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CUVINT ÎNAINTE 

In acest al XXIV-a volum al Suretelor şi Izvoadelor 
mele, ofer cetitorului documente slavo-române, cum şi repeste din- 
tre anii 1428 pănă la 1757. Căpătând spre copiare bogata con- 
dică în documentele moşiilor Roseteşii, aflătoare la Stânca Roz- 
novanului, laşi, am şi publicat nu mai puțin de 27 documente, 
dintre cele mai vechi, între 6926 (1428) şi 7120 (1612), Condica 
Roznovănească cuprinde peste 70 caete, cu aproape 500 docu- 
mente, privitoare la toate moşiile Roznovăneşti, ce au intrat în 
mâna lui Iordachi Rosăt vornicul cu începere de la 1690; cum 
şi corpul de moşii, ce au aparținut clerului din Bucovina şi 
lui T. Musteaţă negustor, şi cumpărate ia Soltan-mezat de o grupă 
de boeri, între care a fost şi Necului Rusăt logofătul şi fiul său 
Iordachi Rosăt visternicul, boerit în 1803 de AI. C. Muruz Vodă, 
pentru care şi dă vestitul bal la Stâncă în Aug. 1803, spre a fi 
căftănit, împărțind daruri la curte în acelaş an, luna Septembrie, 
Cum condica e în copiere, voiu avea prilejul de a-i arăta cu- 
prinsul pe larg cu alte publicări de documente, ce vor urma. 
Pentru unele moşii arhiva de la Stâncă păstrează şi originalele, 
cum e Posadnicii, azi Stânca ; pentru cele mai multe însă condica 
ține loc de originale. Cum însă traducătorii vechi, ca Andrei 
Daşcovici, paharnicul Pavăl Dobrici ot Mitropolie, pitarul' Ioniţă 
Stamati, n'aveau bunul obicei de a-da lista divanului, şi nici a-şi 
bate capul cu descijrarea iscăliturilor de boeri divanişti, copiile sînt 
în lipsă cu aceste date. Apoi traducătorii greşesc în unele tra- 
duceri. Aşa în uricul din 70483 Noem. 30 (1539), de la Ştefan 
Vodă, zis Lăcustă, traducătorul -ajungând la pasajul, unde Vodă 
Ştefan spune cine era el, zice: a părintelui domniei mele Ştefan 
Vodă (cel bătrân), şi a fratelui domniei mele Bogdan Voevod, cum 
şi a vărului domniei mele Stefan Voevod. Probabil aici era ter- 
menul plemenic, pe care îi traduc ca văr, pe când Ștefăniță 
Vodă îi venia nepot de frate (bratanici,) ori simplu vnuc.



Dintre alte urice semnalez aici uricul muntenesc a lui 

Gavril Moghilă Vodă din 7128 Noembre 18 (1619), şi care aruncă 
0 lumină nouă asupra vecinătăţei (româniei) în Valahia. In 

scumpărarea de vecinătate a satului Nenciulești, ot Ialomiţa, se vede 

că Radu Vodă Mihnea a scos din vecinătate toate satele vândute 

ca rumâni supt Mihai Vodă cu silă şi cu năpaste. Motivul ce-l 

aduce Radu Vodă pentru scumpărare a fost că toate acele 

sate românite de Mihai Vodă, au devenit sate împărăteşti, 
nu domneşti, adică conțiscate de Sultan pe sama Împărăției, şi 

Vodă Radu Mihnea a fost silit să le sloboade din vecinătate, 

ca fiind împărăteşti. 
Documentele Româneşti înainte de Matei Basarab şi Vasile 

Lupul le-am dat cu chirilice, pentru a evita criticile filologilor, 

“că nu s'au transcris după un sistem sau altul. 

Am dat şi câteva falşuri, cari arată că interesul material 

al unora şi altora a făcut ca unii cărturari ai vremei se se dedea 

la falşuri. Dacă un document de la Aron Vodă e falş, în schimb 

am dat două alte documente adevărate tot de la Aron Vodă şi 

alte două de la Ştefan Răzvan Vodă, care sînt foarte rari. 
Cetitorul îşi va nota el singur ştirile ce-l vor interesa, eu 

mulțămindu-mă să public material istoric, ce va interesa pe is- 

toric, pe geneologist, pe jurist, etc. 

lar dacă împrejurările îmi vor înlesni a mai publica şi alte 

volume, voi fi fericit a da ca şi Uricarul lui Teodor Codrescu, 

cel puţin 25 volume, de nu mai multe. | 

- Incheiacestcuuânt înainte cu mulțumirile, ce sunt dator a le 

aduce actualului Ministru al Instrucțiunii D-LUI N. COSTĂ- 
CHESCU, care a înlesnit şi domnia sa publicarea a 10 coale 

din acest volum. 

die 

Iaşi în 27 Noembre 1930, 
orele 11:4 noaptea 
Strada Rafail 1. 

, 
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1, 7232 Septembre 23 (1723) Iaşi. Mihai Vodă Racoviţă dă 
„cârte Iul Meleghi ciucer să ia de a zecea de pe Oceni, pe [ijia. 

": (Acta Muzeul Municipal, laşi V, 71), 

% To ungar Pakonnu, RoegeAa. 6%, acri, TEAPA 3EMAu 
"aioa4agckou. datam Cartia | domnii miali boiariului nostru 
Meleâghii biv-clu€. să hie volnic cu | cartia domnii miali. 
să ia de a dzecia. (s'kua) de la săleşti de la Oceni la 
Jijiia. | de pi partia lui /ani Cincibani, caria o au cum= 
părat el de la lani Cincibani | să ia de a dzeacia din 
păni, din făn, din grădini cu tiutiun sau curechiu | sau 
dentralta ce sar afla de ia toţi cini ar hi făcut hran. 
pe ata parte. a lui | lani Cincibani. care iaste Chiar 
despre alți răziaş pe diiată | ce.au caria scrie în siamne, 
nime să nu stia împotriva cărții | domniei miali. iar de 
ar avia cineva a răspunde să vie la divan. | . 

u las lt 7232, Sept. 23. 
„ Pecete mare domnească în tuş roş: + Iw Muyaua 

PaROBIII, BOGEOAA. B:RIIO AACTIIO PCNAPZ BEMAH A0a jack. 
Genremape 1703. Cap de bou. | 

- vel log. ut. 
In dos: „Carte de luat de a dzăt di la răzeș pe parte lui Cin- 

cibani pe toată moşie ce are el în Oceni,« 

„2, 7232 Iuli 22 (1724) Tălhărești. Mărturia ce o dă Stef. Că- 
răiman pentru Unghenii de la Neamţ. 

(Acta Muzeu! Municipal laşi, IV, 43), 

Adec. eu. Ştefan. Cărăiman. făcutam. atastă măr- 
turie. la - măna | preutului. Crăciun. pentru o moşie. 
Unghenii. ce iaste în ţinutul Niamţului. | în gura Răşcăi. 
ce s hotărește cu Zmeiaştii și cu Hilipeștii. car iau 
îostu | dat. dzestre de mătuşe noastră Acsini Grecoae. 
fetii sale. lftimii | Nemișoae. şi căndu iau dat dzestre. 
iau şi hotărât. car af fost şi noi la hotar | împreun. cu 
Gavril Cărăiman. și lonaşco Cărăiman. comisul. şi Bere 
vornicul. şi Cară tau fostu jicnicer. și Ilii Saule. încă 
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sau fost tăm | plat şi alți mulţi. şi după ce iau dat. au 

fost acol și au arat şi sau hrănit | mult vreme. pe acel 
toc şi noi așe ştim, cam fost. şi la împărţala celora | 

alți fraţi cari llau dat părţi în Săcoeni. lui Ghiorghiţ. 

şi lui' Gavril și | Nastasiei Dicăşoae. şi sau ştiut păr- 
țile lor alese. acolo în Să | cueni. osăbit de Ungheni. 

car Iftimie Nemișoae, au avut şi | zapis de la amzca. pe 

Ungheni dat dzestre (scris rar) şi cându niau prădat 
Leșşii | pe toți. atunce iau perit și ei zapisul. det aşa) 

“stiu şi mărturisăsc cu frica lui Dumnedzău. și cu su- 
fletul mieu. precu(m) eu aşe ştiu | de atunce și pân 
astădzi. că este Nemișoae. ata moșie. dat. dzestria | 

şi unde sar tămpla a merge la ce giudeţu să s criadz. 

că noi am fost. la toati| la aceste. fiindune frați. şi 
pentru credința am iscălit: | 

u Tălhăreşti It 7232 luli 22. 

„şi eu Talpă biv comis am scris zapisul“ 
az Stefan Caraiman iscal. 

3, 7233 Sept, 26 (1724), Iași. Carti de stăpânit şi de luata 
zecea dată de Mih. Racoviţă Vvda căpitanului Stroesculul în moşia sa 
Stroegtii. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, IV, 44), 

1 Mihai Răcoviţ Vvoda. bi. milostiu gspdra zemle 
Moldavscoi. datam carte domii mele | boeriului nostru 
Stroescului, biv vel căpitan. şi varăsa Nastasăii | Jde-" 
roe. ca să fie volnici cu carte domnii meli. aș lua de 
a dzăce de pe|a lor dreaptă ocină și moşie ce au 
anume Stroeștii. care sănt | la gura (șters Somuzului) 
Răşcăi. la ţinutul. Sucevii. deci să aibă aș lua |de a 

" dzece din țarină, din făneţe, din grădini, din inuri din 
i cănepi | din prisăci cu stupi, din livedzi cu pomi, din 
hăleştee din tot | locul cu tot venitul, de la toţ orcine 
cu ce hrană sar hi hră | nindu. iar de ar hi avănd a 
răspunde cineva ceva să vie îaț şi săș aduc | și dresă 
zapisă, cine ce or hi avăndu, şi atunce precum le va | 
alege gudecata divanului așa a hi, pentru acee nime
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1 să nu:cuteze a să pune.în potriva Cărţii domnii mele. 
“u laş It 7233 Sept. 26 

vel logtăt util 
| | — Gligoraşco 
Pecete domnească în tuş roş 

+ Hy Alugana Pakotuu, Boegoaa Bit aacTito renapz. 
Beatau mwagagckou, cenremepe. 1703. Cap de bou. 

4. 7233 April 26 (1725) lași. Mihai Vodă Racoviţă dă carte 
<luceriului Meleghi să-şi apere moşia de păscut, iarba de cosit și pă- 
„durea de tălat, 

(Acta Muzeul Municipal laşi, V, 69), 

+ How Ainyai Pakonnu, Baa. BX. MACT. FCIApA. SEqMAu 

Moaaagckwu. | datam Carta domnii meli. boeriului nostru 
lui Me | leghe cliuceriul. să îie volnic cu Carta domnii 
meli | aş apăra toată moșiia lui cât îi cuprinde locul 
despre | herghelii şi ciredzi de vite ori boereşti ori că- 
lugăreşti | ori turceşti ori acui şar hi nime locul lui să 
nui calce. așij | derili și pădura ce va avea pe moşiia 
sa fără voe lui | nime făr voa lui să nu tae, iar diar 
întra cineva făr știri | lui să tae pădure săi ia boii şi 
săi aducă aicia la sulgeria | gspd. și nime să nu ste 
inpotriva cărţii gspd şi așijderia și cine ar cosi făr voe 
lui săi ia | fănul cosit“. 

| u las.It 7233 Apr. 26 

- Pecete mică în tuş roş: + Iw amnxan Pakcnuu, BEA. 
Cap de bou. - 

: 5, 7233 Aug, 8 (1725) Iaşi. Mihai Vodă judecă şi dă rămasă 
-pe Tofana Grădiasa în pâra ce a avut cu Măriuţa lui Vasile jicaice- 
riul pentru Bădenii de la Bărlad, 

(Acta Muzeul Municipal laşi, [, 8). 

Iw Mihai Racoviț Voevoda. bi. mist. gspdrz zemli 
Moldavscoi. facem ştire cu atastă | carte a domnii meli. 
pre cum sau părăt de faţă înnainte domnii meli. și a - 
tot sfatul nostru. | Măriuța jicniceroia a lui Vasile jic- 
niceriul fată Gheucăi ce au fost visternic mare. | cu
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Tofana  Grădiasca fata lui Epure şi cu nepoatele ei 
Simina şi Aniţa. | pentru o sălişte anume Bădenii ce 
este pe Bărlad în ţinutul Tutovei. dzicând Tofa | na 
Grădiasca şi cu nepoatele ei Simina şi Aniţa cum ata 
moşie Bădenii este a lor | driaptă moşie de pe stră- 
moşul lor Vartic vornicul. care ne au arătat şi un uric 
de la | Aron Vodă din vlet 7101 Mart 16, scriind în- 
tracel uric precum au Cumpărat Vartic vornicul | acia 
sălişte ce mai sus sau scris anume Bădenii pe Bărlad 

“şi cu mori îfi apa ' Bărladului | drept 500 de zloți tătă- 
răşti de la lonaşco şi de la sora lui Mărica fitorii lui 
Toader | Baci, iar Măriuţa Jicniceroe au dat samă căi 
este ei driaptă ocină și moşie ata | selişte de mai sus 

“scris anume Bădenii de pe părintele ei Gheuca vister- 
nicul. care ne au | arătat şi un uric de la Eremia Mo- 
'ghilă Vd din velet 7107 scriind întracel uric | precum 
-au cumpărat Nestor Ureche vornicul ata sălişte anume 
Bădenii ce'sănt pe Bășlad cu va | duri de mori în apa 
Bărladului de la preutul lon din Țigănești drept 120 
de gal | beni de aur scriind precum ata moşie Bădenii 
au fost driaptă moşie a lui Vartic vornicul | şi Vartic 
vornicul au dato danie acia moşie Bădenii mănăstirii 
Grăjdenii şi ţiind | călugării de Grăidiana ata moșie 

„ sau tămplat întracie vreme de sau făcut o moarte de 
- om | pe hotarul Bădenilor, și fiind acolo cincidzăci de 
boi acelui preut ce mai sus sau scris | anume lon din 

Țigănești. i sau luat acei boi giobă pentru acia moarte 
de om. şi neavănd | călugării de Grăjdiana: de unde 

„să întoarcă acei. 50 de boi preutului lon. sau lepădat 
„ de ata | moşie de Bădeni denainte divanului. şi au lă- 

sato să: fie prăpădită pentru acei boi | ce mai sus scrie 
şi să aibă a ţine acia moşie anume Bădenii preutul Ion 
săi fie | moşie în veci. iar de ar vre să o vândă să 

„ fie volnic a o vinde ori Cui ar vre pentru acei boi | ce 
mai sus scrie ce iau perit pentru acia moarte de om. 
şi au vănduto preutul lon ata | săliște ce mai sus scrie 

“anume Bădenii lui Nistor Ureche ce au fost vornic 
mare | drept 120 :de galbini de aur precum mai sus 
scrie. deci de la Ureche vornicul au rămas | acia. moşie
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ia ginere său Alexandru Buhuş ce au fost -hatmani, iar 
Alexandru +Buhuş | şi cu gupănesa lui Alexandra fata 
lui Ureche vornicul au dat giumătate de sat de Bă- 
deni | danie lui Vasili Gheuca ce au fost visternic, iar 
giumătate de sat de Bădeni iau văndut iarăşi | lui Va- 
sile Gheuca vist. drept “patru sute şi doâdzăci de lei 
bani gata şi doi cai | preţăluiți drept patrudzăci şi cinci: 
de lei, precum ne au arătat și zapisul | cel de danie. 
şi cel de văndzare de la Alexandru Buhuş hatmanul și: 
de la giupă | niasa lui Alexandra fata lui Nistor Ureche. 
vornicul. întru care zapise sănt | iscăliți mulţi boeri: 
mari Carii au fost cu boerii întracee vreme şi aşe de- 
de | samă Măriuţa jieniceroae, cum ia de când au | 
apucat tot părinții. ei au ţinut ata | moşie, şi după 
acee și dumneei au ţinuto păn acmu, altul nime au 
avut nit|o triabă, iar acmu să scolă Tofana Gră- 
diasca şi cu . nepotele ei care mai. sus | sau. scris şi 
dzic. cum este a lor acia moşie, deci domnie me liam 
orânduit la cinstit | şi credintos boeriul nostru dumnelui 
Costantin Costachi vel spătari ca să le ia sama |cu . 
dreptate. şi stând ele de faţă inainte dumsali şi luîn= 
dule dumnelui sama. de amă | nuntul şi foarte cu drep= 
tate, aşa au ailat dumnelui cum nau nici o triabă la: 
ata moşie la | Bădianul Tofana Grădiasca şi cu ne- 
potele ei Cari mai sus sau Scris, şi să acolisescu | făr 
de nicio triabă. Pentru acee domnie me depreună cu 
tot statul nostru au giudecat | şi am dat rămas pe To- 
tana Grădiasca fata lui Epure şi pe nepoatele ei Simina 
şi Aniţa | din toată lege ţării de acmu înainte întru 
nemică să nu s amestece la ata moşie. iar Măriu | ţa 
jicniceroae să aibă aș ţine și a stăpâni acia moșie care 
mai Sus sau Scris anume Bădenii | ce sânt pe Bărlad - 
cu vadul de mori pe apa Bărladului şi cu tot venitul, 
şi săi fie şi de la domnie | me driaptă ocină şi moşie 
dumisali şi cuconilor dmisale în veci şi atastă pără să 
nu Ss | mai părască nici odănăoară piste carte domniii 
meli, -atasta .scriem. -u las It 7233 Avg. 3 

Pecete domniască, 1703. -Costantin Costachi spatar 
| | | ____ (55) Calimah agă  :
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| 6, 7234 Aprit '27 (1726) lași. Zapis de mărturie ce-l dă Safta, 

jupănesel Nastasiei Jderoae, peatru cumpărare uaiij loc de casă în 

„_ Talpalari, laşi, iar zapisele sau prădat de catane, 

(Acta Muzeul Municipal Iaşi, donația N. A, Bogdan). 

Adecă eu Saita, femeia lui loniţ tau fost poroşnic 

scriu şi mărturisăscu | cu atastă adevărată scrisoare a 

me. să fie de credință la mănuli Nast(as)ie | Jde- 
roae, precum soțu mieu loniţ .Poroşnicul. au vândut 

__ Nastasii Jderoai o casă : tau avut împreun cu mine, 
care casă iaste în tălpălari, între casa Măricuţii, | pi- 

tăriţii, şi între casa Antemii: pităriţii, care cas şi noao: 

niau fost de cumpără | tură de la Nazariia pitărița ce . 

era dănească de jitnița. iară tămplăridusă Nasta | săii 

Jderoae de au pierdut zapisul de cumpărătura casii ce 

era scris de soțu mieu | de loniţ Poroşnicul, pre cănd 

era răscoalile de cătani, de să ascundea oamenii priit | 

mnstiri şi prin păduri, şi iam făcut eu acest zapis în 

locul zapisului soțu | mieu, ca să aibă a ţine casa cu 

tot locul ei. Nastasia Jderoae. şi atastă scrisoare | când 

o am scris sau tămplat oamini înpreguraşi dintrata 

măhăla, carii ştiu şi pe unde |iaste înpregiur locut 

aciii casâ. carii sau scris mai os şi pentru credința 
miam pus | deagitul în loc de pecete. 

| -u las It 7234 Ap. 27. 

X Safta loniţoai 

„şi eu Pavăl am scris zapisul Cu dzisa Saitii îe- 
meii lui loniț Poroşnicul“. 

7. Fără dată (după 7225). loniţă Mănzul vinde fiului său Pave? 
casele sale cu 20 lei, 

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

Pe faţa 2-a - 

Adecă eu loniță Măndzul făcutam | scrisoarea me 
la măna fiiului mieu lui | Pavăl precum eu iam văndut 
casa me dre | pta 20 de lei şi fiiul miieu miau dat | casa. 
lui ta din dos, Care au fost cumpărat | de la Mihai 
dreptz 13 lei şi iam mai | dat 7 lei, tătănimiau şi sau 
făcut | tocmala între noi iară care arz | străca atastă



tocmală noastră | să fie de mare globă şi la tocma | la 
nostră sau tămplat mulți oameni | buni şi mahalagii şi 
pentru cre | dința miam pus și degetul. 

X Eu loniţă Măndzul vănzător 

şi eu Pavăl sin Măndzul am cumpărat 

Pe fața a 3-a 

„Aşijdire eu loniţă Măndzula : am măr | turisit, î îna- 
inte a mulța oameni buni | pentru că la vreme Nemţilor, 
fiind noi | fugiți în mănăstire în Trii svetiteli | pentru 

„„/rica Nemţilor am dus borfile în mână | stire și întrând 
/ pe portiță, cu copilul | în brață fimee și cu un sac de 
“borfi şi au dzis de borțile la mine şi apucă | copilul 
diă dind: eu borfile sau dus omul | pin glot (sic) și 
nu lau mai găsât și acolo 'au fost | zapisile cele vechi 
să aibă fiiul mieu | Pavăl a trage pe acei oameni la 
fudecată | că atunce multi miau perit o perechi | de: 
sărji de aur, 2 inele de argintu, şi alti! i multi mănun- 
țuşurile şi acele zapisăle | să nu să ţie în samă. 

X Eu loniţă 

8. 7236 Oct. 16 (1727) Iași. Gr, Ghica Vodă, carte dată Mariej 
să cheme în judecată pe V. Grecul. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, IV, 41). 

[w Grigorie Ghica Voevoda. biiu mistiu gspdra 
zemli Moldavscoi. datam cartia | domniei miali. Marii 
nepoaia lui Stratulat căpitanul de Săcuiani | fata Lu- 
pului aprodul să hie volnicu cu Cartia domnii miali a 
chema | șa soroci pe Vasili nepotul Grecului. să vie să 
stia de faţ la | divanul domnii miali. săș întriabi pentru 
moşiia din Săcuiani | pentru căci să scoal săi împre= 
soari moşiia. caria dzis căi şi hotărât | şi ari să diai 
zapis de cumpărătură. pe aciali moşii şi de veci | da- 
nie. iar acmu să scoal acel Vasili dei întră pe moşii şi 
iau luat | dejma - moșii. cun vecin a ei. depreun. det . 
numai îndată să scoli | şi să vie la divan. să stei faț.



şi săş aducă drias ce vor hi avănd | neviind om trimiti 
om gsd. de li vor aduci. şi va da şi tobote. 

u las It 7236 Oct. 16. 
vel log. ut 

pecete domnească în tuş roș 1727. 

Ii T'onropie ruta Roetoad. Bile MAcTiIo renApz 36M4H 

meoagagckon 1727. Cap de bou. 

9. 7236 Aug. 13 (1728) Iași. Gr. Ghica Vodă carte la stolc, 
Costachi să cerceteze pâra pentru Lărgăşeni şi schitul din Corni, 

(Acta Muzeul Municipal laşi, |, 9), 

Iw Grigorie Ghica Voevod. bi. mist. gspdrz zemli 
Moldavscoi. scriem domnie.mea |.la cinstit şi credintos. 
Doiarinul nostru dumnelui Costachi vel stolnic... | facem 
ştri, Că aici au jeluit preautul Sava din torăşti şi preau- 
tul | Lupul şi diiaconul Vasilii Başok. şi Tacul pi Tofan 
egumănul | de Ja musire. de la Corni. dzicând avându 
ei un unchiu sau călugărit | â€516” Şi șau dat parte lui 
de moşie din Lărgăşiani sfintei bisearici pentru | pome- 
nire lui şi când şau dat parte au fost alt egumăn griac 
şi au tot | stăpănit mnstre ata parte de loc păn acmu. 
iară acmu sau sculat acesta | Tofan egumănul şi au 
văndut şi danie mnstrii şi au văndut și | părţile esto- 
ralalţi fraţi tau avut dmnsali lui Ştefan Catar | giului. 
deci să le ei “dmneta sama cu bun dreptate şi de să 
va afla așia | cum au jăluit și să va atla că au văndut 
şi părţile altor fraţi să caute | dumnelui Catargiul săş: 
ia banii de la călugăr şi oamenii săş stăpă | niască 
moșie. Aşijderile și danie de să vă afla că iaste dată 
sfintei | besearici săș ia Catargiul banii de la Tofan 
egumănul. că ua | să dă sfintei besearici nu poate nim(e) 
să ia de ia sfănta besearică. să vân | dză sau să o dia 
cuiva. Aşijderile şi pentru un zapis de moşie tau ză- 

-lo | git Pană la Conţasca. pentru 3 lei. un bătrăn de 
Şendreşti. incă ei dumta | sama. şi de va îi aşia: 
Cum jăluiră să dia răziaşii niamul banii şi să ei za |: 
pisul săl dai dumneta -la mănuli răzeşilor.: şi-pentru 

 



— S 
toati săi așă | dzi dmnta. acolo. iară de va fi poveste 
întralt chip, şi nui pute dmnta aședza | să le dai dmta 

„Azi Cu o mărturie să vie de faţă la divan, atasta scriem. 
-u las lt 7236 Aug. 13. 

“Costantin Costachi hatman, netămplăndusă vel logofăt.. 

“- Iuw [purogie riia ROGECAĂ. EI AMACTIIO Frenapt BEA. 
mwaaăgckon. 1727. Cap de bou. 

10. 7237 Octombre 16 (1728). Zapis de vânzare pria care De- 
<<usară vinde lui Meleghi cu 10 lel partea lui din Oceni. 

(Acta Muzeul Municipal, laşi, V, 70), 

- Adec eu Decusar sân Sofronii nepot lui Dragosin |. 
avăndu eu moșie cu unku meu Meleghe şi cu Dinţul | în 
sat în Ocen. det eu de nim(e) silit nit asuprit parte | 
me am văndut cu uncu meu lui Meleghi. căte mi. sar 
alege | parte den sat din Ocen. drept dzet lei, ca săi 
fie dumisale dreapt | ocin şi fitor dumisal. şi la acesta 
zapis sau tăn | plat mulți oamini buni şi brătrăn (sic). 
cari sau pus | mai £os degetul. ca să fie mar(e) cre-.- 
denţă, pentru | credi (sic) nem pus degetul. 

le(t) 7237 cctov. 16. 

Eu 4 Decusar Vas X li X Mihăil lon săn Ştefan 
“am văndut 

„a tria parte dintrun bătrân au văndut Decusar săn 
Sofroni din parte cu a sa voe“ 

„Şi eu am scris preutul lon Cu dzisa lui Decusar“. 

In dos: „Zapisul de la Decusare, O iscălitură jidovească. 

11, 7237 Mart 6 (1729) Iaşi. Gr. Ghica Vodă dă carte lui |. 
„ Meleghi bulucbaşa să-și apere moşia sa Ocenii de orice încălcări şi 
:abgarale. 

(Acta Muzeul Municipal! laşi, V, 72). 

Hw Grigore Ghica Vvod. bi. mist. gspdrz :zemle 
Moldavscoi. datam carte domniai.mela | slugii noastre, 
Aui lon Meleghii bulucbaşăi” hătmănescu. să hie volnec |.
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cu Carte domniai mela. aş apăra. toată moşia lui. de 
la Oceni.. cât să | cuprinde locul. care moşie iaste pe 

- apa Jijiei la Stâncă. la ţinutul | AAşului. ca să aibă aş 
apăra despre herghelie și ciredzi de vite şi de | boi. 
ori boereşti, ori călugărești, ori Turceşti, ori a Cui ari 
hi. nime | locul lui să nui calce. nici bulucbaşi, sau 
săimeni. nici căpitani, nici călărași, a | șijderili și pă- 
dure ce ari ave. pe moșie sa. fără de voe lui, și făr| 
ştire lui. nime să no tae. ce despre toț să aibă. bună 
pace. iar de ari | intra. Cineva făr de ştire lui săi tae 
pădure. sau pomeţii, să aibă a le lua | boii. şi săi aducă 
aice la sulgerie gsd. aşijderile şi cine ari cosă | fâr 
voe. și făr ştre lui. săi ia tot fănul cosăt şi oricine ari 
mergi, să s hră.| nescă. pre acel loc. îăr ştre lui cât 
iar cuprinde moşia lui ori în bălți. ori în apa | Prutului, 
ori în apa Jijiei, ca să fie volnec ai opri, iar carii ar 
merge cu sâfnicile | în apa Prutului cât iar cuprinde 
moşia lui sau la apa |ijiei, să fie vol | nec. a le fărăma. 
Siafnicile. sau ori cu ce fel de măistri ari hi. iar carii 
ari | întreba de dânsul, ori cu ce fel de hrană. şi păs- 
Carii carii ari prinde peşta | pe moşie lui. ca să aibă 
a da din tri pești un pești, sau din trii bani, un ban. 

| după obiceiu. şi din stogul de fân, după obiceaiu. 
şi nim(e) să nu ste | înpotriva cărţii domniai mele. 

| „iar Cine ar avia a răspunde pentru ataste moșii 
să vie la divan. -u las It 7237 Mart 6, 
a „1. peceţii domneşti: 

vel logofăt ucil. 

“+ Iw.pniioone Iuka Boetoaa. EX MACTIO FeNApA 3EM4H 
daoaăagckou. 1727. Cap de bou. 

12, 7241 Juli 10 (1734), Iaşi. Cartea lui C. Nec, Vodă Ma- 
vrocordat căiră Soi. Botez să judece pricina pentru Ungheni între 
pr; Crăciun și N. Ciudia, . 

„(Acta Muzeul Municipal! laşi, IV, 46), 

l& Costandin Neculaie Vvda. bi: mist. gspdrz 
zemli Moldavscoi; scriem domniia me | la boeriul nostru 
dmlui Solomon Botedzu. biv vel șatrar. facem știri.



a
.
 

— pi 
dumitale | că sau jeluit. la domnie mea. rugătoriul nostru 

preaotul Crătun de la Bae | dzicănd. preacum. au fost 

văndut Negoiţ Ciudin, și cu Toader Dicăși o Sumă | 

tate de sat de Ungheni, ce sânt la ţinutul Niamţului. 

dumisal. vornicului | lordachi Cantacuzino. mai în trea= 
cută vreme, şi pe urmă liau întorsu | dumlui vornicul 

- moşiei și au dat şi dresăli acei moşii. la mâna lui Ciu- 

"din | şi ata &umtate de sat de Ungheni. sau fostu vinit 

în parte Anghelinii | preutesăi de la moaşea iai iftimie 
Nemişoae. fata Grecului | preacum niau arătat şi mâr-: 

turie, de la dmnta şi de la alţi | oameni. buni. preacum 
ata Sumtate de sat. de Ungheni. au fost dată dzeastria 

| de Greacul numai featii sale : Nemişoaiei. osăbi. de 
alţi frați. | căci altor îraţ liau dat părţii. den Săcueni 
şi acmu dreasăle | Unghenilor au rămas. îa fitorul lui 
Ciudini. det preacum ai făcut | dmnta mărturie să trl- 
meţi la fitorul lui Ciudin şi săi | poronceşti dmnta să 

aduc. și dresăli Unghenilor, la dmnta | şi -săi iai dre- 
săle de la măna lui. să le dai la măna preotului | Cră- 
tun. altă jalobă să nu ne mai vie. atasta scriem | iar 

de are ceva a răspunde fitorul lui Ciudin să vie de 

faţ la divan. u las It 7241 luli 10 

„vel logofăt | 
Dimitrie Muste 

Pecete domnească în tuş roş. "7 Heo Honevanraie 
HHkoAae BCEBOAa. BIR MACTUO PCDApD EMA MOAadBckeui. Cap 

de bou, pasere. 1735, 

13, 7242 (1734) Iași, Cartea lui C.N, Vodă Mavrocordat cătră 
Sol, Botez şetrar să cerceteze pricina de hotar la Pănărești a lui |. 
erea, 

(Actă Muzeul Municipal lași, IV, 47). 

“Aw Rocvanann  MekSaaic EROAA. BIO MAcT TENApZ BEMAW 

moaaageou. | scriem domniia mea. la boiarul nostru. dum= 
nealui Solomon Botedzu | biv vel. şatrar. facem ştire. 
dumital: dac vei vide cartea domnii mel. | 'să tea scoli.
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şi să mergi. la săliște. la Pănăreşti. ce iasti la ținu- 
tul | Sucevii; 'pe apa Rășcăi. cari iaste moșie lui lon 
Berea căpitani. | și să străngi—oamen — buni. răzeși şi 
megieși din înpresur şi | să alegi și să hotărăşti toate - 
părţile lui lon Bere. ce are | la sălişte. la Pănăreșşti. 
precum vei socoti. dumniata. | cu bună dreptate. cu 
oameni buni și pe Cărţi ce ari. şi mă | rturie de ho- 
tarnit. de la răposatul. Vaslii. Vvd. | preacum iar hi. 
scriindu. cărţili. şi mărturie pe semnele hotarului. | şi 
cum ai socoti dumnita. dumnta (sic) drept săi hotă- 
răşti | tot hotarul Pănăreştilor. ascnp'kenoe hotarul Dră- 
găne | ştilor şi despre hotarul Suleştilor. şi cum ai afla 
Cu | bună. dreptate. şi ai hotără să şi stălpești. cu 
pietri. | Aşijdirili şi pentru un loc. de prisac. ce dzice 
ion Berea. că este | pe hotarul lui a Pănăreștilor. unde 
au fost prisaca a moşului | şi a părinţilor lui şi Ne= 
Culai sulgeriul, fi lui Bere, că iau luat | 20 de stupi. di 
a dzece. dzicând sulgeriul Neculai că. au fost stupii | 
lui Bere pe locul lui la Drăgăneşti, deci și pentru lo- 
Cul | cel de prisac... iar să ei sama cu bună dreptate. 
şi pe a cui hotar | ar hi locul cel de prisac. și Cum ai 
hotărâ şi ai pune p(ietre) | săi fat şi mărturie la măna 
cui sar vini să avem ştiri. ataste. 

3 u las It 7242. 
- În dos însemnări: 

„Pe unde am apucat eu den bătrăn moșiile pe 
"unde am oprit de la tatămieu. 

— 1 stălpu la Băluşești parte boerească. 
— 1 stălpu întreg la Bărgăoani tij parte boerească.! 

hotarul merge pe lângă şipot.. 
— Cu ce să vini cu heleșteu. 
— La ltrineşti ce sar vini cu Balana. 
— Sumătate de sat de Cotiugeni, parte nemişască 

„Ce să împarte cu Broştenii, 
— Sumătate de sat de Voroneşti pe Tazlău cu a 

"patra parte de sat ce sau compărat în cum- 
părătura de la Șarbanul care este și ispisocul 
dinpărțăt de moşii noştri Cocriseșştii, şam avut



pâră cu egumenul di Niamţu; pără şi cu Ne- 
culai Lazul şi am rămas, care este carte de 
rămas Care săl stălpiască cu pietre pe hotă- 

| răturile cele vechi pe unde au îmblat de vac. 
'— A patra parte de Zăvoeni care este cumpără- 

tură de la Salomia Gănscăi care au fost sor 
cumnatămeu Gavril Cărăiman, Care au dat 

| tatămeu zestre lui Gavril Cărăiman. : 
„De cându am apucat tot noi am stăpănit ace moşie. 
— Pentru un pământ ce este la târgul Namţului 

den sus am apucat din strămoșii noștri tot a 
nostru a lui Gavril Cărăiman aşa am apucat să 
naibă nime a să amesteca făr de feciorii mei. 

— Giumătate de sat de Săveni a treia parte den 
ce gumătate de sat dintr'un stălpu din parte 
Cucoşilor ce au Cumpărat Andrei, aşa am a- 
pucat diam tocmit noi doao părți şi sumătate 
den părinţii noştri. | 

— Sumătate de sat la Sinehău cu parte ceam 
cumpărat de la Grăpina. Aşijdere au mai Cum- 
părat tatămeu tij de la Grăpina în Lehăceni 
au îostu părțile de la măsa şi săntu zapisăle 
la lon Hatmanul. 

— Sumătate de sat de Ghincău. ce este la Nistru 
cu vad de mori, este şi uric vechiu de alegere 
părţilor cine cum a ține. . 

— Petreştii ce miau dat Ursul părcalab dzestre şi 
pe urmă au venit ficiorui Tomii co hotarnică 
și au făcut hicleșug şi mau închinat hătalmu 
la logofătul Catargiul. dem dat hătalmu trei- 
dzeci de lei şam mărsu la Eș şam stătut şi 
nau luat sama pe zapis ce am avut, că ace 
moşie să împarte cu otgonele şi mau făcut carte 
domnească la Andreiu Baloși şi la comisul Talpă 
ca s stălpască acel loc, pecum sau stălpit și 
mai înainte şi păn acmu nu sau mai stălpitu. 

— A şes parte ce este la ținutul Vasluiului la 
Baba ră Bosoiul ce este parte de pe Mănieşti.
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H4, 7242 (1734 Iaşi. Zapis de vănzare prin care Filip viade 

Şui Pasalte cupeţ o câsă şi pivniţă îa târgul Fălnei cu 150 iei. 

(Acta Muzeul Municipal! laşi, V, 73). 

Adec eu Filip şi înpreună cu fămeia mea Alexandra. 
și cu fiiul nostru Gavriil. scriem şi mărturisim. cu a- 
cesta adevărat zapis al nostru | la măna dmsal. Supă- 
nului Panaita cupet. precum să se ştia. că de nima 
silit nit asupriţ. ce de bună voia nostră. am văndutz | 
dreaptă ocin | şi moşia. o cas și cu pivniț de piatră. 
şi cu tot locul cât ţine | al casei. şi al pivniţii. și cu 
medean de loc. ce este denainte. pivniţăi. | Care au 
fosta şi cas pe acel loc. Care cas și pivniţ. esfe la 
târgul Făinei | între pivnița dmsal. lui Panaita neguţi- 
toriăl. şi lângă pivniţa lui | Frangulea. care moșie neau 
fosta şi noaă zestre de la tațul mieu al A | lexandrii 
Dumitrașco toclul. atastă ocină cei mai sus scris. o am 
„Vănduto | dmsal lui Panaitea neguțitoriul. dreptz o sută 
şi cintizeaci de lei bani | gata. şi neau făcut plată în- 
tru mânulea noastrea. ca sei fin dmsalt dk la noi| 
dreaptă ocină şi moşia. cu tot vinitul, şi fămeii dm- 
salt, şi fiilorz | dmnisalt, neclătit şi atastă tocmală 
sau făcut denaintea sfinţii sal | părintelui kir Antonia, 
mitropolitul şi altor boiar şi neguțtor, Caria mai &os să 
vor iScăli, şi scrisori veachi tam avut leam dat întru 
mânuli | dmsalk şi noi pentru buna „credinţă, ne am 
iscălit puindune degitele: 

__u las vlet 7242 
X Hilipz. x Alexandra vănzătoaria 

x Eu Gavril ficor lui Filip 
și al Alexandrei 

“sau trecut deplin la Condică“. 

In dos: ya lui Panaite cupeţ“, 

35. 7245 luli 7 (1737). Velişco Panaltachi vinde lul Gorghl păr- 
<ălab cu 10 lei pe Todosia ţigaaca. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, V, 42). 

Adică eu Velişc făcutam zapisul meu la măna | 
dumisale părcalabului Gorghi precum iam văndut o 
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fât | de ţigan anume Todosia dreptu dzăce lei şi care 
este | betagă de şele şi.plata mau iăcut deplin, întru 
mănu | le mele 'Todosia fata lui Dumitru. care şi mie | 
aceşti țigani îm sintu cumpărătură de la Ursakoe | deci 
ca săi fie dumisale draptă şarbă şi robă | în veci dmi- 
sale și cuconilor dumisale în veci | deci la atastă tocr- 
mală saw tămplat şi alţi | wmeni buni care mai £os sau 
iscălit şi eu pentru cre | dința mam iscălit. 

| vălet 7245 luli 7. 
Velișc Pănăitachi 

Erei Neculai ot Băioseşti. 

16. 7247 Ghenar 15 (1739) iaşi, Cartea lui Gr. Ghica Vodă 
dată lui Naftanail Şeptelici să stăpănească şi să la de a zece de pe 
Smeești la Neamţ. . o 

(Acta Muzeul Municipal! laşi, IV, 49). 

Hw rpurogie. PHKA BOEEOAG. BĂI AtacTilo renApA.., SEAMA, 

awâadgekou, datam | carte dmnii meale rugătoriului nos- 
tru Naftanail ermonahu | fizorul Sandului Septeliu să 
fie volnicu cu carte domnii mele. | a ţine şi a stăpăni 
o parte de moşie din sat din Smeeşti | de la ţinutul 
Niamţului din fumătate di satu parti di sus. pe | care 
parte de moşie. arătă zapis di la moșul său Ștefan | 
Cărăiman, scriind precum au dat danie, şau dăruit ne- 
potului | său Sandului Șeptelitu, tatăl lui Naftanail. care 
zapis este | scris din vălet 7213 Ghenar 27, cu iscă- 
litura moşului lui | Ştefan Cărăiman şi cu iscălitura, a 
boeri şi a mulţi oamini | buni, pentru aceia pe zapis di 
danie ce are să aibă a stă | păni ace parte de moșie şi 
săş ia di a dzece din ţarini | din făneţă, din vrisăci cu 
stupi şi din grădini, cu legumi | și din tot locul cu 
tot vinitul. moşii după obiceiu | iar Cini ari ave a răs- 
punde să vie faţă. şi nimi să nu ste | în potrivă piste 
Carte domnii meall. -u las 7247 Ghen. 15. 

vel logofăt uc, | 

Pecete mare domnească în tuş roș: + Hw L'pnropie 
FURA BOEROAA BIKIIO MACTIIO renapz  3emau mibaaagciwu,. Cap 

de bou, pasere. . | |
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17. 7249 Sept. 20 (1740). Zapis de vânzare pria care Vasile . 
vinde cu 90 lei lui Ioniţă Gorovei căpitan de Dorohoi casele sale din 
“Tălpălărie. .- 

! “(Acta Muzeul Municipal laşi, donația N. A, Bogdan). | 

“Adică eu Vasălia fetorul părintelui Dumitrașco din 
Tălpălăria | înpriună cu şurorile meale. Catrina şi cu 
lrina făcutam | bun și adivărat zapis al nostru la mâna 
dumsale /onifă | Gorovei. biv vel căpitan de Dorohoiu.. 
precum să să ştia că di| nime silitz nici asupriţi. ce: 
de a noastră bună voa. am văndutu a noastrik dripti 
cas. cu tot locul lor cât este în | pregur la dumiaei: 
driptu nowdzăci de lei bani vechi. care | cas ne sănt 
şi now rămas di la părintele nostru priu | tul Dumi- 

„traşco. aicia în Tă/pălăria. dinainte caslor so | crului 
dumisali Ursului ot vist. şi întra altă casă ce | sintu: 
înpreagurul lor. şi niau făcut dumnealui plata | deplin. 
întru mănule noastre după cum scria | mai sus și văd= 
zând şi noi că niau plătit dumnalui datam şi noi| la 
măna dumisale adivărat zapisul nostru ca săi fia | du- 
misali driaptă ocină şi moșie neclătită | în veci. dmisali 
şi Supănesei dumisal. şi cuconilor dumisal | şi să aibă 
dumnalui aş faci şi întăritură gspd. pe zapisul | nostru 
și când am făcut dmsali acestu zapis al nostru | la 
mâna dumisali. sau întămplat mulţi boiar și megiaş | 
şi răzăş di prin pregur cari mai Zos sau iscălit, 

It 7249 msţa Sept. 20 
Eu preutul Grigore ot Vovădenii mam iscălit din- 

preună cu prutias me X Catrina. şi cu sorusa Irina 
Ursul ot vist. „însă aceste cas fiind în poarta me: 

şi fiindu Gorovei ginere am primit numai dumnalor co- 
pii nau di sa tămpla vro dat să lipsască de la mâna 
lor, iară Cine o_hi din îicori lui să întoarcă banii cu 
preţu ce sa neguţa la ata vreme.“ 

Micu biv 2 med. martur. lon Vărnav. 
X Eu Mihai sin Dumitraş Ccamaraş mam tămplat. 
X Eu Pavăl mahalagiu mam tămplat. 
X_ Eu Ioniță Măndzul mam tămplat. 
Şi eu Petrea Cheșco biv vat. za stolnicei am scris. 

zapisul cu dzisa lor. | i



    

18. Decembrie 1 (1740). Moaabiile Chesiie şi Maria vând egu- 
menului de Hangu părţile lor din Negrilești pe Răşca cu 100 lei. - 

(Acta Muzeul Municipal Iaşi, IV, 51). 

Adică eu monahie Chelsie sora dumisali lui Vasili 
Pleşcăi tau fostu |al triile log. înpreun şi cu fiicămia 
monahia Marie. scriem şi mărturisăm | cu acestu adi- 
văratu zapis'al nostru precum de nime silite | nici a- 
suprite. ce dia noastră bun voia am văndutu a noastră 
driaptă ocină | şi moșie anume Negrileştii în ţinutul 
Sucevii păn unde dă Rășca | în Moldova. între Răşca 
şi între Moldova. o au vănduto svinţii sali părintelui | 
Anastasie egumenului de la svnta mănăstire a Hangu- 
lui. dreptu o sută | de lei bani gata. care atastă moşie. 
ne iaste dată de frate nostru | Vasili Pleşca 3 logofetu. 
şi dumnlui. iar au fosto cumpăratu de la Toader | Că- 
răiman biv post. cu vaduri de mori în Râșca. şi cu 
vecini unde sari afla | precum adeveriaști zapisul pă- 
rinților Săcanilor că şi lui Cărăiman încă iau | fostu 
cumpărătură. de la Săcan. ci și noi am datu svinţii 
sali toate zapi | săli celi viachi. de care lucru svinţii 
sali săi fie driaptă ocin şi moșie. | în viaci neclătită şi 
pe zapisul nostru să fie volnic aş faci şi dres gsd.| 
și cini sau tămplatu boiar mari și mici mai %os am şi 
iscălitu şi | noi pentru mai mare credința niam pus de- 
getili. aşijdirilia eu monabie | Maria fiica... Găluşcă a- 
vându o parte de moşie în Stroiaşti de pe tatăl | meu... 
Gălușcă nepotul Mihalcii. şacoli câtă parti sa afla a 
tuturor | Borcăneștilor. a mia iaste să s facă săngură. 
căci toţ Borcăneștii săntu | dintrun frate. iar tatămeu.. 
Găluşcă iaste sânge dintrun îrate. 

It 7249 Dechembrii 1. 
”  monahie Chelsie X 
“sv  monahie Marie X 
2 lordachi Cantacuzino vornic 
sy lon Neculce biv vornic 

„Şi eu Alexandru vornic ot Bălțăteşti am scris cu 
dzisa lor. 

Surete și lzvoade, Vol, XXIV 2 

piste? 4 

CEATRULA ÎNIVEASTARA 
2UCURESTI 
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19. 7249 Decembre 1 (1740). Cartea lui Gr; Ghica Vodă dată 
iuli Ştefan caliaraş de Țarigrad să aducă la divân pe V. Codreanul din 
Bărlad pentru ua zapis falş. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, VIII, 30). 

Hw Grigorie Ghica Voevoda. bojiiu mistiu gspdra 
zemli Moldavscoi. datam | carte domnii meli. slugii 
nostre. lui Ştefan. calaraş de Țarigrad | să fie. volnic 
a chema şi a soroci. pe Vasile Codranul din Bărladu 
ginereli lui Vremea. de care ne jălui domnii mele Ştefan 
că ar hi avându | moșie depreună cu acel Vasile după 
părinţii lui—şi acmu | ar hi scoţindu un zapis de cum- 
părătur. de la tatul lui Ştefan de cari | Ştefan dzis că 
acel zapis este făcut. cu meșteșug. şi acmu | pe Ştefan 
îl lipsește de moşie. det de astădzi. Lun. Dek. 1 | păn 
în Cinsprăt dzili să s afle aice cu toate dres(i)le lui 
car | ave. să ste faţ la divan. iar neaflăndusă după so- 
rocul | cărţii domnii meli. i s va trimete om gspd. şi 
va da şi tibote. | și nime să nu cutedză în potriva cărţii 
gspd. — It. '7249. Dek. 1 

Pecete mică domnească, cap de bou şi pasere. 

20. 7249 Ghenar 15 (1741). N. Stcoescul dă danie lui C. Nas- 
tasă un loc de casă în Stroeşti. 

(Acta Muzeul Municipal Iași, IV, 50). 

Adec eu Năstas Stroescul biv vel căpitan. scriu şi 
mărturisescu. cu acestu | adevărat zapisul meu. că de 
nimi nesilit nici asuprit. ce de a me | bunăvoe. am dat 
şi am dăruit dmisale lui Costantin Năstas biv vtori 
vist. a me | dreptă ocină şi. moșie. un loc de casă den 
sat den Stroeşti de pe Mol | dova cu toat parte ce să 
alegi acelui loc de casă den cănpu. de ţarin | den pă- 
duri. şi den apă şi cu tot venitul ce sa alege parte 
ace | lui loc de caas. carimi iaste și mie cumpărătur 
de la Genet fitorul | lui Pătrău. iar. lui Genet Pătrău 
iau fostu danie de la unchiu său Toader Heres | cul 
precum arată zapisul Herescului -cel vechiu și pre cât 
a fi stăpănit | Toader Herescul atâta va stăpâni şi 
dmlui Costantin Nastas biv | 2 vist. ca săi fie dmsali
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dreptă ocin şi moşii şi Supănesii dm | sale şi cuconilor 
dmsale în veci. iar cini sar scula şi sar ispiti den fe- 
to | rii mei sau den rudeli meli ca să facă vreo supă- 
rari să fii neiertat | de domnul Dumnezău. căci iau de 
a me bună voi am dat şi am dăruit dumisale pre | cum 
mai sus scrii. pentru sufletul meu ca să mă pomenească |. 
şi acestu zapis sau făcut înainte a mulți oameni buni. 
cari | mai os sau iscălit şi pentru mai mari credinţa 
mam iscălir. | 

let 7249 Ghen. 15. 
Nastas Stroescul biv vel căpitan iscal 

Toma Măzărachi martur | p 
| Costantin Pogor martur 

și eu lon Cazimir post. nepot Stroescului am iscălit. 
în dos: 

„Pentru acest loc de cas din sat din Stroeşti ce 
au fost dat danie | Nistor Stroescul părintelui nostru 
Costandin Nistor 2 vist. | și noi încă lam dat danie a- 
cest loc de cas cu jijirebie (sic) lui | la mănăstioar lui 
Stefan Capșii. ce să zădeşte la sat la Broşteni ca să 
fie pentru pomenire sufletelor părinţilor noștri | şi am 
iscălit. It 1766 Fevr. 17 

Stefan Anastas post. 
Gheorghi Anastas. post. 
Eu loniț post. mam întămplat 

Erei loan 

și eu Chirica Capșii mam tămplat 
şi eu Pavăl nepot Stroescului mem pus degetul 

21. 7249 Mai 21 (1741) Iași. Cartea lui Gr. Ghica Vodă pentru 
împărţirea în 4 părţi a cheltuelilor făcute de lord, Roman în pâra a- 
vută pentru Benești. 

(Acta Muzeul Municipai laşi, 1, 10), 

Hw Tpirogie Tuka gsenoaa Bir MAcTIr PeNApA 3emau 
moaqackeu. datam cartea domnii | meie iui Iordachi Ro: 
maşco Clut. să fie volnic a opri din Sumătate | de sat 
de Beneşti. părţile fraţilor lui pentru cheltuiala ce | au
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făcut înblând în câteva rânduri. de sau gudecat. cu 
răzeşii | din ceialaltă Sumătate de sat pănă sau lămurit. 
şi Sau | ales ata Sumătate. de sat de au rămas. lămu: 
rită. și | fără nici o pricină. la stăpănirea lor. și din 
fraţii lui | sau aiţii nime. la ata cheltuială fără numai 
Mihalachi | Doniţă. dzisă cau dat 12 lei. cu: un drob: 
de sare. şi cu alte socoteie ce au mai avut. pentru care 
cheltuială socotindui cluceriul Mărdarie | din porunca 
noastră liam şi pus dzi Cini nu.şa da partea sa | la: 
ata cheltuială păn în doi săptămâni să i să popriască 
moșiia | de istov şi ei tot nu șau mai dat părţile lor la 
ata cheltuială | ce au dus acolo şi cu zăbava aice la 
scaunul domnii. aşteptân | du vreame gudecăţii și cu 
başuri cau dat la Turci luînd tot | banii cu baş de 
au cheltuit. şi drept aceia iată că de iznoav | li sau: 
mai dat soroc pănă în sfete Dimitrie, carile din fraţi 
nu șar | da parte sa ce lar agunge la cheltuială după 
socotială | driaptă ce sau făcut. pe toți banii, ce sau 
cheltuit la lămuritul aceii | moşii. din începutul gălcevii: 
aceii moşii. şi păn acmu acela să | lipsască din stăpă-: 
nirea aceii moşii. şi să rămâe parte lui de istov | pentru 
cheltuiala ce i sar face parte lui, care cheltuială înpăr- 
țindus. | în patru părți. precum îmblă ata gumătate de 
sat. pe patru fraţi | și vine pe parte câte treidzăci lei 
şi nime să nu ste împotriva cărţii gspd. 

u las it 7249 Mai 21 
pecete mică în tuş roș, cap de bou; exerga: Iv r. 

” M.R. 

BB. 
1727 

22, 7249 lunie 17 (1741). Zapis de vânzare pria care Pavăl vinde 
cu 20 lei Paraschivei casele sale din laşi, în tălpălărie. 

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

Adec eu Pavăl datam zapisul mieu la | mâna Pa- 
raschivii preutesii. a popii lui | Toader. precum. să s 
ştie. că am vănduto | dumsali drept 20 lei bani noi o- 
cină o cas cu loc cu tot de nime silit nici | asuprit. ce 
de a me bun voi. am văndut ca s | fii dumisali precum
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am Scris mai sus. iar de sar | scula Cineva. să întrebi 
pentru | cas să aibă dumneaei. Paraschiva a m apuca | 
pe mini. şi pentru credință am pus şi degetul | ca s fie: 
-de credinţă. let 7249 lunie 17 

; X Pavăl, fitorul. Măricuţii. 
X Eu loniță Mănzul mam tămplat la acestu zapis. 
X_ Şi eu Pavăl sin lui lon Mănzul am pus degetul. 
lon 3 comisu. 
Mihai sin Dumitraşco Cămăraş am scris acestu 

zapis. ” Gheorghie Aron 

in dos: 

„Eu preutiasa Paraschiva popii lui Toader | cum- 
părându atastă cas. miau întorsu | Supănul Ioniţă. Go- 
zovei banii. şi întor | cândumi banii deplin. miam pus 
dege | tul pentru credinţa. 

