Costantin| 
Macrii. să mie fie fii în | ii : : at 
pre | măna dum ocul fiilor miei. şi mam d 

isali cu t i ra 

den Popeni. | şi cu oată moșiia şi cumpărătu 
C Cu vecini; câţi am iar dumnealui să mă grijască în | viața mea d i viiață să mă comăn d 

Tofana. care este | st 

den ce mi va trebui și după 
€ aşijdere şi o fată a me anume 
carpă. de i să va prileaji să râ-
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măe de soțu său săracă. să aibăla o socoti şiao 

primi. la sinea. să o grijască | ca şi pre minea. și la 

atasta danie ce am dat sau prilea | jit. mulți oameni 

buni. anumea preutul Ghiorghie domnescu | den Doro- 

noi. şi preutul Andreica de Măgură, şi preutul | Păn- 

telei de Cordăreani. şi preutul Ghiorghie de Sutava 

domnescu | şi preutul Isac de Dimileni, şi preutul 

Andreica de | Dumeani, şi preutul Vasilie de Măgură, 

şi Gligo | rie preutul de Popeani. şi lon diaconul den 

Şvişcău | şi Gavrilaş tornohuz de Dorohoi şi Ghiorghiţă 

cua | Roşca de Căpoteni. și mulți oameni buni şi pentru 

| mai mare credința. pusam pecetea mea şi acești 

preu | ţi toţi săntu mai sus scrişi. ca săi fii lui Macri 
dereap | tă danie în veci. nimeni să naibă a să ames- 
teca şi a stri | ca atastă tocmală. iar Cine va vrea să 
strice den seamin | ţiia mea. să fie neertat de milostivul 

Dumnădzău. şi să aibă | partea cu luda, să s știe. 
Maria Stărcioae. să s știe (pecete) 

pis u Popeni vit 7166 Ghen. 30. 
pop Ghiorghiţ ot Do(ro)hoi 
popa Andrei ot Măgura 
popa Păntelei ot Cordăreni, popa Gligorce ot Popeni, 

popa Gheorghie ot Suceava (pecete) popa Isac ot Di- 

mileni, Andreica popă ot Dumeni az Gheorghiţă ot 

Căpoteni, Diacon ot Vrişcouţ, az Sămion Talpă iscal 

az Gavrilaş iscal ma(m) tămplat la ce tocmală, 
az Gligoraşco Gherman iscal, az Prodan Drăgușescul iscal, 

Eu Gligorie Buzanovschi mam prilejit la tastă tocmală 
şi danie şi am scris zapisul. 

az Tanas Brăescul iscal 

4. 7166 April 26 (1658) Iaşi. Scrisoarea Mariei Stărcloae cătră 

C. Macri pentru Popeani şi viile de la Cotnar plătind datoriile de 

120 lei. ” 

(Acta Muzeul Municipal laşi, I, 5). 

Adecă eu Măriica gupăneasa lui /sac Stărcea 
mărturisescu cu cest zapis al mieu | cum au dat ne- 
potumieu Costantin Macri o sută şi doacdzeci de lei
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bătuţi | întru mănule gineremieu lui Toader tau fost 
părcalab. cari bani am fost eu | datoare gineremieu lui 
Toader ce au cheltuit la pamentea Supănu | mieu lui 
Isac Stărcea. şi a fiiu nostru lui Gligoraşco. şi cându 
Qu scos pre fie mea | Tofana den robie. deci pentru 
aceştea bani oprisă ginere mieu "Toader satul | Popeanii 
şi cu hălăşteu și doaâ falci de vii de la Cotnar. iar deacă au dat | nepotumieu Costandin Macri acei bani 
eu mam sculat şi am dat şiam dăruit! nepotumieu lui 
Costantin Macri, satul Popeanii cu vecini şi cu hălăș- teu | şi cu tot vinitul şi aceale vii de la Cotnar, şi mam 
dat cu tot ce am eu | nepotumieu lui Costantin Macri păn la moartea mea şi după moartea mia | să mă gri- jască. și pre Țuguiu țiganul cu feciorii săi iar i lam dăruit | ca săi hie dumisale lui Costantin Macri şi gu- pănesei dumisale | şi cuconilor săi danie și răscumpă- rătură satul Popeanii şi aceale | ocine şi ţigani toate Câte mai sus scrie, precum iam mai făcut şi altă | scrisoare denaintea a preuți de țară şi a oameni buni, alt nime den sămenţiia | mea să nu s ameasteci și în tocmala noastră au fost Rugină vornic şi Dumitraşco Roşca | vornic şi Ştefan Petriceaico Sulgiar şi Gligo- raşco cua Lupul den Tudora comisul | şi Pătraşco Botez şi Gligorașco Gherman şi Prodan Drăguşescul şi mulţi fetori | de boiari sau prilejit şi eu Poianâ uricar pisal Ad e 3Haer (Să se ştie). Măriia (pecete) u Ilas It 7166 ap. 26. az Stefan Petriceaico Sulger iscal, az Gligoraşco Gherman iscal, az Dumitrașco Roşca dvornic iscal, az Pătraşco Botezu iscal, az Rugină dvornic iscal, az Ghenghea comis iscal, zz Irimia Cărcu portar iscal, az Pătraşco Drăgușescul iscal, az Neculai Murguleţ staroste iscal, az Vasile Talpă iscal. 

  

5. 7167 Iunie 23 (1639) lași. Zapis prin care frații Dumitraşco: Neculai, D. Badiul şi Savia Hermezul îşi impart Gherenii, Micultaţit și alte unelte, 

(Acta Muzeul Municipal lași, XI, 35). 

 Adecă noi Dumitraşco fetorul lui Nicolai de Ghe- riâni, şi fraţii miei Dumitraşco | Badiul şi Savin, scriem:
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şi mărturisim cu cestu zapis al nostru, de a noastră | | 
bună voe, de nime nevoiţi, nici asupriţi, învoituniam şi 
niam tocmit | cu dumnăalui Dumitrașco Drăguţescul 
portariul, pentru nește părţii de wunn. din sat din 
Gheriani, şi din Miculiaţi ce sântu la ţinutul | Doroho- 
iului, şi pentru nește ferecături şi alie unialtfe, tau fostu 
a fea | telor Gliguţăi. deci ocinele. carile mai sus scriem 
Sumătate | de sat de Gheriani şi Sumătate de sat de 
Miculinţi să le ţinem noi şi cu | frații noștri, iară fere- 
căturile și alte unialte să le ție dumnăalui | Dumitraşco 
Drăguțăscul portariul. aşia niam tocmit. şi niam înpăr- 
ţit | de acmu înainte noi la dumnăalui să nu mai ciarem 
nimică din rămășița | fiatelor Gliguțăi. nice dumnăalui. 
să nu mai Ciae nimică. ce să fim | în pace unii de cătră 
alții. şi atastă tocmalâ. am făcut şi am | tocmit. lucru 
cu așşădzătură denaintia dumilorsaal. lui Dumitrașco | 
Roşca și Ruginâ, şi Condri și Dumitrașco vornicii de 
gloatâ. | şi mulţi boiari, din curtia măriei sali. lui Vodâ. 
şi pentru credința cu toții am iscălit şi niam pus dea- 
getele şi pecețile ca s știe. u las It 7167 lunie 23. 

az Savin Hermeziul iscal. —- Stratulat 
az Dumitraşco Neculai iscal. 
az Dumitrașco Roșca dvornic iscal. 

ia dos; Zapis pe Negoini şi pe Niculiţă, - 

6, 7169 Iuli 21 (1661) Hotin. Zapis de vânzare prin care Țanasă 
vinde cu 20 taleri lut Ivan aeguţitor din lași părţile sale din Vor- 
alceni, 

(Acta Muzeul Municipal laşi, XI, 36). 

+ Adecă. eu Tenasie, fitorul popi lui Eremi din 
Vorni | ceni scriu şi mărturisăscu cu Cestu zapis al 
mieu ! cum am vândut o parte din Cos |ticeni. din 

- parte din sus. de nime nevoit. nici | asuprit. ce de bună 
voia a mea. parte ce să va aleagea a mea. și a su- 
rori meale. a Erinăi. şi a Mariei | lui Jvan neguțitorului 
de lași în 20 taleri | şi la tocmalâ nostră. au fost pro- 
topopu. Varto | lomei şi Mihalcea negofifor de la lasi 
şi | Adam ginerele lui Miron părcălabului. și | Hriste
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abagerul de laş şi lvonaşcuţă abage | rul de Sotau. și 
alți omini buni şi bătrâni | şi eu pisarul Vasilie de ce. 
tate Hoti | nului am scris să să ştie. şi să creadză. 
X Mihalcea x Hristea.  u Hotin vltul 7169 iulie 21. | 
pop Păntelei ot Bilavinţi iscal, az lvonăşcuța iscal 
az Pătraşco priclucimsia u siiu tocmal. (avam prilejit 
la această tocmală). 

protopop Vartolomei ot Vancicovţi. 

Adapiv paprnpo TavoSev. 
N 

7. 7169 August 30 (1661) Iaşi. Zapis prin care Miron Bucioc 
sulger vinde cu 550 lei satul Pobrăteştii lui Mihai Vatavul, 

(Acta Muzeul Municipal, laşi X, 22). 

Adec. eu. Miron Butok biv sulgiar. scriu. şi măr- 
turisăsc singur prin mine | Cum eu de bună voia mia. 
de nime silit. nit asuprit. ce de a mea bun voe. | am 
văndut. a mea direaptă. ocin. şi moşie. cumpărătură, | 
satul Pobrăteştii. cu vecini Cu loc. de hăleșteu. cu loc 

| de prisăci. cu loc de moar. din tot locul. cu tot ve: 
nitul, din | cămpu. şi din ţarin. şi din făneţă. pre ho- 
tarul cel bătrân. pre undi. au ținut, Ghiorghiţă Pră- 
Jâscul. şi cu Neculai Strămbianu de la mini. | am cum- 
pârat eu acesta sat. lam văndut dumisali. lui Mihai 
vătavul. şi &upăresei dumisali. şi cuconiior dumilorsale. 
dreptu | cinci sute și cincidzăci de lei bani bătuţi. şi 
acasta tocmal. sau făcut | dennaintia. dumsali. Iorgachie 
marile vistiarnic. şi denna | intea frăținimieu. Neculai 
Buhuş. vel medelnicear. şi | dennaintie cumnatumiau 
Paladie vtori jicniciar şi | dennaintia lui Gorovei cămă- 
raşul. şi miau dat bani deplin | întru mănuli miale şi 
di pre acestu adevărat zapis | al mieu să aibă aşi face 
şi direase domneşti. ca săi fie du | misali. moșie in 
. : ŞI Pentru credința sin , i am şi 
IScălit ca să s ştie. ța singur am scris ş 

: e | u las lt 7169 Av. 30. 
az Miron Butok Div sul.iscal. Iordachi vel visternic iscal. az paz Nicolai Buhuş vel me delniciar iscal oader Paladi vtori jic. iscal, az Gorovei logoit iscal. 

O 

-—
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8. 7170 Sept. 15 (1661) Iași. Măricuţa vămăşoae vinde lui V, 

Gorovei şi Ilie Pleşca cu 300 lei părţile ei din Bărgăoani pentru da- 

toriile tatălui ei Gheorghe hatman. | 

(Acta Muzeul Municipal lași, XI, 37). 

Adecă eu Măricuța vămășoaia fata răpousatului 

Ghiorghie tau fost hatman şi fratemieu | Gligorașco 

păhărnicel şi cumnatu nostu Ursachie vamășul scriem 

şi mărturisim. cu cest | zapis al nostru. pentru văru 

nostru Neculai Abaza sulgiariul cum i saau tămplat 

moarte. | și au murit. pre mănaa noastră, şi la moartia 

lui bani. de cheltuial. nu sau aflaat. şi am fost. | dator 

şi mulţi fostau datori şi lui Andonie blănarul cu o sută 

şi treidzeci de lei. şi niau strănsu | de bani. și bani 

nam avut. de unde săi dăm. ce am scos la vândzarea 

şias parte. din sat, din Bărgăoani. ces | la ținutul Niam- 

țului. carea au fost driaptă, ocină și cumpărătură. tă- 

tăinesău răpousatului | lui Gavril hatmanul dela Grăjdan 

şi de la sorusa (loc gol) | preuteasia. din Mărginiani. 

fitori | Verdişoae. şi de la alte rude ai lor. şi dintralte 

părți. din Bărgăoani ce va fi cumpărat. | Gavril hat- 

manul. din partia Popască şi din parte. Ciuriască. şi din 

partea Avrămească. și | din partea Săcuinească. det alții 

nu sau aflaat să dea bani. ce sau sculat. Vaslie Go- 

rovei logfă | tul de vistirie. şi cu Ilie fitorul. lui Neculai 

Pleşcăi. pentru căci ei săntu. de moşie. | deacolea. şi 

sau tocmit cu noi şi neau dat trei sute de iei bătuţ. 

bani gata şi am luat acii | bani toți deplin la mâna. 

noastră. şi dintraceşti bani am daat. lui Andonie blă- 

nariul. pent | tru. datorie o sutâ şi treidzăci de lei. iar 

alți bani câţ au mai ramas. rămaas. (sic) lam grijit. pre | 
Abaza la moartea lui. şi am dat aceale părţi de ocină 

cu tot venitul şi | cu toţ vecinii. câț au fost la Abaza. 

şi cu vatră de saat. și cu pământuri. în upunnnă şi cu 

locuri | de fănaţ. şi cu câmpu. şi în pădure. şi întrapa. 

şi în tot hotarul. cu tot vinitul | Carili. au fost, pre 

mânaa. lui Neculai Abaza sulgiarul. acele. noi am văn- 

dut | carii mai sus săntu scriş. Vaslie Gorovei logofătul 
de visterie. şi lui Ilie fito | rul lui Neculai Pleşcăi tau 
îost părcalab. ca să fie lor driaptă ocinâ (wunună) şi
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cumpără | tură cu tot vinitul. şi să aibă. dumnalor. aş 
fat şi direase domneşti. pre acest adevărat | zapis al 
nostru. şi pentru mai mari Credinţa. noi am iscălit Şi 
am pus şi peciate. şi eu Tiron diacul am scris. 

u las vit 7170 msța. Sept. 15. 
Măricuţa vămăşoae (peceti) | 

az Gligoraşco iscal. 
lu dos: zapis de la Maricusa (AluprikSca) pre Brăgăoaal. 

9. 7171 Oct. 8 (1662). Zapis prin care Ana Bejăneasa vinde cu 
30 lei o falce vie în Păcurari vameşului Ursachie. N 

(Acta Muzeul Municipal laşi, XI, 38). 

Adecă eu Anna Bijiănias ot Sutav scriu şi mărtu=: 
risescu | cu cestu zapis al mieu cum am văndutu o vie dumisali. | lui Ursachie vamășului o falci de vie în Păcurar direap | tu 30 lei bătuţi ca săi fiia dmsali. pomană în veci. iară eu de acmu să naibu nicio treabă. nici nepoții miei. nici | strănepoţ. iară cine va străca 
tocmala dintru | oamenii miai să fie afurisitu şi anaftema şi | să fie trecleat şi proclet şi au fostu la tocmală | Frangoli stolnicu şi popa Gligorie şi Va | silie ţircovnicu. şi Părasca. şi Gavril, şi | Macsin. şi pentru mai mare credinţa. am pus şi | degitili, ca s să ştie. 

vleat 7171 msța Oct. 8. 
X Anna Bejenes. 

A 

10. 7171 Ghenar 30 (1663) Iaşi. Suret. Cartea lui Evstratle Vodă Dabija dată la Iftime Boţul biv parcalab să cerceteze pricina di- zioonlul Larion din Răteşti cu Boul biv vornic pentru Rătegti şi Un: 

(Acta Muzeul Municipal laşi 1V, 21). 

„Suret de pe cartea Ivăstrati Ş din let Ti! Ghenar 30% s ratie Dabija Voevod 

Iw Evstratie Dabije Voevod bojiiu milostiv. gd. remi Moldayscoi. Scrie domnie mea la Sluga noastră 
(i ine ani Boțul ceau fost pârcalabu dămuv știre 
5) că domniei meale sau jăluit boiarinul nostru Boul
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ceau fostu vornic pe Larion diiaconul din Răteaşti dzi- 
- cându boiarinul nostru că au făcut schimbătur cu La- 

rion diaconul cu nişte moşii de iau dat boiarinul nostru 
Boul driapt ocină a lui a treia parte din sat din Ră- 
teaști lui Larion diiacon iar Larion diaconul au dat alt 
parte de ocin din Ungheni. boiarinului nostru vornicului - 
Boului şi acmu acea parte de ocin din Ungheni ceau 
fostuo dat Larion diaconu boiarinului nostru cea mai 
sus scrie că s află cum că este driaptă ocină şi moşii 
a Cozmii şi fetorii Cozmii au făcut schimbătur cu lo- 
nașcul Grecul din Secueni. pentru aceae dacă veţi vede 
Carte domniei meale. iar dum. să mergi să scoț pre 
Larion diaconul şi pre alți fraţi a lui de pre moșii bo- 
iarinului nostru Boului din Rătești şi să nu mai aibă 
triabă diaconul a s mai amesteca pre moşie boiarinului 
nostru Boului, iar boiarinul. nostru Boul să aibă aş ţinea 
moşie Răteașştii, cu tot venitul precum miau arătat şi 
mărturie de la mulți oameni buni şi alt jalob să nu ne 
mai vie. - 

Eu lereu Theodor am scris acest suret. 

11, 7771 Iunie Il (1663). Suret, Zapis de schimb între Ecate- 
riaa Dabijoae, doamna, şi Racoviţă Cehan logotătul; acesta dă Buciu- 

leştii și ia satul Jurieştii şi Şercanii. 

(Acta Muzeul Municipal laşi XIX, 3). 

„Suret asemine scos de pe cel adevărat ispisoc a 
domnului Evstratie Dabija Vvd din velet 7171 luni Îl“. 

Ecaterina gspdia gspdinu Noi Evstratie Dabija Vvod 
bojiu milostiu gspdaru z. Moldavscoi. scriem şi dăm 
ştire cu acesta -adevărat zapis al mieu cum de bună 
voia me. mam tocmit cu dmlui al nostru boerin Răcovif 
Cehan marele logfi. şi am făcut o schimbătură între noi, 
datam eu doi sate schimbu, anume Jurieștii la ţinut Lă- 
puşnii, cu vecini şi cu tot venitul dmsale lui Racoviţ Cehan 
marile logit ce acesta sat lureștii este mie driaptă cumpă- 
rătură pe ai miei drepți bani de la egum. Doroltei, şi de la 
săborul de sfănta mănăstire Hlince drept cinci sute de lei 

" Dătuţi, iar mănăstirei este driaptă danie de răposatul 
Stefan Vodă fetorul lui Vasilie Vodă, iar Stefan Vodă



— 10 — 

lau luat acesta saat de la hRăducanul stolnic, fitorul lui 
Gavril hat. pentru o datorie ce iau fost rămas cu cinci 
suie de lei bătuți, dintrun hălășşteu ce lau cumpărat săl 
văneze şi neavând bani să s poată plăti luatuiau satul 
acesta; şi iau mai dat dmsale lui Racoviţe logoftul cel 
mare schimbu şi alt sat anume Șercanii la ţinut Orhe- 
iului, iarăş cu vecini, care sat au fost cumpărătură 
dmsale Ducăi marele visternic drept şapte sute lei bă- 
tuți. de la tot săborul călugăresc de la mănăstirea 
Agapia, iar de la boiarinul nostru Duca lam cumparat 
domnie me, drept iarăşi 700 lei bătuți, iar dmlui boia- 
rinul nostru Racoviţ logft cel mare, miau dat mie schimbu 
drept schimbu satul Butu/eștii cu curţi gata, şi cu ve- 
cini şi cu mori în Bistriţa ce este la ţinutul Niamţului, 
Şi cu tot venitul ce acesta sat Butuleştii iaste dsaie 
driaptă danie de răpăusatul Stefan Vodă feciorul lui 
Vasile Vodă pentru driaptă slujbă ce iau slujit; iar 
Stefan Vasile Vodă, lau fost luat acesta sat de la 
Gheorghie Stefan Vodă şi cu alte toate sate și moșii 
cau avut Gheorghie Stefan Vodă toate liau luat pre 
sama a domniei sale pentru doizeci mii de taleri tau 
dat tatăsău Vasile Vodă în mânule lui Gheorghie Ste- 
fan Vodă săi ţie încă boerie când lau pus şi logofăt 
mare, iar el sau rădicat cu acei bani spre domnie cu 
multi Unguri şi cu Munteni pre Vasile Vodă de lau 
scos din domnie și din țară, şi cu aceste sate am făcut 
schimbu cu dmlui Racoviţ marele logofet, deci am dat 
domnie me dmsale logofătului aceste douiî sate /urieștii 
la Lăpușna şi Sereanii la Orheiu, carele scriem şi mai 
Sus, iar dmlui Racoviţ logoiăt au dat domnii mele acesta 
saat Buciuleștii la ţinut Niamţului ce scrie mai sus 
schimbu drept schimbu căci acesta sat Buciuleştii este 
mai bun pentruaceia sau schimbat un sat pre doi sate 
ca să s poată potrivi schimbul întocmaa. pentru acesta 
lucru diacmu înnainte să fie aceste doî sate lurieștii şi 
Șercanii driaptă ocină de schimbare cu tot venitul dsale 
lui Racoviţă marelui logofet, dar domnia mea să aibu 
a ține satul Buciuleştii cu tot venitul driaptă ocină şi moşie de schimbare, în veci şi pentru Credința pusam
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pecete domniei mele şi această tocmală sau făcut di-- 

nainte a toţi boerii cei mari şi cei 'mici. 

aa c ânarr (să se ştie) şi eu Apostol uricariul am scris.. 

„Acest suret lam scos eu de pe cel adevărat și 

posleduindul din cuvânt în cuvânt, fiind intocma cu cel: 

adevărat am iscălit. | 
Canta vel logit. Mihai Stăncescul ot divan 

12. 7172 Mart 1'(1664). lași. Zapis de vânzare cum Frimui 

vinde cu 18 galbeni lui Nec. Racoviță hatman 11 pământuri în bă-- 

trânul Bulăescului şi 11 pământuri în hotarul Dutceştilor. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, XI, 39), 

Adec eu Frimul şi fămeea mea. Maghiţa şi fitorii 

mei. anume Dumitrașco | şi Merăuţă. şi Toader şi Gro- 

zava şi Acsinia şi Vasilca. şi nepoţii eil și toți stră= 

nepoţii mei. ce să vor aleage din sămânția noastră 

scriem şi | mărturisim cu cestu zapis al nostru. cum 

noi de bună voia noastră. de nime | nevoiţi nici asupriţi 

am vândut a noastră driaptă ocină și moşie din sati: 

din Şurăneşti. din bătrânul Bulăescului. din partea lui 

Necoarâ. Veardeş a patra | partea ce mi sau ales uns- 

prădzeace pământuri. în țarină şi cu loc de fânaţ la: 

Trişori | şi la Piiarsăci şi din vatra satului şi cu tot ve- 

nitul. ce va hi pre hotarul | acelui sat. dereptu net 

galbeni bani gata lei bătuţi. așijdereli iam văndut | şi 

din bătrânul Dutceştilor. din partea Tătăranului. a treia 

partea partea | lui Vasilie fitorul Tătâranului. ce mi 

sau ales cincisprădzeace pământuri. în ţarin | şi cu loc 

de fânaţ la Trişori şi la Piiarsăci. şi cu vatra satului şi 

cu tot | vinitul. ce va hi pre hotarul acelui sat. dereptu 

uow.p galbeni bani gata lei bătuţi | aceaste părţi ce mai 

sus scrie. liam vândut dumsali lui Neculai Racoviţă 

hatmanul | deci ca săi hie dumisali driaptă ocină șI 

moşie în veaci neclătită şi giupăneasăi | dumisali Maria 
şi cuconilor dumsali. pintru căce niau făcut dumnea- 

lui | plata deplin cu bani gata... şi să aibă dumnialui 

aș îace şi diriasă domneşti | pre zapisul nostru. şi în: 

tocmala noastră au fostu mulți oameni buni şi | bătrân:
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'megieşi di prin prejurul nostru anume Popa Cristea şi 
popa | Alecsa şi popa Todosie. şi Vasilie Giurgea. şi 
lfatimia şi lonaşco | Burnar. şi Apostol Burnar și Pa- 
traşco ot Glodeani. și Stoian și Mărăuţ | Todica şi 
“Andronic şi alţi mulţi oameni buni şi bătrâni şi pentru 
credinţa | am iscălit şi niam pus şi pecețili şi degetili 
în loc de peceti ca să s ştie. 

. u las vit 7172 Mart 1 
X_Iitimiie X lonaşco Burnar 

_X Pătraşco X Apostol Bărnar X Stoian. 
< Mirăuţ Todică  X Frimul. Apostol iscal 
x. Apostol Burnar pop Crăste 

nuc: 43 Jlackaa  uckaa 

la dos: Zapis de cumpărătură dela Frimul şi de ia fămeala lui 
Măghioa pe Şoroneşti ot Vasluiu din bătrânul Bulăescul 11 păm. şi 
15 păm. ot Dutteşti, 

13, 7174 Oct. 24 (1665) Iaşi. Zapls cum Ursul Ciogole, plăteşte. 
“cu moşiile sale datoria de 97 lei din gorgtina dela Suceava, pentru a 
„plăti chizăşia lui V. Stărcea vornic de gloată. 

(Acta Muzeul Municipal lași, XI, 47). 

Adică eu Ursul Ciogolea de Rugăşești. scriem şi 
mărturisăm cu cest zapis al meu | cum am rămas din 
gorştina de oi la ținutul Suciavei cu noâdzăci și şiapte 

| de lei. impreună cu Hulubeiu. deci noi nam avut 
banii ce niam rugat dumisaal | lui Vasilie Stârcia vor- 
nicul de poartă. de niau luat pre chezăşie | și au luat 
bani Cu camătă. de la neguţitori. dumnealul Stărcia 
vornicul, | şi au dat pentru noi la gialipi pre lunâ din 
dzeace unsprădzeace. iară | noi am pus zălog la dum- 
năalui vornicul toate părțile noastre din | Rugășeşti. la 
Sutavă, şi din Sănăuţi la Sutava. și din Vlădiani | la 
Sutava, şi din Hriţcani la Hotin, şi niam apucat de 
astădzi | Octovri în 24, păn m doâ săptămâni. săi dăm 
banii dumisaali | iară di nom da banii dumisaal la dzi. 
să fie toati părţile | noastre dintraciaste sate peitoare. 
şi pentru credinţa | atasta tănplatusau la acesta zapis 
Svnţiile saale Pâtrașco protopopul de tărgu de Iași și 
Costantin preutul de la stii | Dimitrie şi Tasie preutul
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de la besiarica Ghianghei şi cu | toţii am iscălit. şi ew 
Strătulat am scris. uricariul. 

| u las, lt 7174, msțaa. Oct. 24 dni 
X Ursul X  Hulubeiu 
az popa Patraşco protopop iscal 

az popa Costantin iscal 
az “Toader iscal 

az popa Tasie iscal 
In dos: a Stărcei,— „den Hriţcani de la Hotin, şi den Rogăşeşii: 

ot Sutav. | Sănăuţi tij îi Vlădeai tij. 

Se începuse altă redactare, din care se păstrează făşia întăia- 
de hărtie: 

„Adecă eu Ursu de Ro... | cum am pus zălog. a... 
| partea din sat din... | vornicul pentru cinci... | săi dau 
bani. din doaâ... | iar de nu or fi bani. la dzi.... | popa 
Constantin di... | antafi. și Vasilie mă... | 

Obs, Din zece doisprezece, mai de demult dobânzile nu se so- 
coteau la sută = per centum, clla zece: din zece unsprezece, sau din: 
Zece doisprezece. Cine lua zece iei, plătea doisprezece lei; deci ia o 
sută venea douăzeci lei. 

— Biserica Gheanghai, este azi bis. sf. Ilie din laşi, pe strada. 
Alexandri, 

14, 7174 Dec, 11 (1665) Iași. Duca Vodă carte la mâna lui: 
Nechifor să caute pe loan din Coţmâăneşti, care i-a aprins casa şi: 
bucatele, “ 

(Acta Muzeul Municipal! laşi, XI, 48). 

T Io Duca Voevod bojiu milostiiu gspdrz zemli: 
Moldavscoi. datam | cartea domniei meale. cestui. om: 
anume Nechifor den Coţmăneșşti | ca să fie tare şi pu- 
ternic. cu cartea domniei meale a căuta | şi a cerca în. 
țara domniei meale pre al său vinovat. pre lon din 
Coţmăneşti. căce iau aprinsu casa. şi iau arsu câteva: 
bucăți , det să aibă al duce la sluga noastră. la lonaşco,. 
iar Sluga | noastră săi facă plată depre. lon săi plă- 
tească bucate | toate. cătei va hi arsu. iar de nui va 
plăti. săl de întru | nescari chizeși. şi săi dea dzi să 
ste de faţă înnainte domniei meli | iar de nu va ave: 
chizeși. iar sluga noastră săl de pe mâna lui | Nechifor:
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-săl aducă la domnia me. şi nime să nu cutedze | a ţine 
sau a opri înnainte cartei domniei meli. 

Saam gspdna velel. u las let 7174 Dek. 11. 
pecete mare în tuş roş stearsă -+- Isac 

+ Hw ASka Boegoaa, EXIIO MACTII FeNApB BEMAn Mod 
“AdBCRON 3.0. 0. A. Cap de bou 

15. 7175 Mart 7 (1667) Iași. Socotială în.împărțala averilor 
“Drăguțăscului, 

(Acta Muzeul Municipal laşi, XI, 41). 

Socoteala ce sau făcut dumisal Supănesei Todoscăi 
-cu fiestri dumisal. cu fitorii Drăguţăscului şi cu gineri 
Drăguţăscului să. s știe. u las vit 7175 Mart 7. 

— cai (219) lei pl (giumătate) să află cheltuiţi de 
„Supăneasa la pamenți şi la datorii ce sau aflatu în 
testamentu pentru galbeni tau luat den salbă însă. 
pentru ck: (225) lei să Sure cu câţi cum au dat la 
-cheltuial. cari bani sau scădzutu. 

— ei (12) pl (jumătate). boaca de mierea. de samă. 
cau văndutu a dumisal la Cernăuţi. câtea si (16) lei 
polobocul iară îiestri dau samă. că lei înpreun. dea va 
hi, aşea căi a dumisal. iar fiestri să fie platnici. 

— lar pentru datorie. tau plătit fior Drăguţăscu- 
lui de la moartea tătănesău. încă ace nu sau socotit. 
incape. Ghiorghiţă. au ba precum or socoti dumnelor 
'boiari. 

— & (60) stupi. datau samă fitorii Drăguţăscului 
cau ramas. după moartea Drăguţăscului. de or dovedi. 
să aibă ai lui fitori. Drăguţăscului. iar de nor dovedi 
să rabde. 

— Pentru mascuri. iară dau samă. Cau rămas de 
la tatăsău. decea. de or dovedi să aibă a lua. iar de 
nor dovedi să rabdea. 

—- Den Sumătate de sat. ce iaste. la Călinești. 
parte. Drăguţăscului. dentru tastă Sumătatea de sat. 
a şease parte de ocină. și cu caselea. să fie. a lui
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Ghiorghiţa. şi den tot venitul să aibă treabă. pe a 
şease partia. ce să va alegea. să s ştie. 

__— Dentra patra parte. de Codreni. ce iaste la ţâ- 
nutul Dorohoiului. să ţie Ghiorghiţă o parte. a şease 
partea. şi a şease parte. ce iaste partea lui lliiaş. iară 
au dăruitu. lliaş. lui Ghiorghiţă. să ţie. cu tot venitul 
ta fi. dentratastă partea. 

— Den Crasna Leuca. ce iaste. la ţinutul Doroho- 
iului cumpărătur. Drăguţăscului înpreun cu fata Tău- 
tului. așijdere. şi altă partea ce iaste cumpărătur. Dră- 
guțăscului. înpreun. cu gupăneasa Todosca. făr partea 
“Todoscăi. ce să va veni a şease partea. să ție Ghior- 
ghiță cu tot venitul. 

az Toader Paladi biv stolnic iscal 
Andreian păh. iscal. 

— Insă am socotit de sau pus dzi în doâ săptă- 
mâni. dup Paşti să fie cu toţ de îfaţ. cine va fi de 
giurat să giure și satul Călineşti să naibă triab. nime 
la dănsul. păn nuş vor aliage. ce venitul morilor să s 
strângă la un loc. 

Andreian pah. iscal. 
In dos: Un izvod de cheltuial împărțală Tudoscăi cu fecloril 

Drăguțăscului, 

16. 7175 Iunie 10 (1667) Iași. Cartea lui lliaş Alexandru Vodă 
la Andreitan pah. şi Talpă vornic să ailagă Popenii în două între C, 
Macri şi Gh. Stârcea. 

(Acta Muzeul Municipal Iaşi, i, 6). 

+ Hoo Maia Sanăanapv Boetoaa, Bi Macri renApz 
BEMAN,  MWAAABCKOH, CRPIEM  AOMHItd | ME 44 Boagi Hoippii. Aa 

SÎnapean nayapunkva. win aa 'Taanz uav doc Bwpuuk. Akaka 
Bei | BEA'E Kapra Aomin amar. ca magutul a4 car aa Ilonani 

(dres din nennukin) „pri uanvrva, AopoXoroAVH | Kape car Acre 
a cva Hoacrpe, a avu Bocranrut Makpu. un ca crpaneţi 

GODameni | Evhi Ac pi Dpeutop meiul 1UH KVM a ŞI Mai 

AHpENTVA, cZ 44 ANEI Xe | TapVA HOIIAHHA0p. NpuH Npeutop. Accnpe 

"TOATE N40 | UHAc. WU CHA CTBANHUL. UiH AVNA UE Ca EA CTA4NH. 

A1PEHFIDENIOP, ZA „AHNBPIHUI CATYa | ui „pir A0ă. WIOMZTATE ae
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CAT Hapra Ati cve ca wie Alakpi kw Xeacijieva | n n or EHHHTVA. tapă WIOMBTATE At CAT NapTA AM poe, ca tie Tucopru |. GTapua. tapaui kv TOP BWHHTVA. unui NpikVa Beui cTaAnH cz daueui uni GO ckpi | coape ca ne At tphpe, "Tor nuitm (aceasta 
scriem). | Y fc AT =3poe ruii 

Găâaa Lenanz Btaaa (Insuşi domnul a poruncit). 
Goaomon azpazakn tea awrder 
Pecete mare în tuş TOŞ cu exerga: 

+ Iv Haaw. BOrBOAA Boăkile Macri ronp. = GrpaTva 
BEMA, MARO, 3, p. o. a, Cap de bou 

  

17. Fără an (e. 7176) Septembre 17 (1667). Zapis de danie pria care Petrea sin Vichi! dă diaconului David de la Cetăţue un loc. de prisacă la București, cât ar arunca cu măciuca, 
(Acta Muzeul Municipal Iaşi, VII, 14), 

Adecă eu Petrea scri eu şi mărturisca (sic) cu a- cestu zapis al mieu. precum am dat | eu de bună voe a me. pentru sufletul Părinților miei, de nimene nevoit | nice silit ce de bună voe a me am dat danie loc de prisac în rădiul Bucure | ştilor. diaconului David de la Cetățuia cât ar Grunca (apSka sic) cu mâtuca în toate | Părțile din mijloccul (sic) prisăcie să hie dat danie ne- Clătit. dreptu a diaconului şi | nime din ruda a me lui (sic) să nu să amestece și dinspre toț fraţii miai. să hie dat | danie pentru sufletul părinților. şi după moarte diaconului cui a vre | să o de să hie volnic unde a vre. iară noi să na avăm amestec cu acel loc | de prisacă. şi acesta tocmală sau făcut dinainte a muţa (sic) omini bu | ni şi bătrănăi (sic) şi păntru mai mare credința: 
1 am pus şi dege | tele ca să hie de credinţă. ca să să știe. _ | 

X Petre sin Vichil X Vrăntan X lon Ciobotar 
X Toader Crace. XŢugulea. x Indreica (N Apenria). 
X Costantina Bărșe X Vasilie X Iftodie Măcne 

„Eu Ifrim diiaconul am scris că sau rugat de am Scris să să ştie fior Vichilui Petrea. 
Obs. In dos: „Bucureşti ces aproape de Cărsteşti, 

Îi 70 pmunupeatn is ori svrăBa
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18, 7176 Mai 3 (1668). laşi. liaş Alex. Vodă carte cătră T. 
Jora sulger şi Grozav să-şi întrebe în divan cu Toader şi răzeșii săi 
pentru Străoani. 

(Acta Muzeul Municipal, laşi, XI, 53), 

T Huw Haizau - AaekcanapS Boetoaa Biro Macmito renapz 
Seman mMoaadeckon. datam Cartia | domnii meali. boiarinu- 
lui nostru. lui Toaderașco Jora &au fost sulgear. şi | 
lui Grozav din saat din Coţmăneşti, să hie tare şi pu- 
tiarniti. cu cartea domnii miali | a chema şi a soroci. 
pre Toader. şi pre toți răzeașii lui ce au moșie la | 
Străoani. să vie aicea. de faţă. şi săși aducă şi direa- 
sele. ce vor avea. | săși întreabe. cu Toaderașco Jora. 
şi cu Grozav. pentru saat pentru Stră | oani. iară dacă 
nu vor vini dup soroc. îi vor aduce cu toboti. mot nn 
(a)ceasta scriem | . 

V tAc AP —3poS Maui rr AHZ 

Gaam Pengnua grata (Insuşi domnul a poruncit). 
pecete domnească: ț Iw Haiam Anranapa. Botgoaa. 

B?KÎIO MACTIIO POCNOAAPZ BEMAH MOAA dRCKOH, —-3p94, Cap de bou. 

Solomon Bărlădeanui vel logoft u t (a învățat). 

19, Fără dată (c; 7177 Febr. 10). Zapis de vânzare prin care 
Vasile şi Simion vând comisului Ştetan Cerchez și Acsiţăi părţile lor 
din Uscaţi, 

(Acta Muzeul Municipa! Iaşi, VIII, 15), 

Adecă eu Vasilie şi Simion fitorii lui lonaşco din 
Cos | teşti. scriem. şi mărturisim. cu cestu zapis al 
nostru. Cum ! noi de bună voia noastră. de nime ne- 
voiţi nici asupriţi am vân | dut a noastră driaptâ ocinâ 
şi moșie. de cumpără | tură. ce niau vostu (tocrs) noaw: 
Cumpăratâ. de la Tărdză (rapsz) | din satu | din Uscaţi. 
giumătate de bătrân. din tot locul. din câmpu | şi din 
țarină. şi din fânaț. și din pădure. aceaia (uta) w ami 
vândut dumisali lui Ștefan Cerchezul şi giupă | niasăi 
dumisali Acsiţâi drptu (loc go!). lei bătuţ. ca săi fie | 
dumisale driaptâ ocin şi moşie nerușeit nice | dănăoar 
în viaci. şi niau plătit. dumnialui acești bani | toţ de- 

Surete şi I2voade, vol, XXII. 2
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plin... lei (şters denainte lui Ghiorghiţ şa lui Vrăn | tan 
şa Zahari... | | 

Obs. In dos nota: let 7177 Febr. 8 No. 2. Zapisul lui Vasaăli 
şi Sămioan tețorii lui lonaşco ce dau la mâna lui Steian Cerchez comis 
că iau vândut giumătate de bătrân, din Uscaţi. 7177 Febr. 10/1669 
N. 4—59 — No. 5—; zapisul pentru o parte din Uscaţi la Vaslui, 

Xwpis GovaTns 

— Altă redactare acestui zapis am publicat în Surete IV, 56, 

20. 7177 Mai 5 (1669) Hotin.  Zapis de vânzare prin care Vasile 
şi Gavril frați vând cu 12 ughi părţile lor dio Costiceni lui Ivan stol- 
nicelul. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, XI, 54), 

i Adec eu Vasili Vătătă (sic) manul. şă cu frateli 
mieu | cu Gavril. fitori popei Iremii. din Belhăuţ. scriem 
și mărtoro | sim noi cu acesta zapis al nostru. <inel va 
citi. săl asculte. | șă săl cradză. cum noi de bună voia 
nostră. de nime nevoiţa | nit siliți. ce noi am văndut.a 
nostră driaptă ocină șă moşăe |! din sat din Costiceni. 
parte moşului nostru. precum au văndut | șă alți frați 
ai nostri. Tanasco. Irena. șă Mărica, dit | șă noi pe 
urma celor fraţi. ce mai sus scriem. vădzăndu că sau 
văndut | ei părţili sal. noi încă am văndut parte. noastră. 
parti din sus. de | Costicen. ce să chiamă Morozova. 
din vatra satului. şă | din cămpu. şă din fănaţe. şâ din 
bălțz. şâ cu tot venitul | acei moșăe. precum nau putut 
încape alți streiini (sic), ce noi cu | toț îraț. am văndut. 
ata parti nostră. dumisal fratelui nostru | lui Ivan stol- 
nicului. driaptu. 12 ug. ban bun. ca să | fii dumisal driaptă 
ocină. şă moșăe cumpărătur de | la noi. şă cuconilor lui 
să nepoților lui. şă strinipoților | lui șă a toată semințiia 
lui. şă atasta tocmal sau fă | cut denainte preufului Simion 
de la Sti Nicolai den tăr | ga din Holin. şâ denainte călu- 

„Sărului Demiian din Clis | căuţ şă denainte lui Vasilie 
Gafenco şă Pătraşco Gaffenco. şâ Vasile Zahul. şâ a- 
cesta zapis sau scris în cas | Gheorghiţei Aslan în fărga în 
Hotin. şă pentru mai mare credin | ţă neam iscălit noi măr.



— 19 — 

toriile şă Vasilie să (cz) Gavril sau pus | degetiie să 
s știe, u Hotin vit 7177 Mal 5. 

| X Vasilie X Gavril săn pop Eremiia 
X Vasilie Zahul X Gheorghiţă - 

Erei Simion Midiian iscal 
şâ eu Gligore am scris. 

az Vasilie priclucitse tam (eu Vasile niam prilejit acolo) 
Eu Pătrașco aşiiderea mam prilejit la acest zapis iscal. 

21, 7177 Mai 10 (1669) Iaşi. Zapis de împărțală, prin care 
“Gavril Grecul şi Ilie îşi împart un loc de casă a lui Scărdan. 

(Acta Muzeul Municipal lași, IV, 22). 

Adecă. eu Gavril Grecul. scriemu şi mărturisăscu. 
cu tastă | scrăsoare. a me. precum, amu avutu. noi 
gălceavă. cu îratele ilie. | pentru un locu. de casă. a 
lui Scărdan. și acel loc au fostu Cumpă | raat de ta- 
tăneu de lonaşco Grecul. iară noi. amu socotitu că nu 
sin | temu înpresuraţi. de fraţii. și moşie avându de 
agunsu | dece nemu voitu. cu fraatei Ilie. și lam daat 
în doa (.pn 404) acel | loc de casă a lui. Scărdan. cemai 
$us scriemu. şi pentra | (ce) la lucu noi nu nemu ţinutu 
nece. de acei tocmală „camu | Awmnr$. la logufătul cel 
mare. şi nemu părât. dece logfe | tul neu. făcutu gudeţ. 
sămi întorcă pre Sumătate. şi meu | întorsu 15 lei din 
parte lui Stratulat „zu. şi din par | te lui Ilii. şi pentru 
Credința amu iscălit ca să s ştie. | 

u las let 7177 Mai 10 
az Stratulat Decăș iscl. az Gavril iscal. 
Obs. Este şi un suret nedatat de pe acest zapis (IV, 23). 

22, 7177 Mai 25 (1669) Iaşi. Zapis de vânzare prin care Canelă 
vlade fratelui său Hristodor un loc de case în laşi cu 30 lei, 

(Acta Muzeul Municipal laşi, XI, 52). 

Adecâ eu. Canelă frateli. răpăusatului. lui Hristo- 
dor. tau fostu. jicnitariu | scriu. şi mărturisăscu cu 
Cestu adevărat zapis. al mieu. precum. fratemieu. | 
Hristodor. au fostu. cumpărat. un loc. de casă. de la 
Vasilie. şi de la Păscălina | părinţii lui Alexandru, fă-
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Cliiarul. de la şura domnească. care loc. iaste. lângă | mesărniță. între Zota biv sulgiar. și între Săorii. peste drum. de Mi | hăilias. soacra lui Pietro. deci după moartea fraţinimieu, lui Hris | todor. ce mai sus scrie eu. vinitam eu aicea la laş unde iaste și locul acela | şi lam scos la văndzare, ca săl Cumpere Cui va trebui. iară Alexandru i făcliiarul carele. mai Sus scriem văd- zându. că scoţ. eu. acela loc. săli văndzu. și fiindu locul moşiia părinţilor lui. el nau lăsat | săl cumpere. altă cineva ce sau sculat. denaintea, a mulți oameni | buni. şi mi iau dat treidzăci de lei bătuți și şau răs- Cumpărat mo | şiia. deci şi eu. vădzăndu căm faci plată. deplin întru mânule | meale. eu încă iam făcut acesta. adevărat zapis de la mâna mea. | şi iam dat şi zapisul ce au fostu făcut tatăsău. fraţinimiu lui | Hristodor. pentru acestu lucru ca să fie lui Alecsandru acesta ioc de | riaptă ocină şi moşiia în viaci. și femei lui. şi Cu- conilor lui | şi nepoților. și Strănepoților lui. iară altul nime dentru sămințiia | noastră Să nu aibă a să ames- iecarea la acesta loc şi în tocmala | noastră la acest zapis. fostau dumnealui. Zota biv Sulgiar. şi Para j schiva cămănar şi Gligori. Gealălău meserciul și Pietro zet Mihăilaş | şi Tofana Săcăloae. şi Păntelei şi Hriţco călăraş de Țarigrad şi | preutul Simion de la popor (sic) şi Pană căldărar, și Andronachii Grădi | nar şi Vasili Luncanul şi mulți oameni buni. de atasta scriu. mărtu ! risăscu şi pentru mai mare Credința. pusumiiam: și iscăli | tura şi noi carii am știut Carte iscălitam. iară carii. nam | ştiut. cartia pusuniam pecetili şi eu Grozea Scrisam zapisul | şi am iscălit să să ştie. | 
u las It 7177 Mai 25 az Grozea iscal 

în dos: 

e*fb navEdoG ppovrnvâs 70 pazite yenatodovhov adshgâc enshroa 15 can?n sv aAcEavipu. na ochavna 30 va ta edafa ua! e1t 70 s3csa Va. a mahed Caansna, Ev ETet =spou, 
„Eu Canela Frontinos, fratele fericitului Hristodol, am vândut o. casă lui Alexandru pentru 30 de aslani, ce i-am primit, şi încă j-an dat şi zapisele cele vechi“,
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23, 7177 luli 5 (1669) regeste, Mărturie hotarnică pentru Săn- 

căuţi şi Căpoteni. 

(Acta Muzeul Municipal Iaşi XIX, 4). 

„1177 lule 5. O mărturie de la un Pătrașcu Lăscu, 
că au tost când au hotărât Urechi Săncăuţii cu Căpo- 
tenii şi au spus şi sămnile, întăi au început de la Luţki 
bolota, de acolo au purces îndărăptul locului pănă au 
venit asupra săleştii Săncăuţilor. şi de acolo au venit 
pe după casa lui Toader Litul şi pe după casa lui 
Costandin Litul de au trecut în ceia parte. pănă la 
vălce, care să chiamă Miciulişce şi de acole au mersu 
tot în dreptul locului pănă la drumul ce vine despre 
Lucăceni la un copaciu unde să înpreună hotarul cu 
cel de Mihăicăuţi şi au căzut aceli casă a Lituleştilor 
şi hotarul lui Urechi şi iazul unde este moara lor lau 
tăet Urechi şi lau slobozit cu peşte cu tot pentru că 
au căzăt TR BOTArUl lui far dacă au Mit Urechr și 
sau uitat un lucru, ei iar sau apucat fără ştire nimărui 

_Şi lau ezit de iznoavă. 
„Sau scos din adeverinţa comitetului. Vasile Danu 

1810 Maiu 24 

» 24. 7178 Mai 20 (1670) suret. Izvod de împărţala moşiilor sul- 
gerulul Gh, Jora, 

(Acta Muzeul Municipa! Iaşi, XI 55). 

izvor de ocinile şi moşiile și cumpărăturile lui 
Gheorghie Jora sulgeriu, ce şau împărțit fetorii pre 
urma dumisale ginerii lui Gligoraşco Jora cei fetor mai 
mare, pre nume Neculai Donici şi Şteian Brăescul, cari 
sânt cu fata lui Grigori Balş păharnicul şi cu Toader 
Jora îratile lui Gligoraşco Jora de pre tată şi cu sorusa 
Tudosca Supăneasa lui Sculi aga, ce sânt cu Anghelina - 
fata Băisanului şi sora lor Măriuţa ci este cu fata lui 
Talpă; însă au mai fost o sor a noastră, anume Safta 
cu fata lui Talpă, ce sau săvărșit, și partea ei de o- 
Cină ce i sau vinit. sau pus pre toți frațăi, precum iau 
venit. ce sau învoit ei de bună voe, şi sau împărțit. 
dinainte a câtorva fetori de boeri. 

7178 Mai 20
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Părțile de ocinea fetorilor lui Gligoraşco Jora să să ştie: 
— &umătate din sat de Sălitcani cu vecinii ot 

Dorohoiu. 
— a patra parte de Onut la Cernăuţi. 
— Bumătate de sat de Volcineţ la Soroca cu vecini. 
— şi nişte dugheni și un loc de casă în laşi, ci 

au vândut Grigoraşco Jora şi o parte din Stănești. şi 
un loc de prisacă, iarăş la Cozantu, şi Cu o parte de 
la feciorii lui Pavăl de să va Scoate, iar de nu să va 
scoate de la fraţi. să nu să cei, căci că au pus la toţ: 
îrații ocini cu găltavă; deci de să vor scoate să s știe 
Cini precum este scris mai sus. 

„ Partea Tudoscăi Supăneasa lui Sculi agă 
— Sumătate de sat de Sălitcani la Dorohoi cu 

vecini. 
— a patra parte de Zubricenii la Hotin cu vecini. 
— a patra parte de sat de Volodian şi a opta parte iarăşi dintraceilaltă. a patra parte cei 

la Hotin. 
— a opta parte de Căzătcani iarăşi dela Hotin. 
— giumătate de sat Săbășani cu Badiuţ ce sânt 

în hotarul Târgului Ştefăneşti ce iaste cu: 
găltavă acesta. 

Parte lui Toader Jora 
— giumătate de sat de Costeşti la Hotin Cu vecini. 
— a patra parte de Onut la Cernăuţi. 
— Bumătate de sat de Hancăuţ cu vecini. — a patra parte de Crăceştii la Vasluiu şi cu o parte din Văratic ce să va alege și cu piv-. niţa lui Bateștii din tărg din laș. ci le sânt cu. 

găltavă aceste. 

Părțile Măricuţii Supănesei lui Ciocărlie 
— &umătate de sat de Brănzenii la Hotin. 
— a opta parte iarăși de Brănzăni tii. 
— a patra parte de Căzătcani tij la Hotin.
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— a patra parte de Volcineţ la Soroca. 
— a şasa parte de Mitești la Hotin. 
— a doasprăzăce parte de sat de Oneşti tij la Hotin. 
— a şasăsprezăcea parte de poiana Cârnului; a- 

ceste părţi de la Usteşti în gos sau socotita 
opta parte. 

— Sumătate de sat de Rusianii la Vasluiu; tij a- 
tiasta incăi cu găltavă. Deci de va pute săo. 
scoată. să o ţie. iar de nu să aibă a bănui 
unul pe altul. 

Toader Jora medelnicer — Grigore Ciocărlie — Ste- 
fan Brăescul — lonaşco Balşe biv parcalab. 

„sau poslăduit din Cuvânt în cuvânt de mine de 
pe altă copie. 1811 luli 4. 

Obs. Cu aceste arătări ale izvodului de împărțală se schimbă 
filiaţiunea Jorăştilor, dată de mine în Surete XVII pg, XIX, astfel: 

Gheorghe Jora sulgeriu, apoi parcalab de Hotin 
fata lui Gr. Balş pah. — (a) = Anghelina fata (b) = fata lui Talpă (c) 

lui Ir. Băisan 

  

uricariul 

Gligoraşco Jora Toader Jora 'Tudosca Măricuţa, Saita 
= sulger =Scuii agă =Ciocăriie Gr. moartă 

fată fată 
= N. Donici = Stef. Brăescul 

  

25, 7178 lunie 1 (1670) Iaşi, Zapis de danle prin care Todosca 
stolniceasa dărueşte Zotei clucer, ua loc în sat Crăciuneşti, 

(Acta Muzeul Municipal, Iaşi XI, 61). 

Adec eu Todosca stolnitasa fata lui Ghiorghie 
Zorii ş Anghilinei ai Băisănias scriu |-și mărturisăscu 
cum de bună voia mea am fost dăruit un loc cât să 
va aleage partea mea | în sat în Crăciuneșşti, cumă- 
trumieu Zotei sulgiariul. şi fiicăi dumisali ce | pănă am 
fost dăruit acel loc nam fost înpărţit cu frații miei cu 
Băisăneștii ce acmu | deacă niam împărţit nu mi sau 
vinit acel loc în partea mea. ce mi sau vinit întralt loc 
iar | pentru acel dat ce iam fost dăruit îi voi da du-
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misali întralt. şi zapisul ce iam i fost făcut dmsali sulgiarului Zotei pe ata parte să nu s creadă nici săl bage | în samă. şi acesta zapis lam făcut denaintea Ghiorghiţi Şepteloaei | medelniceriul cel mare şi dena- intea lui Stefan Petriceaico clucea | riul cel mare şi denaintea dumisali lui Dumitrașco fitorul Nacului | ma- relui (că)pitan. şi pentru mai mare credința miam pus şi pecetea | şi noi aceşti boiari am iscălit ca s să ştie şi eu Chiriac diiacul | am scris zapisul. 
(pecete) u las It 7178 iunie 4 az Gligoraşco Ghenghe vel med. 

az Stefan Petriceaico vel clucer iscal. 

26. 7178 Iunie 29 (1670). Zapis de vănzare prin care Gorgul vinde lui Gavril Costache spatar satul Ghidişeşti din gura Crasnei, la Fălciu, (Acta Muzeul Municipal Iaşi, VIII, 17). 

„Suretu di pi un zapis din vălet 7178 luni 29.“ Adică eu Gorgul şi cumnatăme Salomie. și Alexa din Corni. scriem și mărturisăscu Il cu acestu adevă- ratu zapis al nostru. precum noi vădzându înpresurân- du-ne bogate nevoi şi neavându cu ce le plăti. am vândut. dumsale lui Gavri/ Costachi marelui spatariu | iam vândut a noastră driaptă ocină şi moşie. satul G4i- dișeștii. satu | întregu carili este în gura Crasnii. în ţi- nutul Fălciului cu tot vinitul | câtu va fi pre acel ho- tariu. deci noi am vândutu dmsali dreptu (loc gol) pintru aceia săi fie dmsale driaptă ocină şi Cumpără- tură. și Supănesii dmsali ] şi Cuconilor dmsali în veci. şi la tocmala noastră sau prilejitu căpitanu | Vreme din Guzari şi Chirice din Idritu. şi Gavriţa din Costişeni. şi Macsin | din Pahnă şi Patrașco din Tărdzii. şi mulți oameni buni megieş. | det noi vădzindu tocmala bună. și plata deplină. -făcândusă cu mănule noastre | nem pus şi peceţile şi toţ acești oameni cari mai sus scriem șau | pus peceţili, să fie de credință ca să s ştie | este cu optu peceţi şi iscălituri. 
„acestu suretu di pi zapis vechiu lam scris eu acmu Simion Cheșco uricariul la vălet 7266 lunie 17. (1758)“
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27. 7178 Iunie 30 (1670) Iaşi. Zapis prin care Gavril Costachi 
spatar vinde lui Gh, Duca Vodă satul Ghidişeşti, ia Crasna pentru o 
datorie de 120 lei. 

(Acta Muzeul Municipal Iaşi VIII, 16), 

„Suretu di pi un zapis din vălet 7178 lunie 30 de 
la Gavril Costachi vel spatar.“ 

Adică eu Gavril Costachi marele spatariu scriu şi 
măriurisăscu cu acestu adivăratu | zapis al meu. pre- 
cum am fost datoriu mării sale. lui Vodă cu o sulă şi 
doidzări de lei i det pentru acei bani. am datu Mării 
sale un satu. anume Ghidişeştii, carii sântu | în gura 
Crasnii, în ţinutul Fălciului. care satu îm este mia 
cumpărătură | de la Gorgul și di la cumnatăsa Solomia. 
şi de la Alexa. care oaminii | sântu din satu din Corni. 
şi zapisul.  carili am avut eu de la măna acestora | 
vănzători, încă lam datu la Măria Sa Vodă. decii ca 
să fii Mării sale | driaptă ocină | și Cumpărătură în 
veti și cându sau făcutu acestu zapisu. sau prilejitu 
dumnalui | Miron Costin vel vornic de ţara de Sosu. şi 
Gligorie Hăbăşescul vel vornic | de ţara de susu şi 
dumnlui Neculai Racoviţă hatmanu. i părcălabu Sutav- 
Schii | şi dumlui Talmaciu vel -pah. și dumlui Rasca- 
rachi vel vist. şi dmn | lie Sturze. vel stolnic. şi lon 
Răcoviţă vel comis şi alţii mulți | boeri. şi fitori de 
boeri. sau prilejitu şi pentru mai mare credința am | şi 
iscălitu. şi toţi aceşti boeri. carii sau prilejitu. ca să s 
ştie și sîntu | iscălit. boeri carii sau prilejitu. ca să s 
ştie şi sântu | iscăliţ. boerii. | 

„acestu suret di pi zapis lam scris eu acumu 
Simion Cheşco uricar. la văletu 7266 lunie 17%. 

28, 7478 Iulie 10 (1670) Iaşi. Zapis de danie prin care Irimia 
dăruește cumnatei sale Irinei ua loc de casă în Suceava. 

(Acta Muzeul Municipal Iași, XI, 56). 

Eu lrimia fratele stolnicului Franguli scri eu | şi 
mărturisăscu cu cestu zapis al mieu pentru o bucată 
de loc den tărgu den Sutav. tau dăruit. frate mieu 
stolnicul | Frangulii. dumisali cumnată noastră lrinii



— 26 — 

lângă casa | dumisal. după moartia dumisali îrăținimieu. 
Eu -Acă | am dat acea bucată de loc dumisal. cumnatei 
Jrinii. să | dumneaei ca o Bupăneasă .nţeleaptă miau 
dăruit doi lei de | o păreache de tubole. iară eu iam întărit daniia dumisali îră | ţinimieu Stolnicului. ca să aibă dumneaei pat de toţ şi | de nepoți şi de altă se- minţie. în vet. iară cine va stri | ca. daania. frăținimieu şi Cu nora. să hie proclet | şi treclet. şi neertat de Dumnedzău. şi pre mai mari . credința. am iscălit şi eu Gheorghi Olăcar am scris. 

u las vit 7178 luli 10 
şi eu lonașco armaș sin Nacul stolnic iscal. 

Eu lrimia am iscălit. 
TIOPȚA0.  papTnpăs | 

orepav Mavovhas paste Ta a noa 
la dos: „Zzapisul Irimiiie, 

29, 7179 Mai 18 (1671) Iași. Cap. Florea cumpără cu 36 gal- ben! în Comăneşti (Epoteşti de sus) părţile lui Vartic şi a lor săi. 
(Acta Muzeul Municipal Iaşi, necatalogate). 

Adec eu Vartic şi cu îratemieu. Arion şi cu Pos- tolache fetori lui Simion | Geferi. nepoţii... (ji)bor.. din sat din Romănești. ce să chem acmu Epoteștii | viş scriem şi mărturisim cu acesta zapis al nostru ca s fie de mari cre | dință la măna dumisal(i) căpitanului Flori. și a giup(ă)nes(i) dumsal(i) | Saftei si a Cuconului dumisal(i) Alicsandru. și altor coconi căți Dumnădzeui | va dărui precum am văndut noi de bun(ă) voia nostră de nim(!) siliţi nici asupriţi ce de a nostră bun(ă) voe am Vâăndut din tot hotarul Komăneştilor partia noastră a triia parte co am văndut dumnealor. deriptz trei dzeci şi şes(e) de galbeni bani gata. | şi la acestă tocmal sau tămplat mulți oameni buni di pen prefur megiiaşi | şi boiari şi orăşeni bătrâni anum(e) Vasti)lie Carjeu şi Dumitraşco biv părcălab. | şi Ionașco Batin hotnogul. şi Ariton şoltuzul cu 12 părgari. ot tărga | ot Tecut. şi alți megiiaşi Dumitru ot Mărcești. Deci noi aceşti
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toți ce mai sus sântem scrişi. vădzăndu tocmal bun și 
plata deplin şi noi | încă nem pus peceţili şi iscălitu= 
rili mai fos ca s fie de mari credin ! ță iar noi tărgo- 
veți am pus şi pecete orașului să s ştie. 

lt 7179 Mai 18. 

X Vartic X_ Ariton X Postolachi 
az Dumitraş biv vor. saam iscaal 

az Vasilie Crăjeu iscal 
az lonașco Batin, az Ghiorghie Părcălăbescul 

Î neuare Tpar 'Tebu un cal 

lo dos nota: a trei părţi de Romăneşti şi 12 pog. la Tecuci, 
| 7179 Mai 18 (sic); 

Cî. Surete ms, XLIV, 54, 

30, 7180 Ghenar 20 (1672). Zapis de danie a lui Toader He- 
rescul prin care dă un loc de casă în Stroeşti lui Zanet. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, IV, 24), 

Adică eu Toader Hirescul. scriu şi mărturisăscu. 
cu | cestu adevărat zapis al mieu. precum am dat eu 
un loc de cas | din sat din Stroeşti. ce sînt pe Muldua. 
lam dăruit unui nepot al mieu | lui Zanet. fitorul lui 
Gavril Pătrău. pentru sufletul lui | lon fiiului mieu. ce 
sau trecut ca s i fie dreaptă ocină și | moşiia lui şi fi- 
torilor lui în vece de vece. acel loc de | cas ce mai sus 
scrie din sat din Stroeşti ce sîntz pe Mul | dua. iar 
din fitorii mei sau din nepoţii mei, cari sar | ispiti să 
străce danie. me să fie treclet şi pro | clei şi negru ca 
luda şi acel loc de cas. care și mai sus scrie | din sat 
din Stroeşti. ce sîntu pe Muldua ca s fie dreptă oci | nă 
şi moşie cu tot venitul acei moşii. şi din ţarin. | şi di 
pe apă şi din pădure. şi din tot locul. cu toti vinitul 
di pi zapisul mieu ca s şi facă şi deres | domnești. şi 
cându am (şters daf). făcut. atastă danie sau tăn |-plat 
lonaşco Bărlit. şi Lupul Bărlici. şi Constantin Gro | sul 
de Hăsnășeni și Ghiorghiţă Grecul şi Gavril Gre | cul 
şi Costantin Pătrău cămărașul și Peniţă de | Sireţăl şi 
Costantin Ţipilic de Lăţcani. şi Trifan Țipi | lic ottam.
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şi mulți oameni buni. și pentru mai mare credin | ţa nem pus iscăliturile. şi peceţili. să fie de cre | dinţă. 
let 7180 msțx Ghen. 20 dni 

az Ghiorghiţa Grecul iscal az Constantin iscal az Gavril Grecul isca] az lonaşco Bărlici iscal az Peniţă iscal az Lupul Bărlici iscal 
X  Costantin Grosul x Costantin Țipilic 

X Trifan Țipilic 

  

31, 7180 April 29 (1672). Iași, suret.- Duca Vodă întăreşte vel capitanului (V, Marzacul) de Hotin şi parcalabului (Gh, Zgabără) de Hotia cumpărăturile făcute în Buhăeni, Mănestergureni şi Drăgoeşti de la răzeşi cu 350 taleri, 
(Acta Muzeul Muaicipal Iaşi), necatalogat, 

Ă „Suret asămine de pe suret ci este scos de pe ispisocu sărbesc dela Duca Vodă din let 7180 April 29“. Adică au venit înaintea noastră şi a lor noștri moldoveneşti .boeri a mari şi a mici, boerul nostru Vasile Mărzacul vel căpifan din Hotinu i Gheorghe Zeabără părcalab de Hotin şi niau adus de niau arătat un zapis de cumpărătură de la slugile noastre Sandul, i Ilie, i Gheorghi, i Neculai, i Sălevestru, nepoții lui Ne- coară; şi Tănasă, i Vlasi i Baico i Zamfir, i Dochiţa i Marie fimeia lui Vlasă, i Negruşă i Solomon Cu niamul lui, i Tanasă i Marta, i lonaşco, brat lui Sirghie, i Gro- zavu, i Vasilachi fecior lui lon Căpitan, i Radul, i Ste- fan stolnic i Alexandru, i Pahomi cu niamul lor; i Trifan, i Grigorie, i Dochiţa i Sofronia, nepoți lui Dumitru Ponici Paharnic; şi Dănilă, i Vlasi, i Paraschiva, i Magdalina, toţi nepoți şi Sfrânepoţi lui Dragoş vornicului, 

vândut a lor driaptă ocină și moşie din pustilu de pe Vale sacă cei zic Sovătul de sus anumi săliştile Buhd- enii i Măneștergurenii, şi cu trii iazuri cu vaduri de mori, cari silişti sânt la int Tosa Tatre Vega e Mori în Soci, şi capul moșiilor din Sos să hotărăscu cu Cărpiţii, iar din sus cu Duşmanii mari şi mici; şi liau vândut boerilor noştri lui Vasile Mărzacul vel Căpitan de Hotin
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și lui Gheorghi Zgabură părcălab de Hotin drept 200: 
taleri și trii părechi boi buni şi zăci vaci cu viței. şi 
iarăși au mai venit înainte noastră slugile noastre cari 
mai de sus sânt arătaţi şi cu alte niamuri a lor, Me- 
linti cu fimeia sa Todosiica şi Vlasi comisul şi Mironu 
Lupaşcul păhărnicel şi Nica şi iarăși di a lor bună 
voe, au vândut driaptă ocină şi cumpărătură, iarăşi din 
pustiu la ținut Eșului, pe Sovăţul Bugăi, tot satul Dră- 
goeştii şi cu doaî iazuri și cu doat jazuri de mori şi 
cu doa? Dajuri dE7 pratră, i Tăranie ZA SE ATA 
cu Felintenii şi cu Melintenii şi cu Burdujănii şi cu. 
Sarata şi cu Pustiiul, și iarăşi au mai vândut boerilor 
noştri lui Vasile Mărzacul vel căpitan i lui Gheorghii 
Zgabură părcalab de Hotin, drept 150 taleri și doi cai 
buni; ce dar-și domniia me încă mam încredințat vă- 
zând între dânşii aşăzări şi tocmeli, şi plată deplin 200- 
taleri și trei părechi boi buni și zăci vaci cu viței, au 
dat în mânuje acestor răzeși ce mai sus numiţi, pentru 
moșiia Buhăenii, Măneştergurenii ce sânt pe vale Soci; 
ce să răspunde din Sovăţul de sus cari sânt închieţi 
cu pietri împregiur şi 150 taleri şi doi cai buni au mai 
dat în mânuli mai de sus arătaţi şi altor niamuri a lor: 
lui Melintie cu fimeia sa Todosica, şi Vasile comisul 
și Miron Lupaşcul păhărnicel şi Stefan stolnicel şi Ne- 
Chita capitan şi Sandul Ușşărel şi Neculai Popăscul: 
pentru satul Drăgoeştii ce sânt pe Sovățul Bugăi şi: 
cu hăleştee şi cu vaduri de moară. Şi văzând şi noi 
credința Tor, âti dat ȘI am îitărit boerilor noştri Vasile: 
Mărzacul vel căpitan de Hotin şi lui Gheorghi Zgabură. 
părcalab de Hotin, pi aceste mai sus numite sate Bu- 
hăenii şi Măneştergurenii şi Drăgoeștii și pe tot hotarul: 
lor, pe unde mai de vechi au umblat puinduș şi heriiia- 
îu visteriul domnii meli 24 zloți; iar altul nimine să 
naibă treabă nici să aibă a să mesteca piste aciastă 
carte a domnii meli. nici odinioară în veci. aciasta po- 
roncim. 