X Paraschiva preutias. It 7249 luli 11 (1741) 

„Atastă cas ce o am Ccumpăratu de la acești oa |] 
“meni o am vănduto şi eu lui Mihai Rusului tot la 
dreptu 16 lei neviindum | mie trebuitoar. şi pentru cre- 
dința am iscălitu. It 7251 April 1 (1743). 

lon Gorovei căpitan. - 

„Atastă cas cu loc ei ce am fosto datu eu lui 
Mihai Rus, eu o am văndutu lui Pavăl fitor Mănzului 
şi cu voe noastră au fo [stu şi am şi iscălit. 

lon Gorovei căpitan 
Ursul logit ot visterie. It 7251 Sept. 27 

23, 7250 Ghenar 15 (1742) laşi. Carte de judecată a log. Sturza 
a pâra dintre Sandul Cărăiman căpitan și Natanail egumen de Răşca 
pentru Zmeeşti pe apa Râşcăi. 

(Acta Muzeul Municipal Iaşi, 1V, 53), 

Facem ştire. cu atastă mărturie. a noastră. de gu- 
decată. | precum din poronca. luminatului domnului nos- 
tru. mării sale. Costandin. Nicolae | Voevoda au venit 
de faţă. înnainte. noastră la fudecată. Sandul | Cărăi- 
man căpitanul. fitorul lui Vasilie. Cărăiman. cu părin- 
tele | Natanail. Şiptlitu egumenul. de Rășca. fitorul.
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Sandului. | Şiptilitu. pentru a patra parte. din Sumătate 
de sat de Zmeești | din parte de sus. ce sântu pe apa 
Rășcei la ţinutul Niamţului. | cu vad de moară. pe pă- 
răul satuiui în vatra satului. dzicându Sandul | Cărăi- 
man. Cum ata moșie fiind a unui frate. a tătănesău | 
anume Ştefan Cărăiman. o au Cumpărat tatăsău Va- 
silie | Cărăiman la văleats 7221 Ap. 26. arătând şi za- 
pisul văndzării | de faţă. şi cât au trăit tatăsău au 
stăpănit ata moșie cu | pace. iar după moarte tătănesău.. 

* trage ata moşie. Nasa | nail Şiptilit. la stăpănirea sa. 
dzicând că îi danie. cari | şi Nasanail fiind față. au: 
arătat şi el zapis. cel de danie | din văleat: 7213 dară 
au mai arătat şi alt zapis făcut | înnainte daniie la vălet 
7209 în care scrie. car fi dator acel. Ştefan Cărăiman.- 
cu 30 lei Sandului Şiptilitu. tatălul | lui Nasanail. şi 
dede sam Naranail, că înprejuru. aceii | datorii ar fi dat 
Ștefan Cărăiman ata moşie. danie. dar | la zapisul da- 
niei. nimică nu pomenește. de datorii. | şi drept aceia 

 socotindu noi. că iaste mai cu cale a stăpâni | moșiia. 
cumpărătoriul de cât cel cu danie. am hotărât | Sudecata 
lor. săș stăpâniască. Sandul Cărăiman ata la patra 
parte den Sumătate de sat. de Zmeești. din parte de 
Sus. Cu locul casălor lui Stefan Cărăiman. și cu vad 
de moară în vatra satului | după cum îi scrie zapisut: 
cel de danie. tau avut. Șiptilitu. iar | lui Nasanail. Şip- 
tilicu i sau dat voe cu carte mării sale lui Vodă | afară 
dintratastă moşie ce ar afla de a lui Ștefan Cărăiman. | 
să aibă aş lua pentru cei treidzăci de lei dătorie sa. 
atasta facem ştire | „iar din niamul lui Ștefan Căraiman 
avându cineva de răspunsu pentru ata | datorie să fie 
de faţă.“ u las It 7250 Ghen. 15 

Sturzea vel logofăt | 

„24, Ghenar 17 (1742). Cartea iul C. Nec. Mavrocordat dată: 
călugărului Nattanail Şeptelici să cerceteze datoriile lui Stef. Cărăiman. 

(Acta Muzeul Mudicipa! laşi, IV, 52). 
Hw Bocranaun. Hunoaae. Boesaa. 6%, Macri. FCUApz. 

semai meaqatckou, datatm carte | domniei mele rugătoriului 
nostru. leromonah. Naftanail. fito | rul Sandului Şepte- 
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litu. să fie volnic. a cerca. orice feliu de | răm(ă)șiță a 
afla. de a lui Ştefan Cărăiman. moşie sau bucate | sau 
nescai lucruri. afară. din moșşiia de la Zmeești. ce sau | 
dat cu Sudecată. Sandului Cărăiman. altă ori ce sar 
afla de | acelui om de mai sus numit. să popriască şi 
să stăpăniască | pe zapis. de treidzăci de lei. ce au 
arătat în cari scrie. car fi | dător. Ştefan Cărăiman. 
Sandului Şeptelit tatului lui Naftanail | iar cine din niamur 
lui Cărăiman ar avea de răspunsu asupra acei | datorii 
să vie faţă. atasta scriem. It 7250 Ghen. 17 

locul peceţii mici domneşti, în tuş roş: cap de 
bou-pasere. procit vel logofăt. 

In dos nota: netrecut în condică. 

Vasile logofăt 

25, 7250 Mart 17 (1742) Roșieci. Zapis de vânzare prin care 
Sandut Tămvoae vinde cu 12 iel lui lon Postolachi partea sa dia 
Albeşti, la Fălciu, 

(Acta Muzeul Muaicipa! laşi, VIII, 32). 

Adic eu Sandul Tamvoia făcutam zapis mieu la 
mâna | iui lon Postolachi precum să s ştie că iam văndut 
a me driaptă | ocin şi mosii din Albeşti ot ţânutul Fălciu 
din bătrân lui Corodzăl | ce să va alegi parte me din= 
tralți fraţi di | a mea bună voia di nim sălit nici asu- 
prit. drept | doisprădzeci lei ban noi. ca săi fii lui driapt 

__ocin şi moşia în veci. şi cu voe fimei meli şi cu | voia 
copiilor mei. și am spus şi răzeşilor | mii tuturor ca s 
ştii di mi or da ei acei ban. să nu | o văndzu şi ei nau 
vrut sămi de nici unul acei bani și eu | am văndut şi 
am vănduto dinainte a mulţi omini | buni din sus şi din 
Sos. bătrân și tineri. anum | eu Ignat vornic şi eu David 
Roman moşan și eu | Ghiorghiț Rarul şi eu Gavril 
Hap | căș chilar şi eu litim Lapteș, eu Marin slug | 
boeriasc. și pentru mai bun credință | am şi iscălit ca 
să s criaz în veci. 

ot Roşiet, let 7250 Mart 17. 

X Eu Ignat vornic și eu Ghiorghiţ Rarul X.. 
şi eu David Roman moşan X și eu Ion Bujoranu X 
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şi eu Gavril Hapcăș chilar-X şi eu Iftim Lapteş X 
şi eu Gligoraş Postolachi X şi eu Marin slug. X 
„Şi aice am scris eu cu dzisa acestor omini de mai „SUS puș. Antohi Luţ 

26, 7250 Mart 29 (1742). Carte gospod de stăpânit în Albeşti la Fălciu, dată iul lon Postolachi pe jalba lui. 
(Acta Muzeul Municipal laşi, VIII, 31), 

Milostive şi luminate Doamni să fii măriia ta s(ă)- nătos. | | 
Mă rog mării tăli. ca unui domnu milostiv | să fii 

mila mării tali. cunpărând eu o moșii | de la Albeşti în țănutul Fălciului di la un om | di la Sandul Talvoia 
cu zapis șam năzoii | la mila mării tali. ca s mi s fac 
cartia na | zapis să o stăpănescu şi săm eu dejma | 
di pe ate .moşiia ta fi mila mării tali. 

robul mării tale lon Postolachi ot Fălciu 
In dos: 

. 
lw Cost. Vd. bi. mist. gd. zm. Moldavscoi 
Să fie volnic. aș stăpâni moşie lui pe zapis | ce 

are. și săș e venitul moşii pi obiteiu. iar | cine ar ave 
a răspundi să vie faţ la | diyan. 

It 7250. Mart 29. 
Pecete mică în tuş roş: cap de bou, pasere. 

| procit 3 logit 

27. 7251 Mai 15 (1743). Bătrânii Căşotenilor (Fălciu). 
(Acta Muzeul Municipal laşi, VIII, 33), 

Căşotenii din jos precum să împart în trei bătrâni 
precum arată anume în jos părţile şi bătrânii. 1/4 7257 
Mai 15. | | 

— un hătrân Vasile Buzne ce este văndut lui Gri- gori Agărici. | 
— un bătrân Bejan Buzne frate lui Vasile Buzne, au avut 8 fitori. anum(i) Toader i Andrei, i Acsana. i 

Rocsanda. i Oprina. i Andrii teslariu i Pătraşco. i 

 



i 
| 
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Stanca și sau împărțit bătrânul în opt părţi pi aceşti 
opt îicori. 

— Ce părţi sau vândut dintracest bătrân: 
—0 parte a lui Pătrașco Buzne îi văndută de ginere- 

„său Costandin lui Toader Vremi socrul lui Vasile Codrean. 
| — parte Stancăi sora lui Pătraşco Buzne care sau 
împărțit în șasi părți pi şasă fitori ce au avut anume: 
Vasile Vrabiia, i Nastasiia Ciurchioaia, i Aniţa Mărculeasa 
i Stratulat Agarici. i Gavrilă i Varvara și Vărvara au avut 
doi fitori. anume Gheorghia şi Mariia. și Maria şau văn- 
dut parte sa lui Toader Vreme socrul lui Vasile Codrian 

Un bătrân Lazor Buzne frate cu Vasile Buzne. şi 
cu Bejan Buzne şi acest bătrân lau văndut iarăși Cos- 
tandin zat lui Pătrașco Buzne. lui Toader Vreme so- 
crul lui Vasile Codrian. 

„Atastă împărţală este scoasă di pre... 
Obs. lată încrăngătura Buzneştilor: 

  

  

        

  

Buzne 

Vasile Bejan -Lazor 
Buzne Buzne Buzne 
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28. 7253 Iunie 1 (1745) Iași. Zapis de vănzare prin care Iftimia Bogza şi al săi vănd lui Andrei Hermeziul cu 80 lej părţiie lor din Babară şi anume Ruşii, Buciumii şi Bărgăoanii, 
“ (Acta Muzeul Mubicipal, laşi, VIII, 35), 

Adecă eu lftimiia Bogzea. fitorul lui Toader Bogze dk Sulești. dk ţinutul | Niamțului. tau fost părcalab ntpot lui Istratii Străn'tpot | Vărvarii dk acolo. şi cu fămeaia mea Dochiţa şi cu fitorii miei. | Ioniţă şi Cos= tantin. Așijdere şi iau Toder îitor lui Ştefan | Bogza şi iau Pbtrk fitorui lui Vasili Bogzea toți nepoți | lui Is- tratie şi strănepoţi "Vărvarei. carile dea mai sus | sînt numiți. dea nimea siliți. nici asupriţi. ce de a noastră | bună voia am văndut a noastră driaptă ocină şi moşiia | cea avemu la ţinutul Vasluiului pea apa Bărladulu:; unde să nu | mește acmu Babare. Care avemu noi a- ceştia cu toţii | partea de moşiia. den trii hotară ce să Chiamă Rusii și | Bărgăoanii. şi Butumii. ce sint tot în- trun hotar dea olaltă | cu friteli siliştile şi din trusfrele hotarăle avemu | noi partea pea bătrânul nostru Sumă- tate de sat care | şi Ho.px acestea părți de moşiia nea iaste de /a strămoșul nostru Călnău spăfariul cumpă- rătură şi danii | ce au avut și elu de la Bogdan Vodă, după cum ne arată părţii | noastre de moșii. atasta şi „în uricul ce iaste de la Bogdan Vodă | și în ispisocul ce avemu dela Vasile Vodă. deci noi aceste părţi | de 
moșiia cei mai sus numit am vândut dumsali Andrei Hărmeziu | ot vist. și &upănesii dmsale Nastasii dreptu 
optudzăci lei bani | şi niau făcut plata toți banii în mânule noastre | şi săi fie dmsale şi; fiilor şi nepoților 
dmsale. driaptă ocină | și moşie în veci. şi după atastă driaptă scrisoari dea văndzari |.tam dat noi să aibă dumialui aşi faci şi alte dreasi | întărituri domneşti | şi "la atastă tocmală || a noastră sau tănplat mulţi boeri si oameni | buni cari mai g%os sau iscălit. şi pentru cre | dinţa și noi carii am știut carte niam iscălit alții | sau pus deagetele mai os ca să s criadză, 

u las It 7253 lunie 1 
Antimiia Bogzea părcălab iscal am Yăndut cu soțul nostru Dochiţa X şi eu Stefan Porcesul martur. 
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— Erii Vartic fetoro lii Todir am văfut Erei Ion. 
Vasili sin popi Miron X  Irodiacon Curopn sin Alisarda 
Vasili sin Nicolai Peata. Gavril Pilat vornic glotnii - 

Toaderz Bogzea 
şi eu am scris cu voe lor şi cu zisa tuturor 

Eu Ursul post. 
şi eu Erei lon protopop ot Vasluiu mam tămplat. 

Obs. lată după acte filiaţiunea Bogzeştilor cu Clănău spătarul: 

Clănău spatar 
— Dragna nepoata lui Stefan cel Mare 

  

| 
fată 
= Plaxa comis 

| 
Varvara 

— Bogza 

Istratie (Bogza) 
| 

Toader, Stetan, Vasile 
Bogza - Bogza Bogza 

parcalab 

Iftime 
= Dochiţa Toader Petru Bogza 

| Bogza 

Ioniţă,  Costantin 

29, 7253 Iunie 9 (1745). Zapis de vănzare prin care T. Giuacut: 
şi al lui vând cu 100 tei lui Andrei Hermeziul părțile ior din 'Rusii,. 
Buciumi şi Bărgăoanii, ia Vaslui. . 

(Acta Muzeul Municipa! laşi, VIII, 36). 

Adecă eu Toader Suncul şi eu Nicolai sin lui lon 
şi eu Marie şi eu Gavrilaş şi eu Vasilie sin lui Gligorie 
şi eu Vasilie sin lui Toa | der uncul, şi eu Sandul. 
Suncul. dinpreună cu tot neamul nostru | ficiorii lui 
Vasile guncul, nepoţii lui Toader &uncul, strănepoții 
Varvarii, scriem și mărturisim cu acest adevărat zapis 
al nostru | de nime siliți nit asupriţi. ce de al nostră 
bună voe am văndut | al nostră dreaptă ocină şi moșie 
ce este la ținutul Vasiuiu | lui pe apa Bărladului, din: 
8os de târgul Vasluiului ce să chiamă | Rusii şi Bu- 
ciumii și Bărgăoanii. însă dintracesti trii | hotară pe:     
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Sumătate di hotar şi să vine parte noastră | car atastă moşie ne să trage din spre strămoaşa no | astră Văr- vara fata Plaxei, nepoata lui Călnău al spătariului. şi am vănduto neamului nostru. dmsale lui Andreiu Her- meziul, drept o sută de lei noi şi bani neau dat toţ deplin și | la atastă tocmală sau tămplat mulţi oameni buni. şi bătrâni | şi tineri din răzeşii satului. şi pentru -adevărată cre | dința neam scris şi numele mai gos puind și degitele ca s | fie de bună credinţă. 
It 7253 luni 9 dai (zile) 

Eu Toader Suncui | 
Vasilie sin Gligorie guncul 
Eu Neculaiu guncul 
Eu Vasilie sin lui Toader. Suncul 
Eu Darie Suncul 
Eu Gavril Suncul ” 
Eu Sandul brat ego 
şi eu Ștefan Porcescul martur 
şi eu Lupul Porcescul martur 

Erei lon zeatu Alisandria 
lerodiacon Ghigori (uropu) sin Alisandrii 
Erei Ilii sin popii lui Miron 
Gavril Pilat vornic glotnii 
— şi eu ierei lon protopop ot Vasluiu mam tămplat. 

X
X
 
X
X
X
 

X
X
 
X
X
 

"Obs. Unind arătările acestui zapis cu acele de la No.28 (pg. 27), "relese această îacrăngătură a Giunculeştilor, ca urmaşi din Varvara strămoaşa Bogzeştilor: - 

Piaxa Comis 

Varvara 
| = Bogza 

  Istratie fată 
Bogza = T. Giuncul 

Vasile Giuncul 

  Toader - loan Maria Gavrilaş, Gligore, Sandul 

“ Vasile Nsculal. Vasile 

 



30. 7253 Iunie 13 (1745) Iaşi. Cartea lui lon Nec, Vodă Ma-. 
vrocordat scrisă Lupului Balş med. is. de Suceava să cerceteze pâra: 
lui Ilie Negoiţă contra lui pr, Hodoroabă pentru Ungheni. 

(Acta Muzeul Muaicipa! laşi, IV, 54). 

Huy. Hwan. Hixoade Boegoaa. BX. MAcTII, renApz. Bean 
moaaâtckou. scriem | domnie me. la credintos boeriul nostru 
dumnlui. Lupul | Balse. biv vel med. ispravnicul ținu- 
tului Sucevii. facem | ştre dumitale. că aice sau jeluit. 
llie fetorul lui | Negoiţă tudin, ce au fost comis dzicându 
că are 0 | moşie. di pe mumăsa fata lui Gheorghie Mo- 
țoc | Sumătate de sat de Ungheni. la ţinutul Sucevii. | 
Carei îi iaste înpărțitoare, cu sorusa. ce o ţine Gligo- 
rașco Ursachi. iar ceilaltă gumătate | de sat de Un- 
gheni. dzisă că ar fi cumpărat, tată | său Negoiţă tudin 
de la Dicăș. șar fi şi stăpânit tatul său, păn la moarte 
lui, cari ata | Sumtate de sat de Ungheni. tau cumpărat 
tatăsău de la | Dicăș liar hi împărţitoare cu fraţii lor 

„cei | mai mici, ce sintu din fata şătrariului | Zbierăi. și 
după ce au murit tatul lor Negoiţ| sar fi sculat un 
preot. cei dzic popa Hodoroabă | de au pus mâna pe 
Sumătate de sat de Ungheni. de | stăpăneşte în tăriia. 
lui fără dea nici o Bude | cată, pentru care viind acolo 
cu Carte gsd | să chiemi dumnta pe acel preot înainte 
dmtaie, și săş aducă și scrisorile ce va ave și după 
scrisore!le amănduror părţilor. să iai sama şi cum sa 
dovedi | şi sa cădea cu dreptate. să le hotărăşti gu- 
decata | dându și mărturie la măna cui sa cădea osă- 
bit | sau jeluit. copiii lui Negoiţă tudin. că au pricină | 
cu Sandul fitorul lui Dumitru Buhuș pentru nişte | ţi- 
gani. ce aducându dum. de faţă. pe Sandul Buhuș. | 
săi Sudeci. şi pentru ţigani și după cum vei cunoaşte | 
să le hotărăști pricina dănd și mărturie la Care mănă 

„să va cădea, atasta scriem. 

u las It 7253 luni 13 
vel logofăt 

Pecetea mare domnească în tuș roş. 

i Iw wa Hikoase gcegoaa. Exiio macTiio renAgă 36   
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moigatckou. 1743. Cap de bou, sabie şi buzduganul în- 
Crucișate. 

Obs, Pe cuta de jos “stau scrise însemnările următoare: 
„izvod de bani ce am în datorii | să s ştie| : 8 el [2 pot.] la 

“One | [5 lei pol 2 bani Lazor] | 6 lei 3 pot. Toder | 3 lel 4 potr. 2 bani 
'Lazor | [2 lei 6 bani Popa Simion) | 4 pot. 5 ban! Neculal ll leu 6 pot. Onul Unguren | 8 pot. Gligori Alecsa |! 3 pot. 3 bani Ioniţă [i 
leu 6 pot. Tanasie. [tac 26 lei, 36 potronici, 20 parale, 17 bani = 29 tei 77 bani). 

31, 7253 Iulie 15 (1745). Ion Tălpălar cumpără cu 25 lei, ca- sele lui |. Mănzul în marginile țintirimului Talpalarilor, pe uliţa mare. 
(Acta Muzeul Municipal, donația N. A, Bogdan laşi), 

Adecă eu loniță Măndzul săiman hătmănescu îm- 
preună cu soțul meu | Dochiţa și cu fiiul meu cu Pavăl 
făcutam adevărat | zapisul nostru la mâna nepotumeu 
lui Ioniţă săn Sandu | lui Tălpălar de nime sălit niă 
asuprit ce de a noastră | bună voe am văndut o cas 
cu loc cu tot car(e) cas este în măhă | laoa pe ulița 
mare în margine țintirimului sfin | tii bisărit ce s nu- 
meşte bisărica Tălpalarilor din sus | ori din sos de 
casa lui Pavăl săn lui loniţ Măndzului. de mai sus | 
numit. şi din deal de casa dmsali lui loniţ Goroveiu | 
dreptu doadzăt şi cinci de lei bani noi şi făcăndusă 
plata | deplin la mână iam dat Ş eu acestu adevărat 
zapis | la mâna lui loniţ de mai sus numit de nime să- 
lit | nice asuprit ce de a me bună voe însă atastă 
cas | îm este de la părinţii mei şi la atastă tocmală de 
bună | voe făcută sau tămplat mulți oameni buni ma- 
halagli | carii mai os șau pus şi degetile ş pentru cre- 

- din] ţa mem pus şi degetul ca s fie de bună credinţă. 
let 7253 luli 15. 

X Eu loniţ Măndzul săn Mihai am văndut 
X Eu Pavăl săn lui loniț Măndzul am văndut cu 

voe me. - 
X Eu Darie tălpălar mam tămplat faţă. 
X Eu Sandul tălpălar tatul acestui cumpărător de 

cas vădzindu că cu bună voe am pus degetul. 
X Eu Tudosca Humăriţa mam tămplat faţă, 
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X Eu Dochiţa soţul lui loniţ am văndut de bună voe: 
X Eu Tănas mam tămplat faţă. 
X Eu Apostul tauş hătmănescu mam tămplat față. 
X Eu Costanţin Zoan stegar hat. mam tămplat faţă. 
X Eu in (alt | Costantin săiman hat. mam tămplat 

faţă. 
X Eu Toder Crav dms. hat. lordachi Cantacuzăno 

mam tămplat faţă. 
Eu Gligori Rugină căpitan mazăl am scris cu dzisa 

lui loniţ Măndzului cu tot voe. 

“Ia dos nota: 

„Zapisul Măndzului celui bătrân di locul cel de | 
cas cu cas cu tot, ce lau răscumpărat fitorul | lui di la 
un nepot a lui cel văndus Măndzul cel bătrân | și fitorul 
Măndzuiui mi lau văndut mie cu | altu zapis“. 

32, 7254 Iunie 23 (1746). Cartea lul lon Nec. Vodă Mavrocordat 
dată lui lie Ciudin de a-şi lua dea zecea de pe Ungheni, la Suceava, 

(Acta Muzeul Municipal Iaşi, IV, 55). 

+ Hw Hw Mekonan B&o4. B0%1, MHACT, TeNApZ. BEMAN 
mosAagcor. datam carte domniii mele | lui Ilie tudinz din 
Sutavă ca să fie volnic cu carte domnii mele aş | lua 
de a dzăt di pe a sa driaptă moşii. ce dzăs că ari la 
țânutul Sucevii | anum o Sumtat dir sat din Unghen: 
din păne, din făniaţ, din prisăât| cu stupi. din grădini 
cu legum. şi din tot locul cu tot venitul. | pe obiceiu. 
iar Carii or ave ceva a răspunde să margă la isprav- 
ne | cul țănutului ca să le e sam(a), şi nim. să nu ste 
înpotriva cărții gspd. | lt. 7254 luni 23 

| 3 logofăt 
Pecete mică domnească în tuş roș. 

„83. 7255 Mai 31 (1747) Neamţ. Ghedeon dă scrisoare lui T. 
Bere să-şi stăpânească părţile dia Pănărişte, primind carte de blăstăm, 

(Acta Muzeul Municipal! laşi, IV, 56), 

Ghidioan egumenul Niamţului şi cu tot săborul. da- 
„tam atast | scrisoari a noastră la mâna dms. Toader    
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Bere pintru | că având noi cu dum. pricină pintru niște moşii anume Drăgăneştii | moşie mănăstirii hotărândusă cu Pănăriştii moșie dm. şi în | presurăndus hotarăli unul dispre altul. au arătat dum, scrisorili | di moşie dm. şi am arătat şi noi scrisorile de moșie mănăstirii | şi văd- zindu scrisorile unul altue. am dzis noi dumsali. să priimască carte de blăs | tăm și să stăpăniască dm, pi undi scriu scrisorili.. dit dum. au priimit | carte di blăstăm şi au sărutato di care vădzind noi că au prii- mit carti di | blăstăm iam dat aastă Scrisoari a noastră ca să aibă dums. aş stă | păni moșie dmsali pi undii Scriu scrisorili. şi am iscălit şi noi și am pus şi picite Svintii. mănăstiri. dici di acmu să nu mai aibă călu | gării noștri a să mai scula cu acastă pricină. căt a- castă așădzare sau fă | cut dinainte noastră înprun cu tot săborul. u Niamţu Mai 31 It 7255, 
Ghedeon egumen Namţului i ves sobor (şi tot să- borul). 

Pecetea mănăstirii Neamţului:  auaera neuere ecre a cure, ManzcTupu. Au. rada. Basueceuie = Înălţarea. 

  

34, 7256 (Oct. 20 (1747). C. Başot cumpără cu 70 lei de la Gr. Ursachi e treime din Ungheni, 

(Acta Muzeul Municipal, laşi V, 58). 

Adică eu Gligoraş Ursachii. înpreun cu soțu meu | Lupa. fata. dumsali. comisul. Negoiţ &udin | făcutam zapisul. nostru. la mâna. dumi | sale. Costantin. Bașot. postelnic. precum | iam văndut. a noastră, dreptă. ocină şi | moșii. a trie parte de sat. din Ungheni | parte. din Sus. ce să hotăreşte. cu Sărbii. | şi cu Zmeeştii. la ţi- nutul. Niamţului. pe a | pa Moldovii. dreptu şeptedzi(€) de lei. şi | dumnalui mau făcut tot plata. deplin în mănule. mele. şi cându. iam văndutu | nim întribat. tot nimul miu și răzeşii | şi nime. nau vrut. să coperi. şi iam văndutu dumisale. şi Supănesei dum. | și conilor „dum. ca săi fie drată ocină | şi moşii. în veci. și iam dat şi scri | sorile cele vechi. şi pe zapisul meu. să 
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aibă | dm. aş face. şi ispisoc domnescu. și oricini sar | 
scula. asupra acestii moşii. eu să aibu a răspun |di, 
căci eu de a me bunăvoi am vândutu. dms | cu ştire 
a tot nimul miu. şi la tastă tocma |Iâ. sau tânplat. 
mulți boerii. mar și mit | şi omini buni. şi. pintru ma; 
mar cri | dinţâ. am iscălit. | 

H 7256 Oc. 20 

„Şi atastă moşii mau fostu. dat. dzestri de la Ne- 
goiţă tudin comis socrumiu, 

Gligoraș Ursachi 

35, 7256 lunie 24 (1748). O cercetare la Negrileşti în pâra 
dintre Costachi jicnicer şi egumenul de Hangu; 

(Acta Muzeul Municipal laşi, IV, 59), 

Precum au venit dumnelui Costak. jik. de au tras 
la Sudecată pe Apos | tol Humă, și pe alți tărgoveţi 
din Namţu, cari au cumpărat o moşie | Negrileştii de 
la ţinutul Namţului. de la Aftanasie egumenul de | Hangu 
care să hotărăşte cu altă moșie a dmsali Drăguşani 
dză | cându că o fată a Pleşculesăi mai în trecuțţii 

“ani au fost văndut ace | moșie lui Kiribou tau fostu 
egumen în Hangu neştiindu dm. nimică de | ace vănd- 

“zare. iar pe urmă oblicindu de vănzare moșii. și ne- 
încăpăndu egumă | nul Chiribou a cumpăra înnainte 
dum. fiindu dmnului răzeş acolo | alăture lar fi apucat 
să margă la gudecată săi întoarcă banii ce au dat] 
şi el ar fi dzis că ace moşie ar hi căzut fetii Pleșcules 
de la mănăstire Săcului. și de vreme că iaste la mă- 
năstire şau întrat -lau rugat să s vo | iască să rămăi 
tot la mănăstire şi pe acestu cuvântu de rugăminte | 
a egumenului Kiribou afară că sau învoit de au rămas 

„moşia tot la mă | năstire, iar'acmu cumpărăndu necipn . 
tarini de mai sus: numiţi de la acestu | egumen ce este 
acmu va să li întoarcă dm. tau dat pe moşie nefiindu 

|| ei. nici rudă vănzătoriului nici avându vro răzăşie de 
moșii acole precum | şi ei singur au mărturisit înnainte 
me Că nici sintu rudenii nici sintu | răzeși. deci am 

Surete şi Izvoade, vol, XXI V, 3      
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Sudecat nefiindu ei nici rudenii nici răzeşi săşi e ceau. dat pe moșie de | la dmlui jik. Costachi şi să rămăe moşia suptu stăpânire dmsale zicându dumiui | că nau avut știre cându au Cumpărat ei moșia, iar ei au răs- Punsu Că nu șor lua tau dat | pe moşie pân nor mergi „înnainte luminat divanul mării sali lui Vod. deci am | pus soroc în 15 dzile a lui lulii să s afle la Eș şi pre- Cum va alegi măria sa Vodă | aşa vor ţini. atasta fa- cem știre. 

It. 7256, lune 20. Toader Kreste stolnic 
| Costantin medelnicer 

„larăşi din luminat poronca pre înalțatului dom- nului nostru | lo Matei Voevoda, chemând pe acești Humulești faţ nic | ei nau tăgăduit precum că nit.sânt răzeşi ni€ rudenii | la ace moşie şi au primit și ei să le de dmsale stolnic | Costachi oile ce au dat ei și săş ia moşie supta. stăpânire dmsale şi sau hotărât având ei arături de pâni şi fânaţ pe ace moșie şi vădzând că şi pâne iaste cu preț am socotit în astă toamnă ca să nu s ia | moşia de suptu stăpânirea acestor oameni | numiți mai sus Ca să s păgubască cu dejma locului. iar | de primavară să margă la dmlui stolnic şi să le de oile | cu prăsâla lor în primavară precum au dat și ei Cându | au cumpărat atastă moșie Negrilești. şi aşa am | hotărât atastă Sudecată, 7262 luli 6 
Costandin medelnicer” 

36, .7256 April 4 (1748), Cartea logofeției să cheme pe Apostol Humă la zi să se judece cu C. Lazul, - „o : (Acta Muzeul Municipal. laşi, 1V, 57), 

Apostole Humă şi cu alții din târgul | Niamțului. “iată dându jalobă dum. Cos | tachi Lazul vor. la Mărie sa Vod. pentru o | moşie ce aţi cumpărat voi de la e- gumă | nul de Hangu. din ținutul Sucevii și | fiind o- rânduit la mini săi luăm sama | iată că vă sorocim la lăsatul | săcului de postul Sănpietriului să vă aflați aice    
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-Cu scrisor și zapis | drese câte are să vă luqm sama 
că |.neviind la dzi va mergi om gspd | şiţi da şi ciu- 
bote. atasta. lt. 7250. Ap. 4. 

A. Sturzea logofăt 

37, 7257 (1749), Zapis de vânzare prin care Tudosca Huhule 
viade lui lamandi Grecul cu 30 lei 40 pământuri în Ghibarţi, 

(Acta Muzeul Municipal laşi, VIII, 37). 

„Suret di pe zapis Tudoscăi Huhuloai din 7257. 
Adecă eu Tudosca Supăneasa lui Toader Huhule: 

„fata | lui Vasăli a Donţului nepoată lui Vasăli Aliuş 
înpreună | cu fiiul mieu loniță făcutam zapisul nostru 
la | mâna dumisali nepotului meu /amandi Grec precum 
noi | de nime sălita nit asupriţ ce de a noastră bună 
voi | iam văndut dms. a noastră driaptă ocină şi moșii 

| ce avem de la moşul nostru Aliuş, anumi Ghibarţul 
ci este | la ţănut Vasluiului, din gos de Tăoşti care 
„acel loc să hotă | raşte şi din sus şi din gos cu locul 
popii lui To ! fan. după cum au umblat din vecu. și 
tocmală am avut | cu dum. nepotul lamandiu câte 9 
„potronici pământ. | Aşijdere și cu vatră de hăleşteu şi 
cu loc de |fânaț și cu locuri de prisăci şi toate a- 
ceste | toată ace hlizi di loc. am vănduto dmsale și 
dum. | neau dat treizăci de lei. care fac patruzăci de 
(pă)mânturi | care măsurând acel loc şi de se vor 
treci mai mult de aceste | patruzăci de pământuri să 
ne mai de dmlui bani tot cu | atastă tocmală, iar de 
na agiunge săi dăm de aiurea, de unde | iar plăcea săi 
-plinim acele 40 de pământuri. aşijdere |.am mai vândut 
dm. toată partea noastră ce avem la Micu | lești de 
cumpărătură şi de baștină de la ţinutul Fălciiu | lui pe 
apa Crasnei. drept 20 lei, cari aceşti bani ce scriu în- 
tracest zapis toți iau dat dm. de niau plă |tit de la 
un Turcu de o datorii. Pentru aceia și noi| am dat 
atastă scrisoare la mâna dm. -pe aceste moşii ce scriu 
mai sus. ca săi îii dms. și cuconilor| dms. moşii în 
veci şi săş fac .dml. şi dres domneşti | pe azast hliză 
de moşie. şi zapisă vechi ce avem | să le dăm în mâna 
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dmisale şi la acastă tocmală sau tămplat şi alţi boeri-. nași megieși cari sânt iscăliţi. 
Tudosca Huhule iscal 
Ioniţă Huhule iscălit 
Gavril Bădros | 

Toader Grec 
Erei Enachi zăt Huhulesă 

Mihalachi Zmău 

38. 7257 Fevruar 2 (1749). Zapis de vănzare prio care" Pavăt: Talpalar vinde lui T, Scorţăscul log. casele sale de lângă ţintirimul. bis. Talpalari cu 30 lei, 
„(Acta Muzeul Municipal laşi, N. A. Bogdan), 

Adic eu Pavăl tălpălaru fitor lui loniţ Măndzul.. săiman hătmă | nesc. inpreună cu soțul meu Marie. făcutam adevărat zapisul | nostru la măna dmsal. logo- fătului Toader Scorțăscul. precum să s ştii | că de a noastră bun voe am văndut a noastră driapt ocină şi moşie | casa noastră cu loc cu tot cât iast(e) inpreguru. Cari Casea iast(e) Jângă făntirimul bisericii tălpălariloru alăturea cu ograda casăi | dmsale. cii iast(e) di la socru dmsal(e) Ion Goroveiu | biv vel şetrar. deci atastă casă. Cu tot locul iar o am văndut | dmsale drept. triidzăce. de lei bani gata. şi miau făcutu | dmnelui plat deplin. în mânăle noastre. cari casă și mie | îm este cumpă- rătură di la părintile meu loniţ Măndzul | căce elu o. vândusă unui nepot a lui anum(e) loniţ săn Sandul | Tălpălariul cu zapis şi eu am răscumpărato cu bani mei | deci acmu văndzăndo dumsal(e) săi fie driapt ocină şi moşie | în veci dmsal și Supănesăi dumsal şi cuco- nilor | şi zapisul tătănimeu cel de vândzari şi alte scri- sor ce am avut | lam dat la mâna dmsali. şi la atastă văndzari şi tocmală | sau tămplat boeri de curte şi me-- gieşi di prin prejuru | cari mai Sos sau iscălit şi noi încă. pentru credinţa niam pus | degetile. 
It 7257 Fev. 2 

X Eu Pavilu săn Mănzul Tălpălaru 
X Eu Marie fimee lui Pavălu 

  

     



lon Grama martur. 
Neculai Cogăl. văt. martur 
Alexandru Părvul iscal 
Gavril ot vist. | 
Toader Cupar ot vist. martur 
*Tănas ot vist. martur 
Vasilache Cozma med. martur 
Costandachi Cogăl. ot vist. iscal. 

| „Şi am scris zapisul eu Dumitrachi Hudici biv vel 
med. cu dzisa lui Pavălu şi săntu martur“. 

In dos nota: 

Zapisul Măndzului 'di casa lui cu tot locul cât să 
află împregur. lam cumpărat după cum arată acestu 
zapis. | lt 7257 Fev. 2. 

In dosul aceluiaş act: 

7258 Mart 3 (1750) Iași. 

Pentru atastă cas a me cu cât loc cuprinde îna- 
* ânte | uşii şi dinapoe casăi afară din locul cât cuprinde | 

din păretele casăi la vale şi pri casăle mele am | făcut 
schimbătură cu Costantin și cu Acsănie | fimee lui şi meu 
dat ei mie casa lor din dos ca săm | mai lățăscu eu 
locul şi am dat eu Casa atasta şi dzăci | lei bani. şi 
am dat și scrisorile vechi şi ei mi au | dat a lor. deci 
să le fie moșie în vecu şi pentru | credința am iscălit. 

It 7258 Mart 3 
Toader Scorțăscu ot visterie 
Vasile Buhăescu biv vel med. adiverezu. 

39, 7258 Iunie 15 (1750). Un răvaş a lui Stefan Porcescul cătră 
Andrieş Hermeziul pentru Babară. 

(Acta Muzeul Municipal VIII, 38). 

Dumneta logofete Andrieş Hermeziu cu | sănătate 
mă închin dumital. alta nam | mai multu cătră dumnata 
îăr cât | pentru nişte bani ce ai mai rămas dmta | di 
pe moşie ce ai cumpărat de la |. Babare poi dumnata 
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pricină ca | se mă iscălescu şi eu despre min pri | nu: este că noi cu ace moșie navem | trab. că maica nostră iau dato lui | noi nau dat întraite locur cu atasta | şi se fii dumneta senătos. măcar | că eu mam iscălit întra- Cestu răvaș | şi popa Neculai, | 
let 7258 lun. 15: Stefan Porcesul 

Erei popa Neculaiu ot Porceşti 

  

40. 7259 Mai 18 (1751). Peciu pentru 21 lei plata cuniţei lui, Gh. Honcul, pentru 19 epe, 
(Acta Muzeul Municipal laşi, V, 43), 

Docdzeci şi unul de lei au dat D.K.K. | Miron: Gorovei den coniț pe dzeci.| epe a lui Gheorghe Hon- cului pet | săi fii de sam dumsale 7259 Mai 18. Iordachi Fedeleşanul 

  

41, 7260 Februarie 28 (1752) Iași. Cartea lui C. M. Cehan Racoviţă Vodă cătră 3 boeri să cerceteze hotarele moșiilor Criveşti şi. Dădești a lui T, Buhuş post, 
(Acta Muzeul Municipal laşi X, 32). 

Iw Costandin Mihail. Cehan. Răcoviţ. Voevoda, bojiu. milst. gspdra zemli. Moldavscoi. scriem dmniia mea | |a boiarii. noştri dum. Toma Luca biv vel med. i. lie Sturdzi biv vel Sulger | i Neculai Tăbărță biv post. vă facem ştire, dum. dacă viț vide carte | domnii mel(e). Să vă sculaţi. să mergeţi la satu la Crivești. și la satul De | diştii. ce sântu la ținutul ...(loc gol)... care moşii Sintu a dmsali lui Toader | Buhuș post. şi mărgându la acel(e) moşii. să Străngeți oamini buni megieş. şi - răzeş | di pin preSur. şi pe scrisor ce. vor arăta și pe mărturii a bătrâni | să luați sama. cu amănuntul. cu. bună dreptate. și precum veți afla. | din scrisori şi din mărturii a bătrâni. să hotărâți acel(e) moșii. şi s | le- stălpiți în sămne cu bolovani. dispre alte moşii di toate părţii(i), pe unde sa dovedi, or din scrisor. or cu mart. Cau înblat hotarăl(ă). di vac. acelor | moșii. şi după: 
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cum viţi hotări şi stălpi cu pietre hotară | acel(e) moşii.: 
de toate părţil(i). să daţ şi mărturie hotarnică în semnu. 
iscă | lită di dumnvoastră. şi di toți câţ. sor întâmpla. 
la hotărătu. . 

u las 7260. Fev. 28 

locul peceţii domnești în tuş roş. 

42. 7260 Mai 6 (1752). Izvod de ţiganii domniţei Aniţa lui T. 
Paladi vist. şi cartea lui C, M. Cehan Racoviţă Voevod de aşazarea lor. 

(Acta Muzeul Municipal lași XII, 85), 

„Țigani dum. Aniţăi domniţăi dum. răpă | osatului 
Toader Paladi vel vist. | lt 7260 Mai 6.* 

— Cazanur gude cu 3 fitori. | | 
— Dadoi cu 1 fitor. holteiu şi cu 2 fete | şi mai 

are 2 feti măritate | una o ţăne Cotak şi una 
o ţăni Modoran. | 

— Ursul cu 1 .fitor şi cu o fatâ. 
— Bogdan cu 6 îitori şi cu unul însurat | 
— Modoran cu 4 fete și cu 2 fitori |] . 
— Trocă cu 4 fitori | 
— Nica brat lui Țăcno nari fitori | 
— Vasăli cu o fată | | 
— Țicno cu 3 fetori şi cu 4 fete | şi 2 fete sântu 

măritate. una după | Niniţă ţigan pd în tata 
Sade | lui Fodor şi una după Ion tij în | tata 

_* lui lordachi. ţigan gpd. | 
„— Sava cu 1 fatâ | 
— Cotac cu 1 copil ce ţine fata lui | Dadoiu. 
— Fărămă ce ţăni pi o sora lui Cazamir cu | o 

fată | - 

Iw Costandin Mihail Cehan Răcoviţ. Vvoda. bi. 
mist. gspdra | zemli Moldavscoe. datam carte domnii | . 
meli Sudelui şi ţiganilor acestora | să fie volnic a să 
apăra atâtu | de cătră Suzăi domneşti cât | şi de cătră 
alți. ori fieşti cine lar | faci supărar(e) ca să fie în pat 
de | cătră toţ. nime pe dânșii cu ni | mică să nui su- 
pere, în nafară di | stăpâna lor dum. Aniţa domniţa | |    



— SH) — 

sau săi trag Cu prepus că sânt ţigani lor | ce de cătră . toț să fie ei volnici | să s aperi iară cine ar ave Ceva | a răspundi pentru dânşii să vie | ca să să întrabe cu dum. Aniţa | domniţa. iară lor Supărari. să | nu le facă. atasta poruncim. 

43. 7260 Iuni 23 (1702). Uu peciu a domniţei Aniţa Paladi pentru ua polog. 

(Acta Muzeul Municipal XII, 54). 

Supăne Lăhat să mai dai doisprezeci | coț astar prostu pentru un .pologu | şi pet țo fi de sam. 
lt 7260 luni 23. 

" avmta douviirla, 

„10 pt. 8 bani“ (adică 88 bani == 29 parale). 
In dos: nota, un regest armenesc. 

_44. 7260 August 29 (1752). Iaşi. Cartea lu! C. M. Cehan Ra- coviță Vodă Ia Ioniţă Miclescul să judece pâra lui C, Scarlet contra lui 1. Moaleş pentru o danie în Arburoae, 
(Acta Muzeul Municipal laşi VIII, 39). 

_____Iw Costandin Mihail Cehan Racoviţ, Voevoda. bojiu mist. gspdra zemli Moldavscoi. scriem domniia mea la boiarul nostru Ioniță Miclescul biv vel med. facem | 
ştire dum. că aice la domniia mea au dat jălubă boia- riul nostru Costandin | Scărletu. biv vatavu de stolnicei pe lon Moaleş. diiacon și pe cumnatul lui loniţa | Oajda. dzicându Costandin vătavu, că are o parte de moşie în Arburoae ce este |. acolo în ținutul Vasluiului. pe apa 
Crasnei. ce dzisă că este dată dânie | unchiusău lui 
Toader Lambrino med. cu zapis de la Pitic. dară za- pisul | dzisă că sau răsăritu. dară niamul lui Pitic dzisă că nu tăgăduescu | şii dau voe săș stăpăniască ace parte di danie di la acel Pitic. numai | acestu loan Moaleş diiacon şi cu cumnatăsău Ioniţă. îl poprescu din moșie | pentru Care iată câţ scriem dum. săl chemi pe acel diiacon şi pe cumnatu | său loniţă, față și pe niamul lui Pitic. şi s le ei sama cu dreptate şi să dovediască 

  

  
 



înnainte. dumital și di a fi driaptă danie. netâgăduită | 
de niamu măcar di sau răsărit zapisul. precum vii afla 
şi sa dovedi | acolo șii cunoaşte direptate săi giudeci 
“şi s dai mărturie la | care parte sa căde că di sar mai 
tragi la divan să avem ştire. 

u las lt 7260 Avgust 29 

Pecetea domnească în tuş ros | 
| Canta vel. logofăt 

45. 7261 April 29 (1753). Cartea lui C. M. Racoviţă Vodă 
cătră V. Razul comis să judece priciaa dintre pr. Ioniţă şi Ciudin 
pentru un ispisoc pe Ungheni, 

(Acta Muzeul Municipal Iaşi, IV, 61). * 

Hw Costandin Mihai Cihan Racoviţ Vvoda bojiiu 
“milostiiu gspdra zemli Moldavscoi. scriem domniia me | : 
la credintos boeriul. domniii mele. dum. Vasile Razul 
biv vel com(is). facim știre că niau datu jalo | bă pre- 
utul Ioniţă. din Săcueni ot Sutav. asupra lui Ilie fitorul 
lui %udin | Negoiţi. şi pe Gligoraş săn Ursachi. cumnat 
lui Ilii, ce ședi la Coşugini ot Hărlău. dzicându. căi | 
propeşti un ispisoc. di moșle Unghenii di la ţinutul Su- 
cevii. arătând multe pricini | făr di cali.: pentru cari. 
iată că scriem dum. luînd Carti domnii meli. săi chemi 
faţ | pe acii oamini. di mai sus scrişii și săi apuci. cu 
mari tării. să scoţi ispisocul | preutului. di la mâna lor 
ca să nu mai vii alt jalobi. şi di or mai fi alte pricini 

| între dânşii. vei judeca dm. acolo odihnindui cu 
dreptate lor. atasta scriem. 

|. p. gospod lt 7261 Ap. 29 

46. 7261 Iunie 2 (1753) Iaşi. C. M. Cehan Racoviţă Vodă în- 
tăreşte curgătorilor din Drăghici Rugină şi Stanca să stăpânească pe 
„din două moşiile Rugiaenii şi Botoşanii şi bălțile, de ia Prut, ţin. Co- 
vurluiului. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, IV, 60). 
(Copie scoasă di pe adevaratul hrisov gospod) 

Adică domniia mea dăm și întărim cu acest ispisoc 
a domnii meli. Lupului cu fraţii săi şi Damaschinii cu 
fraţii săi şi lui lon Chiriţa | cu fraţii săi și lui Dumi- 

      
 



traşco cu fraţii săi și lui Vasile cu fraţii săi şi lui Alexandru Begiul cu fraţii săi, toți nepoţăi şi strănepoții | lui Drăghici Rugină ; şi iarăşi lui Vasile Vărgolici cu îrații săi și lui Apostol Vărgulici cu fraţii săi, şi lui Manoli cu îra | ţii săi şi lrimiia cu fraţii săi şi lui Vărlan Colacu cu fraţii săi, toţi nepoții și strănepoţi Stancăi | sora lui Drăghici fata lui Rugină, din ispisoc bătrân ceau arătat de la Stefan Vodă cet Bun din veleat. 7006, întărind | stăpănire lui Lână Rugină, strămoșul acestor de .sus, 'pre a lui drepte ocini, şi sate anume Rugine- nii | unde au fost casa lui Rugină şi Tăuţii şi giumă- tati de Tilejina şi Ștoborănii şi Bofoșănii şi ezărul | Liahului, de la gărla Soarilui cu vama si moara și iazărul Liahul cu grindul de la Bogatul în os şi de la prundul | Bogatului la gura gărlii lui Andrieş și cu şipotile, unde cad în Pruteţ, de cari moşii de | sus ară- tati au dat ei samă că după acest ispisoc bătrân cel au la mâna lor de la Ştefan Vodă acum | să află în Stăpânire lor, numai aceste moșii mai de &os numite satul Ruginenii şi satu Botoşănii | şi ezărul Liahului cu toate bălțile ce cuprind semnele din ispisoc bătrân de. Sus arătat, Care moşie iaste la ținut Covurluiului şi ezerul la apa Prutului iar acolo, care moşii sânt îm- - părțite în doaâ | de la Strămoșii lor şi tot pe ata îm- părţală le țin și pănă astăzi, satul Ruginenii stăpănin- dul | niamul lui Drăghici Rugină ce sânt aratati sus, şi „satul Botoşănii stăpânindul niamul Stancăi | fata lui Rugină, ce sânt numiți mai sus; iar Tăuţii şi Sumătati de Tilijăna | şi Ştoborănii sânt necercate de dânșii fiind ei oameni cu nevoe; pentru cari după ispisocul | ce au în mâinile lor. volnici să fie moşiile ce nu şi leau căutat să şi le cerce şi vor fi fără | gălavă fiind a lor le vor stăpâni în doaâ: niamul lui Drăghici şi neamul Stancăi Cum | și țân şi cele ce sânt și până astăzi în stăpânire lor. dar cât pentru Rugineni și Botoşăni | după împăr- țala veche a strămoşilor lor şi după stăpânirea cum au: fânut şi pâră acum, negălceviţi unii de cătră alții şi nestrămutaţi de cătră alți străini, iată | liam întărit stă- Pânirea şi domnia mea, precum niamul lui Drăghici   
 



Lupului şi Damaschinii | și iui lon Chiriţa şi lui Dumi= 
trașco și lui Vasile, şi lui Alexandru Begiul cu frații 
ce mai | au pe satul Ruginenii cu tot venitul acelui sat 
cum și niamul Stancăi, lui Vasăli Vărgolici | şi lui 
Apostol şi lui Manole și Irimie şi lui Vărlan Ciolacu, 
Cu fraţii ce mai au pe satul | Botoșănii, iarăşi cu tot 
venitul acelui sat. precum au ţânut de la moșii şi pă- 
rinții lor şi ei |-până astăzi, niamul lui Drăghici un sat,. 
şi niamul Stancăi alt sat, așijderea le întărim și | pre 
ezărul Liahul de la Prut de lângă satele aceste ca săl 
stăpânească iarăși în gumă | tati. adică, pe Sumătate 
de ezăr niamu lui Drăghici Rugină şi pe giumătate | 
niamu Stancăi fetii lui Rugină, în toate sămnile ezăru- 
lui câte le scriu la ispisocu lui | Stefan Vodă cum sau 
arătat mai sus, împărțânduş părţile în doai și grindu-! 
rile ce ar fi printre apă | locuri de fânaţ ori de arat tot 
în doaî, însă pentru împărțala peştelui din ezăr măcar 
Că | Vasile Vărgulici ce să tragi din Stanca fata lui 
Rugină au tras giudecata | înainte | dumsale vel logofăt 
cu niamu lui Drăghici Rugină, fratele Stancăi, lăcomind- 
ca să ia doaâ părţi | din peşte, şi niamul lui Drăghici 
o parte, răspunzând că peștele tot aşa sar îi împărțit, 
dar | pâra lui sau dovedit că iaste rea, pentru căci iar 
din niamul lui sau aflat marturi: Varlan Ciolacu | om 
ca de 80 ani, carele au mărturisit înaintea dmsale vel 
logofăt cu sufietul lui în frica lui Dumnezău | precum 
că au apucat din doi oameni, neamul de a lor anume 
Dumitrașco Begiul ce este din Drăghici | şi Istrati fe- 
ciorul lui Maxinu ce iaste din Stanca împărțind peștele 
în doaâ îrațălor lui ce era mai | tineri cu ochii lui pră- 
vind de multe ori în mulţi ani, o parte să.dă niamului 
lui Drăghici şi | o parte să -dă niamului Stancăi, şi 
pricină între acei bătrâni nu era, priimind să şi giure: 
"| la biserică că adivărul spune, care şi în scris măr- 
turie au dat denainte dmsale | vel logofăt, după cum 
acolo arată :în scris mai pre largu mărturiia lui care 
sau Cunoscut că adevă |rul au mărturisit că fiind a-. 
cest Ciolacu la o parti cu Vasăli Vărgolici împărțind. 
amândoi în doaâ | partea lor de peşte, nu şar îi suferit 
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paguba sa să să lipsască să ia mai puţân din doi peşti | unul şi cu toate chipurile sau cunoscut că Vasăle Vărgulici au năvălit să calci pe niamu | său cu lăcomie; căruia. la atastă pricină nu i Sau ţinut în samă și sau hotărât şi peştili din iaz în doai părți să să de pe doi fraţi, pe Drăghici Rugină şi pe Stanca sora lui | Dră- ghici cum şi grindurile şi printre bălți ce ar fi locuri de fânață iar în doaî să li stăpâniască | şi pentru aceia dar pe dreptate şi alegerea ce li sau făcut, iată liam întărit şi domniia. mea | Stăpânire. ca să le fie drepte “oCini şi moşii și ispisoc de milulre şi de întărituri | lor şi feciorilor lor, nepoților şi strănepoților lor cu tot ve- nitul din tot locul | stăpânire în veci. Şi spre atasta iaste credința domniei meli de sus scris Noi Costandin Mihai | Cehan Racoviţa Voevod şi credința a cinstiţi și -credincioşi boeri domniei mele, cei mari, dmlui Iordachi Cantacuzin | vel logofăt, Costachi Razul vel vornic de tara de gios, Costantin Balș vel vornic de ţara de sus, Dumitrachi hatman şi parcalab | Sucevei i lordachi vel „postelnic, Dumitrachi Paladi vel spatar, Radul Racoviţă vel visternic. Du | mitraşco Calmăş vel ban, lon Paladi vel paharnic, Iordachi Cantacuzino vel postelnic, Las- „carachi | vel comis' şi Credința boerilor celor mari și mici. şi sau scris ispisocul acesta întru | al patrule an al domniei mele în scaunul domniei mele din orașul Eşii. de Tănase | ce au fost Cămăraş de izvoade. 
Iw Costandin Voevod vito 726] lunie 2 zile 

Pecetea domnească 
„Ispisocul cel adevărat ce este scos această copie di pe dânsul, adivărată lam luat eu den mâna dmsale Cc. Ilenco păhărnitasa şi spre încredințare am iscălit, Vicol căpitan 1806 Dc-kemvre 24 

“toov dnapdXhantov ră 7poorozbnv yeveofiodddu, va uăpxapirâenrov zadtuy, mapive co tocv tori, Palv may 
Obs. Ispisocul lui Stefan cel Mare nu este din 7006 (+s3)— 1498 cum îl aduce în ispisocul său C. Vodă Racoviţă, ci din 6967, Ghenar 3 = 1459, publicat de noi în Surete XXI, 3, cu traducerea co- rectă, şi cu traducere greşită a acestui Tanasă cămaraş de izvoade, "mu un adânc cunoscător al limbei slave din documente. . 