Ermonach Varlam egumen de Berzunţi sau tălmăcit.. 
Nicodim Sinadon. 
Costandin Grecianu vel logofăt, 

  

Vo
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Manolachi vel vornic 
Sandulachi Sturza hatman 
„Acest suret posleduindusă cu suretul ce s'a văzut și fiind întocma sau adiverit şi de cătră noi. 

1798 Ghenar 26 Manolachi vel logofăt. 

  

32. 7187 April 7 (1673) Iași. Zapis de mărturie a 19 megleşi “cum lonaşco este vecin lui Ionaşco Capşea. 
(Acta Muzeul Muaicipal laşi, IV, 25), 

Adec noi toți megieşii. de prin preSur. anume O- notreiu. din Zmeești | şi Mihalcia de Stroești. şi Gligorie brat Mihalcia. ottam. şi Gligorii | Corpat ot Leţcani. şi Costantin Pătrău şi Gheorghe ottam. şi Paşco ot Dră- guşani | și David ottam. şi Ghiorghiţ Pucere ottam, şi Precup ot Macsineşti. şi Toader | ottam, și Vasilie ot Secuiani. și Andreiu ottam. și Gheorghiţ Grecul ottam | “şi lon Borşia din Tătăruşi. şi Andriian. ot Broştiani, și Andonie | ot Cărsteşti. şi Vasilie şi Mihăil ottam. scriem şi mărturisim cu tastă | adevărată mărturie dereaptă a noastră. precum noi toți ştim cu sufletele noastre | pentru lonaşco sin lon cum iaste dreptu vecin. lui lonașco sin Capşia. din | tinereţile a noastre păn la bă- ” triniaţele noastre și fată/ lui Qu murit | în vecinătate. la Vasile Capşia. deci noi aşia ştim. așia mărturisim | cu driapte sufletele nevătămate. a noastre şi aşia ne a- 

Scaun se va tâmpla. iar de nu Ss va afla atastă măr- turie | dreptă noi toți ne apucăm se ni se raz barbele. şi s plătim //b sfrâb (aus crpA6) | şi pentru Credința ne -am pus toți degetele şi peceţile. ca s se cradze. X Onofreiu X Mihalcia x Gligore Corpaci, * Costantin X Gheorghie x Pașco x Grecul X David  X Gheorghiţ x Precup  X Toader X Vasilie.  X Andreiu x Ion X Andriian 
X Andonie  X Vasilie x Mihail 

Obs, Pe acelaş hărtie în dos: „lzvod de nemuri“ ci neam sânt,
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den loc den Cabuji. să s ştie. 7/61. Pateleiu, Toader Bărdahan, titorul 
iui Dănilă. Andonie. Simion Berde, Simion Rugul. 

— a murit în vecinătate, adică ca vecin (rumân, şerb, iobag). 
— să ni să rază barbele, era cea mai mare ocară din vechi 

când mergea vorba ca de popă tuns. 

— limbă strămbă, să plătim limba strămbă, ceia ce va îi pe 
urmă „condica şireţilor“, adică a marturilor minciunoşi, 

33. Fără dată (c. 7182 = 1674). Izvod de dajnicii ot Covurlui, 

(Acta Muzeul Municipal laşi, X, 37). - 

Tărgul Gălații 

12 pot(ronici) Zmăul (Slo)bozia ot Galaţi 
16 pot. Toadar. 
16 pot. Liauştian „..Ghiorghia 
12 pot. Ghiorghia „Stratul 
1 ug Zola. | 
16 pot. Piatre... (menzil)gii of Gălați 

ue Baliuba , Ghiorghiţ Ghiuzarliul, 

2 ug Mărcuţă Simion Ca Bu 12 pot. Costantin 
1 ug Nartia 
12 pot: Gligorie Călăraşii de Gălaţi 

4 ug Vasilachi vătav 
10 pot. Nistor 6 .. Sultan stegar 
lug 4 pot. Dima Haciul 2 ... Lupul (călăraș) 
1 ug Neculai bărbieriu | 

In dos: 

„.„(Mo)goș căl(ăraş) slugili Purcalabului „.(Dvan Trică căl. 

8 pot(ronici) Stihi „.Pavăl brat Toma căl. 
1 ug pol. Vasili diiac „„Păcurar căpitan) 
6 pot. Necula slug. „„Ziat Chihae căl. 
6 pot. Mihail slug. „„Istratie căl. 
8 pot. Andonie slug. „„(loa)n Coad. căl. 
6 pot. miătur(ător) curti „„ă Nastea căl. 
Il ug „.ne Căl. 
PD ...(Te)ofan căl.
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«.Uluc căl. 3 ug (Mi)hăilaşco diiac .„(o)nofriai căl, 12 pot. (Ghe)ţul făran „.(Ne)culai căl. 12 pot. (Po)pa Stefan 3 ug (Nia)gu. căl. 16 pot. ..lic slug. 3 ug (Lu)ca căl. 12 pot. (Na)cul ţăran 2 ug (A)postul. căl.: 8 pot. Co(z)ma grădinar. 2 ug (Nia)gul chihaia 1 ug pol. Chira 3 ug (..Ne)culița îa sau 3 ug Arion. 
răspuns păscar 3 ug Ghiprina vornicului Balşe. „sălo Răv... 

»ispisocul din gura Horoiaţii ci este amestec cua Bujoreallor, 
Obs. Ionașco Balşe marele vornic al ţării de sus se întălnește în 7182 supt domnia lui Dumitraşco Cantacuzino Voevod stă voralc şt supt C. Cantemir Vodă. 
— Potronicul valora 10 bani; un leu vechiu avea 12 potroaici = 120 bani, 
— Ugul (galbănul unguresc), valora pe atunci 2 lei = 240 ban: = 24 potronici = 80 parale. 

a NI 

43. 7184 Februari 21 (1676) suret. Zapis de vănzare pria care Mateiaş Giurge vinde cu 50 lei un hăleşteu la Bae, lui Vârlan 2 logofet, (Acta Muzeul Municipal laşi, XI, 58), 

„Suret di pe un zapis a lui Mătieș săn Giurge ot Bae. de vănzare unui hăleşteu ce ave pe locul tărgu- lui Băii. şi lau văndut lui Varlan. vtori logofet la let 7184 Fev 24. —auEn (Sic) luni 7.% Adieă eu Matieş sân Giurge ot Bae şi cu fitorii mei anume Anton şi lanăş, făcutam acestu zapis al meu. la măna dumlui Varlan vtori logit. săi fie dum- sale de bună credință, cum să să ştie că eu de nime silit şi nevoit, ce de a me bună voe. și cu voe fitorilor mei. am văndut un hălăşteu în locul târgului a Băii, cari hălășteu a fost a părinților mei. de moşie stătă- “toare și după ce sau trecut părinții mei au rămas mie diraptă ocină şi moșie şi acmu miau trebuit bani, ce o am vândut dmsale logofătului drept 50 lei bătuți săi îie dumsaie moşie stătătoare în vc și fitorilor dmsale și nepoților dmisale ohabnic în vet, şi când am făcuț atastă tocmală fostau mulți boeri şi oameni buni mar-



turi anume dmlui Gavril Brăescul pitar şi Toderaşco 
Nacul şi Ursul Părcalabul şi Ivaşco tii părcălab şi 
Vasile şoltuzul de tărgu de Bae, şi Andrei a lui Mihil 
şi Hanus săn lanus și Grigore tij lon Man. săn Necu- 
lai lanoş, i Neculai Aurătin, i popa Sărghe, i Pintilii 
şi denainte a toţ tărgoveţilor cari mai sus sănt scrişi 
pe nume. și pentru mai mare credința pusam şi pecete 
tărgului să să ştie. 

Gavril Mitropolit Moldovii adiverim 

35, 7184 April 2 (1676) fără loc. Zapis de vânzare prin care 
Patraşco vinde 5 pământuri în Itrineşti iul Stefan de Băluşești. 

(Acta Muzeul Municipal lași, V, 37). 

Adecă eu Pătraşcu. precum am vândut cinci pă- 
mânturi | din Itrinești, de nimene silit. nece asuprit. ce 
de bu | na voe mia. cu tot venitul. ce se va aleage. 
lui Ştefan | cuone (fii) popei lui Toader. de Băluşeșşti. 
dinainte Stra | tului căpitanului. și dinnainte diacon 
Bejan din Un | guraş. i Gligorie diacon și Miron a! 
Avrămoe i Petre | ot Vălen. i Costăn ottam i rămonah 
Dumitraşco, i Gavril Moga | i -Magee ot Ghigoeşti. şi 
alți come: buni şi bâtrâni | şi eu am scris Neculae. ca 
să fie de credență det pentru | credința nem pus şi 
peceţile. vlet 7184 Ap. 2|., 

Grigorie diaconul „Andrei ; diacon Bejan 
X_ Pătraşco az Stratul capetan iscal 

az Miron iscai 

36. Fără dată de an, Iunie 18, Scrisoarea lui Gheorghe Go- 
rovei cătră nepotul său Gheorghe pentru a-l vesti că Mercuri va îi 
la laşi. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, V, 39). 

Dumnta nepote Ghiorghie sănătate pentru me | ne 
vei ști ca s hi venitu numai mi sau tămplat dem ză(bă | ) 
vitu pentru nişte talhar ci mia fostu furat nişte | cai. 
eară până Miercurii sar acei omenii. or cum mui (pu) 

| te eară Mercurii sară orii cum ar h oi hi la Eşi că 
Surete şi Izvoade, vol, XXII. 3
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acmu | aş hi purces numai nu(pu)tui că mă află ră- 
vășul du | miitale aice în Bătăşenii eară Mercurii să 
ştii | că oi hi în Eşi să fii sănătos. . 

a dumitale ca-un părinte lun 18 
Gheorghie Gorovei 

37, Fără veleat. Gheorghiţă Gorovei scrie la megieşi să vină 
la Eși la gudecata cu copii lui Mihalachi. - 

(Acta Muzeul Municipal laşi, V, 38), 

Dumnivostră megieş. carii ştiţi de aces | tă poeste 
a copiilor lui Mihalachi. vă poc | tescu să osteniţi. să 
veniți la Eși să mărtu | risiţi pe cât ştiţi că e atu şi 
eu oi merge la Eşi | şi cum ştiu oi mărturisi. ce să 
veniți fără nici o | îndoeal că cu mare năpaste să a- 
culise | şti că mai ne știm că săntem tot un nemu. ce 
înblă | cu om fără de ispav. de să acoleseşte ce vă | 
poctescu să veniți, să fiţi sănătoşi. 

a domnilor vostre-de bine voitori 
Ghiorghiţe Gorovei 

38. 7187 Dec. 14 (1678). Iași. Zapis de vănzare prin care. 
Varlam biv log. vinde cu 60 lei un heleşteu comisului Ştefan Brăescul. 

(Acta Muzeul Muaicipal laşi, XI, 60). 

Adec eu Varlam biv logit scri eu cu cest adavă- 
rat zapis al mieu. precum | am făcut tocmal cu dum- 
nialui frateli Stefan Brăescul comis. cun hă | lăşteu ce 
am Cumpărat de la băiaşi anume Mătiiaş Ungurașul. 
acest hălă | știu car(e)le au văndut el a sa direaptă 
moşie de la părinții lui. eu înc acmu | mai pre urmă 
lam văndut dumisa! comisului. şi miiau dat bani şeasă | 
dzăci de lei bătuţi. pentrata și noi iam făcut dumisal 
de la noi zapis ca s | fie a dumisal. şi cuconilor du- 
misal în vet moşie. iar nime dintru | frații miei sau din 
rud noastră. ca s nu s amestece. şi la atastă | toc- 
mal. a noastră sau tămplat boiari. şi fitori de boiari, anume Tode | rașco cuz lonaşco tau fost vornic şi 
Ghiorghiţ Murguleţ ce au fost cupar. | şi eu Toader



«ua Nacul stolnic. am scris zapisul Cu mâna -ihae şi 
am şi | iscălit ca s să știe. aa rroe nnuzm (de aceasta 
scriem). -__u las vit 7187. msța Dek. 20. 
az Vărlan biv logtăt iscal; az Toader Cărstiian iscal 

az Ghiorghiţ biv cupar iscal az Toderaşco iscal 
* „hăleşteul făr bani eu lam dăruit dumsali fratelui 

Vasili iar bani miau întors pre parte de Lămășeni care 
am Cumpărat eu de la Safta. acei bani miau dat doo 
sute de lei biti“. | 

39. 718(9) (1680) Oct. 8 Iași. Cartea lui Duca Vodă dată siu- 
jitorilor de Neamţ să scutească de țărănie pe Mihalachi stolnicul a- 
vând a plăti dările lui cu breasla stolniceilor. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, V, 41). 

Hw Duca Voevod. bi. mist. gspdr zemli Mwldavscoi. 
i Zemli Ucrainscwu | scriem doinnia m. la boiari noştri. 
și la toți. slujitorei. | carei aţi înblat ori cu ce fel de 
slujbe. la ţinutul Niamţului. | că dăm ştire tuturor. 
pentru sluga noastră. Mihăilache stolnicelul | de Bălo- 
sești. dacă viţi vede carte domnii meli. iar voi toţii | 
să aveți. ai da pace. de ţărăniia. nice bucatele lui. 
pentru fărani | să nui trageţi. pentru căci. el iaste cu 
breaslă. șiș plăteştea ! dare lui ce a fi pe breaslă. ce 
area cu stolnicei. iar cine sar | ispiti. ai face vreun val. 
peste carte. domnii meli. bine .să știe | că măcar. boiar 
ar îi. de marea certarea va fi de la domniia mea | şi 
întralt chip nu va îi. atasta scriem. 

(rupt. 718. Oct. 8 dm. 
Obs, A-i da pace de țărănie, insemna a nu-l pune la dare de 

<islă cu ţăranii, cum aici desetină, nici gorştină, care se plătea şi 
ţărăneşti, Mihalache stolaicelul îlind bresiaş, adică ruptaş plătea dare 
cu rupta, individual, cu stolaicei, avându-şi crucea lui usebi în ca- 
tastifele visteriei, 

- 40, 7189 Sept. 21 (1680) Iași. Cartea tui Gh. Duca Vodă cătră 
Mihalachi peatru a sili la plata hartiilor pe Gligore din Băloşeşti, 

(Acta Muzeul Municipal laşi, V, 40). | 

Iw Duca Voevoda. boj. mist. gspdrz zemle Mol- 
«davscoi. datam cartea domniei miali | slugei noastre



lui Mihalachi stolnicelul şi altor oameni din sat! din 
Băloşăşti. să hie volnici cu cartea domniei miali a trage 
pre _Gligori tau dat hărtie de la hărtiiari şi sau pus 
din Băloşeşti | şi apoi nau vrut să dia alte dări cu Bă- 
lășăştii. ce înblă | fugind. şi au Bălosăştii și hărtie de 
la hărtiiari | precum sau pus din Băloșăşti. și lau cău- 
tat şi la tablă | în vistiarie. şi tot sau aflat scris din 
Băloşăşti precum au și | pecetluiț. de la vistiarnicul cel 
mare. pintru aceia or unde lor lafla în țara domnii 
miali numai să aibă al trage să dia la toate | dările 
câte dări au eşit de la hărtii încoace pe hărtiia lui tau 
luat | de la hărtiiari. iar de nu lor aila pre dânsul să 
tragă ce vor găsi | de a lui. şi nime să nu Cutiadzea 
opri înnaintea Cărții domnii | miali. iară cui va părea 
cu strămbul să vie de faţă. 

Saam gsdnz veleal.  u las It 7189 Sept. 21 
Pecete domnească în tuş roş: + Hu Asa nornoaa 

BIO MACTI FCNAdZ 3EMAn MDA AagckoN. cap de bou 
— Hărtie,— de la hărtiiari — tabla visteriei — câte dări au eșit de la hărtii încoace — pe hârtia lui ce au luat de la hărtilari,—n'a vrut să de ia alte dări cu Băloşeștii, ci îmblă fugind, etc. tot vorbe vechi, ce priveau fiscul, 

41. ZI9I Ghenar 19 (1683) Iaşi, Duca Vodă carte cătră Mitea căpitan şi Savin med. să aleagă zestrele iul Vasilie Bainschie despre Lupaşco Bogdan. . 
(Acta Muzeul Municipal. Iași, XI, 66). 

Iw Sa Botgoaa. Bit MAcTIIe FCNApZ BEMAE MGOAA4RCKWH. H BEMAe Skpaunon. scriem domniia | mia la boiarinul nostru 
credintos. dumnealui Savin vel medelnitar şi | la boia- 
rinul nostru la Mitrea căpitanul. dâmuv ştire dumnlor- 
voastre | cau făcut jalobă înnaintia domniei miale. Va- 
silie Bainschie ginerili lui ! Gavrilaş Bogdan. pre Lupaşco 
iitorul lui Ghiorghiţ Bogdan jitniciarul | pentru nişte 
dziastre şi odoarâ şi vitâ şi moşii tau dat samâ | că 
îs dzestri de la soacrăsa. şi acmu le popreașşti Lupaşco. 
aşij | derea şi pentru un frate sterpu lonaşco Bogdan 
stolnicul. carile | nau avut fitori şi tot el le AZTZavrapn, 
deci dac viţ vedea cartia dom | niei miali. iară dum- 
nea voastră să le luaţ sama foarte pre | amănuntul. cu
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oameni buni Carili știu poveastia lor şi ce se va afla ! 
dzeastreli de la soacrăsa. şi partia din cel sterpu din | 
ionaşco. din toate ce să vini partia lui să o aleageți. 
ce i sa vini | partia lui. aşea să o aleageţi cu bucate 
cu moşii cu odoarâ | şi precum viţ afla mai cu dreptul 
să ne faceţi şi o mărturie | să o daţi la mâna cui sa 
vini. atast scriem. 

Saam gospdnu veleal. 
Pecete mică roșie: cap de bou, pasere, trei crini, 

Duzdugan. - u las lt 7191 Ghen. 19. 

42, 7191 Mart4 (1683) lași. Aspra Păladi spătăreasa lasă so- 
$ului său Paladi spatar moşiile sale depe unchiul său Statie clucerul, 

(Acta Muzeul Municipa! laşi, X, 23). 

Adec eu Aspra. gupăniasa. lui Paladie. marile 
spatar. îac ştre cu ata | stâ scrisoare a mia. cum hiindu 
eu tot bolnav. şi temăndumă de moarte, grabnic făcu- 
tam atastâ scrisoare întru mnle dumisali soțului mieu 
Păla | die. spătariul cum de mi s va tămpla moarte 
mai înaintea dumisali. ca să | aibă dumniaalui a mă 
griji după obiciaiul ţrăi. şi moşii ce am dată de la un- 
Chiul | miu Statie ciuciarul. să îie a cuconului miu 
lui Costantin. iar de să va | tămpla moarte. şi cuco- 
nului miu. nime dintru rudele miali să nu s amiastiaci 

| la nimic ce am ci să îie toate moşiile. miali. dumisali. 
jupănului miu şi a Cuco | nilor dumisali. carii vor trăi. 
iar Carii dintru rudele miali sar amesteca peste | scri- 
soaria mia să hie trecliat şi procliat afurisăt de 318 
«vua | ce săntu + e Nichei. herul. și pietrili. să să to- 
pascâ. iar trupul acelui | să stia intreg în viaci. şi cându 
am făcut atastâ mărturie, făcutusau | denaintia duhov- 
nicului miu .popa Gavril ot Cetăţue şi denaintia svnții 
sali | lui Dosoftei mitropolitul. şi denaintia a mulţi boiari 
cari mai gos sântu iscăliți. | ca să s ştie. 

Aspra spat. (|. peceții Acnoa)  u las It 7191 Mart 4. 
eye zav LodprnA zâhas uaptipăs Ta avudev 

Dosoftei Mitropolit Suciavschii (pecete Mitropoliei) 
Obs. la dos nota: testamentul mamei Asprii care lau făcut [a 

«noarte ei, - :
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"43. 7193 August 16 (1685) Iași. Cartea lui Cost. Vodă Cantemir pila care cheamă la divan la laşi pe toţi desetnicii de la Neamţ în pâra cu Drăguţăscul pentru plata nedreaptă a desetinel. 
(Acta Muzeul Municipal! laşi, V,:41 a). 

„_ Hw Costantin Voavwda. Dj. misi. gspdra zermli Mvwldavscwi. dataam carte | domnii meali. slugilor nostre. lui Mihalachi stolnicelul. şi lui Iordachi şi | lui Miron şi lui Ghiorghiţă Perjul şi lui Toader vătavul şi lui Dumi | trașco din Soci şi lui Cocris și Ursului şi altor soţii a lor. carii | au fostu disetnici în dzilele Ducăi Vodă la ţinutul Niamţului. şi | a Sucevii, ca s fii tari și puternici cu cartia domnii miali | săş popriască bu- catili di pre la casăli lor dispre un aprod carili | au mărsu cu Cartea domniii miali să pliniască nişte stupi. a Dră | guțăscului şi a unor blănari carea sfupi au fostu luat deselni | cii pentru disetin. pentru aceea să apere bucatili lor şi de astădzi Avg | 16 dzile p(ă)nă în doae săptămâni. să fii şi disetnicii toți și Drăgu | ţăs- cul și acei blanari să fie cu toții aicia în laş săş în- treb(e). că ace | Ja iudei. ce sau fost făcut nu sau spus dirept şii întraliu Chip po | veste. ce numai la dzi ca s fii cu toţii de faţ. şi aprodul încă | să vii şi nim(e) să nu cutedzi a sta în potriva cărții domnii miali. E u las lt 7193 Av. 16. . 
Pecete: mare domnească în tuş roş:  Iw KRoneranrun BOFROAd. EI MAcTiIo renApa 3tma4u aoaaati. Cap de bou. 

  

„44. 7794 Oct, 17 (1655) sure. Zapis de danie prin care Aposto£ Ipate dărueşte păr. Antim dc ia Cetăţue un loc de prisacă din Dealut mare de pe Vilna. | 
(Acta Muzeul Municipal laşi, Vii, 18). 

„Suret scos de pe zapisul lui Apostol Ipate pentru un loc de prisacă danie ce au dat mnt. Cetaţuia în. ținutul Vasului din It 7194 Oc. 17 cum mai gos arață, „Adecă eu Apostol Ipate, scriu și mărturisescu. cu acestu adevărat zapisul mieu, la mâna sfinții sali pă- rintelui Adam egm. de la sfinta | mat. Cetaţue, şi la tot soborul, precum eu de bună voe me de nime săli



nit asuprit, ce de a me bună. voe. am dat șiam daruit 
a me driaptă ocină şi moșie, un loc di prisacă din: 
Dealul mare din Vilna cu pomet, cu vie, cu făneţ şi cu 
alte ce se va alege. cu tot locul acei priseci, şi cu tot 
venitul ca să fie driaptă ocină şi moşie danie de la 
mine sfintii mnt. ce mai sus să pomeneşte Cetăţui. cu 
toată inima me în vet, şi nime dintru sămănțţiile noastre 
din fii miei, sau din nepoţ, sau din îraţ. să naibă a- 
mesteca la atastă moșie cari mai sus scrim, ce am dat 
danie sfintii mnt. iar cine dintru rudile me(le) din fraţi 
sau din fii miei. sau din nepţ. sar amesteca la atasta 
danie, a dezbati ca să fie proclet şi aiurisit de trei 
sute şi optsprezeci otăț, pentru căt sfinţiia sa părinteli 
egm. şi cu tot soborul miau scris la pomelnic sfintii 
mnt. ca să mă călugărescu, și-la atasta tocmală, sau . 
întămplat boer mare, şi fitor de boiar. oameni buni. Cari 
din gos sau iscălit, şi pentru mai mare credință miam 
pus şi degitul în locu de iscalitura. şi eu Costandin 
Părvul mădelnitar am scris zapisul cu învăţatura dm. 
lui Apostol Ipati şi mam iscălit ca să să craz.. 

„Eu Apostol Ipate.  Velişco. Gavril vel vornic 
Tudor biv. vel vornic | 

_-Alexândru vel post. Balşe vel vornic 

45. 7196 Noembrie 5 (1687) Iaşi. Zapis de danie prin care dă 
armaşului Grumaza jumătate din a patra parte din Umbrăreşti (Co- 
vurlui), 

(Acta Muzeul Municipa! lași, XI, 69). 

Adec eu lIstratie fitor. lui Țogoia. scriem. şi măr- 
turisescu. Cu cestu | zapis. al meu. de nime nevoitu. 
nicea asupritu. ce de a me bun. voe. măr | turisescu 
cum am datu. dumisali. Grumadji. marelui armaș.. o 
parte | de ocină | den cotu. den Unbrăreaşti. de pe 
Covurlui. den na patra | partea gumătate. de partea. 
Cătu. să va aleagea parte | tătănea meu. Țogoia şi o 
am datu. dumisal(e) cu toată voia | mia. ca s bhie du- 
misal. dreptă. ocină și moşie. Cu totu vi | nitul, în vit. 
săş fac(ă) dumnalui și deres. de la domnie de prea | 

Pa
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Zapisul. meu. să fie. dumsali ocină şi moşie. nectătit| ! în vec și am dat dumisali. dinainte lui pitariului şi | dennaintea lui Ioniţă Bantăș, și dennainte. lui Loghin. otam | şi dennainte a mulţi omen. bun. şi bătrăni. de atasta | mărturisescu și pentru credința. mem pus și dege | tul. în loc de pecea(te) să s ştia, 
u las It 7196 Noev. 5 dnz. az Istrate pitar iscal 

la dos: Umbrăregtii ot Covurluiu, 

În OR 

46. 7199 Ghenar 12 (1691). Zapis pentru plata unej morți de 
om pe hotarul Piteştilor, pe Crasna, făcută de Ion şi fraţii săi plătiad 
S lei 10 potr. Pentru un bătrân din Bucureşti şi 4 lei pe glumătate 
bătrân din Piteşti, | 

(Acta Muzeul Municipal laşi, VIII, 19). 
„duret' de pi zapi(s) din anii 7199 Ghenar 12 dni“. Adecă noi fitorul Ruxandii Ion din sat din Fedeşti 

dennaintea dmlorsali vornicilor de Bărlad şi la ză nau' venit. decii niam sculat cu toții ce scrim mai sug şi am dat de am plătit un bătrăn din Burureşti opt lei 10 pot. bătuţă şi pe giumătate de bătrân din hotarul



_
.
_
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Piteștilor am dat 4 lei cinci pot. însă pe un bătrân din 
Bucureşti adică cu toţi banii, iar pe giumătate de bă- 
trân din Pitești am dat numai eu ban lon fetorul Ru- 
xandei şi cu îrațăi mei lordachi şi sorume Anghelina şi 
lia Vechiul am dat noi în mâna dumilorsali vorsali 
fuopcaai) vornicilor de Bărlad a Sălcianului Toader şi a 
Cărstei Cujbă şi acestu zapis lam făcut denainte vor- 
nicilor de Bărlad şi a lui Sămion din sat din Costeşti 
şi Cozma din Deleni și Dănăilă din Arămești. şi Apost 
ottam şi Neculai fratele lui Ştefan Corne de acolo şi 
Vasile fratele lui Dănăilă. det săntu cu toţii şi marturi 
Sămion din Costeşti şi alță oameni buni şi bătrăni cari 
lis iscăliturile înpreun cu acestu pentru creadință ne am 
pus degetele şi pecețăle și peceţăle (sic) şi... diac de 
Cămară am scris zapisul să s ştie. sau... 

Cărstea vor. de Bărlad Ştefan Corne 

Toader Sălcean vor. Neculai brat Sămion ot Costeşti 

Apost Talpeş ot Horăiata Cozma ot Delen 
Vasăle brat Dănăil ot tam 

Dănăilă ot Arămești | 

„Sau scos la let 7265 Oct. 25 din (zile) de Carpu diac 
de Camară. 

47, 7199 Ghenar 28 (1691), Zapis de intoarcere: prin care lon 
al Ruxandei primeşte 2 matce de ia tratele său Chirica pentru partea 
ce se cuvenea să dea pentru o moarte de om pe hotarul Piteştilor şi 
Bucureştilor, pe Bărlad, 

(Acta Muzeul Municipal Iaşi, VIII, 20), 

let 7199 Ghen. 28. . 

Adecă eu lon fetiorul Ruxandei | ot Fedeşti. datam 
zapisul meu la mâna fratelui meu Chiricăi fetor | Ruc- 
sandii. precum că mi au întorsu î | napoi pe parte sa 
ci lau asunsu | pentru o moarte de om. ci sau făcut ! 
pe hotarul Piteştilor i pi a Bucu | reștilor. mi au în- 
torsu 2 matce bune | ci am fostu dat eu bani pentru 
dânsul | şi cându mi au întorsu.-acele 2 matce | sau 

- întămplat Gavril Toderache şi | lordache Paiul şi Onosie
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Buţa 1 sluga vornecului Lupului. şi Ion: Bu | larda ot Jigălii. şi lon Gărneţ | ot Fedești. şi eu lon fetor Ruc- sandi | ot Fedești pentru credinţa am pus | şi degetul. 
X Eu Gavril Toderache -X şi eu Iordache X. şi eu Onosie Buţa  X Eu Ion Bularda x Eu lon Gărneţ 
„Uin eS npesr$a Anapen wm beau an ckpue Banncăa, 

SI pen Auapue. 

  

48... 7209 (1692). Zapisul lui Donosie cum vinde diaconului David ot Cetăţue cu 20 iei părţile sale din Bucureşti pre Băriad. 
(Acta Muzeul Municipal laşi, VIII, 21), 

Adec eu Donosie. scriem și mărtuturisim (Sic) cu Cestu | adevărat zapis. al Meu. precum am văndutu. partia lui Tofan | Cu ai lui fraţi. din sat din Bucuraşti, 

can Căpitan. şi Apostol Morozan, şi Vasilie Nădăbăr- şiai | şi Costantin frata Său. și denaintia Adreicăi. ot ocolina | şi denaintia lui losip şi Simion. zel Ghior- ghiț. deci noi| vădzindu de bun voe lor tocmală şi deplin platâ. nam pus şi | peceţile să s şti. şi eu Ne- culai săn Vrăntan am Scris să s ştie. |. It 7200. 
“X Eu Donosie adeverescu cu zapis -meu şi miam pus degetu. 

X Vrăntan - X Apostul  X:Vasilie X Costantin X Andriica X losip X Simion | Ia 
az Neculai Vrăntan iscal. 

i . e
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49. 7201 Mai 25. (1693) Iaşi. Zapis de văuzare pria care Aniţa 

viade cu 50 potronici (4 lei 20 bani) ua loc de casă în laşi. 

„(Acta Muzeul Municipal laşi, donația N. A, Bogdan), 

Adecă eu Aniţa cu fitorul meu Lu | pul scriem şi 
mărturisescu cu acestă | scrisore a noastră. precum. 
ama văndut | dumisali lui lon fratele lui | Paraschiv. un 
loc de cas. dereptu | 50 pot. ca si fii dumisali lui || on. 
derraptă ocină şi moșie | în veci şi cuconilor dmsali | 
şi la atasta tocmală sau prilejit | mulţi oameni buni și 
bătrâni me | gieși di pe înpresur. anume Ste | fan tăl- 
pălariul şi Pavăl Siima | nul. talpălari. şi Gligoraşco 
Olariul | şi Gorghie Cadegos. şi lon Paholce | şi Gligo- 
roştoe talpalariţ. şi pe i ntru. mai mare credința nam 
pus şi degetili ca s fii de credinţă. ce | mai sus sintem 
scris. It 7201. Mai 25. 

X Aniţa X Lupul X Stefan X Pavăl X Gligoraşco 
X Gorghie Cadegos xlon Paholce x Măria Oligoroştas 

Şi eu Gligorașco am scris zapis martur 

Cît. loan Neculce II, 260. — 50 potronici fac 500 bani sau a 120 
bani un leu vechiu, fac 4 ie! şi 20 bani (2 potronici), 

50. 7203 August 19. (1695) Iași. C. Duca Vodă întăreşte De- 
diulesei Spătăroae dania ce i-a făcut Mihilie şi Alexandra în Movileni 
la Tecuci, 

(Acta Muzeul Municipal laşi, |, 7), 

Hw Bocranahi Ăvka BOEROAd. EX. MACT, FerApA BEMAE 
MWagagckou. adec au vinit înnainte | domnii meali. şa tot 
sfatul nostru. dumneaei. Dediuleas. Spătăroae. și neu 
arătat | un zapis de danie. de la Mihilie. şi de la fă- 
meaia lui Alexandra. făcut de | nainte a mulţi oameni 

"buni. Cu iscălituri şi cu peceţi. scriind și mărtu | risind. 
cum ei de nime siliț. nici asupriţi. ce dintralor bună 
voe. au dat danie | a lor dreptă ocin şi moșie. cât sar 
alege parte lor. din sat din Movilini. cii la ţinutul Te- 
cuciului. din vatra satului şi din cămpu şi | din ţarin 
şi din fânaţ. şi din vii și din vadu de moar. şi din tot 
locul | cu tot venitul. Cât sari alege parte lor. deci 
pentru aceaia şi domniia me | dacam vădzut acel ade-
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vărat zapis credzutam şi de la domniia mea încă iam dat | şam întărit de dumneaei Dediuleas spătăroe. cu parte Mihilii din | Movilini. ca săi hie și de la domniia mea direaptă ocin şi moşie în veci | dumisali şi Cuco- nilor şi nipoţilor şi nime să nu s mai scoale pe | ste atastă carte a domnii mele. H Hat He BoyAer (Şi altiel să nu fie). 

! 
MHC OY tac AT =+3er, ag pi 

Pecete domnească în Ceară roșie aplicată pe hărtie. 
 Tudos Dubău vel logit iscal 

  

51. 7204 Avg. 23 (1696) Iaşi. Cartea lui Antioh Cantemir Vodă dată iul Iordachi Rusăt vel vist. de a-şi lua de a zece de pe moşia sa Oancea, 
(Acta Muzeul Municipal laşi, IV, 26). 
Hw Surewy Roc'ran'run BOEKOAA BX. MACT, PENApa 3EMAE dM(AAăkckou. datam Cartea domnii miale | a credintos şi cinstit boiarinul nostru dumisale lui lordachie Rusăt vel vistiarnic | . şi pre cine va triimeti dumnalui să fie volnic Cu cartea domnii meale a lua de a dzecia de pi driapta ocină a dumisali. ce are la Sat la GOanua. din pâine și din fănaţ. şi din | vie. şi din grădini şi din tot ce ari hi pre a dumisale ocini. şi | nime să nu Cu- teadze a sta înprotiva cărții domnii miali. | 

u las It 7204 Ay. 23; 
Pecete mică în tuş roş: țIw Ariwx Bocramruu ROEEO AA, Cap de bou. 

—————— 

52, 7204 Ava, 24 (1696) Iași. Cartea lui Antioh Vodă dată iui “lordachi Rusăt vist, să oprească un pod de la Oancea, (Acta Muzeul Municipal Iaşi IV, 27). 

+ Hw Anrtok Hocrauruu BOEBOAA BX. MAcT, rcnapa. BEAAE MoamaBckon. datam Cartia | domnii meale a credintos şi Cinstit boiarinul nostru dumisale lui Iordachi | Ruset



Z 
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dumisale di acmu înnainte şi nime să nu cuteadză a 
sta în potriva cărţii domnii miali. 

u las It 7204 Av. 24. 

Pecete mică în tuş roş:  Iw Anriwx Bocranman goe- 
Eoa4. Cap de bou. 

53, 7205 Sept. 4 (1696) Iaşi. Antioh Cost. Cantemir Vodă, 
carte cătră slujitori pentru darea sulgeritului, 

(Acta Muzeul Municipal, laşi, X, 25). 

Hw Antioh Constantin Voevoda. bj. mlstiiu gspdra 
zemli Moldavscoi. scriem | domniia mia. la slugili noastre 
la curtianii de țar și la cei de camar și | la aprodzii 
de lărgu și cei de divan. și la stolnicie şi hânsari. și 
cămăraşi și ru | pltili şi toți mișei noștri țărani de ținu- 
tul Tutuvii. vă facem ştri | pentru răndul sulgerii. cari 
știț bine că făr chelfuial nu pot hi nici o dzi viindu | 
oaste peste Turci și Tătar, şi alții în toate dzili și 
hiindu și slujitorii a curții | făr oboroaci nu pot hi. și 
sulgu de călva vreme nu sau scos nici la Avgust şi 
sau tri | mis de au luat căte o sam de ialoviț di pi la 
oameni de la ținuturi. a cui sau găsit | de au cheltuit 
la sulgerii. și să li s dea cându a eși sulgu. şi hiindu 
şi datorii di la | sulger cau cheltuit mainainte la sul- 
gerie întraltu chip nam avut cum faci. tam soco | tit 
domniia mia de am scos sulgu să dea cu toții nime 
scufialnici să nu hii | pentru ca să nu s scoață iarăş 
curundu SulSu. și sau pus some pe la toate ! ținuturile. 
pusam şacolo la acel finut (cui S) ar vini să dat pe 
izvod ci vor so | cofi boiarii noștri. sintu acolo socoti- 
tori șit da bani de iai(o)viț câte... lei | şi răsur de ug 
câte 2 pt, 1 pi. va fi a străngătorilor și 1 pt. în 
sam(a) sulgerii şi | a cui ialoviț sau luat mai dăunădzi 
acmu li vor finea în sam. câte 6 lei pe cum | vor so- 
coti săfeni. atasta scriem.  u las It 7205 Sept. 4 

Pecete mică în roş: ff lw duriwx Hocranrun BOEBoA. 

Cap de bou.



54, . 7205 Iuli 11 (1697) Iaşi. Suret. Antioh Vodă Cantemir răn- dueşte pe Pilat şi Talpă vornici de poartă să aleagă părţile măn, Ce. „ tățuia, din Băhnăreşti şi din Bucureşti, pe Băriad. - 
(Acta Muzeui Municipal, laşi, VIII, 22). 

„Carte al Măriei sali: Antioh Voeda (sic) la boer ca să aliagă moșiele moșiilor (sic) al mării sali Ducăi Voeda cum mai &os arată. din It 7205 luli 11. Iw Antioh Costantin Voevod. bi. milstiu. gspdr: zemli Moldavscoi. scriem domniia me la boiar al nostru la vornic Pilat şi Talpă tau fost vornic, dămuv ştre. dacă veţ vedea carte domnii mele, să te scoli să mergi la săleşte la Băhnăreşti ce iaste alăture cu Băbiceani. pre. Bărlad, şi să străngiţ oameni buni megiaşi di pen pregiur şi cu bună dreptate. să socoteşti înpreună cu acei oameni buni să a(le)ageţi (sic) nişte părți de ocini a sfintii mnt. Cetăţui. ce iaste cu(m)părat (sic) de ră- poosat domnul Duca Vodă pre zapise ce sor arăta a- şişdere şi din sat din Bucureşt. ce sânt alăture cu Băhnăreștii iarăş să socotiţ şi să aleg părţile mnt. de danie. de Cumpărături. precum ar Spuni drăsăle şi pre- cum or şti oameni din ţarini. din fânaţ. dintrap din tot „locul. cu tot vinitul, şi pre cum îț socoti drept siţ a- lege să Stălpiţ despre alti părți şi să faceţi şi mărturie să avem ştire. 

vel vornic. vel logoft. 
Obs. In dos nota: 7194 Oct, 17 (1686) No. 4 Suret di pi zapis lui Apost. Ipate pintru un loc di prisacă din dialul mari din Vielna ținut Vasluiului, 

PNR 

55. 7206 Decembre 3 (1697) Iaşi. Zapis pria care Stratulat C, Tărzăul vinde câti cu 10 potronici 3: pământuri din Şurineştii lui Ior- dachi Rusăt vist, 

(Acta Muzeul Municipal! lași, XI, 89). 

Adec eu Strătulat fitorul lui Costantin Tărdzăul și | cu nepoatili miali. anume loana și Măriia | fetili lui



și Sumlate şi pământul de treidzăci de paș | şi cu o 
livadă în fundătur cu izvor di parte lui | Dărdăr. din 
sat din Şurineşti din parte de sus din tundătur | cii-la 
ținutul Vasluiului pe cât sar alegi pe aceste l 8 pă- 
mânturi şi Sumătate den vatra satului şi din cânpu | 
şi din ţarini -şi din fănaţi. și din păduri cu loc de pri= 
săci | şi din tot locul şi venitul am văndut dumnialui 
lui lordachi | Ruset marili visternic. pământul câte dzeci 
potronici | buni şi nau. făcut dumnealui plat deplin întru 
mănule | noastri ca săi hie de la noi dumsali dreptă 
ocină şi mo | şie. şi giupănesei dumsali şi cuconilor şi 
nepoților şi acestu zapis lam făcut denainte dumilorsali 
-| boiarilor celor mari şi mici cari mai Sos sor iscăli 
și noi mai | Sos nem pus degitili să s creadză și eu 
Niculai Cerchez di | iacul de cămar am scris. 

u las It 7206 Dek. 3 
X Strâtulat X loana X Măriia 

Vasile Costachi vel vornic iscal 
Lupul Bogdan hatman iscal 
Mihai Răcoviţ vel spatar iscal 

az llie Enachi vel stolnic iscal 
az lon Balş 2 med. iscal 

Sandul Crupenschi vel jicnicer iscal 
az Gheorghii Strelea vornic glotnii iscal 

az Părvul vel armaş iscal 

Obs. In dos: Zapisul lui Stratulat ot Surineşti ot Vaslui pe 8 
pământuri şi giumătate, parte tau cumpărat lordachi Rusăt vel vist. 
„dau sam răzăşi că nar(i) acestu zapis moșiia că iasti rău.“ 

56, 7206 Decembre 22 (1697) Iaşi, Zapis de danle prin care 
Ancuţa Scânteioae dă danie lui V. Pleşca 3 log. un loc de prisacă la 
Bogdana. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, X 24). 

Adecă eu Ancuţa Scănteoae fata lui lonaşco Baltag. 
şi Cu îito | rii miei anum. Neculai şi Chiriiac și lonașco 
scriem şi mărturisim Cu | acestu adevăratu zapis al 
mieu. la mâna dumisal. lui Vasilie Pleşca | treti logfetu 
să fie de bună credinţe. precum de nimi silit. ni€ asu-.



p | rit. ce de a noastră bună voe. am dat danie. “du- misal. un loc de pri | sacă. pre Bogdana. la săliște. la Horgești. la ținutul Tutovei, cu | loc de fănaţ. păr în matcă. și cându am dat acestu loc au fostu şi Cu voia nepotumieu. lui Ghiorghiţ Hermeziu. pentru aciaia Ca săi fie. dumisal. de la noi. driaptă danie şi moșie, în viaci. şi de pre zapisul nostru | Ca să aibă. dmnalui aş faci. și dires. domnescu. și acestu. zapis. de danie | sau făcut. dinaintia a mulți boiari. de curte. Carii pentru 
de Vasluiu, ginerile | Ancuţii am scris și am și iscălit Să s ştie, 

u las lt 7206 Dek, 22. Ancuţa Scăntioae x Nicolai cua e X az ereu Ghiorghi iscaa| | Ghiorghiţă Hermeziu martur iscal 
O 

57. 7207 Avgust 14 (1699) Smotrici, Zapis de va nzăre pria care 
T. Caraiman post, vinde cu 250 ej satul Negrileşti pe Moldova lui 
Pleşca 3 logofet. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, Iv, 28), 
T Adecâ eu Toader Cărăiman tam fost posteal- 

nicel | fitorul lui lonaşco. Cărăiman. tau fostu | comis, 
Scriu şi mărturisăscu cu acestu zapis al mieu. cum eu 

de nime silit, nit | asuprit. ce de bună voia me. am 
Văndut a mea driaptă ocină, şi moșie satul Ne | gri- 
leştii. ce iaste în ținutul Sutiavei pe apa Moldovei 
dumsali lui Vasilie Pleşca | logofătul al treile, cz vecinii. 

mănăstire | de la Săcul, şi eu cădzăndu la mare greu şi sărăcie, neavându de alta de ce mă | apuca. între- 
batam pe boiari. carii sau tămplat. şi pe 0 samă şi 
din | rudele meale carii au fostu aicia. ca să cumpere 
acest sat şi nime nau vrut | să] cumpere, ce eu dac.
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am vădzut. că nime nu va săl cumpere. săm rădic 
nevoia | am cădzut cu rugăminte la dumialui. Vasilie 
Pleşca. logofătul al treile | ca să cumpere. acest sat. 
și dumnialui vădzând greul şi sărăcia mea. au socotit 
şi au | cumpărat acest sat. precum scrie mai sus. pentru 
aciae săi hie dumisale | driaptă ocină şi moșie şi cu- 
conilor şi străne | poților dumsale în veaci şi la atasta 
tocmală şi văndzare fostau | dumnelor boiarii cei mari 
şi alţi boiari de curte, carii mai &%os sântu iscăliţi | și 
pentru credinţa am iscălit și eu Savin uricariul am scris 
zapisul. | 

u Smotrici lt 7207 Av 14 

az Toder Cărăiman biv post. iscal. Mitrea Apostol 
vornic iscal, Vasilie Hăbăşăscul biv armaș iscal, loan 
Aldea vel sulgiar. Matei Sturzea martur. Gavril pa- 
harnic iscal, Neculai Balmuz martur, az lon Balş vel 
medelnicer iscal, Enachi Venculeţ iscal, az Sandul 
Sturzea iscal, az Ştefan Hăbăşăscul biv parcalab iscal, 
az Toader armaş iscal, Vasilie Cucoranul căpitan iscal, 
az lon Bere iscal, az Toader Malai iscal, az lonaşco 
iscal. 

"Tapan RoGTeAnrss uapTngăe 

58, 7187 Iulie 13 (1679). Păscălina dă agonislta el soțului său 
Dumitraşco, urmând ca fratele său, tot Dumitrașco, să ia numai ceia 
ce le-a rămas de ia părinţi. 

(Acta Muzeul Municipal, laşi, donaţiunea Dombrovschi, necata- 
logat, Cf. Surete ms. XLVI 522), 

+ Adecă eu Păscălina scriu şi mărturisescu cu 
cestu | adevărat zapis al mieu. la daria sufletului mieu. 

| precum am Chemat oameni buni poporeni. și duhov- 
nicul | mieu. și am mărturisit înnainte lor. precum nam | 
pre nime den rudeniile (me)le. fără un frate anume ; 
Dumitrașco. şi acestue iam dat din cât neam îndu | rat 
ce din agonisita me. și a soțu mieu. şi să nu | mai aibă 
trebă îratemieu. la nemică al mieu | Că avem un loc de 
prisacă de la moși. atâta neu rămas de la părinți și 
lui să fie iară ce am agonesit cu soții miei să nu aibă 

Surete şi Iavoade, vol. XĂII. 4



şi să fie neertat și de mene și de Dumnădzău | iară pentru 
Casa care este âcmu înainte lui An | (drei preut) besericii 

să şadză în Casă | iară după moarte luj să fie a lui s(ve- 
tii Necolai şi am lăsat cucoanei popei lui Ignat o sucnă 
verde. de taftă, şi O cămeșe cu matasă verdi și 5 şi- 
ruri de cureli, l şi la atastă Scrisoare sau tămplat po: 
poreni bătrâni | şi vecini. anume Stefan Craveă şi Am- 
brochie brat ]le I și Mirăuţ Coşescul şi Andronic dela VIS- 
terie. şi Lupul | tij. şi Vasilie Armașul. ŞI eu popa Gavril 
duhovnicul, am SCrIS zapisul. vlet 7187 msfa luli 13 dni. 
X Ambrohie braț lle  X Stefan Ciugule x Păscălina Mirăuţ Coşescul Vasile ârmaş (pecete) az Andronic iscal az Lupul iscaal 
„Şi eu lonașcul dascalul încă mam prilejit la estu zapis . 
» Venitau şi la noi Poporianii cu Preutul Gavril deau 

la dos nota; 

„Zapisul Păscălinii cel de danie a casălor Ceau fost 
dat lui Sv(ea)tii Neculai. Cari Cas(4) am făcut schimbă- 

Cu /itere Iatine: _— 
»Diata Paskalini tse au dat Barbatul je pontre Casse. 

ka se naibe fratile jei Dimitrasku treaba. la jţ 1647 
7I87 lili“. 

| 

  —
v
r
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59. 7188 Mart 17 (1680) Iași. Duca Vodă judecă şi dă rămas 

pe diaconul Dumitraşco şi întăreşte dania ce Păscălina o lasă soţului 

său Dumitraşco urmând ca după moartea lui să rămâe casele bis. sf. 

Neculai, 

(Acta Muzeul Municipal lași, donaţiunea Dombrovschi, necata- 

- 4ogate, Cît. Siret ms, XLIV, 524), 

- ww ASta BRocBoAa BIO MACTIO FenApa SEAN MOAAdE- 

eksu, adecă sau părăt de faţă | înaintia domnii miali Du- 

mitraşco diiaconul cu cumnatăsău ! Dumitrașco carili 

au ţinutu pe Păscălina sora lui Dumitrașco |! diaconului. 

dzicându Dumitrașco diiaconul cau ramas o cas(ă) ai- 

cia în tăr | gu în laş şi altili multi di a surorisa Păs- 

călinii pe mâna cumnatusău | lui Dumitraşco şi lui 

nemică dintracialia nui diateră Dumitrașco | bărbatul 

Păscălinii au dațu. samă cum acia cas(ă) şi altă tau 

mai avutu fimiia sa Păscălina i liau datu toati lui, pri- 

cum nia ară | tatu şi zapis di la mâna fimii sali Păs- 

călinii făcutu la moar | tia ei dinaintia dohovnicului 

popii lui Gavril şi a mulţi oameni buni |! di prin pregiur 
uliciani Ştefan 'croitoriul şi Anbrohii bărbiariul şi Mi- 
răuț Coşăscul şi Andronic și Lupul diacii di la visterii 

și Vas(i)lie Armaşul în cari zapis mărturiseşti şi Sv(i)n- 

țiia sa Dosoftei mitropolitul cum au mersu înainte 

sv(inţii sale priutul Gavril | duhovnicul şi Cu acii oa- 

mini buni. di au mărturisit cum Păscălina | la darea 

sufletusău ei au datu casa şi altâ totu ci au | mai a- 

_vutu soțusău lui Dumitrașco ca să o comăndi şi Casa 

să o ţii | păn va hi Dumitrașco viu iară după moartea 

iui săi rămăe casa aciai | sv(i)ntii besiarici la sv(ea)ti 

Niculai iară altu nim să nu s ame | stece nici din îraţi 

nici dintralti rude pentru căci păn au fost vie Păscă- 

lina | au datu frăţinisău. lui Dumitraşo diiaconului un 

locu de prisacă ce au avut | di la părinţii loro şi din- 

tralt al său ce sau înduratu pentru acia şi domniia | 

mea dacă am vădzutu acel adivăratu zapis di la du- 

hovnicul şi de la aciali | mărturii ce mai sus scrie am 

credzut şi am datu rămas pri cumnatusău | Dumitrașco 

diiaconul fratili fimeii sali Păscălinii la nimic de ac | mu 

înainte să nu s amestice. la cas(ă) şi la ce au mai ră- 
mas. a Păscălinii prin mâna soţu său lui Dumitrașco
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ce să aibă a ținea Dumitrașco soțul Păscă | linei casăli 
şi tot ce au rămas pre mâna lui și atasta pâră să nu 
s mai părască în viaci pisti Cartia noastră. 

u las vito 7188 Mart 17 
—- lon 

Pecetea mare domnească în tuş roş cu exerga: 
+ Hoo: ASa: Bocgopa: BOO: MHAGCTIIO: POcnoAap: Senat: 

MOAAdEcKON. =+3pn3, cap de bou (sus) pasere (jos). 
In dos nota: | 

Carte de la Duca Voevoda di ramas pe Dumitraşco 
diiaconul pentru cas(e)le Păscălinii. tam făcut schimbu 
cu Ștefan de visterie cu ceste cas(e). 7188 Mart 17. 

Cu litere iatine: 

„Carte de Judicare pe cassele: de la Duca Voda. 
Ano 1684 (sic) pe latură 7648 (sic). 

60. 7197 Iulie 19 (1689) Iași. Egumenul măn.- Trei Sfetitele, 
fiind biserica arsă de Leși, dă lui Stefan de visterie iocul din faţa bisericii — azi farmacia Locman — pentru 40 stupi, : 

2 (Acta Muzeul Municipal laşi, necatalogate. Cf. Surete ms, XLIV 525), 

Adecă noi Eremiia Egumenul şi cu tot săborul de 
la Snta mănăstire Trei S(veati)t(e)le din trăg | din laş. 
Care mănăstiri iaste zidit de răpăosatul Vasilie Voevod, 
scriem şi mărturi ! sim cu cest adevarat zapis al nostru, 
Precum noi de nime siliți nici asupriţi. ce de bună 
voia | noastră, vâdzind Snta mânăstire arsă şi stricată de Liaș, besiarica arsă şi chiliile | și tripăzările, şi bu- 
catele sntei mânăstiri mâncate de oști și de tălhari, şi | fiind mănăstiria pustie de tot. natn avut Cum face ca 
să o întărim şi să criaștem ceva bucate, | avutau snta 
mănăstire un loc de casă, între ulița mare și între ulita 
Strămbă, denaintia casii Nacului de visterie, pe lângă locul casilor popilor Leşâşti. Şi hiind ala | turia cu locul caselor lui Ștefan de visterie. care loc au fost de I(a) Pan aprod mănăstirii de la fetorii | lui Pană croitoriul, deci trebuind acest loc lui Ştefan de visterie, am so- cotit că mănăstiria | nici un folos nari dea acel loc. 

E
r
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a
 

a
r
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niam socotit șam făcut schimbu cu dmnealui Ştefan de 
visterie | şi iam dat acel loc. iară dumnealui niau dat 
noo Sntei mănăstiri -patrudzeci stupi, şi acest! loci 
lam dat tot căt au fost de lat, iară de lungu cât ţine 
locul lui Stefan cel vechiu. Pentru aceaia | ca săi fie 
dumisal(e) diriaptă ocină și moşie în viati. şi cuconilor 
dumisale. iară prilegin | dusă a veni alt egumen în urma 
noastră. şi de va vrea... (ros) noastră atasta | să aibă 
a da aceşti stupi toţ ce scriem mai sus cu toată să- 
mânţa lor. ce să va socoti că va face | pănă la acia 
vriame. căce că aciaste bucate sau dat sntei mănăstiri 
Aa sărăcia ei. | și sau cheltuit dintrânsele pre trebile 

sntei mănăstiri şi altele să criască înainti. | deci făcănd 

schimbătura atasta,-datuiam dumisale şi zapisele tam 
avut de la fetorii lui Pană i croitorul ciale vechi, și dum- 
nealui niau dat aciaste bucate toate deplin ce scrie mai 
sus | pentru atastă tocmală şi schimbu | să aibă dum- 
nealui aș face şi diriase d(o)mneșşti și la atastă tocmală 

şi schimbu pentru snţia sa Leontie egumenul-de Galaţi, 
şi părin | tele Papa egumenul de Sti Savva, şi snţia sa 
Antim egumenul de Cetăţue. și Snţia sa Parthenie e- 

gumenul de Brănova. şi alți părinţi. şi dmnealui Ştefan 

Silioan vel şetrari. | şi dmnealui Tănasie şetrar ot So- 

roca. și dmnealui Mihaiu Zugrav şi Enachie vătav. | 

dea aprozi şi Andor pisariu ungurescu. şi dmnealor 
Andronic, şi Lupul din visterie, şi | alți oameni buni 

de credinţa şi pentru mai mare credința am pus pe- 

ciatia sntei mă | năstiri şam iscălit cu aceşti părinţi şi 

Doiari ce scrie mai sus. şi eu protopopa Ursul din | laş 

di pe poartă am scris zapisul ca să să știe. . 
u las 7797 luli 18 

1689 (cu cifre) 

-— ttoupaveg râv 7p.6v fepagyo! E'peuias (pecetea măn. Trei Erarhilor). 

e eţeupavos ns Tahara Aâwritos 
p.apTupS TĂ Tapovta, pinzană Goyeages 

de nămas Îjpodpevos WUpTîiS. 

az Toader postelnic iscal martur 
lon Camaraş iscaal Enachi vatav is.
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az Lupul iscaal martur az Tanasie vel şetrar iscat 
az Popa Vasilie clucer iscal ot gospodia 

- Andreas Palocska. Ungria - 

In dos nota cu litere latine: 

Sapis pe Cassa: de la Igum. de tri svitetili. 
Scimb: pe 4 stuph. cu Stepha Deak. di visterie. 

Ano 1689. 

61. 7208 Noembre 25 (1699) Iaşi. Antioh Vodă judecă pricina 
pentru locul dat danie de Aniţa fata lui Andros o pivniţă în poarta 
Trei Sfetitelor şi căştigă Ezoviţii Leşegti, faţă de preuţii Ungureşti. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, necatalogate). Cf. Surete ms, 
XLIV. 527, 

Hw duri Bocranmut BOFEOAA. EX. MAcmite. PenApz. 
Beman mMoagăgckeu. Adecă domni | ia mea dăm și întărim. 
preoților iazovifilor leşeşti cu o pivniţ. ce iăste aici 
în | tărgu în laşi. lângă trei svetiteli. care pivniţ. au 
fost. driaptă moşie a lui | Andros... şi la moartia lui 
Andros o au lăsat acia pivniță să hie a frate | lui A- 
nițăi și Aniţa de bun(ă) voia ei o au dat danie. preu- 
ților lazoviţilor | leşeşti. pentru sufletul ei şi părinţilor 
ei. iar preuţii ungureşti sames | tecă să ţie ei acia piv- 
niţă. dzicând căi dată lor. iar lazoviţii leşeșşti | arătar(ă) 
o mărturie de la Giurgea. și de la fratisău Andrei pi- 

„sarul | leşesc. fetori Aniţăi featii lui Andros. scriind cum 
nau preuţii un | gureşti. nici o triab(ă) cu acia pivniţă. 
căi dată de îma lor | Aniţa. fata lui Andros danie la- 
zoviților leşeşti. deci ca să le | hie şi dela domniia mia 
lazoviţilor leșeşti acia pivniţ(ă) driaptă | ocin(ă) şi moşie 
danie în viaci. iar preuţii Ungurești sau besiareca | lor 
triab(ă) să naibă a s amesteca. la acia pivniţă. şi a- 
Ciasta pâr să nu s mai părască în viaci. peste cartea 
domniei meale. u las lt 7208 Noemv. 25 

lo Antiohie Costantin Voevoda 
Pecete mică tuş roş + Iw duricogie Rocranrun Boros 

Cap de bou 7696. 
In dos hota în latineşte :" 

Decretum Celsissimi Principis Antiochi contirmans
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donationem p. m. Annae quae nostris P. P. donavit do- 

mum et cellarium suum hereditarium hic Iassis | in platia 

magna ante portam monasterii Trium Sanctorum. 

7203416 99) 9 bre 25. 

62. 7208 Iulie 10 (1700) Iaşi. Vornicii de poartă St, Pilat, Be- 
jan Hudici şi Gheorghe hotărăsc locul Ezoviţilor leşeşti despre locul 

lui Pleşca 3 log. (fost a lul Iane Hadămbul) în poarta bisericii Trei 

lerarhilor. 

(Acta Muzeul Municipal, laşi, necatalogate), Cf. Surete ms. 

XLIV, 528. ” 

Noi vornicii de poartă. facem ştire. cu atastă măr- 

turie. a noastră precum am mersu. cu poronca. mării 

sale. lui Vodă. de am socotit pentru un loc. a lazovi- 

ților leşeşti. ce au ei. aicia în laşi. pe ulița ta mare. 

ce iaste despre locul lui lani Hadâmbul. careli stăpâ- 

neşti acmu dmnealui Vasili Pleşca. treti logofet. ca să 

hotărâm. despre locul dmsale logofetului ca să s ştie 

pănă unde au fost locul Iazoviţilor. deci am pus.de au 

cercat cu sapa şi am aflat pari vechi pe unde au fost 

gardul lui lani Hadmbul. și au făcut. lazoviţii altu gardu 

nou pe urma parilor celor vechi, precum au vinit funa 

ce am mâsurat şi precum am aflat. dreptu. pentru cre- 

dința am pus pecete porţii şi am iscălit. să s ştie. 

u las It 7208 Îuli 14. 

“az Stefan Pilat vornic glotnii iscal 

az Bejan Hudici vornic glotnii iscal | 

az Gheorghe vornic glotnii iscal 

Pecete porții gospod cu inițialele: n. «. 

la dos nota: e 

Dwornicy alias judices de porta revident fundum 

residentiae lassiensis et limites illius. veros investigant. 

et testantur. 
An. D. 1700/7208 luli 14. -
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63, 7208 Iuli 14 (1700) Iaşi. Antioh Vodă Cantemir carte dată Stroescului căpitan de darabani să ia de a zecea dia Stroeşti pe 
Moldova, la Suceava, 

(Acta Muzeul Municipal laşi, IV, 29), 

How Anno Hocmanruti BOtgoAA. Roi MHACT:  renapă 
Btman Mwagaekwu. datam carte | domnii meli. boiarinului 
nostru. dumisali Stroescului. căpi | tanul de Dărăban. 
şi pri Cini va triimeti ca s hie volnic cu | carte domnii 
miali. a merge la sat la Stroeşti. ce iaste la | ținutul. 
Sucevei. şi s aibă aș lua de a dzeci din țarin. din | păine. şi din fânaţ. și din grădin. şi din prisăcl. şi din totu | locul și vinitul. cât va hi pe moșiia dumisali. 
iară | cine are ceva a răspunde să vie să stea de faţă. şi săș aduc | şi direase ci or hi având şi nime să nu cutedză a sta înpo | triva Cărții domnii meli. 

vel logofăt u las It 7208 luli 14. 
Pecete domnească: $ Iu Anrivwy Kwucranrun ROEBOAA BRIEO MACTIIO Penapz BEMAH Moaaanckou. Cap de bou. 
Obs. In dos pe aceiaşi hărtie s'a scris un alt act din 7223 Mart 20 (1715) în cuprinsul următor: 

* „Adicăte eu Ghiorghie şi Dumitrașco | Bărlici măr- turisim noi cu sufleteli noastre | precum am audzita din gura lui lonașco Capşei | la morte lui. dzicăndu. că au cumpărat. o giumătate | de cas din Căbuji de la Ștefanie fata lui ! Costinel şau dat samă că zapisă sau Cherdut | dici noi așe am audzit șașe mărturisim pre- Cum | am audzit atasta scriem. 
, | lt 7223 Mart 20 Ghiorghie cumnat Capşii 

az Dumitru Băriici iscal 

  

64. 7209 Oct, 28 (1700) Iași. Carte hătmăniei cătră cămăuari, cipari şi bezmănari pentru o crăşmă şi pivniţă a Ezoviţilor Leşăşti, scutite de camănă, cepărit şi bezmăn şi buor. 
(Acta Muzeul Municipal lași, necatalo ate). Cf. i: XLIV, 528. P ŞI gate) Surete ms, 

Dumnavoastrâ. căm(â)nari. şi Cipari şi bezmănari. vă facem ştiri pentru o crăşmă a părinților Iazoviţilor 
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leşeşti. cari pivniţă iaste aice în tărgu în laşi. lângă 

trei svetiteli. iată că au și carte mării sali lui Vodă 

Antiohie. şi alte cărţi de la alţi domni pentru camăn 

şi pentru ciparie şi pentru bezmăni. şi pentru buir. să 

fie în paci. deci precum le scrie carte mării sali lui 

Antiohie Vodă. să o lasaţi în paci de toati întru nemic să 

no învăluiţi. pănă a veni şi măriia sa Vodă. şi atunci 

precum va hi mila mării sale, aşa va hi. aciasta scriem. 

u las It 7209 Oct. 28. 

Antiohie biv hatman. 

Necolai Costan 

Dumitrie biv vist. 

In dos nota: 
| 

libertatio celarii lassen. Soc. lesu. per Caymacanos 

în anno a condito mundo 7209 Oct. 28 (1701). 

65. 7211 Decembrie 1 (1702) Iaşi. Zapis de danie prin care 

Nec, Răghineţ dă danie Meleghei părţile sale din Oceni pentru un 

sărindar după moarte. 