————————
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47, 7262 Ghenar 23 (1754). Izvod de ţigani ciurari al domniţiii 
Aniţa Paladi visterniceasa. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, XII, 64). 

țigan turari ce am acmu | It 7262 Ghen. 23. | 
Ţăcno cu ţăg. lui loana cu 3 feţ cu 2 fete săn' 

Niamţul, | 
Sava cu ţăg. llinca.. săn lui Ţăcno cu o fat. | 
Nica cu ţăg. Vasălca brat lui Țăcno. | 

“Ion Trosc cu țăg. Anisăe 4 feţi şi o fat. brat Țăcno. | 
Vasăl cu ţăg. Marie cu o fat brat Țăcno. | 
Cazamir Cu ţăg. Nuca cu 3 feţi săn Grosul. | j 
Ursul cu ţăg. Nica Cu 1 copil și 2 feţi brat Cazamir. | : - ! 
Sămion Cutac cu țăg. Catrina cu on fecior brat: 

    

Caz(amir). | i 
Bogdan cu ţăg. Rocsanda cu 4 fete... | | 4 
Fărămă cu ţăg. Tudora cuofat...| Sa 
Dadoi cu ţăganca lui cu o fat și cu fecior... î 
Modoran cu țăg. Drăgune cu 4 fete şi . . copil. | i 

Țigan de fer. carii au fost la Nistru trăitor a E 
domniţii. | p 

lon Tune cu 'țăg. Aniţa cu 2 feţi i 2 fete. | 
Gheorghie cu ţăg. Ilona cu o fată săn Tunii. | 
Sandul cu ţăg. Catrina cu 0 fată săn Tunii.| | h 

  

Nedeiu cu ţăg. Catrina cu 4 feţi. | | 
Nică cu ţăg. Gafiţa cu 2 fete sân Nedeii. i 
lon Buhat. cu ţăg. Maria cu | fată și un fătu. | . 
Toderaş săn Berhet cu țăg. Sorica cu un făf. | 
Sandul săn Berbet cu ţăg. Aniţa cu 1 făt.    
Stefan cu ţigan Acsănie cu 4 îeţi. | i 
Sandul Coba€ cu țăg. Dochiţa cu îeti şi cu 1 copil. E. 
Sandul hatmanul cu ţăg. Marie cu 3 feţi cu 1 fată. | 
Gavril săn Sandul hat. cu Catrina ţăg. N 
Toma sin Sandul hat. cu țăg. Ilinca. A 

Țăgani carii sântu de danie şi sântu fugiţi. E, 
Palad. cu ţiganca lui cu copii. Ă 
Pistol cu ţăg. cu copii lui. i 
Toader cu țăganca lui, cu copii lui. i 

i Toderic cu țăganca lui cu copii lor. 

ap
e 
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_48. 7262 Mai 15 (1754). Izvod general de toți țigani! domniţei. -Adiţa Pălădoae născută Cantemir. 
(Acta Muzeul Municipal laşi, XII, 63). 

Izvod de toț țigan. ci ari Domnița |:guzi şi Suzii 
_-Cu citile lor | lt 7262 Mai 15. ] a 

a) țigan turar ce am dat în sama | lui Cazamir Bud. | 
— Cazamir Sud cu fimie lui şi cu 4 copii |” 
— Ursul brat lui cu fimie lui şi cul cop. | şi 

2 fete | | 
— Simion brat lui cu fimie lui și cu 2 fete |. 
— Țicno cu fimie lui și cu 3 feţi şi 2 fete | 

_— Tirue cu fimie lui brat lui cu 4 feţi | şi o fată | 
— Vasăli brat lui cu fimie lui cu: o fat. | 
— Nica brat lui cu fimie lui. - 
— Sava sin Țicno cu fimie lui şi cu o fat. | 
— Bogdan cu fimie lui şi cu 3 feţ | | 
— O îată şi un îitor nipoț a lui Bogdan sântu în 

samă lor. | | | 
— Parămă sin Bogdan cu îimie lui cu 1 făt și | 

o fat a. 
— Fară sin Bogdan cu fimia lui cu... | 
— Dadoi cu fimie lui şi cu 1 făt şi o fat |. 
— Modoran cu fimie lui şi cu 4 fete şi 2| feţi | 
— lon zet Țicno cu fimie lui cu copii lor | 

„Fete de ţigan ce au ei măritati | întralţi țigani | 
— Gafiţa fat lui Țicno măritat în ţigani | Dilanului 
— Dochiţa fata lui Țicno tij măritată cu ţigan 

Dilan | . 
— Măriora fata lui Dadoi: tij măritat cu țigani |. 

Dilanului. - 
— Ioana sor lui Cazamir cu 5 copii tij | în țigani 

Dilanului măritat. | 
— Istina sor lui Țicno şi au murit și iau rămas | 

2 copii. tij în ţigani Dilan. 
„= Țăgani ungurini ce am cumpărat şi am pus %ud | 

| pe Bulaiu 
— Neculaiu Bulaiu ud. cu ţiganca lui, stărpi. | 
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— Lupul cu fimie lui şi cu 2 feţ şi o fat. 
— Vasălak sin lui cu fimie lui fineri. | 
— lon Prujde cu fimie lui cu 1 fitor. 
— Gavril Bolocan cu fimie lui cu 4 feţ. şi | o fat, | 
— Sandul toboțar cu fimie lui cu 4 fe și | o fat. | 
— Toader Buzdugan cu fimie lui cu 2 feţ şi | 2 feti | 
— Ursul meșter de her cu fimie lui stărpu. | 
— Gheorghie brat Ursului cu fimie lui cu 2 feţ | . 
— lon sin Savii cu fii lui. | 
— Marie Savii cu 2 fitor. | 
— Sandul sin Savii cu fimie lui. 
— Ştefan nepot Prujdii cu fimie lui cu 7 feţ. 
— Țincul chemingher cu fimee lui cu 2 vit (feţ) . 

şi 2 fete. | 
— Costandin Bădros cu țiganca lui cu 2 feţ | şi 

2 fete. | - 
— lon geniri Prujdi cu fimie'lui și cu 2 feţ şi | 2 feti. 

figani ce lipsăscu din cata Prujdii 
— 2 feţ şi o fat măritat fitor lui Marco. | 
— Gafiţa fimie lui Costandin cu un copil (şters 

cu 0 fată măritată). 
— Dinga în țara Ungurască. 

Fete ce au măritate 
— Anuţa fat Prujdii cu un copil țăgan | striinu. 
— Ilinca fat Sandului tobotar cu un copil | o ţâne 

țăgan striin. | | 
— lie fitor lui Bulaiu cu fimie lui cu| 1 copil 

iaste la lurașco. 

« 

Țigani mnstrii tij ce sau dat în tata | Lupulul 
Bulaiu Sud 

— Nedeiu cu fimie lui cu 3 fitori. | 
— Nica sin Nedeiu cu fimie lui şi cu 2 copi. | : 
— loniț sin Nedeiu cu fimie lui. | 
— Berbet Toderaş cu fimie lui cu 1 copil. | 
— lon Berbet cu fimie lui cu 1 copil| şi o fat. * 
— Sandul Coban cu fimie lui cu 1 copil | şi 2 feti. | .
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Țigani ce sântu duş din cată 

— fata Hatmanului, ce o ţăni un ţigan |a lui 
Davidel. | 

— 2 îitor tij a Hatmanului în fara leșască. | 
— Aniţa fat lui Berbet o ţăni un ţigan a lui Car | pu 
— lordachi fitor lui Berb.ă ţăni o ţăgancă a lui | 

Donic. 
— Fata Hariţii tij o țăne un ţigan a lui Carpu. 
— Vicol Făgure cu fimie lui | și cu copii lor Ja 

Botoșeni. 
Gavril sin Hatmanului cu fimie lui cu copii | lor,. 

ce ţine fat lui Vicol în sama lui, 

Tăgani ce am la torăști şi sau dat în sama | 
* Vălcului gude 

— lon Vălcul gud. cu fimie lui cu 2 copi. | 
— Gligoraş sin Vâlcul cu fimie lui cu 2 cop. | 
— Ilie sin Vălcul cu fimie lui cu 2 copi. | 
— lon Horin cu fimie lui cu o fat. | 
— loniț Bălaur cu fimie lui cu 2 copii. | 
— Costandin zet Hornii cu fimie lui cu 5 copi. | 
— Simion zet Hornic cu îimia lui cu 2 cop. | 
— Slav cu fimie lui cu 3 copii.| * 
— lon (şters Neculaiu) săn Alexandrii Bunzac cu. 

țăganca |lui. | 
— Vasâli Boștoc cobzar cu fimie lui cu 5 copi. | 
— Ostahie cu fimie lui sfărpu. | | 
— Nica cu fimie lui cu 3 copii | 

»— Vasăli cobzar cu fimie lui cu 5 copii. 
— IStratie cu fimie lui cu 5 copii. 
— Ion Crudul cu timie lui cu 2 copii. | 
— Bădiţoi cu fimie lui cu 3 copii | 
— Niţă cu fimie lui cu 5 copii.| 
— Ruxanda cu 1 copil. | 
— Ursul Ghelemeiu cu fimie lui cu 5 copii.| 
— lon săn Ghelemeiu cu 1 copil. | 
— Enak. cu fimie lui cu 1 copil | 
— îctori Tacului sânt la Roznov. 
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— Ştefan Coc cu fimie lui cu 1 copil. | 
— Stefan Ghinga cu fimie lui cu 4 cop. | 
— Dumitru Ghinga cu fimie lui cu 4 cop. | 
— Ghergul cu o fată. | 
— Tudor vezeteu cu fimie lui cu 4 cop.| 
— Paraschiva ce o ţăni Moldovan cu 2:cop. | 
— Aniţa sin Gherjului cu 1 copil. | 
— lon Mărdarie cu 3 copii. | 
— Safta fat lui Mărdarie o țăn. un ţigan | gpd cu 

1 copil. | 
— linca fat. Vălcului o țăni un țigan gpd. | 
— loana fat lui Andreiu |. 
— Badul fân, o Moldovancă. | 
— Neculaiu Săcar cu fimie lui cu copii lor. | 
— Vasăli Săcară. | 
— 2 copii tij a lui Săcar. 
— Gheorghie zet Mardarie cu fimie lui | cu 2 copii. 
— Mane zet Istratie tânăr, cu copii. | 

„— Niaga Toader cu fimie lui la Focșeni. 
— Stanciul cu țăganca lui cu 3 cop. | 
— Andriiu zăt Lupaşcu cu fimii luj cu co | pii lor. 
făgani curar ce sintu fugit în țara Leşască 

— Paladi cu fimie lui şi cu copii lor. . 
— lon sin Paladi. 
—. Pistol. 
— Toader brat lui Bogdan. 
— Decusară fitor lui Căpăţin de la Ciurești. 

Țăgani ce am la Brătuleni în sama lui Hangan | 
ude, lt 7262 

lun. 7 | 
— Gligoraş Hangan gude cu fimie lui şi cu 3 feţ 

şi | 1 fată.| 
— Filip teslar cu timie lui și cu 1 făt şi 2 feti. | 
— Costandin spoitor cu fimie şi cu 3 feti. | 
— Toader Tertelit cu fimie şi cu 3 feți | 
— Marin cu ţiganca lui şi cu 3 îeti. | | 
— Neculai Boștag pânzar cu fimie şi cu feți, | 

Surete şi Izvoade, vol. XXIV, , | 4
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— Vasile pănzar. cu îimie. şi cu 2 feți şi o fat. | 
— lon pănzar cu fimie. şi cu 1: copil. | - 
— loana fat Pănzariu lon văduvă. | 
— Neculai lăcătuș cu fimie lui cu 3 copii şi 2 feti. | 
— Toader sin Anbrosie cu fimie şi cu: 2 îete. | 
— Lupul Dudău cu fimie şi cu 1 copil.i 
— Gavril Cremen zet Stratul, cu fimie lui şi | cu 

I o fat. | 
— Stratul cu fimie lui şi cu 1 copil'şi 1 fat. | 
— Toader sin Stratul cu fimie și.cu 1 copil. | | 
— Mihaiu cu -fimie şi cu 7 o fat. 
— Neculaiu cu fimie.:și cu copii lor. 
— loniţ cu fimie şi cu copii lor. 
— Vasăli Țăcul cu îimie şi cu 2 feti şi | 1 copil. 
— Neculaiu Tertelit cu fii lui. | 
— loniț săn Tertelit cu fimie şi | copil. 
— Tanas bucătar sin Tertelit cu fimie și 2 cop |. 

și | fată... | 
— Sandul faur cu fimie şi cu 3 copii şi cu | ne- 

pot a lui. i Ă 
— Sandul Lupaşco cu fimie lui şi cu copii lor. | 
— Lebedă vezeteu cu ţiganca lui. | 
— Vasălca sin Lebedă cu 2 copii. | 
— Sanda -ţăg. cu 3 îeti. | 
— Miculie fat lui Tertelit. | 

— Ana fat Gherjului cu un copil. | ] 
-—— Stefan cu fimie și cu 4 copii peuz. - - 
— Preda cu fimie lui cu | (şters) 7 copil | 
— lordak săn Predei cu țăganca și cu copii lor. 
— Vasălca fat Predei cu 1 copil și o fată. | : 
— Sava Glăvan pitar cu 1 copil. “ 

Toader Tufar vezeteu cu fimie lui. . e 
— Săntilie cu 2 feti şi 1 făt | Mi 
„— Toader _zet Săntilie cu fii lui şi cu. 1.cop. | 
— Marie Ghengulas, cu. un copil şi o fat. | 
— Catrina ţăg. | , 
— Marie Chilebaş cu 2 copii. 
— Mertic cu fimie lui: cu 3 feţi şi 2 feti. 
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— Tasăia sin Tertelic ce o țăh făgan a lui Ră- 
co | viţ. 

— şi ţigani de laş ce nu sânt înpărţiț cu fraţii 
(să s împarţă de acmu). 

(Caet de 8 file: inregistrat supt No. 89 (şters) 100, 7262 Mai 15% 

RATAOTHX0Y da 70v6 xarbifiehous peră | 700,,, Ddvarog 73 porapitov 
tom | papi.. 

49. 7262 luni (1754), Izvod de ţigan! Ceaureşti ce sânt la log. 
- Xordachi Cantacuzino. - 

(Acta Muzeul Municipal laşi, XII, 62). 

Țigani taureşti ce sânt la dum. logofăt Iordachi 
Canta | cozino. It. '7262. luni. | 

— lon &ocănel brat Ghiorghiţ &ocănel | ţigani tau- 
reaști au ţinut ţigancă tij | taurască. morţi. | cini sânt 
den lon tocănel. | lon | Bobul | moarte | îraţ a lor tij | 
şi acești sânt toț căsătoriți. | 

— Tuţa săn Mării fată lui Drăgşan |au ţinutu 
Vindeiu ţăg. a dum. logofătului | morți | cini sânt din 
Tuţa. | Neculaiu Coroiu | Costantin | Marie to țini loniţ 
Findicu | o sor a Marii to ţini. moarte. | 

— Dochiţa fata Prujii tij au | ţinuto Contăș ți- 
gan a dm | logofătului |. 

| Cini sânt din Dochiţa | 2 fiori căsătoriți numili 
nu lau | ştiutu |. 

țigani ci sânt la Păşcani. | Marica Papuca fata Spâ- 
nului |au ţinuto un ţigan a Păşcanului | morți. | cini 
esti din Mărica Papuca | Dochiţa atâta au făcut. au 
ți | nuto Ugla ţig. a Păşcanului. | 
"cint esti din Dochiţa | Safta | Măriuţa | Irina | 
Floarea |: Antimie | Iftimie | Gligoraș | tij un frate a lui 
Gligorâş nu iau | știut numili. | 

50. 7262 luni 6 (1754), lavod'de ţiganii stoiaicului Toderaşco 
Cantacuzino. | | 

(Acta Muzeul Municipai lași, XII, 61), 

__ “Țigarii taureşti ci sânt la dum. stolnic | Toderaşco 
Cantacuzirio | It 7262 luni 6. |
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= Gheorghie tocănel. o ţinut.o ţigan | că a dms. 
stolnicului anume | ... morți. | | 

Cini sânt din Ghiorghiţ tocănel. | : 
— lon | Ursul | un fitor tij cari nu iau: ştiutu | nu- 

mili | 2 fiţi | acești sânt toț căsători. | 
— lrimie ţigan tauresc au | ținut țigancă a dm. 

stolnicului | morți | cini sânt din Irimie. | | 
— Catrina căsătorit | o sor a Catrinii Marie cei 

u | pă fitoriul Bagurii. | 
— Profira ţig. fată lui Profir. | ce ţini un ţigan a 

dum. copii cât | au înpreună nu știu Suzii|.. | 
— Fetița fata Creţului to | ţini Ştefan Mărzac la 

Şărbeşti. | | | 
— Ficorul Creţului nepot Florii | şi lui Vlas şi lui 

lon Şchiopul şi | Sandului | căldărar. cumpărat de vor- 
„nic Iordachi Roset. | - | 

51. 7262 luni 11 (1754). Scrisoare de împrumut a 1300 lei luaţi 
de Ioniţă Cantemir Belzade de la Mola Hasan, cu poliţe la Țarigrad. 

(Acta Muzeul Municipal, lași XII, 57).. 

Datam scrisoarea noastră, la mâna dm. Mola Ha- 
san. | precum să s ştie, mam poftit pe dmnialui de miu | 
făcut bine cu o poliț la Țarigrad de+1300 lei | adică 
o mia trii sute, şi dintraceşti bani am dat dmsale când 
am | luat polița cinci sute lei. bani gata. şi am mai o- 
rânduit cu ră | vaş nostru la î tori, ocolaşi săi mai dei 
trei sute lei | cari să fac optu sute lei dați și mai ră- 
mân asupra mea | Cinci sute lei şi mam apucat săi dau 
dum. de astăz luni | 11 păr în 31 zile. şi pentru cre- 
dința am iscălit. | şi am pus şi peceti. 

Iw Cantemir beizadi luni 11 lt 7262 
peceti coronă. cap de bou: lw nr 1745. 

52, 7262 Iuni 26 (1754) Iaşi. Scrisoarea iui Ion Cantemir bei- 
zadea pentru 450 lei imprumutaţi de ia Hagi Sali. - - 

(Acta Muzeul Municipal, Iaşi, XII, 56), 

_Datam scrisoarea noastră. la măna. | dmsale Hagi 
Sali. precum să s ştie că | am pottit. pe dumnealui.:di 
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neu făcut bine aice la Eși cu patru sute cinci zeci lei. 
și mergăndu acas la ţinutul Bacăului, mam apucat să 
dau dumisale | toţi banii aceştie. cu mulțămit. și pentru 
credința am iscălit şi am pus şi pecete me. 

luni 26. It 7262. 
ion Cantemir beizade. pecete: coronă, cap de bou. lo «r 1745 

53. 7262 luli 26 (1754). Impărţală de ţigani între D. Paladi 
hatman şi domnița Aniţa T. Paladi. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, XII, 59). 

Inpărțala ce am avut cu măriia sa | domniţa Aniţa 
pentru țigani | It 7262 luli 26. | | 

— lon Chimingeriul ţiganu a Mării sale Mi | hai 
Vodă. ce lau dat mănăstirii Si | naii. ţine pe o driaptă 
roabă | ţigancă a răpoosatului visternic Toader Paladi, 

„carii au făcut înpreună | doi feţi și dow.p feti. anume | 
„Necolai şi Andrei şi... | şi... | Deci fetele fiindu cositoare 
au | rămas în parte mării sale domniţii | Aniţii. iar Ne- 
colai și An | drei sau venit în parte mănăsti | rii Sinaii 
întracestu chip niam | împărţit. 

Simeon Formopanos mărturisesc (grecește). 
D. Paladi hatman. 

54. 7262 Avg. (1654). lzvod de toţi ţiganii Pălădeşti. 
(Acta Muzeul Municipal laşi, XII, 58). 

„Un izvod de ţigani ce sau găsit făr de velet | 
Carile scrie și arată că sintu |.în sama Paiului giude, 
ot Bacău. | | 

— litimie giude sin Grigoraș Paiul giude, cu ţi- 
ganca lui Marie; au 5 fiori şi 2 | feti, anume, Pavăl, 
Costandin, Gavril | lon, Teodor, Irina şi Măricuţa. | 

— Pavăl sin Iftimie Paiul giude, ţine o ţigancă | 
a lui loniț Rusăt, anume Aniţa șau fă | cut cu dânsa 
un fitor şi 2 fete.| . | 

— Costandin. sin litimie Paiul giude, ţine |o ţi- 
gancă anume llinca fata Sandului | giude şi au făcut 
cu dânsa 2 copile. | | 
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— Nanul frate lui litimie Paiul giude, | ţine pe 

Catrina fata lui Ban și au făcut | cu dânsa 3 fitori: 
Sandul, şi Ion și Toader | şi 2 fete: Irina şi Dochiţa. | 

— Sandul sin Nanul, ţine o ţigancă a lui Tode | 
rașco Canta şi au făcut cu dânsa un fetor. | 

— Costandin nepot de sor lui Iftime Paiul | ţine o 
țigancă a mănăstirii Berzunţul şi | au făcut cu dânsa 
un fetor şi o fată. | 

— Sandul fitor Banului giude, ţine-pe Măriuţa | 
fata Harigăi și are 2 fetori şi 2.| fete, anume Stefan 
şi Ghiorghie şi Ilea |.na, şi Aniţa. | 

— Macovei fitor Bufei, ţine pe Măriuţa fata | San- 
dului şi au făcut 4 fetori și 3 fete | Cărste, Melinte, 
Slavi, Pulan, lliana | Maria, Nastasia, mort cil bătrân. |. 
„_"— Crăste fecior lui Macovei au luat o ţigancă | 
dintra lui lon Ungurianu, anume. Măriuţa. | 

— lleana fata lui Macoveiu, o ţine un | ţigan, stre- 
inu, Stoica Chiminger, fezor Ur | sariului şau făcut cu 
dânsul 2 fete, | | 

— Patraşco fitor Butii, frate lui Macoveiu, | ţine o ţi- 
gancă Unguroaică, şau făcut | cu dânsa 2 fecior. | morți. | 

— Sandul fitor lui Codaţ ţine pe Angheluşe | fata 
Bufei şi au făcut cu dânsa | 2 feciori, Toader și San- 
dul Para. . 

— Toader fecior Sandului Codaţ, ţine o ţi | gancă 
streină, şau făcut cu dânsa o fată. | 

— Sandul Para, fetor Sandului Codaţ ţine | pe 
Safta țiganca Ceaurească şau făcut | cu dânsa 3 feciori. 

— Ştefan fitor Rughinii, ţine o'ţigancă din | ţara 
Unguriască, şau făcut cu dânsa | 2 fetori, Toader și 
Miclăuță, mort. | | 

— Sandul Harugă are cu femeia ta dintăi | 2 fi- 
tori şi o fată anume Toader şi Dora | și Cătana fata, 
iar cu al doile fimei cu | Sanda nau făcut nici un copil. | 

— Toader fetor lui Miron, ţine pe Catrina | fata 
Prujdei șau făcut cu dânsa o | fată ce o chiamă Mie- 
răoara. a 

— Andrei Robul ţigan strein, ţine pe Ilinca | ne- 
- poat lui Drăguşan, şau făcut cu dânsa'| 3 fitori, anume:
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Origoraş şi Tinţa şi lon | şi 2 ete: Maria şi Todosca, 
mort. | 

— Ştefan tocănel ţine pe Sotronia | fata Tacului. | 
— Radul fitor lui Vasile Ținţariu ţine pe | Stefana 

fata 'Tacului mort. 
— Tacul, de la mănăstirea Tazlăului ţine -pe To: 

dosca fată Arii, țigancă fauriasă | şi au făcut pe Ursul 
şi pe Gavril și pe Aniţa. | 

— Ursul fitor Tacului Ținţariu ține pe Ma | ria 
nepoat lui Ursachi cauriasă. | 

—- Ion fitor Stratului ţine o ţigancă | din ţara Un- 
guriască şau făcut cu dânsa | 3 fete, au murit. | 

- lordachi Muntian, ţigan streinu, ţine pe | Do- 
Chiţa fata Mariei, şau făcut 2 fitori | lon şi Vasile, au 
fugilu. | 

— Ivan fitor Mănioai, ţigan a Sovejii ţine pe | Pana 
fata lui lon Strat. | 

— Vasăle îicior lui Ohiorghiţ, ține pe Tecla | cau- - 
reşti amândoi șau 2 ficiori şi o fată; fugit. | 

-— Furtună nepot de fată Prujdii lui Ghiorghiţă | 
ține pe Dochiţa şau 3 copii, carii | sîntu de împărțit cu 
logofăt lordachi Cantacuzino. | | 

— Hadin, frate Furtunii, nepot Prujdei celui | bă- 
trân, ţine o ţigancă a logotătului lordachi | Canta. şii 
Sau dat altă țigancă pentru atasta. | 

— Păscălina fata lui Gligoraş Pelin, sau | măritat 
la Galaţi după un ţigan strein. | 

— Nastasia fata lui Bodiu Pelin, soru | lui Grigo- 
rașco Pelin, ține un ţigan a Mitropoliei, anume Ghior- 
ghițt, şi cu | acesta ţigan nau făcut copii; iar | mai 
înainte a ţinutu un ţigan a | vist. Aristrahi, anume lon, 
şi cu | acela a făcut 2 fiori, un Sandul ce esti | stră- 
cai de budză şi Vasile şi o | fată Aniţa, şi au mai făcut 
o fată. 

— Aniţa fata Năstasiei soră Sandului | şi a lui 
Vasile, o ţine un ţigan a Mi| tropoliei anume Ioniţ 
Bostan | Chiminger, șau făcut o fată. | 

— Stroi, ţigan £aurescu, ficior lui Apostol | cibotar: - 
din Trotuș, ţine pe Lupa | țigancă a lui Șerban Can- 

4
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tacuzino | şau făcut cu dânsa 3 fetori anume | Iftime, 
Vasile bolnav de pitoare, şi lon | şi 3 fete: Catrina, 
Irina şi | Iftime. | | 

"— lonaşco ţigan tiauresc au luat pe | Săvoae Şau 
făcut cu dânsa numai | o fată anume Marie. | 

— Marie fata lui lonaşco din Bahlue | neşti, au 
luat un ţigan a doamnii | Ilenii anume Vasile șau făcut 
cu | dânsul 4 ficiori şi o fată, anume | Rezmeriţă, Ste-- 
fan, Ion, Lupul | şi Antonie. | | 

— Răzmeriţă sau însurat în ţara Leșască | şi au 
luat o Ruscă. | 

— Stefan fitor Mariii fetei lui lonaşco | ţine o ţi- 
gancă a logofătului lordachie | anume Aniţa şau făcut 
un copil | şi 2 fete. | pp 

— lon fetor Mariei, fetii lui lonaşco| au luat o 
țigancă a lui Miron Gatenco | anume Aniţa şau făcut 
Cu dânsa | un copil şi 2 feti. | | 

— Lupul fitor Marii fetii lui Ionașco | ţine o ruscă 
anume Maria. | 

— Antonie fata Mariii, fetii lui lonaşco | ţine un 
țigan a lui Şeptelici anume | Arsenii, şi au făcut cu 
dânsul un fecior | şi 2 fete anume Tănas | și Aniţa şi 
Nastasie. | | 

| — Tănas fecior Antoniei fetei Marii | fetii lui Lo- 
naşco, au luat o ţigancă | streină. | 

— Stefan Concul, ţigan taurescu din Bărnae | ţi- 
ganca ține pe Gaftona, ţigan | că tauriască șau făcut 

“ numai un | ficor anume Toader. 
— Toader fitor lui Ştefan Concul au luat o |ţi- 

gancă a Doamnei Ilenei anume Anto | nie șau făcut cu 
dânsa 2 fitori | Vasile și Lazor şi 4 fete Maria ! şi 
Sanda și Florea, și Nastasia. | 
„_-— Vasile fecor lui Toader, fetor lui Ştefan | Concul, 
ține o țigancă a vist. Aristarh | anume Irina şi cu Irina 
nau | făcut copii, iar cu altă femei | Sanda Mo/dovanca 
are .un copil, Ion. | | . a 
„_____— Lazor fitor lui Toader fizorul lui Stefan | Concul, 
ține o moldovancă și are | copii. 

— Marie fată lui Toader ficorul | lui Stefan Concul, 
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au luato un. ţăgan | strein, 'şau făcut cu d 
fecori, Lupul, Toader, lon | și Costandin..| , 

— Lupul fior Marii, fata lui Toader | feciorul lui 
Ştefan Concul au luat | o ţigancă a vist. Aristarho. a- 
nume | Sanda, și are un copil şi o copilă. | 
„__— Sanda fata lui Toader ficorul lui | Ştefan Con- 

cul au luat un țigan străin | şi au făcut 2 fecori şi 3 
fete: lon și Toader, Iliana, loana şi Ilinca. | 

— lon fecior Sandei, fetii lui Toader ţine| o ţi- 
gancă streină Maria din ţara leşască. | - 

— Toader fitor Sandei fetei lui Toader ţine | o ţi- 
gancă a logoft. Iordachi Canta. | | 

— lliana fata Sandei fetei lui Toader | sau măritat 
după un ţigan a logofăt | lordachi Canta. | 

— loana fata Sandeifetei lui | Toader. | 
— Ilinca fata Sandei fetii lui Toader. | 
— Nastasie fată lui Toader fitorul lui | Ştefan Con- 

Cul au luato un ţigan | a lui Hrisoverghe. | 
— Floare fata lui Toader feciorul lui | Stean Con- 

Cul, au luato un Moldovan | anume Neculai lipcanul și 
au făcut cu dânsul 2 copii. | 1) 

Aifi țigani ce arată întrun izvod că | sintu la ţi- 
nutul Putnei, pe carii | îi stăpâneşte domnița Aniţa. | 

— Grigoraş Drugă ţigan taurescu, au luat o | ţi- 
gancă a Răchitoasăi anume Aniţa | şau făcut cu dânsa 
un fecior anume | Ignat și o fată Maria și șiade în 
Focşani. << Ă | 

— Ignat fitor lui Grigoraș Drugă au luat| o ţi- 
gancă a Răchitoasăi, anume Mă | riuţa șiade în Focşani. 

— Marie fata lui Grigoraş Drugă o ţi | ne un ţi- 
gan a Răchitoasăi, anume | lon şi șiade în Focșani. | 

— Oghine cibotariul fetor Școpului | ţigan tau- 
rescu, ține o moldovancă | şi șiade în Focșiani. | 

— loan Seacul fitor lui Oghine, au luat | o țigancă 
de la Gărle a Tudorăşcesei | şi au făcut 2 fitori şi o 

1). Total 54 barbaţi, 57 femei, 66 feţi, 46 fete — 223 sutiete 
ţigani în sama Puiului jude, Si 
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îată anumea | Toader și Neculai și Marie | şi le au murit 
cei bătrâni. | | 

— Toader fior lui lon Seacul, ţine | o ţigancă a 
Răchitoasăi anume | Sanda fata lui Vasile Zlatariul şi 
au făcut o fată șau măritato | în Focşiani. |. 

— Gheorghie Stîngă fitor Istinii caurescu | au luat” 
o țigancă streină șau | făcut cudânsa un fitor și șiade 

| în Focșiani. | 
| — Dumitru fior Picinoae, au luat o ţigancă a Pa- 
leologăi anume Nastasie și sinfu | în: Focșiani. | 

— Catrina fata lui Pavăl tobotar ţigan | Eaurescu, 
au luato un ţigan Buhușescu | anume lon Narte, şau 
jăcut cu dânsul | 3 fitori și o fată, anume Cernică, | 
lon, Pavăi şi Sanda șiade în Focşiani. | | | 

— Luca nepot lui Ghiorghiţă Prujdii, au luat | o 
țigancă străină a şetrariului din | Tărdzii anume Safta; 
şi au făcut | 2 îitori, Chiriac şi Vasile şi şede | la Dră- 
gănești, la Apostol Catargiul. | | 

— Manoli țigan a Lucătoae au luatu | ţigancă tau- - 
riască, anume Floare | fată Picinoae, şede iar la Apostol | 
Catărgiul. | 

— Manolachi fetor Picinoae a luat | o ţigancă a 
Marii Catargioai, anume | Măriuţa şi au fost 2 fezori | 
iar la Apostol Catargiul. | 

— Enache fior lui Hodar ţigan taurescu, au | luat 
o ţigancă anume Maria, a | Dabijei, şi au făcut 2 fitori 
şiade | iar la Apostol Catargiul.!) 

Alţi țigani ce arată întralt izvod că | sîntu la Botoșani 

— Neculai Şchiian ţigan taurescu, au ţinut o | ţi- 
gancă a mănăstirii Moldaviţii | și au făcut cu dânsa 2 
fitori | Toader şi Andrei, şi el au murit. | 
„_—- Toader fitor lui Neculai Şchiian, au ţinut | iar 

o țigancă a mănăstirii Moldaviţii | şi au făcut cu dânsa 
îrii fetori | şi 2 fete, anume, Costandin, Ion | şi Grigorie 
ce: este străcat di ochi, şi | Axenie și Aniţa. | 

1), Total 13 ţigani, 13 ţigance, 13 îeţi, 3 fete — 42 suflete a 
domniţei Aniţii,. - 
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_— Andrii frate lui Toader, fitorul lui Necu | Iai 
Șchiian, au ţinut o ţigancă anume | loana nepoată de 

sor lui Stăngat | tau dzis dumnialui logofăt Iordachi 
Canta, că esti | a dumsale și au făcut cu dânsa 4] 

feciori şi 2 fete, anume Andro | nache, Costandin, Va- 
sile, Stefan, Maria | şi Catrina. | 

„* — Andronache, fitor lui Andrei fitorul lui | Neculai 
Şchiianu, ţine Moldovancă. | 

— Costăn frate lui Andronache fitor lui Andrei | 

feciorul lui Neculai Şchiian, ţine o | ţigancă a logofă- 
tului Constantin Gavriliţ | şi au făcut cu dânsa o copilă. | 

— Marie sora lui Costan fata lui Andrei | feciorul 
lui Neculai Șchiianul au luato | un ţigan anume lon 
vezeteu a egume | nului de Voroneţu. | | 

-— Tudosie Hulpe i Pelin, nepot lui Gligorce Colţa, 
țigani taurescu, au murit și iau rămas 2 fitori şi 2 fete 
anume Gligoraşco Pelin şi Stefan | Nastasie şi Ileana. | 
„_-— Gligoraşeo feor lui Pelin ţine o ţigancă a lo- 

gofătului Iordache Canta şi au făcut 4 fecori şi 2 fete. 

anume | Toader, Mihalachi, Ioniţă, Gheorghie | Păscălina . 

și Catrina. 
| — Toader î.tor lui Gligorașco Pelin ţine | o ţigancă 
anume Nastasie fata | Sandului giude ţigan g(sp)d şi 
au făcut | cu dânsa o fată anume Parascheva. | 1) 

Alţi țigani ce arată întraltu | izvod că sîntu la Măriia 
sa dom | nița Anița. | 

— Bulai cu fimee lui Marie-—la laş |. 
— Lupu sin Dumitrașco cu fimie lui—la Băcani. | 
— Istrati sin Dumitraşco cu fimie lui la Corăşti. | 
— Giigore sin Niei taurescu, cu fimeie lui i Pălă- 
diască —la Băcani. | 

— Iftime sin Niei cu femeia lui—la Cucuteni. | 
— Costandin Bodros cu fimeia lui-—la laş. | 
— Maria Surda fata Mănioae, din Vale | Sacă ij 

la laș. Să 

1). “Total 9 ţigani, 9 ţigance, 15 feţi, 10 fete = 43 suflete ce. 
stau la Botoşani.
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'— Ueana fată lui Costandin la Băcani. | 
— Nastasie fata Tunii. | 
— Maria fata Tunii. | | 
— Tuna cu fimeia lui şi cu 3 fetori | şi o fată, 

_bez 2 fete ce sîntu | mai.sus scrisă. 
— Nastasie fată Radului. | | | 
— Safta fata Mariei nepoată lui | Ursachi vezeteu 

—la Băcani. | 
— lon Seacul cu fimeia lui taureşti. | 
— Toader sin lui lon Seacul cu fimeia lui. | 
— Aniţa fata lui Ursache care au dato | Sandul 

giude în curte la domniţa. | 
— "Teodor fetor Vărlugăi cu fimeia lui. | 
— Tincul țigan strein, fimeia tauriască. | !) 

țiganii ci să află acmu în valea Sacă | I/ 7262 Ave. 
— Nanul Paiul cu fimeia lui taureşti amândoi. | 
— lon sin Paiul cu fimeia lui taurești. | 
— Toader sin Paiul. cu fimeia lui taureşti. | 
— Sandul sin Paiul ţine o ţigancă a lui Toader | 

Canta stolnic şi are 3 copii. | 
— Stefan sin Banul holteiu taurescu. 
— Gheorghie brat lui tii. | 
— 2 fete lIliana și Aniţa,fete mari ne | măritate su- 

rori lui Ștefan Banul. |: 
— Sandul, Păra cu fimeia lui şi cu 5 copii | au- 

reşti. 
— litimie Scripcariul ţine țigancă | streină iar el 

esti taurescu au și 3 copii. | 
— Stoica zet Macoveiu ţigan streinu, ține o ţigancă | 

cauriască şi are .4 copii. | 
— Costăn chimingir Cu fimeia lui și cu | 4 copii. 

taureşti. | | 
— Vasile brat Costăn cu fimeia lui și cu | un copil 

taurești. | i | 
— Hariga cu fimeia lui &aureşti. | 

  

1). Total 10 ţigani, 17 ţigance, 3 feti şi 3 teţi = 29 sutiete la domalţa Aaiţa. | |
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— Dona sin Harigăi cu .fimeia lui taureşti. | 
— Badiul sin Harigăi cu fimeia lui şi cu | 3 copii 

taureşti. | 
— Cărste sin Macovei taurescu, ține țigancă | stre- 

ină și au 3 copii. | | 
— Melinte brat Cărstii cu fimeia lui | taureşti. | 
— Sandul Codaţ cu fimeia 'lui taureşti. | 
— Toader sin Codaţ cu fimeia lui şi cu | 4 copii 

taureşti. | | 
— Toader sin Stefan Cu fimeia lui taurescu. | 
— Wtimie Paiul cu fimeia lui taurescu. | 
— Dădă holteiu sin, Paiul taurescu. | 
— Gavril sin Paiul €aurescu, iar țiganca lui esti | 

a spat. Vasile Rusât şi au și 2 copii. | 
— Hadin cu fimeia lui şi cu 5 copii taureşti, | 
— Costandin .nepot Paiului taurescu ține țigancă | 

-_steină şi au 5 copii. | 
— Toader sin Miron cu fimeia lui şi 2 | copii 

taurești. | 
— lon brat lui Iftimie cu fimeia lui taureşti. | 
— Dragomir ţigan strein, ţine ţigancă | taurească 

şi are 4 copii. : 
— Ursul Tacul țigan streinu, ţine ţigancă | tau- 

rească şi au și un copil. | - ” 
— Gligoraş Tacul ţigan a Tazlăului, ţine | țigancă 

tauriască. - 
— Tanasă sin “acul holteiu. | 
— Ştefan cocănele taurescu, iar țiganca lui | este 

a Tazlăului şi au și 3 copii. | 
— Opre zet Ticăi taurescu, ţine o țigancă | streină. | 
— Mihăilă brat Oprei cu fimeia lui taureşti. | 
— lon Ungurianul și el şi fimeia lui streini. | 
— Radul brat lui tij streini amăndoi. | 
— Crăciun brat Radul ţigan strein ţine ţigancă | 

taurească. | 
— Alde Ungurian streini amândoi. | 
— Vasile Hurguiu ţigan a lui Toader Cantacu- 

zino | iar ţiganca tauriască. 
— Pavăl apariul cu fimeia lui: ziaurești. | 
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— Radul sin lui Payăl cu fimeia lui taurești. | 
— Florea cu fimeia lui şi cu 3 copii streini. | | 
— Grigoraş bucătar taurescu, ține țigancă | streină 

şi au 3 copii. | 
— “Toader bucătar taurescu, ţine țigancă streină | 

şi au 4 copii. | 
— Costandin Anghel taurescu ţine ţigancă de la | 

vornicul Rusătu schimbat șau. un copil. | 
— Gheorghiţă bucătar cu îimeia lui taureşti. | 
— Zamfir ţigan a Dudescului şi ţiganca | lui stre- 

ină şau 3 copii. | 
— Paladi taurescu, ține țigancă străină | şi au 4 

copii. | 
— Vasile Rusul cu fimeia lui şi cu 2 copii | tau- i 

reşti. | 
"— llinca săracă 'cu 2 fete caureşti. | | 
— Vasile "Ținţar cu fimeia lui €aureşti. | | 
— Nechita cu fimeia lui şi cu 2 copii | aurești. | 
— Postolachi ţigan strein, ţine țigancă cauriască ! 

.  şau şi 2 copii. | | 
— Aniţa săracă cu 3 copii Caurească. | 
— Vasile holteiu pitar Caurescu. | 
— Un copil alui Stefan la Zamfir croitor &aurescu. | 
— Pele sin Macoveiu holteiu caurescu. | 
— Lazor stoler %aurescu, ţine Moldovancă. | | 
— Ion stoler strein ține ţigancă | &auriască. | 
— Ion nepot lui Lazor cu fimeia lui | Eaureşti. | | 
— "Toader Chemingher a Ursului Gosan, ţine | pe 

Ioana țiganca €auriască. | 
— Grigore Cărămidariu țigan streinu | ține țigancă 

tauriasă şi are 3 fete. | 
.— Costandin sin Paiul cu timeia lui şi | cu 5 co- 

pii Caureşti. | 1) i 

Țiganii ce se află la laş 

— Neniţa giude €aurescu, iar ţiganca | lui este 
streină. | 

1). Total 61 ţigani, 56 țigaace şi 92 copii, fate cu îeși = 209 
suflete țigani la Valea Sâcă. 

 



-- Andronache potcovar,. nepot Ursului | celui bă. . 
trân cCaurescu, iar ţiganca | lui este Buhuşască. 

— Vasile zet Neniţii— aurescu. | 
— Ion scripcar fior Dobrii faurescu, iar fimeia lui 

este moldovancă. 
— Bade cobzar frate lui lon scripcariu, &aurescu. | 
— Jipa chimingiu, frate lui lon tij. | 
— Aniţa fata Păscăloae ţigancă o | ţine un ţigan 

a Mitropoliei. | 1) 

Obs. Un caet de 12 îile lungueţe ; dia care, albe 7, 10 b,„, 11, 
12, Scriitorul acestui izvod este ace! care a scris catastiful laşilor 
din 1753, publicat în loan Neculce |, 1. In acest izvod se cuprind peste 
tot 153 ţigani, 156 ţigance, iar feţi și fete 251; iar suflete ţigăneşti 
în cele 5 aşezări ale lor 570. Tot în izvod se urmăreşte în mod con= 
staat proveniența lor, calitatea civilă a ţiganilor: strein, mănăstiresc, 
moldovancă sau moldovan, boeresc; apoi circulaţia lor la căsătorie, 

* a
 

55. 7263 Sept. 3 (1754). Zapis de mărturie a lui Trohin că 
ma vândut iui T. Huhule, nici ajutor în pâne n'a primit de la el în 
vremea foametei. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, VIII, 40). 

Adică eu Trohin fiorul Ilinii fata Grozavii | în- 
preună cu nipoții mii din sor ficori Tofanii a | fitii Gro- 
zavii scriein şi mărturisim cu a&astă ade | vărată scri- 
soari a noastră înnainti lui Dumnădzău şi | înnainti E 
Sudecăţăi. undi şi sar întămpla pricum |'ştim și cu 
sufiitili noastri pintru niști părți | di moşăi ci avem în- 
priună Cu Toadir Huhuli inerili | Boţului ci au ținut 
fata lui Aliuş cari acili părţi di moşii ni sîntu şi noaî 
di pi moşi noa | stră Grozava fata lui Aliuş Car(e) a- 
cist moşii sîntu | la ţinutul Vasluiului anumi Ghibarţul | 
şi Tăoștii şi | Găneştii parti dispri apus şi Afiușinii la = 
ținutul | Lăpușnii şi alti părţi di moşii di pi aiuri ci | “ 
sinta di moşi noastră. Grozava. şi tămplăndumisă | di i 
am vinit și eu aici: miau spus nipoţii mii pricum | că Ma: 
avându ei pricină cu "Toader 'Huhuli pintru acist părță 
di moșii dzăcăndu Huhuli precum că iam văndut eu | 

1). 6 ţigani şi 4 ţigance = 10 suflete stau Ia lași. ! 
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parti mi | di moşie din toati hotarăli şi parti | sorărilor 
mili la vrimi fomiții 'dzicăndu că mi au dat | păni dar 
nici păni nu miau dat nit eu moşiile nu iam | văndut 
ni€ zapis pi moşii nu iam făcut, iar di ar ară | ta fi- 
corii Huhulii vrun zapis di la mini sau di la | sororili 
mili. să nu să ţie în samă că noi zapis nam fă | cut 
nici moşiile nam văndut nit danii nu liam dat ași | 
știm şi mărturisim cu suflitiii noastri și pintru | mai 
mari Credinţa ni am pus şi digitili. 

lt 7263 Sept. 3. 

X Eu Andrii sin Tofanii 
Eu Sava Turbatul am scris cu dzisa lor. 
Eu Sava Negoe mam tămplat. 
X Eu lonichie Fulga monah. 
Eu Todir Plop mam tămplat față. 

Obs, Despre Aliuș şi Aliușeni vezi ale mele Surete și Iz- 
voade XVII, studiul, 

56, 7263 Sept. 3 (1754). Marturia lui Trohin pentru nişte danii 
falşe din Ghibarţ, Tăoşti şi Găneşti la Vaslui şi Aliuşeni la Lăpuşna. 

(Acta Muzeul Municipal VIII, 41). 

Adică eu Trohin ficorul Ilenii fata Grozavii, înpre | 
ună cu nepoții miei de soră ficorii Tofanii a | fetii Gro- 
Zavei. scriem şi mărturisim cu aciastă | adivărată scri- 
Soare nostră înnainte lui Dumne | zeu şi înnainte gu- 
decăţii unde. şi sar întămpla | pricum știmz cu sufletile 
nostre pentru | niște părţi de moşiie ce avem înpreună 

“cu | Toader Huhule ginerile Boţului, ci au ţinut fata | 
lui Aliuş,- cari aciasti părți di moșie ne | sânt şi noă 
di pi moaşa noastră Grozava fata | lui Aliuş, cari a- 
ceste moşii sânt la ţinutul Vas | luiului, anumi Ghi- 
barți şi Tăoștii şi Găneștii | parti dispre apus și Aliu- 
șiane la ținutul Lăpuşni şi alti părţi di moşii de pe aiure 
ce sânt | di pi moașa noastră Grozava, şi întămplăn- 
dusă | diam venit şi eu aice miau spus nepoții miiai,| 
precum Că având iai pricină cu Toader, Huhule | pentru 
aceste părți de moșiie, zicându Huhule | precum că iam 
văndut iau parte de moșie din | toate hotarile și parte 
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surorilor mele | la vreme fomiții zicând că miau dat 
păine, dar mie | păini nu miau dat nici iau moșie nu 

| am văndut, nici zapis de moşie nu iam făcut | iar 
dear ar arăta fitori Huhule vreun zapis | de la mine sau 
di la surorile mele să nu să | ție în samă că noi zapis 
nam făcut nici | moşie nam văndut nici daniia nu liam 
dat | așe știm şi aşa mărturisim cu sufletele | nostre şi 
pentru mai mari credinţă niam | pus şi degitili. 

let 7263 Sept. 3. 

Eu Trohin sin llenii nepot Grozavii. 
Eu Andrei sin Tofanii 

| Eu Sava Negoe mam întămplat față 
Eu lonichi Fulga monah mam întămplat 
Eu Toader Plop mam întămplat 
Eu Sava Turbat am scris cu zisa lor. 

Obs. Sâva Turbatul scrie în acelaşi zi două zapise pentru pri- 
cinile de moşii de la Vaslui. Intr'un zapis figurează şi Trohin, văr cu 
Aadrei, iată îacrăogătura după zapise a urmaşilor din Aliuş: 

Aliuş = (liieş) 

îată Grozava 
- = Boţul | 

liinca Tofana 

fată | | 
=— Huhule  Trohin Andrei 

57, 7263 Dec. 1 (1755). Izvod de ţiganii vornicului Iordachi . 
Roset, răposat, 

(Acta Muzeul Municipal laşi XII, 85). 

Țigani ce să află de a răpousatului Iordachi Roset 
| vornic | cum îi arată în gos It. 7263 Dkv. ll. 

6. Costandin gude cu fămie lui 'Vasălca cu 4 co- 
pii bez | 2 ce sânt însurați cari sau pus anume 
în rânduri. | | 

7. Stan fitor Radului, cu fămeie lui Catrina cu 5 
copii. | 

3. Lupul ţigan săn Saftii, cu ţiganca lui Sanda cu 
Il cop.| | 
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Jon Alivanta fetor Pleşcăi cu fămiie lui Nastasie. | 
Toader holteiu nepot lor. - 
Gligore săn lon Alivanta cu fămie lui Gafiţa cu 

3 cop.| 
Neculai săn Radul cu fămie lui Profira cu 2 

cop. | 
Gheorghi săn Radul cu 2 cop. bez ţiganca lui 

Catrina | iesti a cucoanei Elincăi. | | 

Mihălachi săn Dochiţăi țiganca bădicăi cu (ţi- 
ganca lui...) rupt. 

„, Aniţa săn Dochiţii ţiganca bădicăi... cu un cop. | 
. Prodan săn Dochiţii ţiganca bădicăi Nacol bez 

Bădica | țigan Catargiescu cu 5 cop. | 

Nica ţigan cu fămie lui Ana cu 2 cop.| 
„ Joana moldovancă cu 1 fetor holteiu. | 
. Gheorghie pitar săn Moldovencii cu fimie lui 

Sofronie | cu 1 cop. | 

Floare ţigancă a lui Ştefan Pelin cu 3 cop. bez 
Ştefan | Pelin mănăstirescu a Bistriţii 3 cop. | 

Gheorghie sin Florii cu ţiganca lui cu 1 cop. | 
pol. Nestor brat Costantin gude (cu șters) bez 

fămie lui Aniţa ce iaste la Roznov. | cu po! 
copti!) parte ei șau murit. | 

Ştefan Gabără cu fămie lui Marie cu 2 cop. | 
Nastasie sor lui Istrati vădană. | 
Lupul Postoroncă bez ţiganca lui Iliana a mă- 

năstirii Săcul. | 
Irina Postorontasă cu 2 feciori holtei. |. 
Ion ţigan sân Filip cu fămie lui Măriuţa fata 

Irini cop. nau păr acmu. | 

loana Buchihane cu 2 cop.| 
Mihalachi țigan cu fămie lui Sanda cu 2 cop. | 
Varvara ţiganca cu 3 cop. bez unul Lupul Bu- 

liga însurat. | 
Lupul Banga cu fămie lui... fata lui Constadin 
ude. cop. nau. | 

- Tudora fata Moldovencei, văduvă. | 
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1-polPâraschiva fata lui Toader cobzar cu pol copil bez , 
- Vasile | țiganuei iaste strein cu po/copil parte lui. 

1 Marie fată Lunganii, iaste fată mare. | 
1 Tudora fata Mărăşoae. bez Troian ţigan ei de - 

la | Paşcani, cop. nau. | 
3 Marie țigancă cu 2 cop. bez Mihălachi Tatar. | | 

barbat ei Moldovanului fiind strein. 
[3 ...] Postoroncă cu 1 cop. cu altă fămie bez | 

Maria ţiganca lui, iaste a lui Bezede cop. nau. 
6 Mariuţa Rădoae cu 5 copii bez Radul ţiganul ei : 

au murit | 
1 pol Neculaiu Băltăcar cu pol fecior holteiu bez 

țiganca lui | tau fost strein şau murit. | : 
2 pol. Paraschiva cu țigan ei Damiian bucătar strein ! 

cu | 1 cop. pol. | 
1 Gavril Pănzar, bez ţiganca lui de la Păşcani. | Ă 
2 Marie vădană cu 1 copil. | : 

1 pol un copil pol a loanei ţiganca tau ţinuto To- : 
deriță ţigan Jorăsc | şi Ioana au murit |. 