(Acta Muzeul Municipal Iaşi V, 64). 

Adecă eu Neculai Răghineţ. scriu și mărturisă(scu.) 

cu cest adevărat zapis al meu. de nime | ne si(li)t nice 

asuprit. ce de a me bună voe.lam dat o parte de 

moşie. ce au fostu direaptă | de la părinţii mei, şi am 

dato danie nepo | tumeu Melei (sic) săi fie moșie în 

veci. şi fă | mei lui. şi cuconilor lui. care moșie e | ste 

din sat din Oceni. şi iam mai dat nişte | cumpărături. 

care le am cumpărat cu bani şi e lem | dat iarăş danie. 

din parte tornai. dintra | treia parte. a patra parti. şi 

tra Irinii | Crivoe. dintra treia parte a treia parte | însă 

Jem dat Meleghii. căndu oi muri. ca săm facă | un să- 

răndar. şi lam dat denainte duhovnecu | meu preutului 

Misai. şi denainte preu | tului Ignat. şi denainte diiaco- 

nului | Vasilie. iar dintre oamenii mei. şi din rul! dele 

mele. carei vor îace glătavă Meleghii. | să fie afurisiţi. 

şi neiertaţi de Du | mnedzău. şi denaintia Dinţulesă. și 

dena | inte lui Vrălan cuz Simion. şi pentru cre i dința
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am iscălit. şam pus şi degetile | şi eu preutul Misai 
am scris. u las let 7211. Dek. 1 dn 

az pop Misai iscal. | 
la dos: „diiata Nenei lui Neculai Răghineț“ 7200717 (sic). Dek, 

zapis. Cel care a scris nu ştia întrebuințarea lui zero; și cum în slova 
veche anul se scria =râcai, el a luat pe c = 200 şi la transcris cu cele 
2 zero, eşind numerul 720,011 în loc de 7211, 

66. 7212 Februarie 22 (1704). Zapis de schimb prin care To- 
deraşco fost comis schimbă cu Neculai sulger niște locuri de casă la Drăguşani ot Suceava. ” 

(Acta -Muzeul Municipal laşi, IV, 35). 

Adec eu Toderașco biv comis. scriu şi mărturi- 
Sescu Cu acestu adevărat zapis al meu la mâna dmi! 
sali lui Necolai vel sulger. precum avându noi moşie 
înpreun la sat la Drăguşeni. la ținutul Sucevei şi a- 
vându eu loc de cas. cu pivniţ de ia socrumeu Mălai. 
şi avându și dume | lui iar loc de cas. de pe Tălmat eu de bun voe me de nime silit. nit asuprit. ce de a me | bun voe. am dat.eu dumisali sulgeriului Neculai. 
locul meu acel de cas cu pivniţă. săş fac | dumnelui 
casă. și dumelui meu dat. locul cel de cas a dumsali 
săm fac eu casă. însă eu iam | dat locul .meu fiind mai 
bun pentru mult bini ce meu făcut dumnelui. şi meu dat şi (loc gol) lei | de mam plătit de o nevoe a me. pentru atasta. nime dintru săminţii me sau din | tru 
Cuconii mei. să nu aibă triab. a mai întoart. Sau a strica atastă tocmal | a noastră, și la atastă tocmal-a noastră. sau tămplat mulți boer şi oameni buni | carii mai Sos sau iscălit. însă pivniţile sunt de piatră. şi stricate. det dumnalui | să le tocmască cu cheltuial. dumsali. săi fii dmsale moşie în vet. și fiilor | dumisal Cin(e) va alege dumiadzău Şi pentru mai mar(e) cre- dința. am iscălit ca să fie | de mare credinţa şi eu Toader diiacul am scris. am scris (sic) zapisul. să s ştie. 

lt 7212 Fev. 22 az Toder lonaşco iscal | 
Costachi Gavril mam tămplat faţă. 

  

> 
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67.—7213 Dec. 3 (1704) Iaşi. M. Vodă Racoviţă întăreşte vist. 

1. Paladi dania unui loc din hotarul târgului Băriadului, 

(Acta Muzeul Municipal! Iaşi, X, 31). 

lw Mihai Răcoviţ. Voevoda. biieiu milostiiu gspdră 

zemli Moldavscoi. adecă atial adevărat cre | dintos şi 

cinstit boiarinul nostru dumealui Jon Păladie vel vis- 

fernic. slujindune cu dreptate şi cu credință domnii mia! 

şi ţrâi pen | tru aceaia din osebitâ a noastră mlâ lam 

miluit pre dmnealui. cu o bucatâ de loc domnescu din 

hotarul târgului nostru Bărla | dului. carea loc lau ho- 

tărât cu poronca domniei mial şi lau şi stălpit de Sur 

înpregur boiarinul nostru lon Abaza biv postelnic | şi 

Bejan Hudeci vornic glotnii. depreună cu preuţi și cu 

şoltuzul, şi cu tărgoveţi bătrâni din tărgu din Bărlad. 

şi cu alţi. răziaş de prin | preguri. începăndus seamnel 

acelui loc întăi din malul apei Bărladului din gos de 
os de un iaz ce să chiamă a lui 

Gavrili | Covrighi_tau_iost_vorni i 

STălpu de piatră. deci pentru acial iaz de vor îi avăndu 

vrun ispisoc de danie de la vreun domnu vor ţinea | 

preacum va fi scriindu ispisocui. iar nefiind ispisoc va 

stăpăni dmlui lon Paladi vel vist. şi de acolo pe șias 

întro movili | lângă drumul cel mare din Sos de pod ce 

iaste peste Smila lângă o cărşmâ sau pus iarăş stlăpu 

de piatră. şi de acolo spre apus dreptu |la deal în 

costişea despre Sohoduiaşi sau pus stălpu de piatră. şi 

de acolo dreptu la valea peste Sohoduiași și la deal 

spre Saca | şi în muche dealului sau pus stălpu de 

piatră. şi de acolo dirept la vale şi în matca Săcii din 

deal de drum sau pus iarăși | stălpu de piatră și de 
acolo dirept la dial spre apus în vârvul dealului şi lângă 

drumul ce vine din Tutova la târgu sau pus | iarăşi 
stălpu de piatră. şi de acolo dirept la valea şi peste 

valea țrinii in margine crăngului sau pus stălpu de 

piatră. şi de acolo | drept la deal. pin crăngu şi pin 

prisacă ce să dzice a Gheucăi sau pus buor domnescu 

întrun nuc. şi de acole drept la deal în muche dialu | 
lui lângă drumul ce miargea pe mijlocul Crăngului în- 
trun păr sau pus iarăş buor domnescu. şi de acole la 
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valea în fundul văii Înpuţitei | în matcă sau pus iarăş 
stlăpu de piatră și dreptu la deal prin Crăngu şi prin 
groapa lui Epurea întrun stejar din dial de groap. iarăș 
Sau pus buor | domnescu. şi de acolo peste crăngu și în margine crăngului despre Tutova. sau pus stălpu de piatră. şi de acolo dreptu la valea şi ! la deal în vârvul 
crestel cei mari undia să tălniaşte cu hotarul Bilţiga- nilor sau pus iarăş stălpu di piatră. şi de acolo în sus | pe deal întrun stejar sau pus buor domnescu. şi de acolo la vaie în matca vălcialii şi în gura văii călugă- riții sau pus stălpul de piafră. şi dreptu la dial pe piscu întrun stejar sau pus buor domnescu: şi de acol tot la dial 'şi lângă drum unde să tâlniaşte ho | tarul cu a Năvărneţilor sau pus stălpu de piatră. şi de a- colo dreptu în piscul Corbului sau pus iarăş stălpu de piatră şi de acolo | la vale pe piscu și peste părăul Crănganilor în gura unii vălciale sau pus iarăş stălpu de piatră. şi de acolo pe vălcia la deal prin tufia | și în Capul tufealor sau pus iarăş stălpu de piatră. şi de acolo drept la dial pe drum în sus prin capul hotaru- lui Năvărneştilor. și lângă | hotarul Criaţenilor sau pus iarăş stălpu de piatră şi de acolo pe drumul ce vine de la bisearica Năvărneștilor şi triacea | la Periiani peste drumul cel mare ce vine de la Tutova de triacea la tărgu iar sau pus stălpu de piatră lângă drum şi de acoli | la vale tot pe drum ce miarge la Periiani. în margine dumbrăvii sau pus buor domnescu. şi de acoli tot la valea și în sus pe drum : spre Periiani şi în matca văii lui Antonichi sau pus stălpu de piatră. şi de a- Colo tot pe drum la dia] pin dumbravă întrun stejar | Sau pus buor domnescu. şi de acolo tot pen dumbrav la dial pe drum. şi în marginea poenii Perianilor sau pus stălpu de piatră. şi de a | colo pe margine poenii în Sus păn unde să tălniescu hotarăl cu a Roșcanilor sau pus iarăş stălpu de piatră. și de acolo pe mari | ginia poenii spre răsărit din vale Sau pus iarăș stălpu de piatră. şi de acolo la valea şi în capul unii săcături dreptu odaia | Boului Sau pus iarăş stălpu de piatră. şi de acolo a valsa în matca văii Perianilor din sus 
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de odaia Năstacului sau pus |iarăş stălpu de piatră. 
şi de acolo direptu la dial în vârvul dealului despre 
Saca sau pus iarăş stălpu de piatră și de acolo| la 
valea în matca | Săcii cei mici şi în capul hotarului 
Băcanilor sau aflat o groap hotar. şi de acolo la deal 
și în costiş întrun piscu sau pus | buor domnescu şi 
de acolo dreptu şi în vărvul dialului şi prin capul ho- 
tarului Drujiaștiior şi în marginia hotarului din Sos | sau 
pus stălpu de piatră întro moviliţă. şi de acol drept la 
valea şi peste Sohoduiaș şi la dial în vârvul dealului 
„despre i Smila sau aflat stălpu vechiu al Drujeștilor şi 
de acolo dreptu la valea în costişi. iar sau aflat altu 
stălpu de pia | tră a Drujeștilor. și de acolo dreptu la 
valea și peste apa Smilii despre răsărit din dial de 
drum sau pus altu stălpu | de piatră și de acolo dreptu 
la deal spre. răsărit şi în vărvu! dealului între doâ mo- 
viliți sau pus stălpu de piatră. | şi de acolo dreptu la 
vale spre apa Bărladului lângă drumul cial mare ce 
vini de la laș la Bârlad. sau pus iar i stălpu de piatră. 
şi de acolo dreptu la ţermurel(e) Bărladului sau aflat 
stălpu vechiu de piatră a Druijiaştilor. | Deci dela a- 
cest stălpu sau socotit şi sau ales ca să aibă a sţă- 
pâni pe gumătat şi din apa Bărladului, pre cât iaste 
hotarui || şi de acolo pe malul apei Bărladului în gos: 
pân în gura Smilii din gos de gura Smilii în piatra 
carea sau pus ! stălpu în capul hotarului dintăiu. Deci 
aşia sau încheiat acest hotar înpregur şi sau stlăpit 
precum vădzum | şi mărturie de la boiarii noștri ho- 
tarnici care mai sus scriem, şi de la tărgoveţi bătrâni 
carii şau pus și pecetea :; târgului Bărladului şi preuţii 
șau pus iscăliturili carii sau tămplat la hotărât. Intru 
aceaia domniia mea | am dat şi am miluit cu acest loc şi 
cu tot hotarul pre boiarinul nostru carea mai sus scriem. dmnealui Ion Paladi | vel vist. ca săi fii de la domniia 
mea driaptă oină şi moșie şi Supăniasi dumisal şi Cu- 
conilor. şi nepoților. şi stră | nepoților dmsale. și uric dintăritură şi de miluirea cu tot venitul neclătit şi ne- ruşeit în viaci. Așijdiari | şi după a noastră viaţă şi domnia. pre carele va milui dmnul Dmnzău cu domnia
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țrăi noastrea a Moldovei. ori | din semenție noastră sau dintraltu neam. poftim ca să nu Surpe a noastră danie şi miluirea. precum nici noi nam stricat | mla. şi danie altor luminaţi şi răpăosaţi domni tau fost nainte de noi. ce mai vărtos să aibă a da şi a milui. şi a | în- tări ca să le rămăia în urmă viatnică pomenirea. ka 
PAăi HN Ad NE SMHUAATCA NpEA CHM dicToa renARmu, (pentru 
aceaia nime să nu se ameastece înaintea acestei Cărți 
a domniei meale. 

S ac BATwW =acri, MCUA4, AEK PF AHz, 

Iw Mihai Răcoviţ Voevoda. 
| Pecete în ceară roşie mică 

Axintie In dos: 
Ispisbe de danie pentru o bucat de loc din loc tărgului Băriadu vi. Tutovi. Vezi 1. Antonovici, Doc, Bărlădene III 20. 

  

68. 7213-Ghenar 27 (1705) Cârstești. Zapis de danie prin care Stetan Cărăiman dărueşie nepotului său Şăptelici Sandul partea lui din Smeeşti. 
(Acta Muzeul Municipal laşi IV, 36). 
Adecă eu. Ştefan Cărăiman. cu atasta ade | vărat. zapis al meu. da nima silit nici asu | prit. ta de a me bun _voe. am dat șam dăruit. danii | napotomeu Sandu- lui Şăptalit. parte me | ta sar alagi. din Smeeşti din- tra toț | îraţi mii. din Sumătate di sat partia din sus. ce sar alegi partia ca săi fii dmsali. şi Cucunilor | dmsali. danii naclătită în vati. din muşiia ce iam | dat caria mai Sus scrii. iar cini sar scula dintru | frații mii. sau dintru napoţi mai. ca să strici | danie mia. ca să fie traclatu şi pro | clat. și blăstămat. da dumnul dumnăd- Zău | şi de maica pracistă. şi da trii suta | Și - wnz'ro- €NpăSAsu, wraui. Cari sin | tu la Nichii. şi ori ta &udinţă (uvannuz) sa ispiti | ca să trăci (sic) atastă danii a mea ca să fii | supta atast blăstăm cari mai Sus scrii ! şi pa danii cari am dato dumsali. ca să fii | dumnialui volnic. aș faci ispisoc dumnascu și la danie mia. sau tămplat muţi (sic) fitori | de buera. cari mai Sos sau 
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iscălit şi eu Gbhior | ghiţ Arapul am scris zapisul şi 

pintru cradinţa am şi iscălit. - 
wr Bzgcre, BA, =+3cri 

TENAŞ, KA 

az Stefan Cărăimanul iscal. 

az Ghiorghit Arapul iscal 

şi eu Gavril Nacul mam tămplat la tastă... (rupt) 

„şi eu Ştefan Sorotanul dup ce am văzut Zap... 

„iitor de boeri că este acestu zapis... a d... 

az Stefan Sorotian iscal 

az lon Ropceanul iscal 
„şi eu Constantin Albu săn Toader armaș... 

ap 

| ZO 
69. 7214 Septembre 12 (4805). Vicol armaşul cumpără cu 20 

lei părţile Mariei Murgoci din Buduceni pe Lohan. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, VIII, 23). 

Adec eu Mărie fata lui Simion Murgot şi cu toț | 

fraţii mei şi cu toț fitori mei. şi cu toţ nepoț. şi | ru- 

deli meli. scriem şi mărturisim cu cest adevărat zapis | 

al nostru-precum am văndut o moşie a nostră ces 

chiam Buduceni în Lohan dumsali lui Vicol armaşul 

dreptu | 20 lei şi atastă moşi ne este noâ de la părinţii 

noştri | alias şi stălpit despre toţ răzeși şi despre alte | 

rude şi hotarul este din sus păn în hotarul Oltene- | 

ştilor şi din os pân în hotarul Drăgoteştilor şi | în 

muk. Crasnei şi în pădur păn unde mărgu alti hotar 

şi | la atastă tocmal. sau tămplat mulți oameni buni 

care mai | gos sintu iscăliți. şi pentru credinţa nem pus 

şi degeteli. 

X Măria fata lui Murgot It 7214 Sep. 12 

_X Lon sin Mărie 
X Vasilie sin Mărie 

az Strătulat iscal. 

In dos: Zapis fetii lui Ratămpan ot Lohan. — 7214 Sept, 12, 
No. 5. Zapis Marii fata lui Sămion Murgoci, prin care vinde moşia 
Buducenii de pe Lohan, lul Vicoi armaș,
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70. 7214 Iulie 3 (1706) Iaşi. Antioh Vodă judecă şi dă rămas 
pe lon şi Costantin cari au tăcut rediuri ta Jiiia pe moşia lui Mărzac 
şi Meleghe fost stegar. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, V, 65), 

Iw Antiwh Costantin Voevoda bj mlstiu gspdr 
zemle Moldavscoi, adec sau părăt | de faţi înnainte 
domniei miali. Mărzac stegariul domnescu și Meleghia 
cau fost stegar | și alți răziaşi a lor. carii au moșii. în- 
preun. la sat la Onciani. la ţinutul Iașilor | pe apa ijii. 
şi a Prutului. cu lon. şi cu Costantin. cari au fost 
făcut | sednic. întrapa Prutului. pe moşia acestor răzieși, 
cari mai sus scriem | dzicăndu hori şi Cwstaritirr—€urerr- ) ei dac au făcut acial sednic. ca să s hrăniască. au | 
fost dăndu. şi ptştk de a dzăcia. iară răziaşi aceşti 
de mai sus sau numit. şi liau stri | Cat sedaicul, şi liau 
luat şi sacul. şi nui las Ca să s hrăniască. iar Măr | zac 
și MelegHis. cu Teziași Or. ășea au dat-sam. cum să 
hrănescu pe moşie | lor de vro doi ani. şi precum iaste 
obicei să | dia moşinaşilor al treile pkșttk | nau vrut să | dia. şi niau arătat şi O Carte a domniei miali. ca să aibă a pol pri pre toți cari ar miarge să s hră- niască pe moâşiia lor făr ştre lor | deci şi domniia mia 
am socotit cu tot sfatul nostru că moşanul | fiiaşti cănd sar tămpla. volnic iaste ași apăra şi a stăpăni moşiia: 
sa | despre toţi. cini ari miargi să s hrăniască îăr ştre răziaşului. pentru | aceaia aflăndus cau înblat leon și Costantin făr isprav căci au făcut | sednic făr voia moşinașilor. jam dat dumniia mia rămaşi și platnici cu | cât sar doved buni. cau prinsu mbyrk cu sednicul şi tau fost | parte răziașilor nău dat Ga Să Bă a de Cându sar Ti fatut-sedaicat- deci și de acmu înnainte pre cini vor lăsa răzeași acela să aibă a să hrăni | pe moşiia lor. și să aibă a da. vinitul dup obicei vechiu.. 

e _măestrii să va hrăni aşijderile şi ori cându sar tămpla în | Blăn pre- aro ceta—cu-eriei să aibă a da din peăştea dup obiceiu | din trei peşti un] 

âte un ortu. ori din dzăci căpiță o căpiţă de fân. a- şijdirili și din păine. şi din | tralte din toate cini cu ce. 
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fial de hran. sor hrăni pe moşiia lor și nim(e) să nu 
ste | în potriva Cărţii domniei meli. şi de atastă pără 
să nu s mai părască peste | carte domniei miali. a- 
tasta scriem. u laş lt 7214 luli 3 

pecete domnească în tuş roş 
Neculai Costin vel vornic sveadeatelstvui vă ne- 

bitnost vel logfet (mărturisesc în lipsa marelui logofăt). 

Obs, Cf, loan Neculcea VI, 210, 

—————————— 

71, 7214 Iuli 25 (1706) Iaşi. Zapis de vănzare prin care Pa- 
raschiv și Nazariia vând lui ioniță poruşnic nişte case în Iaşi în 
Talpalari cu 15 lei. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, necatalogate). 

„în tărgu în laş în Tălpălari“ 
Adec eu Paraschiv şi cu fămeaia mia Nazariia. şi 

cu fitorii noștri | anume Neculaiu și loniţ şi Miron fă- 
Cutam acest adevărat zapis | al nostru de nime nevoiţ 
sau asupriţ. ce de a noastră bun voe. am văndut | w 
cas cu pivniţ carea ne au fost şi noaw cumpărătur de 
la Dumitrașco | Saicul. şau vănduto dumisali lui loniţ 
porutnic. şi Supăneasăi dumisale | şi cuconilor dmsale 

drept 15 lei bani gata. şi când am văndut atastă | ocin 

miam întrebat pre toţii oamenii miei. şi nimi nu sau 

aflat să spri | jenească atastă ocin. iar dumnalui Ioniţ . 

porutnic miau făcut plata | deplin cum scriem mai sus. 

şi căndu am făcut acestu zapis sau tămplatu! mulți 

oameni buni tineri şi bătrăni. anumi gfhețivi vătavi (sic) 
şi lon | cămăraş şi Gligoraş Olar şi Pavăl Tălpălar şi 

lon cumnalumieu | şi alți mulți carii sor iscăli mai gos. 
deci noi acești oameni carii neam | tămplat la atastă 

tocmal. dac am vădzut tocmal bun şi plat de | plin. iar 

noi pentru mai mare credința ne am pus peceţile să 

s știe. It 7214 luli 25 

-X Nazarie X Gligoraş Olar 

Neculai cz cămărașui (sic) 
az Gavril Gheţeu iscal vătav 

az Enaki anipsiu (nepot) Zahariia clutar răspis (scri- 
s-am) zapis. 

Surete şi Izvoade, vol. XĂII. 5
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72. 7215 Noembre 24 (1706). Zapis de danie pria care Andro- nachi dă lui Meleghie stegar o parte din Sălişte. (Acta Muzeul Municipal, Iaşi, V, 66). 

Adec eu Andronachi fitorul lui Ionașco niapot | Ur. săi, fetii Banului de Sălişte. scriu şi mărturisăsc | cu cest adevărat zapis al meu. de nim(e) silit nig asuprit ce de a me, bun voe am dăruit și am dat danie du- misali stiagariu | lui Meleghie. o parte de Ocin din sat din Selişte. ce au avut de pe | moșimia Ursa fata Ba- 

X Andronachi săn lonaşco. Neculai Meleştean. martur şi iscal. “[Sopytos oreslay Hăprnods. | 
X David Țirnă. Nica stolnicul 

” ———————_.. 

„ 7216 Octombre 23 (1707). Zapis de vănzare prin care Ene 
inde cu 40 lej lu 

73 
Cincibani v 

i Meleghi părţile sale dia Oceni, cumpărate 
de ia D. Zavul, 

(Acta Muzeu] Municipal lași, v, 67). 
Adec eu Eni şi Cu soțul meu Lupa şi cu fetorii nostri Dima şi | Gligoraş scriem şi mărturisăscu cu cestu adevărat zapis al nostru | de nime siliț nici asupriţ. ce de a noastră bun voe. am văndut drepte | Cumpărături cam avut. noi în sat în Oceni. din tot satul precum în | blă dintracince parte a treia parte care atastă parte nau fostu şi noo | cumpărătur de la Dumitrașco fiorul Zavului. așiidere am văn | dut şi dintraltă parte tam Cumpărat noi de la Ciornaia dintra trei | parti. a patra
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parti. dici aceste părţi de moşiia. ce mai suis sim(t) 
scris | lam văndut. dumisalii lui Meleghi şi saţului du- - 
msali, ca s fie | draptă. ocin și moșie. dmsali. şi soţui 
Amsali. și cu | conilor dmsali în veci. şi nau făcut dum- 
nalui plata de | plin în mănuli nostria şi nau dat pe 
ceste părţi ce mai sus sintu | scris patru dzeci de lei 
şin tocmala nostră sau prilejit | mulţi omen buni megieşi 
şi răzeşi. anume. preutul lon | şi Vartic tau fostu că- 
pitan și Mărzac stăgarul. și Simion | şi eu Ştelan am 
scris zapisul să fia de credinţă. dici | noi aceşti omeni. 
ce mai sus sintema scris vădzind tocmal | şi plata pentru 
credinţa nam pus degetili să | fia de credinţa. 

vlet 7216 Oct. 23 

„şi pe acestu zapis să aibă aș faci şi ispisoc 
domnescu. 

az Erei Ion iscal X Vartic biv căpitan 

X  Văndzător lui și X Lupa 
X Dima cz(cu) Grigoraş X cunn (fii) lui Eni şi 

Lupii“. | 
In dos: „Zapisul lui Eai Cincibani cel din văndzaree, 

Pe aceiaşi hărtle în dos stă scris pasportul iui Meleghi ciucerul 

dia 1708 în rusește, ! 

74. 7216 Febr. 16 (1708) Iași, Mihai Vodă Racoviţă carti la 

bezmănari şi bolari să scutească pivnițele lazoviţilor leşeşti. 

- (Acta Muzeul Municipal laşi, necatalogate), Ci. Surete ms, 

XLIV, 529. 

Hw Muxan Paoznu, -BoegoAa. BX. AAcTII. FenApz BEM4u 

moagâgckou. scriem domniia mia şi facem știre tuturor. 
ori bezmănari. ori bârari, ori cine va fi de angherii ar 

imbla pe pivniţ aicia în tărgu în laşi. pentru pivnița 

Iazoviţilor. ce au ei aicia în târgu în laşi. dacă veţi 

vedea cartea domniii miali. săi daţi paci de toate. nu- 

mai camăna să plătiască de vadră câte doi bani. iar 

alt val mai mult despre nime să naibă. așijderile şi 
omului ce va îi la pivniț| să văndză băutur(ă) încă 
săi dea toți paci de toate angheriile câte sar hi pre 
alții ces pre la alte pivniţ(i). căci domnia mia mam
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milostivit şi am ertat de toate, că cini ar faci vreun val peste cartea domnii miale va fi de certare. 
u las let 7216 Febr. 16 locul peceţii domneşti mică în tuş roș Two Aluxana PakoBuu, BorgoA, Cap de bou 1703 In dos pe hărtie lipită nota: 

„Libertatio celarij residentiae lassensis Societatis lesu a celsissimo Principe Michaele. A-0 a conditi mundo 7216 (1709)“, 

  

75. 7217 Mart 10 (1709). Zapis de mărturie pentru datoria şi năpastea căzută pe capul stegarului Meleghi. (Acta Muzeul Municipal laşi, V, 68), 
| Adec noi răzeșii şi Moşiani din sat din Ociani. a- Num. | Cluciar Meliaghi. şi Căpitan Vartic. şi Stefan. săn Dinţului | şi Sămivwn. şal(ț) răjeși. mărturisăm, Cu castă mărturie. la mă | na lui Mărzac. sfegar. gspd precum, au cădzut. la maria bir și niavoi | dumnești. iar Mărzac. navănd nit o putință să mai trag. banii şi nia | voili, âu miarsu. la visternicul Paladia. dia sau jialuit. iar vis | ternicul Palade. nâu vrut săi rădici. sau săi cate de driaptate. iar Măr | zac vădzând greu. sau sculat dau dat zapisălia Pe partia moșii lui | în mâna dmni- sali _vistiarnicului. Păladie. ca săl Scutască şi | săi rădit, banii. iar vistiarnecului vădzând. că şau închinat 

niCul lau dat zapisul | iar nui muşianii. Caria sânt mai SUS scris am socotit. şam făcut mărtu | rii la mâna lui Mărzac. pia urmă de sar mai afla vrun zapis sau pria | făcături să nu i să țăi în sam or hii când. şi pentru credința nam pus peciaţăli, Cliutar Miliaghi iscal vit 7217 Mart 10 X Stefan Dinţul „X Capitan Vartic martur 
X.Sămion martur
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„76, 7217 Mart 20 (1709) Iași. Mihai Vodă Racoviţă întăreşte 
4ui Stef. Luca 3 log. mai multe cumpărături făcute în Spărcoceni, în 
Răceni şi o prisacă la Budăe pe Lohan. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, XIX, 6). 

„Suret, di pe: un ispisoc de la Mihaiu Racoviţă 
Vodă din let — 7217 = Mart 20.“ 

Adică. au venit înainte noastră şi dinainte a lor. 
noştri. moldoveneşti boer a mari și mici: credintos bo- 
eriului nostru dmn Stefan Luca 3 logoiet. și niau ară- 
tat un zapis încredințat di la popa lgnat şi de la popa 
Gligorii Gheuca. și de la Opre Pleş. şi Trohin Po- 
roțchi şi: Vasilachi nepotul Guţului și di la Toader 
biv pah. al doile şi di la Vărlan vornec. ot Viltotești 
şi de la Manolachi Hrisoverghi biv vel com. şi di la 
Chiriiac Brăescul postelnicul şi di la alți oameni buni 
scriindu întracel zapis de mărturii a lor precum au 
venit dennainte lor Vasilii sin Safer de nimi silit nici 
asuprit ce de a lui bună voi şau văndut. a lui driapt 
ocină şi moșii din sat din Spărcoceni de la ţinutul Făl- 
ciului toată parte a lui şi a surori lui Tofanii şi a mă- 
tuşii lui Anastasii Bănosii fata Nenciului toate părțile 
lor ce sar alegi care aceste locuri să hotărăşte despre 
răsărit pănă întrapa Mușeţii şi la apus pănă în dialul . 
Copăceni, iar din $os înpreună cu hotarul Răcenilor, 
pre din sus cu hotarul Soholeţului ataste moșii au văn- 
dut el cu voia fraţilor lui cari sau numit mai sus cre- 
dintos boeriului nostru lui Ştefan Luca 3 logofet. drept 
40 lei bani buni ca săi fii moşii în vet precum văzum 
şi scrisori de mărturie de la fraţii Vasile sin Safir Care 
sau numit mai sus. Așijdere niau mai arătat şi alt za- 
pis de mărturii di la lon Neculce biv vel spat. şi di la 
Gavril biv vel pah. și di la -Manolachi Hrisorveghi biv 
vel com. și di la Neculaiu armaş şi de la Toader biv 
vtori pah. și di la Chiriac Brăescul. biv post. scriind 
întracel zapis de mărturie a lor precum au venit de- 
nainte lor Andronic fitorul lui Andrei Borş din Răceni 
şi cu “femeia lui şi cu fetorul lui de nime silițz nici a- 
supriţi ce de a lor bună voi şi au văndut şi ela lui 
driaptă ocin și moşii din silește din Răceni Care esti tot
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| nului di Silişte şi a preutului Vasile ot Barboș. şi a lui Gligori şi a lui Trohin Poroţchi ot Deleni şi a lui Mereuţă sin Savin și altor oameni buni cari acest loc 

de prisacă cât arunci Cu toporul în toate Părţile. care loc esti pe vale Lohanului în ținutul Fălciiului ce .să Chiamă Budăe, boerinului nostru lui Ştefan Luca 3 logofăt. Pentru aceia şi domnie me. am dat şi am întăriț pre a- cesti părți de moşii, pre toate câte sau pomenit mai sus şi pre locul cel de prisacă. ca săi fii şi de la domnie me driaptă ocină şi moșii şi uric cu tot venitul stătător în vieă.
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Ia dos: 

Suret “asemene scos pre hrisov fiicii stolnicului 
Toma Luca pe Spărcoceni. 

Iftodi ginerile lui loan Ghedeiu, femeia lui (şters 
Dochița) Stefana, fata Dochiţăi, nepoata lui Curişoiu 
din Spărcoceni“. 

77. 7217 Iunie 11 (1609) Horâiata. Zapis de danie pria care 
Crăciun Hormar dărueşte lui Antiohie Jora vei logotet părţile sale din 
Chiteşti la Tutova pentru că Va scăpat din mare nevoe; 

(Acta Muzeul Municipal laşi, VIII, 24). 

-- Adec. eu Crătun Hormar. fetorul Alecsii nepot 
Oanii de Chitești. scriu şi mărturisăscu, cu aces | tu. 
adevărat. zapis al mieu. de nime silit. nici asuprit. ce 
de a mea. driaptă bună voe am| dat şi am dăruit. 
dumsale. lui Antiohi Joria. vel logofet. a mia driaptă. 
ocin. şi moşie. a patra | parte din Chitești. carea iaste 

-la ţinutul 'Tutovii. care atastă. parte de ocină şi mo | 
şie. îm este mie. de pe tatămieu. Alecsa. pentru căci 
cădzindu eu la mari greu. întreba | tumiam. toate să- 
mințiile miale şi pe toț răziaşii. ca s cumpere de la 
mine ata a patra parte | săm dia bani. să mă plătescu 

să es de la ata nevoe. şi nime dintru a miali săminţii 
nici din ră | ziaşi. nu sau aflat să o cumpere ci toţ sau 

lepădat. deci eu vădzindumă la atâta greu. şi ştiindu | 

pe dmnlui Antiohie Joria. vel logoft. că mau mai. scos 
dmnlui. şi dintralte nevoi. întralte | rânduri. năzuitam 

și acmu la dmnelui de mam rugat. de mau măntuit și 

de atastă nevoe. deci | vădzindu şi eu binele dmsale. 

iam dat atastă parte de ocină. şi moșie caria mai sus 

să pominiaşte | Chiteştii. din siliște. şi din cămpu. şi 

din. pădure. și din fănaţ. şi cu locuri de prisăci. şi cu 

| pomeţi. căt sar vini pre ata a patra parte. ce avem 

noi de la părinţii noştri. şi cu vadu | de moar întrapa 

Bărladului. şi cu tot venitul. ata să fie dumsale de 

acmu driaptă | ocină şi moşie. şi Supăniasii dmsali şi 
cuconilor şi nepoților şi strănepoților | dmisali. niclătită 
şi neruşeită în veci. iar altul nime. din rudile miale și 
din săminţiia | mia sau din răziaşi să naibă triab. a s.



— 79 — 

amiasteca. cu vreo găltav au cu altâ pricinâ. în | po- triva danii miale. iar Carii Sar scula cu vreo pricină, unii Ca aceia. să fie. neertați. de | domnul nostru Is. Hs. şi de preacurata maica. svinţii sale. pururia fitoar Marie. şi să fie blăstămaţ şi afurisiţ de 318 oteţ de la svnta Nichiia. herul să ruginiască | piatrele să s răsă- pască. lemnele să putrediască. iar unii Ca aciia. să stia legaţ şi hodi| na lor să ie fie cu Iuda. şi cu Sprurcatul. Ariia. căt eu pe toat săminția mia. iam în- tre | bat şi nici unii nau vrut săm dia autor să ias 

iari şi altor oameni buni. carii mai viwc Sau iscălit şi eu mai pentru mari | credința. neștiindu carte miam pus degetul. ca s s ştie. u Horiata vlet 7217 luni 12, „În(s) partia mia iaste a patra parte: din bătrănul Oanii muşumieu“, 
X Crătun Hormari. X Vasile martur, Ștefan Ciute Capitan X Bostaca 

In dos: 

„Zapis de la Hormar — pe Chiteşti ot Arămeşti. ot Tutova a 4 parte dată Nenii“, 

  

78. 7218 Noembre 17 (1709) Răspopi. Adam Luca 2 pan, cum. 
pără cu 60 lei Părțile lui Costantin şi Iorgu Frătiţă dia Drăgoteşti pe 
Lohan. 

(Acta Muzeul Municipal Iaşi, VIII, 25). 
Adec. eu Costantin. cu frate meu lorgu feto | rii lui Stefan Frătiță taau fostu Sărdar. da | tam acesta zapis al nostru la mâna dmsali lui | Adam Luca taau fostu paharnic al doile ca s fii | de bun credință cum noi de a nostră bun voi de | nimini siliţ nig asupriț. am văndut a noastră | dreptă ocin. şi moşii satu întreg anum(e) Dră | goteştii ce Săntu pe apa Lohanului la finu | tul Fălciului dreptu şes dzăc de lei și ne au dat dum | nelui toț banii gata şi iam văndut dumsal a- Cesta | sat ce scrii mai sus tot locul Cu tot. venitul. cu
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ţa | rină în cămpu cu vad de moară în vatră de sat 
şi cu | locul de prisece câte or îi pe acestu hotar. cu | 
pomeţ şi iam dat dumsali şi zapisili cel(e) vechi şi | a- 
cesta zapis sau făcut denainte a mulţi bo | iari mari şi 
mici. şi denainte a răzeși cari mai gos săn | tu iscă- 
liți și noi pentru mai mare credința nem pus | degiteli 
şi iscăliturele ca s fie de credinţa. 

It 7218 u Răspop Noev. 17. 

Costantin Frătiţă iscal lorgu Frătiță iscal 

„şi "ntrebăndum eu răzeşii nau vrut nime să cumpere 

ce fiindumi a me nevoe dumnalui au luat bani pe 
meri şi miau dat pe moşie“. 

In dos: 

Zapisul lui Costantin Frătiţă pe Drăgoteani cemi 
văndusă... 

79, 7218 Decembre 11 (1709) Iaşi, lie Abaza vinde cu 40 lei 
părțile sale din Drăguşani sulgeriului Nicolae. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, IV, 45), 

Adec eu llie Abăza. făcutam acest adevărat za- 

pisul | mieu. la măna dumisali. sulgiariului Nicolai. pre- 

cum | am văndut. dmsaali. famătaate. de sat. de Dră- 

guşeni. care iaste | pe Moldova, în ţinutul Sucevei, şi 

atasta gumătate de sat. am vănduto cu temelie de 

piatră şi cu toţi vecini | pe ata Sumătate de sat şi cu 

vaduri de mori în Moldova şi în părăul satului şi cu 

hăţăşteu. şi cu tot vinitul ce sar alegi | pe ata gumă- 
tate de sat. care moară îm iaste și mie. Cumpărătur. 

de la Toader biv comis. și de la fiica dmnisale | Pa- 

raschiva precum le arată şi zapisul lor ci miau vândut 

şi | atastă moșie. miau vănduto drept 250 lei. deci 

dmlui ca s aibă a stăpâni atastă moșie. şi împreun | cu 

tot niamul dmnsali. în veci. şi s aibu ai trimite şi za | pi- 

sul tam cumpărat eu. care iaste iscălit. Toader biv 

comis. şi | pecete fiicii dmsaali. şi iscălitura lui Toader 

Mălai | şi altor boeri, mari cari sânt iscăliţi dentru cari
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pentru Credinţa. am iscălit Şi eu mai gios Ca să s ştie, 
u las It 7218 Dek. 1], lie Abaza Nicolai Costin vel vornic lon Buhuş logotet Antohie Jora logofăt Neculai Buhuș biv visternie 

„Şam luat bani pe tocmală tam avut cu dmnlui. Vasile Adam mam tămplat „Zapisul pe &umătate de sat de Drăguşani ce lam Cumpărat de la llie Abaza 7218 Dec. [1, „hetrecut la condică“, 

80. 72/18 Februarie 19 (1710) Iași. Zapis de vânzare prin care 
T. lonaşco vinde lui Abaza cu 250 lej părțile sale din Drăguşeni şi 
Zăvoeni pentru că Va scos din închisoare, (Acta Muzeul Municipal Iaşi, IV, 37), 

T Adecă eu Toder biv comis. săn Ionașco. pâs- telnic. făcutam Zapisul mieu | la măna dumsale. lui Neculai sulgeriul, pentru că având eu Sumătate | de sat. de Drăgușeni. ces în ținutul Sucevei. pe apa Mol- dovii. care acel | saț. miau fostu dat mie dzestrea. de la socrumieu. Mălaiu logofătul. şi | lovindumă pe mina. multă. greutate, Și nevoe. şi fiindu. ta | închisora. au vinit fiicăme. Paraschiva. Și văzândumă Ia Pediaps | de nime căutat. şi ale mele moșii. neputăndule vinde. au dat | ata Sumătate de sat. de Drăguşeni. şi Cu Sumă- tate de sat. de Zăvoeni. care iasta. peste apa. Moldovii. păa în apa Răşca întra Neguleşti şi între | Cara şi cu vecini. cu tot o au dato atastă moșie lui Abaza. | dreptu O sută şi şeptedzăci de lei. și mau scos de la închi- Soria iar | Abaza a&ungăndul nevoe nevoe (sic). au scos atastă moşie. la văndzaria și neîn | Căpând altul. să o cumperia. de la dănsul. făr numai Neculai sulge- riul. căce dumnelui | mai ava Sum(ă)tate de sat de Drăguşeni. răzeş cu noi. iau dat bani lui Abaza de mau | rădicat de datorie. pe urmă vădzundure eu căi can eftin. am venit eu la | dumnialui Neculai Sulgeriul şi miau mai dat 80 lei bani gata. şi | aşe niam aşedzat. Cu dumnialui. denainte a boeri Mari şi a mulți fitori d'k | boeri mari. Cari mai Sos sau iSCălit. şi s aibă.
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dumnialui aş facia. şi dres | domnești. pe zapisul mieu. 

şi eu pentru mai maria credința am iscălit | ca să-s 

criadză. u las It 7218 Fev. 19 
az Toader lonaşco iscal 

Antiohie Jora logoit. Costachi Gavriliţă martur 

Vasilie Balş biv vtori logofăt martur. Vasile Adam iscal. 

St. 7221 Mai 20 (1713) Iași. Neculai Vodă Mavrocordat întă- 

reşte bisericii Ungureşti din laşi nişte case cu pivniţă la ulița mare, 

dăruite de o fermee Eva bis. Ungureşti încă din 1700, 

(Acta Muzeul Municipal laşi, necatalogate. Surete ms. XLIV, 529), 

lw Nicolae Alexandru Voevoda, bojieiu milostiiu 

gospodaru zemli Moldavscoi. adecă au venitu. înnainte 

noastrâ. şi denaintia a lor noştri moldoveneşti boiari. a 

mari. și a mici. preotul Anton Felix. epitrop. şi Ale- 

xandru. Preafectul de la beseareca Unguriascâ. din laşi. 

şi niau arătat dintrun festameniu. al besearicii lor. 

pentru o gudecatâ. care au avut ei întrebaria. cu Hris- 

tofor ezovitul leşescu. pentru case Cu pivniţă ce iaste 

pe ulita cia mare în frunte dreptu mănăstiria Trei sfe- 

titiali. dinainte Episcopului lor ot Bacău. anume Stanis- 

lav Bienganschii din văliat de la Hs. 1700. carea aciali 

case cu pivniţă, mai denainte vreamia au fostu a unei 

fămei anume Evva. Eşancă. şi au îostu dat acia cașe. 

besearicii Ungureşti. cu tot locul ei. şi după moarte ei, 

rămînînd întracea casă o fămeaia anumea Hânţoae, cu 

învoiala poporianilor, şi să fie cercat Ezoviţii leşeşti pe 

acia vreamia la Hânţoae ca să o dea lor acea casă cu 

pivniţă. netămplănduse Frânţişcanii. ia au dat samâ, 

că nare putearia să o dea lor acia casâ. că iaste dată 

besearicii de Evva. Care iaste îngropată acolo, pentru 

carea lucru avutau găltavâ Ezoviţii leşiaşti. şi la dom- 

nia lui Costantin Cantemir Vodă bătrânul. şi neavându 

nimicâ întărituri a mână, au dat samâ. cum sintu scri- 

sorile lor. în ţara leşascâ. şi-liau dat dzi. şi de atuncia 

păn astădzi nu liau mai adus. şi nau avut beseareca 

Ungureascâ nice un supâr. pentru aciali case despre 

Ezoviţii leşieşti. pân la vreame aceștii gudecăţi ce 

scriem mai sus. şi cu pace şau stăpânit casăli. iarâ
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după ce au stătut la Sudecatâ. şi dovedindusă cu toți poporeanii, cei bătrâni a besearicii. carii scriu tot anume la testamentul besearicii. precum o Carte ce au arătat atuncia. de mai sus numitul Hristofor ezovitul leşiascu. 

râtându în tainâ la domnie. care scrisoarea au fostu făcutâ cu meşterşuguri de Andros Vulfu. pisariul le- șiascu de ţara rumăniască. nepotul Hânţoae. cu 4 ani mainte de atastă gălavâ. cu Hristofor. Care dacă au luat sama Episcopul lor Stanislav. sau aflat acea scri- soarea făcută cu vicleşug. căci acea fămeae Hănţoae. nau avut nice o triab(4) cu aciali Case. căci ia au fostu întrat cu ştire Poporeanilor. cum sau pomenit mai sus. şi Ezoviţii alte Scrisori fără de aceaia de dovadâ nau arătat. ce mărturisindu poporeanii cei bătrâni cu su: fletiali lor. cum aceai casă iaste dată danie besearicii lor. cu 60. de ani mai înainte au legat la testamentu Cu marea blăstâmu. ca să fie tot a besiaricii preacum 

domniia mia driaptă ocină şi moşie, şi danie, şi uric cu tot venitul stătător în viaci. şi altu cineva să naibă a să amesteca np'ka cum ancrou POCNOACTaMn. (înaintea acestei cărţi a domniei meale). 
9 rac &A4Tyw 3CR4.  MAu K, Iw Nicolae Voevoda ăuiopare rocnoacrea (în laşi la anul 7221 Mai 20 în a doua domnie). Pecete roșie mică. Cap de bou Axintie uricar inițialele Iw. n aa. M. BE. 8, 

—— 
82. 7222 Mart 20 (1714) Iaşi. Zapis cu care Zanet vinde cu 

20 lei un loc de casă în Stroieşti lui Nastasă Stroescul, (Acta Muzeu] Muoaicipal laşi, IV, 38), 

Adec eu Zanet fitorul lui Gavril Pătrău. scriu şi mărturisescu cu acest adevă | rat zapis al meu. precum



— 17 — 

de nim. silit, nici asuprit. ce de a mia bună voe. iam 
văndut | dumsale Năstas Stroescul armaș (adaus) un 
loc de cas. din sat din Stroeşti. de pe Moldova. de la 
ţinutul Sucevei | drept doidzăci de lei. bătuţi. cu tot 
vinitul ce să va alege acei Cas. Care loc | iaste şi mia. 

danie. de la unchiu meu. Toader Herescul. şi iam dat 
dumi | sal şi zapisul. cel vechiu. ca săi fie de la mine 
driaptă ocină și moşi le. şi giupănias. dumisal şi cu- 
conilor neclâtită şi nerușeit. în viaci. | şi de pe zapisul - 

meu să aibă aş face şi dres domnescu. şi atastă toc- 
mală | şi deplin plată sau făcut denainte dumilorsal. 
vornicilor de poartă. şi al | tor oameni. buni. carii în- 
preun cu mine. pentru mai mare credința sau | iscălit, 
şi eu Ghiorghiţ Hermeziu am scris. 

u las lt 7222 Mart 20. 

Zanet săn Pătrău (mp). 
Bejan Hudici vornic glotnii martur | 

lordachi Canta vel med. _lon Silion vtori logoft iscal 
Tănas Poruşnic martur Gavril Cazimir păharnic iscal 

Toader Strezescu iscal 
Andronachi săn Adronic vist. martur 

Costantin Kikoş log. ot vist. martur 
Ilie ot vist. martur iscal 

83. 7222 Iuli 17 (1714) Iaşi. Nec. Vodă Mavrocordat judecă 

pricina pentru Zăvoiani între Nec. Sulgerul şi Gavri! Leca post, dân- 

_ du.i acestuia câştig de cauză, 

(Acta Muzeul Municipal laşi IV, 39). 

Io Nicolae Alexandru Voevoda bojiu mistiiu (gsp- 

drz zemli Moldavscoi) | facem știri cu atastă carti a 

domnii meli că sa părât (de îfaţ înnainte noastră) | şia 

tot sfatul nostru. dumnialor ceşti boeri Nic(ula sulgie- 

riul cel) maria. şi cu Gavril Leca tau fost post. pentru 

o Sumt(ati de sat de Zăvoeni) atastă Sumătate de 

satu o au îostu văndut Toderașco (comisul)... | săi îi 
Vărlănes. cumnatul lui Toderaşco Mălai medelniciar.... 
lui Niculai sulgiarul şi | să află iscălit și Toderașco 
Mălai iscălit în zapisul tau văndut Toderașco comisul |



— 78 — 

și ata Sumătate de sat de Zăvoeni să află a lui Gavri] Leca de la maicăsa Crăstina precum ne arată | şi diiata 
neasa Lecăi, fitorul lui Ghiorghii | Roșcăi visternicul. precum sau vinit la împărțala lor ace Sumătate de sat de Zăvoeni Cărstă | nii îmei lui Gavrilaş Leca. deci pentru atasta lucru | domniia mia şi înpreun cu totu | 

la Toderașco Comisul cumnatul lui Toderaşco Mălaiu 

atasta păr să nu s mai părască nicio | dănăoar mai mult peste carte domnii meli în veci. atasta scriem. 
u las It 7222 [uli 17 

veliți boleari u& — Cudrescul „ Pecete domnească mare în tuş roș: ++ Ii Hukoaan. Aacăan ap. BOEROAA. BAI Macri PENADA BEMAH 944 4RckoH, Cap de bou. 
PR 

84. 7223 Mart i0 (1715). Zapis de vanzare prin care Maria 
şi Răuțoae vana cu 10 lei iui Toader fiul pr. Timofte Vreme părțile 
lor din Căşotenii de jos. 

- 
“(Acta Muzeul Municipal Iaşi, VII, 27). 
Adec eu Mărie. fata Vărvarii. şi Răuţoae nepoata Stan | căi. fata lui Gligoraş. Şi Cu soțul mieu Ştefan. scriem și mărturisim Cu | acest adevărat zapis al nostru cum de nime siliț nici asupriț. ce | de a noastră bun 

fetorul preutului Timofti Vremi dreptu dzece lei bani gata, a Măriei fata Vărvarii | şi făcândune dumnialui plata
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deplin... | fie dumsale driaptă ocină şi moşie... | ... | din 
cămpu, din pădure din fănaţ din vaduri (de)moară din 
loc de | prisăci loc de cas în tot locul şi cu tot vinitul 

pământului | şi cându am văndut noi atastă parti sau 
tămpiat mulţi boeri și | oameni buni anume, dumialui 
Toader Lambrino mari medelnicer | și Gavril Oltenescul 
pivnicer de Huși, Andronic de Căşăteni Gligori | Ga- 
vriță. Dumitru ecua Coţofan. Andrei cz Gaţa şi alţii 
carii | mai gos sau iscălit şi pentru credinţa neam pus 

şi degitele. . : leat 7223 Mart 10. 

X Stefan Goţu, X Maria fata Vărvarii 
Toader Lambrino med. 

Gavril Olteanescul pivnicer ot Huș 
Andronic ot Căşoteni X  X Andrei cuz Gaţă. 

Dumitru cua Coţofan căpitanului iscal 

85, (7223) Fără an Mai 15, O scrisoare cătră Dediul sărdar 

în interese particulare. e 

(Acta Muzeul Mualcipal laşi, VIII, 26), 

Cinstit şi al nostru mai mar ca un stă | păn dumnta 
Chir sărdar i bivu vel armaș dum | tla cu plecată scri- 

sor. me rog pre | milostiviu dumndzău ca s ți dăroiască 
viiaţ sănă | taat nerocir înpreună cu tot cinstit cas i 
dumtal. fac ştir dumtal pintru lucrul viilor sau legat 

can tărdzău dar .rod avi pre frumos păr al no da 

peitra car lau bătut şi dumpă ci amu| mersu eu sau 

rădicatu viile că omenii | sau sconpitu poifescu pe dum- 

nata pin | tru răndul meu să mă poi la ocal. ca s mu 

chivir | nisăscu viiaţa și sufletolu cammu rof tot | di pe 

mene cu veele la Nicurişște şi tot aş | îi mai şedzom 

dar navimu ci mănca Căi lep | sără şe am dzăs oi 

Şărbanu să margă la Olarz | la Căliene pintru făină şi 

dzăt că făr ră | vaşto dum. tal noi dă nit făinnă nit 

nemecă | di socoteşti dmta că mo voi chivirnisă | or cu 

Sumbrei or. slojăbă să facu | la ce mai pone că eu încă 
săntu ommu cu pri | cepere la capul miu scriimmu un 
răvaş ca s măr | gu la pod la priutul Mehaiu la Că- 
leini | că ai datorie să mă Cauţe să nu mă laşi să



peiu Că am rămas di mor şi de fome și cu | golicime Că nammu cu ce mă Chivernisă că | mai molto oi iubi cu tribele dmtal di căt | Striinii că şi vile di la Nico. rișsti di lii lăsa moltu la Şerbanu leu Străcat că no 

minte de dorer cu lacreme comu | ti doremmu eu și rogăm pe Dumndzău să te mai | vădz odată. 
a dumitale ca o Slugă mai mic şi plecată 

Vasile 
Mai 15 

„Pitra au stricatu multea vii poigorii drept pin mijlocu Maiu 2 Duminic, 

In dos adresa : 

»Cinstitului nostru | Stăpânz dumsali Supăno | lui ediul sardar cu cinste | şi cu fericita sănătate | să s de dumsale la Eş. 

—————_ 

 
.
.
—
 
—
—
—
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86. 7224 Decemvrie 12 (1715). Perilipsis de actele Stroeştilor: 
(Acta Muzeul Municipal laşi, IV, 40). 

„Suret di pe uricile Stroeștilor să s ştie, It 7224. 
Dekv. 12. 

1). Uricu sărbăscu mic ot Alixandru | Vodă din 
„velet 6957 Fev. 21 | scriindu precum au dat şau în- 

tă | rit Măruşcăi lui Stroi o mănăstire | Boiște lângă 
Graşi unde este hramul | Naştire pre sfintii de Dum- 
nedzău Nă | scători ce iau dat ei maica lui Dra | guș 
ca să fie ei neclătit şi cu | poian ce este supt ascul- 
tare acei | mănăstire şi cu tot vinitul.“ 

2), Alt uricu mic de la Alixandru Vod | din ve/er 
6961 Fev. 8 scriindu | precum au venit dinainte Stro | 
iasca Maruşca de a sa bun voe şi | au dat nepotului 
său Onei postelnicul | satul său Stroeștii în gura Şo | 

„_muzului pre Moldova cu amândoi | coturile şi cu mori 
ca săi fie gu | pănului Onii în vet cu tot vinitul. 

3). Alt uric de la Ştefan Vod cu peceţi multe | 
din velet 6973 Dek. 30. precum au vinit | Boldur cu 
fupniasa lui Naste şi Petre | Stravici şi Fete Brătu- 
lescul şi | au părât pe Ona pintru un sat | ce iau dat 
lui mătuşa lui Maruşca | di pre Moldov. anume Stro- 
eştii | şi aflăndus satul dat denainte | lui Alexandru Vod 
şi dinainte boerilor săi iau rămas cu £udeț după lege 
ţării | ca să îie satul totu a Onii | precum îi scriu uri- 
cili, iar Boldur cu cee ! lanţă boeri au rămas ca să 
naibă nit o | triabă la acel sat. * 

4). Alt uric tij de la Stelan Vod din ve/et 7003 
precum au vinit înnainte | lui Draguş şi fraţii lui şi | 
surorile lor și iau miluit de liau întărit pre sat pre 
Stroeşti. ces | pre Moldov în gura Şomuzului | ca să 
I(e) fie uric cu tot vinitul. 

Scrise de altă mână ulterior. 
5). Uric tij de la Costandin Mobilă | Voevod /et 

7118 luli 31 | precum au vinit înainte noastră şi | în- 
nainte boerilor | credincios boeriul nostru Vorontar vel 
comis. | 

Surete şi Izvoade, vol, XXII. 6
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6). Uric tij de la Antioh Cliostandin | oevod cu 2 urici de la Radu Vovd. | ce rânVsagă întul. 7208 Ap. 16 dni (zile). 
7). În (alt) zapis de la Nastas Stroescul. biv vel | căpitan de un loc de cas în Stroeşti 1 ce /o dăruit lui Costandin Năstas vel vist. | care au fostu şi mie cum- părătură de la Zanet | ficorul lui Pătrău. iar lui Zenet Pătrău au ! fostu danie de la unchisău Toader Herescul. de! 7249 Ghen. 15. 

8); O carte de gudecat ce sau Sudecat Gavril | „Capşe sin lui lonaşcu Capșe şi Gligore | aprodul nepot "de văr primar lui | Năstas Stroescul tau fostu nepot de vară | premar lui lonaşco Capşii. tau avut | pâră cu Gavril vornic let 7257 Iunie 2, 

  

87. 7226 Iunie 17 (1718). Zapis cum Stratulat pune zălog la popa Timofte peatru 35 potr. 7 pământuri din Căşoteni, pe Lohan la clu, 

(Acta Muzeul Municipal laşi, VIII, 28). 

Preacum au mărsu Strătulat şi cu fratamau Andreiu. la popa Timoitie. fiin | duna nevoi de bani, nau dat bani pe 7 pământuri 35 pol. din parte nostră dintrun | bătrân. din Căşotani. din gura Lohanului. şi cânădu nau dat acești bani popa | Timoitii. noi iam pus zălog a- ceste 7 pământuri. pentru acei bani. cându omave | banii. atunci săi dăm. .şi noi nam dat Cu banii la casa lui. și iam dat banii | şi nau vroit. săi €. şi au dzis că 

mărturisim cu sufletili nostre. am făcutu la mâna fi- torilor noştri. precum noi ace | ste 7 pământuri lam 

turisim cu sufletili nostre. ce noi avem şi delniţe | de făn. unde şede el. şi s. hrănaşti pe moşie nostră de 20 âni- ŞI cas şau făcut | iar pe moșie nostră. și noi nau
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nam dzis. căci să hrăneşta el pe ace mo | şii. și pintru 
cradinţa. nam şi iscălit. 

X Eu Strătulat u 7226 luni 17 
X Eu Andrei brat Strătulat 

„şi eu am scris diiata atasta. 
Lupul Porușnicul iscal. 

88. 7230 Decembrie 8 (1721) Orzăşti. Mărturia hotarnică a 
“Tărziilor, rădicată de Gligoraş vornic şi V. Popa uricar. 

(Acta Muzeul Municipal Iaşi, VIII, 29). 

Mistve. şi luminate Doamne se fii mărie ta sntos. 
facem ştri | mării tale. că ne vini luminată carte mării 
tali. cu dumnealu | lorga Burghealia, tau îostu armaș 
mari. în Cari carte ne scrii mărie ta ca să ne sculăm 
şi să miargem la sat Ja Târdzii. ci iaste pe apa Lo: 
hanului. de | la. ţinutul Fălciiului. şi săi aleagem toate 
părțili de moşii şi de cum | părături. şi de danii ce ar 
avia la sat la Târdzii. de cătră alţi răziaşi | şi despre 
dumnelui Toader 'păharnicul. deci noi pe poronca mării 
tali | a(m) mersu acolo. întăi la dumnealui armașul Bur- 
ghealia şi şau scos dumnea |! lui toate zapisâli. câte au 
avut şam făcut izvod. de toate tot anume | carili de ia 

Cini au fostu. şi de acolo am purcias cu toții acolo la 
Târd | zii la dumnealui Toader păharnicul. şi iam dzis 

dmsali săş scoaţâ şi | dumnelui zapisâli tar avia să 

facem izvod. şi să le lupym sama. dumea | lui îndatâ 
niau răspunsu. că nu îs zapisăli acasă. cia sîntu la 
au. şi | șau pus dzi păn în patru dzili. că le va aduci. 
noi mărie ta vădzind că nu is za l pisăli. am socotit. 
mărie ta. să miargem. cu oameni buni să măsurăm | 

tot locul să s ştie cât iaste. și săl alegem de cătră 

alte hotarâ. și am | luat doi răziaşi anume(a) Vaslachi. 

ginerili Vărvarii. şi pe altu Vas(îlii nepo | tul lui Şiarpe. 

că numai pe aciaşti. iam aflat şi am purces înpreaună 

cu i dumnealui armașul. şi cu Cărăcaş şi Manta. fraţii 
dumsale Armaşu | lui. şi niam dus la Capul hotarului 

„din gos. ce să hotărăscu Târdzii. cu ho | tarul Păhnii. 
şi cu Coticiarii dispre Crasna și am început a măsura—
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Cu o fune. de 24. de paşi şi pasul câte de 6 palme. di a lui Vasilii uri | carului. în sus pe muchia dealului păn în capul hotarului de sus în | tro moviliţă unde să împreaună hotarul Târdziilor cu hotarul Pie | triliaştilor dispre Lohan şi cu a Stoliaştilor disprea Crasna şi am | aflat păn acolo 47 de funi și 10 paşi. şi de acolea din movilă am pur | cias dreptu la vali piste nişte. pămân- turi tau întrat cu aciali pământuri în ho | tarul Tărd- ziilor. cu hotarul Pietrăliaștilor. Păn în vali. unde au 

hotarul Păhnii şi am început a măsura. și am aflat 34 de îuni și 16 paşi. păn acolo unde au dat sam Bur- ghealiaştii că au fost piatre | şi acolea socotind noi
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cul ca Marţi sara | Dek. 5. ar fi zapisăle. niam întorsu 
și niam dus la dumnealui. armaşul să şedem pănă la | 
dzua. care şau pus dumelui dzi că va aduci zapisăli. 
cia noi Mărie ta Marţi | sar. nam putut miargi. ploînd 
toată dzua. Miarcur fiind cr | Nicolae || şi având praz- 
nic. şi dumnealui Toader Păharnicul. şi dmlui | arma- 
şul fiind și sărbătoare nam mărsu. iar $oi pân 4 sva | 
niam dus. la dumnealui cu toţii. și nu lam aflat. dând 
sam. că | de noapte au purces la Fălciu. noi vădzind 
mărie ta. că nau vrut să sti | nici întăi la măsuratul 
satului nici acmu. mai pe urmă ca să lu | îm sama za- 
pisălor. să le aligem nam avut cum aleage. ce am făcut 
atastă mărturie. iară Măriia ta vei Sudeca cum a fi 
mila | mării tăli. atasta facem ștre mării tali. să fii 
Mărie ta sntos. (cnrwc). 

v GOpsziwp. Am <râcsa. AIR Ah, 

robii Mării tale 
Gligoraş vornic glotnii 
Vasile Popa uricar hotarnic 

Obs. Actul e scris de V, Popa uricar, un caligrat al timpului, 

89. 7230 Iulie 21 (1712). Sava mărturiseşte cum Nemişoae If- 
4imia are dată de la tatăi său Grecul parte în Ungheni de la Neamţ. 

(Acta Muzeul Municipal Iași, IV, 42). 

Adec eu Sava carili sînt văr primare Grecului din 
Săcuiani | făcutam mărturie mea la mâna nepoatăme 
Angheluşii | ce o ţinea popa Crăcun Hodoroabă din Bae 
pentru o moşie anumea | Ungheanii în ţinutul Niamţului 
în gura Râşcii. ce iaste dată Nemişoae | Iftimii de ta- 
tăsău de Greacul parte ei. deosăbi de alți fraţi | de 
Care lucru precum ştiu cu sufletul mieu. așea mărturi- 
-săscu cum Că | iaste dat Nemişoae acea moșie parte 
ei, iar alţii nau nici o triab. din | niamul nostru cu 
parte ei. deci de sar scula vreunii din aceia şi ames | 
teca la acia moşie, unii ca aceia să fie de gloab şi de 
rușine | ori la ce giudeţ sar întămpla. Așşijderea şi eu 
Vasilie fiorul lui | Iftimie Mocișco care mau fost dat
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tatămieu, vecin dzeastre Nemișoae. înpreun | cu Moșiia tot întracest chip am apucat. dentru tatămieu şi aşea ştiu | şi eu şi aşea mărturisesc cu sufletul mieu. precum să scrie mal sus | și pentru mai mare credință am şi iscălit. 
It 7230 luli 21 

Eu Sava am iscălit. 
Eu Vasile x Sin lui Iftimii martur 

„Şi eu Alexandru diiac ot Cămpulung am scris cu dzisa Savei carili sau însămnat mai sus.& 

  

90. 6920 April 3 (1412) regeste. Pentru Comăneştii de pe Bașău. 
„Şi dintr'un suret de ispisoc a domnului Alexan- dru Vodă din 6920 April 3, sau dovedit că hotarul Comăneştilor iaste din fântâna, pe unde au îmblat Ba- şăul mai înainte şi pe pârăul Başăului în gios pănă în părăul alb“. 

„_* Din Condica de acte Başoteşti pentru Lişna, fața 56 o, o măr- turie hotarnică din 1800 pentru Lişoa (la Casa Şcoalelor), 

a 0 O 

91. Fără dată de an (c. 6924). Alexandru Vodă cel Bun întă- reşte lui Nechita şi Dobre zugrati 2 sate pe Drislaveţ, Crăiniceșştii şt Leucuşeștii, Se dau hotarele, 

Macri Bikiero mui Anca Apa BOEROAd. Pocnoaapz 3emAii. MOAAAECKOU.  uunnua SHAMEHHTO He crhmn aneroma HâulH Mt EAC'RMI Ko nana 9Y3pHTh hau Eno SYcAbiuiHTa  urSuu. wwe TOT HCTHHHAIU cASrii HaulA Hutnrra u Aonpe Borpadn. aaa ECAbi HM OY Haulen 3EMau OY MO4maBckon, AA ce4a NA Apac- AHEUH, HaiMaA Kpanunueiu, a APSTOE ceso Hanna A egkSuempu, WTOBbI Hqih oYpnki cz Back APXOAoMn. HMh Hi AkTema He H OY HSuaTomn IHXZ H Upaoyisuaroun HXZ H npauuSparomn HYZ H NAEMENIO Ha Kmo ca H3BEDETI Banks, HeNopSureno Hiikoanme HA B'kkbu. a XoTPapa 'mhauz Aga ceas NOWeHUIE W'r roprk na Aga ASA pacokara wp 3EM4H, a wrroak npocru na Aba nprkan NOTORĂ Hi4 cTazna. cor'roak npocmu Ha ASE Ha A85pogunun, a - WwT mo4'k npocru upeca nororaz ASBpOTHWHH Ha AS&n na oy-



— 87 — 

sakeie, a ww moak npocru ta Aaa, Ta koacakan Heano- 

EM N9TOROAb. 4 W Koacakan npocmn Ha AEAS Ha A0A0B8 Ha 

morbta$. ma npocru psi nomokh A040Bh Ha A'Bah HpSTORb Hă 

morbia$, Ta PAE CAXOAHTh FE păBAHU nST. a COP TOAE A'baoath 

npSmor'tmn na montat Poycoa. "Ta Ema Akaoatn Ha uerapa- 

Pio  MorbiaS MAASI0. a WT TOĂ MOTniAH. DONPERI HAACAcEI 

AA Ha FAB CPAZNZ, d ATP Tea'k nonpkkn pisi noroi H- 

ganoeh Ha Aaa 0 CPAzna. a WT ToAk HA CTABII UTE ECTK 

mexA$ kpannuuGuu nu derorpu. 4 wT moak np'kan noroka 

Kpannukogz ropk Ha eAttib Abt. ă WT moa't Arkaomz ropk 40 

arca aoanoga, | Toe na Beck XoPapt. KSqa Hai €cTh o4u- 

HHAb. ĂCARă Âparomup Mocaânt (WP rega dn, ă Ha "Tod X9- 

map ape moun Hm$ WcaaHTu ceda, Ad WăAATI CA km 

EBIUIENHCANULI Ab,  NOTEPZEACNIEah | d WHbi HAT  NIHCATH 

Mamh 34 ThIA ABd CEA ABE WPKEH. GAHA WT ACAHEro Tpară. A 

APSA 4 KOTOPA HAulă EO46 EXACTE. pASB'E UpKEH WT Pa acu. 