2 Soltana ţigancă cu 1 copil holtei bez Sămion ! 
țiganul ci iaste a Boteanului. | 

3 Pavăl ţigan. săn Hilip cu fămie lui Nastasie cu 
cu 1 cop.| ; 

3 [Aniţa ţigancă] cu (şters 4) 3 cop. (sters pol). | 
bez Hilip ţigani lui Balş cu | (şters 4) 3 cop. i 

„____bez 2 însuraţi ce sânt anume la rând. | | 
2 Măriuţa fata Băltăarului cu 1 cop. bez ţigan ei 

  

iaste | a Mitropolii | . $ 
2 Istrati țigan cu 1 copil bez ţiganca lui iasfe | o- i 

miniască. | i 
1 Lupul fecor Saulii carii să află la Bogdan. | | 
1 Galaeţu brat Gavril pitar holtei, iaste la cucoana j 

Ilinca. | i 
1 .... fata lui Gabor iasti tii. | î 
1 Margica fata Postoroncei a Erinii. iasti ij. | - » 
1 Toader pănzar iaste tij cu 1 cop. A 
1 Lupul sin Măriuţii iaste tii. | 
1 Rădoae ţiganca iaste tij. | f 

121 ţigani cari cu mari cu mici fac şi împărţindusă 
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în tri | părţt vin pe parti câte 40 de suflete | şi part 
răpousat fratelui nostru lui Mihalachi | făcândui în giu- 

mătate rămân 20 în partea noastră și 20 de suflete în 

parte dumisale | Radului Răcoviţă vel logofăt. fiind vea- 
chil | dândui însă dintraceste 121 suflete să să | ţie în 
samă copii tor fi murit de vărsat. acmu. | 

ce sau dat dintraceste 20 de suflete în parte dumsale 
vel logofăt 

X Galaeţu brat Gavril pitar holteiu. ] 
X „.... fata lui Gabor | 
X Margica fata Erini Postoroncesei. 
X Toader Pănzariu | 

X Aniţa ţigancă cu 1 pol a ei. nu am luafo 
X Lupul săn Măriuţii. 
X Rădoae ţigancă —nu am luato. | 

8 suflete fac şi rămân să să mai de 12 suflete. 

-lon Alivanta | Nastasăe fămie lui | Toader holtei 

nepot Alivantei | Ştefan Gabără | Marie fămie lui | 3 
copii a lor tij fete și feţi 'holtei | Neculai Baltaciar | 

Toader fitor lui holteiu | Soltana ţiganca cu toată parte 

ei ce i sa vini din copii căci ţiganul | dintăiu a fost 

țigan Jorăsc şi atasta to ţine acmu | iaste a Botianului. | 

Obs. Cel ce a scris izvodul adună rău; pune 5 suflete în loc 
de 7, câte sunt înşirate şi apoi zice 12 suflete şi scrie numai /Î su- 
flete; total 18 suflete în loc de 20. Cum se socotiau jumătăţile de 
ţigani ? pe sutlete şi pe rodul lor, nu pe individ, 

53. 7263 Mart 27 (1755). Peciu văcăritului de 630 lei pentru 

385 capete vite a domniţei Aniţa Palade, 

(Acta Muzeul Municipal laşi, XII, 68), 

630 lei 108 bani noi, adică şas sute: trii dzăci lei 

o sut opt bani | au dat mărie sa domnița Aniţa banii 
văcăritului | pe 383 vite i cor. ci sau scris ot Cărligă- 
tura. bez 250 lei | Cau avut rădicături. cari bani iau 
dat. cu mâna | dascalului Tedos şau istovit. un ueu 654 
cam. (şi peciul să-i fii în samă), It 7263 Mart 27 

Ghiorghi log. la dmlui vel aga. 
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59. 7263 April 4 (1755) laşi. Cartea domnului Matei Ghica 

Voevod cătră judecătorii de Neamţ în pricina de pământ la Negrileşti 
între Hangul şi C. Lazul stolnic. ” | 

(Acta Muzeul Municipal laşi, IV, 62). 

Iw Mateiu Gheca Vvodia boj. milost. gspărz zemle: 
- Moldavscoe. scriem “domnie me la cre | dintoşi boerii 

domniei mele. dum. Costantin Razul biv vel spatar 
(scris peste el: Grigoraş ipsilant cămăraș) Costin Darii 
biv vel pitar | gudecătorii de ţânutul Niamţului vă fa- 
cem ştire că aice au dat jalobă credin | tos boeriul 
nostru domn Costachi Lazul biv vel stol. pintru un 
Apostul Huc | şi Ion Hum(ă) și alți tovarăși ai loru, ce 
să află la ţinutul Niamţului, ca în anii | trecuţi au cum- 
părat acei oamini o moșie de la ţinutul Sucevii anume 
Negrile | ştii de la Aftanas egumenul de Hangul, care 
moşie Care moșie (sic) să | hotăraşte cu alte moşii. a 
dmsale stol. anume Drăgușeni, care moşie | mai înainte 
au fost a unii feti a Meşculesă, şi mai întrecuți ani cu 
voe | dms. stolnic Costachi Lazul, au vândut egumenul 

"de Hangu ace moşie, iar | acmu pe urmă scoțândo la 
vânzare igumenul, nu va să îngăduescă pe striini | fiind 
răzăși, pe cari oameni, iam sorocit cu soroc domnascuz 
ca s vie la giu | decată aice, și ei nau vrut să vie. 
pentru care iat că vă scriem dm. luw.ma | carte dom- 
nii mele, să aduceţ fa pe acei oamini și de va îi după 
Cum au jălu |it dm. stol. Costachi să Căutați să luwaţ 
moşii din stăpânire: ace | lor oamini şi ce au dat pi 
moșie să le întoarcă dm. stol. şi mo | şie să rămăe supt 
stăpânire dm. stol. și mai mult jalobă să nu ne | vie, 
nici să să mâi lungiască atastă pricin. atasta scriem. | 

lt 7263 Ap. 4. 

vel logoft 

Pecete în tuș roş: cap de bou şi pasere: + Iw 
Mareu Epnrogie ua ncetoaa Boiito mnAscIno POCNOAApa 3eM4u 
Mwagatckon. 1755. 
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60. 7263 Mai 1 (1755), Sama boilor de la Totoești, 

(Acta Muzeul Municipal, laşi XII, 69). 

Sama boilor di nigoț ci sau dat în | sama lui Ion: 

şi a lui Toader şi a lui | Andronachi haidăi ca să 

margă la Toto | ești şi de acolo unde a fi poroncă |; 

"după tocmala. ciu avut cu mine aice. | Mai 1 It 7263. - 

51 boi di nigoț din cei vechi. 
1 bou tij ci sau luat din sama iui Iuj, şi sau dat 

în boi di nigoț. | 
4 boi tij ci sau luat din sama lui | Coman văca- 

riu şi sau dat în boi| di nigoţ. 

56 boi fac piste tot la negoțu. Caloian Orzescul. 

2 boi sau dat haidăilor pintru odaeȚ 1 di la luj, 

1 di la Coman văcariu. | | 

1 cal tij sau dat în sama lor-— | tau lipsit din boi 
di nigoţ | de astă toamnă în coate. 

1 bou fiind cu buricu stricatu şi legat tot pănte- 

"cele | sau tăet la curti |. 

61. 7263 Mai (1755). Stupti domniţe! Aniţa Paiadi, născută: 

„Cantemir. . | 

(Acta Muzeul Municipal, laşi, XII, 73). 

Stupii ce sau venit la înpărţală | în parte mării 

sale domniţii Aniţii | din stupii răposatului beizade | let 

7263 Mai |. | 

— ma stupi sau venit în parte mării sale | a trie 
parte ce sau scos” niamului. - 

— ga stupi sau venit parte ce | sau scos pintru 
grijile celor | răpăosaţi. 

— â stupi sau scos carii sau aflat |a sărdaru- 
lui Aghirii. 

Vă stupi fac să ia măriia s(a).. | 

_De unde sau socotit săi ia aceşti stupi 

na de la fundu din Cohalmu | ce sintu în sama lui: 

Poşchin. | 
ca de la Ghirăeşti la Grigoraș Pas. |   | | |
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„sa de la Ardioani la camară pas. | 
er de la pomi la Heisul pas. | 
nu de la torte lă loniţ pas. | 
ge de la Fundul văii podului | la Ilie Băisanul pas. [ 

„ms de la Boiște la Condorache pas. | 
„a de la Dumbrava roşie la | Ştefan pas. | 

ss de la Totoești ce sântu la | livadă la lonaş pas. | 
»5 iar de la Totoeşti carii | sintu la inte la Brănd- 

zăiu pas. | 
+5 iar de la Totoești carii sântu la Muşinoae la | 

Vasilie făclieriul pas. | 
ei iar de la Totoești din | ce stupi ce sintu la 

Readiu | bez s stupi ce sau scos să s de la 
stupi la Golăe şi | 4 stupi la Dancul. | 

jăe stupi fac matce | pe atast socotial sau socotit | 
| şi sau vinit în parte Mării sale | domnițăi să 

ție aceste prisăci. | 

  

62. 1263 Mai 12 (1755). Mărturia lui C. Darie şi Gr. Ipsilaat 
pentru dreptul de protimisire ce au avut C. Lazul stolnic, ca megieş 
Intorcând vânzarea Negrileştilor de la îraţii Humeşti, 

(Acta Muzeul Municipal, laşi, 1V, 63). 

Facem ştire cu atastă mărturie. precum au vinit 
dumnalui | Costachi Laz. biv vel stolnic cu luminat carte 
mării sale | lui Vvd. întru care ne poronceşti ca să .m 
lu.4m Sama | pentru pricina unii moşii ce are dm. cu 
lon Humă din | Topoliţ şi cu Apostol Humă din târgul 
Niamţului | şi cu alți tovarăşi ai lor, anume Negrileștii 
din ţinut | Sucevii, cari moşii ei au cumpărat aceşti 
oameni, de la | Aftanasă proiegumen. de Hangz şi după 
poronca am adus | pi aceşti oameni față şi luînduli 
sama, cu amănunt, am | aflat precum acești oameni, 
cumpărători nu sânt răzăşi | ni€ rudeniie, cu- vânzătorii, 
ce au fost văndut atastă moşie | egumenului de Hangu, 
şi când au cumpărat ei atastă moșie -nau | înştiințat pe 
dm. stolnic Costachi, îiind că să hotărăşti cu | o moşie 
a dmsale anume Drăgușenii, precum şi ei sănguri au 
mărturisăt | şi mai pre larga să înțălegie, din doa (Aa) 
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mărturii, de | gudecat, ce are dmlui: una de la dm. 
Toader Canta biv vel | stol. şi alta di la dm. Costandin 

“Rusăt biv vel stol. | în care mărturii hotărăscz, precum 
au dat rămaş pre | aceşti oamini ce scriu mai sus. ca 
să le întoarcă dumnalui | stol. Costachi înnapoi, ce au 
dat ei pe ace moşie. şi dm | stol. să stăpâniască ace 
moșie, fiind că atastă moşie | să hotărăşti cu alt mo- 

_ şiie a dm. Drăgușenii, şi | dovedindusă şi înnainte nostră, 
tot întracest chip, după porunca | mării sale lui Vvd, 
“am luat atastă moşie Negrileştii di la | aceşti oameni, 
ce scriu mai sus, şi am dat supt stăpânire dms | stol. 
Costachi, și dmlui să le de șaptezeci de oi ce zica ei | 
că au dat pe acastă moșii şi hotărâpdusă întracest chip 

| iam dat şi noi atastă mărturie la mâna dums. stolnic | 
Costachi. 

let 7263 Mai 12. 

Grigore Ipsilant cam(araş) 
Costandin Darie jitnicer. 

„63, 7263 Maiu 20 (1755). "Carte de cercetat pricina dintre Cle- 
ment călugăr şi Piticeşti pentru _Moseteşti (Arburoae) la Vaslui pe 
Crasna. 

(Acta Muzeul Municipal! laşi, VIII, 43). 

Facem știri -cu atastă carte de &udecat precum au 
viniti monah Climent |-Scărlet, cu luminat carte a pre 

* înalțat (şters măria :sa) domnului nostru Mateiu Ghica 
Voevod pentru |; că are o hliză de loci di moşii di la 
Moşătești ce s kamă acmu Arburoae ce este în ţinutul 
Vasluiului pe apa Crasnei care atastă hliză di moşie 
di la | Moşăteşti parti pe din sussi au fostu dată danie 

“di un Dumitraşcu Pitik | răposatulul Toader Lanprino 
med. pintru o facire de bine ce au făcut acelui Dumi- 
trașcu Pitik şi în câtă vreme au trăit Todor: Lam- 
brino med. uniori au arat | pe ace hliz de loc alte or 
au arat pe aiute iar şădzând pe ace moşie Moșăteşti | 
un diacon anume lon Moleș şi cu cumnatăsău loniţă 
Ojde ar hi început a împresura | hliza ce este pi din 
sussn şi Todor medelnicer nau ştiut nimică dară fiind 
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Toder med. | bolnav şi lu.pndu pi nepotosău Costantin 
Scărlet care este acmu călugăr di lau | făcut clironom 
pe ale sale lau trimisu la ace hliz de loci di la Mo- 
şăteşti | să pue plugul să are şau mersu de au arat 
şi acel diacon. Moleş și cu Ioniţă | Ojde nau dzăs ni- 
mică iarră dacă au murit Todora med. îi nau vrut săl 
mai -las | pe monah Climent Scărlet săş stăpănască . 
moşia deci aducându pe acel | diacon Moleş şi pe Ioniţă 
Ojde îaţă şi lupndul sama au scos lon | diaconul Moleş 
un Zapis care acel zapis scrie şi arată parte di g%ossh 

| di Moşăşti iară parte de sus sau dovedit că fără de. 
cale și fără | dreptate au înpresurato dar dzăcând Moleș 
diiaconul şi cu loniţ Ojde | cum că nu știu pentru ace 
hliză de 'loci să fie fostu a lui Pitic sau iar hi | dato. 
danie lui Toder med. și fiind şi namul acelui Pitic faţă 
anume Neculaiu Pitik şi Ursaki Pitic dederă samă că. 
scrisor ce au avut liau arsu casa şi | liau arsu şi scri- 
sorile ci au avut dară dede samă Ursachi Pitik şi îm- 
blându | el diau strâns nişte bani gspd, au mersu pi la 
Moşăşti la Molieș cel bătrân | unchiu lui Ion diiaconu- 
lui, şi spuindui Ursache că este fitorul lui Pitik | iar 
moșnagul Moleș au purces ținândusă de dârlogul calu= 
lui lui Ursachi Pitic şi au arătat | hotarul aceii hliz de 
moşie de la Moșătești ce merge pe din în sus arătăn- 
dui şi făntăna | moşusău lui Pitik dară tăgăduind lon 
diiaconul şi cu Ioniţă Ojde că nu ştiu nece de unele | 
aceste iară Ursache Pitic au ridicat cu sufletul lui cum 
că cu adevărat după arătatul | acelui moşnag Moleş 
ştie hotarul aceii hlize de loci dară eu nam iăsat pe 
lon diaconul | şi pe Ioniţă Ojde nici cu atâta cunos-: 
când: că îmblă să înnece acea hliză de locu ce este | 
pe de în sus de a lor şi nefiind scrisor nici la Piticești 
nici la Moleş li am dzăs să margă în sfănta | bisărică 
să giuri cum că ace hliz di loci nu este a Piticeştilor | 
nice îi ştiu moşinaşi şi s să rămăe | Piticeştii lipsiţi di 
în moşie și Piticeştii încă au priimit așe dară lon dia- 
conul şi cu | Ioniţă Ojde nu au priimit să giure şi, la 
urmă ii sănguri au mărturisit că nemergând Piticeştii | 
nici o dată să stăpâniască au stăpânit ii şi ace hliz 
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“di loc dară de acmu să stăpănască Climintu | că sau . 
dovedit că ace hliz de loci este a Piticeştilor fiind ză- 
răşti casăi lui Pitic și | fântănă pănă acmu și rămăind: 
atastă hliză de loci di acmu ca să o stăpănească pă-- 
rintele Climentu | dară namul Piticeștilor nu lau îngă- 
duit pe Climent ca să rămăe stăpănitor pe ace moşie 
dzăcând | cum că moşul lor Dumitrașcu Pitici nau dato 
danie lui Toader Lambrino pentru ca săi facă un bine: 

| săi rădice birul di la visterie şi la alte nevoi ce or 
mai hi săl folosască şi şădzând Pitici | în satul lui 
Toder Lambrino numai o săptămână ar hi triimis To- 
der Lambrino ca săi e carul cu boii| săl friimită în 
podvods săi aducă şindilă. Pitic: fiind de curănd vinit 
la acel boeriu şi vrănd ca să e | carul la podvodă şi 
birul nerădicândui de la visterie șşau luat bejene şi sau 
mutat în Cras | na | şi au rămas moșie nedată danie: 
nici zapis. nu iau făcut nici a stăpâni Todor Lam-: 
brin | no nau stăpănita şi întrebândul pe Climentu: 
monah ce dovadă are asupra acei hlize | de loci cum: 
că este datu danie lui Toder Lambrino și zapisul cel: 
de danie unde este | el au datz samă cum că zapis nare 
dară a aduce dovadă omini care au slujiti la | casa 
-unchiusău lui Toader Lambrino de or mărturisi cum: 
că acei omini știu că au stăpânit Todori | Lambrino şi - 
așteptăndu o săptămână şi. mai bine ca să aducă vreo 
dovadă şi nau aduss | dară Piticeştii sau dus di au 
adus pi un Budan om bătrân fiind om di casa lui Toader 
Lambrino și lau | întrebat ştie ca să fie stăpânit Toder 
Lambrino acea: hliz de locz el au data samă | cum că 
el au slujit triidzăci de ani la casa lui Toder Lambrino: 
şi pănă ce au murit Toader Lambrino | tot la dumnalui 

“au slujit fiind argat pe lângă cassă şi nu ştie ca ssă 
„fie stăpănit Todora Lambrino | ace hliză de locz şi a- 

văndu acel Budan țarină pe ace hliz de loc au vinit 
un moşnag să e | de a dzăce răspunzândus că este ram 
Piticeştilor iară Budan au frebat pe Todora Lambrino | 
arejre o trab cu ace moșie ca s nu de de a dzăt. 
moșnaguliii iar Toderz Lambrino iau dzăs lui Budan | 
săş de dijma că el cu moşie nare nito trab și acestu 
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Budan au rădicat cu'sufletul lui cum | că aceste ce le 
mărturisăște el sănt adevărate așijdere au mai adus 
Piticeştii pe o mătuș | a lor fămee bătrână fata acelui 
Dumitrașco Pitic şi e încă au ridicat cu sufletul iii cum 
că ştii | că nu este ace hliz de locz dată danie nimărui 
vădzând Climentu monah pe acești omeni | bătrâni şi 
rădicând cu sufletele lor întracestu chip și el zapis de 
danie nare și nice altă | dovad el singur sau lăsat de 
bun voe ca să fie lipsit de ace hlize de loca eu încă 
vădzându | că nu arată Climentu nici o dovadă asupra 
acestii hlize de loca am datu atastă | carte de Sudecată 
la mâna Piticeştilor ca să aibă îndreptar. 

lon Miclescul biv vel medelnicer. /£ 7263 Mai 20 

64, 7265 Noemb. 26 (1756). Pe acelaşi hărtie scris de altă 
mână în 7265 Noembre 26, 

„Din luminata poronca domnului nostru lon Cons- 
tantin Cehan Racoviţă Voevod | iată rădicândus Moleş 
diaconul şi loniţ Oajde și Ghiorghiţ Ghigă | aprod 
asupra Chiticeștilor zicăndu că nau apucat să aibă 
Piti | ceştii moşii la satul Moşeteștii și lundul sama 
cu amărun | tul şi au adus Piticeştii martor precum au 
stăpânit o parte | de loc din Moşeteşti parte din sus 
iar Moleş diiaconul au arătat | on zapis de la on Ignat 
făcut la mâna lui Stefan hiiastrusău precum | iau dat 
danie toat părţile lui de moşie şi din Moşiteşti parte 
din os iar din parte din sus nimic nu scrie şi lam 
întrebat şi noi, de vreme | că dzic Moleşeștii că nau 
apucat pe Petre stăpânind nici o dat |'să giure Moleş 
diaconul şi Ghiorghiţ Ghigă și să lipsască Piticeștii din 

“moşie şi ei au dzis că nor giura și sau dat rămaşi | 
Moleşăștii iar Piticeștii săş stăpânească moșie în pace 

| Aşijdere iată sculândusă și Climent Scărlet monah 
cu lumi | nat Carte mării sale domnului nostru loan 

“ Costandin- Răcoviţ | Voevod întru care au jăluit Cli-: 
mente Scărlet că ace parte | de moșie ar îi dato on 
Dumitraşco Pitic danie lui Toader | Lambrino păh. da- 
mie. dar arătând Climente nici zapis | nici alt dovadă 
au rămas de giudecat și Climint Scărlet | și iau întorsu
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Pitic 5 lei tau cheltuit şi pintra atasta iată iam dat şi 
de la noi lui Pitic atastă măr | turie de gudecată.” 

Necula Savin med. let 7265 Nov. 26 dni 

___ Regeste: „let 7263 Mai 20 No. 2, Carte medel- 
nicerului Ioniță Miclescul pentru giudecata ce au cău- 
tat între Climente Scărlet monah și între diiacon Moleş 
şi alți“ 7263 = 1755, Mai 20. | 

„65, 7263 Mai 20 (1755). Scrisoarea monahului Climente Scarlet 
că a dat Piticeştilor hliza iui din Muşăteşti, la Vaslui, plătindu-i-se 
5 lei cheltuelile de judecată, , 

(Acta Muzeul Municipal! laşi, VIII, 44), 

Datam atastă însemnari | a me la mâna lui Necu- 
lai Pitic | şi a lui “Ursachi frăți | nisău precum să s 
ştie că um | blând eu pentru o hiiz de mo | şie de la 
Mușăteşti din ținutul Vasluiului pe apa Crasnii | car(e) 
ace hliz de moșie aș fi | ştiut că ar îi fostu dat da- 
nie | de Dumitrașco Pitic moșul aces | tora mai sus 
numiți unchiu meu | lui Toader med. car(e). atastă | 
hliză o înpresura lon Moaleş | diacon şi aducând eu 
pe acestu | dilacon di faț înnainte dmsali | lon Miclescul 
biv vel med. şi au rămas | di sau cunoscut din zapisul 
lui Mo | aleş că rău înpresura el-ace hliz | de moşie 
dar fiind şi nemul Piti | ceştilor faţ nu mau îngăduit 
să stă | pânescu eu ace hliz de moșie şi șau | adus 
marturi de toate părţili și | au dovedit că nau fostu 
dato unchiu | meu lui Toader med. nici au stăpânit | 
nig o dat şi neavând eu ni€ zapis şi | nig o dovad au 
rămas' moșie a Piti | ceștilor și rămăind moșie a lor au 
rămas | săm de cheltuiala ce am cheltuit | eu la Eș în 
doî rânduri și sau socotit | şi sau ţânut cheltuiala me 
cinci lei | şi au priimit şi ei aşe ca s nu fiu pă | gubaș 
de cheltuială și de oste | nelă şi lem dat și cărţile 
(gospod = domnești) carile | le făcusem de gudecat cu 
Moa | leş şi pintru credința am | iscălit. 

, It 7263 Mai 2 dni 
monah Climent Scărlet 
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la dos regestul: 

„let 7263 Mai 20, No. 3, scrisoari a lui Ciiment 
Scarlet monah ce o dă la mâna Piticeştilor pintru o 
hliză de moşie ce şau luat iarăși la stăpânire lor, 7263 
(1755) Mai 20.“ ! 

66. 7263 Iunie 2 (1755). Zapisul domniţei Aniţa Paladi pentru 
460 lei împrumutaţi de la dascălul Teodosie, 

(Acta Muzeul Municipal! laşi, XII, 70). 

Datam zapesul mieu. la mâna dascalului Qewaoc. 
precum să s ştie, că mieu făcutz | dmnlui bini cu patru 
sute şi şăsdzăci de lei | ca să aibz ai da dm. de astăz 
luni în 2 | pân în 15 dzăli. şi pentru credință mam | 
iscălit. | 

vita douwnrba „It. 7263 luni 2 

(|. p.) Cruce, coronă, cap de bou. a.n.r.3. 1745 

67. 7263 Iunie 4 (1755) Iaşi. Matei Ghica Vodă scrie carte la 
med. Î. Miclescu, judecător de ţin. Vasluiului să aleagă în Muşeteşti 
părţile Piticeştiior, 

(Acta Muzeui Municipal laşi, VIII, 42), 

Iw Matei Ghica Vvd. bojiiu mistiu gspdrz zemli Mol- 
davscoi. scriem domniia | mea la cridintos boeriul domnii 
meli dms. loniţ Miclescul biv vel med |. gudecătorul 
de țănut Vasluiului, îţ facem domnie mea în ştiri că 
aice ne au | dat jaloba Neculaiu Pitic şi Ursachie Pitic 
şi alţi fraţi ai lor, zicând | că având iai o bliz di mo- 
şii din baștia. anume Moşeștii parte din sus. ci | esti 
pi apa Crasnii la ținut Vasluiului, pintru cari moşii zic 
Că au | avutu gudecat. cu Clement Scărletu călugărul, 
trăgănd aci hliz | di loc la stăpâniri lor şi cu loan Moaleş 
diiacon şi loniţ Oajdii | ginirile dmsale. după cum sau 
văzut şi carte de Sudecat. di cari | cerșind di la dom- 
nii mea ca să li s hotărască ace bliz de locu | di cătră 

" alţi răzeși, iată că te am rânduit pe dmta hotarnic a- 
“colo | şi să mergi la ace moşii di mai sus numit şi să 

străngi | pi toț.răzişii şi împreguraşii ce s hotărăscu 

*
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pe înpregur | acii moșii, din sus şi din gws, şi aşa fiind 
cu toții de faţ | să li ei sama foarti cu amărunt, şi cu 

- bun dreptate, din scrisori | cini ci va arăta și din măr- 
turii hotarnici, iar nefiind scrisori | sau hotarnică vechi, 
şi din mărturii a oameni buni de crea | dinţă de cre- 
dință (sic), cari vor fi ştiind din vechiu hotarăli acii. 
moşii | şi pe cât parte di moşii -să va dovedi că esti 
dirăpt a Piticești | lor să o alegiţi şi să o stălpiţ cu 
bolovan de piiatră, dănd | și mărturii hotarnică în semni 
în cari mărturii. să te | iscăleşti dmta şi toț câţă să vor 
intămpla ai hotărâre | și pre câte pietri vii puni să ei 
şi câte 2 ughi di piiatră însă 1 ug | să fie pentru os- 
teneala dmitale, iar un ug săl trimiţi aice la visterie să 
să de lui vtori logofăt vinil boerii sale, atasta scriem. 

lt. 7263 luni 4. 
vel logofăt.  Pecete domnească în tuş roş. 

"lo AMamen ruka BoGzoAa mMacTile BXÎIO renoAapz 3e44H 
„moaqagckon 1754, pasere, cap de bou. 

In dos regeste: 

let 7263 luli (sic) 4. Carte domnului Matei Ghica 
Voevod, ce scrie cătră medelinicar loniţă Miclescul ca 
să aliagă părţile Piticeștilor din Muşăteşti. 

68. 7263 Iunie 23 (1755) Iaşi. Cartea lui Matei Ghica Vodă 
de stăpânire dată lui C. Lazul stol, asupra moşiei Negrileştilor, răs- 
cumpărând-o pentru 70 oi, cu protimisire de răzeş vecin. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, IV, 64). 

Hw Maren ruta ggoaa EXIero MACTIIO PeNAp BEMAN MWA- 
Ad&ckou. datam Carte | domniei meale cinstit şi Credintos 
boiarului domnii meale dumsale lui | Costache biv vel 
stol. să fie volnic cu carte domnii mele a stăpâni mo | 
şiia Negrileștii din ţinutul Sucevei, ce este pe lângă 
hotarul Drăgu | şianilor, tij, a dumsale stolnicului Cos- 
tache, după dovădzile tau | arătat, carte de Sudecată, 
di la cinstiţi şi credintoşi boiarii domnii meie | dumna- 
1or Toader Cantacuzino biv vel stol. i Costantin Ru- 
săt biv vel med. din anul | trecut 7262 și de la dum=
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nalor Grigoraş Ipsilante biv vel cămăraș isprav | nic 
de ţinutul Niamţului, i Costin Darie biv vel post. gu- 
decătoriul de ţinutul | Niamţului... scriind aceşti numiţi 
boeri, precum atastă moşie Negrileştii o cumpărase lon 
Humă din Topolița și cu Apostol Humă din | târgul 
Niamţului, şi cu alţi frați a lor fără ştire dumsale stol- 
nicului Costache de la un  Athanasii Chiribou proigu- 
menul de la mănăstire Hangul | drept 70 oi cu miei, şi 
dumnealui Costache stol. fiind răzeş alăture cu Ne- 
grileştii cu altă moşie a dumisale anume Drăgușenii, 
dacă au aflat de cumpărătura acestor Humeşti, nu iau 
suferit să cumpere înnainte dumi | sale nefiind ei nici 
rudă, di pi moşie, nici răzeși, şi cu gudecata | şi | după 
bună dreptate, au întorsu dumlui Costachi stol. oile 
Humeștilor | cu prăsila lor şi moşia au rămas în stă= 
pânire dumsale, căruia numi | boeriu i.sau întărit stă- 
pânire şi de câtră domniia mea cu atastă carte pe 
mo | şia Negrileştii, după dovădzile de sus arătate, să 
o stăpâniască cu bună pace | şi altu nime să nu să 
amestece piste carte domniei meli, întralt chip să nu 
fie | „care moșie este la Sutavă“. 

| Procit vel logit lt 7263 lune 23 

Pecete domnească mică în tuş roş: Iom |r.k| 
gB. 1755. Cap de. bou, pasere. 

69. 7263 Iunie 29 (1755). Zapis de 44 lei luați de domniţa 
Aniţa de la dascalul Teodosie, 

(Acta Muzeul Municipal Iaşi, XII, 71), | 

Patruzăci și pafru lei am luat de la | luraşcu din 
Danii dascalului Gewaocun pet săi fie de sam. 

ăvmnta douvijrta, It 7263 luni 29. 

70. 7263 Iuli 2 (1755). Mărturia hotarnică a unei hlize între 
» Coticeri şi Mănjeşti, alegând părţile Piticeștitor şi Molişeştilor în stânjeni, 

(Acta Muzeul „Municipal! lași, VIII, 46), 

Din porunca mării sali lui Vodă nau vinit cun 
răvaş a dmsali med. Ioniţă | Miclescul Neculai Pitic şi
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cuUrsachi Pitic şi cu alţi fraţi ai lor | scriind dmlui 
“la noi pentru o Aliză di loc ce au avut pricină | Piti- 

ceştii cu Molişeştii anumi lon diiacon din preună cu | 
alţi răzeși al lor, scriindu-ne dum. cum că este hotă- 
râtă | Sudecata lor Car am văzut şi carte de Sudecat 
întru car ni | poruncește dum. pe carte acie să mergem 
să măsurăm acel locu | împreună cu megieşii di prin 

“peur şi poruncindumi dm. | după măsura ce om mă- 
sura şi undi sa vini să punemu și petri | ca să alogă 
parte Piticeştilor. dispri parte lor dar nici în carte,| 
dum. nu era hotărâtă cât part au să e Piticeştii, nice 
în zapi | sul ce nau arătat Moliş diacon nu arat cât 
part au Molișeștii | ci noi întraltu chipu nam putut 
făr di cât am măsurat toată moşie | din hotar în hotar 
căci acastă moșie nu va ştii în cât bătrâni să înparti | 
ce noi măsurându locul lam dat în Sumătati, dar pisti 
Sumătati | sau mai dat 40 de paşi lui Moliş pintru că 
scrie în zapisul lui osă | bit de o danie ce are de la 
un lgnatu parte din Moșetești iau mai dat şi | 40 di 
paşi ce au avut cumpărătură de la alți răzeși iar lui 
Moleş tot | Moşteşti cari acești 40 de paş cari scrie în: 
zapisul iui Molișu că | sânt din casa unui Gligorce în 
Sos iar alăture cu cielantă hliză. dar | dintru nimi(ca) 
nam putut să adiverim unde au fostu casa acelui Gli- 
gorce | şi începându a măsura locul din dalul Bărla- 
dului dinspre apus din | movila lui Vodă în sus sau: 
găsăt sau găsăt (sic) 21 de funi, funi de 20 di | stân- 
jăni şi stănjenul de 8 palme gpd car sau vinit în parte 
Molişeştilor | 10 funi pol în Sos, şi 40 de paș și sau 

“pus patră și au rămas în sus parte Piti | ceştilor | păn 
în hotar Mănjăştilor iar în parte Piticeștilor au rămas. 
9 funi 1 stănjen | iar la mijlocul locului purcegându din: 
hotar Mâănjăştilor păr în hotarul Coticeri | lor sau aflat 
26 funi 17 stănjăni pol, car sau vinit în parte Moli- 
seștilor 13 | funi 8 stănjăni pol şi 2 palme şi 40 de 

paşi, iar în parte Piticeştilor au rămas | |! fune 19 
stănjeni şi 6 palme .şi sau pus patră,:iar în dalul Lo- 
hanului dinspre sori răsari | purcegându din hotarul 
Coticerilor sau aflat 14 tune 13 stănjâni păr în hotarul



Stoileştilor, car sau vi | nit în parte Molişestilor 7 îune 
6 stănjăni pol și 40 de paşi și sau pus patră |iar în: 
parte Piticeștilor au rămas 5 funi 17 stănjăni pol. car 
după atasta | măsurătoare sau aflat şi alți omini di 
pin pregur Car 'mai gos | sau iscălit. 

7263 luli 2. | 

Gligori vatav, az Erei lon  X Strătulat Roșca, 
Sava Chirica ot Coticeri. X Petri Cotae X Mihalachi 
Cotae, Grigoraşco Bantaș, Neculai Caracaș. 

Obs. Intre moşia Mănjeşti și Stoileşti şi Coticeri, din dealul 
Bărladului dinspre soare apune şi dealul Lohanului dinspre soare răsare, 
exista o bliză zisă Muşeteşti fără aşezare de sat, de cât că ar îl fost 
pe acolo casa unula Gligorcea, necunoscut răzeşilor din 1755; hliza 
wavea bătrâni, căci era îngustă: 2! tuni şi giumătate capătul dinspre 
apus (= 960 m.); 26 fune, 17 stânjeni, 4 palme mijlocul (: 1198 m), iar 
capătul dinspre răsărit 14 tune 13 stânjeni (= 654 m); iar în medie 
937 metri; era deci prea îngustă hliza pentru a da naştere unui sat. 

Socotind datele arătate de ce! 3 hotarnici: N. Caracaş, Gligore 
vatavul şi preutul loan reiese aceste date în distribuire. lată soco- 
teala lor: 

a) Capătul dinspre apus. Dealul Bărladului: 21 fune şi jumă- 
tate X 20 stănjeni = 430 stănjeai; ei împart astfel; dau lui Moliş 10 
fune şi jumătate plus 40 paşi. Pasul în deobşte avea 6 palme = 30 st,; 
deci se venia lui Moliş 10 fune și 50 palme, sau 12 fune şi 10 palme; 
iar lui Pitic îi dau 9 fune şi 1 stânjen X20= 181 stănjeai. . 

10 f. 10 stnj: 40 paşi 
9f. ist. 

19 î., 11 st. 40 paşi: reduse: 

„19f. 51 st, 
24 fe 11 st. == 21 fune şi jum. şi 1 stânjen 

b) Mijlocul: 26 tune, 17 stănjeni, 4 palme; X 20 = 537 st,, 4 
palme ; el împârt astfel: Moliş 13 fune 8 st, 6 palme + 40 pași 

Pitic 11 f. 19 st. 6 palme 

24 î, 27st. 12paime+40 paşi; reduse, 
25 î, 8st. 4palme30 stnj. reduse, 

26 ftune 18st. 4palme 

c) Capătul despre răsărit, dealul Lohanului: 14 fune, 13 stân- 
jeni ; din cari dau: 

lui Mihai 7 fune, 6 st. 4 palme + 40 paşi 
- lui Pitic 5 tune, 17 st. 4 palme 

12 fune, 23 st. 8 palme + 30 st. reduse 

14 fune, 14 stănjeni: 
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71, 7263 Avg. 20 (1755). - Zapisul -domaiţei Aniţa Paladi pentru 
1000 lei imprumutaţi de la Dim. Papatil. . 

(Acta Muzeul Municipal laşi, XII, 72). 

Datamz zapisul mieu la mâna dmsali Dimitru Pa- 
pafilu | precum: să s ştie că mieu făcut: dumenalui 
bini cu 1000 lei | adecă o mie de lei. de astăz. Au- 
gusta în doodzăci de dzăle pân | în doi luni de dzâli 
şi să aiba ai da dumisali dobândă din | dzăce doispră- 
dzăci şi pentru credința mim pus pi | citea: şi mams şi 
iscălitz. It 7263 Avg. 20 

ăwanta dopvâzta (|. p. cruce, coronă, cap de bou a. n. 7.3 1745 

In dos: dz zâv dywdev donp, fuma 365 pp îs 18 eco tu 
netaăi wat, Th Gwodoyia» să... pavecewvets 7) Gpodoia 75 Mavaplu. 

Ca regeste: âuoăoyia ris Bowvirta ta “pp5sta 1000 adyousrov 20, 

72. 7264 Sept. 28 (1755). Mărturia pentru ţiganul Tudor că 
este a maicel Marta, fugari în Bârlad. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, XII, 65). 

Scrisoare noastră la mâna. Mar | zii călugăriții care 
pă nume mi| răntsca o chemă Maria, fata lui | lor- 
dache Căpt.: ntpoat lu Anton căpi. | Că avându nişte 
țigani moșăni (şters ri) tori părinteşti anume Tudor | 
cu ţiganca lui Mina și fuhi | nzdu aceste țigani şi maica 
Mari “2 căutăndui eu găsit la Moldova în | tărgu în 
"Bărlad şi vrăndu... şă | părire sfinţii sale... au dat... | 
cin că sântu robi a(i) (du)mneal(ui) | Costantin Brăn- 
Covan... | dar noi ema dat scrisoare nostră |,de mărtu- 
risănie căi ştim că | săntu robi buni şi drep... ai mo | 
litvfii sale de la părinţi şi nea | mu iscălit mai Sos ca si 

„crez | iar pentru zapisile vek. din | du dumneavostră pri- 
Cin zapi | selor dumnevostră prutru | zapise sântu puse 
la un neagu| țător şi acel neaguțător ești | du... ge 
Ontu Sep. 28 7264, 

Dra | gan Păr | vul mart. văr lui lui (sic) Iordache căpit. 
Eu Mihalce Anton mar(tori)sim. | 
„pintru atastă mărturie ce sau făcut mars | turisescu 

şi eu cum Că cu adevărat | săntu ţiga şi drepţi ai mai! 
fără nit o pricină. - Mih. văt. za plaiu Buz | zet lon păh. 

D
P



73, 7264 uli 25 (1756). Zapisul tui Soliman că a primit de la “domniţa Aniţa Pălădoala 18 iei datoria lui loa Cantemir beizade pentru 
“9 stupi. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, XII, 66). 

Datamz scrisoari mea la mâna mării sali | domniţii 
Aniţii Pălădoe. pricumi să s ştie | că lu.andi răposatul 
lon beizade. noi stup | de la giupăn Aga Mustata. şi 
niplă | tindui răposatul beizade ini iau plătit | domnița 
mie lui Soliman omul giupă | nului Mustafa. car sau 
făcute bani câte doi lei | pe stup. optuspredzăci lei. şi 
iam luat aceşti | bani în mâna mea. cu măna lui Şte- 
fan Poș | chiţ. și măria sa deacmu să nu mai | aibă 

„RiCi o supărari şi pentru cre | dința mam: iscălitz şi 
nims pus şi mo | hurul şi din Moldoveni sau iscălits. 

. It 7264 luli 25 
(ss) turceşte, cu pecete Ă 

Steian Honcul, Stefan a Dorhăi, m'am tămplat şi eu 
“Caloian Orzăscul. Vasile Ile mam tămplat 

74, 7264 Avgust 3 (1756). Zapisul domniţei Aniţa Paladi pentru 
-375 lel datori lui Firate din martă, 

(Acta Muzeul Municipal Iaşi, XII, 67). 

Dum. gupâne Dimitrie Papatilu, să ţii în | samă 
Supănu Firatea, trei sut | şăpte dzăci şi Cinci de lei. 

„după mariă cei | săntăm datori, şi petu ţa fi dumi 
de | samă. | 7264 Avg. 3. 

„ăvuta Soparla 

75. 7265 Sept. 1 (1756). Zapisul Aniţei domaiţii că imprumută 
1000 lei de ia sărdariul Arghirie, 

(Acta Muzeul Municipal Iași, XII, 76). 

Datamz zapisul mieu la mâna dmisale &nere mieu | 
Sărdariului Arghirii precum să s ştie că miau fă | cutu 
bini, cu 1000 lei adică o mie de lei păn în 6 | luni cu 

- dobânda lor câte 5 lei pe pungă de lun(ă)| şi pentru 
Credinţa mami iscălit şi mim pus | şi pecetea. 

wta dopyinta . “It 7265 Sept. 1 

vie
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76. 7265 Septembre 7 (1756). lzvod de ţiganii Ceaureşti. 

(Acta Muzeul Municipal, laşi XII, 78), 

Izvod de făgani tau fosti înprăştieţ | din ţăgani 
Ciureşti şi sau tri | mis armășăl din priună cu | giuzăi 
lor şi pre câţ au găsăt iau| adus dup Cum arată 
mai os. | It 7265 Săpt. 7 

Ion zăti lui lon Şchiian | cu îimie lui Maria şi au | 
4 copii anum(e) | Gheorghea | Acsăntea | Catrina fat | 
Paraschiva fat sau găsăt la| Tupilaţ la dmneei An- 
cuţa | și sau adus. | 

— Marița  Moldovancă to ţăne | Andronic sin lui 
Andrian | Şchiiani | pe ţăgani dau | samă că nu lau gă- 
săti, iar pi mueri lui cu 4 co | pii au adus anum(e)| 
Parasca fat | Toadir copil | Cărstăna fat. | Ana fat din- 
traceşti copii | dau samă că o copil estt | la dmneaei 
Ancuţa şi sau gă | săti la dumneei și sau adusi 
Ştifan frati lui Vasăl şi lui | Costăn fitor lui Andriiu | 
Şchiian cu fimia lui | Safta. copii nau sau | găsăti tii 
la Tupilaţ | şi sau adus. | 

— Iordachi zăt Teclii cu fi | mie lui Dochiţa şi cu | 
6 copii anum(e) | lon | Chiriia | Gligoraş | Necolaiu | I- 
leana îată | loana fată era fugițz la dmnlui | llie Can- 
tacuz(o0)no și au | fugitz la Vale sacă şi lau adus. | 

— Dumitrașco holt. fitor lui | Știlan. lau gă | sătz 
la Soviia şi lau adus. | 

—lon ţigan strein țăne țăgancă | &iurască anum(e) 
Dispa. lau găsăta la Sovija şi lau adus | şi are o copii 
anum(e) | (Stana). 

77. 7265 Decembre 14 (1756). Scrisoare de aşezare cu domnița 
Aniţa Paladi, fata lui Antioh Cantemir Vodă pentru datoriile fratelui 
său Ioniţă Beizade răposat. 

“(Acta Muzeul Municipal laşi, XII, 77). 

Dâtama scrisoare mea la mâna mării sale | dom- 
niței Aniţii Pălădoae precum= să s ştie | că din toată. 
socotiala. cim avuta cu ră | posatul loniţ beizade îra- 
tele | mării sale. mam socotita cu Măria sa | şi ce miu 

„fosta să plătesca mieu | plătitz. tota deplin şi di acmu 

N
I
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în | naintea ni€ amă eu nimică cu mă | riia sa. ni mă- 
ria sa cu mine şi | pintru credința am data atastă | 
Scrisoare a mea la mâna mării | sali că de maş scula 
cu vro | pricin asupra mării sali. să nu | mi s ţie în 
sam, și am şi iscălita. și | mim pus şi mohurul. 

iscălitura turcească (|. p.) It 7265 Dec. 14 
la dos: 

şi eu Cuciuk... mam tămplat cându sau aşezat. 
Urmează trei rănduri turceşti şi 8 iscălituri turceşti. 

78. 7265 April 12 (1757). Scrisoarea Aniţei domnița Păiădoae 
către Huselin aga din Romana pentru 800 lei plătinduse cu miere. 

(Acta Muzeul Municipal laşi, XII, 80). 

Cinstita și al (no) stru bun prietin dum. Husiin 
aga ot Roman. feri | cita sntati îţ poftim: dumit. de la 
Dumnădzău mai mul'| tă nam. cătră dum. făr de cât 
avăndute noi | pe dum. prietin al nostru. nam căutat 

pe alții | ci iarăş pe dum. și avăndz tribuință. de | 800 
lei ad'că optu suti scriem dm. şi | ţi poftim ca săm 
faci bini. cu acişti bani. și cătă | miere vom faci. aice 
la ţănut Eşul. Hărlăuli şi la | ţănut Bacău tot dm. vom 
dao. şi încă şi cu | rată di ti vii mulţimi dum. di noi 
căt ca | întracesti an așă săntim nădăjduiţ | că vom 
lua mieri îndoită mai multă di | căta an. după cumz li 
mergi. acmu şi dăndum. dmt. | acişti bani să popriţi 
acisti ravaș al nostru în | loc de zapis. la dum. că 
mam iscălitz întrăns. și | pintru credința mimi pus şi 
peciti căt că bani | la alți negoțitori găsăm numai ti 
voms pe dum | prieten. de căt pe alții după cum şi 
mai nainte | și pintru miere din anul tricuta Cims data 
dum. | iarăş ni voma socoti şi câț bani voiu mai ră- 
măne ca s | dăms dum. întratast an. iarăş vomn da | 
miere dum. și cu acista să fii dum. | sntos. 

It 7265 Apr. 12 
a dum. bun prietinu: 

Avmţa Bouwmsta (| p.) 

 



  

„Cincisuti di lei am luat cu mâna me de la Husiin: 

aga din 800 lei ce scrie Măria Sa. Ap. 16 

| loan Vărnav 

Adresa: cinstit şi al nostru bun prietin | dum. 
Husein aga ot Roman. cu ferici | tă sntat'k sa să dea. 

Obs. Zapisul are un regest turcesc, 

79. 7265 Iunie 11 (1757). Mărturia lul Nec. Caracaş și altor 
bătrâni pentru stăpânirea Piticeştilor în Muşeteşti (Vaslul), 

(Acta Muzeul Municipal laşi, VIII, 48), 

Fac ştire cu atastă mărturii a noastră pricum au 
venit | Ursachi Pitic cun cinstit răvaş a dum. Niculai 

Răcoviţ | biv vel med. ispravnic ot ţinutul Vasluiului. 
întru | care scrii dum. ca să aduc Ursachi Pitic nişte | 
oamini marturi şi ci or mărturisă pintru moşii | Mușă- 

fiștii acei oamini care ari Ursachi Pitic pricini | cu al 

de Moliş pintru ace moşii săi fac dum. mărturii | în- 

credințat și să o dau în mâna lui Ursachi Pitic ca săl | 

hotă | rască dum. pricina. la cari viind aici la mini 

au | adus Ursachi Pitic pe un Strătulat Roşca şi au 

mărtu | risit cu sufletul că altă nu ştii fără de cât iar 

fi dat | Costantin Pitic tatăl lui Ursachi un răvaş di la 

dâns | di volnicie ca săi fii în sam ata moşie parte Pi-- 
ticeştilor | ci este acolo la Muşiteşti ca să dijmuiască 
şi el de va | avia ceva pi moșiia acii să. nui dijmuiască 
alți răzeşi şi care luind | acel răvaş şi mergând la Mu- 
şiteşti au găsit pi lon Mo | liş cel bătrân unchiul acis- 
tora şi iau arătat răvaşul și au | dzis. iaca mii ce miau 
dat Costantin Pitic iară lon Mo | liş au dzis pizda 
mănisa moşii lor nu esti atâta | iar încole în sus sunt 
vro doisprici jum. şi cu atâta | voroava au rămas şi nu 
sau mai dus acestu Strătulat Roşca | cu acel răvaş ca 

să mai cerce ace moșie şi au prăpădit şi răvașul.! 

După acii mai tricând câtăva vremi la mijloc sau tălnit 
iarăş | Strătulat Roșca cu Constantin Pitic şi în | tre | 

. bândul Constantin | Pitic pi Strătulat ce au făcut cu 
răvașul iau spus că alt | nimic nau isprăvit, numai Cât: 

E
I
 

R
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sau tălnit cu acel lon Mo | liş şi arătândui răvaşul iaca 
ci au dzis Moliş, iar altă ca să mă | duc să o Caut 
nam putut nu miu mai dat măna să m mai duc şi şi 
(sic) | răvaş. sau prăpădit iar Costantin Pitic au dzis 
irate săți dau alt | răvaș şi să cerci ace moșii că dum. 
eşti aproapi. mie numi dă măna | căs diparti şi de ţa 
plăce moşii să facem schimbu amândoi, adică | ca să 
ție Strătulat Roșca moşia Moșeteştii să dă dai lui Pi- 
tic | parte lui care -au fost avăndu la Crăsnăşeni şi au 
luat şi al doilea răvaș | ca acela și și (sic) cu acela 
iar dede sam că nu iau dat mâna ca să să mai ducă 
să caute şi iarăşi a prăpădit şi acela răvaş atâ | ta au 
mărturisit cu sufletul lui osăbit de atasta nepu | tănd 
aduce pi Gavril Roșca brat lui Strătulat fiind bolnav 
ci au | adus mărturia din mena (sic) lui care acesta 
esti mai mari | de cât Strătulat şi acela mărturisești cu 
sufletul lui că el ține | minte or hi ca vro 50 ani de 
când au apucat pe un Pitic dejmuind la Moşitești iar 
ce Pitic a fostu nu ştie fostau niam Cu ace | şti Pi- 

„ticești au nau fostu nu știi, dar ţini minti că Câţiva ani 
la dijmuit, aşijdere au mai adus pe un Chiriiac Olariul 

de la | Deleni ot ţinutul Tutovii om ca de 50 ani şi 
„acela încă | au mărturisăt cu sufletul lui cum că tatul 

acelui Chiriiac iar | fi arătat o piatră şi iar fi dzis ia 
să ştii că de aice în sus esti | moşie Piticeştilor, iar ce 

„ Pitic au fostu iar dede sam că nu ştii | dar dede sam 
acestu Chiriac și pintru o babă anume Palaghii | Blă- 
nițoae cum că iar fi dzis ata babă că e la făcutul | 
aceştii mărturii nu poati să s tămple, dar puindusă a- 
cestu | Chiriac în mărturie precum ştii să o pui şi pi 
dănsa |! căci e tămplăndus tatul ei di au fostu avăndu 
țarin pi locul | Moşiteştilor ţin minti că iar un Pitic au 
vinit de au dij | muit pi tatăsău cini au fost acel Pitic 
așe au | mârturisăt cu sufletul care și din niamul lui 
Moliş anum lon diiacon | şi Gheorghiţ Ghiga şi Sanda 
fata lui Moliş acelui bătrăn | fimei lui loniţ Ojde am fostu 
faţă care am dat şi eu atasta | mărturie la mena lui 
Ursachi Pitic ! Neculai Caracaş. 

It 7265 luni 11 
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X Eu Strătulat Roşca om ca de 60 ani precum am 

ştiut am mărtu | risit cu sufletul miu |! . 

X  Chiriiac Olarul ot Deleni. Ă 

X Sava Chirica mam tămplat faţ la atastă | mărturii | 

X lon Chirica tij mam tămplat. 
„Mărturia lui Gavril Roşca încă esti. în mâna lui 

Ursachi Pitic | ca să o arăte dum. şi acie.“ 

80. 7265 Iunie 15 (1757). Zapisul domniţei Anlţa Paladi pentru 

1000 lei luați de ia Coste Papatii. 

(Acta Muzeul Municipal Iaşi XII, 75), 

Datum» zapisul mieu la măna dms. Costii Papa- 

filu | precumz să s ştie că mieu făcutz dmlui bini | cu 

o mie de lei. cu dobânda lor. căte un leu șăs | potro- 

nici de sută pe lun:şi Când aşi da dms. | banii să 

aibă ai da cu dobânda lor dup | cum scrie mai sus. şi 

pentru credința | mami iscăliti şi mami.pus şi pecete. 

, It 7265 luni 15 

îumsta %ouwrsta. (|. p. cruce, coronă, cap de bou, av 1745), 

In dos: fwza îrov Tâv “ppootay, mevrazâza, “tab £, îvAlv £ 
awmtia Bouynria 

Ca regeste: 1757 lowviov 15 “iasi, fi Guohoyla. rijs Ex Aazpwrărns 

Dope as "Avutas, dd. aszen. 1000.“ | 

Obs, Dobânda de ti leu 6 potronici, adică 1:4 pe lună, face 18/ 

pe an. . 

81. 7265 Iunie 24 (1737). lzvod de ţigani ai domaiţei Anlţa Paladi. 
(Acta Muzeul Municipal XII, 79).: 

Izvod de țigani mării sale domniţii | care sânt 
la lorga după cumas a | rată It 7265 lunie 24.|.  - 

Nastasia fată lui Guţ sor lui Lupașco din Bărlad. 

tau țănuto lon |! Titici şi au făcuts 4 fete şi un fetor. anum. 

_— Gafiţa fată măritată şi ari 6 copii. 
— Catrina cu 3 copii. 
— Ilinca măritată. | 
— Maria măritată. - - 

— Iordachi aciști ţigani | săntz toţi la vist. lorga. 

  

| 
i 

!



— 89 — 
82. 7265 Iunie 30 (1757) Băbiceni. Hotarnica Băbicenilor şi 

“Ghtdişeştilor pe Crasna, 

(Acta Muzeul Municipal Iaşi, VIII, 47). 