HAM Ah Ab Han npScT, | a Ha Boamee noreepwAenie 

geakau ecmbi ipug'kcuTn Haiu$ N6uaT MA4$ KzcemS ancT$ 

Haiti, at Th  NOTEEPXENÎEMh NOTBEPWAEML Tako H REAM- 

kOIO NEUA4TOI0. 40 KOA'k UMSTE CaBpBIIHTHA Name A'bAo Briule- 

MHCANNSE. a KOAH 'TS3H caBpaMETE dit XoueMt Hmh npug'beurii 

HauiS Neu4Th REAHKSI. | a Ha To Bzce &'kpa Hamero FcRA. Bhi- 

Wenncantiare. SAeganApă EOGBOALI, îi B'Epa BABAOBAEHATE cHa 

renigamu naiatua Boegoabi W B'kpa ezckyh AETEn Hamukb H 

pkga Boapn awmnykt. Erkpa mata Auxanaa. Bepa nana Tpunea. 

BEgA Nana Wată AROpHUKA, couARcKoro, erkpa mana Aparoma. 

g'kpa nana Herpu. Bega nana Spa. gikpa nana Hairauta. uau- 

Huta. B'kpa Nana Aparoua wT 'TSA08Bhl. grpa nana TonSua. 

e'kpa nana Grana noroBuua, gkpa mâna pâna uocreainka, E'Epa 

mamă, AomonkSuia croata. n B'kpa Bzckpz BOApE HAMHXE 

MOAAăBCRBIXZ. Hi EEAHKBIŞD H A4AH[h. d 110 HAIEM XHBOT 

k(T0) BSAeTrh rocnoAapz . Ha(uien 3em4u MOA)AABCKOH. HAN W'P 

ATEU HAulHb HAH COT HAWero 14EM6H€ HAH.,. TOTH UITOBbI 

WMA Henopbiunăă Hamero Adatiia 44n... oykp'nnan. A HA ROAulIee 

noreepxenie. 'Tom$ Bacems (Buiucani HO M0Y geaikan  ecmt!) 

nâmemă akpnoq8 ucaiezu 40rodeTă ni(caru 4 Hauii MEaTa 

NHEESATH KcEMOV Hauiem$ ucTHunomMS 4ucT8,



Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, domn ţării Moldaviei ; facem ştire cu această carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor cătu sau O va auzi lui cetindu-i-se; adecă aceste adevărate slugi ale noas- tre Nicihta şi Dobre zugrafi, datu-le-am înşine în al nostru pământ în Moldavia, doao sate pe Drăsliveţ, anume Crâiniceşti şi alt sat anume Leucuşeştii, ca să le fie lor uric cu toate veniturile, lor şi Copiilor lor şi nepoților lor şi Strănepoţilor lor şi răstrănepoților lor şi seminţeniei lor ce li se va aleage mai de aproape ne- rușăit nici odănăoară în veaci. lar hotarul celor doao sate începăndu-se din deal de la doi stejari desuniţi din Pământ ; iar de acolo drept la deal preste apă la stâlp; iar de acolo dirept la stejar la Dumbrăviţa; iar de a- colo drept preste apa Dobrotici la stejarul însemnat ; iar de acolo drept, la puţui apei lui Ivan şi din puț drept la deal /a Dodul la moghilă ; de acolo pres- pre apa Dodului la dealul Prutului la moghilă, de a- colo unde se merge spre drumul Râbâij și de acolo dealul Prutului la movila Rusului ; iar de acolo tot dealul la a patra mMOghilă mică, şi de la acea moghilă îndărăt la dealul Dodului, la stâlp; şi de acolo îndărăt 
pul, ce iaste între Crăinicești și Fetoieşti, iar de acolo prespe apa Crainicului, dealul la un Stejar, iar de acolo dealul în sus la Pădurea Lohanului; acesta le iaste tot hotarul, pe unde le-a fost făcut Dolp Dragomir trimis de însumi domnia mea ; iar pre acel holar ei să poală să-și descalece sale, să şi-le descalece cu aceale de mai SuS scrise întărituri i iar ei să aibă a ne ZUgrăvi n000 pentru aceale doao sale doao biserici, una din Târgul de jos, și alta care ne va fi vrearea noastră, y usebi de bisericele din Rădăuţi sau o casă Sau un 

Sârcinare Mai Sus scrisă > Iar când aceia vor îndeplini ceia ce noi vrem să li se acățe și a noastră Peceate
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mare. lar la acesta iaste toată credinţa noastrei domnii, 
mai sus scrisă, Alexandru Voevod şi credința prea iu- 
bitului fiu al domniei noastre Iliaș Voevod, şi credinţa 
tuturor copiilor noştri şi credința boiarilor noştri, cre- 
dința dmisali Mihail, credința dmisali Grincă, credinţa 
dmisali Oană dvornicul Sucevei, credința dmisali Dra- 
goș, credinţa dmisali Stefan, credinţa dmisali Jurj, cre- 
dinţa dmisali lliiaş paharnic, credința dmisali Drăgoi ot 
Tulova, credinţa dmisale Tobuci, credinţa dmisali Stan 
Popovici, credința dmisali Dan postelnic, credința dmisali 
Domoncuș stolnicul, şi credinţa tuturor boiarilor noştri 
Moldoveneşti a mari şi a mici. lar după a noastră 
viaţă cine va fi domn ţării noastre a Moldaviei, sau 
din copii noştri sau din a noastră seminţenie sau (ori 
pe care altul Dumnezeu îl va alege să fie domn ţării 
“noastre a Moldaviei) unul ca acela să nu aibă a strica 
a noastră daanie, ci (mai vârtos să li-o întărească şi 
:să le) împuterească. lar spre mai mare tărie și puteare 
a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am înșine la al 
nostru credincios /saia logofăt să scrie şi a noastră 
peceate să o acățe la această a noastră adevărată 

„carte... 

„Obs, Colecţia manuscriptelor răposatului lon Bogdan, pastrată 
ta Acad, Română în plicul cu documente de la Alexandru cel Bun, 

ultimul. După boeri Pam fixat cătră 6924 (1416), toţi boerii figurând 

în diplomele anului 6924, afară de trei boeri din ţara de jos, şi cam 
locali : Drăghici ot Tutova, Tobuci şi Stan Popovici. 

Uricul priveşte regiunea, unde mai târziu va zidi mănăstire Ştefan 

cel Mare în 7003 (1495), exact după 80 ani. Toate văile şi apele sunt 

şi azi: Drislăveţul, Şara, Turbata, care toate la un loc formează Dri- 
„slivele (trei pruni) ; apoi apa lui Dobrotici, azi Recea, apa lui Ivan, apa 

lui Dod, cu dealurile, ce și azi au aceste nume, dealul Prutului, este azi 

al Chersecosului, şieahul mare ducea de mult spre Răbăia, ce stă şi azi 

ca o enigmă istorică în şesul Prutului (vezi Surete XVII, prefața), mo- 

-vila Rusului peste Prut, îa jos de Leușeni, din vechi Aleuşeni. Pe 
coasta de răsărit hotarul mergea pe dâlma dealurilor, ce despart Pru- 
“tul de apa Lăpuşnei, şi ținea exact 4 movile, ceia ce arată că şi în 
“numele Răbâia trebue să vedem mai corect nu turanicul rabb == selg- 
neur, mattre, Han Tepesi a lui D. Cantemir, ci Rabi quatriâme, de oare 
ce pe fruntaria aşezărilor din ţara de jos movilele se numărau și 
Răbăia venla a patra în lanţul movilelor găunoase pe linia de hotar 

a ţării de jos —vechea Cumanie— de ţara de sus, ce mergea de la gura 
Jijiei în Prut — la Scoposeui.
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La întors hotarul atingea aceleaşi văi, care în fundul lor au as. tăzi aceste aşezări: Păhneştii, Novaci, Duda, Epureni şi culmea dealului Lohanutui cu pădurile sale era şi hotarul moşiei date de A- lexandru cel Bun la cei doi zugravi Nechita și Dobre, un grec şi un 

Târgul de jos era înființat abia de câţiva ani, zidită cetatea Nouă cătră 1392; în 1416 incepuse a se lojgheba târgul de Jos pe 1o- cul dintre Moidova şi Siret, acolo Vodă face mitropoiia, care de și era gata încă în 1408, nu era însă zugrăvită în 1416, pe când mitropolia dia Rădăuţi era zugrăvită, 
Pe Drislevăţ erau trei aşezări de sate; Crăiniceştii, Leucușeștii și Fetoeştii, nici unul din aceste nume nu se păstrează astăzi, cl a- vem: Broștenii pe Drisievăţ, Cornii şi Cotrocenii pe Şara și Turbata; iar în sus supt poalele dealului înalt ce desparte basinul Prutului de 

al Siretului avem satele Epureni, Duda, Novaci şi Păhneştii, ce au 
aparținut moşiei Episcopiei din străvechi, din trupul căreia s'au făcut deosebite danii la unii şi alţii. 

Boerul hotarnic e Dragomir Dolh, adică Lungul, care e tulpina 
spiţei tuturor răzeşilor mazili din Dolhești pe Crasna, - — La cuvântul prust npoverh d, Bogdan face etimologia ngoverr 
vestibulum, vdpwHE, pons (!). In adevăr IIBOVCTI în vechea slavonă în- 
Sseamnă Boa ga XDAâMz ; iar văg9mă lieu a Pentrâe de Ia nef, oi se 
tennaient les catechumănes — pronaosul; şi de unde diaconul la letur- 
ghie le zicea, cei chemaţi eșiţi. 

Deci Voda Alexandru le puue obligaţiune să zugrăvească bise- 
rica Metropolitană din Roman, care Au era gata, şi o altă biserică ce 
va alege-o Vodă, afară de cea din Rădăuţi, sau la nevoe o curte 
domnească, Sau aumai nu narthex, adică un pridvor, Pronaos, de la o 
anumită biserică, 

— 

92. 6937 Ghenar 10 (1429). Suceava, fegeste. Pentru Purceleşti; 
«€l (Andrei Prăjescul mazil) au arătat un ispisoc: de la Alexandru Vodă (din 6937 Ghenar 10) întru Carele arată hotarul pe din sus, ce desparte Purceleştii de Stolniceani, care numeşte hotarul pe din szs Troian, şi din troian drept la vale Spre răsărit peste baltă şi peste câmp, până în apa Siretiului, - 

Dia cercetarea ce s'a făcut hotarelor Purceleştilor şi a Stolni- 
cenilor în 7256. Acta Stolniceni- Prăjescul, Purceleşti plic XII. Cf. Su- 
rete XXI, s6, unde dau cu text slavon vechiul pergament ai Purce- 
leştilor, 

———



93. 6941 Noembre 16 (1432). Ştetan Vodă dărueşte lui Hodco 
Costici mai multe moşii pe Siret. 

„Suret de la Şteitan Vodă 6941 Noem. 165. 

Facem înştiinţare cu atastă carte a noastră pentru 

adevărata şi credintoasa sluga noastră dmnelui Hotco 

Costici, carele slujind noao cu driaptă şi credintoasă 

slujbă, osăbit de altă mila noastră iam dat întru al 

nostru pământ al Moldovei un sat la Vorona, casele 

Anușcăi şi Hueţănii și Sineştii aproape de Verișcani, şi 

Glodenii, unde iaste Nenciul jude, şi moară în Siret 

unde este Fluefu. Pre toate aceaste ca săi fie lui uric şi 

femeii sale Vasutcăi, lor și copiilor, nepoților şi străne- 

poţilor şi a tot niamul lor ce se va aleage mai aproape 

neruşeit nici o dănăoară în veaci. lar hotarul acelor sate 

de mai sus scrisă să fie despre toate părţile după ho- 

tarul cel vechiu, pe unde au îmblat din veaci. 

Din Condica Mitropoliei Iași pg, 663 „Hueţănii în ţinutul Botoşani.* 

lată poarta acestei condice, care cuprinde 873 documente pentru 21 

moşii din judeţul Iaşi, 11 moşii din ținutul Cârligăturii, 5 din judeţut 

Hârlăului, 3 moşii! din ţinutul Dorohoiuiui, 13 moşii din ţinutul Suce- 

vei, 29 moșii în diferite alte județe == 82 moşii. Condica cuprinde 1234 

fețe, nu toate scrise. 

B. M..M. T.1) | Condica | atastă condică în care 

sânt scrise toate scrisorile câte sau af | lat acum la 

sfânta Mitropolie. pe toate moşiile sale (pentru că | te 

au mai fost precum este ştiut din vremile vechi) | sau 

făcut cu voia, blagoslovenia, şi toată cheltuiala | prea- 

svenţitului mitropolit | a toată Moldavie Kirio Kirio | 

Veniamin | în a doaoa domnie a pre înaltului și milos- 

tivului domn | Scarlat Alexandru Calimachi | Voevoda | 

prin osărdia și sărguinţa dmisali păharnicului Costandin 

Matfeiu | logofăt și sameş sfintei Metropolii | scriitoru 

fiind eu mai Sos iscălitul atât a acestei, cât şi altor | 

doao condice, însă una sau scris la anul 1816 in logo- 

feţia precins | titului boeriu dmnelui Dumitrie Sturza 

marile logofet, în care să cuprind scrisorile a acareiu- 

rilor, şi al treilea scrisorile țiga | nilor a sfintei Me- 

1) V(entamin) M (al Moldaviei) MT (mitropolit); marca Mitropo- 

lie: mitra, cârja, crucea sf. Gheorghe omorând balaurul,



ropolii, care de acum are să se scrie. lară atas | ta sau început să se scrie în logofeţia precinstitului şi a- iesului de bun | neam dmisale Costandin Balș marile . logofăt, carile boer iaste | Şi iscălit la multe file, și - Sfârşitul scrierii Sau făcut în logofeţia pre Cinstitului boeriu dmisale Lupul Balş marile lo | gofet, întracesta Curgătoriu anu 1818, Noembre 10 în laşi | Theodor Gasparovici diac de divan. | 

95. 6953 Ma: 12 (1445) Suceava. Ştetan Vodă dă lui Ivașco 
Podobitul Satul cu casa lui la Cârligătura, 

„Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, domn 
țării Moldaviei, datam lui Ivașco Podobitului Salul lui 
pe Cârlieătura, unde iaste casa lui, pentru ca să-i fie 
(lipsă) în veci și fiilor lui și nepoților lui, strănepoților, 
prestrănepoţilor şi la tot neamul lui nestrămutat nici 
odinioară în veci. lar hotarul Satului să fie după vechiul 
hotar pănă unde au apucat din vechi, Şi spre atasta 
este credința domniei mele şi credința boerilor NOştri a 
mari şi mici și Oance gramaticul a Scris în Suceava. ai 12. 

| 
Din Condica Mitropoliei Moldovei „Podobiţii a Cârligătura« 

pag. 425,
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Pe atunci satul umbla pe 4 bătrâni şi Varvara vinde cu 9 taleri a 
cincea parte din a patra parte la doi fraţi. Prin 1683 Gorovei logo- - 
fătul stăpânea jumătate din Podobiţi, iar ginerele său Dumitraşco 
camaraşul, apoi sulger, fiul iul Enache medelnicerul, începe a cumpăra 
mai multe hlize din cealaltă jumătate. In părţile rămase din a doua 
jumătate, era răzez şi Gh. Cucoranul vornicul de poartă, de pe socrul 
său diaconul Ignat, aceasta în 1722. ” 

Dumitraşco sulger avu 2 copii: Gavrilaș ginerele unul Gorove! 
şi pe Enache vameş apoi vornic despre doamna, căsătorit cu o Ca- 
trină, stearpă. Aceasta în 1753, după îademnaul soţului său, lasă danie 
schitului Sineşti, metoh măn. Putnsi, jumătate şi din satul Podobiţii şi 
răscumpără cu drept de protimisis şi cealaltă jumătate de Podobiţi de 
la Gh. Carp de visterie, care cumpărase cu 300 lei părţile lui Gavrilaş 
ce i le vânduse Satta, măritată cu Panaite parcalabul. Mănăstirea 
Putna mai cumpără şi restul de părţi din Podobiţi. 

De ia Putna moşia a rămas la Mitropolia lași. 

96. 6987 Mai 11 (1479). Şteian Vodă întăreşte lui Ivaşco Po- 
povschi cumpărăturile făcute cu 100 zloți tătărăşti de la Armanca 
femeia lui N. Lopatinschi. 

„Suret de la Stefan Voevod din let, 6987%. 

Facem înştiinţare cu această carte a noastră pen- 
tru adevărat sluga noastră /vașco Popovschi carele 
slujind noao cu dreaptă şi credincioasă slujbă, osebit 
de altă milă a noastră iam dat şi iam întărit lui întru 
al nostru pământ moldovonesc pre a lui dreaptă ocină 
cumpărătură Sumătate de sat de Borodniceni cutui den 
sus şi întru acelaş hotar făntăna Livenii şi hăleșteul ce 
iaste din os de Borodniceni, care a cumpărat pre acea 
Sumătate de sat de la Armanca femeia lui Mihail 
Lopatinschi drept 100 zloți tătărăşti și a patra parte de 
sat de Popeni, parte lui,. cutul de sus, unde au fosf 
casa lui Dumitru, şi Sumătate de hălăşteu, ce are îm- 
preună cu fratesău Pătrașco, și hălășteul Mihului : deci 
toate acele de mai sus scrise să-i fie lui şi de la noi 
uric cu tot venitul, lui şi copiilor lui, nepoților şi străne- 
poţilor și la tot neamul ce se va aleage mai aproape 
nerușăit nici odănăoară în veaci. Pentru aceaia credinţa 
domniei meale Stefan Voevod și a pre iubiţilor fii ai 
domniei meale Alexandru, Petru şi Bogdan Voevod, și 
credința boerilor noștri, Hrană vel dvornic şi Stefan 
vel spatar ; şi pentru mai mare Credință și intăritură
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am poruncit cinstitului şi credinciosului dumisale Tăutul vel logofăt să scrie şi această peceate Cătră această carte să o leage. 
„Sau tălmacit de Evloghie dascal Ia let. 1765 oct, 30“, Casa Şcoalelor » Condica Pomârlei«, acte transcrise de Arhiva 
Statului, din Bucureşti fi. q, Documentul lipseşte în |. Bogdan DStt, “cel Mare.—epoa, pria polnogiasie e paleoslovenicul EpOAA — Vad, de 
unde Brodoc, Borodniceni, Brodnicii, Toate alegațiunile făcute asupra 
vechilor Brodnici sânt explicațiuni tendenţioase, Borodnicenii era un 
sat, vad de trecere pe locuri mlăştinoase şi pline de hălăştee. 

————— 

97. 7026 Ghenar 30 (1518). Ştetaa Vodă intăreşte feciorului A- 
nușcăi moşia Hueţănii dată 1or de bătrânul Ştefan Vodă, 

„Suret fij de la Ştefan Voevod, let 7026 Ghenar 30, Facem înştiinţare pentru adivărata sluga noastră Avraam și sora lui Vasutca feciorii Anuşcinei, că liam dat și liam întărit întru al nostru pământ al Modovii, pre a lor driaptă ocină şi moşie din dres ce au avut de la moşul domniei mele Ștefan Vodă satul anume Hueţanii la gura Voronii Şi Cu moară în Siretiu şi Sineștii a- proape de Jurje Voroşceac, ca săi fie de la noi uric şi cu tot venitul, lor şi copiilor lor, nepoților şi străne- poților și a tot neamul ce să va alege mai aproape nerușăit nici odinioară în veci. Iar hotarul celor doao sate anume Hueţanii în gura Voronii şi cu moară in 
fie dspre toate părțile despre hotarul cel vechiu, pe unde au umblat din vechi. 

| „ Din condica Mitropoliei Moldovei „Hueţanii“ pag. 66“. „sau posleduit de Costandin Leondari sulger.— vel logofăt. Pecetea în tuş roş. Ic. GE. AA. Ka e 1806 cap de bou. 

Hueţanii au numai 2 urice traduse în Condici, Huef şi-a fost 
făcut moară în Siret, cu mult înainte de 1433, Noembre, câci în uri- 
cul de întărire ce Ştetan Vodă 1 dă fa 1433 Noembre 16, lui Hutco 
Costici, zice : „Şi moară în Siret unde este Hueţ“, probabil unde a 
tost Hueţ »TAE BHa Xoveua“. Deci am avea aceste şiruri de stăpâni: 
d: aer 2, Costici, 3. Hodco Costici, 4, Anușca, 5. Avraam şi Vasudca 

n . . 

Înmnnnn  I
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98. 7054 Iunie 23 (1576) Iaşi. Petru Vodă Rareş întărește ne- 
poţilor lui Vălcea satul Bătăreşti la Cârligatura, cum şi seliştea 

Măcău Vlad, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn 

ţării Moldaviei; înştiinţare facem cu această a noastră 

Carte tuturor cine pe dănsa o vor vide, sau cetindusă 

0 vor auzi. Precum adevăratele slugi a noastre Danciul 

şi surorile lui Niagșa și Anușca şi Stanca, ficiorii lui 

Negrilă, şi rudeniia lui Mihail şi îratesău Cozma, fi- 

ciorii Mariei, toți nepoţii lui Vlăcei, iată iam miluit cu 

osebita noastră milă, liam dat şi liam întărit în pămân- 

tul nostru al Moldaviei, a lor driaptă ocină și moșie 

din ispisocul de mărturie ceau avut părinţii lor Negrilă 

şi Măria, de la părintele domniei meale Stefan Voevod, 

Sumătate sat în Cărligătura anume Bătăreștii. Pentru 

aceia am dat şi am întărit lui Dantul şi surorilor lui 

Niagșăi şi Anuşcăi şi Stancăi, şi altor rudenii a lor, 

Cozma şi Mihail, Sumătate din acelaş sat Bătăreştii 

din bisărică, care acel pol sat au cumpărat singur Ne- 

grilă de la Marușca sora lui Vlăcei şi iarăş, o silişte 

pe Bahlueţu, anume Măcău-Vlad şi cu loc de moară 

de pe Bahlucţu, unde au fost moara Onitcăi, ce acea 

silişte iarăş au cumpărat Negrilă de la Anuşca şi de 

la Marta featele lui Mădrăjac ca să le fie lor şi de la noi 

uric cu tot venitul şi fiilor lor şi nepoților lor şi răstră- 

nepoților lor şi prestrănepoților lor şi a tot neamul lor 

cine li se va aleage mai aproape nerușăit nici odănăoară 

în veci. lar hotarul acelui de mai sus numit sat Bătăreştii 

şi a acei selişte să fie din toate părțile după vechiul ho- 

tar, pe unde din veacii au fost. lar spre aceaia este cre- 

dința a însumi domniei mele de sus scris noi Petru 

Voevod şi credinţa a prea iubiții fii ai domniei mele, 

Iliaș şi Ștefan şi Costantin şi credinţa tuturor boerilor 

noştri moldoveneşti a mari şi a mici. lar după a noas- 

tră viaţă cine va fi domn pământului nostru din fii 

noştri sau din rudenie noastră, ori fie pe cine Dum- 

_nezău va alege de a fi domn pământului nostru Mol- 

dovei, acela să nu aibă a strămuta a noastră danie şi 

întăritură, ce mai vârtos să le întărească pre a lor
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dreapte ocini şi moşii, iar pentru mai mare tăriia a- Cestor toate mai sus scrise, am poruncit a lui nostru 
FI pecete să lege cătră aciastă a noastră adevărată carte, Au scris Luca Popovici în laşi 7084 (sic) Iunie 23, 

Din condica Mitropoliei Moldovei, moşia Bătăreşti pg. 557. TăI- 
maciul a greşit luând Pe +3HA, drept SNA, căci aici e vorba de 
Petru Rareș, el e fiul lui Stetan Vodă; el are pe cei 3 fii: Iliaș, 
Ştetan şi Costantin; el are de vel logofet pe Mateiaş. Supt el! tră. 
eşte ca uricar Luca Popovici, | Asupra acestei MoOşii se găsesc 18 acte în condică, din care not 
vom reproduce de o cam dată 4, pe lângă acesta, întru cât cel mat 
vechiu, cel din 6998 Mart 16 se atlă publicat cu textul slavon în Ion 
Bogdan (DStf | 432), 

In Bătăreşti găsim ca Proprietar prin 1665 pre Nec. Buhuş ma. 
rele logofăt. Inainte de 1703 Bătăreştii se văd intrați în stăpânirea 
mânăstirei Bogdana. Trecerea aceasta a proprietăţii o explică scri. 
soarea de aşezare a Aniţei logofeteasa răposatului Solomon Bârlă. 

lui Ion Buhuş, ficiorul marelui logofăt Neculai Buhuş şi anume de la 
ginerii lui Ion Buhuş,. Radul Racoviţă biv vel logofăt, Maria Racoviţă, 
Ilinca Roset, Maria Canta şi Ion Canta ve] ban (taţa 568), 

— 

9. 7063 Septembre 24 (1554) Hârtău. Alexandru Vodă Lăpuş. 

9 
neanu întăreşte ja 34 proprietari moşia Dimaciul şi Dumbrăviţa Ja 
Tecuci, şi le împarte moşia pe trei bătrâni, 

Alexandru Voevoda. cu mila lui Dumnezeu domn. Pământului Moldovii, datam Slugilor noastre Sfoicâi vătavului și Banului stolnicul, şi Vlaicul şi Moşul şi
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apus dreptu printr'o gârlă, anume Stoeniasa, până în: 
malul Siretiului, iar despre răsărit iarăşi din malul Di- 
maciul dreptu într'o gârlă anume Vidro, până in malul 
Siretiului, ca să le fie lor în trei părţi: o parte slugilor 
noastre Stoica vatav și Banul stolnicel. şi Vlaicul şi 
Moşul și Dragotă și Lupul Balmez; a doao parte slu- 
gilor noastre Drăghici și Albu! și Lupul şi Stavăr şi 
Fătul şi Moghilă şi Nistor şi Trifan și Stan și Micut 
şi Simion şi Grozav și Mihăilă şi Şărban; —iar a treia. 
parte slugilor noastre Chirica şi altu Simion şi Dumșa: 
şi altu Stan şi Badiul, și Dobre şi loan Leul și Litul, 
şi Dan şi Cernat şi Sămbăci! şi Pepele, şi Stănilă şi 

Marco, și au dal ei 30 boi în picioare și doi cai buni. 
Deci şi noi am dat lor tot acel mai sus scris loc şi 
poiană anume Dumbrăviţa pe Dimaciu, precum să le 
fie lor şi de la noi cu tot venitul, altul să nu să ames- 
tece -înaintea acestei cărți a noastre. Sau scris în Hâr- 
lău la velet 7063 Sept. 24. 

Din condica Mitropoliei Moldovei „Dumbrăviţa la ţinutul Tecu- 
ciuluie, pag. 1119. . 

„Sau poslăduit, Constantin Leondari sulger, vel log, Pecete 

domnească în tuş roş: Îw. ck, aa. ka. 8. BR. 1806, Cap de bou. 

Moşia Dimaciul şi Dumbrăviţa, formând un hotar între apa Di- - 
maciul şi Siret s'a fost împărţit în frei părţi la 34 moştenitori, pro- 
babil veri intre dânşii; căci numai aşa ne explicăm nepotrivirea dintre 
numărul moştenitorilor pe bătrâni: 6 în bătrânul întăi; câte 14 în 
bătrânul al doilea şi ai treilea; — 34 moștenitori. 

la condica Mitropoliei suat trecute 38 doc. ce vorbesc de Dum=- 

brăvița, până la anul 1812 lunie 8, când Ursul Gogoman vinde 19. 
stânjeni moşie lui Gavril nacealnicul schitului Dumbrăviţa, metoh stin- 
tei Mitropolii a Moldovei, cu.A4 lei stânjenul (pg. 1203); acest metoh 

" a fost inchinat sf. Mitropolii de cătră monahul losat Rusul in 72240 

Oct. 20 (1731). cum zice în actul de închinare; „mam socotit să nu 

rămâe sf. biserică fără stăpânire; am închinat această sfântă mânăs- 

tioară Dumbrăviţa sfintei Mitropolii din laşi“ (pg. 1142). 

la 7261 April 19 se face o nouă împărțală a bătrânilor din Dum- 

brăviţa şi se aleg 11 bătrâni, în loc de 26 câţi erau.la 7147 April 9 

(1639) supt Vasilie Lupul (pg. 1120) şi de 34 câţi erau la 1554, în 

uricul dat mai sus. E i 

Surete- şi Izvoade, vol, XăĂII. | 7
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100. 7077 Decembre 13 (1568) lași. Bogdana Vodă reînoește titiul de proprietate în lugani, pe Pereschiv, nepoților lui Bran parca. 4abul, uricile vechi fiind pierdute supt Petru Vodă Rareş. 
Bogdan Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei, adică au venit înainte noastră şi înainte a tuturor a lor noştri moldoveneşti boeri, Anna Şi Cu so- rusa Anghelina, şi cu fraţii lor Ionașco și Buhuș fe. 

niei mele Petru Vvod. Deci dacă am văzut noi a lor mare jalobă şi cu mare mărturie de la megieşi împre- giuraşi, noi încă şi de la noi am dat şi am întărit pre acel de mai sus numit satu anume luganii pe Pereschiv ori pe Pereschiv, ca să le fie lor cu tot venitul, făcânduşi şi uric; iar hotarul acelui de mai sus numit 

Insuşi Domnul au zis. 
u las velet 7077 Dekembre 13 locul peceţii domnești 

— Bran parcalab hu se găseşte între boerii divanişti al lui 
Stefan cel Mare; se vede că era boer de a doua saua treia clasă 
nu divanist, Uricul ne arată descendența sa; 

Bran părcalab 1500 

Pâtraşco 1530 

Ana, Anghelina, . lonaşco, Buhaş 1570 
————
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101. 7084 Dec. 14 (1575) Iași. Petru Vodă întăreşte lui Ion 

“Golăe ve! log. cumpărătura ce a făcut cu 1000 zloți tătărăşti în luc- 

genii pe Jijia de la Sandu şi Drăguţa, răstrănepoatele lui Grozea. co- 

“misul de suptăStefan cel Mare. 

Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţării 

Moldaviei, adică au venit înaintea noastră și înaintea 

a tuturor a lor nostri moldoveneşti boeri a mari şi a 

mici Sanda şi cu sorusa Drăguța, fetele Marifei, ne- 

poatele a giupănesei bătrânului Vlad pârcălabul, stră- 

nepoatele lui Groza comis, de a lor bună voe de ni- 

mene silite nici asuprite şi şau vândut a lor driaptă 

ocină şi moşie ce au avut strămoșul lor Groza comis 

cu ispisoc de cumpărătură de la bătrânul Stefan Voe- 

vod un sat pe Jijia anume Iucșănii şi cu loc de moară 

în Jijia ; pe care sat lau vândut a lui nostru credincios 

şi cinstit dmsale Jon Golăe vel logofăt drept 1000 zloți 

tătărăşti, când ei sau răscumpărat din robie de la 

Tatari. Şi sau sculat al nostru credincios și cinstit 

boeriu loan Golăe vel logofăt şi au plătit toți deplin 

acei mai sus scrişi bani 1000 zloți tătărăști întru mâ- 

mule Sandei şi surorisa Drăguţa, fetele Mariţei, nepoa- 

tele giupănesei bătrânului Vlad părcălabul și străne- 

poatele lui Groza comis înainte noastră şi înaintea tu- 

+uror a lor noştri moldoveneşti boeri din ispisoc de 

-cumpărătură tau avut strămoşul lor Grozea comisul de 

la bătrânul Stefan Voevod bătrânul, pe acel de mai sus 

scris satu, pre care acelu ispisoc atunce lau dat in 

mâinile credinciosului şi cinstitului boeriului loan Golăe 

vel logofăt înaintea noastră. Pentru aceia şi noi dacă 

am văzut a lor de bună voe și ticnită tocmală şi de- 

plin plată, iar noi aşijderea şi de la noi am dat și am 

întărit a lui. nostru credincios şi cinstit boeriu loan Golăe 

marelui logofăt - pre acel mai sus scris întreg sat cei 

pe Jijia anume lucșăştii, şi cu loc de moară în |ijia, 

Ca săi fie lui şi de la noi uric de cumpărătură cu tot 

xenitul. Pentru aceia nimene altul să naibă a să ames- 

teca. Sau scris în laşi la anii 7084 Decembre 14. 

Insuşi Domnul au zis. 

Obs. Din Condica Mitropoliei Moldovei pg. 301. Pecete dom-
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nească in tuş 10ş. „Sau posleduit de Costandin Leondari sulger. Pe. - cete domnească în tuş roş:-Iw, ex. aa. KA HR. 18U6, cap de bou, Iucșenii — azi Icușenii — din jud. laşi pe Jijila au fost cumpărati cu 160 zloți tătărăşti de comisul Groze Micotici în 7000 de Ia Ileana fata lui Manole şi de la Domşa şi Zoica fetele lui Mihail (1. Bogdan DStet 1, 5:45. Am avea aceste generaţiuni; 1) Micotă,—2) Grozea Micotici,—3) Vlad Parcalabul, —4) Marița,— 5) Sanda şi Drâguţa. 
În o NI 

102. Fără dată, (e. 7089 Mal 11). laacul Vodă întăreşte îm- 
părțaia de moşie între urmaşii şi strănepoţii lui Şărbici şi ai Olenil. 
şi alege părțile Veisăi pitar. - 

„Suret de pe ispisoc de la Iancu Voevod.“ Precum au venit înaintea noastră şi înaintea boe- rilor noştri Mărica şi sora ei Elisafta, fetele Salomiei, nepoata (sic) Veisei biv Pitar şi fratesău Ionaşco şi sora lor Agafie, feciorii Măricăi şi rudenia lor Anna și îratele ei Irimia Barbovschie feciorii Sofroniei, toţi ne- Poți lui Ion Vorontariu şi Sofiicăi şi Strănepoţi Şărbicăi şi Olenii, şi au împărțit între dânşii a lor drepte ocini 

la bătrânul Stefan Voevod; şi satul Vorontăreşti pe 
Vorontariu de la bătrânul Stefan Voevod, şi a şasa Parte din satul Buorenii din uric de Cumpărătură ce au azut moșul lor lon Vorontar de la Părintele domniei mele - Petru  Vyog. şi sau venit în parte Veisăi şi a frătesău lonaşco şi â surorii lor Agafiei satul Prăjănii i de sat de Vorontăreştii partea din sus, şi Sumătate de sat de Prisăcani și Sumătate din a șasa. parte” din Buoreni. Deci noi văzind... „sau tălmăcit de Gheorghe Evloghi la anul 1785 Cemvrie 20, |
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Din Condica Mitropoliei laşi, moşia Colobanţii ţinutul Hârlăului 

faţa 620, „sau postăduit de Conastaidin Leondari sulger —vel logofăt— 

Pecete domnească : Îw. ek. aa, KA. RE. 1806. Cap de bou. 

Din cele 27 acte ce vorbesc de Colobanţ şi Prăjeni urmează a» 

ceastă încrângătură de neamuri: 

Cupcici bătrânul - 

(|. Bogdan DStet |] 194) 

Grozea Ioan Cupeici 

  

  

  

  

  

Cupcici | : (a) 

, fată Maruşca — Şărbici — Olina (b) [ct. Uricar XIV, 

Mihno  — Vasco (1474) | 153) 

Cupcici Sotiica 
=— lon Vorontar 

Ivanco din ” | 

Horodaic Mâric Sofia Salomia 

| | 
Veisa Jonaşco, Agatia Ana [eremia Maria, Elisafta 

pitar___ iau: Barbovschi iau: 

| Prăjenii Vorontă- [iau : Vasiliuţii 

Maruşca reşti pol (sus) Colibanţi pol Vorontărești 

Prisăcani pol = Cudriaţii (Şăr- pol (jos) 

73l<9 Buoreni xx, g biceni)] . Prisăcani pol. 

E 58 2 parte 5 Buoreni %X"/, 

a" >8 Hleana „parte 

o 3 Gavrilaş Mateiaş 

zz ja vel log. 

2 a og fată 
=5 93 = lordachi Cantacuzino 

5 2 3” fată vist. 

2  =—Năvrăpăscul vornic 
s „) 
  

Gheorghe, Nacul, Arsenie, Todosia = lorcoş Adam 

la 7266 Dec. 1 (1757) Ilinca Canta se dă danie sf, Mitropolii cu 

satele Colobanţi şi Prăjeni pe Miletin, ca să fie îngropată în Mitro- 

polie, Moşiile le avea litaca soţia bannlui Vasile Negel, de ps tatăl 

său lordachi Cantacuzino Paşcanul, strănepot vist. Iordachi Can- 

“tacuzino, 

103. 7089 Mai 11 (1581). lancul Vodă Sasul întăreşte împăr- 

ala între urmaşii lul Şerbici şi ai Olenei şi alege părțile Maricăi şi 

ale Elisaftei în Vasiliuţi, _ 

Inştiinţare facem precum au venit înaintea noastră 

Mărica şi sora sa Elisafta fetele Salomiei, şi rudeniia 

lor Veisa tau fost pitar şi fratele său lonașco cu sora 
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lor Agatfia, feciorii Maricăi,. și rudeniile lor. Anna și fratele ei Eremia Barbovschi, feciorii Sofroniei, toți ne- „Poți lui lon Vorontar şi Sofiicăi şi strănepoți lui Șărbici 

domniei mele Petru Voevoda. Şi şau venit în parte Mă- ricăi şi a Surorei ei Elisaftii, satul Vasiliuţii şi giumă- tate de satu de Prisăcani, şi giumătate din a şesa parte din satul Buorenii, deci şi noi văzindul a lor de bună: voe învoială şi tocmală și împărțală... „sau tălmăcit” de Evloghie dascal, let 1768 Iulie 9. Din Condica Mitropoliei laşi „moşia Colobanţii ot Hârlăuc ţila 621,. 

Adecă eu Arsenie Năvrăpăscul însumi pre mine: mărturisăscu cu âcestu zapis al meu cum de bună voe: me, de nime nevoit, nici asuprit, am văndut a mea dreaptă ocină şi moşie din Satul din Colobanţi pre Mi- letin, cu loc de moară în Miletin, şi 'cu Câmpu și cu. fânață, şi cu tot locul ce să va alege partea me, o am vânduto surorii mele Tudosiei dreptu 10 galbeni, şi dintracești bani am rămasu cu 2 galbeni şi patru po- tronici sâi dau acmu la sfeti Nicolai. Deci dacă voiu da banii toți ca să aibu am face şi direse domneşti; şi 
în tocmala noastră fostau popa Anton din Oboroceni şi 
Dontu ginerele Popii de acolo din Sâtu, şi Stavilă din 
Stolnicenii Şi Andrei tij din Stolniceni şi Dumitru Ha-
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lițchi tij din Oboroceni, şi pre mai mare mărturie am 

şi iscălitu şi niam pus şi peceţile să să ştie. 

Arsănie Năvrăpăscul, Gheorghe Năvrăpăscul vor- 

nic iscal. | 

Dia Condica Mitropoliei Moldovii „moşia Colobanţi şi Vasiliuţi.“ 

fila 621. 

105. 7093 Februar 29 (1585) Iaşi. laicu Vodă Sasul întăreşte 

Veisăi pitar cumpărătura făcută cu 200 zloți tătărăşti în Colobanţi de 

la leana Barbovschie. 

„Suret di pi ispisoc de la Pătru Voevod din velet 

7093 Febr. 19“. | | 

Precum au venit înaintea noastră şi înaintea boe- 

rilor noştri, Ileana fata lui Barbovschie, de nime silită 

nici asuprită, și au vândut a sa driaptă ocină şi moşie 

din satul Colobanţii cei pe Meletin în ținutul Hârlăului 

a patra parte; aceia au vânduto credintosului slugii 

noastre Veisa vel pitar drept 202 zloți tătăreşti, şi îna- 

inte iau dat ei 133 zloți, iar ceilalți 66 de zloți şi 8 

aspri să aibă ai da ei când va face ea ispisoc domnescu 

şii va da lui. Deci noi văzându a lor de bună voe 

tocmală, aşijderea şi de la noi am dat slugii noastre 

. Veisei pitar pe aceia de mai sus zisă ocină ca săi île 

lui ocină cu tot venitul; iar altul să nu să amestece 

piste această carte a noastră. 

Domnul au poruncit. | 

Sau scris în laşi la anul 7093 Fevr. 19. 

Pecetea domnească în tuş roş. 

Sava au învățat şi au iscălit. 

„sau tălmăcit de Gheorghe Evloghie dascal la anul 

1785 Noemvie 20“. 

106. 7093 August 18 (1585). Petru Vodă. Şchiopul «întăreşte 

vânzarea, ce o face Nastasia lui jurie cu 60 zloți în moşia Liveni că- 

tră Pantea şi al lui. . 

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării 

Moldovei, adică au venit înainte noastră şi înaintea a 

lor noştri boeri Nastasia fata lui lurie şi de a ei bună



— 104 — 

voe, de nime silită nici asuprită şi şau vândut a ei driaptă ocin “Şi moşie Cumpărătură a tătănisău Jurie 

unde au săpat un Puț, a treia parte, aceia au vândut 
«Şi fratelui său,., Pantea şi fraţii lor, lui Tofan și Ilco... deplin acele iai Sus scrise bani 60 zloți tătărăşti... a 
lor noştri boiari, pentru ca să le fie lor şi de la noi 
Cu tot venitul. 

| Domnul au zis, | 7093 August 18. Stroici vel logofet au iscălit Şi au învăţat. ecetea domnească în tuş roş. 
Din Condica Mitropoliei Moldovei „Moşia Livenij şi Hotcăuţiia 

fila 732. Din cele 17 acte ce Vorbesc de aceste 2 moşii reiese că în 
7243 Avgust 4 (1735), Mittopolitul Antonie cumpărase cu 160 iei moşiile 

Liveni şi Hotcăuţii ot Dorohoi pe Prut de la preutul lonaş şi Miha- lor Grigoraş, feciorul popei lui Victor. In 7265 Oct. 12 (1756) C. M,. 

Vodă Racoviţă întăreşte Mitropoliei aceste 2 moşii „ce le are Mitro- 

poliia Cumpărătură da la răposatul Antonie mitropolitul«, Mitropolia 

'stăpânia Numai câte o jumătate din ele, iar celalalte jumătăţi sânt ale 

lui Ioniţă Pilipovschi biv 2 medelnicer (fa ţa 738). 
in o OI 

107. Fără an (cătră 7094) Albeşti, Zapis prin care Petre Bilaş 

vinde diaculuj Nicoară Prăjescul o Vie ia Hârlău cu 300 zloți tătă. 

răşti, | 

, T Ge vao az NeTpk cuz Ruaau wr Ezumzurkun, BOaocT 
XPa40Rckomv | COBHARAIO, 43 cam na cene CHA AHCTOM nerunnna, 
SANHCoM | Kao scene OPoAd4 wT caor A0BpoH noaa, HEkHm | 
HEnonvAen, HHNplicuacga. eAnn GHHOTpaA, | noaoRuun Gane e N4CT  HhkHă Tu V_ Boaocr | XPBA0Rckomv,. H CA mkero sa 
Nâcukv a IIPOA da. | Hnkoap NpZKeckva AIA. 3a m, 3nar 'Ta- 
Tâpckuyk. | n Ad HMaeT cea CATPBopurp. n HCIIHCOR. wm pen 
ANZ 84 4 k&Nemue, u DpH HX Pokmex Gu &zaue IIH'TApGava | 
H Slepaau WIETpapea. n Bacu ces'knu A%4n wm îaHMzuanu. 
Hr fdârep n HCAA cas Raawe AÎTK. Hi nocraua Wn | cor 
NEuar. aa c âH4er.. 

NHc v Sase 
Y A0m Hy. 

2 peceţi cu Mmonogramă.
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lată adecă eu Petrea fiul lui Bilaş din Băimăceani, 
“ținutul Hârlăului, înştiințez eu însumi de sine Cu această 
carte, adevărat zapis, cum însumi am vândut de a sa 
bună vreare,.de nime silit nici învăluit, o vie jumătate 
Cât se va aleage partea tatălui său lui Bilaș și cu li- 
vezi și cu tot venitul, partea din jos iarăși din ținutul 
Hârlăului şi cu loc de prisacă în ţinutul Hărlăului ; 
aceaia au vândut lui Nicoară Prăjescul diac drept 300 
zloți tătărăști; și să aibă singur a-și face și ispisoc de 
la domnie de cumpărătură şi într'a lor tocmală fost-au 
Balş pitărelul, şi Avraam şetrărelul şi toți. săteanii oa- 
meni din Băimăceani şi din A/ghești şi a scris singur 
Balşe diac şi a pus el a sa peceate să se ştie. 

Scris în Albeşti, în casa lor. 

Acta Ştolniceui Prăjescul, a d-nei Soltana Dediu, născută Pră- 
jescul. Diacul Balșe era un slab cărturar; dă loc la forme populare: 
Alghești drept Albeşti; apoi are multe romănisme: partea tatălui lui 
Bilaş = ou. er BHaatu “; apoi forma articulată pitărelul. 

108. 7095 Fevruar 24 (1587). Petru Vodă dărueşte lui Ilie Crim- 
ca diac un loc pustiu lângă Suceava, Unguraşii, să-şi facă sat, aju- 
tându.l la luptele, ce a avut cu Cazacii. - - 

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării 
“Moldaviei, adică domniia mea am dat şi am miluit pe 
Sluga noastră /lie diac fizor Crimcoai din Suceavă cu 
0 selişte pustie anume Unguraşii, care iaste lângă apa 
Sucevei. Deci. fiind ace selişte driaptă domnească din 
“ocolul Sucevii, iam dato ca săși facă luiș sat, şi săi 
fie dreaptă ocină lui, și fitorilor lui, nepoților şi stră- 
nepoților lui şi cu tot hotarul și cu tot venitul, şi în 
veci neclintită şi nejignită pe unde au. fost din vechiu 
hotarul satului acelui din vechi şi de demulte zile, de 
vreme că domniia me am văzut a lui driaptă şi credin- 
Cioasă a lui slujbă /a a noastră greutate când au in- 
trat în țara domniei meale acei făcători de rău Cazacii. 
Pentr'aceia domniia mea am dat şi am miluit, după cum 
scrie mai sus; iar după a noastră viiață pe cine va 
anilui Dumnezău să fie domn să aibă a întări lui cu
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mare tărie ca şi domnia mea; iar cine sar ispiti să 
strice a noastră driaptă danie și miluire, să fie blăs- 
tămat şi de trei ori blăstămat, anaftema, maranaftima. 
de domnul Dumnezeu, carele au făcut ceriul şi pămân: 
tul, şi de preacurata și sfântă a lui maică şi de 12 apostoli 
şi de 318 sfinţi părinţi, de la Nicheia, şi de toți sfinţii: 
şi să aibă parte cu Iuda Iscarioteanul și cu trecleatul Arie: 
şi săl înghiţă pământul de viu ca pre Daifton şi pe: 
Aviron şi să moștenească tartarul, care iaste de de-- 
desuptul dracilor şi să fie împreună cu jidovii, cari au 
strigat: „sângele lui Is. Hs. fiul lui Dumnezeu să fie- 
asupra lor şi asupra ficioriior lor“ şi ca să aibă a da 
împreună cu dânşii răspunsu înainte straşnicului şi în- 
fricoșatului judeţ a lui Hs. amin. Și pentru aceasta. 
altul să nu se amestece la această danie şi miluire de 
acmu înainte nici odinioară în veci, piste atastă carte: 
a domniei mele. - 

Singur domnul a poruncit. | | 
Pecete domnească. 7095 Fevr. 24. 

Din Condica Mitropoliei Moldovei, moşia Unguraşii faţa 847. In 6987 Sept. 20 (1478) Stetan cel Mare schimbă cu Mitropolia din: Suceava, căreia îi dă 2 sate: Vercicanii şi Ungurenii pe Siret, cu - direse de la Alexandru cel Bun, moşul său; şi ia în schimb Vicovele- de jos de la Gheorghe mitropolitul, (|. Bogdan DStet. II, 233), la 7239 (1722) Ghedeon Mitropolit dă Mitropoliei satul Unguraşii (fila 849).. 

109. 7097 Octombre 6 (1588) Huși. Petru Vodă Şchiopul at: dă dreptate satului Colibani să aibă moară în apa Bârladului nefiind: riverani. 

Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţării: 
Moldaviei, adică au venit înaintea noastră şi înaintea. 
boerilor noştri Vasile medelnicer şi cu ale sale niamuri: din satul Colibani şi au tras pe Gherman vatav şi pre Ursul vatav și pre Maxin, şi aşa au zis că au ei ur sat în câmpul Bărladului Satul Colibanii; sânt la o. margine a Bârladului cătră apus, iar satul Ghermăneştii: sânt de ceia parte despre răsărit. Deci satul Ghermă- neştii are moară în Bârlad, iar ei nau și nu voescu ai
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lăsa pre ei la apa Bârladului ; pentru care noi an» 
Căutat îndreptările ce are Gherman, şi Ursul de schimbu: 
de la bătrânul Stefan Voevod şi am văzut a lor satut 
Ghermăneşti cu loc de moară în Bărlad, iar îndreptă- 
rile slugii noastre Vasile medelnicer, am văzut are sa- 
tul Colibanii, n'am văzut a lor cu moară. Pentru a- 
ceia văzând noi ce ne spun uricile lor până la malut 
Bârladului şi încoace nau avut moară în Bârlad, și noi 
nam dat lor; deci Gherman și Ursul şi Maxin şi cu ai: 
săi oameni, ei sau indireptat și şau pus lor ferăe 12. 

“zloţi- pentru care de acum înainte să nu mai aibă a 
să trage nici odată în veaci. 

sau scris în Huşi let 7097 Octomvre 6. 

Pecete domnească ; Stroici vel logofet iscal. 
„Şi cu toţii aşe au zis de vor avea moară la malut: 

satului lor pe lângă Bârlad, să o ţie ei singuri“. 
Dia Condica Mitropoliei Moldovei „satul Colibanii“ fila 995. Nu. 

are decât un singur act — acesta pentru Colibani pe Bârlad. 

110. 7098 Iunie 8 (1590) Suceava. Bole şoltuz de Suceava: 
mărturiseşte cum Evloghie a plătit pentru Isaico o datorie în vite, 

Adică noi Bole şoltuzul şi Gheorghe Tăbăia şi lo-: 
naşco Drăguman şi Drăghinde țărcovnic, îacem măr- 
turie şi dăm ştire cu aciastă a noastră carte, precum 
au venit înaintea noastră Evloghie de la Nemerniceni 
şi cu îratele său cu lIsaico şi au plătit Evloghie pentru 
fratele său pentru Isaico de mai sus numit 17 boi şi 
un Cal şi 2 vaci cu viței şi 10 taleri bani gata, pentru 
aceia dăm ştire și cu sufletele noastre, iar spre mai 
mare credinţă am pus noi pecete orașului cătră atastă 
a noastră Carte ca să fie de credinţă. 

Sau scris în Suceava la anul 7098 Iunie 8. 
| Pecete 

Dia Condica Mitropoliei laşi „moşia Nemerniceni fila 825, lna- 
intea acestui zapis stau scrise 2 zapise nedatate, dar posterioare, cari 
vorbesc de ilie şi Gheorghiţă Şeptelici, feciorii iu! Şeptelici hatman de 
Nemerniceni, pomeniţi în cărţile domnești din 7145 Oct. 16 (fila 829).
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111. 7102 Februarie 20 (1594). Aron Vodă întăreşte lui Nistor şi la ai lui cumpărătura ce au făcut cu 40 taleri în Bătăreşti de la “Lupul sin Hilip, 

„Noi Aron Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țării 
Moldaviei; adică au venit înaintea noastră Şi înaintea a lor noştri boeri sluga noastră Lupul sin Hilip nepot 'Onuţăi, de a lui bună voe de nime silit nici asuprit Şau văndut a sa driaptă ocină și moşie din a patra parte de sat Bătăreştii parte Oniţăi a patra parte, şi parte lui Lupul di pe Hilip, din dresă de Cumpărătură tau avut moşii lui de la bătrânul Stefan Voevod, aceia au vândut slugilor noastre Nistre şi iui Miron și lui Nenciul drept 40 de taleri de argintu, şi iau plătit lui depiin înainte noastră şi parte lui din seliște pe Bah- luețu, şi cu parte lui de prisacă din matca... Drept aceia ca să le fie lor şi de la noi driaptă ocină cu tot venitul și altul să nu să amestece înaintea cărții noastre aceştia. - 7102 Fevruar 20, * Singur domnul au zis. 

Din Condica Mitropoliei laşi „Bătăreştia pg. 557. 

  

112. 7102 Iunie 7 (1594) Iași. Aron Vodă întăreşte vânzarea ce Berbeace tace în Hărceşti cu 88 taleri cătră Gh. Bolbocel din Chirileal. 
Noi Aron Vodă bojiiu milostiiu gospodaru zennli Moldavscoi. lată viind înaintea noastră işi înaintea a lor noştri boiari mari Şi mici sluga noastră Gheorghe Bolbocei din Chirileni din ținutul Eşului, niau adus .măr- 

din Condreşti şi Dinga ploscariul de acolo... de acolo, şi Toader Cărlan ot Dumbrăviţă, precum iau vândut Beribace a lui ocină!) partea lui din satul Hărceștii şi din vii din satul Hărceştii şi cu pomătul de acolo, şi din moară din Ichil drept 40 și 8 de taleri. tătăreşti ; precum arată mărturie de.la acei oameni buni. Noi Înana I 

1). Aice au rămas numile a cul a fost mai înainte şau pus un 
aume a Eremil, 

-



— 109 — 
încăşi iam întărit ca să aibă el a stăpâni acea ocină 
ace parte care este mai sus scrisă şi nime altul să nu 
să amestece. piste această carte a domnii mele. 

u laş let 7106 (sic) lunie 7. 
Singur domnul au poruncit. 

Pecete domnească. Oprea vel logofăt 

Dia Condica Mitropoliei laşi, moşia Hărceşti şi Horodişte, faţa 124, 
Data cetită de: 7106 supt Aron Vodă nu corespunde adevărului. Este: 
o greşală de citit anii, slova s=—6, cetindu-se în loc deg=2. 

113. Fără dată (ante 7104). Zapis de vânzare prin care nepoţit 
lui Petre Batărescul vând cu 20 taleri lui Grozav. 

Zapis precum au venit Anna şi Nastasia și fratele 
lor Andronic şi sin Agahiei, nepoți Petricăi Batărescu- 
lui, cum şau vândut a sa direaptă ocină din satul Ba- 
tăreştii şi din selişte anume Căninan şi din selişte 
Măcău Vlad pe Bahlueţu -şi cu tot venitul, din sat şi 
din câmpu şi cu vad de moară; de nimene nevoiţi şi 
neimpresuraţi şi lau dat pe ata ocină Grozavii 20 ta- 
leri și au dat aceşti bani dinainte preutului ot Bată- 
reşti denainte. Albici tij, i Grigori Dura tij, i Gligore 
tij, Nadabaico tij, Busuioc tij, i Dumitru din satul Gani, 
i Coman ot Plăcărești, și mulți oameni buni; dacă 
văzum atasta tocmală bună, eu popa Andronic ot Gră- 
bești ot ţinutul Vaslui, şi liam făcut atastă mărturie cu 
ale noastre suflete şi niam pus pecețili. 

4 locuri de peceţi 

Din Condica Mitropoliei laşi „Batăreştii“ pg. 558 şi sau poslă- 
dult. Costandin Leondari suiger — vel log.—Pecetea domnească în tuş 

roş: Îw. cu. aa Ka. RE. 1806, cap de bou. 

114, Fără dată (ante 7104 April 4). Zapis de vânzare prin 
care Andronic şi Stefania vând cu 10 taleri partea lor din Batăreşti.. 
lui Istrati şi Cernuşcăi. 

Adică noi Andronic, şi fimeia me Ştefana fata lui 
Marco, nepoata lui Grozav de Batărești scriem şi măr- 
turisim cu acestu zapis ai nostru, de nime nevoiți nici
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“asupriți, ce de a noastră bună voe am vândut a noastră “driaptă ocină și moșie... în vatra satului și despre mo: -Șul nostru Grozav şi toată parte a me a Ștefanii cât “se va alege din sat din Batărești la ținutul Cârligăturii “din vatra satului și din câmpu și din țarină şi din Î4- nâț şi din apă, şi din prisacă ce bătrână, atasta ani vândut noi vărului nostru lui Istrati şi fimei lui Cer- nușcăi drept 10 lei şi niau piătit deplin denainte du 'milorsale logofătului Gorovei de visterie, şi Nacul de visterie şi Rezmeriţă de visterie, și Varlam de visterie Şi vărusău Ilie și fratele Ilie, şi Tiron Gramadă și “Toader Știubeiu de Frăteni, şi preotul de Bată- rești şi Ghiorghe Chinbăci, şi Corne de Mohorâţi și Andrei ginerele Mărinei şi mulți oameni buni și bătrâni 

Strătulat am scris acest zapis cu zisa tuturor. Gorovei logotet, Andronic, Ștefan, Răzmeriţă. 3 peceţi. 
iDin Condica Mitropoliei Moldove, Batăreşti pg. 559. 

II 
115. 7104 April 4 (1596). Zapis prin care Dumitrachl şi Gh. 

“Velişco Cumpără cu 40 lei părțile Urâtei din Batăreşti.
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plin am iscălit şi niam pus peceţile ca să fie dumlor- 
sale de credinţă. 

| 7104 April 4 
lordachi iscal— Costandin — Urâta — Silion armaş — 

Costandin ot Mădărjaci, Mihalachi ot Codreşti— Toader 
“Ştiubei — Damaschin. 

3 peceţi 
Din Condica Mitropoliei laşi „Batăreşti« pg, 559. 

116. Fără dată (c. 7106). Febr. 2 (1598). Zapis prin care Nastea 
“tata Mărinei vinde o şesime din jumătate sat din Miclăuşenii pe Prut 
“lui Nediac pentru 12 oi cu miei. 

Adică eu Nastea fimeia lui lonașco fata Marinei 
nepoata Cozmii de la Miclăuşeni din ţinutul Eşii, sin-. 
-gură pe mine mă mărturisescu Cu acestu zapis al mieu, 
precum am vândut de a me bună voea de nimine silită 
nici asuprită, a mea dreaptă ocină şi moșie a șasa parte 
-din &umătate de sat ot Miclăuşeni, ce se va alege par- 
tea mea, a șasa parte din pol sat. 'Aceia am vânduto 
lui Nediiac din Miclăuşeni drept 12 oi cu miei cu po- 
“met şi cu tot venitul, ca săi fie lui ocină şi moşie şi 
îiilor lui, și la atastă tocmală au fost oameni buni şi 
dumnialui Căpotici postelnic şi Luca vătav şi Dumitru 
-Cujbă pârcălabul, și Silion Apostol şi Slăvil Apostol şi 
„Popa Măcucă de la Tilineşti şi Nistor Sertac tij şi 
mulți oameni buni, şi pentru mai. mare tării am pus şi 
„pecete me cătră acesta adivărat zapis. 

Fevruarie 2. Pecetea. 

Din Condica Mitropoliei laşi, satui Miclăuşeni, faţa 211. 

117, 7106 Marti 20 (1598) Stolniceni. Zapis de mărturie a Lu- 
“căi vatav cum Zanea a cumpărat cu 2 taleri partea Mărinei din Mi- 
-clăuşeni, Ă - , 

_ Adică eu Luca vatav mărturisăscu cu atastă scri- 
soare precum au venit înainte me Mărina fata lui Ne- 
goe din Miclăuşeni şi șau vândut a ei driaptă ocină 

';tau avut la Miclăuşeni Sumătate dreptu 28 taleri obit-
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nuiți lui Zane zet Juriii, şi iau dat toţi banii gata, 
înaintea noastră și înaintea a mulți oameni buni și îna- 
intea lui Albul ot Stolniceni, şi înaintea lui Larion ottam 
şi înaintea Stoicăi și înaintea popii Mătucă de la Ti- 
lenești şi înainte lui Veristac de acolo şi înainte a mulţi 
oameni buni. Pentru aceia să fie de știință şi de cre- 
dinţă a acelui zapis. Sau scris la Stolniceni. - - 

vleto 7106 Mart 20. Pecete. 

Din Condica Mitropoliei laşi, satul Miclăuşeni, faţa 212. Din 
zapisul nedatat găsim aceleaşi nume: Luca vatav, popa Măciucă din: 
Tilineşti, Mărina mama Nastei. 

118, 7106 Februarie 28 (1598) Suceava. Eremia Vodă Moghilă 
întăreşte lui lonaşco Tolocico şi Agafiei cumpărătura ce au făcut cu 
1000 zioţi tătărăşti în jumătate de Lişna de la frații Varticeşti, 

„Cu mila lui Dumnezeu. noi leremiia Moghilă Voe-- 
vod domn ţării Moldaviei. Facem ştire cu atastă a 
noastră Carte tuturor cine va căuta spre dânsa sau ce- 
tinduse va auzi, adecă aceşti adevărati a noastre cre= 
dincioşi Lupul Varlic armaş mare şi fratesău Gavril: 
Vartic şi sora lor Anisia, feciorii lui Iuraşco Vartic 
postelnic, nepoți lui Petre Vartic: portar de Sutava, au: 
venit înaintea noastră şi înaintea tuturor boerilor noştri 
ai Moldaviei a mari şi mici, de bună voia lor de ni= 
mene siliți nici asupriţi şi au vândut a lor dreaptă o- 

“cină şi moşie din dreptul său uric şi dresă de împăr- 
- țală ce au avut moşul lor Petrea. Vartic portariul de 
Sutava de la bătrânul Pătru Voevod, Jumătate de: 
Li&na cu loc de hăleșteu, ce iaste în ținutul Dorohoiului,. 
atasta au vândut credintosului nostru lonașco Tolocico- 
și Supănesei lui Agafiia drept una. mie zloți tătărăşti, 
dar tot bani vechi; şi sculânduse al nostru credincios 
luraşco Tolocico au plătit împreună și cu giupăneasa 
lui Agafia toţi acei de sus scrişi bani 1000 zloți tătă- 
răşti deplin înaintea noastră în mânule numiţilor de sus. 
credintosului nostru Lupul Vartic vel armaș şi fratesău
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Gavril Vartic şi surorii lor Anisiei, feciorilor lui lurașco 
Vartic postelnic, fiindcă dintracești bani au plătit datoria 
părintelui său lurașco Vartic postelnic, în mânule lui 
Iacob jidovul de Țarigrad; şi noi văzând a lor de bună 
voe tocmală și plată deplin, dar noi asemenea și de la 
noi am dat şi am întărit credinciosului nostru lonașco 
Tolocico şi jupănesei sale Agafiei acea Sumătate de sat 

-de Litna şi cu loc de hăleşteu, ca să fie lor de la noi 
uric cu tot venitul, lor şi fiilor lor şi nepoților şi stră- 
nepoților şi străstrănepoților şi la tot neamul lor cine 
se va aleage mai de aproape neclintit nici odănăoară 
în veci. lar hotarul acei gumătăţi de sat de Litna şi 
cu loc de hăleşteu să fie după hotarul vechiu, pe unde 
au apucat din veac. Şi spre aceia iaste credinţa dom- 
nici noastre de sus scris Noi leremiia Moghilă Voevod, 
şi a preaiubitului fiului domniei meale Noi Constantin 
Moghilă Voevod, şi credinţa boiarilor noștri, credința 
Supânului Ureache vornic de ţara de gios, credința gu- 
pânului și frate domniei meale Simion hatman şi parca- 
lab de Suceava, şi credința gupânului și frate domniei 
meale Simion hatman și parcalab de Suceava, şi credința 

Supânului Gheorghe parcalab de Hotin, credința gupâ- 

nului Dumitru şi Supânul Vasile parcalab de Neamţ şi 

credința gupânului Toader şi Supânului Gheorghe par- 

calabi de Cetatea noao,. credinţa jupânului Drăgan pos- 

telnic, credinţa Supânului Bosuioc spatar, credința Bu- 

pânului Simion vistiiarnic, credința Supânului Branov- 

schie paharnic, credința gupânului Gligore stolnic, cre- 

dința gupânului Caraiman comis, şi credinţa tuturor 
boiarilor noştri ai Moldaviei a mari și mici. lar după 

viața noastră cine va fi domn din fii noștri, sau din 

neamul nostru “sau iarăşi pe cine va alege Dumnezău 

să fie domn în pământul nostru al Moldaviei, acela să 

nu strămute a noastră danie şi întăritură, ci să le dea 
şi să le întărească, de oarece noi leam dat şi leam în- 

tărit, pentru că ei şau cumpărat cu ai săi drepți şi 
câştigaţi bani; dar spre mai mare tărie şi întăritură 
de toate cele de sus scrise am poroncit cinstit şi cre- 
dincios boerului nostru Supânului Stroici vel logofăt 

Surete şi Izvocde, Vol. XXII - 8
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„Să scrie şi pecetea noastră să leage la această adevă- 
rată a noastră Carte, 

A scris Dumitru în Sutava la anul 7106 Februarie 28, 
„de pe sărbie asemenea sau tălmăcit de cătră 

mine şi am iscălit Sept. 9, 1794. 
Andrei Tălmaci căpitan 

Casa Şcoalelor. Condica Lișnei. Cu arătările acestui Ispisoc îa- tregim ştirile despre Varticeşti în secl., XVI-a: 

Vartic diac 
| | 

Petre Varticovici portar de Sutava 

luraşco Vartic postelnic 

Lupu Vartic Gavril Vartie Anisia armaş = Grăpina D. 
lon Gănscă 

Aatemia 
= Miron Vodă 

Barnovschi 

  

119. 7106 iunie 16 (1598) Telinești. Zapis prin care Zane diac cumpără cu 1609 zloți tătărăşti părţile lui Alivan, în Miclăuşăni, 
Adică noi Alivan vătav şi Toma vătav şi Manoilă vătav de la Tocsobeni şi Veriştac şi Pricopi med. de la Tilinești şi popa Măciucă tij şi Petraşco din Miclău- şeni, mărturisăscu cu atastă a noastră scrisoare precum au venit înaintea noastră Vasilie săn Drăgan din Mi- Clăuşeni nepot Cozmii, de nimene silit nici asuprit, şi Șau vândut de a sa bună voie a sa driaptă ocină /ui Zanevi diiac dreptu 160 zloți tătărăşti cât să va alege a sa ocină partea lui Vasile sin lui Drăgan din satul Miclăuşeni, în parte din &os, ca săi fie Ju Zanev ocină ȘI moșie cu tot venitul și altul să nu să amestice. Şi la atastă tocmală au fost şi alţi mulți oameni buni me- ieşi şi spre mai mare tărie am pus pecețile cătră a- cestu adevărat zapis. : | Sau scris în Tel(in)eşti 7106 Iunie 16. 

patru peceţi în fum. - Dia Condica Mitropoliei Iaşi, moşia Miclăuşăal, faţa 212, 
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120. 7056 (1548) regeste. Pentru Certioana. 

„0 danie din 7056 de la: Istratie Moga, prin care 
dăruește nepoatei sale Niacşa partea sa din moșia Cer- 
troani cu curături şi fânaţul făcut de dânsa.“ 

121. 7056 Martie 9 (1548) regeste. Pentru Certloana: 

Altă danie din 7056 Mart 9 de la Toader cu so- 

rusa Anisia fii lui Andronic, prin care dăruiescu în giu- 

mătate din tot locul ce au în Cerfioana de pe tatăl lor, 

lui Pavăl de Căutişăni pentru grijele ce au făcut ta- 

tălui lor, în care danie să cuprinde că şi Finica fata 

lui Lazor au vândut a sa parte din Certioani. 

122. 7108 Noembre 23 (1599). Pentru Certioana. 

Zapisul lui... din Certioani cu fiicele sale din 7108 

Noembre 23 prin care au vândut partea lor din acea 

moşie lui Pavăl din Căutişani, în carele au vândut şi 

Toader leni, Lupul Dudei, şi Ana... toate părţile câte 

au avut precum şi un Toader partia tatălui său din 

preună cu alţii. | 

Obs. Din jurnatul pe 1832 Noembre 30 în pricina dintre Mă- 

qloara Roset -agoae şi răzeşii de Certioana (Bacău). Acta (120—122) 

apud Radu Manoliu, profesor laşi, 

123. 7109 Mai 29 (1601). Eremia Moghilă Vodă întăreşte vor- 

micesei Nastasia Vartic satul luganii pe Pereschiv, uricile fiindu-le 

pierdute în ţara. Nemţască la Muncaci. 

Noi Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumne: 

zeu domn țării Moldavii, iată că domnia mea niam mi- 

lostivit şi am întorsu înapoi giupănesii Nastasiei a lui 

Vartic biv vornic satul anume luganii pe Pereschiv în 

„ținutul Tutovii care acesta de mai sus numit satu au 

fost driaptă cumpărătură răposatului Vartic biv vornic 

împreună cu giupâneasa sa Nastasia după cum şi în- 

suşi domniia mea ştim şi sântem şi marturi, precum Că 

satul acesta sau cumpărat înainte noastră în zilele ră-
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posatului Petru Voevod şi au avutu ispisoc de la Petru Vodă, însă li sau prăpăăit ispisoacele în vreme ce au fost ei în țara Nemţască până la Mucaciu. Drept aceia săi fie ei de la noi ocină şi Cumpărătură nestrămutată Cu tot venitul, şi altul nime să nu să amestece împo- triva Cărţii noastre aceştia. | Noi Eremia Movilă Voevod. Stroici vel logofăt. 
7109 Mai 29. 

Din Condica Mitropoliei Moldovei „lugani ot Tutova“ pg. 1083, „Sau posleduit Constandin Leondari sulger“ — vel log.— locul peceții: domneşti IÎw ck aa kA B& 1806. Cap de bou. 

  

124, 7110 Fevruar 2 (1602) Iași. Eremia Vodă Moghilă întă- rește cneaghinei Vartic vorniceasa satul luganii la Tutova, 
lo Eremiia Moghilă Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei, iată viind înaintea noastră şi îna- inte boerilor noştri a mari şi mici giupăneasa răposa- tului boer Vartic biv vornic şi Cu feciorii săi şi jăluin- dusă înaintea domniei meale pentru un sat anume Iuganii de la gura Pereschivului din finutul TI ulovii, așa au zis înaintea domniei mele, precum că este dreaptă ocină şi Cumpărătură dumsale lui Vartic biv Vornic, după cum: şi însumi domnia mea ştim şi mulți boeri au mărturisit 

numit sat anume luganii de la gura Pereschivului, cei în ținutul Tutovei, Că iaste driaptă ocină şi Cumpără” - tură mai Sus numitului Vartic, biv vel vornic și noi încă așijdere am dat şi am întărit ei, şi fiilor ei, pentru ca să le fie driapti ocini cu tot venitul nestrămutat nici odinioară în veci Și altul să nu să amestece cărții noastre aceştia. 
Iw Eremia Movilă Voevod. 
Sa Sau scris în laşi 7110 Fevr. 2. Petriceico logofăt. au învăţat. 

Pecetea domnească în tuş roș. 
Din Condica Mitropoliei Iaşi: „luganii ot Tutova« pg. 1084.. A ,
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125. 7ill lunie-8 (1603) Suceava. Eremia Moghilă dă -carte 
lui Gheorghe vatav de laşi să-şi stăpânească părțile sale din satele 
Hărceşti și Horodişte,. - 

Noi Eremia Moghilă Voevod, boj milostiiu gspdr. 
zemli Moldavscoi, datam carte domniei mele, slugii 

noastri lui Gheorghie vel vătav de Iași, spre aceia ca 
să fie tare şi puternic a stăpâni a lui driaptă cumpă- 
rătură parte lui din satul Hărceştii şi din Horodişte, şi 

giumătate de moară din Hărcești tau stăpânito lrimiiasă 

şi din a treia parte din moară iarăşi de acolo şi partea 

lui de la Bălda, şi din Tărnușa şi din tuluc. Pentru 

aceia nime altul să naibă a stăpâni înaintea acestei 

Cărți a domniei noastre. îi 

Sau scris în Suceava 7111 lunie 8. 

Domnul a poroncit. 

boerii cei mari au învățat 

| Pecete domnească 

Din Condica Mitropoliei Iaşi, moşia Hărceştii şi Horodişte, faţa 

124. In plicut Hărceştilor sânt 6 acte mari; cel din urmă din 7245 

August 4 (1737), prin care monahia lleana, fiica lui Andrieş Bulboacă, 

nepoata lui Gavrii şi a lui Gheorghe Bulbocei din Chirileai făcânduse 

„călugăriţă dărueşte mitropolitului Antonie a patra parte din Hărceşti, 

iar acesta o închină Mitropoliei de Iaşi (fața 126). 

lată câteva generaţii de Bulboacă între 1594 şi 1737: a 

Gheorghe Bulboacă mare vatav de laşi, — Gavril Bulboacă — 

Andrieş Bulboacă — Ileana monahia. | 

126. 7112 Ghenar 18 (1604). Eremia. Vodă Moghilă scuteşte 

satul lugani de orice dabile; Carte domnească de scutire, 

Erimia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu 

domn țării Moldoveneşti scriem domniia mea tuturor 

slugilor noastre dăbilarilor, câţi au a îmbla cu feluri 

de slujbe a domniei meale prin ţinutul Tutovii că vă 

zind această carte a domniei meale, voi să aveţi a lăsare 

foarte în pace şi făr a face învăluire de dabile satul 

giupănesei răposatului Vartic vornic anume luganii de 

la acel ţinut, şi săl treceţi deosebit la izvod, şi de cătră
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domnia me vi să va ține în samă, întralt chipu să nu faceţi. 
sau scris în laşi 7112 Ghenar 18 

leremiia Moghilă Voevod. 
Ureche vel vornic au învăţat. 

Pecetea domnească în tuş roș 
Din Condica Mitropoliei de laşi „satul luganii ot Tutova“ pg. 1084. Satul luganii este dat în 1656 de Ursul Vartic vornic cu femela sa Ana Cogescul, Aniţei fata fratelui său Constandin Coşescul, şi soţului “său Dumitraşco Epure parcalab de Tecuci, apoi de Soroca. Dar Ursul Vartic tiind dator vornicului Evstratie Dabija cu 500 lei, după multe judecăţi, ginerele său D. Epure parcalahul î-l vinde în 1661 lulie 29 pentru acea datorie (pg. 1091). In 1686 Mart Aniţa Epure trăia; dar în 1701 luii 25 satul luganii viae în partea iul Ilie Catargiu vistier.. nicul, cumnat cu soacra lui C. Duca Vodă, doamna Daflna (pg. 1092), De la Ilie Catargiul moşia trece la vornicul C. Balş, care o iasă da- nie Mitropoliei, cum atestă ginerele său Ioniţă Paladi visternic şi soția sa Catrina, fata lui C, Balş vornic „că tâmplândusă de au răposat socru meu şi îngropânduse la sfânta mănăstire Mitropoliei şi pentru pomenire sufletului său ce vor pomeni la această sfâată mănăstire so- cotituniam împreună cu toţi fraţii, răposatului socru meu dmlui lor- dache Balş biv vel vornic, şi dmlui Lupul Balş biv vel comis, am dat danie sfintei mânăstiri Mitropoliei o moşie anume luganii, ce iaste la ţinutul Tutovei pe apa Pereschivului ca să fie pentru pomenirea su- fletului său. Aceasta în 1763 Ghenar (faţa 1097), 

a 

127. 7112 April 30 (1604) Suceava, Zapis prin care Toader vinde fratelui său Evloghie partea sa din Nemerniceai, 
Adică eu Toader brat Evloghie mărturisescu sângur pre mine cu acest al mieu zapis precum am vândut 

săi, iar eu Toader de Sus scris și cu fii mei să nu avem nici o triab cu acea. ocină, ce am avut în Ne- merniCeni niciodinioară în veci.. Şi la tocmala noastră sau prilejit. oameni buni marturi au fost Grozav Mălai ot Hriasca, şi Toma şi Gheorghe de la Nemerniceni şi Gheorghie Tăbăic de la Sutava, şi :Drăgunde bătrân
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şi Ignat ot Crămăzan şi Popa llie de la Nemerniceni 
şi Toma Olinic de acolo, şi Costantin săn lonaşco că- 
măraş ot Rotompănești, și Gligorce sin Costin de la 
Zăhăreşti, şi popa Ontul ot Sutava, carele au scris şi 
zapisul; dar cu voia lui Toader; şi pentru mai mare 
credința eu Toader am pus a.me pecete pe acest al 
mieu zapis, şi acei marturi mai sus scriși iarăşi şau 
pus și a lor peceţile ca să fie de credinţă să să ştie. 

Sau scris în Sutava la anii 7112 Aprilie 30. 
„şi iarăşi mărturisăscu eu "Toader precum ştiu şi 

eu cu sufletul mieu, precum au văndut fratele nostru 

- Isaico toată ocina şi moşiia a noastră din satul Cră-“ 
mărzani, iar nu că sar fi pierdut, să să ştie“. 

şepte peceți. 
Din Condica Mitropoliei de laşi, „moşia Nemerniceni« fața 825. 

128. 7113 Avgust 22 (1605) Suceava. Eremia Vodă Movilă în- 

tăreşte lui Evloghe cumpărătura făcută în Nemerniceni de la Toader 

fratele său. 

Noi Eremia Movilă Voevod, cu mila lui Dumnezău 

domn ţării Moldaviei; precum au venit înainte noastră 

şi înainte a lor noștri boeri sluga noastră Evloghie cu 

un zapis de mărturie de la sluga noastră Grozav Mă- 

laiu şi "Toma şi Gheorghie ot Nemerniceni şi alţi mulţi 

oameni buni mărturisind precum au venit înaintea lui 

Toader fratele lui Evloghie de a lui bună voe şi au 

văndut a sa driaptă ocină și moșie toată partea. lui ce 

i se va alege din satul Nemerniceni, aceia au vânduto 

mai sus scrisului fratelui său Evloghie drept 20... şi cu 

hăleşteu.. Deci văzând domniia mea acel zapis de măr- 

turie, iar noi încă şi de la noi am dat şi am întărit 

slugii noastre lui Evloghie pre acea de mai sus partea 

de ocină de la Nimerniceni ca săi fie lui și de la noi 

uric şi ocină cu tot venitul şi altul să nu să amestece 

înainte acestii a noastră cărţi. Sau scris în Sutava. la 

anii 7113 Avgust 22. 
Sângur: domnul au poroncit. | | 

Stoica vel logofăt au iscălit. . Pecetea domnească. 

Dia Condica Mitropoliei Iaşi, satul -Nemerniceni fața 825.
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129. . 7100 Martie 1 (1592). regeste, Pentru Perişăni ot Covuriul, 
„Un zapis de la Petrea și Mehăilă și alții cum vând a patra parte din satul Perişăni lui Postolachi biv cămăraşi“. - 

“Gt. Surete ms, XXX, 75. 

  

130. 7/14 Octombre 18 (1605) Suceava. Eremia Moghilă Vodă te lu întăreşte lui Gheorghe părcalabul de Hotin cumpărătura cea făcut cu 500 zloți în Păltiniş de la Gavril fiul Nastel. 

Noi Eremia Moghilă Voevoda, cu mlla lui Dum- nezeu domn ţării Moldovei, precum au venit înaintea noastră şi înaintea tuturor boerilor noştri ai Moldaviei a mari şi a mici al nostru Credincios și cinstit boeriu dmlui Gheorghie Părcalabul Hotinului, “Şi au adus un zapis de mărturie de la Gavril fitorul Naștii de Vișno- văț şi-de la nepoţii lui de sor Nicoară și Stanca, fe- torii Mariţii surorii lui Gavril, precum că au Cumpărat el de la dânşii giumătate din sus a satului Păltinișul ce iaste în ținutul Dorohoiului drept 500 zloți tătărăști, 

Cu mânule lor şi cu a lor peceţi, noi am crezut şi a- şiidere şi de la noi am dat și am întărit boeriului nos- tru de mai sus zis Gheorghie părcălabulul de Hotin pe ace de mai sus zisă giumătate de sat Păltinișul parte din sus, ca săi fie lui şi de la noi uric și ocină şi Cumpărătură cu tot venitul, şi altul să nu să amestece, 
Domnul au zis. | Stroici vel logofăt a învățat şi iscălit. 

Pecetea domnească. 
„Sâu tălmăcit de Gheorghe Evloghi. dascal 1786 Iulie 16“. 

| a 
Dia Condica Mitropoliei Moldaviei, satul Păitinişul: fața 684. 

Asupra lui Gheorghe Izlozeanui parcalab de.Hotin avem o lateresantă 
şi complectă spiţă genealogică făcută de d. Sever Zotta în Arhiva 
genealogică 11, 222; unde se arată înrudirea cu Movilegtii.
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131. Fără an (c. 7097 — 1589) Suceava. Petru Vodă Schiopu 
ităreşte lui Gn, parcalab de Hotin Cumpărăturile făcute în Păltialg 
de la Gavril al Nastei şi de la cneaghinea lui Nedelco, 

„Suret de pe ispisoc sărbescu de la Petru Vodă cu veletul rupt şi cu o parte din ispisoc rupt şi lipsă“. Inştiințare facem Cu atastă cartea noastră... boeri a mari şi mici Gavri] fetorul Nastei, nepot lui lon de nime silit nici... parte din dres de Schimbătură ce au 

de sat din Plătiniş parte din 80s, ca săi fie lui de n0i uric cu tot... (Ne)delco uşăriu de a ei bună voe și au vândut a ei driaptă ocină și Cumpărătură a boeriului său Nedelco... din Lozeni, aceia au vândut iarăşi Slue gii noastre Credintosului Gheorghie părcălab de Hotin... bani 260 zloți tătărăşti dinaintea noastră ca săi fie lui şi de la noi-uric şi Ocină şi cu tot... mai aproape ne- ruşăit nici odată în VeCi, iar hotarul acei de mai sus zisă giumătate... ca să fie din tot hotarul a treia parte, iar despre alte Părţi după hotarăle Vechi, pe unde din 

niamul nostru, sau ori pe cine Dumnezeu va... ce să de lui şi săj întărească, de vreme ce și noi iam dat lui şi iam întărit, pentru căci iaste lui... ani poroncit Cinstitului şi credinciosului nostru boeriu dumisale Lupu- lui Stroiciu vel... Sau scris în laşi. „fiind o parte din ispisocul .cel sărbesc lipsă; nu- mai Cât sau aflat atâta sau şi tălmăcit. “Gheorghe Ev- loghi 1781 Iulie 16.* 
| 

Dia Condica Mitropoliei lași, satul Păitloiş fața 685, Gh. Ey. 
loghi traduce greu ispisocul rupt a lui Petru Vodă Şchiopul, în care 
se aduce şi credinţa cetor 2 Cuconi domneşti: Ștefan Vodă și Viad 
Vodă; Dar şi ispisocul lui Eremia Moghilă Vodă din 7114 Oe. 18 
(1605) vorbeşte de aceiaş vânzare, ce Gavrii fiul Nastei a făcut cu 500 
zloți cătră Pârcalabui de Hotia Gheorghie /zlozeanul (dia Lozenii) 
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In acest uric se cuprinde întărirea şi unei aite cumpărături fă- 

cută de Gheorghe Iziozeanul părcălabul de Hotin cu 260 zloți tătă- 
răşti de la cneaghioa lui Nedelco uşiiarul; . 

lar Lupul Stroici logofătul şi Gheorghe Izlozeanul părcalab de 

Hotin, au fost în aceste boerii şi supt Petru Vodă Şchiopul. 

132. 7115 (1607) regeste. Pentru Lohăneşti, 

„Cât îmi trebueşte ispisocul însămnat mai gios de 

la domnul Simeon Movilă Voevod din velet 71175, care 

are cuprindere că sânt doao sălişte în Lohănești, după 

cum te vei pliroforisi dumneta din copie ce trimet de pe 

tălmăcire acelui hrisov, care tălmăcire mi sau dat de 

cătră dmlui sărdariul, dinpreună cu celelalte scrisori, 

iar hrisovul cel original sărbesc a rămas să-l ia de la 

părintele dmsale, precum însuși făgăduește căl va trii- 

mite, şi nu mi lau mai trimes“: 

Din scrisoarea ce o scrie Petrache Cazimir în 1820 April 4 pentru 

moşia Lohăneşti, cumpărată de ia sărdarul loniţă Crupenschi prin me- 

zat, şi trel scrisori au fost rămas la părinteie sărdarului (apud. Bul. 

com, mon. îst. VIII, 49), 

133, Fără veleat (c. 7116=1608) Iunie 14 Purcelești. Zapis 

de zălog prin care Rusu zălogeşte jumătate sat Brătieşti, ot Suceava 

pentru 100 galbeni ia Necoară Prăjescul vel visternic. 

Es Pvcha dara Aureauneu nenoara pace xzazSue | ckvA 

mzprvpuc(echkv Bv uter Sanie aa de KVătav AVaT W CVT | Ae 

raaen „Ac Aa Hekcap ripzeekSa Map gucrkpunk nau | na aa 

CANTA  Ma0HtA diâpe UIH Am [ve SZAWP WSMZTATE AE CAT A£ 

Eparuheiu. AE WHHVTVA Gvukern | ka can Aav Bau 44 SH. 

TApZ E HV B9pXH Bin. Hapa e | cz ansv au dau uenpzeiu, 

Wu Apkee AE BBHSApE At Ha un Haapanzekvavn Bophur 

unu Acanurik | avu pvP mu a Hopuen tu Aenaunr't aia 

Bauko | uierpapiea tun AtHanuiTk. AVA 3VIK0 UlH Acnaui'T'E. avi 

| Fauropm mu Bvsanva wi Toaatp Mouok, un Mukan | atc- 

RvA, win Bakapii Mauvra WT Iloputariuu | H cz Avnva n Ilona 

"Rupua, un actaun TE avi Boc | 'TanTHH aeuopva avi Saam un
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Bukoa ir Ilorznempu | aracra CKpHS LH MZpTYpick kV autem 3anue | aa mw, nuc v Ilvpueacţn Tanropur Illean | | N Al 
Gnupuacon avae „5 peceţi 

în dos: Kparietun, 
Acta Stolniceni.Prăjescul. Cei 2 boeri pomebiţi via amintiţi: N- Vrăpescul ca vornic de poartă îa.7116 (1608), iar Necoară Prăjescul :mare visternic în 7117 (1609), 

  

134. Fâră an (e. 7117 = 1609). Necoară Prăjescul vist. cum- pără cu 150 taleri părțile Zanhirei din Stolniceni, a opta parte dia Jumătate sat. | - 

Aaa e Ganknpa dara deuieu, Menoama "Togocnti, Tau | ropoar “MHc&mMH pe mene mzpTpneackv Kv ue aa. mie | SâliHc, Rvm am BANAT, W WUHNZ AC „AH UVARB TATE AE car | AE Groanuu'ku. a Wnra NapTe. Ac Rn Bota „mrk pe une | HEROHTA. Huy âcviipiTa.  Avaiuncaat gHcr'kpuukvavu, |. Henoaps Il pzecrva AEDENIT. 0 cVTA Ac aatpu anu rara | a) | can Xie Avmicaae Atp'knra mouuie vu KY vH Ben an | ae Hekoapa. WH 4ă auâcra mokmaaz av oc Tanpna Woroa'k i Ac Bwnt- ien. ui Ilzrgatuko. aenopva loroacn. un | Bocranrun, dt MOpVA Avi aan ac EAZAEIIU Uh. topauko. | bpareczv un Îl- Tpauiko pvr ae Hzepznepin mu MVAUH. | Waâten EVAN, AH Map. Kpeannuz uk" nve Deue(un)ae ca ca | kprkaz, um av dec? NOfIa Ilaxsaus. A€ CToanuu'kuu, . 
| 43. Huwnainuo rucaa, 

Ilezan Wokzpare. A€ Făpahuin AVu rau ko. 
4 peceţi în. fum Acta Stoluiceni-Prăjescu ; plic V, 10, Nicoară-Prăjescul e vel 

, , . 
i jescul e 

visternic supt C. Movilă Vodă, cf. doc, supt acest au. 7117 în Surele 
Vol. XXI. De Sanbira avem Ştiri în uricul lui Gaşpar Vodă dia 7177 Aunie (1619), pria care întăreşte această -vânzare (Surete. XXI, 211), 

ÎN ramana i 
a | 135, Fără dată (e 7117—7119) April 15. Zanti E 

, 
, is prin care ŞI Parasca soţi schimbă cu Nică pr “ste? oară Prăjescul visternic, și-i dau a opta parte dia Stolaiceai, şi iau în satu! Buoreai loc de 4 case. 

Ho a3 pia u ca EHTeaHuua. motwa, name Ilapacta, Ata | Tpuropox Gsânua UIVAVU. £% BHE. Eva H aaa noaepiaop.
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wm. Croabiuein. M ca Azijă Hai E HMaET BAKVIVE He 

KHIWA. CAMH Ha Hac | BH46M. IOROX NPHHAOXOM. AOIIPEA POAITE- 

avu. nat ukoapa Bta BHCTEBHER | H AAXOM H3MHiHXom Ham: 

vaci 3 COTHRINO HM HmayS. v ceao $ cTroanbiueiu | $ BO40cT 

Cvuagckin WT NOAOBHHA CE40 GOT WeMaă WacT 34 CEAO: CA BACSM: 

APNOAPM. EK ECT | BEA ToGDA4 MAcT CA CAAORE Hi CA BOAOTAMi 84. 

P2BH, H CA EVA 34 Math S$ HHCKV, a Nan Hiikoap | Big Buc-- 

TAPHHK. NAkH% Aaa CEO cea HaHa'k,., 34 A AMOR... | Bz. 

cea hAcm ce 30BcT, Rvcopeiu Ha JMoaAcBa. 'TAROXArpE că BECEM 

AOXOAOAI. 64 ECT i BA TOT CEA0 H4 TOTH W4CTH A, ACMbi, CA 

ARS EpVAn 84 MAH H că CAACRE EX | Hmaa. Er MACTAĂ Nan 

Hukoap BHcT:pHHk. Npagaa RVIERNO AAAMH | WT NZTpaniko. EX. 

EUR VPHKap H WT KHETHNE EMO uk ApZrVUA.. HA WT ABE Alpi | 

uy ume Anăenita n Hacracna. acuku Apzrvun. n ToA TOME 

Gia | wr ngea, mnori. BOAEpi NAPBÎN BHA Ian Fewprie ABOpHUK. 

wr Cumunuurnn n Toacp | crap Kamanoa n tos AMouek 3e7 

taY n Fuwprie cuz Raqonoa n [guropie | Ilkeranva u Ianpua 

Uoreab. n Epekva eX EHA BAT. A BAAHkA XETAMaH. H Eachâlt | 

ca omul. n BocranPun cz Aa. cHX. ManoBbi Bach Bi40- 

BZ CEA | TORmME. W EHAEXom APEpOr TORMEK 34 A0BpOR goa'k: 

A MOCTPABIXOAL |- HAlDHMU  NEMâT, SA cerv Banu, n a3 Gpemita: 

WAVE: Ăparvulta BET BAAANOALIȚIHAOP CAM HANHCAOA,, CA AICI pa. 

Kam cec BanHc, | 

| Epemira Hckaa 

Tewprie ABSpHuk nekaa (pecete) 

AKOE M019k (pecete) 

Fanropie Illkean. (pecete T.C.) | 

“Ia dos: „zapise pe Stolniceni şi pre Buoreani ot Irimia ot...“ 

lată eu Eremiia şi cu soțul mieu anume Părasca,. 

fata Grigoroae Suliţașului, care a fost nepoată Cala- 

podeştilor din Stolniceani şi cu fiica noastră care am. 

fost avut împreună anume Chiţa, înşine de la noi în-. 

ştiințăm cum au venit înaintea părintelui pan Nicoară 

vel visternic şi dat-am şi am schimbat ale noastre părţi: 

de ocină, ce le avem în sat în Stolniceni în ținutul Su- 

cevei, din jumătate sat din a opta parte din sat cu: 

toate veniturile, care sânt în acea parte cu livezi şi cu 

bălți de peaşte şi cu vad de moară în Piscu; iar pan.
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Nicoară fost visternic, iarăși a dat al său sat anume «. Şi cu loc de 4 case în “Satul, care se numeaște Bu- oreni pe Moldova, asemenea cu “toate veniturile, care sânt în acelaş sat pe acele 4 case cu 2 vaduri de moară şi cu livezi, care le-a avut mila lui pan Nicoar 

şi de la doao feate a lor. Acseniia şi Nastasiia, featele Drăguţei. Şi cea tocmală a fost denaintea a mulți bo- iari; cel întăiu a fost pan Gheorghe dvornic din Simi- niceni, și Toader bătrânul Calapod și lacob Moţoc gi- mere-său şi Ghiorghie fiul lui Calapod, şi Gligorie Şcheianul, şi Gavril Ciogolea, și Grecul Care a fost vatav la Balica hatmanul şi Vasilie fiul Tomşei şi Cos- tantin fiul lui Adam; aceşti toți boiari au fost în această tocmală şi am văzut buna tocmală de bună voie și am pus ale noastre peceţi în-acest zapis şi eu Eremiia ne- pot lui Drăgușel, ginerele Calapodeştilor însumi am Scris Cu a mea mână acest zapis. Eremia a scris. Gheorghe 'dvornic iscal (pecete) lacob Moţoc (pecete), Gligore Scheianul (pecete T. C.) Acta Stolniceni-Prăjescul, d-na Soltana Dediu n. Prăjescul, plic. VII, 4, Eremiia, scriitorul acestui zapis e un foarte slab slavist; ro- mănismele sale şi lipsa totală de acord, îl arată că învățase slavona “din practică, Data am fixaț-o între 7117—7119 intru cât Nicoară Pră- jescul ajunge vel visternic supt C. Vodă Movilă, urmând în visteraicie pe Simion Stroici; lar după el găsim pe Alexandru visteraic, 
nn 0 OI 

136. 7177 Ghenar 28 (1609) Suceava, Zapis prin care Toader vinde cu 100 tateri fratelui său Evloghie părțile sale din Nemerniceni. Adică eu Toader fitorul Agaftonei fratili lui Ev- loghie de Nemerniceni de pre Şumuz, din ținutul Su- 

Şaptelici şi giupănesii sale Tofana şi feciorilor săi drept 100 de taleri bătuţi de argintu tot taleri de faţă şi



  

Fr 
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miau plătit deplin înainte a mulţi oameni buni şi boeri, 

Nicolai hotnog și Dubău hotnog și Crăstiian pihnitar, 

şi Zota vameş şi Londe nepot Mihili şi nainte doi şol- 

tuzi, Petrimănesc şi Norco arminesc, şi Gavril Potlog şi 

Ghelasie a Magdalinei și Andahur cupeţ şi Hiorga cu- 

peţ, ginerele Turcului şi Toader Afvar şi dmsale hat- 

manului şi Isaico şi Costin. Şi toți vatamanii de ocolul 

Sucevei şi am vânduto cu tot venitul cum scrie mai 

sus, ca săi hie de acmu înainte driaptă ocină îratelui 

nostru Vasilie Şăptelici și fimeii sale Tofanii, şi Cuco- 

nilor săi şi nepoților şi strănepoți. Şi noi dacă am vă- 

zut de bună voe lor vânzare şi tocmală şi deplină 

plată noi am pus mai mare mărturie şi peceţile noastre 

cătră acestu zapis şi altul ca să nu se amestice dena- 

intea scrisorii mele, ca să să ştie. Sau scris în Sutava, 

7117 Ghenar 2. | patru peceţi 

Din Condica Mitropoliei laşi, moşia Nemerniceni fața 826. 

137. 7117 Iulie 4 (1609) Iași. Zapis prin care popa Toader 

vinde cu 25 taleri lui Carp diac părţile sale din Miclăugani pe Prut 

Eu popa Toader ot Romăneşti mărturisescu însumi 

pre mine cu acestu zapis al mieu de nime neinbiat nici 

de nimene împresurat, ce de bună voie me am văndut 

partia mea direaptă de ocină cătă să va alege din sat 

din Miclăuşăni, aceia o am vândut lui Carpu diac de 

acole dreptu 25 taleri, ca să fie lui ocină şi moşie Cu 

tot venitul și feciorilor săi şi direasăle tam avut eu încă 

liam dat la mânule lui. Şi întraceastă tocmală au îost 

mulți oameni buni anume Nechifor tau fost armaş, şi 

Nechifor tau fost vel vătav de ținutul Iașilor şi Toader 

tau fostu şatrar şi lonaşco Cujbă biv căpitan, i Ale- 

lexandru vătav, i Marco vătav, i Lupul med. ot Du- 

meşti i Pântea cupef ot laşi, şi spre mai mare credinţă 

niam pus și peceţile de credinţă întracestu zapis ca 

săş facă şi dres pre acea ocină să să ştie. In Eşi sau 

scris 7117 lulie 4. 

Nechifor biv vel vatav ţinutul laşii (pecete) 

Din Condica Mitropoliei laşi satui Miclăuşăni fața 212.
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138, 7117 Iulie 4 (1609) Iași. Zapis prin care pr. Toader vinde lui. Carp diac cu 25 taleri părţile sale din Miclăuşeni pe Prut, 
Adică noi popa "Toader cu preuteasa me Frăsina'). ot Romănești nepoatele Șendrei: mărturisim. cu acestu zapis al nostru de nime nevoiți nici împresuraţi, ce de bună voe noastră am vândut a noastră parte driaptă de ocină, de moşie și de cumpărătură câtă se va a- lege din sat din Măciucăşeni ?), din direse bătrâne, a- ceia am vândut lui Carpu diiacu de acole drept 25 taleri, ca săi fie lui OCină și moşie cu tot venitul şi feciorilor săi. Şi întraciastă tocmală au îost mulți oa- meni buni, anume: Nechifor tau fost armaş şi Nechifor cau fost vel vatav la finutul Eşilor, și Toader biv şa» trar și lonaşco Cujbă biv Căpitan, i. Alivan vatav, i Marco vatav, i Lupul. diiacu ot Dumeni, i Pântea cu- Pef ot Eși și spre mai mare Credința neam pus şi peceţile di credință întracestu zapis ca săși facă şi direse pre acea ocină să să ştie. Sau scris în Eși la anii 7117 Iulie 4. | 

şase peceţi în fum. 
Dia condica Mitropoliei de Iaşi, satul Miclăuşeni, fila 213, „Sau poslăduit Costantin Leondari sulger.—vel logotet. Pecetea domnească Îw. ck. aa ka. Be. 1806 cap de bou. 

mano na o 

gur ei, şi amândouă părţile cu acelaşi preţ de 25 taleri. In ispisocul 
lui Ştefan Vodă Tomşa, adus maj jos îatăreşte numai zapisul cel cu 
preuteasa Frăsina, dar puue prețul 30 zei, Asupra acestor 2 zapise va fi orânduită o cercetare - tocmal in 
7175 August 13 (1667) de cătră lliiaş Alexandru Vodă prin boerii săl 
Crâstea Căpitanul, „Pentru aceia să luați sama foarte cu amăruotul, 
şi moşii şi părinţii acestei femei nu să află vânduți, precum spun ele 
numele moşilor săi şi a păriaților, doară schimbă iale numele moşilor 
săi intrait chip, şi pentru un Toader Popa de Romănești să aţiă vân- 
dut în doao zapise întrua joc vândut cu preuteasa sa parte de loc 
drept 30 taieri, întralt zapis însuşi Popa parte de loc drept 25 taierj 
tot lui Carpu diacu ; deci de să va afla acela popa Toader să nie avut 
el ocină acolo şi de pre preuteasa şi de pre dânsul să hie zapisele 
direpte, iar de va hi avut ocină numai unul de dânşii, un zapis să 
ia ca să nu | să facă partea« (faţa 215), 2) Greşit ia loc de Miclăuşeni, cum adeverează ispisocul luj 
Stefan Tomşa Voeod din 7120 Iulie 28,



  

139. Fărd dată (e. 7130) Qhenar d (1812) Cunlele. Zapis de 

mărturie com Calea lui Avram pârcâlabul vinde 2 jigasi lei lsremia 

pârcalabei de Soroca cu 20 îaleri 

Mana ne Haak pnanitea avu flepan OPIUCRAIEYAYN, UI 

ne fina necrpr Îjlepan Atsarva | Ann vana MAPTYpRa pn= 

UiMe Dpa Men, sv cr Same da MaCTp5, YM am EANAYT 

„en | unrann an neg As ae Apt. a MoacTpă anu 

Mpa un Asu, detojin ar on | man iat. napk uurann 

m dpecr up Ac ateu Apr, Ain Anpherq ha davr 

AC 43 | Aemun atm Tenijen, un anal Angra akku nupAvT A 

TATapH, RY MIN MGE MROTYVIE Rim N | MON A 44 PR- 

meveăTvă săpa BEAR. ACI di. Aer AMAN, i CANTY AMâN 

cre cpu anti “pain, | un ur, rrepin avu Îi eman 

T5ak. ne UR ERNAVT, HTANVATII Lâpilia ORPERAIEYATU A? 

| Copara, Apt, Aee3t Ai Tasip Ga BTN. A APT. 

UIM DANTpY Act Bem CYRU | Mai PHINPINVRU, A 51 A 

Tasip. CERN Ai IPNTY. DIM 4 AST DN CRIME, Ce AMMUII, 

pre | urarea Săpamlem DPAIRAGEVavu TA 407 Ai 43 Maple 

soaa pa Anna UN DR au | ai arm, a can la Ava 

cae marul sun aan Apa. cm Pi AINTpY MN] (aV A 

PSAG MECTpR Ora Cap das CR MINEA mut O TpkEA X5 a» 

susin unrann na(m)rp5 | mau ASunkavu. OROERaatva pina ud 

ReamșaT At aa Ron. 6 nora CAN. | AMaMTA Ariana, 

PROMTIVAT MMATAN OpARRAIEYA AI Cepeta. GM Aman | TI 

ave Îsaaunta Aatvavu Ad emiri. mm AmauiŢe va Tea 

“loganmca | N AMANTE d MTA Warn CYRB CIVVR AcanOpu. 

TM 43 SMT ape MN Tin | mada ka Șaor. avcerk a ni- 

Mar meCTgi 43 scr dana. uim mm pro mu Aramuup | 

(ai MCTI) EMI CYNM i COY TAMRAAT 45 TOCMAI MISTE, 

ml CRT MI MA | T3 Aa, VĂL avar. PASTpY im Asu 

MRTANR an NepjR Ni CART UN CTE Ca. Ai are arc on 

Acmmiup ArMLUI. 23 ST San SA MECTpr, Ea Cam aa 

Amorkarm mpacă | astVa Amira. mm pat, Ai 43 laphta ca 

esa. sucra anprrpnoua ma dr Tes | Ampuze Aacra sm 

Cepoi a ci sii. 
v uinnu. PI A 

3 lifan sapa 5 peceţi 

Acla Sisiniceal-Prâjesce, plic X, 9: laire câi sa vorbaşie de 

Sarut şi cedare, vol. XXII, 9
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Eremia Vodă ca mort, apoi de prada Tatarilor, şi de Ciomârtaa pate calabul de Soroca, am fixat data la 7120 (1612). 

că proveniența ţiganilor a venit prin danii de la domaii Muntenești, ori prin cumpărături sau moştenire din părţile Munteniel, 
———————— 

140. 7128 Ghenar 9 (1620) Iași. Cartea lui Gaşpar Vodă dată măn. Putna să-şi aducă vecinii fugiți din Sineşti, ori de unde îi va găsi, 
Noi Gaspar Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei, datam Carte domnii mele rugătorilor noştri egumenului şi cu tot săborul de la sfânta mâ- năstire ce să numește Putna, ca să fie tari Şi puternici 

unde îi vor atla în pământul : domnii mele, în satele „ domnii mele sau. în satele călugărești sau prin tărguri Sau la slobozii, sau ori uride îi vor afla să aibă ai lua de pe locuri arătate cu toate ale lor şi nimene să nu Cuteze a opri sau săi ţia înaintea Cărții domniei mele. _In Eşi 7128 Ghenar 9. Noi Gaspar Voevoda.  Pecetea domnească în tuș 10, »Din Condica Mitropoliei laşi, moşia Sineştii, tila 458. Anul este 
greşit dat. La 7120 nu era domn Gaspar Gratian, ci la 7128 = “rapkn“, 
Pentru Sineşti vezi prea iateresanta monografie a d-iui M, Costăchescu 
îa Buletinul „loan Neculcee, IV, 9, 

În 0 OO 

141. 7120 Iulie 28 (1612) Iaşi. Stefan Vodă Tomşa lnatărește lui 
Carp diac cumpărăturile ce a făcut în Miclăuşăni, pe Prut, cu 75 ta- 
leri de Ia pr. Toader, Nastea şi Vasile Dragan. 

Stefan Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei adică au venit înaintea noastră şi înaintea boerilor NOŞtri, sluga noastră Carp diac şi Cu fimeia lui Marica, ȘI niau arătat un zapis de mărturie de la 

Dumești şi Păntea neguțitor din Eşi. precum Că ei șau 
Cumpărat înainte lor o parte de ocină din satul Miclău-
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șeni peste Prut, ce iaste în ţinutul Eşilor, drept 30 fa- 

Jeri obişnuiţi de la popa Toader şi de la preutiasa lui 

Frăsina, toată parte lor câtă să va alege de baștină 

şi de cumpărătură pe dresele cele vechi, tau avut de 

la (loc deșertu) Vovd. Drept aceia ca să le fie lor şi 

de la noi cu tot venitul. Şi încă le mai dăm şi le în- 

1ărim mai sus scrisului Carpu şi giupănesei lui Mă- 

ricăi și copiilor lor pe a. lor driaptă ocină şi Cumpără- 

tură dintracelaş sat Miclăuşănii, ce liau îostu de cum- 

părătură din jumătate de sat a şasa parte de la Nastea 

fata Mărinei nepoata Cozmii, adică parte ce se va alege 

a lor drept 20 taleri. Şi iarăși în altă parte şau mai 

cumpărat de la Vasilie sin Dragan nepot tij a Cozmii 

cât se va alege dintracelaş sat partea din Sos drept 

25 taleri. Şi noi dacă am văzut acele de mai sus scrise 

zapise de mărturii am dat şi de la noi şi am întărit 

acele de mai sus scrise părți de moșie toate din satul 

Miclăuşăni, ca să le fie lor şi de la noi uric și moşie 

şi întăritură cu tot venitul, și altul să nu să amestece. 

Sau scris în Eşii la anii 7120 lulie 28. 
Domnul au poroncit. 

Pecetea domnească. 

Voico marile logofăt au învăţat. 

Din Condica Mitropoliei laşi, moşia Miclăuşeni, fila 214. 

142, 7121 April 12 (1613). Zapis prin care Carp diacul cumpără 

su 5 taleri şi o vacă cu viței părţile Motrei din Miclăuşeni, 

Adică noi Lupul diiac ot Dumeşti, i Marco vatav 

ot Vrăneşti, i Alivan diacul ot Tocsobeni, i Vărciacul 

comișel ot Telineşti, i popa Măciucă ottam, lonaşco 

Sasul ot Şândreni, i Dumitru șşatrar ot Miclăuşani, i 

Toader Urmă ottam, i Maxim ottam, i Buţurca ottam, 

i Gliga ottam din ţinutul Eşii, mărturisăscu cu a noas- 

tră scrisoare, precum au venit înaintea noastră Moire, 

fata Iui Ilie din Miclăuşeni, de nime silită nici asuprită 

şi au vândut a sa driaptă parte de ocină din a patra 

parte din sat din Miclăuşeni a patra parte ce se va 

alege partea ei drept o vacă cu vițel şi 5 taleri lui
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Carpu diacul din satul Miclăușenii, şi cu livadă ce se va alege partea acei ocine. Deci noi cu toţii dacă am Văzut de bună voia tocmală denainte noastră pentru aceia pentru mai mare tărie şi credință am pus pece- țile noastre pe acest zapis de mărturie ca să să ştie. opt peceți în fum. 7121 April 12, Din Condica Mitropolie! de laşi, satul Miclăuşeni, fața 214. A- supra Miclăuşenilor avem 14 acte, din cari am publicat 7. Pănă în 1613 Carp diacul cumpărase cele mai multe părți de la răzeşii lui. Ia: procesul încins în 1668 lunie 18 şi judecat de marele logotăt Solomon: Bâriădeanul se explică mersul proprietăţii în Miclăuşeni. Cel dintăj cumpărător mare în Miclăuşeni a fost Zane, fiul lui Jurj, căzră 1598, Acest Zane a avut de. soţie pe Mărica, cu care "Cumpără jumătate sat din Miclăuşani cu 100 taleri. Zane moare şi femeia iul Mărica se re- mărită cu Carp diacul şi mai cumpără cu de al doilea bărbat şi cea- Jaltă jumătate cu 110 taleri. La 1668 trăiau aceşti urmaşi: : Zane lui Jurj = Mărica = Carp diacul 

  

Buzescul (a) (0) Lungul armaş mare 
Maria Buzescul 

=Meleghi  lonaşco Alexandra Chiţana fată | elucer “plan = Toader == Maftei frate Soriţai: 
Zi Maria Antemia 358 Neculai == Dumitru e & stegar = £ 

Vasile, Alexandra 
= Apostol Voroavă Pentru istoria dreptului vechiu: jurătorii, ferăe, Procesul din 1668: 

e foarte interesant, 

3  Gligoraş 

Soriţa au fost puşi Ja dajde fărănească. EI fug din sat, iar dăbilarii 
au luat dela Cărpoae căpităniţa o vacă cu vițel, o cergă noao, un cojoc,. 
doao pistolaşe, doao coase, doao topoare, o iapă, iar dăbilarii rad 
din zapise şi pun moşia zălog ia Cărpoae.« Cele trei femei: Catrina, 
Antemia şi Dochiţa dau danie părţile lor călugărilor de la Hiinceaș, 
dar călugării pierd procesul după muită judecată. “la acelaşi proces se arată urmașii Motroaei: 

Ilie dia Miclăuşeni 
| | 

Motrea fată 
= Buturcă = Urmă 

Luca Matei Mihai Buţurcă Urmă Urmă - | | | Catrina Antemia Dochiţa (aceste dau danie părțile lor măn, Hiincea de lângă Iaşi..
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In zapisul din 7257 Oct. 10 (1748) se arată că Lupul biv vel - 

stolnic cumpără cu 65 lei un bătrân şi jumătate de ia Melegheşti şi 

aşa îşi închee tot satul “Miclăugeni, cari imblă pe 4 bătrâni, a cărora 

stăpânire a fost aceasta: - 

  

  

  

  

7, Iona şco 17, Buzescul 1/4 17, danle 

şi Marica Meleghi| Stoian bulubaș Hlincei 
a Egumenul 

Melegheştii i 4 1 de Barnovschie Partenie 

| patriarh de 
lerusalim 

Lupul stolnic Lupul stolnic Lupul stolnic       
143. 7123 April 13 (1615), Crăstina părcălăboae a lui Gh. 

Azlozeanul părcalabul de Hotin vinde cu 700 taleri lui Tuduri parca» 

iabului de Hotin moşiile sale Păltinişul şi Budenii, 

lată eu gupăneasa Crăstina părcălăboae, Supă- 

neasa răpăusatului boeriu Gheorghie părcalabului de 

Hotin, mărturisăscu însumi de nime silită nici asuprită, 

ce de a me bună voe am văndut a mea dreaptă ocină 

ceau fost cumpărată de la Gavril din Vişnovăţ și de 

la surorile lui şi de la rudeniile lui, fot satul Păltiniș 

în ținutul Dorohoiului lam văndut boeriului şi prietenu- 

lui nostru dmsale lui Tuduri părcălabului de Hotin drept 

500 taleri; şi iarăşi iam vândut lui câte se vor alege 

- părțile mele de cumpărătură din satul Budenii drept 

200 taleri; toate acele de mai sus zise liam vândut 

dmsale lui Tuduri părcălabului de Hotin din drese ce 

avem, de acum înainte săi fie lui ocină în vet nerușeit 

nici odată şi nimene să nu aibă a să amesteca înainte 

acestui zapis al nostru ca să s ştie şi ca să s crează; 

şi pentru mai mare credința am pus peceţile noastre. 

Si la atastă tocmală am fost mulţi oameni buni, au 

fost Gheorghie și Mihăilă vameşii Hotinului, şi popa 
cetăței Griga, şi Samson şi Dumitru vătah de puș- 

cărie şi Griga puşcariu şi ginerăsău Foti, şi voiful cu
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"12 pârgari şi toți: şau pus peceţile sale ca să să criază. Sau scris în târgul Hotinului. 
„Sau tălmăcit de Gheorghi Evloghi 1786 lulie 16. 
Din Condica Mitropoliei Moldovei „moșia Păltinişule fața 685, Pentru Pălti iș avem trecute în condică 19 acte (ultimul e dia 1816), Tuduri părcalabul de Hotin vinde în 714! (1633) moşia Păltinişul şk Budenii cu 100 lei lui Gavrilaş vornicul, apoi mare logofăt, Prin zestre 

trece la ginerele său Iordachi Cantacuzino visternicul. Sărind neamu- 
rile trase din Gavril de Vişuovăţ să răscumpere moşia de la Crăstiaa 
părcălăboae, ei nau apucat a da de cat 10 taleri), iar restul nepu- 
tându-l înapoi. Gh. Stefan Vodă fi judecă şi primeşte învoiala înche=. 
iată de boeri în 7162 Martie 18 (1654) ca să mai dea Iordachi vister. 
nicul 220 taleri şi să-i rămâi lui moşia (fața 690, 691). la 7271 lune 
17 (1763) stăpân era în Păitiniş Vastie Silion postelnic, care capătă 
carte de a lua de a zece de la Gr. lon Vodă Calimah (fața 693). In 
1716 Mai 4 Iordachi Balş biv vel vist. schimbă cu Mitropoiia de laşi, 
Care avea luate cu schimb de la Siatina două moşii: Stănileştii (Su- 

_eava) şi Brehoeştii (ocolul Botoşanilor), Vecine cu moşia sa Păşcanii 
şi Vlădenii, şi-i dă mitropoliei moşia sa Părintească Pălitinişul de la. 
Dorohoi pe Prut, cu sat, (fața 694). In 26 Noembre 1786 se măsoară 
moşia Păltinişul de cătră C. Balş voruie şi M. Costachi pah,. şi iese 
aceste măsuri : ă 

apus 161 odgoane = 4854 stânjeni lungul amiazăzi 4l odgoane — 1435 , fundul răsărit 155 odgoane = 4654 » lungul amiazănoapte 32 odgoane = 969 » fundul (sau 9060 cum: 
m D_ lar peste tot de jur , 

scrie Gaşpar): 
împrejur : | 11900 stânjeni 

—— 

- 

144. 7725 Ghenar 28 (1617) regeste. Radu Vodă întăreşte lui, 
Nechifor stăpânire Pe părţi din Păuleşti, ot Vrancea, 

Un ispisocu Sărbescu din /ea 7125 Ghenar 28 de la Radul Voevod şi cu tălmăcirea Iul, întru Care tăl- 

1). In zapisul Crăstinei dia 7155 August 19 (1647) arată că a 
primit de la Grigore ficiorul 1ui Gavril dia Vişnovăţ, 30 taleri cari 
fac 11 galbeni; insă. taierul era 12 potronici, şi potronicul 9 şalenghi.. 
Socotiad reiese că un gaibăn avea 20 potronici (180 şalenghi), iar un, banul ; căci potronicul avea 10 bani, şi deci un galbăn avea 200 bani, 
iar un taler = leul, avea 120 bani (Condica față 688),
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ce au prădat şi au arsu haiducii cu Raţu Ianoşu satele 
din ocolul Vrancei ținut Putnei la acea pradă ar îi pră- 
dat numitul Trifan ispisocul ce au avut de întăritură 
pe o jumătate de sat din satul Păuleștii ot Vrance, din 

a treia parte a treia parte, care parte au avuto cum- 

părată de la nepoţii lui Trifan; şi acest Trifan ar fi 

avut hrisov de danie şi de miluire pe tot satul Pău- 

leştii de la bătrânul Bogdan Voevod; iar pe acest is- 

pisoc se întăreşte stăpânire lui Nechifor a sa numita 

parte de moşie“. | 

Acta Roznovanul, Stânca laşi. Cf, Surete ms. LIII. Vezi Stahl 

şi Constantiaescu, „Doc. Vrăncene“ pg. 66. ” 

145. Fără dată. (post. 7125 Mai 24=—1617). Necoară Prăiescul 

vist. cumpără cu 100 taleri a opta parte din jumătate sat de Stolni- 

ceni de la Stefan Caiapod. ! 

+ Es Ijlezan Baaanoa, aitak.. dpeusțsa Togocien au Groa- 

suukuu, | nenorSa avn Toaqrp Banansa. uta BATpzH, CEpHV ui 

MzpTvpu | ceckv. K uter Sanuc dă MeV. KSMS a BBHAVTY 

napr'k mr | aut  Groannubnn. a WNTa NApTE ANN WVAATATE 

AE CAT. IUH KV A WTA NAȘTE AE EdA, MOapz. e acre Ad 1HCKY 

„pr kora | pva Ilvpucaripuacp, «n Baa“ nvpueaeuiThaop. Ac HHaie | 

WegouT | Win HENBECVPAT ALDE AV CVA At Tââtp | AE apuniTv. 

uwnzavavu. avi Hekoap npzeekvă | Bncr'bpunva. tu bv AaT 

Banun Aenaun. Atiaunra | Bopunkvavu. avn Pewprie Anii Gumn- 

unulu. ui vnkvatev | avi Băqanea. uta BaTpa tu avi Ian- 

ropie Illieranva. | Lin av takes M0uok. tun AVn Vewprie Raaqa- 

noa. ui avu | Pwnawko Tzezpuz ue av ZocT BopHuk. Ii AH 

BacHAiE AH WVNEPU KOMHIDEA, UA 4 AVH I9păuIko dseopva AVH 

Aaam | am Eszaei. un aa five win SH Bpauuaop Men AEH4uN- 

mik | auecrog Eotăpi un 4 Melphtaul ceAui nazrkeka en nagr'k | 

Mk. ch. Hat AEVT HHue W IMVTEpă. UE câv AZCAT AE BVHZ EOld | 

A99 ce W EaHSu BHCT'Epiukvavii avu Hexoap mu aa B2(H)AvTr 

WH | Eau av tivzpaT. Îwhatuko, TaB2puA UIH topatuike Iu | 

gacnaie, mu. Ganuuap. mu Gagu. ukv doc” cvauap „pa av 

îocT pH | Tokmaaa Hoacrpă | iu Băriuc APMHECKV, AHRZ IM 

dpakvr avmneane. | acauuT“k T'kuren, A0rodaTva uta atapă. A6 

aukera | ckpiv Mn MapTvpuceckv, ce ce pie. WIH NpE Mân Mape i
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MpATVpie phicvmu. nv mana ak AA CEHE, UI a HCKZANT Avanrpauiko. II egsan haaarioa (pecete în ceară). Tewprie EOpHHR Hckaa HAKOB M01,9K | 
Acta Stolniceni-Prăjescu plic V, 11. Zapisul acesta este fatărit de Râdu Vodă Mihae în 7125 Mai 24 (1617) cf. Surete XXI, 193, Intru cât în acest zapis se zice „Şi zapis domnesc încă iam făcut dmsale dinaintea Ghenghei logofătule, şi cum zapisul domnesc este din 24 Mai 7125; Zapisul. nostru este posterior cu o zi sau două ispisocului domnesc, 

PI 

146. 7125 lunie 5 (1617) Iași. Radul Vodă Mihnea tatăreşte lui Nădăbaico biv Vornic satul Sucmezău şi 599 de curături în pă- 
dure meree Şi 3 aoaşe curături de fân, 

Noi Radul Voevoda, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei; adică au venit înaintea noastră și îna- intea alor noştri boeri credincios Nădăbaico ceau tost Vornic mare şi au adus Înaintea noastră şi înaintea sfa- tului nostru carte de la sluga noastră "Toader Negrilă tau fost staroste și de la oameni buni şi bătrăni şi din pregiur megieşi anume: Luca oţ. Florești. și Gavril de acolo, şi Necuţa de Mărconi şi. Gliga ij şi Toader de Floreşti şi Ioana de Giurgești şi Năli- vaico de acolo şi Dragotă de Tătărăști, şi Cozma de Ungureni şi Coste de Pănceșşti şi lonaşco de Cărbu- neşti și Gligori de Răcătău şi lon de Drăguşeni, şi Rusul de Sucmăzău şi Ion ottam și "Țago tij şi lacov tij şi Cozma tij şi Toader tij, şi Puiul tij şi Gheorghe tij şi Nistor ottam şi popa Lazor de Sucmezău şi popa 
Ilie tij. Așa ei au mărturisit toți aceştia ce scriu mai SUS aceşti oameni buni şi bătrâni. cum ej fiind și au 
socotit cu sufletele lor dinpreună cu aceşti ce serie 

mai sus Satul Sucmezăul pănă la Rogoaze au săpat
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lea Cioarei şi cu aoașe de fân în vale cioarei şi cu 
muncelul peste vale pănă în drumul Mărcanilor 26 de 
curături din codru întreg. Aşiidere din drumul Mărca- 
nilor de la 'vale la dial asupra Sucmăzăului dreptu ata . 
parte. de dial spre Fufezei dintrace vale şi cât deal 
până la moara din sat şi cu aoaș de fân. ace valea 
Sucmezăului vale spre răsărit pănă în drumul Fufezii, 
unde să împreună Fufaza cu Sucmezăul 70 de curături 
din codru întreg. Aşijderea de atasta am dat noi ce să 
zice mai sus boeriu, un sat anume Găuriana ce are 
mai gos de Sucmezău, întracel hotar cătră răsărit pe 
vale Sucmezăului în Sos pănă în răpile satului și din 
sat la dial pănă în gura Fufezii 26 de curături din 
codru întreg. Aşijdere din sat din Găuriana piste vale 
Sucmezăului cum scrie mai sus între Găuriana şi între 
Sucmezău 65 de curături din codru întregu; de acolo 

“în sus pănă la moara din sus, de la moara de sus pe 
drumul Rusului la vale, aşa până la poiana Mândrului 
drept vale Găurenii şi a Sucmezăului, din balta Sire- 
tiului în sus pre malul Siretiului, în sus pre malul Si- 
retiului de la Găuriana la dial cătră apus din Găuriana 
132 de curături din codru întreg ce mărgu din sus la 
vale dinspre apus ata aşăzătură la dial cătră apus ce 
mergu pre rându pre malul Siretiului pănă în unghiu 
în sus pre margine din Siretiu până în drumul Marcu- 
lui pre ace margine cătră răsărit, unde să înpreună ză- 
podiile dealurilor la vale şi din zăpodie unde să îm- 
partu pănă în vale zăpodii până în vârful dialului despre 
răsărit din dialul zăpodii în sus și cu vale zăpodii, aşa 
pe, drumul Ocii, aşa pe drumul Ocii (sic) în mijlocul codru- 
lui 4 curături. Şi aşijdere atasta iam dat lui satul anume 
Mărvila în lunca Siretiului, aşijderea din codru întreg 
în hotarul Sucmezăului 40 de curături din codru mereu 
și un aoașu de fân supt pădure; şi aşijlere iam mai 
dat şi altu satu anume Mărceştii în lunca lui Marco 
13 curături, între Siretiu peste baltă în os pănă în 
Unghiul lui Şandru ce el luiş şau făcut 70 de curături 
din codru întreg. Şi de cătră domniia me şi ai noştri 
boiari dacă am văzut atâța marturi mărturisindu, pre
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dânşii iam crezut. Drept aceia domniia me iam dat şi am întărit cu a noastră pecete mai sus numitului boe- rinului aceste ce scrie mai Sus, satele şi foafe aceste curături cum i sau dat lui driaptă ocină cu tot venitul şi altul ca să nu să amestece. 
Domnul au poruncit. - Pecetea domnească. Sau scris în laşi 7125 lunie 5 vel logofăt au învăţat, Gheorghe logofăt au iscălit. 
Din Condica Mitropoliei Moldove! „Sucmezăul de la Putnae faţa 975, 

Un aoaşu = doao aoașe de tân; pentru întăia oară întălnesc a- cest termen, care e magh, avas =— curătură, raazig. Tara Oașului, e regiunea studiată în graiul şi folclorul sâu de Gr, Candrea şi cuprinde 24 sate între Baia mare şi Sighet, care îa hărţile maghiare la dau ca 
Sucmezăul e tot magh, szogmeză = câmpia castanului, lar Șandru e mgb. Sandor — Alexandru, lar pârăul Fufezei, de la fofează, e iot magh, fokasz = 6chelle, treaptă, cum zice Cihac, de şi Tiktin zice că etimolo- gia lui e necunoscută, 

  

147. 7127 (1619) regeste, Peatru Comăneşti pe Başău. 
-«Mai arată şi un ispisoc de la domnul Gașpar Voevod din anii 7127 ce iaste de întăritură unuia Co: man Berkes diiacul, pe cumpărăturile sale din Comă- neşti pe Bașău şi cu hăleşteu: şi cu vad de moară, și toate cumpărăturile.“ | 
Din o mărturie hotarnică a Lişnei din 1800 în condica Lişaet (Casa Şcoalelor) pg. 56 b. 

—— 
148. 7127 Mai 16 (1619) Iași. Gaşpar Vodă Graţian dărueşte Mitropolitului Anastasă Crimcovici un loc domnesc din Suceava să facă spital. 

N " „_Noi Gașpar Vvod, Cu mila lui Dumnezău - domn țării Moldaviei; adică niam milostivit și am dat părin- telui și Tugătoriului nostru chir Anastasie Crimcovici şi Mitropolit Sucevei, cu un loc în mijlocul târgului nostru
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dania noastră acest șpilal, acela să nu îie ertat de: 

domnul Dumnezău, şi de preacurata lui maică şi de 

toți sfinţii, şi altul să nu să amestece. Sau scris în 
laşi la anii 7127 Mai 16. 

lw Gaşpar Voevoda. Pecetea domnească Săcuian 

Din Coadica Mitropoliei Moldovei „scrisori pe locuri din Su- 

tava“ faţa 903. , 

149. Fără an (c. 7128— 1620). Izvod de chetuielile tăcute cuw 

hotărâtul Purceleştilor, a patra parte, biciuluită 70 de galbeni: 

A aa usav Aar Niknk ac av XoTapzr Îlvputacipinu. un 

aav -ktmaT | Kzavrzpva un av AaP avi Baaue pe XOTzpAT. 

wu awnz auku | cav dai XOTAPAT „AHEZ G0 A4TE IUH av doc 

xoraguut | vpnnapisa opabnva. ut e Aa VH Koop Xau= 

AZCKO | DH W MATATE A£ RON A€ KOTHApR, 1UH HEMHE Hiru | 

MH CAY AHTOPCV AHH'TPau'teTă VH aATE UIH d HrVUAT 4 Harpa 

nap | me ae Ilvputartpn. Apenrr w'EnTe Sau At Paateti 'TOKAta. 

Ka ca ca | iiie.., 

Illn am Aar avu uokapale npe Ilvpuraetuui. a nap'Ee Ar 

pa | uapu. | AEpunnrv mu moare. a nzpke Ac capu Akp- 

wunr un moare, | KY mSpkokan, Narue. WH A una TH kw 

nerpu. exvane | w Kzatkue kV cupuz. 3 Vi. d nâprkie “Ac capu 

AE Ya | Wunnk Svr. Ahi Wu vr. 

lu av BaHAvT Mama E bzpTac AC BHE ApEITV A Af TA- 

AŞ | UI AY „AHDAPIT „AN BE 1H dV AVAVT dată fl TTA4EpH MIpoip, 

IM Av Ad CV | popuca. W cVRHZ AE MOCTAB, AfpENTY Si Taatp. 

awk cav TORMUT | CA CA BHUIAVECEZ. 

Acta Stolniceni-Prăjescu, plic 1, 14. Data am tixat-o- prin pre- 

zența lui Borăleanul uricar, boer supt Gaşpar Vodă Graţian, şi care 

stă pomenit în acel timp. Cî. Surete XXI, supt anul 7128. Importanţa 

acestui act stă în plata în natură făcută cu hotărâtul unei pătrimi din 

sat Purceieşti, E 

Sa dat un cal, un covor de Hagimăscu; un poloboc (giumă- 

tate) de vin de Cotnar; o păreche de brăţare de argint poleite;.o 

păreche de sarji de argint poieite cu turcocan, o patce, A inele cu 

pietre scumpe, o cămeşe cu sârmă drept 7 ughi, 1 păreche de sărje 

de urşinic drept 6 ughi.
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150. Fără an (e. 7128) Sept. 13 (1619) Iaşi. 
Emo aa gacnais XETMAH H OZPKBA4R cvuaRcKOU (adică eu 

Vasilie (Şeptelici) hatman şi părcălab Sucevei) datam Cartia noastră dumsale lui | Motok jicniceriul ca să fie tare şi puternic cu cartia noastră a ținea | a sa driaptă țigancă anume pre Lazaroi. şi pre un fitor ai ei anume Mihail | şi cu toţi fitorii ei pentru căci iaste dirept rob a lui precum au arătat | direase domneşti. sa ro unuia, (de aciasta scriem) v rac cenm ri, 
A3 BâcuAit YETMAN H Hckada Acta Stolnicenii-Prăjescul ; data am îixat-o după boeria de hat- 'maa a lui Vasile Şeptelici, care a boerit supt Gaşpar Vodă pe la 1619, 

151. 7128 /unie 15 (1620) Pleșești. Zapis prin care Simevn “cumpără cu 9 taleri de la Varvara a cincia parte din a patra parte “din Podobiţi, 
| 

Zapis de mărturie, cum au venit înaintea oamenilor buni Varvara şi au vânduţ driaptă ocină şi moşie toată partea mănisa Mărinesii dintru a patra parte de sat de Podobiţi a cince parte, aceia o au vândut rudi sale lui Simion și frăținisu lui Vasilie şi lui Toader drept 9 taleri. Deci sau sculat Simion şi fraţii lui, Vasilie și Toader şi au dat deplin acei 9 taleri în mâna Varva- rei fetii Mărinesii, şi au fost oameni buni Andronic stolnicul ot Storneşti, şi Lazor ot Pleșești, și Gligorie -ottam, şi Costantin ottam şi Andriian, şi Gligorie diiac ottam şi Sau scris în casa lui Gligorie în Pleşești vlet 7128 lunie 25. 
Din Condica Mitropoliei Moldovei „Podobiţii“ pg, 425, Sau posleduit. Costandin Leondari sulger. vel logofăt. Pecetea în tuş roş: Îw, ck. aa. kA Br, 1806, cap de bou, 

  

152, 7113 Iunie 26 (1605). Eremia Vodă Mogbhilă întărește măn. Răşca satul Măscurei, danie de ia Agafia. 

Ispisoc de la leremia Moghilă Vvd let 7113 luni 26 
Precum au venit înnainte noastră Şi înnainte al noştri boeri mari şi mici Grigore biv cămănar ca că- lugăr Ghenadii de la mănăstire de la Rătca şi aceste el au mărturisit înnainte domnii şi înainte sfatului nos- tru precum au fost dat soara lui Agafiia fata răpousa-
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tului lon logofăt satu Măscurei ce este în ținutu Tutovii: 
ce sau fostu rămas parte ei osebit din fraţii ei, Rugii: 
noastre sfintii mă | năstiri ce să chiamă Rătca. unde: 
este hram sfântului lerarhu Nicolai | şi cându au măr- 
turisitu mai sus numit Grigorie şi din călugărie Ghe- 
nadii, să nu să apropie nimine din fraţii lui sau din. 
niamul lui pentru atasta domnie me după cuvântul lui 
am credzut, pentru atasta sau dat și dela domniia me: 
precum este atesta sat Măscurei a sfintei mănăstiri neru- . 
șeit să fie n'c o dată de la nimene înnainte cărții noastre: 

Şi sau scris ispisoc acest ot velet 7276 Fevr. 20, 
„Acesta -ispisoc sau scris de preot Ene Rus ot 

Deal mare. 
Acad. Rom. CCIV 201. Cf. Surete ms, LIiI, 401. 