“+ Facem ştire cu atastâ mărturie hotarnică. că după 
luminatâ | carie mării Sale. pre înnalţatu. domnului. nos- 
tru. Ion. Scarletu. Grigorie. Ghica, Voevoda. întru care 
ne poruncește măria sa | Vodă, cau jăluitu mării sale 
sfinție sa chir părintele Ghedeon, arhi | mandritul, egu- 
menul de la sfănta mnslire Cetăţue | de lângă Eș dzi- 
cându precum. are mnstrea. nişti. moșii anume | Bâbi- 
cenii şi Ghindişăștii. ce sintu în gura Crasnii. la ţinutul | 
Fălciiului. care moşii, le sintu danii şi miluire sfin | tii 
mănstiri de la ctitorul lor răpoosatul domn Duca Vodă | 
bătrânul, cu multe zapisă. şi ispisoace. domnești. di în- 
tărituri | şi li sar împresura aceste moşii, de cătră alti 
moşii di prin preguru. şi mărie ta ne porunceşti, ca s 
mergemu la acesti | moșii. şi s străngem oamini buni, 
megieş, şi răzeş de pin pre | giur. și s le lu-pm | sama 
pe scrisor. şi pe mărturii a bătrăni și | după carte de 
blăstâm, tau făcutu. egumenul. asupra cui a şti | hotarul 
acestor moşii, a mănăstirii, şi nar mărturisi adevă | rul 
să îndreptem hotarăl mnstirii şi s le stălpim cu pietre | 
hotară. şi s le dăm, și mărturii hotarnice în semne. și 
noi după | porocă am mersu la aceste moșii şi am strănsu 
răzeș. di prin pre | giuru. anume. preutul Hariton. din“ 
Albeşti zefu lui Morozan și Vasilachi | Morozan și 
Ghiorghie Vrăntanu. şi fratesău Sandul. şi Pavăl sin 
Vasilie | căpitan şi alții moşeni. din Albeşti. şi din Mo- 
şeni | şi Damiian şi Vărlan. şi Costantin sin Onilă. cu 
fraţii lor, iar moșeni | numai în Albești. şi Vasilie Țiple 
tii, și alți răzeși din Moşeni şi | Toader și Stefan Roşca 
şi preutul. Ion. şi Ştefan Negreiu şi Ghiorghiţă | Spânacu 
şi Condre, moşeni din Corni | şi hotărăndusă aceste 
moşii a mănăstirii Băbicenii şi Ghidișeştii dis | pre ră- 
săritu. cu aceşti răzeș. din Corni. şi din Albești, 
şi din Moşeni și luîndul: sama | iam întrebatu de scrisor 
şi Cornii au răspunsu că Scrisori | nau, iar Albeştii au 
arătat un uric vechiu di la Vasile Vodă, care sau scris 

| în semne. ce numai pe hotarul vechiu. iar Moșenii au
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arătat numai un za | pis. de. pol satu cumpărătură. drept 
50 zloți, iar mnstire Cetăţue | au arătat multe zapise şi 
ispisoace domneşti, anume un ispisoc din văletu 7173 
Ghen. 12, care scrie Dabije Vodă, cau întăritu Ducăi. 
marelui vist. p'k un | satu întregu Băbicenii, în gura 
Crasnii. la ţinutul Fălciiului, cu vatra | sâtului și cu 
vecini | şi cu mor gata în apa Bărladului. ce şau cum- 
pă | ratu de la Alexandra giupăneasa lorgăi tau fost 
stolnic. şi de la fitorul lor Toderaşco cu iscălitura lor 
şi a boeri mari şi | altu ispisoc de la Vasilie Vodă de 
pără şi de întăritură şi alte zapise care liau dat Ale | 

- Xandra stolnitasa, la mâna Ducăi vel vist. care arată 
satul Bă | biceni. din gura Crasnii. pe apa Bărladului, 
cu mori în Bărladu şi |'pănă din Sosu de unde dă pă- 
răul Strajnicii în Bărlad, iar la dial pănă la ni | şte 
pietre hotară, ce sintu puse, unde să înpreună cu alte 
hotară, iar pe: satul în| treg Ghidişeștii au arătat un 
zapis din văletu 7178 luni 30 de la Ga | vril Costachi 
vel spatar, cu multi Iscălituri a boeri mari, Care scrie 
că | fiind el datoriu Ducăi vist. cu 120 lei, iau datu 
acestu satu Ghidişeştii | pentru acei bani, şi iau dat și 
zapisul de la cine au cumpăratu acel satu | (sters în 
vletu). care sate sau stăpânit întregi | totu de mnstire, 

- după danie cu cărți gspdu şi fiindu acum pricină pintru 
hotară cu | aceşti răzeşi, dispre răsăritu, am cercatu 
hotarăle, cu toţi acești răzeși şi | numai. 2. pietre hotară 
veku. sau găsitu | di la dialu. dispre Albești | şi despre 
Moşeni şi așe sau îndreptatu, pe carte de blăstămu | 
şi pe scrisorile mnstirii, începăndus hotarul din sus | a 
Băbicenilor | din gura Crasnii, dintro salce din malul 

" Crasnii. şi bate la dial prin | movila Crăciuneștilor. în 
prăvalul apii, asupra Bărladului, unde | sau pus o piatră - 

"hotar, într'o budză de piscu. şi la dial înspre ră | să- 
ritu. sintu Cornii, iar la vale şin spre apus și în Sos 
sintu Băbicenii, iar piste | Crasna în sus sintu Scociu- 
hanii. şi dintrace piatră hotaru. diasupra siliştii | Băbi- 
cenilor, alăture cu hotarul Cornii. şi.la dialu. pe coştişe 
unde sau | pus al treile hotaru, 2. pietre fiindu pe po- 
dişu. de acolo totu podi | şul în os alăture cu Cornii,
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sau pus al patrale piatră hotaru şi | de acolo totu în 
&os. pe podiş. pănă la al cincile piatră hotar ce | sau 
pus mai la dial, unde să despartu. Cornii înspre răsă- 
ritu. la dialu, iar. la | vale înspre Bărladu sintu totu 
Băbicenii. de acolo tot la dialu. canu pe podiș | pănă.la - 
al şesele piatră hotaru. ce sau pus dispre Albești. de 
unde. să | despartu Cornii în sus. și Albeştii în gosu. de 
la care locu au luat patru liude | Moșeni oamini de Al- 
bești și din Moşeni | brazda în capu și carte de | blăstămu 
şi pe sufletele loru. am mersu pe costişe can pe podișu 
şi | sau mai pus. 2. pietre hotaru. una den sus dispre 
Albești | şi alta din £osu, dispre Moșeni ce le dzicu 
Albeștii. di os, şi de acolo | mai la vale, totu pe podiş 
can pe costișe, sau mai pus și altă piatră hotaru | și 
de acolo dreptu la vali, în dialu deasupra Bărladului 
sau mai pusu | și altă piatră. care bate dreptu la vale, 
din gosu de unde dă părăul Strajaicii în Bărladu | iar 
dispre apusu. este apa Bărladului hotaru. din gura | 
Crasnei în Zosu pănă mai din gosu de unde dă 
părăul Strajnicii în Bărladu | după cum scriu diresele 
mnstrii, aşe sau încheitu totu hotarul. | acestui satu 
întreg Băbicenii şi. sau stălpitu cu pietre hotară | 
de la dialu dispre aceste moşii, ce sau scris mai susu, 
osebitu au mărtu | risitu | sătenii de Albești, pentru 
patru pământuri din Albeşti | că sintu date de Condre 
danie mnstirii. fiindu şi Condre faţă | şi nau tăgă- 
duitu. vădzindu carte de blăstămu, care sîntu şi ho- 
tărâte. cu pietre, iar hotarul satului Ghidişeștii, ce 
este pe din sus de Corni | să începe iar din apa Cras- 
nei, dintro. saice. de la podul vechiu și s suie la dialu, 
la o piatră hotaru ce sau pus întriin piscu | pe costișe, 
şi de acolo totu la dialu, înspre răsăritu locu de spini | 
şi cCâmpu până la dumbravă, şi pin dumbravă la un 
buoru dispre Corni | ce să hotărăște cu Ghidişoae, mo- 
şia Cetăţuii şi pe la o prisacă | ce iaste gumătate a 
mănstirii Cetăţuii şi Sumătate a răzeșilor de | Corni 
şi de acolo tot în sus. pi dialu pân la un buoru ce să 
hotărăşti | cu Căşotenii, şi di acolo înspre apus prin 
dumbravă la altu buoru | întrun stejar de asupra Cras-
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nii. şi să coboară la vale înspre | apus dreptu în apa 
Crasnii şi sau mai făcut un buoru, în | trun stejar dea- 
supra Crasnii în dialu. pe un zapis de doi | sute (sters 
și patru | cindzăci paşi, cumpărătură totu din Ghidi- 
şoae | și aşe sau încheetu totu hotarul Băbicenilor şi a 
Ghidişoae | de toate părţile, pe carte de blăstămu, și 
pe scrisorile mă | năstirii și sau priimitu și | toţi răzeşii, 
şi sau învoitu, fiind faţă și Micul | vechilul mnstirii | sau 
priimitu şi el. şi după cum am hotă | rât și noi pe aşe- 
dzare lor pe carte | de blăstămu, am făcutu | şi de la 
noi atastă mărturie hotarnică, la mâna sfin | ţii sale 
egumenului de Cetăţue, ca săș facă şi ispisocu | de la 
mărie Sa Vodă, atasta facem ştire. 

u Băbiceni văletu 7265 lunie 30 

Simion Cheşco uricariul hotarnicu. 
Ghiorghie Juverdianu vătav hotarnic, mazil 
Neculai Chirica mazii hotarnic. 

Ghiorghiţă Spănacu X, Toader Cozma ot CornixX, 
lon Condre tij X, Ştefan Negreiu tij X, lerei Hariton 
zet Morozan ot Albeşti moşan din Albeşti şi din Mo- 
şeni, Vasilache Morozan tij ottam Costantin sin Mo- 
rozan tij ottam, Ghiorghie Vrăncian, Sandul Vrăncian 
tii ottam, Pavăl sin Vasile căpitanul tij. Eu Damiian 
sin Savii X, Eu Varlan sin Muntianul X, Irimie nepot 
lui Roman X, Costantin Onilă X, Vasile Ţiple X toţi 
moșeni de Albeşti. | 

la dos: hotaraica satelor Băbicenii şi Ghidişeştii — din plic Bă- 
bicenil — let 7265 lunie 20, No. 12, mărturia hotarnică a lui Simion 
Cheşco şi a lui Gheorghi Juverdianu pentru hotarele ce a făcut mo- 
şiilor Băbicenii şi Ghidişeştii. 

83. 7265 Juli 31 (1757). Scrisoare de aşezare între Stefan Bosie 
og. şi postelniceasa Zmaragda pentru 5000 lei datorie ramasă asupra 

„iul C. Mihai Cehan Racoviţă Vodă. 
(Acta Muzeul Municipal Iaşi, XII, 74). 

Incredințăm Cu atastă scrisoare a mia: | la mâna 
dms. postelnicesăi Zmaragdii pintru | 5000 lei adică 
Zăci pungi di bani, cari iau | îost dat împrumuta răpo- 
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satul boieriul | dmsali la mărie sa Costandin Vod Ra- 
coviţ | la Mai 20. în sama lui Tănas Gosan ot vist. 
şi | fiind că iau rămas dmsale banii acești ne | luaţi 
păr la mazilie pe cari sînt pe€ ed |iată punem pe 
Dumnzău martur când sa | tămpla a ne da vreme ca 
să luîm banii no | ştri ce avem a lua di la mărie sa 
Costandin | Vvd. să avem ata datorie cât pentru banii 
noştri | aseamene datorie să avem și pintru aceşti | bani 
a dmsali postelnicesăi ce arat mai sus la care | Dumnzău 
sntul să ne fie agiutor de vreme că | pe svnţie sa lam 
pus la mijloc martur și că | vom sta la atasta şi nom 
dispărți banii | ce avem a lua noi de banii dmsale a- 
ceşte | cei are a lua şi săi socotim cum ai noştri | așe 
şi ai dumisale, vrându şi Dmnzău | iar de sa tămpla 
a nui mai lua ni€ ai noştri | să nu” avem vro supărari 
de cătră dumneei. ce | săș ia peă gd, ce sint de îaţă, 
și pentru credinţă | am iscălit. It 7265 luli 31 

Stefan B. logofăt 

„iar de sa intămpla a lua mai puţăni bani, iar să 
îimpărțim“. 

D. Paladi visternic 

E ci 

“84, 7030 Oct. 31 (1521) regeste. Pentru Mălineşti şi Răstieai. 

„„după cum pomenește de numele lor (Ivan Lungul, 
Duma și Toader) şi într'un ispisoc vechiu de la Stefan 
Vodă din leat 7030 Ocî. 31, ce arată că Măgdălina 
fata lui Boldur vornicul, liar fi văndut acestora moşia - 
Mălineşti şi sălişte ce iaste pe din sus de Răstieni, 
care ispisoc vănzând noi moşiia Mălineștii şi săliște ce 
iaste pe din sus de Răstieni, care ispisoc vănzând noi 
moșşiia Mălineștii şi sălişte ce iaste pe din sus de Răs- 
tieni dumsale Ianachi Cantacuzino vel vist. 

Din zapisul de vănzare al Răstienilor din 1781 Mart 2 |acta 
Ghica Dumbrăveni plicul A. n, 2,
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85. 7036 Mart 13 (1528) regeste. Pentru Blănzi, 

„am cerut întăiu di la Toader Cortov şi de la 
niamul său dovezi prin Care să dovidească că moșia 
Blănzăi este driaptă ocină a lor. şi miau scos un is- 
pisoc a lui Pătru Vodă din vâlefr 7036 Mart 13, prin 
care numit domnu întăreşti atastă moşăi la stăpănirea 
a doaă niamuri, adică Sumătate de moşăe o întărești 
la stăpânire unui Crăste și frațălor lui “Toader şi Dan- 
ciul şi sora lor Maruşca fetorii lui Stanislav; iar £u- 
mătati de: moşie o întăreşti la stăpănire nepoțălor Ham- 
zăi şi a altor săminţii a lor. ” 

Din cartea de giudecată a divanului din 1782 Mai 21 a lul Ma- 
nolachi Conachi biv vel stolnic, 

86. 7080 Sept. 15 (1571) fals. Lupui Dade vinde jumătate de 
bătrăn din Popeşti iui David pentru o vacă cu vițel şi 20 mierţe de 
grâu, 

data £3 ASnSa Aaac Wwr nonomin, Ac He | He acSnpuT 
NASH HEBONT, am BZHAST a 48 | aepEnTă Wuntăă un mouiie 
AH car | aun none pSMAmaTre A£ 64 | 'Tpzn8. An a0k A€ 
UWapuhz. un AuH | Bara (carSa)oyu mn Au TUT "teh | 'ToyA 
uSm(arare At ExTpzh ipac | pa BAaBcEtHi WT BOAOCT Eapada- 
ckomv | n mpa, aroan amnorn. mn ao6pi crai |n maaan. He 
umrk napkaaaa noacaki | n Aasap 'Bokomea. cor none, n du- 
XzHa cn | non aparoră w ma, Hkrsa Bosem w Tan | Ile- 
prekue cut Bukoa-wm mam, H Bakotu w mam | n Epuropie ch 
Bakow wram n npia aan AcEpH | w'7 nonep Hanu az 
cm Paz, GO”na wram | n Bean wram î Hoo TazeSpua 
60Tam. mă | Aaa em8 Aaeha, pai Kpat cană ca Tea |n x. 
MÎEDU, 34 2KHTA AAEKZ A€ 1IHE. Ka cânt | die mouie ASH ui deuo= 
puaop ASH, wi | Henownaop. un crperznouuaop un a 'ToT po | A3= 
AS a8u. pu B'kuu, un nenmp& panta ka noye un Acyere. 

KS mape Kpeannuz, | kac HS ca man „pimoaprz, p bu, amHn. 
E2 AHH apoi BOEROA. B2 AET. 31, Mea cen. ei 

8 puneri de degete 
3 peceţi în fum 

Adecă eu Lupul Dade din Popești de nimene asu- 
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prit nici nevoit, am văndut a me dereaptâ ocină și 
moşie din sat din Popești giumâtate de bătrân din loc 
de țarină, şi din vatra satului şi din tot venitul giumă- 
tate de bătrânu preadeasupra Zlabovei din ţinutul Băr- 
ladului, și denaintea a oameni mulţi şi buni, bătrâni şi 
tineri, anume parcalabul Podolean şi Lazor Cocoșel din 
Popești şi Mihăilă fiul popei lui Dragotâ deacolea, şi 
Neagul Cobeş deacole, Pereschiv fiul lui Vicol deacole, 
şi Bacoş deacole și Grigorie fiul lui Bacoș deacolea şi 
denainti a oameni buni din popor anume Călcea din 
Glăveani, Oană de acole, şi Bejan de acole, şi lon 
Tăburcia deacolo; aceaia a dat lui David pentru una 
vacă cu vițel și 20 mierţă de grâu adecă de pâne, ca 
săi fie moşie lui şi feciorilor lui şi nepoților şi străne- 
poţilor şi a tot rodului lui în veaci şi pentru credința 
neam pus şi degetili cu mare Credinţă, ca să nu să mai. 
întoarcă în veaci. amin. 

In zilele lui Aron Voevod. | 
In anul 7080 luna Septembrie 15 

Original hărtie ; slova mare călugărească ; redactarea textului se 
iadepărtează de la tipicul vechiu; amestecă slavonisme în textul ro= 
mănesc.., o tendinţă de arhalzare forțată. Greşeli de forme: Popoşti 
și Popeşti. Interesul îl arată fraza curioasă, ruptă în text: „pre dea- 
supra Zlabovel giumătate de bătrân“ ignoranţa neertată a anului 7080 
Sept. 15 (1571) în zilele lui Aron Vodă!! lar pe plic „No. 4 al 

„plicului« Conachi care a administrat Blănzii ca satul Zulniei, Negri 
scrie cu slova lui măruntă: 4 zapisă de Popeşti din care întăiul din 
-7080 Sept. 15 nu să găseşte trecut în hotarnică, şi iarăşi în hotarnică 
să găseşte trecut partea beşlillor jicniceriului Negrei despre un Enachi 
Ganea, care în hărtii au să găseşte de cât cu a lor trei, el însă nu-i 

“trecut, „spre ştiinţă sau însămnate. 

87. 7(100) fără lună (1592) fals. Aron Vodă vinde lui Drăghici 
"Bogza pitar satele Lăleaşti şi Căcăceanii pe Cracău, la Piatra cu 500 
“ughi şi 4 cal telegari dați hanului Tătărăsc, 

Hw gon gotgoaa Bile Macri, TCIAPA BEMAn MWAAaR= 
"CKOH, WX FCNACTBAMH Mpwaaa | ecmn. nameuS a'kpnoav. n n- 
“uerenomv, noa'kpun. nan Aparuu Borsa Bta nurag. AB | ceaoae, 
"8 BOAWCT HEMEUKOH. UTE CAT HA [NOTON/E, KpARSECKOE, CORA CEAd | 
-H4 AHN XoTap. Hana'k ceaă Azaripin n Rakzuanin, take Talk,
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ABA CEAAX. CAT | pati renapzckhik H CASXAroT, WT WKO4 mpa= 

TOR RAMEH, Taă ABd CEAd TIpOAALWAM | renAcPEan, păai ne cre. 

Sr XWATIH. Hi UETHgH KoOHh, Teacrap chgiu H 'TBuHin, | KZ AA. 

BSAET Beankaa -T'RrOTHO 1 CHAOBANIE Ha BEMAH. Adi CHAH NH- 

'ksu | n konin. XanS marapeomv, 34 Beankaa MBT Bean. 
ma no AHBOT'E | renagmn. ape ezSnaer. Her KTO Ha Thik, 

ARG CEA4k EHWnHcaNHiU, AzaăcițiH | n razuanin. ca nkraa naprk- 

Acie. Tr unuik npkanin renapie. H3Adgna. WT rel ABMU | aa ce 

ne Sapamnr. 8 cam8. nu Aa B'kpăep. ora napbaenita. none. 

FZAA FCNAEAH. NI9oAaXWA Haweatv uncrumoatv, n B'Epuomv Bo4'Epuii,. 

Borsa BA nHTap. cîtă ABA | ctaa, Han Euiunii uueantu, Hank 

Azarpin. n Kakzuaniu. W7  HUKOKOX | He EZ3HMaan 'THX AEA 

CEAA DENABAUH. UTO EAACT pagini renApackhif cEA4X u cab | Xaror 

WT WKOA Tar Kamen, TEAM Baal. Ad ESAET. WT TCNABAMH, Hd= 

UItMV uHCTHTOAS | n erkpnomv, Eoakpunv Aparnu hwraa Bea: 

NHPAp. 'PHY ABA ceAa HaH gmunueaniti | Azarin n Bakzuanin. 

GOEA Ha tAHH Xorap. mgaga wrhun$. un AkatunS | n 07 renABmn. 

RSNEAKHO. CA B2CEM AOXOAOA. HENOpSLUENHO. HHKOAHK Ha e'bn, | 

a TO ek Xwmer Smnwarn. WT Hawie, npoAanit Han paswpnru. 

man | aa cer poa n mpun(a'b)r n henpomun, ww BacEk 
Toi H 607 cTEIH c2B0p H% Wr Huken | 6och AcETuz. n WT 

mac ha E'kriu. n erkunita ek, un np'Ea, crpăunim cazaţi | 
AA CT MENIGOLEN, WTA Ba, CATBOPUIAPO HBO H 3EMAH, 

ezakT +3... 

lo Aron Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării. 
Moldaviei; iată domnia mea văndut-am înşine la al 
nostru Credincios şi cinstit boiariu, lui pan Drăghici 
Bogza vel pitar doao sate în ținutul Neamţului, carea 
sintu pre apa Cracăului, îmbe satele pe un hotar, a- 
“nume satele Lă/eștii şi Căcăcianii, cum acelea două sate 
sînt direaple domneşti și ascultătoare de ocolul tărgului 
Piatra; aceale doao sate văndutu-le-am domnia mea, 
drept cinci sute ughi de aur și patru cai telegari ce- 
nușii și graşi, când îi-va mare păs și silă pe fară și 
să dăm cești bani și cai hanului lătărăsc, de mare bun-- 
tul țării, aceasta pe timpul domniei meale; iară de s'ar 
scula nescaiva pe aceaste doao sate mai sus scrise 
Lăleştii şi Căcăceanii cu nescare direase de la alţi pro=-
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catohi domni denainte de domnia mea, să nu se ţină 
în samă, nici să se crează aceale direase, căci când 
domnia mea am văndut la al nostru cinstit şi credin- 
cios boiarin Bogza vel pitar aceaste doao sate mai sus 
scrise anumea Lăleștii și Căcăceanii, dela nime nu le-am 
fost luat domnia mea aceale doao sate, ci au fost cu- 
rat domneşti și ascultătoare de ocolul tărgului Piatra. 
Drept aceaia să fie de la domnia mea a lui nostru 
cinstit şi credinciosului boiarinului Drăghici Bogza vel 
pitar aceale doao sate mai sus scrise direaptă ocină şi 
moșie şi de la domnia mea cumpărătură cu toate ve- 
niturile neruşăit nici odănăoară în veaci. lar cine ar 

_Vreare să se ameastece întru a noastră vănzare sau să 
strice, acela să fie treclet şi proclet şi neerțat de toţi 
sfinţii, şi de sfăntul săbor, Care în Nicheaia optsprezece 
părinți şi de noi întru veaci, și veacii vecilor și dena- 
intea straşnicului judeţ, să fie neertat de la domnul 
Dumnezeu făcătoriul cerului și al pământului. 

la anul = (7000 ?). 

Acta propria; mapa marilor isplsoace supt anul 7000 (sic) Hăr- 
tie ; actul e falş, şi ca hărtle şi ca datare şi ca ignoranță a cancela- 
riei slavone; tehaica uricului e cu totul îndepărtată de acea a vremel, 
Uricul p'are nici iscălitură, nici pecete, nici încheere oficială. Anul e 
scris în mod neobişauit şi greşit numai cu =-s — 7000, ca şi cum ar 
fi dia vremea iui Stefan ce! mare 7000 — 1492. Nici dată de lună, loc 
şi zi nu cuprinde Ispisocul; nu se dă numele diacului de divan, care 
a scris actul, Blestemul e neobişnuit redactat; când aminteşte biăstă- 
mul celor 318 oteţi de la Nicheia, pune uoumai wcnm Aeckruz în loc 
de Tui wreu. Filigrama hărtiei e riglată şi are un urs, cuprias într'o 
elipsă. 

Lăleştii şi Căcăcenii nu mai sânt azi pe valea Cracăului; au 
dispărut. Drăghici Bogza logofătul e cunoscut şi des pomenit în ac- 
tele timpului. 

88. 7103 Avgust 7 (1595). Sardarul Hăncul cumpără jumătate 
de bătrân de la Cazan brat Pobircu. 

Saw în Basan. apa” Iloguprv. ckpiv iun mzpTvpueeekv, | 
KS ueco BANH€ 44 AMY. NpEROM 44 BZHAVT A ME. WIHH Mu | 
APINTA MOWIE Act CAT Ah EOHAEIPHH. KVMATATA | A€ BaTp2H 
ve Ba dn NăpTrea 40% BETpati Îpv3ae BOHAt | Ati car at 

Surete şi Izvoade, Vol, XXIV 7
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At bonaeipiu, Mi WM BAHAOT AomMHHcaAh, | capaapvaotn Yan- 
KOACEH. czeni din Aomncaan Apt'ră | COUHRZ LH MOiiE. AEHAHN'TE 

KZ3akoA rocii | un AenannTe canAcA X2pZEH. UN AEHAANTE A0EH 
I|leaan | Bagoann. wm aenăiinre ace Texăn chu Roaoru | un 
Athauure Acen Aâxzaua maurpoc. ui Athant'Te | acei Murgo- 
an ENE XOTHOr. IWH AEHAHUITE ACE | BacHale ch WeTraxie WT 
BOHApEH. un 4 AYaun Watt | Bou iun Bzmpznn, ka c dit 
AOMHCAAh ADINTZ | Morie „pH beu, UUH MENTBV KPEAHHIA HE 
MOc MEUEHAE, | cz c Kpraz pH Bru, 

“397. 46. 3, 
11 puneri de degete 

Acta Ghica Dumbrăveni plic D.N. 1. 
la dos notă movăeori, Cazac /bri (sic) Pobricu, Sumatati bătrân 

au văndut Mihalcii“ scris de aceiaşi mână, care a scris hotarnica din 
1780 „Gavril dascaiule, 

Dar originalul e lipit de alt document care zice că se jălueşte 
mării sale lui Vodă pe Miron Costraş şi Usul Costraş din Ciaciuleni ot 
Lăpuşna cum au fost puși la dejmă pentru Moleşti, de cătră pan. Păun, 
sărdarul de Orhel şi deci o au baştină dela D. Hăncul, ginerele Cru- 
cerescului, li s'a dat 12 chile grâu dintr'o groapă şi 6 kilo de mălai dia 
altă groapă: lar în al dollea au luat stogul de fân strâns la arie ca 
dejmă, 

89, 7103 August 7 (1595) regeste. Pe Bondeşti, pe Botna. 

„Și alt zapis din ef 7703 Avgust 7 de la Cazac 
i brei (sic) Pobricu ce au vândut pol bătrân din mo- 
şiia Bondeștii lui Mihalci Hăncului sărdariului, Cine s 
trage lui di pe Grumaza Bonde. 

Din mărturia hotarnică a Bondeştilor, din 1780 luli 6, 

90. 7105. Dec. 8 (1596) regeste, Pentru Bondeşti pe Botna, 

«deci noi întrebând pe Stefan și Neculai, feciorii 
Hrănaciului, nepoţii Hăncului cu ce cer moşiia Bon- 
deștii, şi cu ce au stăpânito până acmu. numai pi 
spusul bătrânilor, ori de au niscaivai scrisori să le 
scoată, iar dumnialor au răspunsu că afară din arătare 
bătrânilor că au apucat stăpânind pi strămoșii şi moșii 
şi părinţii lor cum şi pre dânșii, dar au şi scrisori şi 
neau arătat 4 zapisă de cumpărătură ; 
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unul din velet 7105 Dek. 8 dela Agapi şi Mărica 
şi Zamfira, nepoţii lui Bălan Boldei, ce au văndut 2 
bătrâni; din moşia Bondeşti lui (sters Gligorașco) Mi- 
hălcii Hăncul post. drept treizăci de taleri.. 

Dia mărturia hotarnică a Bondeşitilor, rădicată în 1780 luiie 6: 
de Nistor Ursul şi lanachi Meriacri hotarnici, adiverită de spat. C. 
Răşcanu în 15 lulie 1780, sărdar de Orhel. Acta Ghica Dumbrăveni, 
Mtera D. N. 5. | i 

91, 7113 Noembre 3 (1614) regeste. Pentru Bondeşti pe Botna. 

„Şi altu zapis din let 7/73 Noev. 3 de la Hări şi 
„cu ficiorii lui şi pol bătrăn tau văndut lui Dumitraşco 
Hăncul comis... 

Din hotarnica Bondeştilor din 7180 iulie 6. 

92. 7113 Noembre 3 (1604). Dumitrașco M. Hăncul cumpără cu 
10 iel părţile iul Hărea din Bondeşti, jumătate de bătrân, 

+ Es ape tun KS dnuopu ate, npuntm. am BaHAzT, 

ApBEAN | Ta WunHz, LUN AMOILHE, AHN CÂT AH BOHAEIA. ue ca 

dat | XE NapTE, AHN WapHuz. Un AH dahaue, In AH 40k 

AE| Mpheakz. un AHN TpBAHHZ, WUH AHH TOATi NapTE ut | ca 

AAtkt NSMATATE AE GâTpatz (scris deasupra) Ka ca HAGA HHME 
TpEARZ EA-W adm | Ra&HAST ASamcaat. ASH ASmuTpauiko cut Au 

Xaauen | XankSASn. £8 Xâpe wm B2HAST AH HHME cHAHT, Hnut 

ME | BOHT, WE AE 4 ME BSHA Boti Wa B2HAST aperi îÎ atu | 
Anhanure a mSaz, warn. ES. ca$ dakST. ana | cra Tormaaz. 

AHHRAANTE ASMUCaAE, KANU'TĂ | HSaSn HukSaaro un annann're an, 

Maaate pc | kzpu. un auniannre aron Hensaato. we Giniepa. | 
105 AHHHaunTe ASu iaotn 07 AanSuua. tun | Anhannre asa 

hSpaz monak 607 Gakaprn tu | ahnaunre aSn Gumuon Bacau. 
cor Gazpru | mn neimpS Kpeannua nea nSc un neuemuar. | 

XX Yape X Paurope cu Xzpe X 3pri notm, r, 

X EenSaae X XHaoku X Maat 
X  NenSaar 

43 Înoaa Bia kznnran uckaa 

X Spusa Ilpononie nncaa 
Hekaa Guamuwn 

Obs. Acta Balş plic. A. 3. Zapisul e lipit de o jalobă cătră 
Vodă pentru moşia Moleştii, Lăpuşna, dată zestre de C, Crucerescul 

 



— 100 — 

ginerelui D. Hăncul armaşul, strămoşul nostru; de la D.-Hăncul a 
stăpânit-o fiul său Miron Hâncul, apoi fiul său, tatăl nostru; acum o 
cer Ursul Costreg şi ai lui; cu care având noi astă vară giudecată 
aice cu dânșii, ei alt cuvânt de răspuns nau avut, ci au scos la giu- 
decată o tărfăloagă de scrisoare mincinoasă, care scrisoare cunoscân- 
dusă de dumnialor veliţii boeri că. este rea, sau rupt în dot“ de... 

restul e lipit... şi se citeşte că la 23 Fev. e îndreptată jaloba la 
dmiuli vel logofăt şi să îndrepteze, - 

ss.Vtori logofăt, 

93. 7115 Dek. 8 (1606). Mihalcea Hâncul primește danie de la 
Agapie partea lui dia Bondeşii, 

AmuAtpiaa ânua (av BenuT „puinannrea nocrpaz) (Mu- 

Xanua XanuSa | czpaap. | dauem tmupra KS (auccrS a | nuc aa 

nocrpS npexSm ne 48 azpS | ur Aranie anni Eonaepu, mn r$ 
dpemka “ca KS. mzpha ama | ASn Ezaan. WT Tan. 8 AaT 
mor 40 | KSA carSa Bonaaipin. K3 Tor | a0kSA ue Ea dn napTa. 

AHH BotiAipi dipaunacp targa | unma Hegoum (un) ka ca dir... 

păuaop Hotipu,,. | „..BOHAAIPH a. AAT | A6Heue | cu. | AS Iledsare 
WTAM... AEHAHHTA,,, Copie WTrâm | wn AthainTa ASu Azmiran 

GOTAM UUH AEHAHNTA ASH pa3zamupu | uz WP Pam th Ata | 

ui npeSTSASu Lanropuan G0Tam. ui jena | HHTA a Tor ca= 

PBASH. caeaTAHHAcp. mzprSpucim. KS ucer aanuc | aa HoocrpS 

Ca CA IE AH EAU AE EA, WUH gti Man map mzpTSpie | Han 
MISC UIH NEUAUHAA HoWcTpe. 

Iscălitură indiscifrabilă, 

” O pecete rău aplicată $ (rac BAY =+3pri (dres) 
13 puneri de deget AEK. Hi 

nuc v Gyuata...(9) 
In dos stă lipit un ait zapis: 
„Suretiu de pe un zapis de moşii Bondeştilor vechiu de la ve- 

leat 1711 Fevr. 15“. 

„Aşijdere a nostră ocini şi moşii drept am dato 
dmsali | postelnicului Necu/aiu (dres şi scris Gligoraş) 
Hăncului şi am vănduto drept | trii zăt taler bani de 
argint parte nostră ce sa alegii | din Bondeştii pi bani 
gata parte lui Agapii din Bondești şi a femeii meli Zam- 
mira partea nostră toată | ce sa alegii şi a fetii Mă- 
ficăi fata lui Bălan ottam | au dat Bondeștii parte ei 
toată ce sa alegi iar | postelnicului Neculaiu (şters și 
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scris Gligoraş), şi nimi să naibă triabă cu | aceste 
moşii, fiind că de bună voe nostră am dato |.și să 
fie volnic cu zapisul nostru a stăpâni şi a dijmui | toată 
parte nostră ce mai sus arată | și a lui Ştefan căpitan 
iar parte lui Sumătati de | bătrân din Bondești, tij au: 
dato lui Neculaiu (dres Gligoraș | Hăncul | postelnicu- 
lui şi atestu zapis sau făcut denainte | Dănăescului şi 
denainte lui Lazor ottam şi | denainte preutului Gligorii 
ottam şi denainte | a tot satul Sărata (şters şi scris 
Sară Mărza | mărturisăscu cu cinstit | zapisul nostru 
să să ştie în vet de vei. şi pri mai | mare mărturie şi 
zapis am pus noi cu toţi degitile. | 

13 puneri de deget. 
„acestu zapis sau scos de pe acel vechiu la veletu 

1763 Fevr. 15. 
(Acta Balş plic. A. ar. 2). 

94, 7118 Oct. 20 (1609). C: Vodă Moghilă întăreşte lui Păcu- 
sar pah. cumpărătura făcută cu 70 taleri în a cincia parte din jumă- 
tate de Stolaiceni, de ia Spiridon. 

“T Hw Bocranmun Aornaa Bosgoa Biro acri renapz 
BMAN MCOAAARCKON, W% NPÎHAE FIDEA, Ham |n NpEa, Haieu 
MWwaaagckuimu Eoakpn Gnnpnaou cz Tera auvk flepam HekHA 
HENONVĂE | EH AHHNGHCHACBAN, Hi IIPOAAA CEOA NPARaa GOTHHHV H 
AFAHUV AWP IEPAA U4cm WP CEA CTOAHHWAHH | NOACEHHA UTE ta 
MAE V BOAOCT fACKOE,  'Tăd GOH MIPOAAA CAVTA Hamemv Nakvpap 
NA, WTTAM | paan ceatm Ae'kT TAA CPEEDZHHX H SAn4aTua 
HCOZAHON BHUIIHCAHHY O Ta4 EA DVE cin | pHAOH cHA Ter BHvk 
Alepaa W NpEă, HâMH. 4 AH EHA'KELUH AOEpOIO Hy BOA H | da= 
POAHOIO TORMEK H HCIIAZHOIO BANAATY, A MH TAKOMALPE HU GOT 
H4c AdAH H NOTEPA | AAN EC CAYTV HAUIEMV EHUINHCANHOMV 
nakopap nzk Wwr Groatuann. TOa | MDFApruEtiăa  WT NETaa 
44€T CEAV  NOAOEHHA WT (GTOAUHUAN KaRO Ad CT cm |u wm 
Hâc Ypuk n RukViiaenie ca Backa Aoroaem H un aa ek ne Smu- 

4uarr, 

Gan renauna Beta 

HIHC YV IAC BATO “-apui WR R AHH. 
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Iw Costantin Moghilă Voevod cu mila lui Dumne- 
zeu domn ţării Moldaviei, adică au venit înaintea noas- 
tră şi înaintea alor noștri moldoveneşti boiari Spiridon, 
fiul Tetei, nepot lui Avraam, de nime silit nici învăluit 
şi a văndut a sa direaptă ocină şi moșie din a cincia 
parte din sat Stolniceanii jumătate, ce-i pre [ijia în ţi- 
nutul Iaşilor; aceaia el a văndut-o slugii noastre lui 
Păcurar păharnic deacolea, pentru şaptezeci taleri de 
argintu şi a plătit deplin mai sus scrişii 70 taleri în 
mânule lui Spiridon, fiul Tetei, nepot lui Avraam de- 
naintea noastră; deci noi văzând de bună voia lor și 
paşnică tocmală și deplină plată, iar noi aşijderele şi 
de la noi dat-am şi am întărit înșine slugii noastre mai 
sus scrise lui Păcurar paharnic din Stolniceani, acea 
mai sus zisă din a cincia parte de sat jumătate din 
Stolniceani, ca să-i fie lui şi de la noi uric şi Cumpă- 
rătură cu toate veniturile; și altul să nu se ameastece. 

Scris în lași la anul 7118 Oct. 20 zile. 
Insuși Domnul a poruncit. 

Pecete domnească în tuş roş. Există şi o tălmăcire făcută de 
Evloghie dascal! în 1766 Mai 7, . - 

„Acta Stânca Roznovanului Iaşi. 

95. 7120 April 18 (1612). Stetan diacon dia laşi cumpără cu 
30 taleri partea unul frate dia '7, din >4 sat Horileşti, ia Cărligătura, 

Adecă noi Nican nepotul Frătei şi Hăliţoae şi fata 
€i şi ginerele ei Toader şi Nechifor şi toți nepoții Fră- 
tei, din sat din Horileşti, scriem și mărturisim cu acestu 
Zapis al nostru cum am văndut a noastră direaptă o- 
cină şi moșie din sat din Horileşti, ce iaste la ținutul 
Cărligăturii, parte. unui frate ce să va aleage din gu- 
mătate de sat a patra parte; aceaia o am văndut lui 
Stefan diiaconul din tărgu din laşi, dreptu treizăci de 
taleri bani buni, din cămpu și din pădure şi din tot 
venitul ce să va aleage parte unui frate. Aşijderea am 
mai văndut o bucată de loc la vrăvul Volocei, la prisaca 
ce bătrână şi în poiană loc de fân, din izvor în sus 
până în hotarul cel bătrân și din prisacă ce să va veni 
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şi în codru o poiană ce să chiamă Căsulele; dreptu a- 
Cceaia să fie lui direaptă ocină și moșie lui şi fetorilor 
lui; şi în tocmala noastră au fostu Pavăl ce iaste răzăş 
şi Ştefan fetor lui Pavăl şi popa Sămion din tărgu ain 
Iași şi Gligore deacole şi Toader şi alţi oameni buni 
mulți; .şi mai pre mare credința niam pus şi peceţile 
Ca să s ştie. 

vit. 7120 April 18. 

„asămine scrie cel vechiu“ Carpu vornic de poartă. 

Din Condica Litenilor; ci. Surete ms. XIV, 631, lată schița: 

| "4 1/4 1/4 | 4 | 1/3 
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96. 7]21 Sept. 2 (1612). Vălcul log. viade cu 8000 aspri 100 
stănjeni din Davideşti, a şesea parte — ia 6 oameni din sat. 

+ Ea nat tuya n (eta n) cere aka ainu, (In numele Ta- 
tălul şi al Fiului şi al sfântului Duh amin). ckpncam r$ zakSa acrdz- 
Tva A€ Bap3a | mu unnepeainev Ban nocrkanunSa. dubera a 
HOcTpa KapTe. autcrop wannn | ativme Granusa îi Bacnaie u Ilz- 
rpv. n Avnvatusa, n Gronka. n zaaSp. ka ca de | due wunz 
AH Cam pi Ăpigeiu. 4 HGOCTPZ APTE. A€ fIpECTE TOT A0KS4. ul 

A€E Npe | CTE TOT XOTABVA, UN AE A CHARUIE, UI AE A 41, Wu 
AE A KZAN$, 1WH Ac | pa NZASpE iun AE NpECTE "TOT AOKSA, 

„Aica a uack napre. p. de craukznu | natmpS uz aubemz 
counz ue tacTe Mau cSc ckpue, 48 doc a HocTpa pamtac Ata | 
maTrSwa nocrga *Snahkea Grana. mSnz'kea mSnznSaSu  Ba- 
497 ana | LH W aq docT ui Hou KSMOapaT At Aă Sansa 

Ilptaa uaS dpocr maprae Bata | pi Bparea nzuTp$ 60 Aaropie. a 
AH Baaor Basa. Atun Bon 60 am EAHAST. duecTop | WâteHH, 

ue CANTA MAH cc ckpHi, Ha ca 4€ de 40p Mouie tin deuo- 
"DHA99 | ui nenounaop un crpinznouna0p, pica W aa B2HAST 
ASBENT SH Ac acnpi, | rara. ih 'mzpTSpue am n8c. Pauko ar 
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ParSuaa, um Granutoa, Ilpaxoe'kuva. | ac wonepukiu, un nona 
Tepre. um ĂSnsa Acapor. un Excin un | Aparoanup mu Tavo- 
mhp. tun Eonko. um Tok un Basa cor Eapra, | tun .AHKa 
MSAun mMeutatu ui imun ca H$ die mpecre a hocmpa ne, 

gga'km =+3pka 
Obs. Hărtie. Pecetea stă imprimată pe hărtie şi stă scris 

Fiaakva nepot lui Calotă ban, 
Calotă a fost ban în Craiova la 1598; supt Mihai Vodă Viteazul, 
Preda Buzescul a fost ban între 1602—161l supt Radu Vodă 

Şerban. In dos e notat anul 7180, greşală de ceţit, căci anul pare aşa 
scris “+apnka, unde n nu e slova (pocoi) ci un semn de interpuncţie, care samănă cu n (pocoi), 

lată încrăngătura : 

Calotă ban=— Stana, soră cu mama Vălcului log. de Bătrza. 

97, 7128 Noemb. 18 (1619) Tărgoviște. Gavril Moghilă judecă şi dă rămas pe Oancea log. în pâra cu răzeşii din Nenciuleşti (lalo- mița) făcuţi vecioi cu sila de Mihai Vodă, : 

Macriee Baieto înv Panpma Alornaa EOEBOAA îi renaua, 
Bacon BEMAE, OVrppoBAAXIKCKOE, cHh BeAHKAr, H np'kAoEpar, nokou- 
Mitomv IG) Guma RoeRoAa. AaBaT TCNABOMH Ci NOBEAENIE CenA= - 
EMH. WEEAMSII  A0Ale Merita. 00 Hm 'TpzBan. n | Bparitau, n 
Bayne. n kpata, n Heaka Iles dpzuna. un Aanutoa. n Bomue. 
CaC B&CÎţ BpaTiu Hu 34 wun$. n czc cnogu HX EAHUEM Era AascT, 
140% Ad CVT HA Wun$ $ HeHUroAeijiH, dat HHXHE Ata Sa wung 
B2C'EX, WT noa, n wr BOA, | ui OT cS[. n wr Baar (scris cu 
TOŞ pe deasupra: H3 nana Bea acr) n wr CEAAAHUI ceaog. Hi nocasa, 
EAHKA CENTET (u3EpaT şters cu cerneală roşie) | WWT NAA B2Ach4 
XOPapom, WT crp&na mayTruiet Aopu $ gaa'k DzatuSro08,. n wT 
XoTapsa dsaSpenacg acpn 3 XoTapSA raS%aNH4om. ape cana cek- 
THT | H3BPAT AA HM 34 wuns, Ad UX AD2XHT AORpO AMupho. 
wriz G)anua awrg. n wTz con cM9, u WTKZ oynSuaron ere, 
none ceao Henutoanpin conu cS7 auau EZCUX KhekA u aerial. 
CEC WUHE Hat 34 A'EAiNH. a Kazaa tcT. | &na "pH AHie DOKOHHHOMY 
Mnyana BOEBOAA. 4 TCIARO EMS, MHAIO BOEBOAA cam NpHTEciivA 
NO TOT CEA, RHUINHE, CZ AMHOTE HZIIACTH, 34 BIpOBE, NS nocTaguk MS 
S NAEIHĂI. ANAF TIpOAA Acte, BeuHu TCNACKU. Kako ce cST tipo- 
Adâ EZCAX | Xepa. BE3 BOA. Ta NpoAaan AX CVT, 'PorAa. H 
GOânua aer, AEA EMS Ba Wutia, az Kknno ca c ApSsita meritau 
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COT ed, H WP Tora 40 mph quit Paavaa Borgo. ceha MUȚHER 
ROEROA, BBC Ra tc ceao Menuroăciin cea TCIACRS. Haa, Bam A0- 
Fă | POCNOACKA, 4 N0TOM KBAA ICT BIG ez Abit renAgoem8. Pa- 

AVAa BOEBOA, PCIIABS eM$, camoTpnan cST cac Bachgn nouuiumu 
fipagn'Teale renAB$. en8, n nt zckoT'bau ST. Ad WCPABHT Xop 
PENABV EAIV Ad EBITH BEURH FCIIACKH, N0UTo pagi ccT ca | mo. 
TPHA TCNABVEMS. KAKO ECT XOPA WBCROA, TAK CATROPHA ECT TeRA 
405, cRoBomAenie, H Npolpenie, BCA cEA4M FCRACKH canu cSr 
SHA nokSrene wm AIHXAHA BOEROA, Tipe ce cŞT, cHSNoBaa 34 Beus 
Nile WT Hâi TNARS EM$, cae aci e4Hu,. | ec ua Sata GT 
Alugana Bsegoa. 607 encrirgira XOpEB. "Ta uckSnoRgâa ce tr n 
ÎN EHUI DEUEHH MEPTAD, 34 Beutif, WTKZ PaaSa BotRoA. 3a co 
HĂTI, cac BacBy aeaog nat 34 coruu$. ă Canua ar, TONAA, 
mo Tor p'kme her na 3AE 5 Bemac 4 HS ccr | EhA npne'br, 
cac Ilepăat Borgoa,. $ u'hatyckoe armat n Tora KSAa ce cST 
CKBNOBAA. CEAo Hehuloatijin 34 Reunite, a &paria em$ u'kuura 
ABODHHK, H Bacă nopSaerie Hai. win cST Bua. BACHY SAE $ Semât, 
H BaCHpaulder. | rio Bacek XoiiST Aa HX ckSnSer$, acan HM 34 
wunz n A'kaa Bparoamcni COanusu, Awroder. uan tibi. a wun ga: 
CHY. pERaz. Kato He Morar -n u'kem m5 pater un EAHO Wwun3 
cKSISeTE, Ta 82 vom cin enuepeueni | meridian, wi HeRBIio- 
gaack cSrm | AtAote HM 34 WuNZ, Căc AHNCS, n cae HEROAR, ă 
Pâan AtA GOanurn asr, 34, WuHz, OHH ECT NATHT MHOTA Bar: 
ecpetit $ kaaa, n 5 mna'k3 u wm cReganie. BZ3HMAA £CT ăcngu 
CaC AHYES | ANA HeRSNOBaA cer u Ata. GOanusu, AOrăeT. ceao 
34 nazno wrha Paava BOEBOA, H Eljitk caTkophan cS7 renAa$ 
MS ni XpucoR „34 cuSnoganie AG BSALT NakHk KHEAH Ha, Wune 
dm H BHAn cSr S$ Mnprio. a uoToal | KAAA ECT BHA câaa upu 
Atie renagomu, a ko npuuta ser COanua ar, wr npHatrie, 4 wu 
SA3ABHCOX petit npea, renabadn, ui Aoulan că Tepe canp'kan 
ek cS7, a AHU5 S$ Btankin AnRau, cac Bzc ctao HEHURALIiu n 
cuue | np'kue GOanua AOTĂET. KakO ET BHA MOMHAORAA WT 110- 
KoHHHAr Alnkaro Rotnoa, cac Rac cea HeHutoaepin. n Khur ke 
ua 34 mHaoganit. AA u3eaanr 8 AHBan. a H5 npkw cz npue 
TecHenilo np'Ea, TCNABOAMH. Kake Ad HX RtunuT | no ceao HERUIOAeLpIiH. 
Hi Ad IOBPATHTHA HAI, 4cOpH BZCNET, BA TOM FENABAMUH CATAEAÂI, 
H CSai no npag. n 9 akon. cze Bacu UCTHTHM  NpaguTesiu 
CCNOABOMH, Hi Ca H3EpAHHA. TCABAH. COT AHEAH. 'Tepe HM cs | 
Ad. MEI HHX. S Boa'bpu no pzeau FenAckH, Han, Tanropiu 
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REA KOMHC H Mpa5k BHR BEA COaT, H Npeaa Bea cva. H Ilapac- 

KHBA BTopiu aor. H djitpa rop anu, n Gronka aor. Tapzuani. 

TAROM Ad CATAEAAET, DEAV HAM Kâko | XokeT EHTH. 110 npatocrie, 

CHE. Ad HK CBAITH. PaK ciH EHIUpEUEIN, BOA. GOHH cST, TAEAaA 

N CHUE, HCPHNCTEOBAA CAC AIA HX. H CBEAEACTROBAA ECT IIpEA, 

CENARAMu, Beat raăctio kako H'ker pataa GOanua aor, cae munti | 

HM EANO METER. HU cae OH, HAR cc COUNE HA, d HS Ec 

W3EpAHHA. H Ada. cr cin BEHWIDEUEHi Boakpi Cac AVIIAAH HX 

KAkO Aâ HX ApawuT GOanua A0r, TAUi6 HEPORA AFA 3ă wunz make 

CEXPAP H3Gpar. nouro pagi ccm Bia npue'kr. bem Ba | 3ac S 
Bemat. a Bparie eMS, n Shui eM8, n nopSarnie em5 Ho'Tepiu ST 

BHa dSuaur, 110 Wuni8. czc Meritauin, WHE Aa NOTBANHT 34 Wuns, 

N9WTe. pai Ac $ 3EMAE, îi E7CIpaliaer, Orad. Kaăa ce cm | 
cR&nogaan, ceao Henumaripin 3a Beuenit, AA AdCT H Wu acnput. 

Ha ck&nogâni a win He BackoTikA, ma tc WweTaa COanua 407. 

WT BaK0H, Hi m cSaeniie, GOT BEA, FCNABOAAL, CEPO Pâai Ad- 

AX W TCRABOMH WEBEAISH Atoale arrităuie | Băeka. canuu cr. 

BHUWIPEUEHU, TODEA, AKOX Ad HȚ ADAXHT. Wunt H Ca MHBIO WT 

HAA, WANMA 407. H MORECE. WT Cad. PABOT Calu HHMH Ad He 

Haar, Ex B'kap, a kzaa cST Hai. ceao Henuroactpin B£3 Ata GOan- 
ue A9r, Wwunv A'RAHHHO | H Ez WNAB HA, CHOROM H BHSrom, 1 

nprkunSusrom.. n HEGOTKOKOA HenokoakBnai nopu3a0 Tenagamu n 

ENEA H BaKARHANIE NOCPABHX, PENAROMH [10 WWULIECTHIIO FENAROMH. 