153, 7129 Decembre 30 (1620). Zapis prin care Vasile hatman: 
zălogeşte moşia sa Nemernicenii pentru 20 epe (200 galbeni) vornicu=- 
lui Eremia. 

Adică eu Vasilie Septelici biv hatman însumi pre: 
mine mărturisăscu cu acest zapis al mieu, cum am luat 
eu de la dumnelui de la Supănul Eremiia vornicul cel: 
mare 20 de epe prețuite drept 200 de galbini roşii bani: 
buni pentru nevoia ce au avut, dmnialui miau făcut bine; . 
şi am pus la dmnelui zălog un sat al mieu anume Ne- 
mernicenii în ţinutul Sucevii cu curți şi cu hăleștei, și. 
cu mori şi cu vecini și Cu tot venitul, şi ca să aibă ai 
da banii dumsale la Inviere lui Hs. iar de nu vor fi; 
banii la ace zi 2u0 de galbeni roşii, satul mieu să fie 
peritor şi să aibă aș face dmnelui şi urice pre acel sat: 
al nostru săi fie dmsale ocină și moşie în veci. Şi pre: 
mai mare mărturie pusuniam şi mâna şi pecete mea. 
Şi întratastă tocmală fostau svințiia sa Anastasie ma- 
rile Episcop și Mitropolit Sucevei, și părintele Athana-- 
sie Episcopul de Roman, şi Efrim episcopul de Rădăuţi 
şi Mitrofan episcopul de Huși și dumelui logofătul cel 
mare Ghenghe, şi lonaşco vornicul cel mare și Dragotă 
spătariul cel mare, și lon medelniceriul, şi lon armaşul 
cel mare, şi Prăvana ce au fost comis şi Pătraşco Ciol- 
pan, şi pre credinţă mare şi mărturie pusuşau toți a--
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«cești boeri peceţile şi de atasta mărturisăscu cu atastă 
Scrisoare a noastră. 7129 Dekemvre 30. 

Vasile Şeptelici biv hatman (pecete) „de unde au 
văzut iscălit cu mâna sa cu peceate eu încă am IScâ- 
lit şi am pus pecete.“ Anastasie. mitropolit, Athanasie 
Episcopul Romanului, Ifrim episcop de Rădăuţi, Mitro- 
fan episcopul Huşului, Ghenghe logofăt, . 

Din Condica Mitropoliei laşi, moşia Nemerniceni faţa 827. Asupra -moşiei Nemerniceni, ot Suceava sânt în condică 23 documente, din care cel mai nou e din 7239 Aug, 26 (1731). lată care a fost urmarea 
proprietăţii după actul de zălog a lui Vasile Şeptelici hatman câtră 
“Eremia vornicul cel mare, In 7145 Sept. 15 (1636) Dumitraşco Evlo- .ghie şi Antemia, fata lui C, Bucioc spatar, schimbă cu Nacul fiul lui Simeon, căruia îi dau a patra parte de Nemerniceni, și iau a patra parte de Durmăneşti (faţa 828). In acelaş an Oct, (1635) liie şi Gheor. ghiță Şeptelici fraţi, feciorii lui V. Şeptelici biv hatman se judecă pentru un hăleşteu. In 7151 Iulie $ (1643), Ilie şi Gh, Şeptelici cum -Pără de la Nacul parcalab şi Nastasia a patra parte din Nimeraiceai cu 300 lei (faţa 830). Gn. Şeptelici mai cumpără îa 7170 Iunie 10 (1662) o jirebie în Nimerniceni, cu temeja sa Nastasia de la Ana Cor= ienoe cu 30 lei (faţa 832), Ei mai căpătase în 7166 Iunie 22 (1658) - danie în Suceava un loc de fânaț din hotarul târgului Suceava, loc domnesc, pe care îl cosau târgoveţii din Bae (fața 83i). Tocmai în 7233 lunle 28 (1725) Serafina călugăriță, din mirenie Safta soţia iui Sillon med. dă danie mitropoliei de lași jumătate de sat de Nemer- niceni, atât la Mitropolia cea veche din Suceava, câr și la Mitropolia -cea nouă în Iași care este toi o mitropolie (taţa 834); iar în 7236 Mai 13 (1728) Gheorghe Mitropolit cumpără de la Negoiţă Ciudin biv "2 comis cealaltă jumătate de sat din Nemerniceni. Mitropolitul Gheor- ghie în 7238 Dec. 18 (1729) face diată; între alte averi lasă Mitro- poliei întregul sat - Nimerniceaj cumpărat cu 500 lei şi anume jumă- : tate de la Silioneasa Satta ŞI jumătate de la Negoiţă Ciudina (pag. 837). lată ştirile despre Şeptelici după actele Nemernicenilor: 

Vasile Şeptelici hatman 
= Totana — Anisia 
| (a) (b) 

lie Şepteiici | Gheorghe Şeptelici =— Anisia - = Nastasia 
Ciudin sora 
cu Gh. Ciudin stolnic 

Safta (Serafina) 
    lie, Catrina, Sandul, Ion = Sillon mă, stolaic =—Şoimar =Aniţa  —x 

=— 

| 
, lleana copii 

Nicodin călugăr 
lon, Costin, Dumitru,  Stetan
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154. 7093 Noembre 24 (1534) Iaşi. Petru Vodă Șchiopul carte 
de cercetat de au sau nu moară pe Siret Veisa pitar şi Prăjescul va- 
meşș, alăturea cu măn. Neamţului, 

Petru Voevod cu mila. lui Dumnezeu domn ţării 
Moldaviei, precum au venit înnaintea noastră şi înain- 

tea a lor noștri moldoveneşti boeri rugătorii noștri mo- 
nahii de la mănăstire Neamţului și au tras pe slugile 
noastre Veisa vel pitar şi pe Prăjescul biv vameș, zicând 
precum ei nau loc de moară în Siretiu nici au avut 
vreodată. Deci noi am trimes pe sluga noastră Baritco 
biv vel vatav şi pe Patraşco biv parcalab ca să cer- 
ceteze de au ei loc de moară pe Siretiu, precum și mo- 
nahii au moară pe Siretiu, sau nu. Deci slugile noastre 
au căutat şi au aflat precum âu loc de moară pe Si- 
retiu, şi sluga noastră Veisa vel pitariu şi Prăjescul, 
precum au şi călugării moară pe Siretiu. Dreptu aceia 
și de la noi am dat slugilor noastre de mai sus scriși 
ca să aibă şi ei moară, precum și monahii, și alții să 
nu să amestice înnainte cărții noastre aceştiia. Sau scris: 
în lași la anii 7093 Noem. 24. | 

Domnul au poruncit. 
(locul peceţii gospod) 

Obs. Din Condica Pungeştilor, acteie hlizei Mărginenii (Spi- 
nenil), fața 65. „Sau posieduit Constandin Leondari sulger.“« Transcrii- 
torul T. Gaşpar diac de divan citeşte 7003 (1495), ca şi cum cartea 
domnească ar fi de la Stefan Vodă, pe când e de la Pătru Vodă 
Şchiopul. 

155. Fără veieat (ante 7115 Mai 21). Zapis prin care Chiriţă 
Afrim cumpără cu 18 lei părțile lui Tivodor în Şolcani. 

Adică eu Tivodor!) sin lon nepotul Petrei lui Văscan 
ot Botășăști, fac ştire cu acest zapis al nostru precum 
de nime silit şi nevoit am vândut a me driaptă ocină 
Şi moşii din sat din Şolcani, din vatra satului și din 
farină şi cu curături în dumbravă şi cu livezi la luncă 
şi cu tot venitul în tot locul și am vândut Chiriţăi fi- 
Cioru lui Ifrim ot Spineni dintracea parte a triia parte 
din partea Codleniască şi a patra parte așijderea dintra 

1), Ung. Teodor.
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„treia parte din partea Codleniască şi o parte așijderea 
dintra a şasă, a triia din partea Mitocăi drept 18 lei 
bătuți. Şi am vândut dinaintea a mulți oameni anume :- 
Ştefan Chihaea ot Căţăleşti şi Arsenie brat Ştefan şi 
a lui Costăn ot Spineni şi a lui Ștefan Lupeş ot Că- 
răneștii și a Istratului ot Alboteşti şi a lui Gherman ot Prăjăşti şi a lui Gavrilie Golăe ot Hălășeni. Şi pentru 
credinţă neam pus și peceţile şi degitile să îie de mare 
credinţă. 

Din Condica Pungeștilor scrisă în 1820 Martie 10 de Toader: Gaşpar diiac de divan pentru toate scrisorile moşiilor dmsale biv vel. visternic Costachi Cantacuzino pe. |. 

156. Fără veleat (ante 7115 Mai 21). Zapis cum Bălie vinde cu 8 ughi lui Vasilie partea sa din Şolcani, 

Adică eu Bălie, scriu și mărturisăsc cu acestu za- pis al mieu cum mam vândut lui Istratie ot moşie a me partea driaptă din sat din Şolcani din parte Albeș- 
tilor a cince parte și din țarină şi din siliște și din 
luncă şi din tot locul şi din tot venitul din casa lui Vasilie mam dat dreptu 5 ug, denainte lui Ciomărtan 
din Căţăl şi dinaintea lui lonașcu din Isteşti şi denaintea lui Gligorie a lui Bătcă iar deacolo şi dinainte lui lon Văscan din Şolcani şi denainte lui Nistor călugărului iar din Şolcani nepot lui Crăciun Pipău şi pentru mai mare Credinţa niam pus și degitele. 

Din Condica Pungeștilor pag. îi. 

157. Fără veleat (ante 7115 Mai 21). Alegerea unui loc de fânaț în Botoșăşti a lui Ifrim şi Enachi Şoldan, , 

Adică eu Sava Moglan din Moșătești scriem. şi mărturisăscu cu atastă scrisoare a noastră cum au ve- nit la noi Ifrimu şi cu Enachi Şoldan cu cinstită carte mării sale lui Vodă să mergem la sat la Botășășşti să socotim un pol hotar pentru fânaţ și pentru ţarini şi pentru rândul unui puțu tau făcut Ifrim la drumul ce! mare, tau zis Istratie că este pre un pământ a lui. Deci
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am mersu acolo deam strânsu mulţi oameni buni şi 

răzăş de acolo şi am socotit că nu sau venit pre 

pământul lui Istratie ce iaste un loc neîmpărțit despre 

toți fraţii. Deci așa iam tocmit că de să vor împărți 

câțiva ace bucăţă de locu şi de nu să va veni. lui Ifrim: 

acel pământ a cui să va veni să ia pământ, dreptu 

pământu iar puţul lau lăsat toți râzășii să fie o"po- 

mană cui lau făcut. Şi atastă mărturie sau făcut îna- 

intea a megieş şi a răzăși anume: Alexa Arapul şi lon 

de Căţăleşti. și Țânţar şi Lazor ottam şi Andrei ottam 

din Alboteşti şi Toader vătămanul din Fărceşti şi An- 

drei ot tam şi Bălie și Andronie şi Enachi Şoldan şi 

Simion brat ego și Ştefan şi Vasilie și mulţi oameni 

buni -megieși şi răzeşi. Şi pentru mai mare credința 

pusuniam peceţile și degitele ca să le hie lor de cre- 

dință. "Ştefan iscal 

Din Condica Pungeştilor, pagina !. 

A 

158. 7715 Mai 21 (1607) Ian. Vasile Vodă judecă şi dă drep- 

tate lui Alexa biv posteluic să-şi stăpânească părţile sale din Şolcani, 

cumpărate de la răzeşi, aceştia neputând să jure. Se pune ferăe 12 zloți. 

Noi Simion Moghilă Vvod biiu Mistiiu Gospodar 

zemli Moldavscoi. Adică au venit înaintea noastră și 

înaintea alor noştri boeri Părasca şi Agafia şi Zlata şi 

Sora si Varvara şi Toma şi Magda și Costin şi lon și 

Pascăl şi au tras pe sluga noastră credincios Alecsa biv 

postelnic pentru părțile lor de ocină din satul Şolcanii 

cei pre părăul Negru şi aşe au zis înainte noastră 

precum că ei nau vândut părţâle lor de ocină dintracet 

mai sus scris satu lui Stănilă ce au fost şoimar şi nu 

sau scris cu bună voia lor în ispisoc ce au avut Stă- 

nilă biv şoimar de la Petru Voevod ci sau făcut nea- 

devărat şi viclean. Drept aceia, domniia mea şi Cu 

sfatul nostru cu dreptate am giudecat după legea ţării 

şi am dat acesta mai sus scriş ca să aibă a giura, 24 

giurători oameni buni şi bătrâni, precum că ei nu şa 

vândut părţile lor de ocină din satul Şolcanii. lar când 

au fost la zi (lipsă)... iar mai sus numit boeriul nostru 

Surete şi lzvocde, Vol, XXII 
10;
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Alexa biv postelnicu (lipsă) înaintea noastră precum 

şi Sora şi Varvara şi Toma şi Magda şi Costin şi lon şi Pavel. Și şau pus feriia 12 zloți. Drept aceia în vecu mai mult să nu mai tragă pentru atasță pricină. înaintea acestei a noastre cărți. Sau Scris în lași. la let 71]5 Mai 21, 
„Domnul au. zis, - o 

| „ (locul. peceţei gospod) | „Stroici vel logofăt“ iscal,. | | : „Poslăduindu-se din Cuvânt în cuvânt și fiind a- semenea cu originalul sau încredinţat. | i 1820 April 9. Constantin Leondarie Sulger. Din Condica Pungeștilor. tia 2, | | 

  

159. Fără veleat (ante 7116 Iulie 13). Gloaba cea plătit Mag. 
dalina cu 4 boi pentru o moarte de om, întâmplată în Şolcani. 

având ocină acole în Șolcani. . | Deci câţi frați au avut Măgdălina toţi sau lepădat să nu plătească. moartea ce de om ce sau sculat de au luat 4 boi a Măgdălinii din sat din Şofrăcești din ţinutul Niamţului pentrucau avut ocină acole: în Şolcani 

niam pus şi pecețile. LL o Zahariia, „Gligorce __-“ Toader (L. P) (L.P) (L. P) Din. Condica Punhgeștilor pagina 3, 

 



— 147 — 

160. 7116 lulie'13 (1608) Iaşi. Zapis de mărturie cum Bran 

comisul a cumpărat în Şolcani cu 100 zioţi părţile a dol răzeşi Toader 

sia Măricăi şi Toader sin Crăciun, , IE 

Nicoar logofăt, Voruntar comis, lonașco vătah za 

comișşei, lonaşco spătar, i Toma ot Duşeşti. Adică au 

venit înaintea noastră "Toader sin Mariica nepot Matei, 

de a lui bună voie de nimeni silit nici-asuprit şi au 

vândut a sa driaptă ocină şi moşie din a şasă parte 

de sat Şolcani a cincea. Aceia au vândut el boierului 

Bran comisul drept 20 taleri gata. Şi sau sculat dum-- 

nealui comisul şi au plătit deplin acei 20 taleri gata în 

mânule lui Toader sin Măriicăi nepot lui Matei înaintea 

noastră. După aceia iarăş au mai venit înaintea noastră 

Toader sin Crăciun şi el de a lui bună voie de nime 

silit nici asuprit şi au vândut a sa driaptă ocină şi 

moşie din a șasă parte de satu Şolcani a două parte, 

aceia au vândut jarăș dumisali comisului Bran drept 

80 zloți tătărăşti:și sau sculat dumnealui Bran comisul 

şi au plătit deptin 80 zloți tătărăşti în mâinele lui Toader 

sin Crăciun, nepot Jorei înainte noastră. Deci noi vă- 

zând a lor bună tocmală şi deplină plată iar noi aşij- 

dere şi de la noi am făcut acestu zapis dumisali co- 

misului Bran ca săi fie de mărturie, pără când îşi va 

face dres domnesc şi pentru mai mare Credința no 

niam pus peceţile noastre cătră acestu al nostru zapis. 

Sau scris în laş la anii 7116 lulie 13. 

(L. P.) (L. P.) (L. P.) (L. P.) 

Din Condica Pungeștilor pagina 3, 

161. 7127 Mai 30 (1619) regeste. Pentru Băileşti ot Suceava. 

„Ispisoc cu suretul lui de la Gașpar Vodă, pre- 

cum Gavril diac au părât pe Tăutul biv logofăt pentru 

5 jirebii ce au avut zălog în sat în Băloșeşti de la 

unchiul lor Toader şi după dreptate lau rămas pe 

Tăutul.“ 
Cf, Surete ms. XXXII, 77. Dio Periltpsul Bălileştilor întocmit în 

1825 Mart 10 şi iscăiit de Veniamin Mitropolit şi de Gh. Hermeziu 

vel vornic.
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163, 7129 (1625) regeste. Pentiu Gângureşti. 

-„ Vasile Corlat cămăraş cumpără cu 2 boi de negoț părţile din Găngureşti de la Dănilă din Ezăreni“. Acad. Roin. ms, Conăica No, 3337. Cf. Surete ms. XLVI, 301:. 

163. 7130 Februarie 12 (1622) regeste. Pentru Zărneşti, 
„___»Un zapis de la Sava - nepot Bălăej şi de la fe- meia sa Cum au vândut partea lui din sat din Zărnești dintrun bătrân a patra parte din vatra satului și din țarină și din imaş: cu tot venitul. ui Pană Paharhicul. CE. Suiete dis, Xxxi, 24. 

- 164. 7130 Mart 20 (1622). Stâtan Vodă Tonişă iatăreşte up 
Eremia. Grama Paârcalab cumpărăturile, ce a tăcut cu 50 talerţ în Uscaţi 
„de la Etrim, ginerele lui lon dia Uscaţi. - E 

Ă Noi Stefan Tomșa Vvod cu mila lui Dumnezău domn ţării Moldaviei, adică au venit înainte noastră şi 
a 

parte din mijloc din Satul Uscaţii, ce să va. alege parte lor, din sat, şi din câmpu Şi din moară drept 50; taleri: bani gata, Dreptu aceia dacă am văzut acel zapis de. mărturie de la atâța oameni buni, iar noi am crezut şi. 
de la noi încă am dat şi am întărit Slugii noastre de. 
cină ce iaste mai Sus Scrisă, ca săi fie lui şi de la noi: 
driaptă ocină Şi Ccumpărătură Cu tot venitul, neclintit: -
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niciodănăoară în vecii vecilor, și altul să nu se ames- 
tece. 7130 Mart 29. 

Insuși domnul. au zis. Pecetea domneăscă. 

Gheanghe vel logofăt au învăţat. 

Din Condica Mitropoliei Moldovii „scrisori pe moşii ce să cu- 
prind, iar la care ţinuturi nu se arată“ — Uscaţii — faţa 1006. 

165. 713I Sept, HU (1622) Iaşi. Stefan Tomşa Vodă întăreşte 
dul Lupul Prăjescul pe ţiganul Bogza ferar, ertându-l de alte tălnării 
şi calpuzănii.. 

- Uw Griban Teomwtk goezoaa. Băkieto Mac'Titio TenApa SEAN 
MODAAABeRon, Ga npinaoure npka, renacremn. | nona [poza wr 
Ileaervu. 53 RoA. Hemeuesun, (cum a venit înaintea domniei noastre 
popa Grozav din Peletiuci din ţinutul Neamţului) Ac av. nzpuT 

ae dau, Anannrk avu mika npe Bor34 | unranva, SUkBHAY. 
2AHHâuNT'E AVE m'Bae. K& av -A4T: Mona - tele: Ba BVHH, 
Eorae unranvavu, | anon Bora cav cKVaaT. 'îNH -tav CKHMEAT 
BâNHH. UIH 14V AAT dAUH EAHH. Pa ÎB2EVU, AE ABHCVA IUN dun X- 
AEh | av. Aa. VH rwatp AE ZGHp Ac ua „BATPAHE, WU dATE 
MVATE  MAHVHUHLDYBH, CZU CKOAU, apti Tva, Tâp duca | warn. nYv 
SAY. Â4T APUHHTVA, UE AV AAT APAz, UIH W dv Ave NOnă At 
dan awk apamz „pntannrt Avanea abat | ih „phnanurk a rio 
cdarva avamueu m'bae. atat Avant A'k A'RRa am EZSVT ATTA 
MArVEZ dara | autavu - Mhiuea ui pvrarop a Aveti Mbs, 
£V AM „AHRUC. «AH TEMHULA Avant M'Bac. uit dm EpvT că dak | 
NpeA'Raa avu Kvă aATVA ANRE CZ CA NOKAIECKZ. CA HV darza 
NArvEz. MHWEnAop Avant ac. | ArpenTv auk av Bnr AHHa- 
ura Avmuen m'kae, câvră Hoacrpă Avva Ipaeckva un av AaT 
MIEHTPAUEA WHTAN | „A TAâEp. EATVU, MENTPV KAUH 4V SHC „pAHHa= 
unr'k ave m'kac, Kă nn AHpENTV WHran. a (Moti) | tu av aqve 
HATEBA (3anuee) wi Ahpkee. tiu AE 4ă Au AO Ma(uHTE Ave 
ten mac KV tav NAATHT | Kana AC RATEEA PAVTZUH av 

dpakwvr Borsa unranva atun avant at ak(a am B)zavT au'kae 
Apbet. un dat EZÂVT, | K& HH-AHBEITV WHTaN at(mouic) av mnrb art, 
A4M EȘTAT. UI AM AVAT aut BAH WE Ma CVC CKPHEM, DETpa- 
jkta | Ka_czu XHE AVH AHENTV UMTAN A£ (M0LuiE) Uli HUME CA HAnBâ 

d CA AMECTERA PHTpV HEMHRA. | dA Tpalge câV A AVA AUEA WHTAn



— 150 — 

HHie WAzHzoapă | pn B'kun. npka, cum nogeaenita TENACTEAMH: (inaintea acestei porunci a domniei meale). 
Gaaa renanz aea'ka, 

| MHC V tac BATWX. —+3paa. cen ai, ranr'k Rea Aoroder vu u uchaaa, — apar 
Acta C. Crupeaschi, laşi, cf. Surete XIV, 522, 

  

166. 7131 Octombre 10 (1622) regeste. Pentru Zăraeşti. 
„Un zapis de la Strătulat, feciorul Stefanei şi de la Neculai feciorul Pavoloaei nepoţii lui Platon prin Care vând lui Pană paharnic partea lor, câtă să va a- lege partea moșului lor lui Platon.“ 
Cf. Surete ms. XXXII, 74, 

  

167. 7131 Ghenar 27 (1623). Zapis de mărturie pentru Arpă- şeşti la Cârligătura, 
- 

Adică eu popa Simion ot Todereşti şi Crăstea ar- man i Miron, i Floriţa, i Ieremiia Arpaş mărturisiin cu sufletele noastre, de răndul lui Misăilă cu frații cum au Cumpărat partea lui Vasilie și a Palaghiei şi a Pau- lut și a lui Costin toți fetorii Honcei şi partea Anghe- linei fata Măricăi, nepoata 'Honcei, det au. cumpărat partea lor de ocină toată cât au avut în Arpășăști în partea din sus, direptu Cincisprădzeace galbeni bani buni şi sau datu acei bani toţ deplin. dinaintea noastră, însă sau dat acei bani în dzilele Eremiei Vodă, şi sau 

lor carii sau tămplat atunce şi mau rugat pre mine Drăgușan diiac de au Scris încă acei bani. iau dat Mihail împreună cu frații lui anume Ionașco şi Zahariia şi am pus a noastre peceţi. . 
4 peceţi în fum. „vito 7131. Ghenar 27, Eu popa Simion pis. 
In dos: Zapis pre Arpăşeşti: xopiov âpnactodis :v moriy xn păt= “Yatoupa, - |
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— Arpășești ne duce la Arpas, nume ce poartă leremia Arpaş, 
Mag. Arpo, die gerste, orge, Oarză. 

—. Hohulea nume patronimic, este o poreclă rutenizată, care ar 

însemna sau pupăză (mlrus) Yoda, schopt, huppe; sau moscu (mlrus) 
XoySAs, bisamratte, . (miogale moscata), rat musquet, înclia pentru a- 

ceasta a doua poreclă, 

__168. Fără veleat (ante 7131 Mari 28 = 1623). Zapis de măr- 

turie cum lonaşco Vrabie a cumpărat de la răzeşi cu 27 taleri părţi 

din Cărhăneşti de pe Elan, plătiadu-le o moarte de om făcută de Benea. 

CO: npinarr Toma Bapra un Epzuoti sar cron Avmnrpv 
mu u Toaatp Boacragpan | n Ilurga xnna Atiapikzen n Baceaie 

daanuk, H NaBzA. BpaT ro, HERHAI HENOHUK | AZI. ANEIIpHCO- 

AWBANU. NPOAAA H'kka GOTUEIV, H A'BAHHHIE, WT ceao KZpĂZieiun, 

„UT9 | BiA4. BAZA! TA WTHEHD WVT gen'k, 34 ro EBbhicP NAT, 

GONH. ka CAPAT, WT VARA, | HA Bic VBIET Eetk TOT VARA. 
ma kSnna. Iwhamanv Kpanie, H Ad4 | paAh Bird. K3. Taa 34 ceBpo. 

WT BOA NpOTORH 40 BOAA EAdHOBH, ca | Mer 34 Math. H ca 

BOAOTA H cz td3hipE, H ca BBCk AOXOA0kom (sic) niz pache] 

VAMHUIAET, WB4UE Aă BHTE EMV. WTHUHV, H AEAHnuv. n uta 

Hy. n &HokH | uk. n np'Ewnouaqom (sic). Ha Aa c He Smumaer 

Adică au venit Toma Barta şi Crăciun ginere-său 

şi Dumitru tij, şi Toader Coastafan și Pitra fata An- 

driicăi şi Vasilie Flancea şi Pavăl îrate-său, de nimeni 

siliţi nici învăluiţi şi au vândut nescare ocină şi moşie 

din satul Cărhăneşti, ce a tost luată acea ocină de Be- 

nea, căci că plătit-a el nescari moarle de om, care & 

fost omorât Benea cel om; aceaia au cumpărat Ionașco 

Vrabie şi dat-a pentru dînsa 27 taleri de arginţi, dir 

apa Prutului la apa Elanului, cu loc de moară şi cu 

bălți şi cu iazere și cu tot venitul. Altul să nu se a- 

meastece, ci să-i fie lui ocină și moşie copiilor lor, 

şi nepoților lor şi strănepoţilor; altul să nu se ameastece. 

Patru peceţi în îum. | 

Acta pr. I. Antonovici azi lacob al Huşilor. Cf. Surete ms. XIV, 

729; rezumat în Cuzeşti, la istoricul văii Elanulul. la dos stă scris. 

aceste 2 note: W7 put 84 Adânie. .uTo Hmăa wT GPEan BOERSAA 

C'Paparo, 34 MaRnie, „din uric de daanie, ce-a avut de la Stefan Voe- 

vod bătrânul de milă.“ 
Alta: Zapis de cumpărătură pe o parte dia Crănăneşti ot Stefan
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Vodă, bez velet ot vlost Fălciu (fără de veleat dia ținutul Făiciului). Zapisul acesta este dat în întregime în uricul lui Stefaa Vodă “Tomşa din 7131 Mart 28, adus mai jos. 

  

169. Fără dată (ante 7131 Martie 28). Zapis cum lonaşco Vrabie a Cumpărat cu 100 tajeri părțile lui Dumitru al Toporoai din Cărhăaneşti. - 

„GO npinaer Avaurpv cnv Twnopoau n ca CECTpY ero Gwpa ui ca Toaap | cor SPAXBHEIA, HEKHAM  HENOHOMA EH. a- HEODHCHAORAUH n rpoaaa | caoa Npâa torhenv un AkAnunv com EPBXZHEIIH,. AT. Boaa nporoau, u WEpH3 HAAHORH. n ca | Boaw- TORH. H CA ta3hipe. NorAe Tom ue HHHX AIPAH, n BhicT UA XoTâpi i Ta kSnmna. Iconauuke pair. n Aaa paz cita wruenn, 4 A'Eannnv |'ero Tâ4tp Bieru. v pSru, Avwmurpv, n cecrpS ro. Cwpa. lu ez VE "Toaatp tao Ad BATE ev | coment, n aka. Hiv [ev n aka HĂ H ERokhim. u npawnvurkaoai, HX. ca EzCRM Ackoaoai, | n Aa c ue VMHIUAET, PB BHAH AHAH orga, Bana - npaain | pveva.. comp Iuakuu n TYavpan mu, n Toma Hapra wr kpz | Xahewpu. n Ienreast. ru. -u Biacou. ru n Kopoana. | wm Topeu cita HCIIHCOR. €aTEopuyoM, uni tdkO Aa c 3Haer, 
| . 

Adică au venit Dumitru fiul Toporoaii şi cu sora ei Sora şi cu Toader din Cărhăneşti, de: nime siliți nici învăluiţi şi au vândut a sa direaptă ocină şi moșie din Cărhă ești din apa Prutului şi prespre a Elanului, 

Vrabie; şi dat-a pentru acea ocină şi moşie una sută taleri bătuţi, în mânule lui Dumitru” şi a Surorii sale Sora Şi în mâna lui Toader, ca să-i fie lui ocină şi moșie lui şi copiilor lor şi nepoților şi strănepoţilor lor 

Pileani, şi 'Tuduran tij, şi Toma .Barta din Cărhăneșşti şi Penteleiu tij, şi Băloș tij, şi Corcodel din Goreşti; acest ispisoc am făcut noi, ca să se şiie, Patru peceţi în fum. 
Acta pr. loan Antonovici, azi lacov al Huşilor: Cf. Surete
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ms. XIV, 701; cuprinsul acestul zâp!s e reprodus.îa ispisocul lui Ste- 

fan Vodă Tomşa din 7131 Mast 21 adus mai jos, ! 

. 

170. Fără dată (ante 7131 Martie 28). Zapisul lui Dumitru al 

Toporoaei că luând fiu de sullet pe lonaşco Vrabie i-a dat partea sa 

din Cărhăneşti. 

Gia cekarkreacrao camaopua cau Airmurpv. ch Tonopoan. 

WT KPZNZHEIH. Tăo Aa c AHaeT | kako Baâkrom chin Sa Alue, 

na Iconauiko BpaBie, WT pia, PONOPORH. HU WT DEA, AAN | A0- 

&pu.. n nguenTuya npasi n non Hynar. u Pocva. wr Ilua'knn. 

“a Toavpan. Tux | u Toma hapra wm Bpzyznepu. u Epzuva 

mw. H Bopoata WT7 Topelpu | H Xpakvă TH HAZ Mori GOT 

EH. H HUXHHX. H EXBAAAHXOM ev | Rack uacT Mou, WT 

ceas Epayaben, uro ck H3Reper că rasupe H ca | BP04 34 

MAH EA ROAA EAANOEH, Hi .HSKTO. WT APAN MON, H WWT EpAT 

AMOH. Ad HE HA4ET HA EAHo A'Ba0. cz WacP MON, H CA BHHOTAA. 

MO, NZD Ad HMAET | Apar WH. H URAM BX, ă Hi aan 

Aa ne umar nui ate Tpba, cz mor miber | cita cerkA'BTeate 

€TROHM. Ca ALE MON. tdkO AA SH4ET. e 

Această mărturie a făcut-o singur Dumitru  fiiul 

Toporoaiei din Cărhăneşti, cum să se ştie cum am luat 

fiiu de suflet pe lonașco Vrabie denaintea lui Topor şi 

denaintea a. oameni buni şi Presvitera Pârvului, şi pop 

Ihnat şi Rusul din Pileani, şi Toduran tij, șiToma Barta 

din Cărhăneşti şi Crăciun tij, şi Corcodel din Goreşti şi 

Hărcul tij, şi alalți mulți din sus şi din jos, şi datu- 

i-am lui toată partea mea din sat Cărhănești, ce se va 

aleage cu iazere şi cu vad de moară în apa Elanului, 

şi nime din oamenii mei şi din fraţii miei să nu aibă 

nici o treabă cu partea mea şi cu viia mea, ci să aibă - 

a o stăpânire el şi copii lor, iar alţi oameni să n'aibă 

nici o treabă cu acest loc. Aceasta mărturisim cu su- 

- etul mieu; ca să se ştie. 
Patru peceţi în fum. 

Acta pr. lon Antonovici, azi lacov at Huşilor, CE. Surete ms. 

XIV, 730. 
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171. 7I3i Martie 28 (1623) Iași. Stefan: Vodă Tomşa întăreşte 

lui lonaşco Vrabie cumpărăturile făcute cu 127 taleri în Cărhănești pe. 
Elan de la răzeşi. 

A 

Hw Gregan Tom BOEROAd. BXito Macri TENApz 36n4n MWAAAECRON. 0% npinAouu'k | npka nau. n MIp*EA taman . Ecakpu cavra nau Hwnaurko Epasie u Aphntcha en | sanuc 34 cR'RAATeacTreo. wm Pscva wr Ilieaknp, n wm Tvacepan.. wr Tâăi. n ww "Toata | bapra. wm Kpâkzn€qu.. n wp 1IZHTeaer Wr Tău Or Ezawm com TâN. H WT  kopoaea | wm [ge PElpu. H wr anoru aan AOBPH. Nuca. Ba mor Banue,: ta- KO WH cet nvnua wm | np'ba num. CAHa uâcr “sa wrnunv, WT c640 kpzyzHeiun, ww AĂVnHTpv cun Tonopoae | n cr. cecmpa er Gopa n wm Toaatp each use HX. KOAnko usăeper. wr EOAA Npvrosu | n uepea CA4HOBH. H ca Boaoramn n ca tasepe. 34 CAHA cTo €AHa uacm sa WTHHHV, wm moro ceae KpZX2Heiţin. 60. Toma | Bapra n wm EpaT er Hpzuvu, n com ASmurav. n wTr Toasep Roacraau. n wm nieTpa | una Anapenkzan. n wp Kachaie dpanuk. n WT Epar er [lanza, UETEpaTa4 uacn aa WTHHHY. Guan | ..(rând rupt) | na. maa wu RSNHA. paqn Aga Aeckr n ceinm Ta4€pu. &niTH. une mu ea Reue | mor sanuc, 34 ce'BaaTeacrao. wm TOAHKH.. APAN. A95pH. a a B'kpotayoa, | n cor ac ru AdEA n noTepzmaae. cavsu Hâuiemv. Bnul- DHeâHHoMV. na ky | BHIUNHcânnuy. uacmu, sa WTHHHY. Wp ceao Epzakzaneuiu Kano Ad €ECT tm, vu wm Hac, | npaga wruunv. n Akatnâv. n BHkShaenie., ca gzcea ACĂOAOM Hervpvuieiino ue | KO4HX Ha B'kku e'buniu. n un Ad € He vmnimaer. 
- 8 tac ar. “P3pa4, MagT nu [enata  peu, 

| A - taur ea aoroder vu un nekaa 
Iw Stefan Tomșea Voevod, cu mila luj Dumnezeu domn țării Moldaviei; adică au venit înaintea noastră și înaintea a lor noștri boiari Sluga noastră Jonașco Vrabie Şi au adus un Zapis de mărturie de la Rusul din Pie- leni, şi de la Tudoran deaco!e, şi de la Toma Barta din Cărhănești şi de la Pănteleiu de acolo, „şi de la Balş deacole, şi de Corcodel din Gureşti şi de la mulți oameni buni, scriindu în acel zapis cum el singur a cumpărat denaintea lor o parte de ocină din satul Căr-
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hăneşti de la Dumitru, fiul Toporoaei şi de la soru-sa: 

Sora şi de la Toader, toată partea lor câtă se va aleage- 

din apa Prutului şi prespre Elan şi cu bălți şi cu iazere, 

drept 100 taleri bătuţi. 
Şi iarăşi el singur a cumpărat denaintea lor o: 

parte de ocină din acelaş sat Cărhăneștii de la Toma 

Barta şi de la fratele său Crăciun şi de la Dumitru şi 

de la Toader Coastafan şi de la Pietra fămeaia An- 

dreicăi, şi de la Vasilie Francea şi de la fratele său 

Pavăl a patra parte de ocină (Ce-a fost luat acea ocină 

de la Benea, căci că i-a fost plătit o moarie de om, 

pe care ba fost omorât Benea acel om); aceaia el 

singur a cumpărat drept 27 taleri bătuţi. Deci noi 

văzând acele zapise de mărturie de la atâţa oameni 

buni, iar noi am crezut şi de la noi iarăşi dăm și în- 

tărim slugii noastre mai sus scrise, pre ceale de mai 

sus scrise părți de ocină, din satul Cărhănești, ca să-i. 

fie lui şi de la noi dreaptă ocină şi moşie şi cumpă- 

rătură cu toate veniturile, neruşeit niciodănăoară în 

veacii veacilor. şi altul să nu se ameastece. 

Domnul a zis. 
| In laşi la anul 7131 Mariie 28 

Ghianghea vel logofăt a învăţat şi a iscălit 

Acta pr. 1. Antonovici, azi lacob a! Huşilor, Cf. Sureţte ms.. 

XIV, 732. 
După aceșt ispisoc domnesc am fixat data la cele 3 zapise sla-- 

vone, aduse mai sus, întru cât domaul confirmă vânzarea cuprinsă în . 

ete. Tot după ele am întregit rândul şters din ispisoc, și în care se 

vorbia de uciderea unui om de cătră Benea — deşugubina. | 

— Ionaşco Vrabie e cunoscut din zapise ; încă din 1594 lonaşco- 

Vrabie cumpără în Biăgeşti de la una Saita (Ispisoace 1, |, 214), E+ 

a înfiat de Dumitru al Toporoaei, şi-i dă părţile lui din Cărhăneşti,. 

cu bălți şi iazere; fapt care îi dă dreptul să mai cumpere în Cărnă- 

neşti alte 2 părţi de la Toma Barta cu 27 taleri şi de la acelaş Du- 

mitru al “Toporoaei cu 100 taleri. 

Neamul Vrăbiesc e străvechiu. lacă- din 1521 neamul Vrăbiesc 

stăpânea Hrănicenii pe Elan (Surete XVIII, 113). Ni se dau atunci 3: 

irați: Marin, Neagul şi Vrabie ca fii Ilincăi, Pe numele lor şi a lui 

Cudalbu de pe Horincea s'a făcut un uric fals pe numele lui Vrabie 

izbaşa supt Stefan cel Mare în 1472 (Surete XVIII, 157); - 

De pe aceşti primi Vrabie se păstrează amintire în gârla lui 

Vrabie pre Elan (Surete Ii, 314); aceasta în 7131, 

Vrăbieştii pretind că se trag din Corod, şi că trag moşteaire în:



Corodeşti de pe uricul din 6996 (1488) (cf. Ion Bogdan DSit, I, 321) — Un Vrabie aprod îl găsim în 7132 (1624). (Surete VIII 93); 
Un popa Vrabie e uricar în 7150 (Surete XV, 76; XVI, 72), Un alt 
Grigorie Vrabie e diac în 7146 (1638), (Surete XVI, 63). Tot pe a. 
tunci trăeşte un Dănăilă Vrabie (Surete Xvi, 50). Un Vrabie vornic 
“de gloată avem în 1603 (Surete Il, 25) un Toader Vrabie îl îatălnim 
în 1786 (Surete IX, 320), un Zoniță Vrabie e serdar boerit în 1823 
'€Surete X, 29); a - „Pe Apostol Vrabie îl găsim în Albeşti în 7201 şi 7205 (Surete 
VIII, 52, 233), împreună cu Istrati Vrabie. Un Gheorghe Vrabie slavist 
ŞI -uricar îl găsim la 1743 (Surete v, 241). E Petrachi Vrabie spatar e proprietar ia Dolheşti, Fălciu îa 18651, 
Protopopul de Băriad Vrabie, tată! generalului Vrabie, - : Ia Corăşti peste Prut găsim aceşti Vrăbieşti: 

Vrabie 

Stefana - Stahie 

Negrul „ Mtode  (Surete XI, 57)... 
Un Vrabie uricar în 7205 (T. Codrescu 1, 23) ; un Gavril Vrabie 

trăeşte -în Dolheai la Fălciu şi are 64 ani în 1773. (Ispisoace V, 2; 
:50, 68, 80), un Teodor Vrabie trăeşte pe la 1268 (Isplsoace V,2, 38), 
iar Timofte Vrabie trăeşte pe la 1797 (idem v, 2, 182), 

Sa E 

172, 7131 -..:; 10 (1623) Târgoviște. Aiexandru Vodă întă- 
reşte lui Trufanda post. cumpărătura satului Ruseneşti cu veciai, T Alacriek natie | lv fIneBan ps BOEROAA, H renAkz” Bacon BEMAE Serppegaaginetoe. CHA B&ankaro: îi NpkASEgar. H macrugar. Iw Paava EOEROAA. ARAT | rennomn cie noxeaknie renA Basin, fue Tene a NPARHTEA_ rcnABoan, *vnan Tp5auaa Rea uocr. Hi ca "CNORuHC, CAHuex ura AdPORA.  Iakom Ad MS ecr wuns |. $ cea $ pSennewin. aa cSAcTRo- Pom. waau AA Aaukog R&CAY. H AGA Bpă- „3eB Băcay, „H Aa dd uyguaca EZCă. n AEA CTouKaR BAcaj. h Acea Kocren Răcay. un Aea | Manoaea kacaă. n Acea Hkreee EACAy, n AA cTenanoR BRăcay, n ACEA ESneg Bac, H AGA BRaakSaon BACAy, H AA dlzpunoa BACAX. H AGA PaAVask nacaj. u TvAopon Răcay. | H AGA. Pazvaca RĂCAX. 1 Aen Bouneg BBCAX H AaEHACR Băcay. n ACA Neraă azcay. n Aca Hkroea SXCAX. H AA CTaHkok Băcay, n Aa Manoaen | Rzcay. n Aga KAAOTE&B Ră&cak. H A€a Maprea Răcay. u -ACa H'kkumaon E&cay, Hi AGA AparvacR FACA. H AGA cToraneg Bacay, WT noa un iwp MIA. H 47 BoA.-H wr acale [u wr CEAaaniie ce. -A98. 1 RoanRo WUHZ. n uivana, MHHS&WEy npe3 war. n wp NSc&SĂ
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BâpE EAHka c6XTHT, H3EgaTi, wT nogge Yorapon. n să A RAS. pi 
Ba | nokSnenie un BuTi un wnn geunnu. we ceao Pseunemin. n cie: 
BHIUPGUGHH HMENETUH AAIE. WHuH ECT BHA EZeC KNEBU cc Wune HA. 
WT A'EAi 34 NpRAEAH | WT czAanie ceas, ee wm npkxAc apa 
wT npu Ahie npouinm capi renApn. ApkBiinţ. d NoTomM KBAA Ec 
EHA RZ ANiE nORGHHACAM Auxana ROEBOA, | â ceao Pveunetuin H cae 
BacHX nacat A Huuiu CEA9B: AHH NPOAAACUIEC REWHH FrenAckH. NOKOH- 
HHăM HyaHa ROEROA. H Ehau CT cea renAckă, a KZAd ec” | ana: 
B& Anie Lakpina BoeEoOA. 4 ceao Pvcunemiu. H czc HacakAHHUji ceacg 
Koropiu cST Enulpeunu. Win ckSnogăack cSr. sa geunie vr [akgina. 
EOEBOA. CZ RZCEM | ŞOTApoM. TEpe CVT EHA NARHX KHESU CBC WTa- 
WCTBIE HA. RakO EcT BHA H WT MDA BpM. 4 NOȚOM KEAd €cT: 
EHA BZ Ahile poAHTEAe, renABMH Iw PAAVA | EOEROA, E2 HA BTOpCE: 
TARE rCAEA EMS. KSrĂA BHCT 'reuenie AkToâ “P3pA4. 4 Cit BHuW= 
peuienn. Hmenuri Abaie wr Pvenneni, wuu sa HHYHOM A6Epo Rose | 
“apemau cv Tepe NpOAaAGUie € REUuH -cRc- RECAŢ 'wuHa HM, WT: 

Pveinep, 5 3a AkAjihv. H Sa nORSNeNiE. NCUTen NO, NPaBHTEAI. PEA- 
BmH. XSnai Tpvăânăa | EA nocf Aa tcT Bin aan eAna ame 
“no 31 WHÂTU, Win Sr H men K3. 44H N$CĂAAcluEe daune cae e 
cHH. H Bpz3k | cze E: cun. H Auxna cac R cun. u G'ronka cacia 
cHu. n GTOika cae E. cHH. n Escrk că E cun. H. Mahoac czc E cun, 
Hkroe Czc a. enh, A. Gena exc ă cub |n Bwnk cam. H Razuva cam. 
u Mapnu. cac î cun. n Pava. cac 4, cun. n Tvarpv cec 4 cz. Hu 
Paava cae â cun. n Ron cam, i. AABHA. czC E cHu. n neta, cac | 

a cub, H Hkros cae Ben. i Gronta cam n Aparoatup cam ui a= 

HOAE, cze & chu. H Banor. cazc â cuz n Mape cac â cuz. n Hikuiva 

exc fchu, | H Aparva cam, un Grorah caat, NpoAaACUIte cin EHwpeunu 

ARBAIE.. EE3 HH EAHO CHACCT WT HUKTO. Râko ECT BHUINHCan, cae 93-- 

Hănie EZCaM. AMEriăiloM. WT7 Frop |-H3 Aa. H wT wkpacr MbeTom. Hi. 

WT TIBEA BBC AHBANCA. BHAEY remi. H Banc WT pSta Hk sa 

- Dpoaânie wr muor BOAEpH cRtAcPeale, no HA, .diepa GH& | Bea Bncr.. 

H Avawnrpv gher. n IapackuBa Bia awr. u WT Dapkaul GToHka AwWr,. 

n wr Ezaknu dngua nccr.u wr panou. Marin neg. n Paava 
aer wr gucr | u viat nau, u Mnrpk n Muaagohie Raraul. 1 'wr 

"Bâponi 'Tparogum, wnprg nocr, n Mori BOAkpn EX HE CVT nHcanu, 

(c)ero paai AdASĂ H renABMH, NOUTEHNOA, | NpaBHTPEAtO PenARMU 

ana TpShanAa. Bea NOcT, IaROR AA 'I9 ECF Wuno S pScuuetțin, eze 

BACHY BEUHH, KOTOpIH CVT NOprA, EHUINHCAHH. AB. H 2 WYaB. 

cHoBem, | n Ruvkom. n npREnEULTOM, HA NE WTROXAE. HENOROA EBA.
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M0pE3ME reRARAH, E SO H CBEAETEAIE CCTABUX TCOABMUA. :Knau 

lana Bea -ARCp. H XVnat | Slcaan BEA Awr. H VAN XpPH3A -REA RHCT, 

u XSnan HekSaa Bea cnăr. H Va BapToAOMH BEA €ToA. H XYnqu 
Bparva Bta Rom, n Xwnan Lopran, Bea nek, n He, Ilapackuga | RTogin 

AorebeT.  Hanucak AENAAAT ASF. EX HA CTOA. FBAA "TPZroRHWp, 

Mesa. PF AHU H Wr aAama Ac nn Bzakr Spa, 

Iw flacăanApS EOEBOAa. MACTII BE FEnAHR, 

pecetea în ceară cu exerga: 

$ Iw Mar3anAp8 BROEROAA CHA paASA KSEROA, 

TenApa 3taas,. Srrpotaakincton 

W'T CEAC pVeHHEH 

ÎWpAaku 

Cu mila lui Dumnezeu lIw Alexandru Voevod, şi 
«domn a toată ţara Ungro-Vlahiei, fiul marelui și prea 

bunului şi milostivului Iw Radul Voevod, dat-a domnia 
-mea această poruncă a Domniei meale cinstitului și 
diregătorului domniei meale . jupân Trufanda vel pos- 
telnic şi cu fii săi, câţi Dumnezeu îi va dărui, cum 
“să-i fie lui ocină în sat în Rusineşti, în judeţul. Romia- 
aţi), usebi partea lui Laţco toată, şi partea Bărzii 
„toată, şi partea lui Mihil toată, şi partea Stoicăi, și 
partea Costei toată, şi partea lui Manole toată, şi par- 
tea lui Neagul toată, și partea lui Stefan toată, şi 
-partea Bunei toată şi partea Vălcului toată, și partea 
„lui Mărin toată, şi partea Radului toată, şi a lui Tudor 
toată, şi partea Radului toată şi partea Voinei toată, 
şi a lui David toată, şi partea Peiei toată şi partea 
lui Neagoe toată, și partea lui Stoica toată, și partea 
lui Dragomir toată, şi partea lui Manole toată, și partea 
lui Calotă toată, şi pârtea lui Marcu toată, şi partea 
Neacşului toată, şi partea Dragului toată, şi partea lui 
Stoian toată, din cămp, și din pădure şi din apă, şi din 
lozii, şi din vatra satului, şi oarecare ocină și pădurice 
măruntă prespre Olt, şi de pretutindenea câtă se va 
putea aleage din tot hotarul, şi de moșie şi de cumpă- 
rătură şi să-i fie și vecinii, câți sânt în satul Rusineşti 

„ȘI aceșii mai sus ziși anume oameni, ci au fost toți 
cnezi cu ocinile lor din moşi din strămoși de la aşezarea
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satului, încă mai denainte vreame pe vremea altor bă- 
trâni domni de demuli.. lar după aceia când a fost în 
zilele răposatului Mihail Voevod, iar satul Rusineşti şi 
cu toți lăcuitorii satului, ei s'au fost vândut vecini de- 
naintea răpousatului Mihail Voevod şi a fost satul dom- 
nesc; iar când a fost în zilele lui Gavril Voevod, iar 
satul Rusineştii şi cu lăcuitorii satului câţi sânt mai 
Sus scriși, ei s'au fost răscumpărat de vecinătate de la 
Gavril Voevod cu toate. hotarele, aşa că au fost-iarăşi 
cnezi cu ocinile lor, cum au fost şi mai înainte vreame. 
lar după aceaia când a fost în zilele părintelui dom- 
niei meale loan Radul Voevod, în a doua domnie a 
domniei sale, când a fost cursul anului 7131; iar a- 
cești mai sus ziși anume oamenii din Rusinești, ei de 
a lor bună vreare au venit să se-vânză vecini cu toate 
ocinile lor din Rusineşti şi de moșie și de cumpărătură 
cinstitului diregător al domniei meale jupan Trutfanda 
vel postelnic, însă o fămeae pentru 17 galbeni, fac ughi 
(422) şi fămeai 26; însă s'au vândut Laţco cu 2 copii, 
şi Bârzea cu 2 copii, şi Mihil cu 2 copii, şi Stoica cu 
2 copii, şi Manole cu. 2 copii, şi Neagoe cu 2 copii, şi 
Ştefan cu un copil, -şi Bunea singur, şi Vâicul singur, 
şi Mărin cu 5 copii, și Radul Cu 4 copii, şi Toader cu 
1 copil şi Radul cu un copil, şi Voinea singur, și David 
cu 2 copii, şi Peia cu un copil, şi Neagoe cu 2 copii, 
şi Stoica singur, şi Dragomir singur şi Manole cu 2 
copii şi Calotă cu un copil, şi Marco cu un copil, și 
Neacșul cu 2 copii, şi Dragul singur și Stoian singur, 
s'au fost vândut aceşti de mai sus zişi oameni fără 

mici o silă despre nime, cum iaste mai sus scris cu 
ştirea tuturor meghiaşilor din deal în vale şi din jurul 
locului și denainte a tot divanul; văzut-am domniia me 
şi zapis din mâna lor de vănzare de la mulţi boiari 
mărturie, anume: Fiera biv vel visternic, şi Dumitru 
visternic, şi Paraschiva vel logofăt, şi din Farcaş Stoica 
logofăt, și. din Văleani Mihil post. şi din Brăncoveani 
„Matei paharnic și Radul logotăt din Visterniceni, şi 
Muşat cliucer, şi Mitre şi Andronie vătaș și din orașul 
Tărgoviște Oprea postelnic, şi mulţi boiari, care nu
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sânt scriși. Pentru aceasta dat-am și domniia mea cin- 
stitului diregător al domniei meale jupan 'Trufanda vel 
postelnic cum să-i fie lui ocină în Rusineşti cu toți 
vecinii, care sânt pe rând mai sus scriși moșie şi de 
ohab fiilor şi nepoților şi. strănepoţilor şi de cătră nime 
neruşăit după poronca domniei meale. lată deci şi 
marturi am pus domnia mea, jupan Papa vel dvornic, 
i jupan Aslan vel logofăt, și jupan Hriza vel visternic, 
și jupan Necula vel spătar şi jupan Vartolomei vel 
stolnic, și jupan Bratul vel comis și jupan Gorgan vel 
paharnic şi ispravnic Paraschiva al doile logofăt, şi a 
Scris Lepădat logofăt în oraşul de reşedinţă Târgo- 
vişte, lună . . .. 10 zile, şi de la Adam pănă acmu 
anul 7131. : | N i 

]w Alexandru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn. 
Acta d-na Natalia Vlădolanu, Pecetea tă ceară roşie: + Iw A- 

_ AEBaApS Bockoaa cu PaaSa BOEROA. renApa SEMAt -Srpogaariuekor, 
„- 1n dos dota: wr.ctao Pveunewyin, ÎWpaaku, 

e 

173, - 7131 Mart 30 (1623) fași. Stefan Vodă Tomşa întăreşte 
lui V. Hohulea satul Băileşti, la Tutova, după drese domneşti căpătate de bunul său Gheorghe vel logofăt, 

„Suret di pe o cartea de la măriia sa Stefan Tomșa 
Vvd din leat 7131 Mart 30“. 

lată au venit înaintea domniei mele şi înainte boe- 
rilor noştri ai: țărăi Moldovei sluga noastră Vasile Ha: 
hule şi cu fratesău Stratul, fitorii Măriuţii, şi nepoţii 
lor Vasilea şi cu sorusa Anna, fitorii frăţinisău şi foți 
nepoți lui Gheorghe logofăt sau jăluit înainte domniei 
noastre cu mari jalobă pentru un sat anume Băilești 
ce este în finutul Tutovii, care sat au fost luat cu dre- 
Suri drepte de la domnii cari au fostu înaintea noastră. 
Pentraceaia şau adus dreptea dresurile înaintea domniei 
noastre, ce au fostu avut făcute de domnii ce au fostu 
mai înaintea noastră, care au fost a. lor dreaptă moşie 
de la moșul lor Gheorghie vel logofet, iar noi şi tot 
sfatul nostru văzândule driaptă ocină şi dreapte urice 
de la alţi domni făcute, iarăşi şi domnie noastră iam
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miluit şi liam dat să fie a lor satul ce scrie mai sus 
anume Băileştii în ţinutul Tutovii, şi fiind căi dreaptă 
a lor moşie pentraceasta li sau dat cu tot venitul a- 
cela sat, nemișcat niciodănăoară în vecii vecilor nea- 
mestecândusă nimene la atastă carte a domniei noastre. 

In laș (leat 7131 Martie 30). 

Acta dr. Drag. Hurmuzescu; cf. Surete ms. XLVI, 385. 
— Gheorghe iogofătui se găseşte pomenit în uricul lui Petru 

Vodă Şchiopui ta 7087 (Surete XIX, 117, 420, 205) în 7088 (Surete XIX, 

126, 129, 220); trăia încă în 7094 Sept. 8, când tot Petru Vodă Șchiopul 

în a 3-a a lui domnie îi scrie carte ca bivșii (fost) vel logotăt pentru 

o pticină de bani — 40 zloți — între Andreica Gărbescul şi Petre vatah 

(Surete XIX, 190). - - 

— Hohuleştii, In seci. XVi-a neamul Hohulea a dat mai mulţi 

“înaiţi demnitari; între cari cel întăi e postelnicul Hohulea, ginerele 

vornicului Isaia de supt Stefan cei Mare. Acest postelnic Hohulea a 

avut de fiu pe Dumitru Hohulea, vornic supt Ilieş Vodă şi a fost 

ginere lui Toader lon Tăutul logotăt, căci ţinea pe Odochia fata Tău- 

tului; iar de ginere pe Isaico Hurul, tatăl vornicului Efrem Hurul, 

parcalabului Danciul Hurul şi al Mariei, Mărinei şi Stancăi dia 7054, 

Dum. Hohulea are de fiu pe Petre Hohulea + 1591, care are de 

fiu pe Ionașco Hohulea, pe Magdalena şi pe Varvara, soţia lui Eremia 

Băseanul uricarul, strămoşul Jorăştilor şi al Cuzeştiior. lonaşco Ho= 

hulea ţinea în căsătorie pe Măriuţa, fata lui Gheorghe logofătul, şi are 

de feciori pe: Vasile Hohulea călugării apoi (Surete III, 307), pe Stratul 

Hohulea şi un alt îrate, care iasă 2“tete: Vasilica, Anna, pomenite în 

acest uric domnesc, - 

174. 7131 April 6 (1623) Iaşi. Stefan Vodă Tomşa întăreşte 

1ui Toma treti logofăt “stăpânire pe satele TŢândăreni şi Păşcani, ce - 

le-a avut de baştină. 

Macmie auto mn Hw Gredani Borgopă. FCNApA Su 

MA Ad&ckou CHA  CTOIIOUHBUIATO Gedana BOEBOAd,: 3HAaMEHU'TPO 

UHHUM CUM AHCTOA HăiHM,. BAckAm KTO HA NEM BABDHT, HAH 

uToVun ere ScAniuuliT. W% TOT acruniu | opun hau e'Epuiu 

Toma peri  NOCTEANHK,  CAS%HA NBR AE. Hu  cTonouHBUIIH 

npkatin rcnapen. a AHtc caSăuTr n renABMH. H SEMAH NâuHm, 

mpazoto u B'konoro caSân. Ea mn BHA'RBUE £ro Npagsr HU 

&'kpusto | CASES 40 hac. MAqogaatt Ec EN8 ScoRHOI Hale) 

MACI. H AAA H MOMAOBAAN, ECMH EMS VT Hide $ Hâurti 3tmâu 

MWAAaacT'kui. £4H0 ct4o Hauimk TIMĂAOVIANIU. H EAHA W4cT WT 

Surete şi Izvoade, vol. XĂII. - a
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ctio Ilzwkaniu. uro ha Gup'hrrk. $ ae | accr  Gsuancnon, ure TOT „cEA0. H 'Tă uacr Sa wrhuna 8 CEAO Tzu Aztanin Biao îpasn wrHunu haauku rermana. n H3ToVBHAH uk 83 Bnka'knerea TOPAA. ROrAd BaSeH3aanck Haag, FCDABMĂ H Ha ckunTrpS unerare sapt i ca renans HX Bocranrun BOEROAA. 4 MHWI MHOAECTBo Aaanoncka. na put suite u BEAHK paSBOI caTBopuuu'k c Hm, H PZ Ba np'kăaau Hk noa anunm PENARMH. HAeX n kocru uy tak npkaaetum, ex B'kunoe c&barkrea | crao. mihu Paau Tor Bt IIHCANNOE CEAS TEMĂAStaniuH. -n "Ta uacr sa WTHHnS 7 ceao Haunanin. Ad ECT EMS GOT renagamn Adâtie H măoanie u Spue. H. GOPHHHS, ca Bzce AOXoAoA, emS n Abram uro u wnouaroa Hu np'kwnouarom ui Apa | ioparom. n gacemg POA8 ero, Kro ck EMS H3Eeper HauRauniu HenopSuien$ em$ nukoan Ha akru et- uin. sa ume wâpkraaca ame Bua EMS să a'kannnv. cor cT4g0 AABHIĂ AHH. 4 XoTap 'ToA0 BHUIENHCANOE ce | 40 maazaSraniu, u Tă MacT 84 07 ct Ilziukann Ad CT em goPap wr azcuy CTOpON No cBonMH crapumu X9Tapu, nokSaa ns g'Rka wngaau, "A Ha To cr B'kpa nawsre FEIACTEaMH Euuenhcannare mii Hw Grezan  Toaue BOEBOAA | n Rkpa notapuy Hatuk. &kpa nana ASmurpamo Ilea ea atopuun ACAW'Ru Semi, n apa nana (loc gol) Beankaro ABCpHHka ropn'ku sean. n &'kpa nana AAnyana 2STVA n Iopauiko Apauk npzkananu XoTHHckaro. | B'kga nana Iwnaui ko. n (loc gol) npakznanoge HEeuckHX. u B'kpa NH4 tvp'78 n Megwvaie npakznasu PoanckHX, B'kpa nana. Alupon Rapuoacrie CETMAta ui Npatzaa Gsuatcrniy. apa nana -Tewprie OCT EANHRA, Brkpa natia (loc gol) cnzraprk. B'kpa nana nocmoa Ra'rapyiSa SAHARA. B'kpa nana A Sa CPoanuka. &kpa nana A Sainrpaxu auc- TEphuka,. &kpa nana Hocmanu KodHca, H B'kpa Scuk Boa'kpu na- UIHĂ.  MwwaAdeckuy BEAHEHX, | n maanx. a ue Hâmum ngoTk u PENABS EHuut, e BSqer renApă wr a'krux Hâuuy. Han WT HatiePo poa, H Ba, koro Bz HSBEDET CeNApEm BHTE Nauiin MAH Mwaaatcr'ku. mor au euS HenopSuina  Hauiere | Aaanie n mao- Bânit Hu Scmpoenir,.. Ada u Skp'kunau aa uro ECT EMS ripaga Wdanie n maoBanit n NOTEpzKAenie sa ABAtnHiS. a no ck It9- KVCH'T. ckasuru. HAu Pâ3opuHTu  Haurepo Adânie | n MAoBanie un NOTRpZA cehi, Ta. wp ră Ga u cnac moero Hes Xa. u wm Mpicvaa ro mpa. un wm A EVPAHCTH, Hi wr 'mui CTUk wuz HHREMCKEIL. n ww Bi ancaz. H ww Kay creuk. n Aa Haacr | Suacru că HSaa n cz Tpeka'k'rom Apic... a'kun AMHN, a Nan
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BEAHRZA Kp'kIIocT HA NOTBPZWAENIE. mom$ anmeniicănnom$ grata 

scai. namrnS E'kpnomS n nounrennom8 Boa'kguu | .. Hc'TuHnom$ 

anerS tatmem$. $ racok mucaa Baacie MANSSA. BATO =+3pad. di S. 

iscălit Gredan goegoAa (cu cerneală roşie) 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Iw Stefan Voevod, domn 

țărei Moldaviei; fiul sfânt răpousatului Stefan Voevod, 

înştiinţare facem cu această carte a noastră tuturor cui 

pre dânsa vor căta sau cetindu-i-se o va auzi; adică 

acest adevărat boiarin al nostru credincios Toma treti 

postelnic, slujit-a înainte altor sfânt răposaţilor . înaintaşi 

domni, iară acmu slujeaşte și domniei meale și ţării 

moastre cu dreaptă siujbă; drept aceaia noi văzând a 

lui driaptă şi cu credință slujbă spre noi, miluitu-ne-am 

înşine lui cu osebită a noastră milă şi am dat şi am 

miluit înşine lui de la noi, în al nostru pământ al Mol- 

dovei, un sat anume Tămăduianii şi o parte din sat 

Pășcanii, ce-i pre Sireat în ţinutul Sucevei; carele acel 

sat şi ace bucată de ocină în satul Tămăduianii fost-a 

direaptă ocină a Balicăi hatmanului şi le-a pierdut pre 

iale întru hitlenie, atunci când s'a sculat asupra dom- 

niei meale şi contra schiptrului cinstitului împărat cu 

măriia sa Constantin Voevod şi cu altă multă Lehime 

Ia apa Jijiei și mare războiu s'a făcut cu ei, şi Domnul 

Dumnezeu i-a răpus pre ei supt călcăiul domniei meale, 

unde şi osemintele lor zac aiave spre veşnică mărturie. 

Drept aceia acel de mai sus scris sat Tămăduianii, şi 

cea parte de ocină din satul Păşcani să-i fie lui şi de 

la domnia mea daanie și miluire şi uric şi ocină cu 

toate veniturile lui şi copiilor lui şi nepoților şi străne- 

poților şi împrășştiaţilor și la tot neamul lui ce i se va 

_aleage de aproape neruşeit niciodănăoară în veacii ve- 

cilor ; căci că aflatu-s'a. cum i-au fost lui de moşie din 

bătrâne zile. lar hotarul celui de mai sus scris. sat 

“Tămăduianii şi cea parte din satul Pășcanii să-i fie 

lui hotar despre toate laturile pe ale sale vechi hotare, 

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

dința domniei noastre mai sus scrisă Noi Ic Stefan
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Tomşa Voevod şi credința boiarilor nostri, credința dumsale Dumitrașco Ștefan mare vornic al țării de jos şi credința dmisale (loc gol) mare vornic al ţării de Sus, şi credința dmsale Mihai! Tăutul și Iuraşco Dracea părcălabi de Hotin, credința dmsale lonașco şi... par- Calabi de Neamţ şi Credința dmsale Curt şi Metodie: parcalabi de Roman ; credința dmsale (Alexa) Spatar; credința dmsale Apostol Catargiul paharnic, credința dmsale Duca stolnic, credința dmsale Dumitrachi vise 

Moldaviei, acela să nu strice a noastră daanie şi mi- luire şi aşezare, ci mai vârtos să-i dea și să-i întă- rtască, Căci că iaste luj direaptă dannie şi miluire şi întăritură de moşie, iar cine s'ar ispiti a stricare sau 

şi mântuitorul nostru IS. Hr. şi de Cătră preacurata lui maică și de cei 4 Evanghelişti, şi de cei 318 sfinți pă- rinți de la Nicheia, şi de cei 12 apostoli şi de cătră toţi sfinții şi să aibă- parte cu Iuda și Cu trecleatul Arie în nestărşitele munci în veaci amin, lar spre mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a scris mai Sus poruncit-am înşine la al nostru credincios şi Cinstit boiarin .. dum- sale Ionașco Ghianghea marelui logofăt să scrie şi a noastră domnească peceate să o leage cătră această a- devărată carte a noastră. In laşi a scris Vlasie Mănzul la anul 713] April 6. Stefan Voevod, 
Acta Stânca-Roznovanul Iaşi, De bătălia dată pe Jijia vorbeşte 

cronicarul Miron Costin, „că s'a dat ia Cotul lui Sas, și Intre boeri 
âu pierit: Vasile Stroici logofătul, Balica hatmatiul, cum scrie şi 
ispisocul nostru, Dumitraşco Chiriţă Paleologul postelnicul şi Miron: 
stolnicul (Let 1: 262). Bătălia a fost la 7120 (1612). După 11 ani is-
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175, 7132 Aug. 22 (1624). Regeste. Pentru Zărneşti. 