KO H3BEpET [a Era EHTII CCIApz BAâukcE SeMat | HA WT cpA- 

UNA MAPA. TCAROAH. HA COT CapOAHHU, Haluek han îto rp'k- 

ce He Han WTauno NAkAmenukS Aa atp nouTean. Hi 44 noHoBHT, 

H STegzAHT. Cie KHHr PNABOMU. TO, ra BP& AA Că MONTET, Hi 

AA CZWpaneT Ba Peaga ro ha Bz BSariptik | ex ekiex | ama 
£r0, 4 AUIEANK HENIOUTET H HENONOEHT, H Menokp'bnuT cie KHnr- 

TENAEAMH, 4 Hi5 WNOUEPET, H pPAB0PET "TOP UABKZ AA ECP TpakAET, 

H anapema. n ădSpucan WT Tui GOW EX ST Ba HE AH AA 

Ha ucTiio | Cuc IOAd H cuc apiid Ha Aha mkere, CE H CREAE- 

TEAie A9CTABHL. PENAROMH. San Gan nea Ban kpaateciiu n 

San ÎRawko Bea Atop. n ina Iana Bta aorozţeT. n cronka 

ancr..H Muko cnar. n Muyaaatu, croa. n Lanropie | ROM, H EA4A, 

DEX, W XVNAH,., Bea nocr..H Henpaghuk lana Beankin Aoreder, 

43 AcNzAAT HAANHC Bz HACTOANIH PPAA TPPXPOEHIȚE Mcuă. HOME 

ui. ANH n OT aqama 40 hi'k Teuenia AETom =r3pru, 

TaBpha MOrHAA BOFROAĂ, 

i 

î 
i 
3 
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Cu mila lui Dumnezeu /w Gavril Moghilă Voevod 
- şi domn a toată țara Ungro-Vlahiei, fiiul marelui şi prea 
bunului răposatului Jo Simeon Voevod; dat-am domniia 
mea această poruncă a Domniei meale cestor oameni 
megiaşi anume Trăban și Brătiian şi Bahne şi Craia 
și Nediul Pătru Frăţii, şi Danciul şi Bomce cu toți 
fraţii lor de ocină şi cu fii lor câţi Dzeu le va da, cum 
să fie lor ocină în Nenciulești, însă ale lor părți de o- 
cină toate din câmpu și din apă și din fănaţ și din 
baltă (scris de altă mână cu Cerneală roşie: de la Papa 
vel logofăt) şi din așezarea satului şi de pretutindene, 
Câte li se vor aleage din toate hotarele, din struna 
Măhtiştei până în valea Gălețuiului și din hotarul Fău- 
reilor pănă în hotarul Găujanilor, oricâtă li se va a- 
leage partea lor de ocină să le stăpănească cu bună 
pace despre Oancea logofătul şi despre fii lui și despre 
nepoții lui, căci că satul Nenciuleştii fost-au toţi cneji 
și megiiaşi cu ocinile lor de moşie, iar când a fost în 
zilele răpousatului Mihail Voevod, iar domnia sa Mihai 
Voevod însuşi a năpăstuit pe acel sat mai sus scris cu 
multe năpăști de biruri, ci pusu-le-au amestecături pănă 
ce s'au fost vândut vecini domnești, cum s'au vândut 

„tot satul fără voe; astfel şa fost văndut atunci şi 
Oancea logofătul partea lui de ocină împreună cu alalți 
megiiași din sat; și de atunci pănă în zilele Radului 
Voevod, Jiul Mihnei Voevod tot a fost satul Nenciuleştii 
sat domnesc la olaltă făcute domnești; iar după aceia 
când a fost în zilele domniei sale Radului Voevod, dom. 
niia sa s'a adunat cu toţi ai săi cinstiți diregători, ai 
domniei sale și n'au vrut să rămâe satul domniei sale | 
să-i fie ocini domnești, căci că a arătat domniia lui cum 
iaste satul împărătesc ; şi aşa a fost făcut domnia sa 
slobozenie şi iertare tuturor satelor domnești, câte au 
fost cumpărate de Mihail Voevod, şi aşa s'au scumpă- 
rat de vecinătate de cătră domniia lui cu aspri câţi 
au fost luat de la Mihail Voevod din visteria țării ; şi 
astfel s'au scumpărat şi aceşti mai sus ziși megiiaşi 
de vecinătate, de cătră Radul Voevod drept 270 zloți 
cu toate părţile lor de ocină. lar Oancea logofătul a-
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inci pe acea vreame n'a fost aici în fară, ci a fost 
ribeag cu Șerban Voevod în fara Nemţască, cum şi 

atunci când s'a scumpărat satul Nenciuleștii de vecinie, 
iar fraţii săi Neanciul dvornic şi toată rudeania lor 
dânşii toți au fost aici în ţară şi i-au fost întrebat pre 
toți de vroesc să-şi scumpere părţile lor de ocină, cum 
şi partea îratelui lor Oancea logofătul au nu; iară ei 
toți au răspuns cum nu pot și că nu le trebuiaște nici 
o ocină s'o scumpere; astiel atunci cei de mai sus ziși 
megiiaşi ei ș'au fost scumpărat părţile lor de ocină cu 
lipsă şi cu nevoie; iar pentru partea Oancei logofătul 
de ocină ei au suferit multă închisoare în temniță și la 
gros şi din cătuşe au fost luat aspri cu silă, pănă ce 
au fost scumpărat şi 'partea. Oancei logofăt, satul de- 
plin dela Radul Voevod, şi încă le-a fost făcut domnia 
lui şi hrisov de scumpărare să fie iarăşi cneiji pre oci- 
nile lor şi să fie în pace. 

lar după aceaia când a fost acmu în zilele dom= 
niei meale a venit și Oancea logofătul din pribegie, iar 
el a. rădicat pâră înaintea domniei meale şi au mers 
“pănă ce s'au îost pârăt de faţă în marele divan cu tot 
„satul Nenciuleştii; şi astfel a arătat Oancea logofăt cum 
el a fost miluit de răposatul Mihaiu Voevod cu întreg 
satul Nenciuleşti, şi carte n'a îost avut de milă, ca s'o 
scoată din divan; dar n'a părât cu asupreală înaintea 
domniei meale, ca să vecinească pe satul Nenciuleștii 
şi să le întoarcă lor banii inapoi. Intr'aceasta Domnia 
mea cercetat-am și am judecat după dreptate și după 
leage cu toţi cinstiții diregători ai domniei meale şi în- 
sumi domnia mea am ales din divan și le-am fost dat 
dintre ei 6 boeri pre răvaş domnesc și anume: Gligorie 
vel comis, i Mărzea biv vel spatar şi Preda vel sulger 
și Paraschiva al doile logofăt şi Fiera al doilea clucer 
şi Stoica logofăt Tărăcian, cum ei să cerceteaze rândul 
lor și cum vor afla ei pre direptate așa să le judece lor. 
Astfel aceşti mai sus zişi boiari, ei au cercetat și ast- 
fel au adeverit cu sufletele lor, şi au mărturisit înain- 
tea domniei meale cu mare glas cum n'a avut Oancea 
logoilăt cu dânşii nici un amestec nici cu ei, nici cu
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ocinile lor; şi li s'a ales și li s'a fost dat de mai sus 
zişii boiari cu sufletele lor, cum să-şi stăpânească Oan- 
cea logofăt numai nescare parte de ocină, cum i se va 
aleage căci că fost-a dânsul pribeag şi n'a fost aice 
în țară, iar fraţii lui și unchii lui şi rudeaniile lui, câți 
au fost funași pe ocină cu megiiaşi, ei să rămâe de 
ocină, căci că ei erau aici în țară şi au fost întrebaţi a- 
tunci, când s'a răscumpărat satul Nenciuleștii de veci- 
nie să dea și ei aspri la scumpărare, iar ei n'au vroit. 
Şi aşa a rămas Oancea logofătul de leage şi de jude- 
cată denainte domniei meale. Drept aceaia dat-am şi 
domnia me cestor oameni megiiaşi tuturor Câţi sânt mai 
sus scriși pre rând, cum să-și stăpânească lor ocinile 
şi cu pace despre Oancea logofătul şi întru nimică de 
acmu robotă cu ei să nu aibă în veaci; iar acmu să 
le fie satul Nenciuleștii, fără partea Oancei logofătul, 
ocină, moșie şi de ohab lor, îiilor, şi nepoților şi stră- 
nepoților nici odănăoară neschimbată pre poronca dom- 
niei meale; şi încă și blăstăm pus-am domniia mea 
după săvărșenia domniei meale, pre cine îl va aleage 
Domnul Dumnezeu să fie domn ţării rumânești sau din 
cei den inimă copii: ai domniei meale sau din neamul 
nostru, sau pentru greşalele noastre din altă seminţenie 
acela să cinstească, şi să înoiască şi să întărească 
această carte a domniei meale, pre acela Domnul Dum- 
nezeu să-l Cinstească și să-l păzească întru domnia 
lui şi să-i fie în veati sufletul lui; iar acela care nu 
va cinsti şi nu va înoi şi nu va întări această carte 
a domniei meale, ci o va călca şi o va strica, acel om 
să fie trăcleat şi anaftema, și afurisan de 318 părinţi, 
Cari sânt în Nicheia, și să aibă parte cu luda şi cu 
Arie la un loc. Acești marturi pus-am domnia mea: 
jupan Enachi vel ban Craiovei şi jupan Ivaşco vel 
dvornic şi jupan Papa vel logofăt şi Stoica visternic 
și Miho spatar şi Mihalachi stolnic şi Gligorie comis 
şi Vlad paharnic şi jupan (Nicola) vel postelnic și is- 
pravnic Papa vel logofăt. Eu Lepădat scris-am în _Ce- 
tatea de reședința Tărgovişte, luna lui Noembre 18 zile 
şi de la Adam pănă acmu cursul anilor la veleat 7128,
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Gavril Moghilă Vwod (m. p.) scris pe deasupra 
monogramelor cu cerneală roșie: 

Iw DaRpiHA BOEROAa MAcTitO BOXII roci Ana. 

Pergament. Pecete cusută cu mătasă verde supt 
hărtie romboidală. Pecetea are această legendă: 

“ Iw Tagpina Alornaa BORA, H PenAtz EXito MACTIIO Bacot 
BEMAE SVITpORAGLURSE, 

Obs. Pergament proprietatea doamnei Ghica din Bucureşti. Sate 
cu numele Nenciulești avem in județele Teleorman, Vălcea, Buzeu 
şi lalomiţa. Nenciuleştii, de care se vorbesc aici, vin în Ialomiţa, în- 
tru cât celelalte hotare: Găujani, Făurei şi Galaţui vin în Ialomiţa 
piasa Borcea (Frunzescu, Dicţionar). 

Din anul 7128 avem nu mai puţin de cît 17 documente publicate 
pănă azi. Din documente iese aceste tamilii:. Enache banul era Ca- 
targiul, Papa logofătul era Greceanul, lvaşco vornicul era Golescul, 
Miho spatarul era Racofă. . , 

Oancea a fost al doilea logotăt supt Radu Vodă Şerban, (+ în 7116 
Noemb. 29 (Păstorul ortodox VII, 39) 7118 Mai 30 (Stetulescu, Doc. 
319), 

la ceia ce priveşte istoria vecinătăţii în Muntenia, documentul 
nostru cuprinde date prea interesante. lotre multele sate robite de 
Mihai Vodă, a fost şi satul Nenciuleştii din lalomiţa, care după multe 
măpăşti de biruri, toți megieşii din sat s'au vândut vecini marelui voe- 
vod, Supt Radu Vodă Şerban satul Nenciuleştii a stat vecin, supt 

Radu Mihnea Vodă s'a scos satul din vecinătate, plătind cele cea 
dat Mihai Vodă din visterie pentru birurile satului. Oancea logofătul 
a fost pribeag supt Radu Mihnea, dus în străinătate cu Şerban Vodă, 
Răscumpărarea satului Nenciuleştilor s'a tăcut numai pentru răzeşi; 
venind Oancea log. din pribegie, deschide proces, şi din desfăşurarea 

„acestui prea interesant proces, se vede bine procedura în dreptul 
vechiu, 

„In acest hrisov se aminteşte că între moşnenii satului Nenciu= 
'eşti, cari căştigă în 1619 procesul cu Oprea logotăt al doilea supt 
Radu Vodă Şerban este şi un Brăâtiian =hpaTritan ; Erau 7 moşneni 
în Nenciuleşti: Trăban, Brătiianul, Bahne, Craia, Dediul Pătru Fră. 
țil, Danciul, şi Bomce. Toţi aceştia erau fraţi de ocină <&pari a 
wunnS;> au erau frați de sânge «Bpariu»; Aceasta arată că moşia 
lor Nenciuleștii [i era ohabnică din moşi strămoşi. 

Acest Brătiian din Nenciuleşti mare legătură cu primul dat în 
spiţa Brătienilor din Argeș, care ar îl fost un Eftimie ot Brătieni, de 
unde numele de Brătiian, şi care a trăit pre la 1550. Fiul său Dima 
Brătianu a cumpărat în 1570 moşia Șuici, întru cât după soţia lui 
Stanca, fata lul Oprea Şuiceanul, avea ocină în Şuici de zestre. După 
spiță alte 2 generaţiuni de Brătieni sânt căpitanul Jene şi fiul său 
parcalabul lanache, “mort în 1723. In şiraoa directă avem pre logotătul 
lane + 1776; şătrarul lane=— Safta Balotă; Costantia Brătianu clu- 
cer-— Ana Tigveanu i 1884; lon C. Brătiianu— Pia  Pleşolanu; loan 1. 
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C. Brătianu = Maria Moruzi; George 1. 1. C. Brătianu = Sturza cu 3 copii. Deci în total 10 generațiunl istorice, 
Nu este nimic impotrivitor că acest Brătlian din 1619, trăitor fa Nenciuleşti, să fi tost din aceiași tulpină cu Dima din Şuici, scobo- ritor din Eftimie ot Brătieni (Figuri Contimporane pg. 402), iatru cât Je corespunde vremea, în care au trăit, ” 

98. 7130 luni 4 (1622), regeste, Pentru Boateşti pe Botna, 

„„Şi alt zapis din let 7130 luni 4 de la Ionașco 
nepot Boldei, pe un bătrân din moșiia Bondeştii ta au văndut Mihalcii Hăncului sărdariului, la cari sau făcut 4 bătrăni. toată moșiia Bondeştilor după cum au um: blat din vechiu. și după cum niau Spus și bătrânii de mai sus numiţi. 

Din mărturia hotarnică a Bondeştilor din 1780 Iuii 6, 

99. 7130 Martie 6 (1622). Toderiță din Muşăteşti cumpără cu 28 taieri părțile Tudoscăi şi a lui Micou din Arămeşti și Hălăseni, 

„Un zapis din vleat 7130 Mart 5, Care scrie:“ Adic eu Tudosca şi fratemieu Pătraşco fiori Nas- tasiei scriem şi mărturisim cu acestu zapis al nostru cum noi de nimene nevoiţi nici asupriţi, ce de a noas- tră bună voe am văndut o moşie a noastră dreaptă den Arămești şi den Hălăseni din a treia parte din vatra satului şi din câmpu şi dintrapă şi din tot locul ce să va aleage dintra treia parte a treia lui Toderiţ din Muşeteşti și niau dat pre acea moşie bani noaâ galbeni şi niau plătit; deaci ca să fle lui moșie și o- cină direaptă netrecută în veaci. Şi întraiastă tocmală au fostu Ionașco biv hotnog din Muşeteşti și Moglan ottam şi Sămion ot Săuceşti, şi Santan ottam. Aşişdere au mai cumpărat Toderiţ o parte de ocin din Avră- meşti şi din Hălăseni de la Miron şi de la Nichita fe- tori Dochii sora lui Sămion ot Hălăseni din vatra sa- tului şi din câmpu şi din tot locul. cu tot venitul şi dintrapă ce să va aleage dreptu noaîsprăzeace taleri 
-
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leşești ca săi fie lui moșie și ocin. de acasta scriem 
şi mărturisim și pentru mai mare credința ni-am pus 
degetele şi am iscălit. 

Din Condica Litenilor; ct. Surete ms. XIV, 634. 

100. 7130 Iunie 9 (1622). Mihalce Hâncul sărdar capătă daale 
în Bondegti de la lonaşco nepot Bondei, 

Es Iwnamk$. nenorSa honatn, n 45 Hoon honaen. du- 
uopioa fure | Auune, ckpina un dzprSpucna K$ uecrS 3anucă 

da Mu8. nge | KSa am aar napre. me. Ant car, aur hon- 

Alu. Aanie ASmucaae - capAapio | ASH. XaHKBaSn mnțaauen nen- 

mp8 cSdaersa. mnzpiuhAop ui a MouiHAopz | un  nen'rp$ cS- 

daereae Hocrpe. czh XHe ABMHcan€ ApEanTa MoulIHe | un wunns. 

HU deuopuaop ASmHcase, un Ka cz H$ anBă TpedEa | HHME An 

WMEnii Ane, K3 queacră NApTe. Win Kaaz W a4i AxpSu'To. | 

ca$ npeaexum moauu men Bo. Meknipopp Ilznueu. wr 'Ta- 

Bauen, un Aa3op wr ck | zpen. mu duuoproa ar Ijledan 
Gumuwn A€ capaTen. UI AMHANNTE | ngesmrSatn Ilpokonie, se 

cakzpen, WH AHHaunTe. ASn hSpaz monaz ui | AHHanu'Tre, 4 

mSanz Wen ES. un AHHannTE. ASH Înapere wm Ilepenka 

[74] | XHE ApEANTA MOIUHE Uli WuHHz, IUH CA dEx (Sic) ASataaSu 

aut daue un Spukz | mn apeaca Aomnewu. un Tnoprune 4€e 

Ilegen. Bausa. amniaepe | un non neam npnaexnr. auewu 
GOMEH BON, 1UH BATpzH. WH Heam niScă | neueunae. tn HckE- 

anvSpnae. nenTpS Kpeantiua. ka cz up, 
“+âpa. Ru, 8 

epen npokonu Hcka4, 

6s Hwnamko X Aonocne cun Hwnauko 

X Tnopruu, X Anapek X Cumuwu 

X Aasop XX Ilanueuu uiH X XHaokn A€e Bâpiinu, 

la dos: 
De Bondeşti (şters) 
Mihalce sărdariul Hăncul (șters) 
Din Bondeştii, 
lonaşco- nepot: Bondei un bătrăn lui Mihalcii Hăncului 

au văndut. 

Acta Bals piic a No 4. 

Ş 
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101. 7130 Iulie 26 (1622) Iași. Stetan Vodă Tomşa întărește 
iui Miron Barnovschi, hatman cumpărătura ce a făcut cu 800 taleri în 
Mlenăuți de la urmașii Anuşcăi, 

Hw Gredau gorgoaa 'Tomu'k, Bile maci renApz stai 
MGOAAABeRWH, Wa npinac NpEA nam. n mp'ka oyen muie | awva- 
AdBcKHx Boa'kpu Toma n par er Tnwpre n cecrpn up Hacmacia 
n Todana, che Boeriu |.enun Altu. np'koyusun IȚedan "oo 
494kY H npaohouaroge fnvuuka crerpaa Ilerpk | xerman. nekna 
HHDOHOXACHH, d HHNpHCHAGBAHH H MpOAGA HX NpaRâa COTHHHHS. 
H A'Ba | nino crao Mannzăuin, cz Booramn pHE. u ca man. n 
BOAOTâMH, H ca Bic | Xorap. com Spuk. 3a paza'Racnie umo umaa 
Basa Hk fnvuka. ca Egar sn Tlerpa kermau | wm craparo Eor- 
AdHA  BOEBOAA. Ta NPOAGAH Hat BEDHOMY. H NOUETEHOMY E0= 
apune | muz. Anpon Baphogckîn er man, n npakzaat CSuanckou. 
n kibrunn e Agila | anSa Ilerpa Xerman. n np'koitiSna. 
Answki gaai ocna cor maarpu. cpetnin. Tha paai | renaaamn. 
BHAA (em. A0) Bpo uk Boa mokataao n aaro (Ano n) c(. 
nA)aHoIo naare. Ba pStay | Tum htunincauu, Toma n apar er 
Tuwpre n cscrpa uk Hacrk n Toiana croge. Kocme | ansun 
Alu. npkSnoun IȚlegan Toawuko. renagau. cpu. aan n 
NOTEPZAHAH, tcau | niuea$ t'kputo. eumpeuennomw uz. upon 
bapnogckin Xerman n npakzaag GSuagckou, |n kukruna er Agi- 
MÎA. Ha TOT enwnucati ce4o Mannzvuin. cz BOAOTAMH. H ca 
Matu, | n ca Bec korap. nokSaa H3 B'kaa OwkHBaau 470 Ha 
eAna pasAkaenie. W7 Bauurg, Oy Boaccr Aopokou. | con, ba 
PAAi K4kO A BZACT HK. H COP PENABMH. MPARAA WTiiHv n BH= 
kSnaeie H Spuk ca Bacem | AOXOAoan, Hi Aa c ne Oyanuarr npka 
ch AHCTOA Hui, Muc $ tau BAT 4394, Oaie KS. Anu. 

Gam reuaz gea'ka. 
[tauri Bea aorodr, vu. 4 uekaaa. 
pecete domnească ceară roşie sfarmată = ASnou 

In dos: păAHi cec ma'kavuiu EOAOCPH AGOBOXONCKOH, — Satul 
Mlenăuţii ia ţinutul Dorohoiului, lon Moţoc, 

Iw Stefan Voevod Tomșea, cu mila lui Dumnezeu 
domn țării Moldaviei, adică venit-a înaintea noastră şi 
înaintea tuturor a lor noştri moldoveneşti boiari Toma 
şi fratele său Ghiorghe şi surorile lor Nastasia şi 
Totana, fii lui Costin nepoți Anei, strănepoți lui Stefan 

Surete şi Izvoade, vol, XXIV. 8
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Tolocico, şi răstrănepoți Anuşcăi, sora lui Petrea hat- 
man, de nimene siliți nici învăluiţi și au văndut a lor 
direaptă ocină şi moşie satul Mlinăuții cu bălți de 
peaşte şi cu mori şi cu hăleşteae şi cu tot hotarul din 
uric de împărțeală ce-a avut baba lor Anuşca cu fra- 
tele ei Petrea hatman de la bătrânul Bogdan Voevod; 
acela lau văndut la al nostru credincios şi cinstit bo- 
iarin lui pan Miron Barnovschie hatman şi părcalab 
Sucevei și cneghinei sale Aftimia, nepoata lui Petre 
hatman şi strănepoata Anușcăi pentru opt sute taleri 
de argint; drept aceaia domniia mea văzând de bună 
a lor vreare tocmală și pașnică şi de plină plată în 
mânule celor de mai sus scrişi Toma și fratele său | 
Ghiorghe și surorile lor Nastea şi Tofana, fii lui Costea, 
nepoți Annei, strănepoţi lui Stefan Tolocico, domnia mea | 
încă dat-am şi am întărit înşine la al nostru credincios 
mai sus numit dumisale lui Miron Barnovschie hatman 
şi parcalab Suceavei, și €neaghinei sale Aftimia pe cel 
de mai sus scris sat Mlinăuţii cu bălți şi cu mori şi 
cu tot hotarul, pe unde din veac au îmblat; care-i de 
la o împărțală de pe Bașău în ținulul Dorohoiului. 
Drept aceaia să le fie lor şi de la domnia mea direaptă 
ocină şi cumpărătură și uric cu toate veniturile, altul 
să nu se ameastece înaintea acestei cărţi a noastre. 
Scris în laşi la anul 7130 lulie 26 zile. 

Insuşi Domnul a poruncit. 
Gheanghe vel logofăt a învăţat şi a iscălit. 

  

  

— Lucoci 
Acta proprii, mapa Ispisocului supt aa, 

Jarudirile : | 

| | 
Anuşca Petrea hatman 
= Tolocico | 

Ştefan Tolocico x 

| 
Anna x 

Coste " Attimia 
_ | = Miron Barnovschi 

Toma, Gheorghe, Nastasia, Totana hatman şi parcalab Sucevei 

=
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Arătările ispisocului nostru se întregesc prin uricile lui Stefan cel 

  

Mare, care vorbesc de alţi Tolocico: , 

Tolocico | 
=xX 

Ivanco, Oliuşca, Purice, fraţi soră 
spatar | | 

Alexandru . - 

ş7 5 
ae ea 
E 8” 

Ci, 1. Bogdan DStef. cel Mare 1, 418. 

102, 7133 Sept. 3 Bărlad (1624). Hilma pune zălog părţile sale 
dia Orgoeşti pentru 10 lei şi 5 bezmene de ceară, 

Gv Xnannna Azipa llonoeu Tauropia cor uepru'bin 607 

Baocr,,. Kureckoav | (Eu Hilina fata popei Gligorie din Cerchi- 
zeani din ţinutul Chigheciului) ckpiza tun mzprpncackv, „cau 
NpE ee KV ucr Same | aa asiev, Kom tv am A0aT. Sbue atu, 
BAH BVHU. UI 'TpEi EE3MEHH AE WApA | AE-Aa BZPVAI. AE 44 
AvmnTpanuko Kampasat, un rd Sc 3zdor | nagTit Ma At 
coununz Anti GOprompu. ca w une ca ca kpa | w'kekz. uzuzu 
ROI Aă WAA A04T IZD At HVH BSIO Ad c2 Vie Kv | 00 wuunnz. 
UI cau dak UN Sanhc AOMHEckV, WIN „AH TORA | 44 HOacTpa 
av dpoer8 noa Gumuwn wr 'rpasie, | un Bgzuvn Ilonognu, mn 
Hwuauiko Rponropioa wr Aoko | anna. mn avaun wamrun 68. 
an BâTpaHu. Man pe ape | kpeantuz am neuen”. | 

EATW =3par. cen, rr nuc v Bpraav 
Ilon Gumnuwu. XXX 3 peceţi 

Epauon Ilonognu 

Acad. Română CCIV 165, acta Episcopul Iacov al Huşilor (pr. 
ion Antonovici). 

103, 7133 Octombre (1624) regeste, Pentru Dămienești şi Rușii 
Zavului. 

Popa Gligori cumpără de la Uliana şi de la fe- 
ciorii ei Drăgan şi Chirilă şi Dronţu acesti părţi din 

Dămieneşti: “12 pământuri din vatra satului, în țarină, 
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cu hăleşteu şi loc de prisacă şi părţile lor din Rușii 
Zavulul.. „pentru căci neau plătit de multe dabile dom- 
neşti, şi au tras multe nevoi pentru- acele dabile a 
noastre; şi după ce au umblat de neau ras şi cisla și 
Câteva cheltuială; și după ce neau strânsu şi Şau Ces- 
şut banii, carii au cheltuit pentru noi ca săi dăm, i noi 
ca nişte oameni slabi de bucate şi saraci nam avut cu 
ce să plătim, ce am căzut de niam rugat şi am strânsu 
oameni buni megiiași, de au socotit cât au făcut aceale: 
cheltueli acelor dabile, și cât au cheltuit pentru noi 
pănă au ras aceale dabile a noastre, pentru aceaia cum 
au aiîlat acei oameni buni cât mai fac aceale părţi de 
ocină niau mai plătit preţu de 50 de taleri bani de argintu. 

(ss) Reţea vatav de Ruși, Savin ot Ruşi, Istratie 
0: Drăgeşti, Zapolia ottam, lon tobotar ottam, Vicol ot- 
tam, lonaşco de Dămieneşti, Bosniac ot Bătrâneşti, La- 
rion Vechiul ot Dămieneşti, Serghie ottam, Savuşco ot- 
tam, Severianu ottam, Arpentie bărariu din tărgu din Iaşi. 

Acad. Rom. ms, condica No. 3205, dăruită Academiei de loam » Calinderiul în 1906. Condica e scrisă în 1818 Mai 20 de Teodor Gaş- parovici diac de divan, cunoscutul caligraf scriitor a atâtor alte coa- dice. Condica cuprinde 77 doc, dela 1624—1827. Are această poartă: Condica de scrisorile moșiilor dela ținut Neamţului şi ţinut Romanulut anume: Roșiori (Neamţ); Popeștii, Dămieneştii, Rușii Zavului cet zic și Călugărenii, Drăgeştii ia ţinutul Romanului; care moşii sânt a dmsale căminarului Gh, Hermeziu, adică Dămieneștii moşie întreagă i părţile din Rușii Zavului cei zic şi Călugărenii, şi Drăgeştii îi sat dmsale căminarului de cumpărătură de la sultan.mezat cu drepţi banii dumsale, a căror hărtii sau trecut întru atastă condică, precum mai pre largu arată scrisorile vechi şi noaâ, ce sau scris de mine iscălitul în oraşul laşii în zilele prea bunului şi prea milostivului domn Scarlat Alexandru Calimah Voevod şi în zilele preaostințitului şi a toată Mol- dova Mitropolit Kirio Kir Veniamin Negelu la anul de la măntuitorut nostru Is. Hs. 1818 Maiu 20 zile au iuat sfărşit scrierea condicii a- ceştia, Teodor Gașparovici diac de dvan, Cf, Surete ms. XLVI 304. 

104, 7133 Octombre 2 (1624) Suceava. Radul Vodă întăreşte lui Crăstiian 3 log, cumpărătura ce a făcut îa Nemerniceni cu 10 taleri de la Dumitraşco Evloghie, 

__Noi Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn țării Moldaviei, precum au venit înainte noastră şi îna- in intea “a hr noștri boeri Dumitrașco sin Evlogh:e 
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nepot... de a lui bună voie de nime silit nici asuprit, 
și au văndut a sa direaptă ocină şi moșie a patra 
parte din bătrânul ... hăleşteu ce iaste pre Şumuz pe 
lângă vatra satului Nemernicenii de cătră apus, aceia 
au vândut boerinului nostru credincios Crăstiian tretii 
logofăt drept 10 taleri de argint şi iau plătit deplin 
înaintea noastră. Deci domnia mea dacă am văzut a 
lor de bună voe tocmală şi deplină plată şi de la dom- 
nia mea am dat boerinului nostru credincios mai sus 

„ Scrisului Crăstiian Rotumpan logofăt pre ace a tria 
partia din hăleşteu mai sus numit. drept aceia ca săi | 
fie lui şi de'la noi diriaptă ocină şi cumpărătură cu 
tot venitul și altul să nu să amestece. Sau scris în 
Sutava la anii 7133 Octombre 2. 

Domnul au zis. Pecete domnească. 
Radul Dinga 

Din Condica Mitropoliei Moldovel, satul Nemerniceai fața 840, 

105. Fără an (c. 7133) Oct. 20 (1624). lonaşcul Prăjescul cum- 
pără cu 120 taleri în Stolniceni părţile şătrăriţei Todosia Balco. 

Aaa tv Toaccita Bankot, wzTpapnu, ui kr Toun Ko- 
«o | nin auz atv. Eachaie. wu Magna. un Koe | raurun, 
n 'Toaepauko deuogin avu Bank6. ue | '7pap. „punte A£ 6vu 
Bord HocTpa M2PTVpHCHM | kw urc Santi 44 HOCTpY, RV „pune, 
AE BVH AE Bot | At Hne acvnpuu,. unu ego, am BZHAVT 4 
MocTpa Mo | uize un count ue am av A cât, A Groannu'knu, 
“E CAY AAC | A HOCTpA MApTE, WU 0 4 BAHAVIT AjAMHCAA. WI9= 
aa | nvavn Heonauuko npzkeekva AtpenTrv w cvră | tun A4ozsrun 
AE Taâip. BAN BVHU, KY "TOP BEHHTVA | aieh izpun LH „in BaTpa 
CATVAVH 1WH AH Waputi un | pH Kzanv, un d TOT A9kVA. Wa 
tr EA At moap. aa mc | aa Ilvpueactin Acu ua Ac Hou mu 
AE ROKOHIH HOIIBH. | LH A HenouH HOLppH Ha c HanEz 4 -AHropue, 
1ap At | ez Ba adaa pe vH AHpEc Aa UMNIRA. Ca MAMBZ A ca 
pat | aueaa Aupec... npe azastă scrisoare a noastră. ni | odă- 
măoară în veaci. WU „AH'pauacTa MTOKMĂA a HOcTpz- | av djocr 
Hwnawukw Taapuz At Ilvpurarițn n Ilzrpauio A BAZAEIIn 
sun BocranTun ului dipareczv 1pawko | arbnoak. un Micpavu, un 
Inaonie A€ Xachaukuu | mn Toaarp Xaprckva, un Toma Ak- 
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noak, un ga | chaie ae Iioneuin mn Ilona Angva Ac Mamkanit. 

wu Bzphar | ae Bosmen. un Tanrogie “oroak Ac lwnzu'bun. 

IAAMH | GDăntehă BVH AMEMIAU AE NpEH HIpEVIOp, 1IpE dan Mape 

Mzp | mvpie neammnar HocTpt KZTBA auteT Banhe aa HocTpY | abat 

vc ka ca aHEz Avănkava un 3annc Aodieckv aut îpâue | a- 

UACTA AZP'TVpHcum ca ca tie. 
nuc v Groannuknu wk u 

a3 Bacnaie anko uckaa 
43 lwnuumko Îziiguz Hckaa 

Gazena nuc 
43 Ilzrpauiko Voroa'k 

aa_Raphar wr Rosmeph npHkAvunauerE Ha ct TeRMEBAV 

sare. (eu Barnat din Cozmeşti prilegitu-m'am la această toc- 

mală să se ştie). Ă 
Ilona Muxanaz. , 

Acta Stolniceni-Prăjescu ţin. Bala plic V, 13|: Zapisul acesta 
e cuprins în ispisocul lui Miron Barnovschi din 7133 Mart 1; (vezi; 

mai gios supt an). 

106. 7133 Ghenar 27 (1624) Iași. Radul Vodă întărește lui 
Gavril Capşea pitar o casă cu jirebie în Stroeşti, cumpărate cu 20 
taleri, s 

+ Bo Paqva Bcegoaa. BX MAcmiro FenApa 3EM4H (Moa- 
AaBckon), wa npinae pa Ham n ripba, Senain | nana B0- 
akpn Tanpua Banw'k n Skazogaa mpa, amin canti Banc aa | 
cREA'ETEACTEO WT Bou npăanin, n ata AcBpuy tak Ba- 
cnaie Taamau u Bacnaie | Poazuura. n Bachate Ropnau. n Lo- 
Hawko Gremepknva n Eacnaie Hapanu, n Aaanurea | wT Xomnina. 
n Xuaun Ponva cr Grporpin u Ilona Iconamko wma. ni Iona 
Taurogie mu | n WP HHUIny A!0AH ACEGHX. Kako npinat nprka, 
miau, Bocrun ca ea er Aoknua | Azipa AMapuka npeST'kea. 
Pâai EAHA Azakha. Wro_EHA Acei Wr Ranuuegu nur. ca ner- 
HAAECkT AA) CPEEPHR. H CA _TpH BOA.  GONZ -BZCTAAOC. HU Ad 
CROIO  NpAROI WTHHHIO. n AA EAHă np'kâilo wm ce4o 
Grporiţi, cz Bzcek ACXOAOA. | ui man Aaa cat eahă nap. Kamen 
MAENOBOIO WRHOBaHH. papi NET Taatph. HHO iu | tako veHAEroat 
TOE BHUIMUCANOE TPORMERAS. AMEXE HHXH. d FCNABAH NakuX | 
4 Hac AAAOXOM H NOTBpZAHXOM, Enupturinont, Tatona Ranwmiv 
MT, Toa | 40 ca xnpbăie n ca ec npukoa. wr ciao Grpoeb 

I
E
E
E
 

 



dy 

HA MOAAaB'k n Toa Map, Kati BA Anti | Kâko Ad €cT eur ui 
GOT Nac CA BACEM AOXOACAI. HI Hi :HHKTO AA c He SMHIUArT, 

MHC V tăc BAT +3pAr re k3 
[enata kasaa. 

Avan'Tpauko ÎȚecan Bea awrodr 
— Apbpeuku 

Io Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţă- 
rii Moldaviei, adică au venit înaintea noastră şi înain- 
tea tuturor a lor noştri boiari, Gavril Capşea şi au 
arătat înaintea noastră un zapis de mărturie de la mi- 
litari de mai înainte şi oameni buni anume Vasile 
Talmaci şi Vasile Romăşcel și Vasilie Corpaci şi lonaşco 
Stejăreanul și Vasilie Bărlici şi Daancul din Homiţa şi 
Hilip Robul din Stroeşti, şi popa lonaşco de acolo, şi 
Popa Gligore tij si de la alţi oameni buni, cum au 
venit înaintea lor Costin cu fămeaia lui Dochiţa, fata 
Măricăi preuteasa, pentru o datorie, ce a fost ea da- 
toare despre Capşea pitar cu 15 taleri de argint, și cu 
3 boi; și el s'a sculat şi a dat a sa direaptă ocină și 
moșie, o jireabie din satul Stroești, cu toate veniturile, 
şi a mai dat lui o păreache de pietre de moară preță- 
luite pentru: 5 taleri. Deci noi cum am văzut acea de 
sus zisă tocmală între dînşii, iar domnia mea iarăşi 
şi de la noi am dat și am întărit mai sus scrisului 
Gavril Capşea pitar acea casă cu jireabie şi cu tot ve 
nitul din sat Stroeşti pe Moldova şi acea păreache pietre 
de moară ca să-i fie lui și de la noi cu tot venitul; 
și altul nime să nu se ameastece. 

Scris în laşi la anul 7133 Ghenar 27. 
Domnul a arătat. 

Dumitrașco Ştefan vel logofăt 
- = Dobrenchi. 

Acta Muzeul Municipal, Iaşi, donaţiunea N. Drosu, plic... No... 
cf, Surete ms. XLIi, 27.  - 

— Datorii (daljao). Dochiţa fata preutesei Mărica rămăsese da- 
toare iui Gavril Capşea cu 15 taleri și 3 boi şi neavând cu ce plăti 

datoria îşi vindu partea ei de pământ cu aşezare de casă. Se zicea la 
șurina de pămint din vatra satului cu făşia de pământ de arătură — 
— țărină — jireabie. Erau jireabii cu case şi fără case, 
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Interesant că în preţul datoriei se mai plăteşte şi cu o păreache 
de pietre de moară, preţeluite 5 taleri, 

— O pereche de pietre de moară nap[a] rame maenor, sl. 
nâpa = le paire, lat. par, pariculus (dem.) it. parecchio, îr. pair, 
paire; parra. alb, par, uhall, paar, par; cuvint străvechiu aric, 

Stroeștii. Cele mai vechi ştiri de Stroeşti le avem în uricul lui 
Alexandrel Vodă din 6961 Febr. 8 (1453). (Cf. Surete XVIII 60). Satul 
există cu forma sa la plural, când Maruşca Stroloae (erpoacogă 
iapviuka) îşi dă satul Stroeşti nepotului său Oană postelnicul, îmbe 
cuturile (oBa kv'rhi). Dania e întărită cu ameninţarea cu plata Zavescăi 
(3agkckw) de 60 ruble de argint, de acei din frați, nepoți, dia neamul 
său, sau a părintelui ei sau a mamei sale. Deci ia 1453 erau multe 
neamuri Sfroești, cari au inmulţit aşezările de case şi au întemeiat 
satul Stroeşti, pe locul unde a descălecat primul Siroe; aceasta cu 
mult înainte de 1400, ă 

la opisul de actele Stroeştilor întocmit în 7224 Dec. 10 (1715) se 
aduce un alt pergament mai vechiu, din 6957 Fevuar 21 (1449) de la Ale- 
xandru Vodă în care scrie cum Vodă întăreşte Marușcăi lui Stroe ot 
mănăstirea Boişte lângă Graşi, unde este hramul Naşterii Prea Stintei de 
Dumnezeu Născătoare, ce iau dat maica iui Dragoş, ca să-i fle ei ne- 
clătit şi cu poiană, ce iaste supt ascultarea acei mănăstiri şi cu tot 
venitul, (cf. Surete ms. XLII 10 b). 

Din alăturarea acestor 2 acte reiesă că Maruşca fiind stăpână 
peste Stroeşti, prin dania mamei lui Dragoş a dat şi ea la rândul ei 
danie acest sat nepotului său Oană postelnicul, 

Neamurile mai de aproape, pe care ie îndepărtează Marușca lui 
Stroe prin amenințarea cu piata Zavescăi în 1453, se vede că nu s'au 
lăsat intimidaţi, ci deschid proces supt Stefan cel Mare, Şi anume se 
scoală 3 neamuri; Petre Stravici, Fete Brătulescul şi Boldur cu ju 
păneasa lui Naştea ; aceasta în 6973 Dec. 30 (1464), — deci chiar după 
10 ani — şi părăsc pe One pentru satul Stroeşti, dat danie de mătuşă-sa 
Măruşca Stroioae, Stefan Vodă judecă pâra cu divan şi aflându-se satul 
dat denainte lui Alexandru Vodă şi denaintea boerilor săi i-au rămas cu 
giudeț după legea ţării şi hotărăşte ca satul Stroeşti să rămăe tot a 
lui One, precum îl scriu uricile, iar Boldur cu ceilalți boeri au rămas 
ca să m'aibă nici o treabă la acel sat. (Cf. Surete ms. XLII 10 b). 

Urmează dar că blăstămul din 1453 n'a prins, căci neamurile sale 
nu S'au speriat de amenințările blestămului; ci-şi caută dreptatea cu 
pâra la divan. Urmează dar că cei trei boieri: Petre Stravici, Fete 
Brătulescul şi Boldur erau rude cu One; dar ce fel de rude anume, 
de pe mamă sau de pe tată e greu de precizat astăzi, 

După 30 ani, în 7003 Martie 13: (1495), se dă un nou uric de 
stăpânire urmaşilor lui One. In adevăr în acest an Stefan Vodă în- 
tăreşte la patru frați şi la trei nepoate de soră stăpânire pe întreg 
satul Stroeştii, pe Moldova şi fraţii erau Drăgoţel, Petru, Gliga şi 
Cârţilă; iar 'nepoatele lor de soră erau: Nastea, Parascheva şi An- 
ghelina (Surete XVIII 87).
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107. 7133 Mari 9 (1625), Suceava. Radul Vodă întăreşte lui 
Dingan paharnic cumpărăturile făcute în diferite hlize din trupul moşiei 
Oteşti, la ţin. Ajudului. 

+ How PaaSa BotBoAa. EXilo MAcriie renApz Seman Mwa- 
AABCKON. WAX  NpiHAc HpA Hâmu, Î | np'ka huiemu. awaqaeckiu 
soakpn. Beaukuan îi maanmu, cara Baweai$ | Anuran. nzyzg- 
HHUtA. 40 ce4o GOTen, BOAWET AKVACKOMS, cz €AHN Anne! 
a 388 | Anmeacraw. WT Al0AH. AOEPHX: cavru renapekuy, nat 
Hacuaie nay. wr [zacutetpu, n Bachaie | ata wr ram, n non 
anrogie Gram îi Tvagrp Huepkiua. un wr tiu nori | 
APAN AOBpHR, H capi cnie micSraia n ce'kanreacraoata 
gaz Wu. | tako KSuna anuipegennon$. casr nule Anurau. wr 
TpETOE Wacr 34 WrHun$ mph | maa uacr wm Îlapacka Aziaa 
Hcak. gusta non Wpera. npbSuSkaa Bzaauogu. | Gom cec Greu, 
Ca Bic NPHROA tă, UTO c H36tpST, HM TakOAH, KSNHA, ac 3a | 
wTrHuHS Lcpanozn n apar ero Iledan cuae GanSa. ui vw cea 
GOrapu. paai ceaun | naatear, Srapekuţ, Bar. 3anaaTha uk 
raatu, Wwr H'haa azagaa, n pSnux | ASmumrpă Gus... gopnur, 
Că BIC NpHXOA EA uTo c H3Bepvr. WT tapu. n WT | a'krpo 
CEAOIO 1 WT c'Bioarui, H wT7 manu. H wm abc. n GOT caaogz, 
si "TH KSNHA | dacr 3a wrunnv, | cox Baacr erunin paqu Sru . 
34475 W TH KvnHa Exck uacr 34 wrhiiv TekAa | Azipa wnran 
Buvka... pT'& uac wm Ha noro Gokoqoaa. umo c în HaBEpeT 
pai | Aga Sr saaru mu wror cea wreipu. Ho cuakeuit mor 
Bănie 8a cB'BAHTEA | cre wr Toaukbik AIA ASEpHX. casrii 
TenApckHy E'kpogaaui sean H wr mac pda | norepzanan. cavsu 
Bau Bhunpeapearinoav Auhran nzx, na PER Buni | canur 
ezck uacr sa wrinv Wr ceqo COmeu Kano Aa cm em$ npagaa 
wTuuă | H BWKSNArie Hi ca BAcEm AOXOACA, EMS n ATi. uk 
HenopSiueu8. HHKO | AH Ha B'Rkbi, HUH Aa ce Smnuaer np'ka, 
CHâ AHCTOM, Han, - 

MHC 8 COȚUAR BAT =+3pAr, MAT ș 

Ga renana grata = ASnou vpn 

Pecete în tară căzută 

Avaurpawko I[ledan ara awroder vu, 

„Radul Vodă din leat 7133 Mart 9 pe Oteşti ţinut. Ajuduluie, 

Konstantin Dumitraşco ban
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Iw Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţă- 
rii Moldaviei; adică au venit înaintea noastră şi înaintea 
alor noștri moldovenești boiari a mari şi a mici, sluga 
noastră Dingan păharnicul din satul Ofești, ținutul Ad- 
judului cu un zapis de mărturie de la oameni buni, 
slugi domneşti, anume Vasile păh. ot Gălășeşti, și Vasilie 
med. deacolo, și popa Gligore deacole, şi Toader Ive- 
ranţo şi de la alalți oameni buni și bătrâni, aceaste 
scriind şi mărturisind într'aceale, cum au cumpărat mai 
Sus Scrisul sluga noastră Dingan din a treia parte de 
ocină a treia parte de la Părasca fata lui Isac, nepoata 
popei Crăstea, strănepoata Bălaciului din satul Oteşti, 
cu tot venitul ei, ce i se va aleage; și așijderelea au 
cumpărat partea de ocină a lui loan şi fratelui său 
Stefan fiii Sacului, tot din satul Oteşti pentru 11 ughi 
de aur, de şi-au plătit bine capul pentru oarecare străm- 
bătate din mânule lui Dumitru Scu... vornic cu tot ve- 
nitul ei ce i se va aleage din țarină, și din vatra sa- 
tului şi din făneațe și din mori, și din pădure şi din 
livezi ; și iarăși au cumpărat parte de ocină... din par- 
tea de sus, pentru... ughi de aur, și iarăşi a cumpărat 
toată partea de ocină a Teclii fata lui Țigan, nepot... 
partea de pe apa Sohodol, ce i se va aleage pentru 2 
ughi aur, tot din satul Otești, deci văzând cel zapis de 
mărturie de la atâţia oameni buni slugi domneşti cre- 
zut-am înşine, şi de la noi dat-am şi am înărit... slugii 
noastre mai sus zise lui Dingan post. pe cele de mai 
sus scrise toate părțile de ocină din satul Oteşti, cum 
să-i fie lui direaptă ocină şi cumpărătură şi cu tot ve- 
nitul, lui şi copiilor lui și nerușăit nici odănăoară în 
veaci. Şi altul să nu se ameastece înaintea acestei cărţi 
a noastre. S'a scris în Sutava la anul 7133 Mart 9. 

Insuși Domnul a poruncit 
Dumitrașco Stefan vel logofăt a învăţat 

Lucoci uricar 
Acta Gh. Strat [eleşteni Roman plic Oteşti (Cf. Surete XIX, 

90, 130), în dos nota „Radul Voevod din let 7133, Mart 9 pe Oteşti 
ținutul Ajudului. Constandin Dumitrașco ban. 

„de pe sărbie pre limba Moldovenească am tă!măcit la anul 1814 

febr. 6%, Cliucer Pavă! Debrici ot Mitropolie,
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108. 7133 Mart 22 (1625) Suceava. Radu Vodă Mihnea întă- 
reşte lul lonaşco Prăjescul cumpărătura ce a făcut cu 100 ughi une; 
a opta parte din jumătate de Stolniceni de la Gheorghe Sulitaşul. 

Hw Pagva RoegoAa. Bile mMacrilo Lenapa BEHAH MOAAdB- 
ckou. ww nipinaoiu'k nigra nau. n rip'ta na | win Boa'Epn caS3u 
Hava Îwhauko ca Îukoap upzEeRVA GHE BHCTApHUK. 4 Nputieeha | 
EAHH Bate 3a ceaanriacreo cor rauri 6Hg Aorober n com 
Bzuck RUE ABopunk, îi 60 e | somamto ue acroder n Hw- 
Hawke Anykanateva. Bug npzkzaas. n Heonawuo Ilbukva | sue 
crapocrv. Hi Îlarpatuko. ucanan. n Fanropie Buetanva (sic) crap 
roganiko Bauer un ÎȚledan Vo | nzpaie. Iwnamro Tazpuă. i 
Fewgrie opun Gr AsBpvarn, n togatuo cin aan. n OP 
MHOTHX AAN. ACEBHX cuu, mcvrai |n ce'banTeacrevrape Bz 
TOT 3amnc, Kako npihac npka nau Iuwgrie cuz Panregie Gv- 
anuamva, H Toaocie BHika, Kaqanca. 607 (OToAHHuAnuH HEKHAt 
HENOHVBAEIU | anunpiienaogati. na a A0EBO ECAHOE HAM Hi Npo- 
AAAa CBOEro Npagaa wruhaa | n AEatna wm noaoguna ce W7 
Gmoaunuaun, Wemaro aer, UT V BaccT,,. | Ta npoaaan Nnkoap 
Dpăkeckva 6u8 Bucmkpnuk. wuz Iwnanko | n 3anaamna. ta uc= 
NAZHH BACH TH BHUIDHIEA p. Vru, BA pvRHX. Lhiwprie cun 
Pauco | pre Gvanuamva. n 'Toqocie Bnvka kaaanioa, 07 GToa- 
HHUann, Ta renABatii tako Bu | ArExom Hy aoBprk Boat mor 
MăaV, H HCOAZHA BAnAâTY, H TOP Banuc. 34 maprvpie | WT THX 

giiunucanuy  Boakpn rengamu eră B'kpogaivut, HI AdA0kom n 
vipknuxoa. | cavsn nau Iwnaurkoau ca Fukoap npzieckva, Ha 

„Tâă WT IMDAOBHHA ceao WT Groa | ntiuanni wcmaro uacT. KAko 44 
EZAET EMY HU We renABAMH. Mpagaa wThuă n abaniia | u Spuk. 
H BHKVIAeNiE, CA BaciAt AOKOAOA. HEnopVieHv HHKVANK Hă B'EKH, 
H HN | AA € NE VAIHUIatT. Mp'EA, CHA AHCTOM renABMn (şi altul 

să nu se ameastece înaintea acestei cărţi a domniei meale). 
nuc v Gvuae. =+3par. MapT KB 

Tenana ka3aa (Domnul a arătat). 

AvmuTrpauiko I[ledan Bea acorăer 
= Ganaa 

Ilw Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 
țării Moldaviei, adică au venit înaintea noastră şi îna- 
intea a lor noştri boiari slugile noastre lonaşco sin Ni- 
Coară Prăjescul biv visternic şi au adus un zapis de
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mărturie de la Ghianghia biv logofăt și de la Băcioc 
biv dvornic şi de la Nebojatco biv logofet, şi Ionașco 
Mihăilescul biv parcalab şi lonaşco Peaicul biv staroste, 
şi Pătraşco Ciolpan şi Gligorie Şcheianul staroste şi 
luraşco Bașot şi Ştefan Ciocărlie și lonasco Tabărţă 
şi Gheorghie Borşu din Dobruleşti și Pătrașco Ciogolea 
şi Costandin din Viădești şi luraşco fiul lui Adam şi 
de la mulţi oameni buni astfel scriind şi mărturisind în 
cel zapis, cum a venit înaintea lor Ghiorghie fiul lui 
Gligorie Suliţaşul, și 'Todosia nepoata lui Calopod din 
Stolniceani, de nime siliţi nici învăluiţi, ci de a lor bună 
vreare şi au vîndut a sa direaptă ocină şi moşie din 
jumătate sat din: Stolniceani a opta parte, ce-i în ţinu- 
tul ... . aceia au vândut lui Nicoară Prăjescul biv 
visternic tatăl lui Ionașco și a plătit lui deplin toţi acei 
de mai sus scriși bani: 100 ughi în mânule lui Ghenghie 
fiiul lui Gligorie Sulițașul şi a Tudosiei nepoata Cala- 
pod din Stolniceani, astfel domnia mea cum am văzut 
a lor de bună voe tocmală şi deplină plată și acel za: 
pis de mărturie, de la cei de mai sus scrişi boiari 
domniia mea, încă am crezut şi am dat şi am întărit 
Slugii noastre lui Ionașco fiul lui Nicoar Prăjescul, pe 
acea din jumătate sat din Stolniceani a opta parte, ca 
să-i fie lui şi de la domnia me dreaptă ocină și moşie 
şi uric şi cumpărătură cu tot venitul, nerușeit niciodă- 
năoară în veaci. Și altul să nu se ameastece înaintea 
acestei cărți a domniei meale. Scris în Suceava la anul 
7133 Mart 22, 

Domnul a arătat. Dumitrașco Stefan vel logofăt a 
învăţat. o — Savaa 

Acta d-na Soltana Dediu, n. Prăjescul, Stoiniceni Prăjescul |, 8, 

109, 7133 Mart 22 (1625) Suceava. Radul Vodă întăreşte lui 
lonaşco Prăjescul cumpărăturile, ce a făcut cu 300 taleri de la Efrim. 
şi Palaghie a două optimi din jumătatea de gios a Stolnicenilor. 

T Hw Paasa Boeoaa. Bomilo Macri renApa 3E4H Moa- 
ăekon, o npinacurk npka nau n pa | venan nana 
Boa'kpu, Lwnamuro cuz Hukoap npzmeckva, Ene BHCTAPHUE, n 

5
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npuHecha | canu aanuc 3a cakAnreacrao, W7 np'ka, Lauropie Woa= 
“MAN Npakzaa6, H Bopvn | Tap komue. n Daagna Voroak n Tuwg- 

"vie Bopu'k, n Nlarpamke Voroak. n Tpeva | wm Izuauu. n 
Toaarp Bvwpkuva. n wm MHOTHR APAN AOBBHR, cui, nuevrauue | 
H CR'EAHTEACTEOTALIE Y TOTO Sale KAKO npinae np'ka numn. 6- 
pum | n cecrpa ro Maaarira cuae Toaocieau, Buvun Rananoa,. 
HHRHA HENO | NVAtHu aNHnpHeHAsganu, Hz aa ACEp'E acak um 
H Npaaaaa ceoero mpa | eaa wma. n A'kana 607 noaouna ceas 
wr GToaHHuaNu, WT Hf uacr | wr weaa uacr agk uacru 
Că BEC TIpHXOAOM. n ca cvenan Bă uacr Gapna. nonma Aparan 
n COntoa. n Hnkoap. ven ca qomoar, n ez uacm Ilaaariean cre- 
rpu  Cqoum | mu cvenan noumk Ilzrgva n  Lpzawra. “aa 
npoaaa Hnkoap Ilpzecva Rua | enerapnur. uacr Edpum aa 
EAHA CTO H ET AfCATP TaA. EHTU H uacm nadarie PH 34 | 
FANA CTo H Deratcar aa. Burn. n gacracă Hnkoap Ilpaee- 
KVA Wua Îwhamko | n naarhan na uenazna THY BHUINHCANAX 
nusn, Ea pviu Gaspum ou maa. euri | n Bz pwru naaaria mn 
pH TâA, TA FCNABAMn takow. vEHA'EXoq. a HK A0bpo | oanor, 
TOKMEX, n HeiiABhă MA4TV, Îi aa MapTVpiE BX RHUINHUIEM. Fen- 
AB | empiem Bkpogaroa, n AdASĂO4 n vkp'Enuțom cavsu Ha 
Iwnauko cha Hukoap | npawtekVa Ha Ta WT NOAORHHA CEAS COT 
Groanhuatn. wT wema ucr mu | wm nnna uacr ag uacru, 
H CE CVCHAH, AKOX EHIUIIHUIEA, KAkO Ad ECT EMY W W0T Pena | 
Mpăgaa WTHHHa H A'RAHHHA. H VpHk. H EHKVNAtNIE CZ E2CAM 
ASXoAoA. Henopviuete | Hukvau na akku. n nu AA CHE VMHIUA'T 
npa chat aicrom renagan, 

Gam renanz peu, 
- nuc v GSuae =+spar 

Map ke 
43 AvmuTpauno I[eau 

BEA AWroder vu, —h Gaga 

Iw Radul Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ță- 
rii Moldaviei; adică au venit înaintea noastră şi înaintea 
tuturor a lor noștri boiari Ionașco sin Nicoar Prăjescul 
biv visternic și au adus un zapis de mărturie denaintea 
lui Gligorie Ciolpan parcalab, și Voruntar comis şi Ga.- 
vril Ciogolea și Gheorghie Borşea şi Pătraşco Ciogolea 
şi Grecul din Pașcani, și Toader Boureanul şi de la 
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mulți oameni buni, astfel scriind și mărturisind, în acel 

zapis, cum au venit înaintea lor Efrim şi sora lui Pa- 

laghiia, ficiorii Tudosiei nepoți lui Calapod, de nime 

siliți nici învăluiţi, ci de a lor bună vreare și au vân- 

dut a lor direaptă ocină și moşie din jumătate sat din 

Stolniceani, din partea de jos din a opta parte doao 

părți cu tot venitul şi cu vecini în partea lui Efrim, 

anume Drăgan şi Oniul şi Nicoar tofi cu case şi în 

partea Palaghiei surorii lui Efrim iarăşi vecini, anume 

Pătrul şi Grăotă, aceia au văndut lui Nicoar Prăjescul 

biv vistiiarnic, partea lui Efrim drept 150 taleri bătuţi 

şi partea Palaghiei iarăşi drept 150 taleri bătuţi, şi s'a 

sculat Nicoar Prăjescul tatăl lui lonaşco și a plătit lor 

deplin acei mai sus scrişi bani în mânule lui Efrim 150 

taleri bătuţi și în mânule Palaghiei iarăşi 150 taleri, 

astiel domniia mea cum am văzut de a lor bună vreare 

tocmală şi deplină plată, şi acea mărturie care mai sus 

- scriem domnia mea încă am crezut şi am dat şi am 

întărit slugii noastre lui lonaşco sin Nicoar Prăjescul 

pre acea din jumătate sat din Stolniceani, din a opta 

parte tot din partea de jos doao părți şi cu vecini, 

cum scrie mai sus ca să-i fie lui şi de la domnia mea 

dreaptă ocină și moşie şi uric și cumpărătură cu toate 

veniturile neruşeit nici odănăoară în veci; şi altul să nu 

se ameastece înaintea acestei cărți a domniei meale. 