„Un zapis de la Tiron Negrea, feciorul Condrei, 
prin care vând lui Pană stolnic a patra parte din sat 
din Zărnești. | E 

Cf. Surete ms. XXXII, 74. Din Perilipsul scrisorilor moșiilor 
Zărneşti, Hileşti şi Perisăni ot ţinutul Covurluiului, întocmit în 1815 
Mart 10 şi iscălit de Veniamin Costachi Mitropolitul Moldovei şi Gh, 
Harmeziu vel voraic, ” 

176. 7132 Sept. 15 (1623) laşi. Zapis de mărturie de la marii 
boeri divanişti cum Lupul :3 log. a cumpărat în Drăceni pe Prut cu 

60 ughi de la obştea răzeşilor, 

Ge oyao bi Tranrk Bea '"Awriwder, n ASmuTpauuko Rea 
AEopHuk. n Mnpon Bepuogckin XET | Man. H ÎwH BEA ABOpHHE. 
Hi ÎwH BEA MEAcAnnuap, i KVBA Bta apa, ui Hukoap ETopin | 
awroder, co npinacu'E pa Ham. In ca Toma. EHVK 
Raokora. n matâe | nuk cro Dagpua cuz Kaokora. n NAemenuun - 
uk [gosaa cua Iconamko Euvk peri | n npkounva Haieu crap. 
ai naemenuk €ro Lanrogie cuz Ilnaam. anvk Îaieu | n Takoxarpe 

MatmemukoRe Hk. Baaan cHZ Berta. H Bpar ro WEBgkătit, n 

Tep | man. n Fanpua. n Bpcra. u cecrpa uk Epuna n ahvk uk 

Aasop cua Kaaunu. | ezcn gnvuu. W upkwnouu Îwn Bzaumau 

crap. n 'Takomarpi nameno | Be Hx Mazun cuz Mapiuta envk 

(loc gol) p'ECONVE ADATVILORH,. A NAEME | mu eco Nnkudog ca 

Mau. Buyi non uoreak, u nprbwnve. momvă Aparvu. | 

nac(me)uuna . uk Tvaopa Azipa Ha'kuu, wivta. (loc gol) n nip'ke 

suSka Tan | ropogn. n naemenuk uUx Gnmncon cz Bnpuaa. 

anok Toaatp Ranpeu n upk | whvk nu crapa.  Taokaepe. 

MAEMEHHKORE HX. A430p cHZ UON4. RHVK | B'EceA, H IAEMEHHLA £Fo 

umana, acuka Gopn. covka, Mape. n naemenuk uk | Ilpeon 

cua Minyaaun, ev Tagua Kuuirok, ti cecrpa ere Înreanua n 

notmennk uk | Grparnaar cuz Bonapk Bnvk n npkwnvi Ma- 

Ante, ui KHgână . A0uka | Gpemia Brkcea. HHKHM  HENONVOKAENHH. 

AHHNPHCHAOBAHHH. “HZ 0: HX ACBPOIO BO] 480. H NpoAaAn Hy 

Dpagaa  WTrHuHa n AEAHHHA. WT HX NpABuX HCNPHRHAÎAX | K'ro 

manu ripakacee Hx. aa norapamarnie, 007 craparo Ilerpa 

Bosgopa. ceao | Hânmt (loc gol) “To TEnEp HMENVET Apzuanin 

aia [lpvm'k uwro 8 Racer | dăauinckoH. da FANKOE U3BEPET WacT HX,
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WT E4Tpa tao. n Gr B9 | A9TAMH. pHEHumu. un wp BEC Mgue XOA. 'Taa IPOAdan wi np'ka, Hâc, Aviivawau TpeTomv |] a60roder. 34 tuner Arc Sru. nnsu AOEPHR. n BacTaack avuva acarobr, H Sân4aTHA um | nenaznor THĂ BHwnucannHt nuuksu wp up Hâc. NO Mu BHAABWE uk AOEpo | BOAHOIO Tok. ş HCNAaHor BâtiiaTY, a mul TPAKOXAEDE Hi wm ac CATROpH | ko avnvawan a9roderv cita MapT(vp)ie. nako Ad £CT em8 sa a'kpnocr, ANA EYAV'T conu | VuHHH'Tu. unu HciIpu&naiu PENAPCKHIX, Ha Tor cpao- BHUinHcantin. u Han EOAUIe | Se'kpenie NpHAOUoM Han nuaru, HA CECT Hat Sanhc ma e | 3uaer |. v rac “+3p48. cen, «i, Tranr'k aoroer. q, peceţii rurik.) | Obs. Originai hărtie, bine păstrat; vezi Condica mea de do- 
Cumente vol. XIy Pg. 15. Traducerea acestui zapis am dat'o în ale 
mele Sureze și Izvoade vol. XVII, tipărit la Huși, ia tipografia Gh. 
Leţcae, care neavând litere cirilice nu lam putut da şi în originalul 
Slav. Cetitorul va găsi la vol. XVII p. 3 traducerea zapisului, cu no 
tele genealogice, ce se desprind din textul acestui zapis; şi adică 21 
răzeşi vând părțile lor din Drăceni în 1623; cu o generaţie mai veche 
trăiau 16 răzeşi la stărşitul seci, XVl-a; cu 2 generații mai sus tră- 
iau 12 răzeşi în generaţia - întăia a seci. XVI-a; iar în plin seci. al 
XV-a au trait 6 strămoşi rude între ei: Mălina, Ana, Giigore, Dră= 
&uş, lon Caliman şi Ilie star, care rostit ca Aleuș (Ilie) a dat naș- 
tere satului Aleușeni, azi Leuşeni peste Prut, îa dreptul Drăcenilor, 

——— 

177. 7132 Mart 20 (1624) Iaşi. Radu Vodă întăreşte lui Luput: 
2 log. cumpărăturile făcute în Ruşii Zavuiuj de ia răzeși cu 154 taleri: 
şi 2 ughi Ungureşti. 

Io Radul Voevod cu mila luj Dumnezeu domn țării 
Moldaviei, iată au venit înaintea noastră și înaintea 
boiarilor noștri Grigorie fecior Annei, nepot Zahariei și 
strănepot Anușcăi, că de nime silit nici aSuprit, şa 

lui din sat din Rușii Zavului, din Vatra satului şi din: 
curături, şi din hăleşteu şi din livezi -i cu loc de pri- 
sacă și din farină 12 Pământuri; şi iarăşi 4 pămân- turi ce şi leau Cumpărat de la loan Ciuntul, feciorul 
Măricăi, nepot Stancăi, prea strănepot Anuşcăi; pre intea noastră boiarului nostru 
Lupul vtori logofăt drept 30 taleri bani gata numărați. Şi iarăşi au venit denaintea noastră și denaintea.
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boiarilor noștri, Larion şi sora lui Antemie, feciorii Pe- 

trei, nepoți Zahariei, prea strănepoți Anușcăi şi au vân- 

dut a lor dreaptă ocină şi moșie dintracelaș uric și 
dintracelaş sat, toate părţile lor câte se vor aleage din 

vatra satului şi din curături şi din fânaţ şi din loc de 

moară și din țarină 12 pământuri şi din tot venitul 

iarăşi mai sus numitului boiarului nostru drept 24 ta- 

leri bani gata numărați. 
Şi iarăşi au venit denaintea noastră și denainte 

boiarilor noştri Serghie, fecior Agafiei, nepot Anghelinei, 

preastrănepot a lui Zavul, şau vândut toată partea lui 

de ocină câtă se va aleage dintracelaş sat din vatra 

satului şi din hăleşteu și din curâturi şi din țarină şi 

din tot venitul şi iarăşi boiarului nostru drept 30 taleri 

de argintu şi moşie şi cumpărătură. 
— Şi iarăși au venit dinaintea noastră și denaintea 

boerilor noştri Nastasia fata lui lon, nepoata Zahariei 

şi strănepoata Anușcăi şi au vândut moşia şi dintra- 

'celaş sat cătă se va alege partea ei din tot venitul şi 

din țarină doao pământuri dreptu 2 galbeni de aur 

ungureşti | 

— Şi iarăși au venit dinaintea noastră şi denaintea 

boerilor noştri, Gligorie, feciorul Anisii, nepot Zahariei 

sau vândut a lui una parte de ocină dintracelaşi sat 

Ruşii ce şi lau cumpărat el de la Cozma, fecior "Tomei, 

nepot... strănepot Bălicioae, cât să va alege partea 

Cozmei din tot venitul şi din țarină 8 pământuri şi giu- 

mătate, pe aceiași au vânduto mai sus numitului slugii 

noastre drept 20 taleri bani gata numărați. 
— Şi iarăşi au venit înaintea noastră și înainte 

boiarilor noștri, Mărica, şi sorusa Stefana, şi fratele 

lor “Toader, feciorii Arseniei, feciorul lui Micul, nepotul 

Tomei, și prea strănepot Onitcăi și șau vândut o parte 

de ocină din satul Dămieneşti, ce iau fostu lui cumpă- 

rătura de la sorusa Stanca, din vatra satului şi din 

hăleşteu şi din tot venitul şi din țarină 8 pământuri, 

“pe aceiaşi au vândut mai sus numitului boiarului nostru 

drept 20 de taleri. 
 — Şi iarăşi au venit înaintea noastră şi înaintea



boiarilor noștri Gavrilaş Pitar și fratele Său Corbu, și 
sora lor Nastasiia, feciorii Anghelinei, Cătă să va alege 
dintracelaş sat Ruşii din Vatra satului şi din hăleșteu, 

filor vânzători, Dreptu aceia domniia noastră, dacă am 
văzut a lor de bună voe tocmală şi Plată deplin noi 

„aşiidere. şi de la noi iam dat și iam întărit mai Sus 
Scrisului boiarului nostru pre aceale Părți de ocină din de la noi ocină și uric şi întăritură nestricat nici odă- 
năoară în veaci și altul să nu se amestece inaintea a- 
cestei Cărți. a noastre. 

- (locul peceţii domneşti) u las let 7132 Mart 20 Dumitrașco Ștefan ve logofăt a învățat. „Din limba Sărbască pre limba moldovenească sau 
e mine loan Sta mati biv vei Pitar, u. lași la 

Cf. Surete ms. XLVI, 339, Supt Petru Vodă Rareş, moşia Pușii 

era stăpânită de frații Zavur Şi Anuşca, Zavul a dat numele întregii 

m După uricul nostru iată care a fost stăpânirea în Ruşi: : 
[Rus) 

SR 
Zavul 

Anuşca 1539 Anghelina 
Zaharia : Stanca 1560 

Ca Popi pa II 
Gavriiaş, Coste; Nastasia, Agatfia Ion, Anisia, Anna, "oMărica 

Pitar 
| |. & —Cluntul 1590 Serghie Z 2 e | 2 E E * ion Ciuntul 1620 e» ss 

ie 
> o Ă 

Larion, Antemia  



178. 7132 April 10 (1624) Iași. Radul Vodă întăreşte lui lonaşco 
“Prăjescul cumpărătura unui iqc de casă în Stolaiceni cu 80 taleri de 

ia Gr. Calapod. 

Hw Pasa Boengoaa, BX MAcTIIO PENApA SEMAN MOAAdEB- 
ckon. w npinaoui |np'ka, han n np'ka, namemu Boa'kgu .caSs'k 
nau Îwhawmko npz:meckSa | ca eano 3anuc 34 ca'kAETEACTEO WT 
Taurogie umana he | cozmag. un wTr Îwnamko Îzazpuz. i 
“we marpamko Voroak. n wr R$w |! pknSa. n wr Ilonoanu. n 

wm TpekSa, wr Ilzuranu. n wr Lewprit | HzapznzekSa a wr. 
HNHX AAHOPH AIA. ACEDhI, (T COKPĂCTIN MEU | hau. H EA 
:Num c&kAETeacraonaa. tao KSnua Lwauke npameckSa | eAHo 

„mkero sa EAHo A0m wm ceao GTroaHHuaHH. WTo CVT V BO49cT 

"Gv | uagcuon wm Tanrogie Baaanoa par anko, weTpap. 34 

wcum Afckr 'ranepu | nuH'E3n A0BpH. Tâd ACM CA BEC ACXOA. 
-G07 cea H Wr 945. Tax H | renaRmu. tao, Sanabkom Tor 

BanH€. GOT CAVTU FCNABMU H COT HHIH-) APAN ACBDH, Ta n 

“TCNAEMH B'EpORAȚOA n A44H EcMo H VTBPZ | AHAH €EcMH. cAYSH 

renatmu. Lwnaumko IlpzxeckSa. mon mc | To za Aom. H% Bu 

unui. 67 ceas Groannu'bhn, Kato Aa BBAeT Ev | GOTHuHo cz 

BZCeM A0XOAoM. HN Aa ek He vmuude” npEA chat que | 'Toa 

-TERARMUH, 
MHC V tac EATO =3p48. ani 

Gam renaua Bea'ka 

Avmurpamuko IȚledau ea awrdr. 

_1w Radul Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţării 

Moldaviei; adică au venit înaintea noastră şi înaintea 

a lor noștri boiari sluga noastră lonaşco Prăjescul cu 

un zapis de mărturie de la sluga domniei meale de la 

-Gligorie Ciolpan biv spătar şi de la lonaşco Tăbărţă 

şi de la Pătraşco Ciogolea şi de la Buoreanul şi de 

la Popovici şi de la Grecul din Păşcani, şi de la Gheor- 

ghie Năvrăpescul şi de la alţi mulţi oameni buni de 

prin: pregiur megiiaşi şi înaintea lor mărturisit-au cum 

a cumpărat lonașco Prăjescul un loc de o casă în satul 

Stolniceani, ce-s în ținutul Sucevei, de la Gligorie Ca- 
lapod, fratele lui Baico şătrariului drept 80 taleri bani 

buni acea casă cu tot venitul din sat şi din câmp; și 

astfel şi domnie mea cum am văzut cel zapis de la
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slugile domniei meale şi de la alalţi oameni buni, asttei și domniia mea crezut-am şi am dat înşine şi am în- tărit slugii noastre lui lonașco Prăjescul acel loc de casă, Care mai sus scriem, din satul Stolniceani, ca să-i fie lui ocină cu tot venitul; altul să nu se ameastece înaintea acestei cărți a domniei meale. 
Insuşi Domnul a poruncit. 

Scris în laşi la anul 7132 April 10. 
Dumitrașco Ştetan vel logofet. 
Acta Stoiniceni-Prăjescul; plic V, 5, d-na Soltana Dediu. Hăr- tie. Pecetea lipseşte, 

  

179. 7132 Mai 31 (1624). Târgovişte. Alexandru Vodă sin Radut: Vodă Mihrea întăreşte lui Trutanda postelnic cumpărăturile făcute în: satul Rusiueşti pe Olt de la 26 vecini, care şi-au vândut ocinile lor cu 436 ughi, cum şi în satul Frăteşti partea lui Stanco pan. din Ruda. cu 205 ughi, cu vecini, pe care nu-i iasă să se facă cneji, 

Tr Ea xpcfa ara BâroB'kpnniu. n BAPTeUCTHBhIA Îi Ype'ToAn- BHBHIH. H CAMOApzRARHIH. (w Antaan apa EOEBOA4, chin rip'bde- CTHBAro îi np'bAonpare Iw Paava BOEROAA EHOYK nokonnar ÎI My HEB BEOEROA. MACTII Hiei n BXIEM AdpoRkaniem. GO) EA4 A 419 1pl9y mt. H FCOAROVIoIiSmn. Bzcon smn SSrrppwenayitckou. ee n 34 MAâHEHCkAIM crpanam.' aamaui$ n Barapauroy XEPUEr. | Barenpouaâ= EOAHĂ rcARatH. cROHM EAfHiM Npou3Boaenitm, n ca ucr fi cerb A4H4M cpauem TCIIARMU.  tak9 FpOCAABUTH IIpOCAABAZUIACOMA  EN4.. î renackitm Brie E'kuuatuaro Ma. un | Ha np'keroa'k nocdane- UIAPoNA c'ro NOWHRUIHĂ. poaireaiu n npripoaireaiu TCIIARA, CERE: AdBOBâĂ n renagmn cen BACE UCTNhIH A Bafo OBpaâHhiu Hi DpEA,. NOUTEGNIIH. He HAAEZ | c'kmu ucrumu AĂPWE hacroau. ciu XpI-- COBOVA renABAI, nourennomov H g'kpuoamoy FIpARHTEAI. naut Hi SKĂIIOY  renAamn, Moynan "TpSqanaa Btanktn NOCTEANHR, A c& CHORHI Er0 | cun ara MâpORA4, tak0ăt Aa mov scr ceqo Pov= CHHEtpin com COVA pom, 44 WT rophiA IAacxR Ad CA BHAPTS. Beinnin Hanu, Paaya ca com ere Tepunka. n - non | un: AAEHA czc crini sro pzunaz. n... n Ilea ca e cuni tau Man: H Gronka. n Hikro cze cHhi ro Grannau n Epzak. n A paro- mhp. n Gvonka, n Kano. H cuz ro Grota. la or Acania. TMAGCĂ Ad CA 3H4PT naum &euuniu Aauko cae ciot ero Gran
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n Bean. un hpzak cac cui tro Bpzak u Gronut. n Muyzaunaz. 
ca chit ero tenruaz n hpz3k. u Bpcr'k | cze cui ero %peS m 
Hikroya un Aparorz, n Manoae cae cun ro Gran n hepa. h 
Gora. n Hkroz n Grenan. îi Gwonka. cac chibi ero Mupua n: 
Mapuo. n Boynk n gazkoya | n Mapun. cae chiu nam Jana, 
n Vephar n tanova Hi npouiu, H Paaya cae chii Hanu lun: 
Gmouxa n Acaporo u ngouiu. n Manoat czc chibi ere Oyama n 

Aena n... u Toyaop câc chit | ere... H...H N'hiuova ca choa ero- 
[wn ui Magie cac chem cro apari. n Aparova n Grota. | 
„„„CÎH BtuHHH BZCH CA CH! HK. H cz Wutie H cac EHHorpaal n cae 
GPAAWBE 34 BOAiHHuov. Monet cin Bhiuipeuenuin gruunu | cor Pov- 
CUREIN,  Biiât  COVT IPAC BPEMA Baci meriauiu cz Wu HE, 
Make KZ AA ECT GIA E2 AHH NOROMHHaro DĂnkana BorBoAa. d» 
CĂ BBIUIEDEGEHIN. EEUUHU WHH CA coVT NpoAdgaan Br |eun Mn 
XZMAOV BOEROA. EBITH BEUHHH Hi WT 'POA'R Bâc COVT BHIAII- BEUHHH 
POCNOACEH AAA Ati LaBpiacy BOEROA, ă EBAA BhiA TOrAa. d cin 
REUHHU EIUIPEUEHHU. WHU CA COVT HCKOVINO | Ea4H cz âciipi WTKA 
ÎGEpiHA BOEROAA -BBITH KHASU. d 1NOTOM EAdiA OV MACPAHCA Th. 

ROZ TEDE MA ECT AdpORGA. UCTNIIH IAPA CAC FCNOARETROM. H CH N- 
PBOM ADAKATII EA BEM4H | Ssrrppwenaiteăen, ă cin Beunnn WT 

Poycuneipit. NOmEAH coVT OH CAM HEIIOHOVIEAEHH WT HHKOrOK Ha 
HOUTERHOAM  MABHTEAIO PenAgMn. Koynhan "Tpoyăbatiaa. Bea nocr. 
MEDICA COVT MBOAARAAN AC BZCA | GOUHE HX SAMKO COVT Hataah 

HOT OHIoa0V WT GOaT n WT CIOAOY. H Ca BHHOPpaAL n cac 

BPOAOEE 34 BOAEHHIOV. H GOHH EWITU BEUHHH. (VP CBOHX AOBpA. 

ROAA H BE3 HH EAHA CHACCTH, AU AA CA SH4rT KoN KO4HKOY | 

WUHNOY ECTh HMăa 'TOAHRO Aciipi MO CA ET Ada, Pasova cae 

CHA! €ro H cac Bâcă GOUNA ro ter 0Vâra Sr ai; n Bonmk cac: 

ezcă Wwuna cro 3a 3i Sr. n Aaeua, cae Bzaca Gunia ero 3 air. 

n Ilea ca wuna ero Baca. sa 3i Sr. | n kroc cz Bzca wuna. 
ero 3a 3i Sr. n Aparomnp cae zca una cro sa îi Sr. n Ra-. 

ATA CA BACă WuHă Er 34 8i 8r... |... A COP A0AHRIA N4ăcă 

Aauko cae Bzca, wuna cre 34 ai Sr n paza cac Bzca Wula ere: 

sa si Sr. n dĂnyanaa cac gaca wuna cro 3a 3i Sr. n Kpscrk 
czc azca wuna ero 34 3i Sr, | Hi Manoae cac BzcA Wua Ero 34. 

3i Sr... un Hkroe cae Baca couna ero 34 3i Sr. n Grenan cae 

gzca Guta ro 3a 3i $ru Gronka cac B2CA Wuna cro 3a ai $r.. 
n Boyurk cae wua ero 34 3i Sr, H BAZKOVA | „cae Băc Oua tre 

să ai Sr. n Magun czc aaca wuna cro 3a ai Sr,-n Paaova ca
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“CHhI ro H cazac Baca Wuna ro 3a ai Sr. n Mamoat cae Bata 
cowina ro sa si Sr, n Tovyaop cac Bzca Wwuna ero 3a si 8. u 
'Nrknurovya | cac Bzâca Wuna cre 3a ai Sru Mapko czc gata wuna 
ero sa ai Sr. H Aparoya cae bzca Guna sro 3ă ai Sr. u Goran 
"CAC E2CA WuNă €Ero 84 3i 8r,. | CH BZCE NpOAABAUIACA cz cui Hy 
“4 ca gxck wune HX H C&C EHHOrpAAÎ Hy H cc EPOAWBE 34 BROAiHu- 
WEV. H WHH EAITH BEUHHH WT CEOHE ACEpA ROAA. H E63 HH EAnA 
“CHACCTH H czc Snaniemz Ba ] ckam oakpwa u Rzckm merianom wr 
wRkpcTb mMkeroy, n unu „ROYDHO acnpin npea Ea Sr... H Ada 6cTn 
NoWTPENHII NpăgHTEea renABan ' XSoynan Tpoyanaa. Bea nocr. clu 
-AcnpH Bzcu, no poYkoy nourennaro | npagireaa renAgmn. moVaaH, 
CTeuks& BEA cr. H CPANGIOACB. WwT . TEpE COT pasA kana wuu 
gacku BEMHHHM, ROCMOVRAC HY., H NA, Ad cr NOUTEHHOACY Upa= 
EHTEAR renAgau, moViian. Tpoyanaa. Bea nocr, ! wunoy oy dpz- 
T6iuH, BAca A6A GrankoR neţ. cun Fovawcieza aor wr Poyaa. H 
CA BEuuniH Han, Hikro n cxe cui ere G)anuk un Haaqeu. cae 
Băcă Akantua ere sa wunnoy. n dinxznaz cuc | cun ere Teona n 
Boraan. u Bp'kren Epar Aluțanaz cac Abannuamn uk un Hkroe 
Ha ihurză H Bpar ero Haauz exe AEANHINaMH Hyz SA wunoy, 
N0N6X cia WuNHa Î cz CHMH BReuu | Hu. Bhiaa ecrh Crankoa hey wr 
PovAa 34 nokovnenie urna acra en Roynannua Ronka, Ta KZAA 
CT EBA EA AHH MACTHBACO pOAITEAR renARAH. I& Paaya BOGtCA. 
Ă CTankO NE, WH EcTh eToaA Ad KHACTB8 | cTA no cu HEroBHy 
BEiHHH.. paAH HEBGAH ro ufo cr Hmaa. H AAA HM 607 CRORO%- 
AENiEe Aa ca HCROVIOVIOT wWTKA Here, Îi OVuaHHAcA Ecr cz HHMU 
"TEpE Moy coyr Aa Sr. c&, ă Bz Tom nourenHtu NpABHTEA rtn- 
AkmH oynan Tpoyăanaa Rea nocr, îbie ec WECETHA RAO că 
COVT HeROVNORAAH cin. Beuniii w'r pareuu Aa cor knksu o CEA9 
Kone ca Num. â Su nker Bzeyorka Geratiru. uz ACeTu3aa | nX 
“ECT că S3AKONOM no cHf Beuunu wp BEA, AHRANOM MHAOCTHEATO 
POĂITEAA renatmu PAAVA BCERCA, îi EZ cop um cra METHOVA” 
aenpiu Sr câ. SAN HmMaa “ecr A nourennnia NpaBHTEA renABAH. 
&biiupkă | wunsey cy dparemu n keuunn. TpH YacTi MHoxânuă WT 
HHHX Eoakpu. H coyT BEnIAH Reunnu 34 AkAinov n'ker CSV'T BHan 
RHÂSH HHKOAHA N& TOPO paai AceruH3aa HK EcT căc Sakonomu coy= „ACM A4 | BoyAcvyT nau BeuHnH Kao covT Ehiii A Grankoge ney. H WCTÂAH COVT cin B6UHHH WT AKON EHITA KE“HHH xovynanoy Tpoy- JanAa Bea nocr, Gero "pan PAACĂ H renABAMH. nourennoaw npâ= BHTEAR, renAgmu %ovnau | Tpoyăanăa Rea nocT tao Aa Moy ec
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CÎH EWIWEPEUEHHUA Wune H exe RZCH E6uHHiH Riiiupeu. AEaAiuov ni 

WĂXeB Hi CHOEWM ro H BHOVBOA H Np'EBHOVUETOM. HU WT Hinkorox: 

HENCKOAEBHMO n0 WpHSMoy PenAEAMH. | Ep H Băkaenanie nocTatuy: 
TENABRMH. NO WPINECTRIID FENABMH Er - Ale H3BEPET rz Brz EHITH 

BAGA TEA H renApă SSrrppookaațiectoi 3EMAn. HAH WT CPAUNArO NAoAa& 

CEARĂ, HA - WT CEPWAHHK HatuHiy Han | wf uno naemenut. me. 

CVBO N0uTET H OVTBPAANT Ce XBHCOROVA renABAMn. Toro Ph Bra Ad. 

NOUFET €ro Bă XHROTE renABa Er. 4 BZ BCVĂCVuIu Ekkz AX. 

Ero.  alp6AHX HENOUTreT H HE OVTRPA | AHTA HHXE NONOBHTZ, N. 

păsopuTră H Tepămurz (Sau ncepamura?) cen ypHcokoyA renABRMUH. 

Toro Ph Br4 Ad HE NSUTET €ro B2 renABk ro. RH BA BoVAO'f/uiem 

grsuk AWA 6r6, A Aa ecT Tpakaar n ABoypucan [ir Tâi wruz He: 

RE HHREH, fak H BOVAECT E2 Ekiu amiu, cexe un cahkakreaie noc-. 

TâtHĂ. Mona nâna REA ABOpHUR. H Xovnai Gronca Bea aor. n: 

xoynan Xiepa Bea | Buc. n %oynati Hekoyaa REA char. n Ronan... Eea 
CTOA. H BPATOVA BEA ROM. H BEA Nek. H HE, CAM p6u renABMuH H 43 

WepESa acro$er:wT Xiepetin Henneak oy croan'Em rpăAS 'Tpzrotuiţi | 

MCUA Mară ad AHH A PT CE3AaHIA MHpA AAXGAO cero nncanid. 'Te= 

KoV(pe atrw —3păg, 
$ Îw MaetanApz ROEROAA MAcTII EXP renAnz. 
T Hw MaeBanaApv Boegoaa (m. p.) 

Intru Hristos Dumnezeu bine credinciosul și bla- 
gocestivul şi de Hristos iubitorul şi de sine stăpânitor: 
Iw Alexandru Voevod, fiul prea milostivului şi prea. 
bunului Iw Radul Voevod, nepot răposatului Mihnei: 
Voevod, cu mila lui Dumnezeu și din a lui Dumnezeu. 
dăruire oblăduind şi domnind peste toată ţara Ungro- 
Viahiei, încă şi a celor de pesfe multe laturi, Almașului: 
şi Făgărașului, herțeg, binevoit-am domniia mea cu a: 
noastră bună vreare şi cu curată şi luminată inimă a 
domniei meale cum cu slăvire am fost proslăvit de la: 
Dumnezeu, și Cu domnească cunună m'a încununat și: 
pe scaunul așezându-mă a sfânt răposaţi născătorii şi: 
înainte născătorii domniei meale; iată dăruit-am și. 
domnia mea acestui întru tot cinstit şi de bun neam și: 
înainte cu vază, care în toate cinstitele daruri se stră-- 
dueaște, acest hrisovul al domniei meale, cinstitului şi 
credinciosului diregător încă al casei domniei meale, 
jupânului Trufanda marelui postelnic şi cu fii săi câţi.



„— 174 — 

îi va dărui Dumnezeu, cum să-i fie lui satul Rusineşti “din judeţul Romanați, însă din plasa din sus ca săi “se știe vecinii anume: Radul cu fiul său Cernica, și Voina şi David cu fii săi Frăţilă şi... şi Peia cu 2 fii „anume Manea şi Stoica și Neago cu fii săi Stănilă și 'Bârzea, şi Dragomir şi Stoica si Calotă şi fiul său “Stoia; iar din plasa de jos să i se ştie anume vecinii -Laţco cu fii săi Stan şi Ivan, şi Brăzea cu fii săi Bărze şi Stoicea, şi Mihăilă cu fii săi Ventilă şi Bărzea, şi _ “Cristea cu fii săi Ursul şi Neagul şi Dragotă şi Manole cu fii săi Stan și Bera și Stoia și Neagoe și Stepan, şi Stoica cu fii săi Mircea şi Marco şi Bunea şi Vâlcul “ŞI Marin cu fii săi anume David şi Cernat şi lancul și alții şi Radul cu fii săi anume lon şi Stoica și Dobroi Şi alții şi Manole cu fii săi Utma şi Lepa şi... şi Tudor Cu fii săi... și... şi Neacșul cu fiul său lon şi Marco cu “fiul său Fratea şi Dragul şi Stoian (şi Ş'au vândut) a- cești vecini toţi cu fii lor și cu ocinile și cu viile și "Cu vadurile de moară de apă, căci că aceşti mai sus Zişi vecini din Rușineşti fost-au mai înainte vreame toți „megiiaşi cu ocinile lor; iar când a fost în zilele răpo- satului Mihail Voevod, iar acești de mai sus zișii ve: cini S'au fost vândut toţi lui Mihail “Vodă să-i fie ve- cini; și de atunci tot au fost vecini domnești până în Zilele lui Gavril Voevod, iar când a fost atunci, iar acești vecini de mai sus zişi, ei s'au fost Scurpărat cu „aspri de la Gavril Voevod. să fie cnezi. lar după a: “Cestea când s'a milostivit Domnul Dumnezeu şi mia dat schiptrul în ţara Ungrovlahiei, iar. aceşti vecini din "Rusineşti au fost venit ei Singuri de nimeni nevoiţi în- tru nimică, la cinstitul diregător al domniei meale jupan Trufanda vel post. cum ei vor să se vânză cu toate ocinile lor, câte le-au fost avut şi de acolo din Olt şi de aici şi cu vii şi cu vaduri de moară, şi ei să-i fie vecini din a lor bună vreare şi fără nici o silă, dar să “se ştie despre fiecare câte ocini a avut pentru câţi as- pri li s'au dat: 
Radul cu îii săi şi cu toată ocina lui a luat ughi 17. şi Voinea cu toată ocina lui drept 17 ughi.
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şi David cu toată ocina lui drept 17 ughi.. 
şi Peia cu ocina lui toată drept 17 ughi. 
şi Neagul cu toată ocina lui drept 17 ughi. 
şi Dragomir Cu toată ocina lui drept 17 ughi. 
si Stoica cu toată ocina lui drept 17 ughi. 
şi Calotă cu toată ocina lui drept 17 ughi; (Cari 

fac prespre tot 136 ughi); iar din plasa de jos: 
Laţco cu toată ocina lui drept 17 ughi. 

şi Bărzea cu toată ocina lui drept 17 ughi. 
şi Mihăilă cu toată ocina lui drept 17 ughi. 
şi Crăstea cu toată ocina lui drept 17 ughi. 
şi Manole cu toată ocina lui drept 17 ughi. 
şi Neagoe cu toată ocina lui drept 17 ughi. 
şi: Stefan cu toată ocina lui drept 17 ughi. 
şi Stoica cu toată ocina lui drept 17 ughi. 
şi Bunea cu ocina lui drept 17 ughi. 
şi Vălcul cu toată ocina lui drept 17 ughi.. | 
şi Marin cu toată ocina lui drept 17 ughi. 
şi Radul Cu fii săi şi cu toată ocina lui drept 17 ughi. 
şi Monole cu toată ocina. lui drept 17.ughi. 
şi Tudor cu toată ocina lui drept 17 ughi. 
şi Neacșul cu toată ocina lui drepi 17 ughi. 
şi Marco cu toată ocina lui drept 17 ughi. 
și Dragul cu toată ocina lui drept 17 ughi. 
şi Stoian cu toată ocina lui drept 17 ughi, (cari 

ac preste tot 300 ughi). | 
Aceştia toți vănzâdu-se cu fii lor și cu toate oci- 

nile lor, şi cu viile lor şi Cu vadurile lor de moară şi - 
dânşii au fost vecini de a lor bună voe şi fără nici o 
silă şi cu știrea tuturor boiarilor și a tuturor megiaşi- 
lor din jurul locului și fac la un loc aspri drept ughi... 
:şi a fost dat cinstitul diregător al domniei meale jupan 
“Trufanda vel postelnic acești aspri toţi în mânule cin- 
'stitului diregător al domniei meale jupân Stoicăi vel lo- 
-gofăt şi a Stanciului din... căci că şi-au împărţit şi toți 
vecinii, fiecăruia dintre ei. 

"Şi iarăşi să fie cinstitului diregător al domniei meale 
lui jupan Trufanda vel postelnic ocină în Frăteşti toată 

„partea lui Staico paharnic, fiul lui Tudosie logofăt din
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Ruda și cu vecinii anume: Neago şi cu fiul său Oancea: şi Baldeş cu toată delnița lui de ocină și Mihăilă cu "fii săi Toma și Bogdan și Breaten fratele lui Mihăilă cu delniţele lor şi Neagul fiul lui Fiştigău şi fratele: său loan cu delnițele lor de ocină; căci că această 0- cină şi cu aceşti vecini jtost-au ai lui Staico păharnic din Ruda de cumpărătură de la mătușa ei jupaniţa Voica; iar când a fost în zilele milostivului părinte al domniei meale lw Radul Voevod, iar Staico paharnicul el a scos la cnezie pe acești căţiva vecini pentru: nevoia lui ce-a avut, şi le-a dat lor slobozenie să se: Scumpere de la dânsul şi s'a preţeluit cu ei că i-au fost dat 205 ughi; iar într'acestea cinstitul diregător al: domniei meale Jupan Trufanda vel postelnic abia a fost prins cum ei s'au Scumpărat. acești vecini din Frăteşti: şi că sânt cneji în sat împreună cu el, iară el n'a vrut să rămăe, Ci i-a tras pre ei cu leage pre acești vecini de- naintea divanului milostivului părintelui domniei meale- Radul Voevod, și pe dată le-a și Svărlit lor aspri ughi 205; căci că a avut şi Cinstitul diregător al domniei. meale mai sus zis ocină în Frăteşti şi vecini, cu trei Părți mai mult de cât ceilalţi boiari şi că i-au fost ve- cini de moşie şi Că n'au fost eneji nici odată ; că pentra- Ceaia i-a răpus pre ei cu legea și cu județul cum să fie iarăşi vecini Cum au fost și ai lui Staico paharnic;;: şi au rămas aceşti vecini din leage să fie vecini jupâ- nului Trufanda vel postelnic. Drept aceia am dat şi domnia me cinstitului diregător - al domniei meale Ju- pan Trufanda vel postelnic, cum să-i fie aceste de: mai Sus zise ocine şi cu toți vecinii mai sus ziși mo- şie și ohab şi fiilor lui şi nepoților şi strănepoților și: de cătră nimene nestrămutat după porunca domniei meale. lar după săvârşenia domniei meale încă pre: Cine va aleage -Domnul Dumnezeu să fie stăpân și domn ţării Ungro-Vlahiei sau din cel din inimă plod' al domniei meale sau din neamul nostru, sau din altă semințenie, încă cu cinste întărim acest /risovul al: domniei meale, pe acela Domnul Dumnezeu sa-j cin- Stească în viața domniei meale, iar în veacul viitor su--
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sufletul lui; iată acela ce nu va cinsti şi nu-l va întări 

nici nu-l va reînoi, ci-l va rade şi-l va strica acest hri- 

sovul al domniei meale, pre acela Domnul Dumnezeu să 

nu-l cinstească întru împărăţia sa nici în veacul viitor 

duhul lui, și să fie trecleat şi afurisit de 318 părinţi 

care întru Nicheia, cum şi va fi în veci amin. lată şi 

marturi am pus: jupan Papa vel dvornic, şi jupan Stoica 

vel logofăt, şi jupan Hiera vel visternic, şi jupan Necula 

vel spatar, şi jupan... vel stolnic şi Bratul vel comis și 

vel paharnic şi ispravnic singur zisa Domniei meale şi 

eu Şerbul logofăt din Hiereşti scris-am în: cea de re- 

şedinţă cetate a Târgoviștei, luna Mai 31 zile, iar de 

la zidirea lumei pănă la această pisanie, curgătorul an 

leat 7132. | 

lw Alexandru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn. 

Iw Alexandru Vvd. (m. p.) 

pecete mare cu şaur galbăn şi albastru; siărmată, Se citeşte: 

( ucuarn Iw flarâaN) Ap ROEBOAA. MACTÎIO BOfIO H POCNOANHS... 

Academia Română peceţi 221. Cf. Surete ms. XLIII, 283. 

  

180. 7132 August 12 (1622). Zapis prin care Lorinţoae vinde 

Lupului Prăjescul cu 80 taleri trei fărtae de vie la Sărata. 

Aqena ev Aopunuce. „piceaii CKpleM uIH AZPTYpHCECKV KVM 

AM EAHAVT A MA | AHPANTZ WINE DIH Moe KV 4 HOCTpA 

mvua dpătvm pen daprae | Ae BHE 44 GapaTa. BAHAVTAn 

avahcane Avavavi upakeckva A€ N | MEHE HEBOHTA HHUE 

MNBECVpATE UN MATA AM AVAT, AEHAUNPA  Au6cTop | Boidp. 

VATA, WIkceszu A6 PA46pH BETVUH AVATam AENAHH NAATA | 

Aetaunma avu Takoă domok Ani BACKAH. LH AEHAUNTA AVA 

Ijlegan uzgzp | Hnueava, Or ADZCOTANU. UN AGHAUNTA AVH 

Aasop atu dognaanu. mn AGHAHHTA, AVI Mekoaae Ahn GO)8o- 

gouatu. UiH AGHA4HNTA BOVAVH, AHII Pvynnoca. | Wu AeHannTa 

avu Poman wr Eackann. 1ă AEHAHHTA AH Hekndop an 

COsopo | unu. mn AenaniTA diva Muygana. GOnnatuva w7 

XB4EIeraHn uIH AGHaHNTA dnencen | wr GOnopoukun wu A€- 

nannTa avu Lepacua OT Bvekaukuu. aepenrau'bia | non B4- 

Surete şi Izvcade, Vol. XXII 
12
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SBHAV AC 4 ca Bvuz Ecou SZHSEHAv. non npe aan sape Kpe= AHHuz | over uri MEHeuH46e AHHtiaecTa 3annc. Ka ca ckgie AYmitaavu | un aa KĂTACTHBVA wpamvavu, A€E aukcma ckpiem in M3pTYpucum,. 

BATO +3pAg, ca, an ei takok AMlouok (pecete) 
Ilezan uzx wm Aparor'kun 
Tewprie Hzepnzckva n HcKâsa 
Aa3op Mono (pecete) 
Bova wr : Prunnec, (pecete) 
Poman cor Ezckanu (pecete) 
Heknop wm COaopouknu (pecete) 
Acta Stolniceni-Prăjescul, plic. V, 7, d-na Soltana Dediu, 

    Documentele cu litere cirilice, Precum şi fot zajul cu 
spifele de Jamilii, Cupr'nse în acest volum, sunt efecluate de 
Ioan Breabân, zefar tipograf, din /aşi,
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covor hagimesc 139, 
Covurlui, apă—31, 120, 
Cozancea 22. 
Cozma 9, 40, 111, 114, 131, 

136, 
Cozma Toma 167. 
Crăce Toader 16. . 
Crăceşti 22. 
Crăciun ţigan 129. 
Crăciun Pipău 144. 
Crăciun Toader 147, 151, 153, 

155. 
Crăciuneşti 29. 
Crainic (apa—) 88. . . 
Crăiniceşti 88. 
Crângul (pârăul—) 59, 6), 
Crasna, apă gura— 24, 35, 

63, 13, 
Crasnaleuca 15. 
Crăstea preut 12, 146, 
Crăstea vornic de Bârlad 41. 
Crăstea căpitan 128. 
Crăstea arman 150. 
Crăsteşti 16. 
Crâstiian pah. 127, 148. 
Cravici Ştefan 50 
Creţeni 60. 
Crimcoae Ilie diac 105. 
Crimcovici căpitan 128. 
Crimcovici  Anast. mitropolit 

138. “ 
Cristea căpitan 128. 
Crivae Irina 57. : 
crucea visteriei 3]. . 
Crupenschi Sandul jicnicer 41. 
Crupenschi lon sardar 123. * 
Crupenschi Cost. 150, 
Cucoranul Vas. căpitan 49, 91, 
Cudreşti (Şerbiceni) 100, 102. 
Cudrescul uricar 78. 
Cujbă Crăstea 41, 
Cujbă Dumitraşco parcalab 111. 
Cujbă Ionașco vist, 127, 128. 
Cunicea 129. | 
cupar 24.
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Cupcici 101 (spiţa). 
cupeţ 127. _ 
curături 115, 136, 143, 166, 

167, | 

Curt parc, Roman 164. 
Curişoi 71. 
Curişoae 70. - 
Dabija Evstratie Vodă 8, 9. 

Dabija Datfina Vodă 118. 
dabile 117. 

dajde țărănească 132, 
Damaschin 110. 
Damian călugăr 18. 
Damieneşti 167, 168. 
Dan Vasile 21, 96 

Dan postelnic 89. 
Dănăilă Vasile 41. 
danie 43.. 
Dănilă 148. 
Dănileni 3. 
Dârdăr 47. 
datorie 1, 10. 

David 30, 158. 
David diacon ot Cetăţue 16,42. | 
Dealui mare 39, 141. 

Dediui sardar 80. 

Dediul Soltana (Prăjescul) 170. 

Dediuleasa spătăroae. 43, 44. 

Deleni 41, 47. . 

desetina la Neamţ:38: 

diac de camară 41; 47, — de 

divan 92. Ie 

Dicaş Stratulat 19. 
Dima 66. :.  :- 

Dimaciul 96. . 

Dinga ploscar 108. 

Dinţul Ştefan 68 -- 

Dinţuleasa 5. : 

divan (0t—) 40. --- 
Dobre 96. 
Dobre zugrav 88. 
Dobrotici, apă 88. 

Dochiţa 70. „| : 

Docolina 42,- 
Dodul, apă 88. :.: 

Dolh Dragomir 88. 

Domocuş stolnic 89. 

  

  

Donciu:102,. .-- 
Donici Neculai 21. 
Donaosă. 42. 
Doroftei egumen 9. E 

Dorohoi, ținutul — 15, 22, 55, 
104. 112, 122, 133. 

Dosoftei mitropolit 37.: 
Dracea luraşco 164, ...... 
Drăceni 166, 
Dragan postelnic 113. 
Dragan Vasile 114, 131. 
Drăghici 96. 
Drăghinde ţircovnic 107, 118. 

(star). 
-Drăgoi 89. 
Dragomir 158 
„Drag; 81. 
Dragos vornicul, strănepotul lui 

—28. 
Dragotă 96, 136, 141 (spiţa). 
Drăgoeşti 29 
Drăgoteşti 63, 72. 
Dragul 158. 
Drăguman Ionașco 143. 

Drăguşan diac 150.. 

Drăguşani 30, 58, 73. 74, 136. 

Drăguşescul Pătraşco 4 

Drăguşescul Prodan 3, 4. 

Drăguşescul Dim. post. 5. 

Drăguţa 99. 
Drăguţăscul Tudos 14. 

Drăguţăscul Ghiorgiţă 14, 15. 

Drăguţăscul liaş 15, 38. 

Drugeşti 61, 62. 

Drislaveţ 88. 
Dubău hotnog 127. 

Dubău Tudosă log. - 

Duca Gh. vist. 12, 

Duca Gh. Vodă 13, 28, 35, 36, 

38, 43, 46, 51, 52. 

Duca stolnic 164. 
Duda Lupul 115, 

Duma 96. 
Dumbrăviţa 2, 88, 96, 108. 

Dumeni 3. 
Dumeşti 127, 128. 130, 131, 

Dumitraşco 4, 26, 38, 49, 50,51.
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Dumitrachi vist. 164, 
Dumitraşco caminar, sulger 93, 

diac 136. 
Dumitraşco Paraschiva 52. 
Dumitraşco vornic de poartă 5. 
Dumitraşco biv parcalab 26; 

—biv vornic 27, biv vistier- 
nic 17. si 

Dumitru uricar 114. 
Dumitru parc, de Neamţ 113. 
Dumitru vătav de puşcărie 133, 
Dumitru şatrar 131. 
Dumitru vist. 159. 
Dumitraşco ieromonah 33, dia- 

con 51, 52. 
Dura Grigore 109. 
Durmăneşti 142. 
Duşca ţigan 129. 
Duşeşti 147. ” 
Duşmanii 28. 
Dutceşti 11, 
Ecaterina gospodja Evstratie 

Dabija Vodă 9. 
“Etrim 148, 
Efrim episcop de Rădăuţi 143. 
Elanul 151, 153, 155. “ 
Elisaita 100, 101. 
Enachi diac 65, med. 93. 
Enachi vatav 53, 
Enachi Ilie stolnic 47. 
Ene Teodor 115. 
Eni 66. 
Epoteşti (v Romăneşti) 26. 
Epure, groapa lui-—60, 
Epure Dum. parcalab de Te- 

cuci 118. 
Epure Aniţa 118. 
Eremia popă 5, 68 
Eremia egumen la Trei Sfeti- 

tele 52. | 
Eremia parc. de Soroca 129, 
Eremia (Moghită) vel vornic 141. 
Erina 5. 
eto == adică ; eto az = adică eu 

140. 
Eva Eşanu 75. 

  

  

Evloghie 107, 
Evloghie dascal 94, 102, | 
Evloghie dascal 103, 120, 122, 

(taimaciu) 134, 
Evloghie Dum. 142. 
Evloghie Toader 118, 119. 
Ezăreni 148. 
ezovit leşesc 75. 
Făgăraş 173, 
Fălciu, ţinutul —24, 25, 69, 71, 

72, 83. 
fântâna — Liveni 93, 
fântâna împuţită 98. 
Farcaş 159. 
Fărceşti 145, 146, 
Fătul 96, | 
Fedeşti 40, 42. 
Felinteni 29, 
Felix Anton epitrop 75, 
Feltin sas 138. 
ferecături 5, 
ferăe (12 zloți) 146. 
Fetoeşti 88. 
fiastru 14, 

. Fiera vel vist. 159, 
Finica 115, | 
Flancea Vasile 151 (Francea), 
Flancea Pavăi 151. 
Flore Alexandru 26, 
Flore Saita 26. 
Flore căpitan 26, 
Floreşti 136. 
Floriţa 150 
Fote 133. 
Frangule Erina 25. 
Frangule stolnic 8. 
Frangule Eremia stolnic 25. 
Franţişcani 75. 
Freia 
Frăsina 128. 
Frăteni 110. 
Frăteşti 175, 
Frătiţă Costachi 72. 
Frătiţă lorgu 72. 
Frătiţă Ştefan 72. 
Frimul Grozava 1]. 
Frontinos Canela 20. 

4 

n
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Fufeza 18, 37. - 
fune de 24 paşi 84. 
Gafenco Vasile 18, 
Gafenco Patraşco 19. 
Gaftona 118. 
Găiceana 137. 
Galaţi 31. E 
galbeni bani gata 11, 26, 102, 

123, de aur.167,bani buni 150. 
Gangureşti 148. 
Gane, sat 109. 
Gărbeşti 109. 
Gaărbescul Andreica 163. 
Gârneaţă lon 42, 
Gaşpar Vodă 130, 138, 139, 

147. 
Gaşpar Teodor diac de divan 

92, 144. 
Gâţă Andrei 79. 
Gavril 8, 18, 40, 136. 
Gavril diac 147. 
Gavril popă, duhovnic 50, 5i. 

Gavril paharnic 49, 69. 

Gavril hatman 7, 10. 
Gavril vel vornic 39.- 

Gavril nacealnic 97. 
Gavril Mitropolit Moldovei 33. 

Gavrilaş pitar 168; vornic, 
log. 134. 

Gavriliţă Costachi 57. 
Gavriţa 24, 79. 
Gealalău Gh. meserciul 20. 

gealepi 12. 

Gefari Simeon 26. 
Gheanghe lonaşco vel log. 141, 

143, 149, 155, 164, 166. 

Ghedeiu lon 70, 7]. 

Ghedeiu Ştefana 70, 71. 

Ghedeon mitropolit 1: 6. 

Ghelasie 127. | 

Ghenadie călugăr (Grigore ca- 
minar) 140. 

Gheorghe 26. 
Gheorghe Gligoraş 24. 
Gheorghe preut ot Vaslui 48. 

Gheorghe preut domnesc ot 

Dorohoi 2 

  

  

Gheorghe vornic de poartă 57. 
Gheorghe comis 4 
Gheorghe hatman 7, 
Gheorghe parcalab de Roman 

113. i 
Gheorghe parcalab de Hotiw - 

113, 120, 122. 
Gheorghe logotăt 135, 138, 

160, 161 (notiţă istorică). 
Gheorghe vel vatag de laşi 

117. 
Gheorghe diac 148. 
Gheorghe vornic de Simini- 

ceni 126, 135. 
Gheorghe vameş 137. 
Gheorghiţă 18, 42, comis. 148. 
Ghetiani 4, 5. 
Gherman Gh 3, 4, 144. 
Gheţău vătav 65. 
Gheţul 32. 
Gheuca, prisaca—59, 
Gheuca preut 69. 
Gherman Valerie 106, 107. 

" Ghermăneşti 106. 
Ghidişăşti 33. 
Ghigoeşti 33. 
Ghiuzuliul Gh. 31 
giudeţ, la—38. 
giumătate de Cotnar 139. 
giurători (24—), 141. 

- Giurge Vasile 12. 
Giurge Anton 32. 
Giurge Janiş 32. 
Giurge Matiaş 32, 54. 
Giurgeşti 136, 
Gliga 131, 136, 
Gligoraşco polcovnic 7. 
Gligoraşco 83 61, 73 
Gligorce 146, 
Gligorce Costin 119. 
Gligore stolnic 113. 
Gligore 30, 70. 
Gligore aprod 32. 

Gligore vornic de. poartă 85. 
Gligore diac 19, 140. 
Gligore diacon 33. 
Gligore preot 8.
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“Gligoroae Todosia 124, 
Gligoroae sulitaş 125, 
Gligoroşceasa tălpălăriţa 43, 
Gliguţa 5. 
gloab „să fie de—“ 85. 
Glodeni 12, 91. 
“Golăe Ion vel log. 99. 
Golăe Gavril 104. 
Goreşti 152, 153, 154. 
Gorgan vel paharnic 160. 
Gorgul 24, 25. 
Gorovei cămăraş log. 6. 
"Gorovei log. de visterie 7, 93, 

110. 
Gorovei Gh. 34. 
gorştină de oi 12. 
Grăjdeni 7. 
'Graşi 81. 
“Grama Eremia parcalab 148. 
Gramadă Tiron 110. 
Greceanul Cost. vel log. 29. 
Grecul Gh. 27, 30, 169. 
“Grecul Gavril 19, 27, 28 
Grecul lie 19 
“Grecul lonaşco 9, 19. 
Grecul Sava 85, 86. 
Grecul vatav la hat. Baloş 126. 
Griga preut în cetatea Hotin 

133. 
“Griga puşcariu 131. 
Grigore Gavril ot Voroneţ 134. 
Grigore caminar (Ghenadie) 

140, 
Grigore 166. 
Grohăeni 1, 2. 
Grosul Cost. 27, 28. 
Grozav 17, 96, 149. 
Grozea 20, 108. 
Groza comis 99. 
Grozava 199. 
Gudea... 129. 
Grumeza vel armaş 39: 
Guţul 24, 69 
Guzari 24. . 
Hăbăşescu Gr, voraic ţării de 

sus 25. 
Hâbăşescul Vasile armaş 49.   

Hăbăşescul Ştefan pârcălab 49, 
" Haciul Dima 31. 
Hadâmbul lani 55, 
hagimăscu 139. . 
haiduci 135, 
Hălăucescul Criste 123, 
Hătăşeni 144. . 
hăleşteu 6, 10, 32, 36 32,241] 
Haliţchi D 103. 
Hărceşti 108. 117. 
Hărcul 153. 
Hărlău 97; ţin. — 103, 105.. 
Hâncăuţi 22. 
Hânţoae 72. | 
hârtieri, „hărtii la—“ 36. 
Hăsnăşeni 27. 
hatman 7. - 
Herescul. Toader 27, 77, 82. 
herfeg 173. . 
herîia „24 zloți“ 29. 
Hermeziu Savin 5. 
Hermeziul. Gh, 48, diac 77, vor- 

nic 147. 
Hiera vist. 177. 
Hiorga 127. 
Hlincea mănăstire 9, 132, 
Hluboca deal 92. 
Hodoroabă Crăciun 84, 
Hobulea 151. 
Hohulea Vas. 160. 
Hohuleştii, notiiă 161. 
Honcea Anghelina 150. 
Honcea Costin 150. 
Honguleştii 2. i 
Horgeşti, selişte 48. - 
Horăiata, gura —32, 41, 72. 
Hormar lanuş 33. 
Hormar Oană 71, 
Horodeşti 117. 
Hotcăuţi 104. 
Hotco Costici 91. 
Hotin, cetate 6; la — 12, 23, 

23, 134; vel căpitan de— 
24: părcălab de — 28, 29, 
113, 164 sf. Neculai din —18. 

Hotin vameş de — 133; vatav 
de puşcărie la — 133.



hotnog 26, 127. 
Hrean vel vornic 93, 
Hreasca 118. | 
hrisovul 176. | 
Hrisoverghi Manolachi comis 

Hriste stegar 6. 
Hristodor jicnicer 19. 
Hristofor ezovit leşesc. 75. 
Hriţeani 12. - 
Hriţco calaraş de. Țarigrad 20. 
Hrizea vist. 160. - 
Hudici Bejan vornic de poartă 

58, 59, 77, 92. ee 
Hueţăni la Botoşani. 91, 94. 
Hurmuzescu Dragomir 161. 
Hulubei 12. - 
Huşi 107, pivnicer de— 79. 
lacob Jidov "Țarigrădean 113, 

ialoviţe 45. 
lancu Vodă Sasul 100, 101, 
Jlanoş Neculai 33. 
Jarali postelnic 49. 

laşi 1,5, 8, 19, 20. 26, 33, 
(Eşi), 34, 35 36, 37, 38, 40, 
Ă4, 45, 47, 48, 52, 53, 56, 
57. 62, 65. 68, 74, 75, 76, 
18. 80, (Eş) 96. 99, 103, 109, 
116, 118, 122, 130 (Eși) 131, 
140, 143, 145, 146, 147,150, 

155,161, 164, 168, 170; pece- 

tea porţii gospod (57), uliţa 

mare (55,75). Trei Erarhi care 

este zidit de VasileVodă Lupul 

(52), casele popilor leşeşti 
(52) uliţa strâmbă (52) ca- 

sele lui Stefan de visterie 

(52), Cetăţuia (37, 26, 37, 

38 42, 46, 53), Talpalari 

(65), Galata sf. Sava, Bâr- 
nova (53, pivniţa lazoviţilor 
(69), şura domnească (20), 
meserniţa (20), .pivniţa lui 
Batişte (22), biserica Ghean- 
ghei (13), Treisfetitele arsă 
de Leşi (52, 54, 57), casa   

Păscălini (51), biserica Un-- 
gurească (75) — lasi. Ne- 
culai 102; ţinutul Iaşilor 28, 
64, 108, 111, 131. 

iaz, 10; a vâna un iaz, a tă- 
iat un iaz 1, 8. 

lazoviţi leşeşti -54, 55, 57, 67.. 
Idrici 24. E 
Ifrim dascal 16, 145. 
Iftime 32, 
Iftode 70, 71. 
Ignat popă 50, 57, 69, 153... 
lco 104. - 
ile 50. _ 
lie ot visternicie 77, 110, 119, 

vel -vatag de — 117, J27,. 
128; mitropolit de— 117, 
131, 136. 

llie de Miclăuşeni 132 (spiţa).. 
lliaş Alex. Vodă 15, 17, 89, 92.. 
llieş Rareş Vodă 98. 
liieş pah. 89. 
îma 54, îmei 78. 
împuţită, valea—60. 
închisoare, m'a scos din — 74.. 
lodrei 33. 
Indreica 16. 

in (altul) 82 
iuele 139. 
lon 13, 64. 
loan erei 67. 
lon ciobotar 16. 
lon cămăraş 53, 68. 
lon diaconul 3, 150. 
Ion logofăt 141. 
lon de Căţăleşti 145. 
lon vel armaş 142. 
lon medelnicer 142 . 

lonaşco 13, 49,66, 100,101, 136.. 

lonaşco Tatar 2. 
lonaşco lon 30, | 
lonaşco Vasile 17. 
lonaşco Simion 17. 
lonaşco dascal 50. | 
lonaşco post. 74, spătar 147, 

comis 148. |
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lonaşco Toader vornic 34, 35, 
54, 75, 140. 

“Jonaşco parc. de Neamţ 164. 
lonaşco căpitan 130. 
lonaşco preut 104. ; 
lonaşco Cost. cămăraş 119. 
lonaşco diac 124, 
lonaşco vatav za comişei 147. 
Jonăşeni 124, 
Toncul Irimia 2. 
Ioniţă 65. 
Aoniţă porucinic 65. 
Iordachi 40, 41, 110. 
lordachi visternic 6. 
Iosip 42. 
Ipate Apostol 38, 39, 
irina 18. 
Irimiasa 117. 
Isac uricar 14, 
Isac popă 3. 
Isaia log. 89. 
Isaico 107, 127. 
ispisoc sârbesc 112, 147. 
Istrate 31, 144, 145, 
lteşti 144 
Atrineşti 33. 
lucşăni 99. ” 
lugani 98, 115, 116, 117, 
luraşco Andrei 124. 
luraşco Adam 135. 
Iurie 104. 
Ivan, apa lui — 88, 
Ivan stolnic 18. 
Ivan negustor de laşi 5. 
Ivănăşcuţă abager de Suceava 6 
Ivaşco părcălab 33. 
Izlozeanul Gh. parc. de Hotin 

121, 133 (spiţa), 
Jidov de Țarigrad 113. 
Jigălia 41. 
Jijia 64, 99, 160. 
jirebie 126, 147, 
Jora Teodor 21, 22, 23, me- 

delnicer 17, sulger 17. 
Jora Gheorge sulger 21, 22. 
Jora Gligore stol. 21, 22, 23. 
Jora Antiohie log. 71, 14, 75. 

    

Jora (Zora)  Tudosca stolni- 
ceasă 23. 

Jorăştii (spiţa) 23.. 
judecată „am eşit la logofeţia 

cea mare de ne-am judecat 19. 
jumătate de vin 1. 
Jurieştii 9. 
Jurj 89, 112. 
Lămăşeni 35. 
Lambrino T. medelnicer 79. 
Lăpuşna. ţinutul—9 
Larion diacon 9, 152, 167, 
Lascarachi vel vist. 25, 
Lăşcu Pătraşco 21, 
Laţeo 158, 
Lazor 115, 140. 
Lazor preut 136, 
Lazuroi ţigan 141. 
Leca Crăstina 78, 
Leca Gavril postelnic 77, 18. 
lehime 163, 
lei 1, 7, 12; lei bătuţi4,6,8, 

9, 17, 20, 32, 34,35, '10, 144 
(biti), 42 (betiiu) ; lei bătuţi 
bani gata 7, lei bani gata 
65, 78; — daţi lui Vodă 25. 

Leondari C, sulger 94, 109, 
116, 128, 140, 143, 146.. 

Leontie egumen la Galaţi 53. 
leşesc, ezovit — 75. 
Leţcani 27, 30. 
Lepădat logofăt 160. 
Leul lon 90, 
Leucuşeşti 88. 
Leuşteni 31, 
Leuşeni 89. 
Liciu Teodor 21, 96. 
Liciu Cost limbă veche 21. 
Lina 112, 113. Ă 
livadă 47. 
Liveni 104. 
Loghin, călugăr 40. 
Lohan 61, 70, 72, 82, 83, 84. 
Lohăneşti 123. 
Lopatinschi Mihai 93, 
Lorinţoe 177. 
Luca Adam pab. 72.
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Luca Toma stolnic 71. 
Luca Ştefan 3 log. 69, 70. 
Luca vatav 111, 136. 
Lucăceni 21. . 
Luncanul Vasile 20. 
Lupa 66. 
Lupaşco lonaşco 36. 
Lupaşco Miron paharnic 29. 
Lupeş Ştef 144 
Lupul 43, 54, 96, 140. 
Lupul de visterie 50, 51, 53. 

"Lupul calaraş 3I., 
Lupul vornic 42, aprod 130, 

diac 131. 
Lupul Gligore comis 4. 
Lupul poruşnicul 82. . 
Lupul Vasile Vodă 1. 
Lupul Ştefan Vodă 9, 10. 
Lupul Onuţă 108. 
Lupul -Filip 108. 
Lupul medelnicer 127, 128. 
Lupul 2 log. 166, 168. 
Luţchi, bolota — 21. 
Macau Vlad 95, 109. 
Mătcăşeni 128. - 
Măciucă popă 111, î12, 114, 

123 (zet—) 131. 
Măciucaşi 2. 
Măcne litode 16. 
Macri Cost. 2, 3, 15. 
Mădărjac Marta 95, 110, 
Maftei C. log. 91. 
Magda 145, 146. 
Magdaiena 127, 146. 
Măgura 3, 
Malai 58 logofăt 74, 49. 
Malai Toader med. 49, 71, 77 
Malai Vas. 78. 
Malai Grozav 118, 129. 
Man Grigore 33. 
Man lon 33. 
Mauolachi vornic 30. 
Manole Stefan 26. 
Manole vatag 114. 
Manole 158. 
Manoliu Radu 115. 
Mânestergureni 28, 29. 

  

  

Manta 83, 
Mănzul Viasă uricar 164. 
Mărceşti 26, 137. 
Marco 96, 109, 146. 
Marco vatav 127, 128, 130, 131. 

_Mărconi 136, 137. 
Mărcuţă 31. 
Mărgineni 7. 
Maria 5, 78, 9, 

 Mărica 18, 100, 101, 166. (a— ) 
Toader 147. 

Măricuţa vămăşoae 7, 8. 
_ Marin 111, 158, 
Mărina 131. 
Mărineasa 140. 
Măriţa 99 
Măruşca 98. 
Mărzac stegar 64, 67, 68. 
Mărzac Vasile căpitan 28, 29, 
mascuri 14. - 
Măscurei, la Tutova 14]. 
matce „a întors 2 matce bune 

41. 
măturători gospod 31. 
Matei 147. 
Mateiaşi vel logofăt 96. 
Mavrocordat Nec. Vodă 75, 77. 
Maxin 8, 24, 106, 107, 131. 
Maxineşti 30. 
medelnicer 106. 
Mediac 111. 
Meleghi 17, 57; stegar 64, 66, 

67 clucer, 68, spatar 132. 
Meleştean Nec. 66. 
Melinte 29. 
Melinteni 29. 
menzilgiul 31. 
Mereuţă Todică 12. 
Mereuţa Savin 70. 
meserciu 20. 
meşterşuguri 76. 
Metodie parc. de Roman 164. 
Miceşti. 108. 
Miciulişte 21. 
Miclâuşeni 111. 114, 127, 130 

(peste Prut) 131, 133 (merge 
pe 4 bătrâni).
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Micotici Groze 100. 
Micul 167, 96. 
Miculinţi 5. 
Midian Sim. popă otHotin 18, 

19. 
Mihai vătav 6. 
Mihai zugrav 53. 
Mihai popă 79. 
Mihail 15. 
Mihai Vodă Viteazul 159, 174. 

Mihail pan 89, 92 (cneaz). 

Mihăilă 96, 120, 93 (hăleşteul 
lui —), 

Mihăilă vameş 133. 
Mihăileasă 20. 
Mihăilescul 123. 
Mihailovici diac 32. 
Mihalachi 34. 

- Mihalachi stolnicul 35, 35, 38. 
Mihălcăuţi 21. | 
Mihalcea 30, 110. 
Mihil Andrei 23, 44, 158. 
Mihil Londe 127. . 
Mihil post, 159, 
Mihilie Alexandru 42. 
Mihnea Radu Vodă 134, 136, 

155, 159, 169, 173. - 

Miletin 100, 102. 
Miron parcalab 5, 65. 
Miron 108, 150. - 
Miron stolnic 164. 
Misai preut, duhovnic 57, 85. 
Misailă 110. 
Mitică 144. 
mitoh 97. N 

Mitre Apostol vornic 49. 
Mitre căpitan 36. 
Mitre 159, : 
Mitrofan Episcop de Huşi 141. 
moară în Siret 91, 143. 
moarte de om 40, 41, 116, 151, 

155. 

Mocişco Vasile 85, 86. 
Mocişco Iftime 85, 86. 
Moga Gavril 33. . 
Moga Istrate 115.   

Moghilă C. Vodă 81, 113, 163. 
Moghilă 96. 
Moghilă Eremia Vodă 112, 113, 

115, 116,117, 120, 121, 140, 
141. 

Moghilă Simeon hatman 113; — 

Vodă 123, 141. 