Insuşi Domnul a zis. 
Scris în Suceava la anul 7133 Mart 22 

eu Dumitraşco Ştefan vel logofăt am învăţat. 
—Sava 

Acta d-na Soltana Dediu, n. Prăjescul, Stolniceni-Prăjescul 

plic. VII, 3. 

110. 7133 Martie 24 (1625), Zapis prin care Costandin feciorul 

„dul Petre Cehan cumpără cu 15 zloți şi 2 potronici părţi în Dumbră- 

veni de la răzeşi, 

Bae 3ânnc. KVM MEPTVPHCHCRY, KV WEcT BANC pe AtHH 

anvme, Îwamko deuopva avii Toaaep AH Avepaebnu, uenvrva 

[vren. KVM av EAHAVT 4 TpEA NApTe, ACI NâpTe Av He- 

sudop ph câT A AvEpag ana, AH RATA câTSAvSh A9k A€E apâT,
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uim dznau, npe SHAe Ea ki HapTe AVH, Iun Ko ask A fpicakz 
vHAe av ăcerv npicaka Av Hektidsop. aa danTziia. aa Rocuua. 
Acvnpa Kvchuie pu nzAvpe. vHAe av ocmv npecaka avu He- 
KHă;op. d TyEA NapTe Korn Man cve ckgie, Lu kv 49 AE rpz- 
AHNB, ESEopva danrauie. KVcHUiE. wH „pri "TOT 40kvA. npe 
VHAE Ba YH. atzHAz vw am Banavr Avi RocranTun deuopva 
lerpen Wexan. um am avar e 340, uiu & n9T.-Ae aa Reoc- 
TaNTHH, AeHHauur'k wmoarvavavu, Rv EI nzprap. uiu mona. Mu= 
XzHA& iun nona Aunegau, un COnauk. wr Ilzrpau. tun Hkrva 
mu dAeuva mn Bnhaawko A€ auecră mapTvpucum. 

Bza'kro =+âpar, mea, apr Ka, 
Pecetea tărgului Vaslui în fum; ştearsă. 
Acad. Rom. LXXXIX 69. ct. Surete, XVI 45; textul deosebind 

întru câtva Pam dat acesta în cirilice pentru fonetica lui, Vezi Surete 
ms. XXVI, 239. : 

Pentru Cehan vezi Surete VIII, spiţa Racoviţeştilor — Cehăneşti, 

111. 7133 Mai 4 (1625). Hărlău, (romănesc). Radul Vodă scrie la Cazan post. şi Toader diac să cerceteze a cul e stăpănire în Pot- 
iăgeni, a lui Nicolachi stolnic, ori a lui Arsenle logofătul ? 

+ Hw Paava BOEROAA, EXIEI MAcTII renApz Bean oaAaa- 
CKOH. MHWEAM cAVra Haul Kz3aN Bu nocr. | u ToaA6p Ailak wr Grz- 
HHCABREWH. H Bac(n)aie Xouvurr wr am, (Iw Radul Voevod, 
din a lui Dumnezeu milă domn țării Moldaviei, scriem 
Slugii noastre lui Căzan biv postelnic şi lui Toader 
diiac din Stănislăvești şi lui Vasile Hociung deacole) 
dâmuvă ştire că sau părât de | faţă aicea înnaintea dom- 
nii meale boiarinul nostru | credintos Nicolachi stolnic. 
Cu Arsenie logotătul pentru o parte de ocină din Pot- 
lăgeani. ce să | chiiamă partea lui Borăşel. dzăcând 
boiarinul nostru Necolai stolnic. cau fost | cumpărătură 
Boului vist. şi w au ţănut stolnicul. mai dedemult iar 
Arse | nie logofătul. au dzis că iau tost dare şi o au 
țănut din dzilele lui Ștefan Vod. pănă acmu din domniia 
dintăiu. dereptacea de vreame ce veţ | vedea cartea 
domniei meale, voi să străngeţi wameni buni şi să în- 
tre | baţi foarte cu direptul. de & a țănut Arsenie lo- 
gofătul acea | parte din dzilele lui Stefan Vod. din 
domniia dintăiu pănă acmu | el tot săş fie a lui. iar de 
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w va îi țănut stolnicul Necolai. ia să | fie a lui. dec 
cum veţ găsi cu suflete de wameni buni. așa să | daţ 
ştire. aicea la domnia mia. atasta vam scris n nat ne 
vununu (şi altfel să nu faci). 

Sam gspdn= veleal (însu-şi domnul a poruncit). 
u Hrălovea It (în Hărlău la anul 7133 Mai 4 

= Focea 
Hârtie ; acta Sp. Irimescu cf. Surete ms. XLII 202. Pecetea 

domnească în tuș rog cu exerga: - 

“+ Hw PaaSa KOEROAA. BOXII MHACCPII POCNOAAPZ 3EMAH MOA= 
Aaackon. Cap de bou; steaoa în frunte între coarne, soare, lună, sa- 
bie şi buzduganul, 

In dos stă scris: no'racukuu, 

112, 7133 Mai 7 (1625), regeste, Cartea Radului Vodă pentru 
un hăleşteu, 

Carte gospod de la domnul Radul Vodă, ce scrie 
la Ionașco jicnicerul şi la Grigorie Gorovei și alţi oa- 
meni buni de pe împregiur, prin care le face ştire că 
sau părât de faţă feciorii lui lon de Obărşie cu Necoară 
de Răteşti pentru un hăleşteu ce lau făcut feciorii lui 
lon şi le poruncește să meargă să socotească de va fi 
ținut Necoară cu dânşii dinpreună din zilele lui Stefan 
Vodă din domnia dentăi să aibă a ținea şi acmu cea fi 
partea lui, iar de na îi ținut de atunci să aibă ai lăsa în 
pace şi cum or socoti drept cu sufletele lor săi tocmească. 

Din Perilipsul de acte a vornic. C. Paladi pentru Obărşia şt 
Dragomireşti. Cf. Surete ms. XXXII, 768. 

113, Fără an (cătră 7133) Aug, 12, regeste. Mărturie pentru 
un hăleşteu. ! 

„şi mărturia de la jicnicerul Ionașco şi de la Go- 
rovei după cercetare ce au făcut pe porunca cărții 
gospod de sus pomenită, prin care înştiințază pe domn - 
că numai feciorii lui loan au cheltuit de au făcut iazul 
încă din zilele lui Stefan Vodă din cea din dintăia lui 
domnie, şi încă arată anume şi cheltuiala ce au făcut 
feciorii lui lon cu hăleșteul, iar Necoară de Răteşti nare 
nici o treabă la hălăşteu, cum pre largu arată mărturie.“ 

Dia Perilipsul de acte a vorn, C, Paladi pentru Obărşie. Cf. 
Surete ms. XXXII, 768,
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| i14. 7133 Apr. 23 (1625) Stolniceni, Zapis romănesc pri cate Saatira vinde cu 120 taleri lui lonaşco Prăjescul a opta parte din ju mătatea dia jos a satului Stoiniceni, . 

Ge vao mn Gamzupa dara keenen, CRBHY LH „phiczmu 
NpE MHHE | MzprvpuerekY, KV user Banc A MeV, EVA a 
ARVT Ali VMATĂTE A£ CAT | at croannubu, a conma NâpTE. Ata 
MA CKVAAT UIH 4 „NUTBIGAT. At Tory | vukăn muen. zu, asi ARVT, EN MAY AGCAT UIH AM EZHAVT. av'k napre a m'k | ue cav 
AAC A WIITA NApTE AHH OC KV TOT BRERHTVA AI Ram | un 
AI DZAVPE UA AHN BABI. UH AHN AHBESH, UN HERA AE 
Mo4p | aa nnekv ue tacre „pi XoTrapva IVPUEAHJIHAOG, BaHAvrv- 
Wa Avatncast | uvnzuvavu avu Iwhauko Ilpzateckva Arpenrv w CVTA UIH ACCOSa4H | Ac 'Taarpu BaNn vin, un KENA a AVAT 
ateu Bahn docrav  yvuznSa | Danrepne Vwanan av poem 
garman, un Tuwprue Bopurk as Aonpr | acu. un Tlânoeuu ae 
Hzepanepni, uim penva Ac Ilzukanu, wh | Bachaie Ac Vioueu 
ut AlnAonie A€ Yacizukuu, un Toaqtp cii xn | pkeko wram. 
wH Îwnauko Nagaaz: Ac Goun, un Rocranrun | ec ae Eaz- 
Ari. un Îlărpauuo VWoroa'k ae akoa'k. un nona Iaomue | ae 
Croanăwkun, un aan mvauun wamenu un E2TpăHn | Ann 
MIPEVD AEpHIau caV NpHAeRHT „pTpadacTă 'Tokataz | npe man 
Mape AM&PTYpHE, MVevu'kv win neutuHat npe auserv | 3anuc un 
CâV WIN HEKZAHT. AdacTa ckpIv 10 Mâprepuicum KV | uter za. 
NHC dA Hocrpv, npuaeturvatam un tv Ezcua AIdK | NTpauacTa 
TOKMAAZ UIH AM CKpHC auecTv Balmuc, o 

| inc 8 Groannubuni ear apar. 
| an kr 

Tanropie Vwanan Rua cnar, (pecete) 
5 peceţi 

43 Rocranmun ucr, nekaa 
Acta Soltana Dediu an, Prăjescul, arhiva Stolniceal Prăjescul, plic. V, 7. | ae 

  

„115. 7133 Mai 19 (1625) Hârlău, Radu Vodă Mihnea întăreşte . Ghenghe! biv log. cumpărătura ce a făcut un țigan rob cu 35: taleri, de la Lupul sin Gorcea Udrea. - . : 

Hw PaaSa aoetoaa, Biro macro PCNAPE S€MAn MWAAda- 
ekoU, ww upinacuk np'ka, | mama. Hi mpa nana toa'kpn. ASnsa ca Topuk Yapu, anse Toaqtp kavuap. REA | neon 

Surete şi lzvoade, Vol, XXIV | ! 9 
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AEH. AHHNpHCHACRAN, Hz Sa cro ACEpaa Boa. n npoaaa | cecen 
Npag Xoaon uuran, nmeina. Hwhawko Sursa n ca akrn er. 
goatpunv | hâtuemv Tranr'k Bug aoroer. paai Toharekr ui ne? 
Taatp AHuHiu, HHo Mu EH | A'Eeuie 3a HX Aobpa Boa'k Tome ui 
MAATV SANAZHO, d AH TĂKORANBE H | ww ac Aaan îi noTepz- 
Ahan -tcmn Boakpunv Buimpruennomv L'kuru acroder. | na mor 
enmpeuenomv koaon uzra, uim Hoonauno ASnrSa ca abru er. 
KakO Ad ECT | ev. n WT Hac Npag XoAon Izran Henopvuiin$ Hu- 
ouă Ea Erkki, n nn pa che Smnuarr, me 5 Xapazv, 
=-ApAr. Mă și. | 

renanz peu,  Avmnrpauiko Ijlepan Bea awrăr. vu 
Avanrpv 

Iw Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţă- 
rii Moldaviei; adică au venit înaintea noastră şi îna- 

-intea alor noștri boiari Lupul, fiul Gorcei Udrei, nepot 
lui Toader clucer, de nime silit nici învăluit, ci de a 
lui bună vreare și a văndut al său dirept rob ţigan 
anume lonașco Lungul, și cu feţii lui, boiarinului nostru 
Ghianghei biv logofet pentru 35 taleri curaţi. Deci noi 
văzându de a lor bună vreare tocmală şi plată deplină, 
iar noi aşijderele şi de la noi am dat şi am întărit în- 
şine boiarinului nostru mai sus zis Gheanghei logofe- 
tului pe acel de mai sus zis rob ţigan, anume lonaşco 
Lungul cu feţii lui, cum să fie lui şi de la noi drept 
rob ţigan, nerușeit niciodănăoară în veci; şi altul să nu 
se ameastece. Scris în Hărlău la anul 7133 Mai 19. 

Domnul a zis. | 
Dumitrașco Stefan vel logoiet a invăţat. - 

— Dumitru 
Acta C, Crupenschi, acum răposat, laşi. Cf. Surete ms. XIV, 

504, Pecete în ceară aplicată, 
“+ Iw PaASa BoeBoA cuz Muyuk BoeRoA. “+âptă. Cap de bou, 

116, 133 Iali 31 (1625). Hărlău. Radul Vodă dă carte Gre» 
ului să-și apere satul despre Capotă, 

“+ Hw Pagva BotROoAa BEXÎIO MACTIIO FenApZ SEMAu MWA- 
AdRCKOH, AAEkZ cav KeavHT „pati | 7“ Aomnin avkae, cavra 
moacrpa ÎpekSa. un monta Ava, A CAT Ac | nauikann, sn-
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KEHAY KE „AHEAZ Vii OM. ânvant, Bano, avare adiere | kana 
UIH +AHEBAVHHAL, dă CATVA 40p Uh aa Monmită A0p. Anger aurk 
Ad AT | uacra kapre a pomniu avar, Ka ca aHBz au afiapă 
CATVA, UIH pe ducă | wm. cape XH, un KS kâpr'k aoaanin alai, 
că âH5ă 44 Hginat, un cau | ta apr, ue Ba YH, atata, un 
HHde ca Hiv KvTESz, a un cat 4 wnpu. | nccre kăprik A0au- 
Hin m'kae, S. Xapazv =ragar, HA, 44 

Gam renana Beata. 
"|. p, roşie, şters tuşul 

Obs, Acta Stănca Roznovanului, Iași, 

  

117. 7133 August 31 (1625) Purceleşti. Zapisul uricarului Bo- răleanul, cum a împărţit satul Purceleşti în două punind stăipi noi la mijloc, între lonaşco Tăbărţă vornic şi lonaşco Prăjescul. . 

Aaa ev Bopza'bnuva Spukap. ckpiv wmn mzpTSpureekS KS 
wkcTă ckpuicoape | a a. na ma nodyrue Honamuko T4Bzpuz, 
ue av docr opiu „pi Găuanz, mn kS Peonaune | lpameckva 
Că A€ CTBANECKS caTva nSpunariţiin. cz ae XE «AH 4000. Kzut ka | 
cav dpocr man Tokmiim ausera ASpS wii man crzanur. un ună 
Wav WaHiVT At Aku | ue av noărur Asaunrk AHBanSasu 
ASmHcate ASH BOA%. Ka cz 4e „pnnaguv | carva AH A0W. Atun 
IV d4 COROTHT KS GOAMEH EVHH. In BăTpzni, iu k8 Ava | 
wkaaop AenpeSuz un aka „pirzpunr NI WIOMATATE, 1 AvAte 
wEaop. «pikz utaS | purzavum. „prez aq macspar 8 ds8uk npe 
VHAE AV BEHHT RS AHperiTvA, un | anou mas MrzASur piunu. 
LUN 444 1IVE CTBANIH A£ H3HOaBz. „pi MuAokva | carSaSu, Sac aa 
coko'THT KS AnpenTSA KS wamen Bun un | Iu H KB Eot4 40p LH tdai 
CKOc CTZANIH ui MAH AE MVATĂ. UN a pănr$ ui | va 34NHc 
A XoTzpar ue av docrv ckpue at Mukoap Ilpztekva Bucr'kp= 
HHKVA | vai cav Xomzpam un cav Tom, en AENBeSHZ. auterra 
MIEZ dăm pvnr$, un | am nvc craanin, &H8A «PH MHRAORYA 
cârvASH, a4 vi KoauS Ac rpzânuz. a a$n | Hoonamno  Mzure- 
HAZ. At eve, tut A'Buin AN AHpen'TVA aokSASH am nve | emzanu 
WH AtukcTa Mape A£ Bac. tu Ac ura. up AH'Ppauacra | 'ror- 
mag av docr Tanropie Moanan engraptea. uin Bocranmun A aan 
WT7 Bazar. | wuh Lopauko Saam ww ram, mu Tpeksa wm 
Ilzamkan. un Îlzmpauko wr Baze. un | Anaonie un Toa4tp 
4 Xepkekan, wr Xzenaw'kuu, un Aapnou wr Baăoweipu | wo
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gaccr Pomau, mu Ilona cor Groannuknu, mu dau wamen Bvu 

WH BATPZHH | Ac pe NpeIOp MekitduI, Kă ca HAHBZ 4 că Man 
nzpz tuun AzizG0apz „pH | Bun ca c pir. 

ME V Avpuiattp, 
| EA. =+SpAr. 487, Ad 
43 Bopza'kiva Spukap H Hckaa 
AC MODH Ca IE AMZBHAOH UHHE A CA KApEAc CANTV dbakvTe, 
43 Iwnamko Tzezpuza (pecete). 
Tauropie Voanan (|, p.) 
Gv Ilampamuo Voroak „pa am pocra (pecete), 

7 peceţi peste tot 

In dos: -prizpuaaa kv Tzăzpiua aa Ilvputaeiţu. 

Acta d-ua Soltana Dediui, n. Prăjescul, arhiva Stoiniceni.Pră- 
jescul plic VI, 2. 

118,. Fără dată de an, lună şi zi. Zapls cum Mereuţă cumpără 
în Cărligi cu 10 ughi partea lul Zambolat, 

Rm av kvmnzpar Arpzăus, napre croanueaon. Atu Bzp- 
AMgE, ui WM apTe Act coc Hi april oc | iun av Evainzpare 
ae aa amsoaara, prutopoa YWpconon. At Toaepepie. ui | av Aare 
Muopasua î Sr. mana 9 BamBeaar. me aua momit, Ac 44 Kzg- 
dun | un av Aare. Ann kaca Eoagr. Ac Tapsie. un av docro 
Tanropie ac douli | wu Gaezulta Ac azapetpie. un Gnancono 
mopapea. min dhaokie | iu GOnogogoa, mn aropua. un Nika 
apeuwpoa acu Aasop. mn Hezhauko | penepeac Rugiarn un dpeuiop 
aon Womaprana, wr Vepunăa, un Gumnwu | Iluranoa. mn wi$ 
Tapsin mouun ou Aa$ ckpuc, BamBoaaTe AFH4HNTE | caroasn E. 
CBIZTOGIE, WT AEA0. 1 4V WUH Aa ACNE AE do. un | (mopa 
şters) | napre conac n ca Bune acu. Aazep con nomaro ue Acu 
H, cz EHE  aăroa GToanu | mun what n ca une acu paun. 
W ca ca ipie. GTOAHHKOACH H CA EHHE AATOA | 2 KO dusa Acre 
A6 NHNZPUApE. 

Hacrik un neam mec un neuriyhae 
15 puneri de deget 

„Acta Stolniceni-Prăjescul, plic IX, 7. Scriitorul —Nastea— e uv 
modest diac, căci are foarte multe greşeli de fonetică, de construcție, 
deci de limbă: Stolnicoloi, Ursoloi, Simiono, morarol, îfeclorol, loi, 
co, satoloi, on pomăto, alțol, co, etc, Forma Ivănaşco, drept Ionașco, 
arată că Nastea era un rutean, ce vorbia şi scria prost romănește, 

em



— 133 — 

119. Fără an. August 1 Trotuş. Zapis cum Bejan paharnicul 
plăteşte capul ţiganului Vasile, care a fost furat 2 cal al Lucăi şi loa, 
dând 25 galbeni şi gloabă 5 galbeni, 

Ge vo an a3 Gan Muyar uoarvsva kv Bi Naprăpu Ann 
Tor AI Torpvul. un TOuH B4Tp2 | Hit 'mpzrvavu, um diuu 
Wâmetin Bv E iar anvate Hak uav aocr koruor | um 
Mugur mepegva. um au amin onu, CRPIEM UI M2PTVpHe 
cum KS | cSdsaereae noacrpe tun ki cipncoapit HOACTpA  Neh'Pov 
panAva urc | rvu waran anvate Bacuaie, kai av vpaT ta acu 
KâN. VHVA a Avkan | At kzperen. un darva Avu luu Ac 
Hanau. acu Avea ui KS FAwu av | MiaugenTar vpma kanaop. 
AFI Cav AVăT pe vomă ih Aav ayoncă | npe Bachaie uuranva, 
WIH Adv HpHHcă Kv AmMznAcH Kahn Ac iau | un cav npuaeknur 
wH Haucero gen Ilonn kata aa npunev | win cav aqve acra 
Ai dă -Wpam, pinaunTi ckawnoavu. ui pina | tur", 
HOâcTpă 4 TVTVBOp d KZUH MAN ve CKQIV. AVNZ auH dv ckoc 
ape Baci | aie wzranva cza nitapsz, meHTpY ună ca, trap beau 
Ilzkaphukva cav ev | aam Ac tav nazTuT avu KanvA AE 44 CKAVH 
AB AaT A0.pSku. un un | un ae raatn. ua „phroper un 
REATYIAAG W&TVBAuiHAop | uw'kc raageun, rap kan 499 ua avar 
HZ fav TECHT Ac daun. Atu Eva am B2SVT | aq dz ao 
MâcTA MBPTVpIE At Ad HOH, Avmucaat nzkapinkvavii | Bean na 
czu die qipenrv Wzran at tvanzpzrvpa Eacuait Ilzrauva un | 
wzranka Avu Bazpeaga um dseuopin avu BocmanTun un Vaurogie 
tun hzpa [un KV a4ui deuopn ai can kr TOUH dU4CTA AzOTV= 
pricnm KV cvășaeTeae | noacrpe  ne'mpy man mapt KpEAMHIA am 
ave ui neukrk wpauvavu | ca angz atm dau un anphee ao: 
HE, H HH Aa CE HE VâtuasT, v pr OTV AB a. 

1 Ieuere roorpâwSasu (un ciocan şi o mână) 
Acta Stolniceni Prăjescu plic. X, 8. 

120, Fără an, lună şi zi. Zapis de vânzare, cum Simeon de 
Silişeu vinde lui Drăgoi părțile sale dia Vanciuţi cu cât le-a fost 
cumpărat de ia Vasile. , . 

Gr Gimnwn at Ilzazuzv ckpu, ev uz maprepnceenă | rw 
AMICTE CEpHCoHpE, A ME ROM ev aM BătavT năpre | qi PBanuinuz 
EM KVANADAT AE 44 acale fittipv KaT am Kvnzpar, nenepv 
ATETA 44 EEHAVT TO4T Av Aparon | uz xn 'rormaaa HOCTgB 
cay WpiaeăăT Av mhaavi uaTpapoa | Ilpoaan AparvuutenSa, uz 
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ervaatva Ain Bautzv, ui Bacaie | Ain Ilomzpaa uz Fazpia Po- 
Wenko. iz Hacaie. BiTaativa | GOT MOApAra. biz Mata GONE 
Ev UUg MENTPw MAH MADE | KDEAIIA, am AaT iz SAnicade ue 
AM RvAIzBAT cz 4H6ă | au dau uz Banc Aomirea Aparoi 
NzHTpw Mân Magi | KDEAMIA, dm Miz HekzaiT. EA ca ca Wit ua 
tv Manrue | am ckpue 3anicva. 

| 43 Îlpoaau Aparvultckva EHE BEA WaTpap HckaA 
Gpmonaya ardei Icocada, 

a3 Gimnwu nckaa, 
tg Făcuaie Bzr. (X) 

Bacaie ncaa (X) 
- Tagpua Pouenko 

43 Facnaie cu hocrun npucaSunce Ta 

(eu Vasile fiul Costei prilejitu-m'am atunci) | 

Acta Stânca Roznovanului laşi. După prezenţa lui Prodan Dră- 
guşescul vatav, data trebue pusă cătră 7180 (1672). 

121. Fără an, lună și zi, Zapis de vâuzare, cum Nechitor vlade 
cu 15 lei lui Grozav părţile sale din Coţmăneşti pe Jijia, 

Adec eu Nechifor snz Gheorghiia Coţman. scriu 
şi măr | turisescu. cu teastu zapis al mieu cum am 
văndut ocina | de nime nevoit. nit asuprit. din sat. din 
Coţmănești | de pe apa |ijiei lui Grozav şi Drăgancii. 
brat | Grozav şi Irimia cu femeaia sa B'kaacia | întratiţi 
bani 15 lei şi în tocmala nostră| au fostu Toader 
Uric şi Vaslie Rusul vornicelul | din Stăncăuţi şi lo- 
naşco diiac şi Ilea şi | Măgdălina au fostu de faţ cu 
fetorii săi a lui | Petrea şi lon brat Petrei şi pentru 
mai mare crea | dința nom pus şi peceţile. 

Toader Uric x Vasiliia Rusul X Ionaşco 

„Eu Lupaşco cam fost copil în cas. am fostu în 
tocmala lor am scrisu să s ştie. 

5 puneri de deget 
în dos: | 

„Cumpărătură de la Nechifor snz Coţman“. 
Acta Stânca Roznovanului Iaşi; plicul Coţmăneştilor,



122. Fără veleat. April 26. Zapis de mărturie cum Gheorghe 
şi Elisafta şi Sanda au întors lui Zaharia 30 taleri pentru Coţmăneşti, 

Adecă eu Zaharia scriu şi mărturisăs | cu cu cestu 
zapis al meu precum au venit | Gheorghie fetorul lui 
Coţman din sat din Coţ | măneşti şi cu sorusa cu Ili- 
Safta | şi cu sorusa cu Sanda şi au întrebat pre | toată 
ruda lor de vor vea ei la cea întorsă |tur la sat la 
Coţmănești să întoarcă | a lor direaptă ocină şi moșie. 
iar alții dintru sămen(ţiia) lor nau avut nici o puteare 
să întoarcă | ce sau sculat Gheorghie şi cu llisafta şi 
cu Sanda | surorile lui și au dat treidzăci de taleri| 
bătuți bani deplin întru mâna Zahariei. denain | tea 
popei Brudariului şi Necoar de Mir | ceani şi pre Gheor- 
ghie Răspop de acolea și | Ilișar deacole și Sava de 
Străoani şi Cai | săn deacolo şi Bosnae oi Luceani și 
Mătăiu ottam | desi vădzindu noi plată deplin noi neam 
pus şi pece | ţili noastre ca s fie de credința să s ştie. 

April 26, 
Pop Brudarul 

7 puneri de deget. 

Acta Stânca Roznovanului Iaşi, pachetul Coţmăneştilor. 

123, 7134 (1626) Iași. louaşco Gheoghe vel vornic ţării de sus 
dărueşte fetei sale Saftei şi giaerului său Lupul Prăjescul satul Chel- 
meşti (Hotin) şi Lăţcani (Roman). ! 

Ge Sao as Tkuria Bta ARophnk. roptEn ataman (adică eu 
Ghianghe vel dvornic ţării de sus) ckpiv wn mapr$pu | cect8 uv 
MECT Banc 44 Mit, KVM d AT CAPVA REAMELIIA AHN tzHTva 
Xornnvavu ui (A)zuanu, Ann | uzhwvrva Poanvavu WHHEpE- 
mite. Avnvavu Ilpateva. un 4 | men miar Gadren, ka ca 
aE Xie 40p tm duuopuaop can Apr. | wunha mun mowie kw 
VOT EEHHTVA. tip day Hume AHH de | uopin miti ca hi ca a= 
mbeTeie, neiTpwue Aku AaT AvMAopeaae ln | man npe mape 
KpEAHNUAa necemraa neukria mH Hcka | AHTYBA ANTpAUECT dA 
Mtv AAEBADAT Bariuc Ka ca c (lit, 

MHC f&c BAT <+3pA4, 
Tiatir'k Bta AROpHUR HcKăA (pecete în monogramă) 
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ln dogi 
„Zapis de la socrul Ghianghe vornicul pre Kelmeşti la Hotin 

şi pre Lăţcani (scris de însăşi mâna Lupului Prăjescul), 
Acta Stolniceni Prăjescu ţin. Fălticenii plic: IV No. 1.. Actul a- 

rată înrudirea marelui vornic Gheanghe cu Lupul Prăjescul, avându-l! 
de ginere; deci această filiațiune: 

lonaşco Ghianghe vel logofăt. ; 
= Irina strănepoata Tăutului logoft . 

Satta | - 
=— Lupul Prăjescul . 

124. 7134 Iulie 3 (1626) "Toderești. Neaniul parcalabul de Căr- 
ligătura cumpără în Arpăşești părţile strănepoților Frăţiaei, pe 4 bol 
şi 2 vaci cu viței, ! 

Adecă eu Todosiia fata Vărvarei, nepoata Nastei 
şi Nastasiia şi Prohira şi featele Lupului nepoată iarăş 
Nastei toț nepoţ Frăţinei, tau fost mumă Nastei înşine 
pre noi mărturisim Cum noi de bună voia a noastră de 
nime nevoiţ ni asupriţ- am văndut a noastră direaptă 
ocină şi moșie tam avut dintraceia parte de sat de 
Arpășești, doao părți ce să. chiamă acmu Goeștii det 
am văndut acastă ocină Neaniului părcălabul de Cărli- 
gălura derept doi boi şi o vacă cu vițel. aşijdere şi 
din ceia parte de prespre vale am văndut noi carii 
sintem mai sus Scriș, partia moaşei noastre. a. Nastii. 
toată partia ei, ce se va aleage „din tot satul şi cu tot 
venitul iarăş am văndut dumsale Neaniului părcalab 
întracelaş preț şi atastă tocmală sau făcut denaintea lui 
lonaşco. Bilţul şi popa Gligorie ot. Todereşti și Iordachi 
şi Ghiorghiţ Murăţel şi Misail şi Zaharia şi Costei ar- 
man şi alți mulți oameni buni şi eu Drăgușan diiac am 
scris. Pis u Todereşti vleat 7134 lulii 3 

- az lordachi iscal. Alte 4 peceţi în fum. . 
Ci, Surete ms, XLIII, 973. Iată încrăngătura vechilor stăpâni în 

Arpăşeşti, înainte de a intra în stăpânirea Neaniului părcălabui: 
Rrăţiaa "1476 | i 

: “Nastea 1516 - 

Varvara * Lupul 1576 

a) IN ANII 
Teodosia . Nastasia, Prohira, tată 1626
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„125. 7134 Ghenar 9 (1626) Iași. Radul Vodă “întăreşte lui Bo- suloc şi cneaghinei sale cumpărăturile făcute în Căbiceşti, Roşiori şi Tălpigeni, 

T Hw Paasa noenoaa. | Bile macrrite FENABZ EMA MWA- AABCKOH. (40:ke) npihaom'k ngka namn | n apa namnan (Bo4) pn. cara nawmemv Eoziron, n kw'b(ru)k er. Anrumita. n ca tA | un aânnce aa că'(A'E)reacro. wr mnoru AAH. AWEpH (n E) OHHH Hipkannk. | ka3an wm Bânemn. un Heiona cor mam. n Ieohâmko Ila(on). wrram, n Tosatp Borioa | Airak cor opt. w'hu, n IȚledan Aftak. wm Apmzurkuu. (n Hukn) op Iloroe cor Pzcnonn. | n Boranute wm ram. n ASmnTpr croat. or... (n ASm)urpi cor Grzhnanpu | n... woman (cnu€) nucarau n cR'EAh('reacraStaiu) rako wn cebe | Bânna ww nprisa nnan, SAHA MdcT 84 WTHHHV GOT (ce40) wr Ratnuriu uro e | uarper. MatT eANouw crap cor Hacracira Adipă 84... anSka cn | paan ARa AtcbT He 'Taarp BHTH. H "THR CON ceBe (kSNHA) cana uacr 34 WTHuHS wr | ceae pouinwpu wr Pveva. n wm EpAT er r= Hatuko, H wr cecrpu uk (Iap)acka n Godipotira chat | Hacracin. Ta Wu KSNHA OT np'ka non Bperk wm apuzu(kuu). n wr Ilean airak cor rau, | n wm EspriBaa. Aita wr Taszazeu, Toaarj Borioa. (6)zck ucr HX taukoc'k | uaepu'T paai Aa At che ma nnau, APEPHX, n Tux (kv)nna wr npka nau | cana Macr Sa wrunv wr moro ceao Pounwpn, wm BVĂ40 n wT... n eAHkoc'E H3EtgHT | paan Gocum aa. EHTHY n HK WH cent RY HA. WT 'TpAT BAcA0W. uerupH acru. wm Tzannybnuu... ua wr Taanuy'kun n WT ia ero cerpa non Ponan wm Poaz- HELIU pa4H,.. vr, -nHsu ASGPHX. | wro um e'kuie Bukwnarnie, cor Băchaie cz Mzpiki. wHvk Roata, | uno au enarkeue Ry sa- nuee. Sa căka'kreacrao (w7 TOA)HKHĂ Af9AH ACEPUL | a mu uk BEBOBAYOM Hi WT Hac Tu Adan n NOTEPZAHAH. cavSH Hat cuv Bocitok | n nh'krunu er. durumita, na "BX enwenucautiu wmhunn, KAKO Ad ECT Hm | npago wnunv ur ac. n N9TEpz x Atnie CA EBCEM ASYOACM | un un Aa c ne vmuwuaer, | 
CHAN pru (ov rac) Bam, <apaa. re ș 

Avunrpanuno I[ledan ta awrăr. <A vnurgv 

Iw Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei; adică au venit inaintea noastră şi îna- intea alor noștri boiari, sluga noastră Bosuioc şi cnea- 
Surete şi Iavoade, vol. XXIV. , 9*.
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ghina lui Antemiia şi cu nescari zapise de mărturie de 
la mulți oameni buni şi militari mai înainte, anume 
Cazan din Bunești, şi Neniuţa de acole, şi lonaşco 
Plop de acolea şi Toader Boghiul diiac din Cioruşeani 
şi Ştefan diiac din Armăşeani şi Nichifor Țogoe din 

_Răspopi, și Boianciu de acolea şi Dumitru stolnic de 
acolea şi Dumitru din Stănilești şi... de acole, astiel 
scriindu şi mărturisindu cum el singur au cumpărat 
denaintea lor o bucată de ocină din sat din Căbicești, 
ce i se va aleage partea unui bătrân din Nastasia, fiica 
lui Va... nepoata ei pentru 25 taleri bătuţi; şi iarăşi 

ei singur au Cumpărat o parte de ocină din sat din 

Roşiori de la Rusul și de la fratele său Ionașco şi de la... 

surorile lor Parasca: și Sofronia fiii Nastasiei; acelea 
ei le-au cumpărat denaintea popei Crâstea din Armă- 
şeani, şi a lui Ştefan diiac de acole, şi a lui Burghelia 

diiac din Tăbălăeşti şi Toader Boghiul, toată partea 
lor cât li se va aleage pentru 20 taleri bani buni; și 

iarăşi au mai cumpărat o bucată de ocină din același 

sat Roşiori, de la Buhla şi de la... câtă li se va aleage 
pentru 8 taleri bătuţi, şi iarăşi singuri au cumpărat 
din târgul Vasluiului patru părţi... din Tălpigeni... dela... 

nă din Tălpigeni și de la fămeia lui, sora popei Roman 

din Romăneşti pentru... ughi bani buni; carea le-a fost 
cumpărătură de la Vasilie fiul Maricăi, nepot lui: Bol- 
buc. Deci noi văzând aceale zapise de mărturie de 

la atâțea oameni buni, iară noi crezut-am şi de la noi 

încă dat-am și am întărit slugei noastre lui Bosioc şi 

cneaghinei sale Antimiia, pre ceale de mai sus, scrise 

ocine ca să le fie lor dreaptă ocină și de la noi întă- 
ritură cu toate veniturile. Şi altul să nu se ameastece. 

Domnul a zis. 

în laşi la anul 7134 Ghenar 9. 

Dumitraşco Stefan vel logofăt | 
— Dumitru 

Obs. Ci. Surete ms. XVI, 701.



— 139 — 

126. 7134 Ghenar 10 (1626) Hărlău. Radul Vodă întăreşte lui 
Gavril Capşa pitar, cumpărătura ce a făcut cu 60 taleri în Stroeșii, 
a treia parte de la Dochia. 

Hoo Pagva Botgoaa Bkieto MACTII FEAA BEA MWAqaa- 
CRDE, AD NpiHAE NpEA Ham | ii npka, nauinan mwaqatckumn 
Boakpu. cavr Ham Danpua Banuie nur, cz €AHH | saune sa ce'k- 
ANTEACTEO. WT acuait Taamau. n wr Eacnăie Pomamura, n wm 
Bachaie Bopnau. wr Azukann | n wr Grewmzpanva, wm ram & 
wr Aanuva wr Xomnua. B W7 avnva WT Taat n 47 Nona |. 
wr  Grporpu. n wm Hoonamuko WwT mam. n com aaworu AAH 
A0BpH Hi cTapu nncatatin, | n ce'barbreacreorau $ mor 3annc, kako 
kana Wu ceg'k 607 npkanie mperaa | uacr sa comun GT ceas 
Gmpoewin uro Ha pkkv mMwAqata. 8 Boaccr Gvuaeekor, | wr 
BATpV ct40 H WT NO4k n WP MAnN. H GOT CTAB. H wm HNUIHX 
GPVAOBE 8a Mani. wTo Ha” Mwagatk wma oua Acouka 
Gonoaira paai UMECTAECET TAA, | ho mu ehA'kRiue mom 3anne 
3a cB'BA'BTEAcTOBOraLţIII WT TO4HKHY AI9AH | Ao6pu. ă mu Bkpoga- 
XA HĂ Hi (WT PENAGAH, He Ada -H NOTEpzAHAH cca | cavse 
namemv Tagpua Bank num. Ha oa 'Tperaa acm 34 AV'PHNV 
GOT CE40 | ETpotipu, că aAHHH. H cz BPVAORE. A ca Bre NpBXOA,. 
HAKO Apă ECT EA pată | wrhunaa. n A'Ramnaa. EHkvnacnie cz 
Back AOXOAOM. HEIIOpVULEHHO HE] Koau. na B'Eku. n nn aa c 
HE VMHUIAET, A HâK HE EZAET, 

TCNANE Ka3aa, S Xpăazv 394. ri, 
AvmuTgamuko ÎVledan aea awrdm vu, 

— Tomaa 

Iw Radul Voevod cu mila lui Dumnezău domn ță- 
rii Moldaviei, adică a venit înaintea noastră şi înaintea 

„a lor noştri moldoveanești boiari, sluga noastră Gavril 
Capşe pitar cu un zapis de mărturie de la Vasile Tal- 
maci şi de la Vasile Romășcel şi de la Vasile Corpaci 
din Lăţcani şi de la Stejeranul de-acole şi de la Dan- 
ciul din Homiţa şi de la Lupul de acole şi de la Popa 
din Stroeşti şi de la Ionașco de acole, şi de la mulţi 
oameni buni și bătrâni scriindu şi mărturisindu cu acel 
zapis, cum a cumpărat el singur mai de demult a treia 
parte de ocină din satul Stroești, ce-i pe apa Moldo= 
vei în ţinutul Sucevei, din vatră de sat şi din câmpie



— 140 — 

şi din moară și din hăleșteu şi din alte vaduri de moară 
ce-s pe Moldova dela Dochiţa, fata Salomiei pentru 60 
taleri. Deci noi văzând acel zapis de mărturie de la 
atâţia oameni buni şi noi crezut-am lor şi dela domnia 
mea încă am dat şi am întărit înşine slugii noastre lui 
Gavril Capşe pitar pre cea a treia parte de ocină din 
satul Stroeşti cu mori şi Cu vaduri şi cu tot venitul, 
ca să-i fie lui direaptă ocină şi moşie cumpărătură cu 
tot venitul, neruşeit nici odănăoară în veaci, și altul 
să nu se ameastece și altfel să nu fie. 

Domnul a arătat. 

în Hărlău la anul 7134 Genar 10. 

Dumitrașco Ştefan vel logofet a învăţat 

| Tomaa 

Ci, Surete ms. XLII 27 retro. Pecetea în ceară roşie căzută. 

127, 7134 Ghenar 14 (1626) Hărlău. (îa!ş ?) Alexandru Iliaş Vodă 
„întăreşte lui Gh. Jora parcalab cumpărătura făcută cu 100 ughi îa mo= 
şiile Bieşcinăuţi şi Zubriceni, ot Hotin, zălogite la călugării de la sf. 
Sava, laşi cu 7 ani mai înatate, 

+ Hoo SMaeganap8 Hanraui BorgoAa. Bisto MacTiete renapa 
BEMAN MWAAaBckon, wx npinaomk npka nam n mpa Hamuamu 
soa'tpu casra hau Ăpzran mzaaro n Xena er GOaea. n aka 
HX H Terâa Sa anu, mpa Hamu. Ha caSra n noakpun$ HauutuS 
Tecoprie &Bopa nzpraaan. paan noa cae BanwmukuzSun fi paan 
ueTapATAa WacT ce4o wr ASspuukuu uTo cST BZ BAWCT Yo 
TuuckoMS uTo TEţ COTHUNH, B'kule NOCTABAEHH BaKAGA, AO CTa4 
MoHacTup. pskomia cun Gaga COcipetar. COT cp'kA Tpar rack, | 

E2 AEA HEAFAH. AA ceAha AtCkT. vru, 4 alieAi HE AARĂTH 
MHSH Ha AHz. Ad EZACT TE WTPHHMH. H3rSBaenn, kako cea k- 
TEACTEOBAA . DQ'EA Han. n Goru n mMaesnuS hamen$ Tnamode 
Teo ETĂMEN WT TO4 CTa4 MHACTHP H BEC CAROP, KakO B'RUlE BO 
CA HCTHHO TARO, H MEDEMENHA uEpe3 ANA ceAnm A'kmu. H CBE He 
NAATHAH NSU chiu MHeTHg Kako ccT Stau n Hanu Bos'kgn. 
Ta CTĂ MHCTHD HAMdA BEAHKA T'BPOTHO H CKAAOTHO H Mor 
arse'k paqui TUL NHSH. Ban u Wu BZ3EAH COT TVpuH, E2 
acaaii. Ho Hmkipe WH Toanka 'T'RroTHo. 4 WH Backor'kT. po
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AdtaTu "TRE wruunu. n cep'braacrk Tewpriz Xopa nzpraa& NAEMEHHR parau  Azaare n k&nua, Er wruunu. wr TH Ka- ASrEpH. Sa Aha co vru APEPHĂ. Ad He KSnH'T HHHk Ar0au TEXAN ÎN AZpA4 c&e CON TEX wrhunn u CATBOpHA cEBE €M5 u WT FENABMH, NB4g4 wrhunS u A'EanhuS n euk&naenie ca gzcku ACXOAOM HENOPVIUEH  HHKOAHK Hă BRkH. Hi Aa c ne Smuuaer apa cu ancrom reNAgamu, 
V XZBAaY +3pAA. re, ai 

TENAHA KABaA 

Avmunpauio IjIedan ata awrăbT vu. 

—- Gaga 

Ic Alexandru Iliiaş Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei, adică au venit inaintea noastră şi înaintea a lor noștri boiari Sluga noastră Drăgan Mălaiu şi fămeia lui Olena şi Copii lor și au părăt de faţă înaintea noastră pe sluga și boiarinul nostru Gheorghe Jora părcălab, pentru jumătate sat Blişcenduţi şi pentru a patra parte de sat din Zubriceani, ce sânt în ținutul Hotinului; carea aceale ocine fost-au puse Zălog la stănta mănăstire, zisă stăntul Sava sfințitul din dricul tărgului lașii în doao săptămăni pentru 17 ughi; iar dacă nu vor da banii la zi, să fie aceale 0= cine pierdute; Cum au şi mărturisit înaintea noastră şi părintele și rugătoriul nostru Timoftei egumenul de la acea sfăntă mănăstire şi tot săborul, cum că a fost întru adevăr așa; şi trecut-au peste zi şapte ani şi tot nau plătit banii sfintei mănăstiri, cum iaste cunoscut şi la ai noştri boiari. Astfel sfănta mănăstire avut-a mare Supărare şi sărăcie şi multă pagubă pentru acei „bani, căci că şi ea a fost luat banii de la Turci cu : -aSlam. Deci având ei atâta pagubă, iară ei au vroit să vănză aceale ocine şi aflatu-s'a Gheorghe Jora parca- lab, ruda lui Drăgan Malaiu şi au cumpărat aceale ocine de la acei călugări pentru una sută ughi bani, ca să nu cumpere alți oameni Străini, şi a stăpânit tot el aceale ocine şi făcut-am înşine lui și de la domnia mea dreaptă ocină și moşie şi cumpărătură cu toate
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veniturile nerușşeit nici odănăoară în veaci. Altul să 
nu se ameastece înaintea acestei cărţi a domniei meale. 

“Domnul a arătat. - 
în Hărlău 7134 Ghenar 14 

Dumitrașeo Ştefan vel logofăt a învățat. 

-- Sava 

Este şi un suret tălmăcit de Ioniță Stamati blv vel pitar, scris 
în laşi la 1877 Avgust 24. Cf. Surete ms. .XXVI, 749. 

Obs. Ispisocul prezintă o bănuială, căci la 14 lan. 1626 Radu: 
Vodă Mihnea era mort la Hărlău. Cred că măn. st. Sava a avut ia- 
teres a justitica stăpânire pe 2 moşii la Hotin şi a înjghebat falşut 
ispisoc, 

128, 7134 April 19 (1626) Iaşi. Miron Vodă Burnovschie în- 
tăreşte lui Eremia Pâotea cumpărăturile ce au tăcut dela Manea pltar 
cu 65 taleri în satul Hăsnăşeani pe Siret. 

+ Hw Mnpon Bapnoacekie AMlornaa BorRoAA EXIL MACTII: 
renapa 3tman Mwaaagekon. ww npînat | mpa ham n npta, 
nauinm caer. puma Iazuri wm Xxchămbnu. n ca 
eAHn | sannc aa ce'kaEreacrao cor Ăvmurpv wr Mopkun, n 
wr Eacuaie Prpunra GOT Mvnuea. | un wr- Bvaanuk WT Ta 
Hi or Avmurpv wr Xzenzubnu. n 07 Bpeva wr Ilamkanu. | 
n wm Bauko merpap, n wm Bzananuz vor Mvnuea. nncatap. Hi 
cRkakreacreotai $ 797 | Sannc. Kao wi cet Kana WT riprka, 
nn, wr Man nurap. Back uacr cv | 3a wThiv. uToc H3= 
Reper wr ce4o Xzcnzuikiu, WT Barpv ceao Hi Wwr noak. n wr 
etc | MPHXWA UTO Ha pikev Guper v noaccm (Gvuagckon. pat 
UIECT AECAT H NET Păa, AMUHHY. | MHSH. roTORH. WHO MH BH- 
akaue mo” sanuc, 34 ce'Ra/kreacTeo. WT Toankux. | A0AH A0pH.. 
H Bounu np'kun. a mu E'RpoBaoa, Hi WWT PCNARAMH Ele Ade | 
ko. n vkpknnroa,. cemv uagkza Haim Epemira cena maur. na: 
Oa | Buuinucantaa uacT 3a coruiv, Back uacT man'k nuTap uTo: 
c HSBEpVm WT CEAO XZCN2Z | EH, TakO Aa ECT EMY HI WWT Bac 
NpaRă GOTHUHaa Hi AEAtiaa. H BHKVNAcHIO | Henopvuuev, Hekoană 
Ha Bu. n HH Ad € HE VAHIART, 

Gam renanz Beata S râc <+3p44 an și 
o — Tomaa 

AvanTpanako Iledan Bta awrdr vu. 

 



— 143 — 

Iw Miron Bârnovschie Moghilă Voevod, cu mila lui 
“Dumnezeu domn ţării Moldaviei; adică. a venit înaintea 
noastră şi inaintea sfatului nostru Erimia Pântea din 
Hăsnăşeani, şi cu un zapis de mărturie de la Dumitru 
din Moreani, şi de la Vasile Furtună din Muncel şi de 
la Budancea de acole, și de la Dumitru din Hăsnă- 
şeani şi de la Ursul din Păşcani şi dela Baico şetrar, 
şi de la Bădiliţă din Muncel, scriind şi mărturisind în 
cel zapis, cum el singur a cumpărat înaintea lor de la 
Manea pitar toată partea lui de ocină, ce i se va alege 
din satul Hăsnășeani din vatră de sat şi din câmp şi 
din tot venitul, ce-i pre apa Sireatului în ţinutul Su- 
ceavei; pentru 65 taleri curaţi bani gata. Deci noi vă- 
zând cel zapis de mărturie de la atâţia oameni buni 
si foşti militari, iar noi crezut-am şi de la domnia mea 
încă am dat şi am întărit acestui om anume Eremia 
sin Pântea, pre cea de mai sus scrisă parte de ocină, 
toată partea Manei pitariului, ce i se va aleage din 
satul Hăsnăşeani, cum să-i fie lui şi de la noi: direaptă . 
ocină şi moşie și cumpărăiură neruşăit niciodănăoară 
in veaci şi altul să nu se ameastece. 

Insuşi Domnul a poruncit. | 
în laşi 7134 April 19 

Dumitraşco Ştefan vel logofăt a învățat 
—- Tomaa 

129. 7134 April 24 (1626) Iași. Miron Vodă Barnovschle întă- 
“reşte lui Cozma diac cumpărătura ce a făcut în bucovina Avereştilor 
a unui loc de prisacă, deschis din pădure de surorile Maria şi An- 
-ghelina, în preţ de 20 taleri de argint. 

Hw Mugon RHapnonekiu  MoBnau BOEROAA, EX  MACTIIO 
TENAPA BEMAH  AMWAAGECON, WE NPÎHAOUIA IDEA Ham H NpEa, 
HAWHMH  M04AaBckHmu Boa'kpn eanknau ui manmn. IMapuka 
Momapra'kc, n crerpa e Aureanna no UL APEpOH BOA, HUKHA 
HENOHSAAEHHH, d HEIHCHAOBANN, H NpOAaA Hi npagaa wrhun$ 
Akann8 cant mer nacuko WTo B'Rule caTEOpHA 34 Huy $ B8- 
ko flecpepum wrka Tzannun. Ta WH tipoaaa cASsH nawem$ 
Hoamă irak n ku'krunu tro wr Ienmetn. PAAti AA AEcET 'Ta= 
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AEDH cprăpaHuX, n Eacraace caSra Ham Bosaa u ku'krunk ere 
_H MAAPHA Hk 34 HcnAzHon PIX BHUIHHCANNH NUSH, K, TâAEpH cpe= 
Epahuk. 2 pSkak Mapa. n cecrpa ro nreauna. n MS en 
Toaatp WT mp'ăa Hamu. H wr mpa Haunx Boa'kpn, no mn 
EHAEEUIH No AH A0BBO BOAIO TOKMAA H HCNAZHOI Sanaar$ WT 
MAC FIEK AAdCKoM Hi noTepzAnkom cass nau Rosma Aita, in 
EW'RPAHH 670 H CHOBE HF HA 'TA4 MAcHkA, WTO CT BHUINHAA N- 
Câna, EA BSKoRHH ÎÎREprljiHM, KAkO Aa ECT HA Npagaă COTHHS un 
A'bannS n Spuk..n noTepzAttie, ca Race ACXOA0M th. H 'ToRap 
£H EMIEKE Ad HMAET MACAT TAMO EA RSKORHH. H CHORE în 82 
XH9, HN Ad ce HE SmMhusaer, IDEA CHâ AHCTOM Hâuua, 

TCNAHZA KA3a4. 

S tăc BATO =+3paA. MCIA. ANpHA KA AHH 
ASmurpauko IȚledan eta awrdm vu, Tomaa 

Iw» Miron Barnovschie Mogbhila Voevod, cu mila lui 
Dumnezeu domn țării Moldaviei, adică au venit înain- 
tea noastră şi înaintea a lor noștri moldoveanești boiari 
a mari şi a mici Marica Ciomărtăniasa şi sora ei An: 
ghelina de a lor bună vreare de nime silite nici învă- 
luite şi au văndut a lor direaptă ocină şi moşie un loc 
de prisacă, ce a fost făcut de dânsele în bucovina Ave= 
reştilor despre -Gădinţi, acela l'a vândut Slugii noastre: 
Cozmei diac şi cneaghinei sale din Popşeşti pentru 20 
taleri de argint; și s'a sculat sluga noastră Cozma şi! 
cneaghina lui. şi au plătit lor deplin acei mai sus scriși: 
bani 20 taleri de argintu în mânule Maricăi șI surorii. 
sale Anghelinei şi bărbatului ei Toader denaintea noastră: 
şi denainte a lor noştri boiari. Deci noi văzînd de a lor: 
bună voe tocmală și deplină plată, de la noi încă am 
dat şi am întărit slugii noastre lui Cozma diac şi Cnea-. 
ghinei sale și fiilor lor pre acea prisacă, ce iaste mai 
sus scrisă în bucovina Avereștilor, ca să-i fie lui di-. 
reaptă ocină şi moşie şi uric şi întăritură cu tot venitul 
ei; și fovarul ei incă să aibă a-l paşte acolo în bu- 

„covină cum și fiii lui la jir; altul să nu se ameastece 
înaintea -acestei cărți a noastre. 