Moghilă Gavril Vodă 159, 174. 

Mogian Sava. 
Mogvş calaraş 31. 
Mohorăta 110. 
Moldova, apa 27, 126 (Muldua) 

48, 72, 73, 88, 96, 98, 99, 

105, 106, 113, 115, 116,117, 
141, 148, 154, 163, 166, 169. 

mori 10. 
Morozan 18. 
Morozan Apostol 42. 
Moşăteşti 144. 
Moşul 96. 
Moţoc 131. 
Moţoc Toader 123. 
Moţoc lacob 128, 135. 
movila găunoasă 2 
Movileni 43, 44. 
msţa (luna) 50. 
Mumcaciul 116. 
Murgoci Simion 61. 
Murgoci Anania 61. 
Murguleţ Nec.. staroste 4. 
Murguleţ Gh. cupar 34, 35 
Muşat clucer 159. 
Muşata apă 69, 
nacealnic schitului Dumbrăviţ? 

7. | 
Nacul de visterie 52, 110. 
Nacul lonaşco armaş 26. 
Nacul Dumitraşco stolnic 26 

24 (căpitan). 
Nacul Gavril 63. . . 
Nacul Toderaşco, stol, 33, 35 
Nacul Simeon 142. 
Nădăbaico Vasile 42, 109 

__ Nădăbaico vel vornic 136. 
Nalivaico 136. 
Nastac, odaia—61, 
Nastasă med. 82.
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Nastasia Jurie 103. 
Nastasia 109, 126, 168. 
Nastasia loan 166, 
Nastea 31, 131. 
Nastea lonaşco 111. 
Nastea Gavril 120, 122. 
Năvărneţul 60. | 
Năvrăpescul Arsenie 102. 
Năvrăpescul Tudosia 102. 
Năvrăpescul Gheorghe vornic 

de poartă 103, 129, 169. 
Năvrăpeşti 124. 
Nazaria 61. 
Neacşa 115. 
Neacşul 158. 
Neagoe 95, 158. 
Neagoe Mărinca 111. 
Neagul 158. 
Neamţ, ţinutul—7, 10, 35, 146; 

parcalab de — 113. 
Neanea 139, 
Nebojatco -uricar 120. - 

Nechifor 13, 134, armaş 127, 
128, 130. 

Nechifor vatav de laşi 127, 
128, 130. 

Nechita căpitan 29. 

Nechita zugrav 88. 
Necula 136, 
Necula vel spatar 160, 176. 

Neculai Dumitraşco 4,5, 65. 

Neculai armaş 69, sulger 58, 
73, 74, 178. 

Neculce lon spatar 69. 

Nedelco uşiar 222. 
Negrea Tiron 165. 
Negrilă 95. 
Neguleşti 48. 
Negrilă T. staroste 136. 
Negru, deal 92. | . 
Nemerniceni 107, 118, 119, 126 

(pe Şomuz) 141, 142 (note 

„ istorice). 
Nemţască, în țara — pănă la 

Muncaci 116. 
Nenciul 69, 108. 
Nenişoae Iftimie 81. 

Surete şi Izvoade, Vol, XĂII 

  

  

neyoe, am căzut la — 71; lo- 
vindu-mă grea—74. 

Nica stolnicul 29, 66. 
Nicheia 164, 177. 
Nicodin Sinadon 29. 
Nicoară 120. 
Nicoară log. 147. 
Nicolae hotnog 127. 

. Nicorești, viile de la— 79. 
Nicule sulger 77. 
Nistor 96. 
Nistor călugăr 144. 
Nistrea 108. 
„Norco şoltuz armaş 127. 
Oană vornic de Suceava 89, 
Oancea 44, gramatic 92. 
oaste de Turci şi Tatari 45. 
Oboroceni 102, 103. 
Oceni 57, 66, 68. 
ocol,— Sucevei 105. 
Ocii, drumul — 137. 
odae 61. 
ohabnic 32. 
Olăcar Gh. diac 26. 
Oiar 79. 
Olar Gheorghe 43, 61.. 
Olenii 100, 102. 
Olinii Toma 119. 
Oit, apa— 158, judeţ — 174, 
Olteneşti 63. 
Oltenescul Gavril 79, 82. 
Onca post. 81, 
Onceni —pe Jijia 64. 
Onciul popa ot Suceava 119, 

167. 
Oneşti 23. 
Onicico, unde a fost casa lui- 

95. 
Onofrei 30. 
Onosie 41. 
Onut 22, 64. 
Oprea vel logofăt 109; post. 

159, 140. 
Orhei, ţinutul— 10, 
ort 64, 
Orzăşti 85 
ot (din) 140. 

13
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ottam (de acole) 27, 45, 140,145, 
seq. 

Păcurar căpitan 31, 
paharnic 7 seqqg. 
Păhna 24, 83, 
“Paholce 43, 
Pahomie popă 124, 
Paiul Iordachi 41. 
Paladi Aspra 37, 
Paladi Cost. 37, 
Paladi Teodor 2 jicnicer 6, vist, 

15 
Paladi Ion vist, 59, 61, 68, 

118. 
Paladi Catrina 116, 
Palaghia 150. 
Palaszca Andreas 54, 
Paleologul D. Chiriţa vist, 164. Păltinişul 120, 122, 133, 134, pămănturi 4, 11, pământuri câte 10 potronici 41; — de 30 paşi 47, 82, 116. 
pamente 14, 
Pan aprod 52, 
Pană căidărar 20, 
Pană croitor 52, 53, | Pană paharnic 148, 150, —stol- 

nic 115. . 
Pănceşti 136. 
Pantea 104, — căpitan ot laşi 

127, 128, 130. | 
Păntelei preut 3, 20, 31, 154, Papa egumen de sf. Sava 53, Papa vel: vornic 160, 177. 
Parasca 8. 
Păârasca Eremia 125, 145, 146. Paraschiv 43, 65. 
Părasco Eremia 125, 145, 146. 
Paraschiva căminar 20, 73. 
Paraschiv 2 1og,, ispravnic 160. 
Paraschiva presbitera 153, 
Paraschiva vel log. 159. 
Părcălăbescul Gh, 27. 
părgari, (12 erau) 26, 134. Partenie egumen de Bârnova 53, părăul Negru 145. 
Pârvan biv comis 142. 

Pârvul C. medelnicer 37, vel 
armaş 47. 

Pârvul lonaşco 145, 146, 153, 
Păscălina 19, 49, 50, 51. 

* Păşcani sat 163, 169, 
Paşco 30. 
pas-şi, de 6 palme 80, 84, 
patcea 139, 
Pătrăşcani. 96. 
Pătraşco 12,24, 33, 114. | 
Pătraşco protopop de laşi 12, 
Pătraşco Brut 124. 
Patraşco biv parcalab 143, 
Patraşco uricar 126. 
Patraşco Drăguţa 126. 
Pătrău Gavril 27, 30, 76, 
Pătrău lon 28, | 
Pătrău C. camaraş 17, 18, 30. 
Pătrău Zanet 76, 82. 
Paul de Căutişani 113. - 
Pavăl seiman 43. 
Pavăl talpalar 65 
Pauleşti ot Vrancea 135. 
Păvăloae Nec. 150. 
pecetluit, cu—de la vistiernicul 

cel mare 36. 
pecetea oraşului 107. 
Peia 158. . 
Peletiuci 149. 
peneazi <iau cumpărat cu pe- 

neazi lei» 129, 
Peniţă 27, 28. 
Pentelei 152. | 
Pepele 96. Na 
Pereschiv 98, 115, 116. 
Perieni 60. 
Perişăni 120, 
Perjul lord. 38,. | 
peşte, a dat al treilea—62, de 

trei bani un—64, a dat— 
de a zecea 64, din.trei peşti 
un—64, 

Petrea 16, 167. 
Petre vatan 161. 
Petre Vodă Rareş 95, 100, 102 

(tatăl lui Iancu Vodă Sasul), 
112, 116.
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Petre Vodă Șchiopul 99, 103, 
105, 106, 122, 143, 145, 

Petriceico Stefan sulger 4, clu- 
cer 24, vel log. 116. 

Petrileşti 84, 
Petrimăneasa 127. | 
piarsic „la Piarsici“ 11. 
Piciorogani 100, 102. 
Pietro 20, 118. 
Pilat Stefan vornic de poartă 

46, 55. 

Pileani 152, 153, 154. 
Pilipovschi Ioniţă 2 med. 104. 
pisar unguresc 53. 
Piscu «la Piscu la Stolniceni» 

125. 135. 

pitar 33. 
Piteşti 40. 
pivniţă 54; casă cu pivniţă 

18, privilegii la— 67. 

Plăcăreşti 109. 
plasa de sus şi de jos 174. 
plata «<a plătit 17 boi, 1 cal; 

2 vaci cu viței, 10 taleri 
bani gata 107. 

plata esă plătească limbă strâni- 
bă> 30. * 

Platon 150 
Pleş Opre 69. 
Pleşeşti 140.. 
Pleşco [lie 7. 
Pleşco Vasile 3 logofăt + 47, 48, 

49, 55. . 

plodul domniei mele 176, 
ploscariul 108.. 

pod, a opri .un: — la Oancea 

Podobitul lvaşco 92, 
Podobiţi 140. 
pogoane 27. 
Pogăneşti 124. 
Poiană uricar 21. 
Ponici D. pah.; 28 (spiţa),   

Popovici Stan 89. 
Popovici Luca uricar 96. 
Popovici Ivaşco 93, 
Popovici Pătrău 93. 

Popa Vasile clucer ot gospodia 
54 ; uricar 85. 

Popască, partea-—7. 
Popăscul Nec. 29. 
Popeni 2, 3, 4, 15, 93, 169. 
Poroţchi Trohin 6, 69. 
portar 5. 
poruşnic 65. 
posledui (a-), «s'au poslăduit> 

11, 23, 30, 94. 
Postolachi 26. 
Postolachi caminar 120. 
Potlog Gavril 127. 
potronic 31, 32, 40, 43, 102. 
Prăjeni 100, 102. 
Prăjescul Gh; 6. 
Prăjescul Vorontar comis 81. 
Prăjescul Andrei mazil 90. 
Prăjescul Nicoară diac .105, 

vist. 123, 124, 125, 126, 
135 — biv. vornic 143. 

Prăjescul lonaşco 169, 171. 
Prăjescul Lupul 149. 
Prăjeştii 144. 
Precup 30. 

preţ; câte 1 ort de stog de fân 
64, drept 3 părechi de boi 
şi 10 vaci cu “viței 29, 
«am dat 30 boi în picioare 
şi 2 cai buni» 97; drept 12 
oi cu miti 111; drept o vacă 

cu vițel şi 5 taleri 131, 30 
taleri fac 1l galbeni, talerul 

are 12 potronici şi potroni- 

cul are 9 şalenghi 134; 20 
epe preţul 200 galbeni . sau 
bani gata 141 ; o femee ve- 
cină venia drept 17 galbeni, 
iar 26 femei fac 422 sal- 
beni 159, 

Pricopie med. 114...
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prisacă, 16 cât arunci cu mă- 
ciuca în toate părţile din mij- 
locul 
arunci cu toporul în toate 
părţile 70. - 

Prisecani 100, 102, . 
Prut 88, 104, 151, 155. 
Pucerea Gh. 30, . 
Pungeşti, condica, — 146, 147. Purceleşti 90, 123, 124, 135, 139, puşcărie, vatav de— 133. pustiul 29 : din pustiu în țin. Iaşilor 29, 
Putna 130. 
Puţ la drumul mare 135, 144, Răbăia drumul— 88, 89, 
Răcătău 2,. 136, 
Răceni 69, 
Răchita, drumul 136. Racoviţ Cehan Ig. 9, 10. Racoviţ Mihai Spătar 47;—Vodă 59, 62, 67, 68, 104. 
Răcoviţ Nec, hatman 11; par- calab şi hatman 25, 
Racoviţa Maria 1]. 
Răcoviţ Ion comis 25. 
Racoviţa Radul log. 96. Rădăuţi 88. 
Radul 158. 
Radul Voevod 173, 
Radul logofat 159, | Radu Vodă Mihnea 82, 166. Răducanul stolnic 10. Răghineţ Nec 57. 
Răspop 73. 
răsuri, de ug—câte 2 potronici 45 
Răşca, apă— 48, 85, 
Răşca, hram sf. Neculai 141, Răteşti 9. 
Raţ lanoş «cu haiducii săi au ars satele din ocolul Vran= cei 136. 
Răuţoae 78. 
Răzmeriţă de visterie 110. robie „au scos pe feciori lui Tofan din—« 4, . 

poenii 16, 38, 48, cât 

| Rogoaze 136, 
Rohtineţul 92, 
Romăneşti (Epoteşti) 26, 127, 

128, 
Romanați 158, 
Ropceanul Ion 63. 
Roset Ilinca 96. 
Roset Maria 96, 115 (agioae).. 
Roset lord. vist. 44, 47, 
Roşca Gh. vist, 3, 78. 
Rosca Dim. vornic de gloată 
4,5 .. 

Roşcani 60. 
Rotompăneşti 119.: 
Rugăşeşti 12. 
Rugină vornic de poartă 4.5, 
Rugul Simion 31. . Rughină, la—2, 
Rus Ene preut 141. 
Rusca 123. 
Rusiani 23, 
Rusineşti 158, 159, 160, 173. 
Rusul 136, 153, 154; movilă — 

88. 
Rusul losaf monah 97. 
Rusul Pârvul 152, 
Ruşii 167. 
Ruşii Zavului 166, 168. 
Ruxanda (al — Ion) 40, 41 42. Ruxanda (al — Chiriac) 41. Săbăşani 22, 
Saca 59, - 
Săceloae Toiana 20, | 
Săcuianul 7, diac 139. 
Săcul, mănăstire 48, 
Safer Vasile 69, 
Safer loan 70, 71. 
Safer Toader 70, 
Satta 35; cneaghina lui Gh. 

Stefan Vodă 3, , 
Saicul Dum. 65, 
Sălceanul T. 41. 
Săliccani 22, 
Salomia 24, 25, 100, 101. 
Sambacil 96. 
sameş sf, Mitropolii 91.
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Simion 41. 
Samson vatav de puşcărie 133. 
Sănăuţi 22. 
Săncăuţi 21. 
Sanda 99. 
Sanhira 124. 
săniţar 135, 
Sandul uşerul 29. 
Săoari 20 
Sâpoteni 2, 
-Sărata 29. 
sardar, câr—79. 
sărindar: 57. 
“Sas, cotul lui— 164. 
Sasul lonaşco 131. 
sat, să-şi facă lui-şi sat :105. 

- domnesc, mănăstiresc, bo- 
eresc 130, 159. 

Savin 4; vel medelnicer 36, 
uricar 49, sulger 135. 

Scânteoae Ancuţa 47, 88. 
schimb 9. 
'Scoposeni 2. 
Scorţăşti 110. 
Scrădan 19. 
Sculi Todosca agă 21, 22, 
'Secuiani 9, 30. 
sednic 64. 
seiman 43, 68. 
selişte 66. 
Selişte, egumen de— 70. 
Serciac Nistor 11], 
Serghie, preut 33, 167, 
'Silion şatrar 59, armaş 110.. 
Silion Ion log. 2, 47. 
Silion Apostol 111. 
Silion Vasile post. 134, 
Siminiceni vornic de— 126, 

135, 
Simion, preut 20, 96, 148, 150, 
Simion cizmar 31, 4, 67. - 
Simion vist. 113. 
Sineşti 91, 93, (schit), 94, 130, 
Siret 90, 94 (moară în -) 97 

(malul —) 106, 137, 163. - 

Sireţel 27. | 
sirmă, o cămeşă de — 139.   

Slatina măn. 134. | 
Slăvilă Apostol 111. 
Slobozie, la Galaţi 31, 130, 
Slugile parcalabului 31, 
Smeeşti 62. 
Smila, gura—59, 61. 
Smotrici 49. 
Sotau (Suceava) 6 
Soci 28, 29, 38. 
Sotronia 100, 102. 
Sohodniani 59, 6!. 
Soholeţul 69. 
Soroca 22, 23, 53, 129 (par- 

calab de —), 

Soroceanul Stefan 63. 
Sora 145, 146. . 
Soriţa 132. 
Sovătul — Bugăi 28, 29, - 
Spărcoceni 69, 70, 71. 
Spineni 143, 144. 
Stahl 11, 135. 
Stamati lon pitar 168. 
Stan 96. 
Stânca (Roznovanului) 78, 95, | 

120, 164, 166, 167. 
 Stăncescul Mihai ot divan 1i. 
Stanciul 175. 
Stăneşti 22, - 
Stănilă 96, 102. 145 (Şoimar). 
Stănileşti 1, 134. 

- Stanislav, episcop catolic ot 
Bacău 76. 

Stârcea Tofâna 2. 
Stârceaă Maria 2, 3. 
Stârcea Isac 2, 3. 
Stârcea Gligoraşco. 4. 
Stârcea Gheorghe 16. 
Stârcea Vasile vornic de poartă 

„12. 
staroste 4, 136. 
State clucer 37, 
Stefan, croitor 51,66 „—talpalar 

43, 
Stefan de visterie 53, 
Stefan Toader diac 33, 67, — 

stolnicul 29,
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Stefan Gheorghe Vodă 1, 10. 
(s'a râdicat cu Ungurii şi 
Muntenii pe Vasile Vodă), 134 
(fii săi Alexandru, Petre şi 
Bogdan). 

Stefan Vodă cel! bătrân 81, 93, 
94, 95, 98, 99, 100, 102, 
107. 108, 151.. - 

Stefan 138, 145. 
Stefan pan 89. .. 
Stefan vel spatar 93, . 
Stefan Dumitraşco vornic 164, 
_ vel log. 168, 170. 
Stefan Vodă fiul lui Alexandru 

cel Bun '92. 
Stefan Vodă .cel tânăr 94, 122. 
Stefan Vodă sin Petre Șchiopul 

122. , . 
* Stefana 150, 
Stefăneşti 22, 
siegar domnesc (gospod) 62, 68, 
Sterian Gh. 66. 
Stihi 31. . 
Stoeneasă, gârla — 
Stoian 12, 148. 
Stoica 112, 158, a 
Stoica vatav 96, vel log. 159, 

175, 177. | 
Stoleşti 84. | 
Stolniceni-Prăjescului 90, 102, 

105, 112, 124, 125, 135, 
169, 170, 171. 

Storneşti 96, 140. 
Strămbeanul Neculai 6. 
Străoani 17. Pa 
Stratulat uricar 16, 31, 110— 

căpitan 33, 
Stratulat 82, 150. 
Stravici Petre 81. | 
Strele Gh. vornic de gloată 47. 
Strezescu Toader 77. 
Stroe Maruşca 61. 
Stroe 92. 
Stroescul. căpitan de darabani 

97. 

Stroescu Nastasă armaş 77 — 
căpitan 82. . ! 

  

  

Stroeşti 27, 30, 36, 77, 81, 82, 
Stroici Lupu vel log. 104, 107, 

113, 116, 119, 120, 122, 146. 
Stroici Simeon vist. 126. 
stupi 14, 51 „au luat stupi de- 

setnicii pentru desetină“ 38. 
Sturza C. 80. 
Sturza Ilie stolnic 25. 
Sturza Sandul hatman 30, 49. 
Sturza Matei 49, 
Suceava 3, (preut: domnese 

din—) 8, 12, 25, 48, 92, 105, 
107, 114, 117, 118, 119, 
120, 138, 140 (spital în—). 
«când a venit însuşi îm- 
păratul turcesc şi a fost 

“pănă la— în bătălie în zilele 
„domniei mele Petru Voevod 
98; vornic: de — 89; portar 
„de— 112; :parcalab şi hat- 
man de— 113; ocolul—127. 

Suceava, ţinutul — 12, 34, 56, 
58, 77, 123, 125, 126, 139, 
163, 169. : 

sucnă verde de taftă 50, 
Sucmezău 136. 
sulger 7, 17, 45. 
Ssulgerie 45. 
Sultan stegar 31. | 
suret 8, 9 24, 25, 28, 30, 32, 

30, 40, 61, 71, 81, 160. 
şalenghi 134. 
Şandru, unghiul lui— 137, 
Şărban 79, 80, 96, 
Şărbici 100, 102. , 
şărgi de argint 139; de urşi- 

nic (139), _ 
Şeian Gligorce 124, 126, 133 
“(Schejanul). 

Şendrea' 128. 
Şendreni 131. 
Şeptelici Gheorghe med. 24, 

117. 
Şeptelici Sandul 62. 
„Şeptelici Vasile 126, 141 (hat- 

man şi parc. de Suceava). 
141, 142.
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Şeptelici Tofana 126, 127. - 
Serbicani (Codreşti) 100, 102. 
Serbul log. ot Hănceşti 177. 
Şercani 10. Ia 
Şerpe Tofan 83, 84 
şetrar 123, 128. 
Sofrăneşti 146. 
Şoimarul 141. 

 Şolcani 143, 144, 145, 146, 147. 
Şoldan Enachi 144, 145. 
şoltuz 26. 127. 
Şomuzul 81, 126. 
Ştiubei 110. 
Surăneşti 1], 41. 
Şvişcani 3. . 
Tabără Gh. 107, 118. 
Tăbărţă lonaşco vornic 135, 

169. | 
taftă 50. 
taleri 5, 10, 29, 127, 128,131, 

133, 140; — de argint 108, 

150, 167,—bani gata 103, 124, 

147, 148, 161,—bani numărați 

167; — bani buni de argint 

129; —bătuţi 155; —bătuţi 
de argint 126; —obişnuiţi 
112, 131; —tătărăşti 108. 

Talmaci Andrei căpitan 114. 

Talmaci paharnic 25. 
Talpă Simion 3. 
Talpă Vasile 4. 

Talpă vornic de poartă 15, 46. 

Talpă Safta 21. 
Talpă Mirăuţă 21. 
talpalar 43. 
Talpeş Apostol 41. 
Tămădueni 163, 

Tanasă (şatrar) 5, 40—53 (că- 

pitan) 54—66, —porucinic 71. 

Tănaşco 18. pr 

Târgovişte. 159, 160, 177. 

Târgul de jos (Roman) 88, 

Tărnuşca 117. 
Târzii 17, 24, 82. 

Târziul Stratulat 46. 

Târziul Costantiu 46. - 
„ Tasie preut 12. 

  

  

Tatari «s'au răscumparat din 
robie de ia—» 99. 

Tătăranul Vasile 11. 
Tătărăni 30. 
Tătărăşti 136. 
Tăutul 15. 
Tăutul lon vel log. 94, 147. 
Tăutul Mihai parcalab de Ho- 
- tin 164, 
Tecuci 26, 43, parcalab de- 118. 
Teliveşti 111, -112, 114, 131. 
Teodor iereu 9." 
Teofan calaraş 31. 
testament 37, 75 
fij (iarăşi) 140, 148. 

“ Timofte preut 82. 
Timotineşti 70. 
Tiron diac 7. 
Titiul lonaşco 1. -: 
Tivodar 143, 

Toader, paharnic 17, 83, 85, 

Toader vatav 38 — armaş 49 

— postelnic 53, — spatar 69, 

—parcalab 4, — comis 73, 74. 

Toader 127, 155. 
Toader popă 128, 131. 
Toader şatrar 127, 128, 130. 
“Toader vataman 145. 
Toader parcalab de Roman 113. 

Tobuci 69. 
'Tocsobeni 114, 131. 

Toderaşco Carp post. 96. 
Todereşti 2, 150. 
Todoran diac 129, 152, 153, 

154 (Tuduran). 
Todoraşco comis: 58, 77. 
Todurachi Gavriil 41. 
“Tofan 42, 104. 
Tofana 69. 
Tolocico lonaşco 112. 

Tolocico Agafia 112, 113. 

Toma 145, 146, 147. 

Toma 3 postelnic 163. 
Toma vatag 114. 
Tomşa Stefan Vodă 120, 130, 

148, 149, 154, 160, 163 
(star) 164 (fiul).
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Topor 153, 
Toporoae Dim, 152, 153, 155. Toporoae Sava 152, 155, Trică Ivan 3]. 
Trifan 96, 175, 
Triponeşti 2, 
Trohin Poroţchi 70. Troian 90, | | Trufanda vel post. 158, 159, 159, 169, 173, 174, 175, Tudor vornic 39, 
Tudosiica 29. 
Tudosă popă 12, 
Tudosă logofăt 175, 
Tuduri parcalab de Hotin 133, 89. 

o 
Tulova | 
Turcul 127. - 
tutepatru 146, 
Tutova 48, 59, 71, 115, 116, 127, 160, 161, 
țărani de Tutova 45; ai da „ Pace de ţărănie 45, Ţago 136. 
Țarigrad jidov de -— 113, Țărni David 66, - | țigani «din drese de la domnii Munteneşti 129. ă țircovnic 107, 139, 
Ținţar 145, | 
Tipilic Cost, 27, 
Tipilic Trifan 28, Togoe Istrate 39, Tugui. Tofan 4. 
Tugule 16, 

- Ucrainscoi zemle 31, 36.35 ughi 139, 144, 175; bani buni 18, 31, 32, 
unde a fost casa lui Dumitru 93 ; unde iaste Nenciul jude 91;. unde este Hueţu 93; unde este casa lui 92; unde a fost cneazul Mihail 92; unde a 

Ungro Vlahie 158, 173, Ungureni 106, 136. Unguraşi (— Mateiaş) 33, 34. 

  

Ungheni 9, 85, 
unelte 5, 
Urâta Văscu 12). 
Ureache (când a hotărât-—Sin- Căuţii) 2, 21, 
Ureache Nistor vel vornic 118, 
uric sârbesc 83, - Ursa 66. 
Ursache vameş 7, 8. - 
Ursul, parcalab 1, 53, 38, 
Ursul Gogoman 97. 
Ursul vatag 106, 107. 
Ursul T. 131, 
urşinic 139. 
Uscatu 148, 
Uscaţi 17. 
Usteşti 23. 
Ustia 28. , Vadul roş 2 — vadul morii 2, 28 
Valea sacă (v. Sovătul de sus) 28 

: Vălcul 158, 
văleat 24, 
Văleni 33, 159, 
vameşi de Hotin 133, vămăşoae 7. 
Vancicoviţi 6. 
Varatec 12, 
Varlaam egumen de Berzunţ 29. “ Vârlan vornic 69. 
Vârlan Simion 57. | Vârlan log, 34, 35, 110 (de visterie), - 
Vârlăneasă (îi—) 77. 
Vărşcoae armanul 131, Vartic 26, n 
Vartic Ursul Vornic 1], 2, log. 32, i17, 

„Vartic căpitan 67, 68. 
Vartic Petre. portar de Su- 

Ceava 1[2, , 
Vartic Gavril 113, 
Vartic Anisia 112, 113, 
Vartic luraşco post, 112, 113, Vartic Gavril 112, 
Vartic Lupul armaş 112,



— 201 — 

Vartic Nastasia vorniceasa 114, 

115, 116 (spiţa). 

Vartolomei protopop. 5... 
Vartolomei stolnic 160. 
Varvara 78, 81, 140, 145, 146. 

- Vascan Petre 143.. 
Vascan lon 143, 144. 
Vasilachi vatav 31, 83. . 
Vasile vataman 18, 19; comis 

Vasile parcalab de Neamţ 113. 
Vasile preut 3, 70, 80, 104. 
Vasile pisar de cetatea Hotin 6. 

Vasile ţircovnic 8. 
Vasile şoltuz 33, — uricar 84. 
Vasile cupar 80 — diac 17,31, 

— armaş 50, 51; med. 106. 

Vasiliuţi 100, 102. 
Vaslui, ţinutul—12, 18, 23, 38, 

48, 109,  - | 

Vasutca 91. 93, 
vataman 18, 125, 145. 

vatav de aprozi 53, 61, 107, 
116. 

vatav za comişei 147. 
văzăndare TA. 
văzum, 109. 
Vechiul lie 41, 

Vechiul Petre 16. 
vecini 2. 6, 7, 9, 22, 48, 130, 

158; din Rusineşti 174, 175, 

176. , 
vecinătate, a murit în —30. 

Veisa pitar 100, 101, 103, 143, 

Velişco 39, 120. | 

Venculeţ Enachi 49. 

Verdeş Nicoară 11. 
Verdeşoae 7. 
Verişcani 91, 106. 

Vicol armaş 63, 124. 

Vicovele de sus 106. 

Victor Grigoraş 104. 

Vidra, vie — 97. 

vie, 2 falci—la Cotnari (—la Pă- 

curari) 4, 8, 139. 

Viiua 39. 

Pa 

ee 

  

Viltoteşti 69. . 
Visterniceni 159. 
viş (sus) 26. 
Vişnovăţ 120, 133, 134. 
Vlăcan 95. ” 

Vlaicul 96. 
Viad Vodă sin Petre Şchiopui 

122, 
Vlad parcalab -99. 
Vlădeni 12. 
Vlădești 124, 135. 
Vlădoianu Natalia 160. 

Viasă comis 29, 
vieat 50, 140. 

Voico vel logofăt 131. 
Voinea 158. 
voitul (şoltuz) 133. 
Volcineţ 22, 23. 
Volodiani 22. 
volost (ţinut) 149. 
Vorona 91, 94 (gura—). 

vornic de poartâ 55, seaq. 

Vorniceni 5, 

- Voroneşti 131. 

Voroşceac Juri 94. 

Voruntar comis 147. 

Voruntar (v. Prăiescul), lon 

100, 102. 
Vrabie lonaşco 151, 152, 154, 

155 (spiţa). 
Vrancea 135. ” 

Vrânceanu căpitan 16, 18, 42. 

Vreme căpitan 24. 

Vreme Toader 78. 
Vrişcăuţi 3. 
Vulfu Andrei 76. ” 

Zaharia clucer 65, 146, 15), 

166, 167. 
Zăbăreşti 119. | 

Zahul Vasile 18, 19. 

zălog 12, 123, 141 (pentru 20 

cai) 147. 
Zane Dumitraşco 66, 112, 114 

(diac). 
Zanet 27. 
Zăpodia (vale—) 137. 
Zărneşti 128, 165. 

( pAREsItI « 
+) 

Na apune  
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Zavriani 74, 77, 78. 
Zavul 167, 168 (epii a). 
zeat (ginere) 31, 41, 148. 
zece „din zece 108 reiea 12; 

a lua deazecea 44, 56. 
„zestre 36, 74. 
Zgabură Gh. parcalab de Ho- 

tin 28, 29. 
zi „Cu 2 săptămâni după“ Paşti 

16, n'a venit la zi 40; am 
pus zi 135; când a “fost la 
zi 145. 

zloți tătărăşti 93, 99, 103, 112, 
114, 120, 122, 145, 146, 147, 

Zmeeşti. 30. 
Zota sulger 20, 23, 24, 31. 
Zota vameş 127 
Zubriceni 22. 
zugravi 88, să zugrăvească 2 

biserici 88. 
Zupco Spiridon 124. 
Zuza vornic 70.



TABLA DE MATERII 

6920 April 3 (1412) regeste. Pentru Comăneştii pe Başău 

Fără dată de an (c. 6924). Alexandru Vodă cel Bun în- 

tăreşte lui Nechita şi Dobre zugravi 2 sate pe Dris- 

laveţ, Crăiniceştii şi Leucuşeştii. Se dau hotarele . 

6937 Ghenar 10 (1429). Suceava, regeste. Pentru Purce=. 

eşti . - . . .. i. . . 

6941 Noembre 16(1432). Ştefan Vodă dărueşte lui Hodco 

Costici mai multe moşii pe Siret - .. . 

6946 Iunie 20 (1436). regeste. Pentru Hluboca -. - 

6953 Mai 12 (1445), Suceava. Ştefan Vodă dă lui Ivaşco 

Podobitul satul cu casa lui ia Cârligătura 

6987 Mai 11 (1479). Ştetan Vodă întăreşte lui Ivaşco Po-.: 

povschi cumpărăturile făcute cu 100 zloți tătărăşti 

de la Armanca femeia lui N. Lopatinschi 

1026 Ghenar 30 (1518). Ştefan Vodă întăreşte feciorului 
Amuşcăi moşia Hueţănii dată lor de bătrânul Ştefan 

odă . . . . . . . . 

1054 Iunie 23 (1576) laşi. Petru Vodă Rareş întăreşte ne- 

poţilor lui Vălcea satul Bătăreşti la Cârligătura, cum 

şi seliştea Măcău Viad — - . . E . 

1056 (1548) regeste. Pentru Certioană . 

1056 Martie 9 (1548) regeste. Pentru Certioana . . 

7063 Septembre 24 (1554) Hârlău. Alexandru Vodă Lă- 

puşneanu întăreşte la 34 proprietari moşia Dimaciul 

şi Dumbrăviţa la Tecuci, şi le împarte moşia pe 

trei bătrâni . , . , , . . 

1077 Decembre 13 (1568) laşi. Bogdan Vodă reînoeşte 

titlul de proprietate în lugani, pe Pereschiv, nepoţi- 

lor lui Bran parcalabul, uricile vechi fiind pierdute 

supt Petru Vodă Rareş e A po 

1084 Dec. 14 (1575) laşi. Petru Vodă întăreşte lui lon 

Golăe vel log cumpărătura, ce a făcut cu 1000 zloți 

tătărăşti în lucşenii pe Jijia dela Sandu şi Drăguţa, 

răstrănepoatele lui Grozea comisul de supt Stefan 

cel Mare 
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7089 Mai 11 (1581). lancul Vodă Sasul întăreşte împăr- 
țala între urmaşii lui Şerbici şi ai Olenei şi alege 
părţile Măricăi şi ale Fiisaftei în Vasiliuţi .. . 

Fără dată (c. 7089 Mai 11). lancul Vodă întăreşte împăr- 
țala de moşie între urmaşii şi strănepoţii lui Şărbici 
şi ai Olenii şi alege părţile Veisăi pitar . . 

"7093 Noembre 24 (1584) laşi. Petru Vodă Șchiopul carte 
de cercetat de au sau nu moară pe Siret Veisa pi- 
tar şi Prajescul vameş, alăturea cu măn. Neamţului - 1093 Februar 29 (1585) laşi. Iancu Vodă Sasul întăreşte Veisăi pitar cumpărătura făcută cu 200 zloți tătărăşti în Colobanţi de la Ileana Barbovschie . . 

„7093 August 18 (1585). Petru Vodă Șchiopul întăreşte vânzarea ce o face Nastasia lui lurie cu 60 zloți în moșia Liveni cătră Pantea şi ai lui . . . Fără an (cătră 7094) Albeşti. Zapis prin care Petre Bilaş vinde diacului Nicoară Prăjescul o vie la Hârlău cu 300 zloți tătărăşti . . . . . . 7095 Fevruar 24 (1587). Petru Vodă dărueşte lui Ilie Crimca diac un loc pustiu lângă Suceava, Unguraşii, să-şi facă sat, ajutându-l la luptele, ce a avut cu Cazacii. 
Fără an (c. 7097=— 1589) Suceava, Petru Vodă Schiopul întăreşte lui Gheorghe parcalab de Hotin cumpărăturile făcute în Păltiniş de la Gavril al Nastei şi de la cneaghinea lui Nedelco „? . . . 7097 Octombre 6 (1588) Huşi. Petru Vodă Șchiopul nu dă dreptate satului Colibani să aibă moară în apa Bârladului nefiind riverani . . . . 7098 lunie 8 (1590) Suceavă. Bole şoltuzul de Suceava măr- turiseşte cum Evloghie a plătit pentru Isaico o da- torie în vite , -, , . . . - Fără an (c. 7099 Fevr. 19. Zapis cum Atsănie Năvră- păscul vinde cu 10 galbeni partea sa din Colobanţi pe Miletin surorii sale Tudosiei . . 7102 Februarie 20 (1594). Aron Vodă întăreşte lui Nis- tor şi la ai lui cumpărătura ce au făcut cu 40 taleri în Bătăreşti de la Lupul sin Hilip . « . 7102 Lunie 7 (1594) laşi. Aron Vodă întăreşte vânzarea ce erDeace iace în Hărcești cu 88 taleri . Bolbocel din Chirileni : , , aleri cătră Gh. Fără dată (ante 7104). Zapis de vânzare prin care ne- poţii lui Petre Bătărescul vând cu 20 taleri lui 

Fără du au e 7104 April 4). Zăpis ds vânzăre ni ca 
ră dată (ante pril 4). Zapis ânz: i Andronic şi Stefania LA re de vânzare Pta Câre din Baâtăreşti lui Istrati şi Cernuşcăi 

leri partea lor - 
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7104 April 4 (1596), Zapis prin care Dumitrachi şi Gh. 
Velişco cumpără cu 40 lei părţile Urâtei din Bată- 
reşti . . . . . . , . 

Fără dată (c. 7106). Febr. 2 (1598). Zapis prin care Nas- 
tea fata Mărinei vinde o şesime din jumătate sat 
dia Miclăuşenii pe Prut lui Nediac pentru 12 oi 
cu miei . . , . . . . 

7106 Februarie 28 (1598) Suceava. Eremia Vodă Moghilă 
întăreşte lui lonaşco Tolocico .şi Agafiei cumpără- 
tura, ce au făcut cu J000 zloți tătărăşti în jumătate 
de Lişna de la fraţii Varticeşti . - . . . 

7106 Mart 20 (1598) Stolniceni. Zapis de mărturie a 

Lucăi vatav -cum Zanea a cumpărat cu 2 taleri par- 

tea Mărinei din Miclăuşeni . . . . 

7106 lunie 16 (1598) Telineşti. Zapis prin care Zane diac 

cumpără cu 160 zloți tâtărăşti părţile lui Alivan, în 

Miclăuşăni . . . . . . 

7108 Noembre 23 (1599). Pentru Certioana . o. 

7109 Mai 29 (1601). Eremia Moghilă Vodă întăreşte vor- 

picesei Nastasia Vartic satul luganii pe Pereschiv, 

uricile fiindu-le pierdute în ţara Nemţască la Muncaci 

7110 Fevruar 2 (1602) laşi. Eremia Vodă Moghilă întă- 

reşte cneaghinei Vartic vorniceasa satul luganii la 

Tutova . , . . . . . e 

7111 lunie 8 (1603) Suceava. Eremia Moghilă dă carte 

_4ui Gheorghe vatav de laşi să-şi stăpânească păr- 

țile sale din satele Hărceşti şi Horodişte 

7112 Ghenar 18 (1604). Eremia Vodâ Moghilă scuteşte 

satul lugani de orice dabile. Carte domnească de 

Scutire . . a . . . . 

7112 April 30 (1604) Suceava. Zapis prin care Toader 

vinde fratelui său Evloghie partea sa din Nemer- 

niceni . . . . , . . . 

7113 lunie 26 (1605). Eremia Vodă Moghilă întăreşte măn, 

Răşca satul Măscurei, danie de ia Agafia ..- . 

7113 Avgust 22 (1605) Suceava. Eremia Vodă Movilă In- 

tăreşte lui Evloghie cumpărătura făcută în Nemer- 

niceni de la Toader fratele său . . , . 

7114 Octombre 18 (1605) Suceava. Eremia Moghilă Vodă 

întăreşte lui Gheorghe părcalabul de Hotin cumpă- 

rătura ce a făcut cu 500 zloți în Păltiniş de la Ga- 

vril fiul Nastei - . . , . , . . 

7115 (1607) regeste. Pentru Lohăneşti . . SI 

Fără veleat (ante 7115 Mai 21). Zapis prin care Chiriţă 

Ifrim cumpără cu 18 lei părţile lui Tivodor în Şol- 

cani , . . . . . 
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Fâră veleat (ante 7115 Mai 21). Zapis cum Bălie vinde 
cu 8 ughi lui Vasilie partea sa din Şolcani , A 

Fără veleat (ante 7115 Mai 21). Alegerea unui loc de 
fânaţ în Boteşti a lui Ifrim şi Enachi Şoldan 

1115 Mai 21 (1607) laşi. Vasile Vodă judecă şi dă drep- 
tate lui Alexa biv postelnic să-şi stăpânească părţile 
sale din Şolcani, cumpărate de la răzeşi, aceştia ne- 
putând să jure. Se pune ferăe 12 zloți . , 

Fără veleat (c. 7116=— 1608)" Iunie 14 Purceleşti. Zapis 
de zălog prin care Rusu zălogeşte jumătate sat Bră- 
tieşti, ot Suceavă pentru 100 galbeni la Necoară 
Prăjescul vel visternic , . 

Fără veleat (ante 7116 Iulie 13). Gloaba ce a plătit Mag- 
dalina cu 4 boi pentru o moarte de om, întâmplată 
în Şolcani . . . . . . 

7116 lulie 13 (1608) laşi. Zapis de mărturie cum Bran 
comisul a cumpărat în Şolcani cu 100 zloți părţile 
a doi răzeşi Toader sin Măricăi şi Toader sin Crăciun 

Fără an (c. 7117=— 1609). Necoară Prăjescul vist. cum- 
| pără cu 150 taleri părţile Zanhirei din Stolniceni, ă 

opta parte din jumătate sat 

Fără dată (c. 7117=—7119) April 15. Zapis prin care E- 
remia şi Parasca soţi schimbă cu Nicoară Prăjescul 
visternic, şi-i dău a opta parte din Stolniceni, şi iau 
în satul Buoreni loc de 4 case. , . . « 

1117 Ghenar 28 (1609) Suceava. Zapis prin care Toa- 
. der vinde cu 10) taleri fratelui său Evloghie păr- 

ţile sale din Nemerniceni . , , . , 
7117 lulie 4 (1609) laşi. Zapis prin care popa Toader 

vinde cu 25 taleri lui Carp diac părţile sale din 
Miclăuşani pe Prut , . . 

7117 Iulie 4 (1609) laşi, Zapis prin care pr. Toader vinde 
lui Carp diac cu 25 taleri părţile sale din Măcică- 
şeni pe Prut | , . . . , 

Fără dată (c. 7120) Ghenar 4 (1612). Cunicia. Zapis de 
mărturie cum Calea lui Avram părcălabul. vinde cu 
2 țigani lui leremia părcalabul de Soroca cu 20 taleri - 

7120 Iulie 28 (1612) laşi Stefan Vodă Tomşa întăreşte 
lui Carp diac cumpărăturile ce a făcut în Milcău- 
şăni, pe Prut, cu 75 taleri dela pr, Toader, Nastea 
şi Vasile Dragan . . . . . . 7121 April 12 (1613). Zapis prin care Carp diacul cum- pără cu 5 taleri şi o vacă cu vițel părţile Motrei din Miclăuşeni . . . 
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7123 April 13 (1615). Crăstina părcălăboae a lui Gh. Iz- 
lozeanul părcalabul de Hotin vinde cu 700 taleri . 
lui Tuduri parcalabului de Hotin moşiile sale Pălti- 
nişul şi Budenii pc. . . . , 

7125 Ghenar 28 (1617) regeste. Radu Vodă întăreşte lui 
Nechifor stăpânire pe părţile din Păuleşti, ot Vrancea 

Fără dată (post 7125 Mai 24=— 1617). Necoară Prăjes- 

cul vist. cumpără cu 100 taleri a opta parte din 

jumătate sat de Stolniceni de la Stefan Calapod . 

7125 Iunie 5 (1617) laşi. Radul Vodă Mihnea întăreşte 

lui Nădăbaico biv vornic satul Sucmezău şi 599 

de curături în pădure meree şi 3 aoaşe curături de fân 

7127 (1619) regeste. Pentru Comăneşti pe Başău , 

7127 Mai 16 (1619) laşi. Gaşpar Vodă Graţian dăru- 
eşte Mitropolitului Anastasă Crimcovici un loc 
domnesc: din Suceava să facă spital . . , 

1127 Mai 30 (1619) regeste. Pentru Băileşti ot Suceava 

Fără an (c. 7128 =— 1620). Izvod de cheltuielile făcute cu 

hotărâtul Purceleştilor, a patra parte, biciuluită 70 

de galbeni .. . . . a . 

Fără an (c. 7128) Sept. 13 (1619) laşi. Vasile Șeptelici hat- 

man dă carte de stăpânit lui Moţoc jicnicerul asupra 

robului țigan Lazaroi . , . a , . 

7128 Ghenar 9 (1620) Iaşi. Cartea lui Gaşpar Vodă dată 

măn. Putna să-şi aducă vecinii fugiţi din Sineşti, 

ori unde îi va găsi . . a. . 

7128 lunie 15 (1620) Pleşeşti. Zapis prin care Simeon 

cumpără cu 9 taleri de la Varvara a cincia parte . 

din a patra parte din Podobiţi 

7129 (1625) regeste. Pentru Gângureşti . , . 

7129 Dec. 30 (1620). Zapis prin care Vasile hatman, ză- 

logeşte moşia sa Nemernicenii pentru 20 epe (200 

galbeni) vornicului Eremia . , . . 

7130 Februarie 12 (1622) regeste. Pentru Zărnești | 

7130 Mart 29 (1622). Stefan Vodă Tomşa întăreşte lui 

Eremia Grama parcalab cumpărăturile ce a făcut cu 50 

taleri în Uscaţi de la Efrim, ginerele lui lon din Uscaţi 

7131 Sept. 11 (1622) laşi. Stefan Tomşa Vodă întăreşte 

lui Lupul Prăjescul pe țiganul Bogza ferar, ertân- 

du-l de alte tălhării şi calpuzănii Da , 

7131 Oct. 10 (1622) regeste. Pentru Zărneşti , . 

7131 Ghenar 27 (1623). Zapis de mărturie pentru Arpă- 

şeşti la Câriigătura : , . . 

Fără veleat (ante 7131 Mart 28=— 1623). Zapis de măr- 

turie cum lonaşco Vrabie a cumpărat de la răzeşi 

cu 27 taleri părți din Crăhăneşti pe Elan plătiadu-le 

- 0 moarte de om făcută de Benea , . 
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Fără dată (ante 7131 Martie 28), Zapis cum lonaşco 
Vrabie a cumpărat cu 100 taleri părţile lui Dumitru 
al 'Toporoai din Cărhăneşti . . , . 

Fără dată (ante 7131 Martie 28). Zapisul lui Dumitru al 
Toporoaei că luând fiu de suflet pe lonaşco Vrabie 
i-a dat partea sa din Cărhăneşti . . . 

1131 .... 10 (1623) Târgovişte. Alexandru Vodă întă- 
reşte lui Trutfanda post. cumpărătura satului Ruse- 
neşti cu vecini . . . . . . 

7131 Mart 28 (1623) laşi. Stefan Vodă Tomşa întăreşte 
lui lonaşco Vrabie cumpărăturile făcute cu 127 ta- 
leri în Cărhăneşti pe Elan de la răzeşi . . 

7131 Mart 30 (1623) laşi. Stefan Vodă Tomşa întăreşte 
lui V, Hohulea satu! Băileşti, la Tutova, după drese 
domneşti căpătate de bunul său Gheorghe vel logofăt 

7131 April 6 (1623) laşi. Stefan Vodă Tomşa întăreşte 
lui “Toma.treti logofăt stăpânire pe satele Țândăreni 
şi Păşcani, ce le-a avut de baştină . . . 

7132 Sept. 15 (1623) laşi. Zapis de mărturie de la ma- 
rii boeri divanişti cum Lupul 3 log. a cumpărat în 
Drăceni pe Prut cu 60 ughi de la obştea răzeşilor 

7132 Mart 20 (1624) Iaşi. Radu Vodă întăreşte lui Lupul 
2 log. cumpărăturile făcute în Ruşii Zavului de la 
răzeşi cu 154 taleri şi 2 ughi Ungureşti . . 

7132 April 10 (1624) laşi, Radul Vodă întăreşte lui lo- 
naşco Prăjescul cumpărătura unui loc de casă în 
Stolniceni cu 80 taleri de la Gr. Calapod . . 

1132 Mai 31 (1624). Târgovişte. Alexandru Vodă sin 
Radul Vodă Mihnea întăreşte lui Trufanda Postel- 
telnic cumpărăturiie făcute în satul Ruseneşti pe Oit 
de la 26 vecini, care şi-au vândut ocinile lor cu 
436 ughi, cum şi în satul Frăteşti partea lui Stanco 

_pah. din Ruda cu 205 ughi, cu vecini, pe care nu-i 
lasă să se facă cneji . . . . 

7132 August 22 (1624), Regeste. Pentru Zărneşti , . 
7132 August 12 (1622). Zapis prin care Lorinţoae vinde 

Lupului Prăjescu cu 80 taleri trei fârtae de vie la 
Sărata . . . . „ . . . 1165 August 9 (1657) laşi. Gh. Stefan Vodă carte la Ur- 
sul să ţie moşia Saftei din Stanislăveşti pentru o 
datorie de 40 lei si 2 poloboace de vin . . 7165 August 10 (1657) falş. Zapis faiş cum Ursul Vartic arată hotarele Grohăenilor şi pe câţi bătrâni se îm- parte . . . . , . . . 7166 Ghenar 30 (1658) Popeni. Maria lui Isac Stârcea lasă danie nepotului său C. Macri mosi 
să o comănde , , | moşia sa Popenii, 
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7166 April 26 (1658) laşi. Scrisoarea Mariei Stărcioae 
cătră C. Macri pentru Popeani şi viile de la Cotnar 
plătind datoriile de 120 lei , . , 

7167 lunie 23 (1659) laşi. Zapis prin care fraţii Dumi- 
traşco Neculai, D. Badiul şi Savin Hermeziul îşi îm- 
part Gherenii, Miculinţii şi alte unelte . . 

7169 luli 21 (1661) Hotin. Zapis de vânzare prin care 
Tanasă vinde cu 20 taleri lui Ivan neguţitor din Iaşi 
părţile sale din Vorniceni . , , , 

7169 August 30 (1661) laşi. Zapis prin care Miron Bu- 
cioc sulger vinde cu 550 lei satul Probăteştii lui 
Mihai vatavul . , , . . , , 

7170 Sept. 15 (1661) laşi. Măricuţa vămăşoae vinde lui 
V. Gorovei şi liie Pleşca cu 300 lei părţile ei din 
Bărgăoani pentru datoriile lui Gheorghe hatman 

7171 Oct. 8 (1662). Zapis prin care Ana Bejăneasa vin- 
de cu 30 lei o falce vie în Păcurari vameșşului Ursache 

7171 Ghenar 30 (1663) laşi. suret. Cartea lui Evstratie 
Vodă Dabija dată la lftime Boţul biv parcalab să 
cerceteze . pricina diaconului Larion din Răteşti cu 
Boul biv vornic pentru Răteşti şi Ungheni . 

7171 lunie 11 (1663). suret. Zapis de schimb între Eca- 
terina Dabijoae, doamna, şi Racoviţă Cehan logofătul: 
acesta dă Buciuleştii şi ia satul Jurieştii şi Şercanii 

7172 Mart 1 (1664). laşi. Zapis de vânzare cum Frimul 
vinde cu 18 galbeni lui Nec. Racoviţă hatman Il 
pământuri în bătrânul Bulăescului şi 11 pământuri 
în hotarul Dutceştilor , . . . . 

7174 Oct. 24 (1665) laşi. Zapis cum Ursul Ciogole, plă- 

teşte cu moşiile sale datoria de .97 lei. din gorştina 

dela Suceava, pentru a plăti chizăşia lui V. Stărcea 

vornic de gloată . . . . . . 

7174 Dec. .11 (1665) laşi. Duca Vodă carte la mâna lui 

Nechifor să caute pe loan din Coţmăneşti, care i-a 
aprins casa şi bucatele . , . . . 

7175 Mart 7 (1667) laşi. Socoteală în împărțala averilor 

Drăguţăscului . . . SE % . 

7175 lunie 10 (1667) laşi. Cartea lui Iliaş Alexandru 

Vodă la Andreian pah. şi Talpă vornic să aleagă 

Popenii în două: între C. Macri şi Gh. Stârcea . 

Fără an (Cc. 7176) Septembre 17 (1667). Zapis de danie 

prin care Petrea sin Vechiul dă diaconului David de 

la Cetăţue un loc de prisacă la Bucureşti, cât ar 

arunca cu măciuca , « . . . 

7176 Mai 3 (1668). laşi. lliaş Alex. Vodă carte cătră T. 

Jora sulger şi Grozav să-și întrebe în divan cu Toa- 

der şi răzăşii.săi pentru Străoani , , 
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Fără dată (c. 7177 Febr. 10). Zapis de vânzare prin - 
care Vasile şi Sion vând comisului Ştefan Cerchez 
şi Acsiţăi părţile lor din Uscaţi . . . 

7177 Mai 5 (1669) Hotin. Zapis de vânzare prin care 
Vasile şi Gavril fraţi vând cu 12 ughi părţile lor 
din Costiceni lui Ivan stolnicelul . . 

7177 Mai 10 (1669) laşi. Zapis de împărţală, prin care 
Gavril Grecul şi [lie îşi împart un loc de casă a lui - 
Scărdan . . . . . . 

1177 Mai 25 (1669) laşi. Zapis de vânzare prin care 
Canelă vinde fratelui său Hristodor un loc de case 
în laşi cu 30 lei. . . . 

1177 luli 5 (1669) regeste. Mărturie hotarnică 
Săncăuţi şi Căpoteni - . . . , 

7178 Mai 20 (1670) suret. Izvod de împărţala moşiilor 
sulgerului Gh. Jora . . . , . . 

1178 luni 4 (1670) laşi. Zapis de danie prin care To- 
dosca stolniceasa dărueşte Zotei clucer, un loc în 
sat Crăciuneşti . . . . . 

7178 lunie 29 (1670). Zapis de vânzare prin care Gorgul 
viude lui Gavril Costache spatar satul: Ghidişeşti 
din gura Crasnei, la Fălciu - . a 

7178 lunie 30 (1670) laşi. Zapis prin care Gavril Cos- 
tachi spatar vinde lui Gh. Duca Vodă satul Ghidi- 
şeşti, la Crasna pentru o datorie de 120 lei. 

7178 lulie 10(1670) laşi. Zapis de danie prin care Irimia 
dărueşte cumnatei sale Irinei un loc de casă în 
Suceava . A . . . . « 

7179 Mai 18 (1671) laşi. Căpitan Florea cumpără cu 36 
galbeni în Comăneşti (Epoteşti de sus) părţile lui 
Vartic şi a lor săi., . . a . . 

1180 Genar 20 (1672). Zapis de danie a lui Toader He- 
rescul prin care dă un loc de casă în Stroești lui 
Zanet . . 5 r , , , i 

7180 Aprii 29 (1672) laşi, suret. Duca Vodă întăreşte 
vel căpitanului (V. Mărzacul) de Hotin 'şi parcala- 
bului (Gh. Zgabără) de Hotin cumpărăturile făcute 
în Buhăeni, Mănestergureni şi Drăgoeşti dela răzeşi 

pentru 

cu 350 taleri | | , . PI . 7181 April 7 (1673) laşi. Zapis de mărturie a 19 maegleşi 
= cum lonaşco este vecin lui lonaşco Capşea . 
ăra dată (c. 7182==1674) Izvod de dainicii ot C i _ ovurlui 

7184 Februari 21 (1676) suret. Zapis de vânzare prin care Mateiaş Giurge vinde cu 50 lei un heleşteu la Bae, lui Vârlan 2 logoftet 
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1184 April 2 (1676) fără loc. Zapis de vânzare prin care 
Patraşco vinde 5 pământuri în Itrineşti lui Stefan 
de Băluşeşti . AR . . . . 

Fără dată de an. lunie 18. Scrisoarea Ini Gheorghe Go- 
rovei cătră nepotul său Gheorghe pentru a-l vesti 
că Mercuri va îi la laşi | , . 

Fără veleat. Gheorghiţă Gorovei scrie la megleşi să vină 
__ la Eşi la giudecată cu copii lui Mihalachi , 

7187 Dec. 14 (1678) laşi. Zapis de vânzare prin care 
Varlam biv log. vinde cu 60 iei un heleşteu comi- 
sului Ștefan Brăescul. . . .. , . 

7187 lulie (1679). Păscălina dă agonisita ei soțului său 
Dumitraş:o, urmând ca fratele său, tot Dumitraşco, 
să ia numai ceia cei-a rămas de la părinţi . 

7188 Mart 17 (1680) laşi. Duca Vodă judecă şi dă ră- 
mas pe diaconul Dumitraşco şi întăreşte dania, ce 
Păscălina o lasă soţului său Dumitraşco urmând ca 
după moartea lui să rămâe casele bis. sf, Neculai 

7189 Sept. 21 (1680) laşi. Cartea lui Gh. Duca Vodă 
câătră Mihalachi pentru a sili la plata hârtiilor pe 
Gligore din Băloşeşti , . . . . 

718(9) Oct. 8 (1680) lasi. Cartea lui Duca Vodă dată slu- 
jitorilor de Neamţ să scutească de ţărănie pe Mi- 
halachi stolnicul având a plăti dările lui cu breasla 
stolniceilor . . . . . . . 

7191 Genar 19 (1683) laşi. Duca Vodă carte cătră Mitrea 
căpitan şi Savin med. să aleagă zestrele lui Vasile 
Bainschie despre Lupaşco Bogdan , . 

7191 Mart 4 (1683) laşi. Aspra Paladi spătăreasa lasă 

soțului său Paladi spatar moşiile sale depe unchiul 
său Statie clucerul . . . . . . 

7193 August 16 (1685) laşi. Cartea lui Cost. Vodă Can- 

temir prin care chiamă la divan la laşi pe toţi de- 

setnicii de la Neamţ în pâra cu Drăguţăscul pentru 

plata nedreaptă a desetinei . . . 

7194 Oct. 17 (1685) suret. Zapis de danie prin care 
Apostole Ipate dărueşte păr. Antim dela Cetăţue un 

loc de prisasă din Dealul mare de pe Vila . 

7196 Noembrie 5 (1687) laşi. Zapis de danie prin care 

dă armaşului Grumază jumătate din a patra parte 

din Umbrăreşti (Covurlui) . , Aa . 

7197 lulie 19 (1689) Iaşi. Egumenul măn. Trei Sfetitele, 

fiind biserica arsă de Leşi, dă lui Sfefan de vis- 

terie locul din faţa bisericii — azi farmacia Loc- 

man — pentru 40 stupi . . . 
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7199 Ghenar 12 (1691) _Zapis pentru plata unei morţi 
de om pe hotarul Piteştilor, pe Crasna, făcută de 
lon şi fraţii săi plătind 8 lei 10 pot. pentru un bă- 

: trân din Bucureşti şi 4 lei pe jumătate bătrân din Piteşti 
1199 Ghenar 28 (:691). Zapis de întoarcere prin care 

lon al Ruxandei primeşte 2 matce de la fratele său 
Chirica pentru partea ce se cuvenea să dea pentru 
o moarte de om pe hotarul Piteştilor şi Bucureş- 
tilor, pe Bărlad . , . e . . 

"7200 (1692). Zapisul lui Donosie cum vinde diaconului 
David ot Cetăţue cu 20 lei părţile sale din Bucureşti 
pre Bărlad , , . . . . . 

7201 Mai 25 (1693) laşi. Zapis de vâuzare prin care 
Aniţa vinde cu 50 potronici (4 lei şi 20 bani) un 
loc de casă în laşi . . . . . . 

7203 August 19 (1695) Iaşi. C. Duca Vodă întăreşte De- 
diulesei spătăroae dania ce i-a făcut Mihilie şi 
Alexandra în' Movileni la Tecuci , , . 7204 Avg. 23 (1696) Iaşi. Cartea lui Antioh Cantemir 
Vodă dată lui Iordache Rusăt vel vist, da a-şi lua. 
de a zece de pe moşia sa Oancea . , . 7204 Avg. 24 (1696) laşi. Cartea lui Antioh Vodă dată 
lui Iordachi Rusăt vist, să oprească un pod dela 
Oancea . . , , , . . . 7205 Sept. 4 (1696) Iaşi. Antioh Cost, Cantemir Vodă, 
carte cătră slujitori pentru darea sulgeritului . . 7205 luli 11 (1697) laşi. suret.. Antioh Cantemir răn- dueşte pe Pilat şi Talpă vornici de poartă să aleagă părţile măn. Cetăţuia, din Băhnăreşti şi din Bucu- reşti, pe Bârlad . , A , a. 7205 Decembre 3 (1697) laşi. Zapis prin care Stratulat C. Tărzăul vinde câte cu 40 potronici 8!/, pămân- | turi din Şurineştii lui Iordachi Rusăt vist, . 7206 Decembre 22 (1697) laşi. Zapis de danie prin care Ancuţa Scânteioae dă danie lui V, Pleşca 3 log. un loc de prisacă la Bogdana . . . . 7207 Avgust 14 (1699) Smotrici, Zapis de vânzare prin care T. Caraiman post. vinde cu 250 lei satul Ne- grileşti pe Moldova lui Pleşca 3 logofet PR 7208 Noembre 25 (1699) laşi. Antioh Vodă judecă. pri- cina pentru locul dat danie de Aniţa fata lui Andros O pivniţă în poarta Trei Sfetitelor şi câştigă Ezo- viţii Leşeşti, față de preuţii Ungureşti . . . 7208 lulie 10 (1700) laşi. Vornicii de poartă St, Pilat, Bejan Hudici şi Gheorghe hotărăsc locul Ezoviţilor leşeşti despre locul lui Pleşca 3 log. (fost a lui Iane Hadămbul) în poarta bisericii Trei Ierarhilor. 
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7208 luli 14 (1700) laşi. Antioh Vodă Cantemir carte 
dată Stroescului, căpitan de darabani, să ia de a 
zecea din Stroeşti pe Moldova, ia Suceava . 

7209 Oct. 28 (1700) laşi. Carte hătmăniei cătră cămănari, 
cipari şi bezmănari pentru o crâşmă şi pivniţă a 
Ezoviţitor Leşăşti, scutite de camănă, cepărit, bez- 

„ măn şi buor . 

7211 Decembrie 1 (1702) laşi. Zapis de danie prin care 
Nec. Răghineţ dă danie Meleghei. părţile sale din 
Oceni pentru un sărindar după moarte 

17212 Fabruarie 22 (1704). Zapis de schimb prin care To- 
deraşco fost comis schimbă cu Neculai sulger nişte 
locuri de casă la Drăguşani ot Suceava 

7213 Dec. 3 (1704) laşi. Mihai Vodă Racoviţă întăreşte 
vist. |. Paladi dania unui loc din hoiarul târgului 
Bărladuiui 

"7213 Ghenar 27 (1705) Cârsteşti, Zapis de danie prin 
care Stefan Cărăiman dărueşte nepotului său Şepte- 
lici Sandul partea lui din Smeeşti 

7214 Septemare 12 (1605). Vicol armaşul cumpără cu 20 
lei părţile Mariei Murgoci din Buduceni pe Lohan. 

7214 lulie 3 (1706) laşi. Antioh Vodă judecă şi dă rămas 
pe lon şi Costantin care au făcut rediuri în Jijia pe 
moşia lui Măszac şi Meleghie fost stegar 

7214 luli 25 (1706) laşi. Zapis “de vânzare prin care Pa- 
raschiv şi Nazaria vând lui loniţă poruşnic nişte 
case în laşi în Talpalari cu 15 iei 

17215 Noembre 24 (1706). Zapis de danie prin care Aa- 
dronachi dă lui Meleghie stegar o parte din Sălişte . 

77216 Octombre 23 (1707). Zapis de vânzare prin care 
Ene Cincibani vinde cu 40 lei lui Meleghi părţile 
sale din Oceni, cumpărate de la D. Zavul . g. 

7216 Febr. 16 (1708) laşi. Mihai Vodă Racoviţă carte 
la bezmănari şi bouari să scutească pivnițele Iazo- 
viților leşeşti . 

7217 Mart 10 (1709). Zapis de mărturie pentru datoria 
şi năpastea căzută pe capul stegarului Meleghi 

7217 Mari 20 (1709) laşi. Mihai Vodă Racoviţă întăreşte 
lui Stef. Luca 3 log. mai multe cumpărături făcute 

îa Spărcoceni, în Răceni şi o prisacă la Budăe pe 

“Lohan . 
7218 lunie li (1609) Horâiata. Zapis de danie prin care 

Crăciun Hormar dărueşte lui Antiohie Jora vel log. 

părțile sale din Chiteşti la Tutova pentru că Pa 
scăpat de mare nevoe . . . . 
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7218 Noembre 17 (1709) Răspopi. Adam Luca 2 pah. 
cumpără cu 60 lei părţile lui Costantin şi Jorgu 
Frătiţă din Drăgoteşti pe Lohan . . . 

7218 Decembre 11 (1709) laşi. Ilie Abaza vinde cu 40 
lei părţile sale din Drăguşani sulgerului Nicolae 

7218 Februarie 19 (1710) Iaşi. Zapis de vânzare prin 
care T. lonaşco vinde lui Abaza cu 250 lei părţile 
sale din Drăguşeni şi Zăvoeni pentru că Pa scos 
din închisoare . . . . . A 

7221 Mai 20 (1713) laşi. Neculai Vodă Mavrocordat in- 
tăreşte bisericii Ungureşti din laşi nişte case cu 
pivniţă la uliţa mare, dăruite de 6 femee Eva bis. 

-_ Ungureşti încă din 1700 . , . , . 
1222 Mart 20 (1714) laşi. Zapis cu care Zanet vinde cu 

20 iei un loc decasă în Stroeşti lui Nastasă Stroescul. 
"7222 luli 17 (1714) laşi. Nec. Vodă Mavrocordat judecă 

pricina pentru Zăvoiani între Neculai sulgerul şi 
Gavril Leca post. dându-i acestuia căştig de cauză 

7223 Mart 10 (1715). Zapis de vânzare prin care Maria 
şi Răuţoae vând cu 10 lei lui Toader fiul pr. Ti- 
mofte Vreme părţile lor din Căşotenii de jos , Fără an (7223) Mai 15. O scrisoare cătră Dediul sărdar 
în interese particulare .. , . , . 7224 Decemvrie 12 (1715). Perilipsis de actele Stroeştilor 7221 lunie 17 (1718). Zapis cum Stratulat pune zălog la popa Timofte pentru 35 potr. 7 pământuri din Că- şoteni, pe Lohan la Făiciu . . . . 7230 Decemvrie 8 (1721) Orzăşti. Mărturia hotarnică a Tărziilor, rădicată de Gligoraş vor. şi V. Popa uric. 7230 lulie 21 (1712). Sava mărturiseşte cum Nemişoae litimia are dată de la tatăl său Grecul parte în Un- gheni de la Neamţ . . . , . 

& ta 

  

Pag. 

12 

73. 

14 

75 

16 

71 

78: 

79 

8! 

83 

85