In laşi la anul 7134 luna April 24 zile
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Domnul a arătat. | 
Dumitrașco Ştefan vel log. a învăţat. Toma 
Copie în text slavon după Condica Litenilor, Cf. Surete ms. XIV, 

602, textul slavon Avereșiii de aici sint Vereștii de astăzi, căci iată ce zice nota pe suretul condicei: „Un uric şi alt zapia şi o carte gos- pod pe un loc de prisacă Ia Vereşti.a 

  

130. 7134 August 24 (1626) Iaşi. Miron Barnovschie întăreşte lui Vasile diac cumpărăturile făcute cu 60 taleri în Tămăşani, Găgeşti, Fântânele şi alte sălişte pe Jigălia. 

Heo AAnpon Baphocrin Mornaa [gorgoaa. EXilo MHaocrii roc= 
NoA4p]z stan mwa Aanckon. co nipin | own. npka, namu n pb a, 
Hatunu Roa'bpu caSra naui Bacnais Aita] ca tuvun ero nzvpapio 

| n Toaarp n Eacnaie n [Anocmoa cnoee Hpunn. zen envun 
T]auen. nprkvnvuarn Ila | '7p8 n Baauko. ca [ant ncnnco aa 
norepzxArhie wT Plaava eoegoaa Ha caon npa | ein coruu'k n 
AkAnulhk. noa ceao naiaa Tamzuaniu, uro er v Roscoe 
aauitockon$ | na phurk  IRurzanen [uro ua 34 kvneno 
A]Sacen ny Ilarpr n Bparv | erv Eaannia wr Twaatp Înexap- 
HHK. Spar Granu, n wr Hek8aare] uawnuk. wr npnenaie [po | 
BzHeluuM 3a ucr [aAtckr 3aar TATapcRHy. n c]eaw dana 
BAe. Pac | Bna aomoee HX. H [3 rep Xop'kipin n COpaepiu n 
APVraa] czanipe. nonue -wr zeu. | n Apvraa czaue.., |n 
GT Hac [Aarm n norepzaarm HatDHX cavruy] Bacnaie Aita n 
ehvun ro Îlakvpapio n Toaarpv n Bachaie n Auocroa na THk 
BHUNIHCAHHHX CEAAY n CBAMyEX KakO Ad cc Ha 5 WT Hac rin 
AEAHHHV, H ca Băcem ACXOAoM n nu] aa ck ne vmumaer], 

Gaaa rcnanz Biata. V Idc BAT <e3paA. 48. KA. 
AvaunTpauko Iledan Bea awrăr vu, 

Io Miron Barnovschie Voevod cu mila lui Dum- 
nezeu domn țării Moldaviei, adică au venit înaintea 
noastră şi înaintea a lor noștri moldoveaneşti boiari sluga 
noastră Vasilie diac, cu nepoții săi Păcurar şi Toader 
și Vasile şi Apostol, feciorii Irinei, toţi nepoți Gagei, 
strănepoţi lui Pătru şi lui Viaico cu un ispisoc de în- tăritură de la Radul Voevod, pre ale sale direapte o- Cine şi moşii, pre satul Tămăşanii, ce iaste în ținutul - Fălciului, pre apa Jigăliei, care sat fost-a de cumpără- 

Surele şi Izvoade, Vol, XXIV 10 
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tură strămoşilor lor Petrei şi fratelui său Vlaico de la 

Toader paharnic, fratele Stanei şi dela Neculai pahar- 

nic, din privilegiile Gorbăneștilor drept 60 zloți tătă- 

răşti, şi satul Fântâneale, unde au îost casele lor şi 

în deal Horeaştii și Ordeştii şi altă selişte mai în jos 

de Găpești, cum și altă selişte... Drept aceaia şi noi 

dăm şi întărim la ale noastre slugi lui Vasilie diac și 

nepoților săi lui Păcurar, şi lui Toader și lui Vasilie şi 

lui Apostol fiii Irinei, pre aceale de mai sus scrise o- 

cine şi selişte cum să le fie lor şi de la noi ocină Și 

moşii şi cu toate veniturile; şi altul să nu se ameastece. 

insuşi Domnul a poruncit. 

în lași la anul 7134 August 24 

Dumitrașco Ştefan vel logofăt a învăţat. | 

Acta C. Diamandi, ministru. Gura Idriciior, copiat de mine în 

ziua de 3 lanuarie 1924. Cf. Surete ms. XLIV, 29. Este şi o tradu- 

cere făcută de Gh, Evloghie, în 1764: „pre cât sau aflat în cel sărbescu 

fiind stricat la une locuri, pe atâta sau şi tălmăcit de Gheorghe Ev- 

loghie ot divan 1766 lulie 9, Noi am pus între L ] părţile rupte astăzi 

şi mai tare după tălmăcirea lui Gh. Evioghie, 

„lată imcrăngătura stăpânilor Tămăşaailor din 1626: 

Petru şi Viaico 

Gagea 

” irina Vasile diac 

Păcurar, Toader, Vasile, Apostol 

Deci Petre, dat aici e tatăl Gagei, e acelaşi cu Petre Bartea, po- 

menit în doc. lui Stefan cel Mare (I. Bogdan [,..); ar mai fi aceşti 

urmaşi : | 

Petre Bartea 

Carâmbu, Pliotua Gaja 

| | 
Drăguş, Luca, lon, Fedea 

Nistor, Vasca
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131. 7131 Ghenar 1 (1623), Bărlad (regeste). De la şoltuzul 
"de Bărlad loa Carapotină, 

„Scrisoari de la lon Carapatina şoltuz și 12 păr- 
gari din tărgu din Bărlad, cum au venit înnainte lor 
giupăneasa Samfira „și deacolea ce mai scriiu săr- 
beaşte eu nu ştiu că nare tălmăcire“, sau tălmăcit de 
pilar Ion Stamati. 

Condica de doc. XXV, dintr'un perilipsis de „scrisori ce au a- 
ratat dmlui aga loan Greceanul i iraţii dumsali Clement monah şi me- 
delnicerul lancu, pe moșiile Măstăteci îi Grijalovii şi Vale Epii, la 
tiout Fălciului şi a Tutovii în pricina de giudecată ce au cu dmlul vel 
vornic Alecu Calimah“, 

Vezi Episcop Iacov Antonovici Doc. Bărlădene, IV, 52 seqq. loan 
Carapatone urmează ca soltuz pe Pavă! Neagoe şi se găseşte soltuz 
al Bărladului între 1623—1633 ; lui îl urmează Tule soltuzul. Zapisul 
a fost publicat în Uricar II, 263; textul slavon tăimăcit de Ioniţă Sta- 

„mati s'a pierdut, - 

132, 7036 Mart il (1528) Vaslui, Petru întăreşte stăpânire 
pe din două lui Biba cu ai iui, în satul Strimtura la Vaslui cumpărat cu 
150 lei de la neamui Berbeace.. 

Macri Bxisto at Îlerpz BOrBOAA. PENApZ SEMAH MOAA4R= 
“CKOH. 3HAMENHTO UHHHM HccHM AHCTOM Naum Ezc'km KTro Ha 
Hm BZ3pHT, Hai urSuu €ro oycatutuuT, wi npinae | np'Ea, Hanu 

H np'ka, Hawn moaAdgckuaui Botape. inna acuta Toaacpă Brp- 

„Bkua Busta Muykara Beprhua, no en A0Rpon BOAH. HHKHAM Hello= 
NSXAEHA.  ANHTPHCHAOBANNA | H  IIPOAâA4 ROI NpaRSto wTHun8 

H H3 ngugnaie mio Hmâa Ada en Mukare Brpakue wm np'kSu- 
EWE FCNABAAMH Wr izitatua u Ww Gredsana Borgoai urrapzTâ 
uacr cea Wr | GwpnmrSpz na acas. rac abia Mur n Illep- 
BAH. câSram Hauua Buebi n Sparitam ro Icons n Menu. n 
naemetuam HX AMzpunku un Mun. Sa păi sar maragekuy. | n 
nawmu caSebi Buga u paria ere Icon n Hexură u naemenuuik uk 
dazpunua n Anka sanaaruau Scu Toru Binuenneanu nuwk3u ou 
Sar 8 pSksi | Annu Acuun Toaqrpa Bepa'Bun ensun Mnxara Bep- 

„Bkuu npba nad. u n'a, Maui Eorape. une mu BuaGeuiu uk 
APEpOROAHOIO TARA H Mo4H9IO Bana | T8. a ai akon ww 
Hâc CM Ad H NOTEPZAHAN caSram Hamum uni H Epariaa 
ero Îwus n Hekura. n naemennuam uk mzpnuku. n DMuku. 'Toe 

| np'kapturmnoe urmeparere uacr ctaa wm GrpumTrSpa Ha Băc=
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“aSra Pac Bta uk H Ilepăanz Kako aa cc Ha GOT hac Spuk pi 
CA BaCEM ACĂOAWAI, AH Aă FCT HM HA ABA acri că | uacr 
Aâ er Bus n paria ero | lun n enma, a apSraa uacr 
Aă ET naeMenhuam Hţ mapinku, i Muru um n Abren n 
enSuarom ux.n npkensuarom HX. | n. npaţSprroa uk n Bzcens 
PAS HK KTO CA HA HAGEDETZ MAHBAUKHiH HenopSuuetHo HHKOAHX 
na bibi, a Xomap ron uerepamon uacr cea WT Grona |i rSaz 
wo na BacaSra rac aha Mk n Ilepgan. Aa ccm wm Scero %o- 
Tâpă WETEDATAA WăcT, A WT HHIDHL CTOpON nocTapon$' yorapt 
no KSaa u3 Bia win | aan. ă Ha mo ccm R'kpa nauiero renAga 
Biiuenncănnaro hi Îlempa Borgoai, H B'Epa BRZ3AIOBAEHHaro cHa 
renAgambi orAana, n E'kpa notap Hauiny. gkpa |. mana ypana. 

: ABODNHKA 8, 11. Herpnaa &, n. Tpnnkognua Bg, n. Tana. en. 
Gkpunka, B. n. Bâssă | Hi n. Anx8aa xoTunekuy. E. 1. Kpae 
HD. XSpa HEMEuHX, E, 11. Tposa 5, n, AanuSaa Hogorgaqckuy. 
g. n, | Bapgogckoro moprapk couageore, E. 11, Ăpariana. cna- 
map. E. 1, ASmun, encr'kpunka. e. n. Anuvaa nocreannka. |. 
8. 1. Pan uatunnta pa nana Seuapi croannka. tipa nana: 
Iwha Komuca n B'kpa Ezckk Borap HatHy MoaAaRckUR BEAHRhIY, n 
Maatik, | a no Hamem mneori To BBALT PENApz Hatuei 3tm4n 
WT AfETEH HauHY, HAH WT Hauutro pOAd. Han Iak BS4, Koro 62. 
HSBEDETh FENABEM BHITH NaltĂ | MOAAAECKOH 3tMAn TOT Eh! HM 

“ HENOPSUIHA Hauitry Adânia, H NOTPEpPZWAEHIA A4H6H HM. STEpBAHA 

H Skpkrina. BABE ccmbi HM Ad4H u NOTEPA | Ahan 3a wo wnu 

KSNHAU 34 €BOHX Npatuk nunEau, a Ha Boatute kpknocr n nor= 

gpamatnie momS azcemS Bhiuieniucannoai$ ges'kau ecmbi | tamuea$ 

B'kpnom8 nan$ ToaarpS acroderS nncaru n nau$ nsuar npna'k- 

curu. kcem$ aucr$ Hauem$, nucaa | Lpurogie Borsa 8: 
HacaSi BATo “+345, Mea Map ai. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn. 
țări Moldaviei; înştiinţare facem cu această carte a 
noastră tuturor cui pre dinsa vor cCăta sau cetindu-i-se 
O vor auzi-0; Cum a venit înaintea noastră şi înaintea 
a lor noștri Moldoveaneşti boiari Anna fata lui Toader 
Berbeace, nepoata lui Mihăilă Berbeace, de a ei bună 
vreare, de nimene silită nici învăluită şi a văndut a sa 
direaptă ocină şi din privilegile ce le-a avut bunul ei 
Mihail Berbeace de la străunchii domnii meale de la
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iliaş și de la Stefan Voevozi, a patra parte de sat din Sirămtură la Vaslui unde a fost Mic și Șerban, slugi- 
lor noastre lui Biba și fraţilor săi lui lon şi Nechitei şi semințeniilor lor Mărinca şi Mica dirept 150 zloți tătărăşti şi ale noastre slugi Biba și fraţii săi loan şi Nec.hita şi semințeniile lor Mărinca şi Mica plătit-au toți ace! mai sus scriși bani 150 zloți întru mânule Annei, fetei: lui Toader Berbeace, nepoata lui Mihaiu Berbeace, 
înaintea noastră şi înaintea a lor noştri boiari. Deci noi văzând a lor de bună vreare tocmală şi deplină plată, iar noi așijderile şi de la noi înşine dat-am şi am întărit slugilor noastre lui Biba şi fraţilor săi lui loan şi Nechita, şi seminţeniilor lui Mărinca şi Mica, acea de mai sus zisă a patra parte de sat din Strin- tura la Vaslui, unde a fost Mic şi Șerban, slugilor noas- tre lui Biba și fraţilor săi lui lon şi Nechitei şi semin- țeniile lor Mărinca și Mica plătit-au toţi acei mai sus 
Scrişi bani 150 zloți întru mânule Annei, fetei lui Toa- der Berbeace, nepoata lui Mihaiu Berbeace, înaintea noastră și înaintea alor noştri boiari. Deci noi văzând 
a lor de bună vreare tocmală şi deplină plată, iar noi așşişderile şi de la noi înşine dat-am și am întărit slu- 
gilor noastre lui Biba şi îraţilor săi lui loan şi Nechita, 
şi semințeniilor lui Mărinca şi Mica, acea de mai sus zisă a patra parte de sat din Strimtura la Vaslui, unde au fost Mic şi Șerban, ca să le fie lor de la noi uric şi Cu toate veniturile ; însă să le fie lor în doao părţi: una parte să fie lui Biba și fraţilor săi lui loan şi lui Nechita; iar alaltă parte să fie semințeniilor lor Mărin= 
căi și Micăi, lor şi copiilor lor şi nepoților lor şi stră- 
nepoților lor și împrăștiaților lor şi la tot neamul lor, ce li se va aleage mai de aproape nerușeit nici odănă- oară în veaci. lar hotarul celei de a patra parte de sat din Strimtura, ce-i la Vaslui, unde au fost Mic şi Șer- 
ban să le fie despre toate hotarăle a patra parte, iar 
despre alalte laturi pe vechiul hotar, pe unde din veac 
au îmblat. lar la aceasta iaste credinţa a noastrei dom- 
nii mai sus scrisă, Petru Voevod şi credința preaiubi- tului fiu al domniei meale Bogdan şi credinţa boiarilor
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noştri, credința dumsale /Frană dvornicul, credința 

dumsale Negrilă, credința dmsale Grincovici, credinţa 

dmsale Talabă, credința dmsale Scripcă, credința dm- 

sale V/ad şi pan Mihail de la Hotin, credința dmsale 

Cărje şi dmsale Huru de la Neamţ, credința dmsale 

Groza şi dumsale Danciul de la Novograd, credinţa 

dmsale Dumșa visternic, credința dmsale Liciul pos- 

telnic, credința dmsale Fele paharnic, credinţa dmsale 

Zbiare stolnic, credinţa dmsale Joan comis, şi credinţa 

tuturor boiarilor noştri moldoveaneşti a mari și a mici. 

lar după a noastră viaţă cine va fi domn ţării noastre 

din copii noştri sau din al nostru neam, sau ori pe 

carele Dumnezeu îl va aleage să fie domn ţării noastre 

a Moldaviei, unul ca acela să nu strice a noastră da- 

anie şi întăritură, ci mai ales să le întărească şi să 

le împuterească, căci că înşine le-am dat şi le-am în- 

tărit, de oare ce şi-au cumpărat cu ai lor direpţi bani. 

lar spre mai mare tărie şi împuterire a tot ce sa scris 

mai sus poruncit-am înşine la a! nostru credincios pan 

Toader logofăt să scrie şi a noastră peceate s'o lege 

la această carte a noastră. A scris Grigorie Bogza în 

Vaslui, la anul 7036 luna Martie Il. 

Peceate. Acad. Română necatalogat, fost Tabaa, Are pecete în 

ceară legată cu şnur roş. Exerga: neuari Iw Îlerpa BoeoAbi roc- 

noalap 3eman Aloaaancxon. Cap de bou. | 

Pe cuta din dos stă scris un regeste slavon: ua n BpaTria ero 

H DAEMENHHILA HA. Ha UETREPTSI: HacT WT Crpumr$pa — Biba şi fraţii 

săi și semințenia lor pe a patra parte din Strimtura, 
Ia doc, Stef cel Mare de lon Bogdan ni figurează nici ua aume din 

acestea de şi neamul Berbeace se sue la Iliaş și Ştefan, cătră 1438. 

lată o încrăngătură din neamul Bearbece după cum curge proprietatea: 

  

Mic % 
Mih, Berbeace 4 Şerban (a. 1400) 
T. Berbeace 
  

  

% Ana 34 Petre Berbeace 

14 + 

Biba Mă 

loa iaca 
Ne- 
chita Mica 

  

            
In uricul din 7036 Mart 28 (Surete XVIII, 132), ni se vorbeşte
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de Ana și de Pătru Berbeace, care schimbă cu însuşi Petru Vodă 
Rareş moşiile ce aveau la gura ldricului luând Lăţcanii, 

1  Berbeace 1368 

2 Mic (Neculai) Şerban 1408 
Berbeace  (Berbeace) 

3 Mihail Berbeace 1448 

| 
4 Toader Bearbece 1488 

5 Ana Petre Berbeace 1528 

Despre Berbeace avem amintiri şi în diplomele Maramuregane (1. 
Mihaiy, 391): „inter montes usque montem -Berbeexhhege nominatum ; 
pe care autorul îl identifică cu muntele Ariateana. Neamul Berbeace 
a fost maghiarizat în Kos, şi avem numele Kosa (Berbeace) pomenit 
ca înobilitat ia 1699 în părţile Sighetului (o. c. 424), 

133. 7056 April 24 (1545) laşi. Nieş Vodă Rareş întărește ur- 
mașilor lui Buzat stolnic satul Buzeştii pe Siret la gura Răcăciuni, 

(m)acrito BAIE Mi ÎAitau BOEROAA. TCNApA BEMAH MOAAan- 
CROH BH4MENHTO UHHHAM HCCHM AHCTOM HALA BZCAM KTO Ham 
ez3pHv Han urSun ero. ScabiuiiT | we mor Herunuin caSra 

Ha  Lanropie n ctcrpn ero Godponna n Mzpinka Akru hs- 
Sara croata n naemennia uk Ilierpa n Mzpunka | u Boyna 
akru Gopunu, n naemennkoze uk. Muza Hi cecmpa. ere 
Tsaopa akru Grannnu. u mn naemennnore ut Gumiwua n 
cecrpn ero Manta. n | Apmanka n saara. pkru Bperunu. ae 
AOBAAH, ECAIbI HE WCOBHOH Hale  MACTIIO A4AH H NOTBBZAHAn 
cat! Hmh WT ac $ Hamen $ MOAAdRcKoH, 3EMAH Hh NpaBor 
wruuH$ n AkAahunS n Hanpuenaie 3a magrSpito mio win Hmaan 

wr Aaa rcnaBgamui cTaparo Gredana Roton. EaqHo ceao 8 
Scrie panzun | wk na Geperk wo ck menep 3oa8rn Roysauiu 
TOE BZCE EHIIUENHCANHOE KAkO Ad ECF Hat WTr hac Spukh cz 
EZCEAth AOXoAomb, Hmh n akremh Hy n Sn8 | aamoann. ux n npb8- 
siSuaromh HX. n npami$ | prkmoan uy n BzcemS poas uk rock 
HMh H3BEPET HânBauXnHiu HenopSueo HHkoanme Ha B'kkii. | a 
XoTap mom$ ceao io $ Scmie pazunnk na Geper'k. mio ca 
menep sc8874 hSsauin. Aa ecrn wr Sci cropon, nocrapon$ 
XoTap5. nokSaa Ha Bk | ka wkugaan. ă na mo ter B'kpa Hawero
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renAga Brimenucannaro mu irina noegoan. n B'kpa np'kezaAro= 
BAehnwik &parita renagmn Gredana n Bo | cmănmnna, n B'kpa 
sorap Hawuy. &'bpa nana Edpema xSp8. e'kpa nana opun Aop= 
na. &'kga nana pata, B'kpa nana Illanapa. e'kpa nana Grspsu 
ekga nana | Mognaa. ripanananoge Yomunckuy, B'kpa nana X5p8 
H mâna Ănpona npzkaqanote Hemeucknit, "pa nana rauko 
u nana Lranru, mpzkaaagoge Bono | rpaackny, B'kpa nana 
Nerpnaa nopmap'k GSuanckiu, e'kpa nana topia cnarap'k, e'kpa nana 
Aaa &ucritapuuta. Bkpa nana Xpaopa nocreanuka. B'kpa nana 
Xamsa. erkpa nana Ilzrpatura uamnuna, erkga nana Hikroyaa crea- 
Huka, &'kpa Dana Iaaza Komuca. H &rkpă BzC'Ry Botap Hawur moa= 
AdECKHY BSAHKH | Xh H MaAHy. d No Hauemh XHBOT'E Ko B9Y- 
ACTE PEOAŞZ WT BpaTita HAUHy. Hâh WT A'ETEU Hai Hai WT 
HAmEro popă. HAN MAK BOYA, Koro Bora H3 | Beperh renapen 
GHTH NADH  MOAAdRCKOH 36MAH. TOTI Bhi HA HeEnopSulhan H4= 
uiero Aaania H norepzaria, aa asi Hit STapzana | u Sp'b= 
MHAb, BANSXE €EcMbi HAb Ada H NOEPZABAN, Sa 10 €EcTh uk 
upagou wrhun8 un AkAHnnS. a na Eoamee kpknocri n norepax- 
Aenie | ros ezcemS RHuienncannom8. Beata ecmu name 

erkpiom$ nan$ AMariraui$ aoroders nucarn. n tawm$ ntuarb 

npuRkcuru kceu$ | AUcTS Haulem8. Hucaa T'puropie dsiepieenun. 
EATO $ racoy —+3HS ANpHâia KA, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Iliaș Voevod, domn 
țării Moldaviei; înştiinţare facem cu această carte-a 
noastră tuturor cui pre dânsa vor căta ori citindu-li-se 
O vor auzi-o; Cum această adevărată slugă a noastră 
Gligorie şi Surorile lui Sofronia şi Maria, copiii lui 
Buzat stolnicul, şi seminţeniile lui Pietra şi Marinca și 
Buna copiii Sorii, şi seminţeniile lor Mihăilă și sora sa 
Tudora, copiii Stanei ; şi iarăşi seminţeniile lor Irimia și 
surorile sale Maica şi Armanca și Zlata, copiil lui Cris- 
tea; miluitu-i-am înşine Cu osebita noastră milă și am 
dat şi am întărit înşine lor de la noi şi al nostru pă- 
mânt în Moldova, a lor direaptă ocină şi moşie şi din 
direasele de mărturie, ce ei au avut dela bunul domniei 
meale bătrânul Stefan Voevod, un sat în gura Răcă- 
ciunii la Siret, care acmu se numește Buzaţii ; tot acela 
mai sus scris să fie lor de la noi uric cu tot venitul
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lor şi copiilor lor şi nepoților lor şi strănepoților lor şi 
împrăştiaţilor lor și la tot neamul lor ce li se va aleage 
mai aproape neruşeit în veaci. lar hotarul celui sat ce-i 
în gura Răcăciunii la Siret, ce se numește acmu Buzaţii 
să fie după toate laturile pe vechiul hotar, pre unde din 
veac au îmblat. lar la aceasta iaste credința noastrei 
domnii mai sus scrise Iliaș Voevod şi Credința preaiubi- 
ților fraţi ai domniei meale Stefan şi Costantin, şi cre- 
dința boiarilor noștri, credința dmisale Efrem Fluru, cre- 
dința dmsale Borce dvornic, credința dumsale Crăc, 
credința dumisale Șandru, credința dumsale Sturza şi 
dmlui Movilă parcalabi de Hotin, credinţa dumsale Furu 
şi dumisale Miron parcalab de Neamţ, credinţa dmsale 
Jațco și dumsale Gheanghea părcălabi de Novograd, 
credința dumsale Negrilă portar Sucevei, credința. dm- 
sale /urie spătar, credinţa dmsale Dan visternic, cre- 
dința dmsale Hrăbor postelnic, credința dmsale Hamza, 
credința dmsale Pătrașco paharnic, credința dumsale 
Neagul stolnic, credinţa dmsale Plaxa comis şi cre- 
dința tuturor boiarilor noștri ai Moldaviei a mari şi a 
mici. lar după a noastră viață cine va fi domn din 
fraţii noștri sau din copii noştri, sau din al nostru neam, 
sau ori pre carele altul Dumnezeu îl va aleage să fie 
domn pământului nostru al Moldaviei, unul ca acela să 
nu le strice a noastră daanie și întăritură, ci mai vâr- 
tos să le întărească şi să le împuterească, căci că înșine 
le-am dat şi, le-am întărit, de oarece le iaste lor di- 
reaptă ocină și moșie. lar spre mai mare tărie și îm- 
puterire a tot ce s'a scris mai Sus, poruncit-am înşine 
la al nostru credincios boiarin dumisale Mateiaș logo- 
fătul să scrie și a noastră peceate să acăţe la această 
Carte a noastră. A scris Grigorie Fierievici la anul 
7056 în laşi, April 24. 

Acad. Rom,, fotograția dată de d. C. Caradgia. Pecete cu șnur. 
“Se citeşte exerga: “ neuar Iw IAirauia BOGROAA, EXIL MAcPIR renpa 
36AMAH MoAAaRckon. Cap de bou, 

In 6989 Oct. 15 Mihali Buzatu era stăpân pe satul din gura Ră- 
căcluni pe Siret, «ceao nanmhk Ha Seriu PAKGUHNE HA cepeTk = 
„Satul anume în gura Răcăciuni la Sirete. Satul mavea nume, căci Mihail Buzatu stăpânia satul cu uric de la fraţii lliiaş şi Ştefan, de
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prin 1440 şi în 40 ani de stăpănire apucase a-şi face aşezări de case, 
dar satul încă nu luase numele primului stăpân, Buzatu — ceiă ce va 
veni în a doua şi a treia generaţie. Privilegiul ce Pa avut M. Buzatw 
de la Voevozii lile şi Ştefan Pa plerdut, cum zice uricul, când a venit 
Alibeg şi fratele său Schenderbeg şi un Țepeluş şi a prădat ţara noas- 

tră pănă supt Lunca cea mare“, (koan nphulău flanger n tpar eco 

Grenaepn Ber ui ca IanaaSiuem n nonaenHan HaulS 3eMal A0 n&A, 

&eaukot aSr8); |. Bogdan DSti 1 258). 
Cum uricul dat de Stefan în 6989 Oct, 15 se aminteşte de prada 

ţării făcută de Ţepeluş în vara lui 6989, căci învincala lui Ţepeluș Vodă 
a fost la 8 lulie 6989, urmează că uricarul care a scris uricul din 15 
Oct., a pus tot 6989, uitând a începe anul nou cu luna Septembre, ci 
cu 1 Ianuarie, cum se cetesc de altfel și în multe inscripțiuni, cum e 
la st, Gheorghe din Hărlău; 

Mihail Buzatu şi-a scos uric nou de stăpânire în toamna anului 
1481, Oct. 15, cu 3 luni după prada lui Țepeluş cu Alibeg şi Scan- 
derbeg. 

Din lista neamurilor, curgători din M. Buzatu, cărora lliaş Vodă 
Rareş le întăreşte stăpânire in 1548 April 24, urmează această încrâa- 

gătură: 

Mihai Buzatul (1410—1490) 

  

  

    

Sora Buzatu Stana Cristea 
= stolnic -* = 

09 "9 w — N > wa 
= = 3 = e, e = = 5 E 3 

> Sa = e e 9 x. see 
a" Şes 3 3 a" 8 
s * 3 o x 9 

Cei 4 feciori al lui M, Buzatul din 1481, au putut să dea nu- 
mele de Buzaţi satului din gura Răcăcinilor, pe Siret; iar în 1548 încă 
satul se poreclia Buzaţii, nume căpătat » de curând* „renep 308aSTnk“,. 
Avem aici un exemplu tipic de cum s'a născut toponimia satelor noas- 
tre ; aceştia sânt descălicătorii de ocini, 

134, 7068 Mart 18 (1560) Huși. Alexandru Vodă întărește lui 
Ilie Ungureanul stăpânire pe a 16 parte din satul Ungureni, cumpărat 
cu 70 zloți de la Alba. 

(M)acriero axiero mu SacăanApz BROEBOAa Feuapz 3emMAu: 
MOAAABCROU. SHAMENHTO UMHHA HCHM AHCTOM Haim, Back KT60, 
Ha HUM B23pum Han €ro urouu, oyeantunr, wi npinaciua np'ka | 
Hai H PEA, OVcHqn Hatunmu mMoaaagckumu Boakpi. Saga Acura 
Anreaunna, [19 EH AOBpOIO BOAH, HHKHA HENCHOVĂAGNA. 4 HH- 
pHCHACBAHA. H NgOAdaa ckoio | npagote wrihnoy n akaHnHey,
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MeNgHBHAIE koyremiioto po Haas marn en înreanua wr Ilerpa 
EOEROA4 WT NOAOBHHA WP UETBPATOVIO WAcT NOAGEHHA, W'T ceno 
ce oyiroy | gun. n wm manu Takemaepe. ra npoaaan caoys'k 
Hamemz an oynroypkuoya a coana peckr aaa PATapekue. 
H weragmeck nauu caoyra Ha'k oynrowp'bnoya, Ta | sanaarua. 
OVen "TOTH EHiuenneanni nunbsu o saar marapekuă. cip povrn 
fasa acuka. dnreannna,. np'ka Hamn. n np'ka, nana coa'kpu. 
WHO Mu | EnA'Reue HX AoBpoto BoA6Io 'TORMAAA H M9AHA Banaarra. 
4 MH TakOXAEpE EcMH A44H H N0TEpRAHAH Toe Buwenteannaa 
WT [1049BHH4 WF METEZPTAA ac? NoAoBHHA | wm ceao wm oyn- 
rowp'kin caoysk nameno. eumenncatinomoy.  Ha'k oyuroyp'k- 
NOVA6, Kao Ad €cT 640 WT Hac 0VpHk. H ca Bzc6ai AOXO 40 
Hai H ABTem €ro H opHoyuarom n np'k | oynoyuaroa. n np'k= 
Ipopkrom ero n Bzcemo POAOY ere. kTo cb emoy uH3nepeT nan= 
BANXHEH Henopoţuleuho HHkoane Ha Bkka, d XoTap Ton BHult= 
NHCaHHOH 110 | A0gHHa W Mo4oBWNA CO WETEZGTAA Wace Wm csao 
Oyroypkiu. Ad er 607 Bactro XoPapa, wr WETEZOTAa ac 
NOACEHHA, 4 OT HHUIHĂ croponu IOCTâponoy  YoTrap$ | N9 KOVAA4 
H3 BRHA WXHBGAH, 4 Ha TO 4cT Ep FCAEH EHIUENMCANNOMU 
flarăanapa Botoad. n 8bpa npkez3ArBaenin cnoae FENABOVAan 
Iconawuko. | n nzrpo n Borgan. n e'bpa Eotdp Hank. B'kpă nana 
Icon Mouok ABopuna. e'bpa nana Hkroe n nana Mognaa upz= 
KAdaBo6H XoTuHCKuR. Bikpa nana narpz | kpak. e'kpa nana (lw= 
cina) B'ktepuu. E'kpa nana dară (napkaaana) e'kga nana Iwn 
anula n nana Beck npakaaagone HemeukHr, B'kpa nana Bac 

Kana n natiă | Anagena npakananoge HOBOPpaAckuy. B'kpa nana 
Acvmwrpoy noprapk Goyuagcore gkpa nana (Gaga nocreannka. 
Bkpa nana dora (cnarap'k) e'kpa | nana Iwna ucr'kpnnka. e'kpa 
nana Hocre vatunuia Bkpa nana fnagenta croata, B'kpa nană 
Ilamuko, komuca, n k'kpa Bzcbr Botap Hatuny: BEAHRUX | n many. 
â 0 Hănieai %BHEOT'R. kTO BOVAeT renapz WT A/&'ru Nauii Hau 
(OT Hatuero poqa HAH Năk BSA, Horo Bt H3BEpe” -PenAptm Burn 
HANDEH MOAA4BCKOH, BEMAH. TOT | EH Mo HenopovuueHto tiuko- 
AHE Had BEKW, dA EH £MOY, OVTEPZAHA n oVkp'knua. 3atoye 
ECMH EMO Adâh hH NOTRPZAHA Bă 1pi0 COH coBH KOVIIHA. 84 cRoH. 
npatin | nun'Esu, a Ha toamira kp'kiocT 4 noTEpakAenita TomMoy 
"BZCRAMOY EHuenHicaNHomoy Beaban cmu Hauiemoy R'Epomoi naut 
MOBHah  A9roderoiț incaru n Hama | neta aag'kenru eee 'nco. 
THENOMOY AHCTOY HâutMoy. nuca Xamaa 9Y XOVu =+34H. MapT ni..
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Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, 
«domn ţării Moldaviei; înştiinţare facem cu această carte 
a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta sau lui cetin- 
du-i-se o vor auzi; cum a venit înaintea noastră și 
înaintea tuturor a lor noștri moldoveaneșşti boiari A/ba 
fata Anghelinei, de: a ei bună voe de nimene silită nici 
învăluită și a văndut a sa direaptă ocină și moşie din 
direase de cumpărătură, ce le-a avut maică sa Anghe- 
lina de la Petru Vodă din jumătate din a patra parte 
jumătate din sat din Ungureani şi din moară așijdere ; 
acelea le-a vândut slugii noastre lui Ilea Ungureanul 
drept 70 zloți tătărăşti. Şi sculatu-s'a a noastră slugă 
Ilea Ungureanul de a plătit toți acei mai sus scrişi bani 
70 zloți tătărăşti întru mânule Albei, fata Anghelinei, 
dinaintea noastră și dinaintea a lor noștri boiari. Deci 
noi văzând a lor de bună voe tocmală şi deplină plată, 
iar noi aşijderele inşine am dat şi am întărit acea de 
mai sus scrisă din. jumătate din a patra parte jumătate 
din sat din Ungureani, slugii noastre mai sus scrise Ilea 
Ungureanului, ca să-i fie lui de la noi uric şi cu tot 
venitul, lui şi copiilor lui și nepoților şi strănepoților şi 
răstrănepoţilor lui şi la tot neamul lui, ce i se va aleage 
mai de aproape nerușăit nici o dănăoară în veaci. lar 
hotarul celei mai sus scrise jumătate din jumătate din 
a patra partie din sat Ungureni, să fie despre toate ho- 
tarul pe vechiul hotar, pe unde din veac a îmblat. lar 
la aceasta iaste credința domniei meale mai sus scrisă 
Alexandru Voevod, şi credința preaiubiţilor fii ai dom- 
miei meale /onașco şi Pătru şi Bogdan şi credinţa bo= 
iarilor noştri, credința dumsale Jon Moţoc dvornic, cre- 
dința dumsale Neagul şi dumisale Movilă parcalabi de 
Hotin, credinţa dmsale Petre Crăc, credința dmsale 
Iosip Veaveriță, credința dmsale Alexe parcalab, cre- 
dința dmsale Jon Danciul şi damisale Cristea parcalabi 
de Neamţ, credința dmsale Vascan şi dumsale Andreica 
parcalabi de Novograd, credinţa dumsale Dumilru. por- 
tar Sucevei; credința dumsale Sava postelnic, credința 
dumsale Moga spatar, credința dmsale /on vistearnic, 
«credința dmsale Coste paharnic, credința dmsale An-



  
  
  

— 157 — 

dreica stolnic, Credința dmsale Paşco comis; şi credința tuturor boiarilor noştri a mari şi a mici. lar după a noastră viaţă cine va fi domn țării noastre din Copiii noştri sau din al nostru neam sau Chiar oricare altul, pe care Dumnezeu îl va aleage să fie domn țării noastre a Moldaviei, unul ca acela să nu strice niciodănăoară în veaci, ci mai vârtos să întăriască şi să împuteriască, căci că el singur a Cumpărat cu ai săi direpți bani. lar spre mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am înşine la al nostru credincios bo- iarin dumisale Movilă logofăt să scrie şi a noastră pe- Ceate s'o leage la această adevarată . carte a noastră. A scris Hamza în Huşi, 7068 Mart 18. 
Acad. Rom, pecete, necatalogate „uric pe giumătate de sat Un-. gureani* Taban. 

Peceate ceară atârnată CU şnur roş: + neuara Iw Mactan Apa .Roe=- BOAa rocnoAap 3eman MOAAaB&ckoH, Cap de bou, Cf. Surete 1, 125, uricul luj Bogdan Vodă din 7003 Pebr. 16. „În care se vorbeşte de un sat Ungureanii ce laste de ceia parie de: Sarata de cătră Prut,« 

  

a 

135. 7125 April 13 (1617) Iaşi. Radul Vodă Mihnea întăreşte: Antemiei, nepoata stolnicului Poroseaci stăpânire pe un vad de moară: în Răut, pierzând privilegiul de ia Alexandru Vodă Lăpuşneanu, 
(a)acriere Exit mn Hw Paasa Bocca, Muyuk renaga BEMAH  MOAAAECKOH.  3MamthWTo unnha uecua AHCTOM Hain, Bakku KTO Ha him B43pHT han urouiu ero Scanuur, wx npine- acu'k | opera, nau. n npka Scumu nammu MoAAagckumn Roa'tpu,. BEAHRHMH H dani. nrumia ku'krunk Asnsa A9rober azia Gumncon gsa, n DAemeHHRoRE en Bopua. n | cecTpa ere Mapura. cun Granku, A 'rux MinpzSua cuz n'kru Scu &HSun Ilopocku BHE CTO4HHK, H M440Rd4HC NÂM Ca BEAHKOIO MAoR$ H CA MHOPaa maprSpie oakpn | n gonnu Np'EA Hu wr ABOB FENARamMH, n WEOANH AMH HĂ meeta, n pekonnl a NpuBHaie 34 Aaanit uTo Hai Ata HX mopocku cmoanuk com Anezan Aga BOrBoAÎ. Na EAHH EPA Sa Mai. S$ Pasra | uro ccm nu cTaparo Oprea rac HShatr Par wm CTEHKS. 4 "TOT Spuk BARON GHA 8 Seman n. NOPHHA. PakM0 near puteau, npka, namu AHUEM. hi SkasoRaan £p. HO dn Eu | g'kauie um Toanko maaoganie n ce'Ea'kreacmeo,.
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„d MH TAKOXASp H WTP HAc AdAU Hi NOTEPZAHAN ECMH BHIUNIHCAH= 
ună, Anrumin kukruna ASnsa aoroder Azipu Gumnwn Susa | 
n maemrukou ci Bopun n Măpuru cnn cranku n MnpaSuz cua 
H'kru. gzcum enSom, mopocku croanuk. Ha mor Bpoa, Ba aun. 
-wr Par. Pat u3HAeT păST WT cTenk8 nou | CTâpar Wwpţia, 
HAKO AA CT HM H WT Hâc Adânie n NOTRpzAcnie n Spun cA 
EzceM AOXOACMn. Hm n Abram ut un whSuarom n npkinSuaroau 
ui npawiSpkrom. n BzeemS poaS | na ko c Hai HSEEDET HaHBAuk= 
min HenopSuenno Mukoană Ha ku B'kunuy. a ha To ccm 'kpa 
Hiamero renAtău. Ruwnucannaroamu Ic Paasa Borgoa, Mun. n 
gkpa np'kez3aro | Baeutaro n epaanhuttaro ca renagmn SarsanAga 
BOEROAH,. H B'kpa Botap Hawk. B'kpa nana ASmuTpS Loc &tan- 
Haro ABophuka Aca'Bu Seman. B'kpa nana Hukoap Beaukar ABop- | 
Huta roph'kn sean. E'kpa nana takomin ui Iconatuto npazaatu 

„Xorunckuy. B'kpa nana Tuwprin n Woanană. npak Aa Heaiekuy. 
Bkpa nana ASn$a Aparoră n ASta | nparzaatu Pomanekuy, 'kpa 
nana AMuySA remmanu, ui mpakaaata GSuagckaro. E'kpa nana 

“Hephara nocrtanuka, B'kpa nana Bachaie cnarapk 8. n. Anxana 
| dSprSna uauunka, E. n. Tivoprie croannta £, n, ASmurpariu 

encr'kpunka, E. n. Gumnwn TeSka nomnca. n B'kpa Bacikr sorap 
HAUIHĂ MOAAABCKHX  BEAMKHX W? Mââuk. 4 110 nâtiuM nBoTk un 

„Pe(no)A(cTBo)ganit. KTO BAAET renapa WT Aku naunk nau GOT 
MANIETO POAV. HAH MAK EZAKOT 4 H3BEPET FCIIApA EHTU nâuitu 
BtMn MOAgARcKOH POT Bun HM | nenopSuina năuler N0TEPZ:KAcuie 
Mă dă€ Bu um Adâu nu Skpkinau Nouo ec Wa PARE EucaS- 
menis. a Hanu ESaiuiu &prknocm n nomepzwaenie TomS Eutunuca- 
unoAt$ | Bearkan ceaun nainem8 B'kpnomS n nouerennou8 Boa'kpuns 
Man$ Tutauru Geauko$ aoroder nucaru n naui$ sua npnt'bsarn 
scem$ HeTunnom$ AHcTS namem$, | nucai flpcenie negomario $ 

Tă€ BATE <3pkE Mea Înpua, fi, 

Hw Paasa Bocgea 
[tank acroer. u uekaaS 

“Cu mila lui Dumnezeu Noi Ilw Radul Voevod Mih- 
nea, domn țării Moldaviei, înştiinţare facem cu această 
Carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta, sau 
„cetindu-i-se o. vor auzi-o; cum a venit înaintea noastră 
şi înaintea tuturor a lor noștri Moldoveneşti boiari a 
mari și a mici, Anfimiia, cneaghina Lupului logofăt,
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fata lui Simion Ciucul, şi semințeniile ei Borcia şi sora lui Mărica fii Stancăi; şi iarăşi Mirăuţă fiul Neagăi, toți nepoți lui Poroseaci biv stolnic, şi sau jăluit noao cu mare jalobă şi cu multă mărturie, boiari şi militari mai denainte la curtea domnii meale, şi ocolași megiași şi zicând cum privilegiile de daanie, ce le-a avut bunul lor Poroseaci stolnic de Ia Alexandru Voevod pe un vad de moară în Răut, care iaste mai Jos de vechiul Orhei unde iase Răutul din stâncă, iar acel uric fostu-la săpăt în pământ și s'a putredit, numai pecetea a adus înain- dea noastră de faţă şi O du arătat-o pre ea. Deci noi văzând a lor atâta jalobă și mărturie, iar noi aşijdere şi de la noi am dat şi am întărit înşine mai sus scrisei Antimiei, cneaghina Lupului logofăt, fata lui Simion Ciucul, şi lui Mirăuţă fiul Neagăi, toţi nepoți lui Po- Toseaci stolnic, pre acel vad de moară în Răut, unde iase Răutul din Stâncă, mai jos de vechiul Orhei, ca să le fie lor şi nepoților lor şi de la noi daănie “Şi în- tăritură şi uric cu toate veniturile lor şi copiilor şi ne- poților şi strănepoților și răstrănepoţilor şi la tot nea- mul lor, ce li se va aleage mai de aproape nerușeit niciodănăoară în veacii vecilor. lar la aceasta iaste cre- dința a noastrei domnii mai sus scrisă Noi |w Radul Voevod Mihnea, şi credința prea iubitului și din inimă iubit fiu al domniei meale Alexandru Voevoda Şi Cre» dința boiarilor noştri, credința dumsale Dumitru Goe marele dvornic al ţării de jos. credința dumsale Nicoară marele dvornic al ţării de Sus, credința dumsale Jare- mia și Ionașco parcalabi de Hotin; credința dumsale Ghiorghie şi Ciolpan parcalabi de Neamţ, -credința dmsale Lupul Dragotă, şi Duca parcalabi de Roman, cre- dinţa dumsale Mihul hatman și parcalab Sucevei, cre- dința dumsale Mihai! Furtună paharnic, credința dmsale Gheanghe. stolnic, credința dumisale Dumitrașco. vis- tearnic, credința dumsale Simion Gheuca comis şi cre- dința tuturor boiarilor noştri Moldoveanești a mari şi a mici. lar după a noastră viaţă și domnie cine va fi domn din copiii noștri sau din al nostru neam, sau ori pe Care alalt Dumnezeu îl va aleage să fie domn ţării
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noastre a Moldaviei, unul ca acela să nu strice a noas- 
tră întăritură, ci să le dea și să le întărească, căci că 
le iaste lor vis/ujeanie. lar spre mai mare tărie şi pu- 
teare a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am înşine la 
al nostru credincios şi cinstit boiarin, dumisale Ghianghei 
marelui logofăt să scrie și a noastră peceate să o leage 
la această adevărată Carte a noastră. 

A scris Arsenie Nebojatco în laşi la anul 7125, 
luna April 15. 

Il» Radu Voevoda (m. p.) 

Ghianghea logofăt şi am iscălit 
Acad, Rom, pecete No. 279; a aparţinut bibliotecei răposatului; 

Paul Gore, d-ra M. Mihailescu Pa vândut Academiei Române. Perga- 
ment, pecete mare în ceară legată cu şnur roș:  Il(6ua)ri Iw (Pa- 
ASa) Muyn'kanu (Boe)goaa (rocn)ap seama moaaakckon, Cap de bou; 

In dos regeste vechiu siavon: Spuk wr PaASA BOEBROAa. Ha EAnu 
EpOA 34 Atat wr Pa8r8, 

— Poroseace stolnicul a trăit supt Alexandru Vodă Lăpuşneanu; 
cum Însă urice cu divan nu avem din a doua domnie a Lăpuşneanu-= 
lui, îl găsim pe Poroseace înaintat ca parcalab de Roman în 7076— 
7079 impreună cu Costea. Poroseaci (r. nupocauia) însamnă purcet 
de lapte; încă un exemplu de influența slavă în cancelarie, slavizând 
pe purcel în Poroseaci. 

După aratările ispisocului din 1617 reiese această descendență 
a stolnicului Poroseaci (Purcel). 

Poroseaci stolnic 1540 

  

=X 

| 
fată Stanca Neaga 1580: 
= Simion Ciucul = X =X 

Antemiia Borcea, Măriica Mirăuţă 1610 

— Lupul logotăt 

136. 7133 Ghenar 11 (1625). Radul Vodă judecă şi dă ramas 
pe Iacob Moţoc în pâra cu Mierlă pentru 13 jtrebii dia Liteni; se pune 
şi fierăe, 

„O carte gospod din veleat 7133 Ghenar 11 întru 
Care scrie: 

Ilw Radul Voevoda bojiu milostiiu gospodaru zemli
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Moldavscoi. Adecă au venit înaintea domniei meale şi 
înaintea boiarilor noştri Slugile noastre Jacob Moţoc şi 
cu fraiesău Lazor şi au părât de iaţă pe Mierla giu- 
păneasa lui Steţco ce au fost parcalab pentru niște 
părți de ocină din sat din Liteni pre Siret, în ţinutul 
Sucevii din partea din sus treispreadzeace jireabi dzi- 
când că le ţine fără ispravă; iar giupăneasa Mieria, giupăneasa lui Steţco neau arătat direase de la Ale- 
xandru Vodă lliiaş, cum ea șia fostu cumpărat aceale 
părți de ocină de la Nechita, fratele lui Iacob Motoc 
și de la sora lor Antemiia şi de la feciorii ei. Deci 
Mierla sau îndireptat și șau pus loruși fierăe; iară Iacob 
Moţoc cu iraţii săi au rămas din toată leagea. Drept 
aceaia de acmu înainte să naibă a mai pără lacob 
Moţoc cu fraţii săi pre Mierla giupăneasa lui Steţco de 
atastă pără nici odănăoară preste cartea domniei meale. 
Aciasta scriem. 

Din Condica Litenilor apud Surete ms, XVI, 288. Despre lacob Moţoc şi îraţii săi vezi nota de la doc. din 7135 lulie 2, dat mai jos ; se vede că Antemia sora lui lacob Moţoc era moartă în 7135, când n'o mal dă spiţa Moţocească, “ 

137. 6936 Dec. 28 (1427) regeste. Alexandru Vodă întăreşte “iilor lui Ivan dvornic trei sate pe Homor, supt Dumbravă, 

„Ispisoc din 6936 Dechembre 28 ce sânt trecuti în 
condica mănăstirii Homorului de arhimandritul Vartho- 
lomeiu Măzăreanu de la domnul Alexandru Vvod, în- 
tăritor feciorilor lui Ivan dvornic, anume Lazor şi Stan- 
cul şi Costea săliştea Dobrenii, pi Homor, unde iaste 
mănăstirea lor, şi cătră aceiași mănăstire încă leau mai 
dat trei sate supf dumbrava cea înnaltă anume unde 
au fost vatamanul Mincul, al doilea sat la heleşteul lor, 
al treile sat unde a fost cneazul Stan ; iar hotarul ace- 
lor sate ce sânt supt dumbrava cea înnaltă să fie cât 
vor pulea cuprinde trei sate din destul. 

Acta Stânca Roznovanului Iaşi, Condica documente, caet XXXVIII, 
- Yoc, 6, a Vornicenilor. 

Vezi Condica Homorului, Acad, Română ms, apud Surete ms. 
XLV, 1089.seq. publicat în Surete XVIII 52, Din cercetarea făcută în 

Surete şi Izvoade, vol. XXIV, | 11
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1805 Aug. 8 de D. Sturza vornic și lon Tăutul pah. rănduiţi de A.C. 
Muruz Vodă să hotărască moşiile cumpărate de log. N. Roset şi a fiului 
său Iordache Roset vel vist, luate cu schimbu de la clirosul din Bu- 
covina şi de la T. Musteaţ, 

138. 6953 Fevruarie 18 (1445) regeste. Stetan Vodă întăreşte 
măn. Homor satut Vorniceali,. 

„Ispisocul din 6953 Febr. 18 de la domnul Stefan 
Vvoda trecut iarăși în Condica întăritor mănăstirei Ho- 
morului între alte moşii şi pe un sat supt dumbrava 
cea înnaltă anume Vornicenii ci leau dat Lazor şi îra- 
tele său Stanciul.* 

Acta Stânca Roznovanului Iași. Condica documente caet XXXVIII, 
No. 6 litera 8. 

139, 69167] Oct. 22 (1452) regeste. Pentru Lencuşeni pe Bărlăzel, 

p«„.Zicând numai cu gurile lor că valea Răngoaia 
ar îi de hotarul lor Leucuşăni arătând și silişte Leucu- 
şeni de iastă parte de Bărlad pe Bărlăzel din sus de 
gura văii Răngoaei, dar altă dovadă nau arătat fără de 
cât au arătat ei un uric sărbescu de la Alexandru Vvd, 
din velet 6900 (+su) Oct. 22, scriindu că au miluit pre a- 
devarată sluga loan Arbure cu un sat anume Leucușanii, 
pe Bărlăzel unde iau fostu casa lui, şi peste Bărlăzel 
Poeni ; dar ei fac silişte Leucuşanii de iastă parte 
de Bărlad, şi să întind și pe valea Răngoaei, care 
vale Răngoaei să pomeneşte din bătrâni, iar Leucuşăni 
pe valea Răngoaei nu să pomenesc cum şi la uricul lui 
Alexandru Vodă, ce au arătat ei arată pe Leucuşeni, 
şi peste Bărlăzel Poieni.“ . 

Din mărturia hotarnică făcută în 7254 Ag. de Sim. Kegco uri- ricarul, şi vornicii de poartă lon Cucoranul şi Neculai Banul dia po- runca lui lon Mavrocordat pentru satul Armăşeni şi valea Rângoaei, Condica Stânca Roznovanului caet XLIV, - 
Pentru Leucușeștii de la Roman cf. Episc, Melhisedec „Cr. Rom. "1, 101; Acad. Rom, peceţi 137; M. Costăchescu „Doc. Moldoveneşti“ |, 60. Leucuşeştii de la Leucă, leucă, 
Data de 6900 este cetită necomplect, de oare ce zecile şi ubi- tăţile fiind şterse, nu le-a cțtit, Ia 139i/92 nu era domn Alexandru cel Bun. ln arhiva sf, Spiridon se află aceiaşi mărturie hotarnică in actele Băceştilor, publicat de noi în Ispisoace şi Zapise IV, 2, 7i şi ni se dă data de 6961, deci uricul e de la Alexandrel Vodă, 

— 
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140, 6983 (1475). Stetan Vodă întăreşte Magdaiinei, tata lui ivan vatav vânzarea ce face în Măstacăai din Cămpul lui Dragoș. 

„tălmăcirea în perilipsis pe cât sau putut înțălegi 
pe un uric de la domnul Stefan Vv. din let 6983, 

Noi Stefan Vvda cu mila lui Dumnezău domn țării 
Moldaviei. 

lată au venit înaintea noastră şi înaintea boerilor 
noştri ai Moldaviei a mari şi a mici Magdalina fiica 
lui Ilie vătav de a ei bună voe de nimenea nevoită nici 
silită şi-au văndut din drept al său uric însuşi a sa 
direaptă ocină şi moşie de la tatăl său Ilie vatavul partea 
sa din sat din Măstacâni, o al treile părte pe câmpul 
lui Dragoș şi o poiană cu loc de cosit fânaţ anume 
Poiana lungă slugii noastre (lipsă) preţul drept cât sau 
vândut iarăși lipsă şi pănă în stărşit nu să mai cu- 
noaşte. |. p. gspd 

„din limba sărbască sau tălmăcit de... biv vel pitar 
în laşi la 1801 Iulie 27... 

Acta Stânca Roznovanului, Iaşi. Condica documente caetLVIII N, 1, 

141. 6998 Noembr. 29 (1491) regeste. Pentru Glodeni, 

„3-le ispisoc din 6998 Noembre 29 trecut iarăși 
întracea condică, în care arată că au cumpărat de la 
Sima paharnicul şi sora lui Anuşca, giupăneasa lui San- 
dul comis, feciorii lui Lazor şi de la alte neamuri a lor 
un sat anume G/odenii unde au fost Stan lângă Stău- 
ceni, ci lau avut părinţii lor Lazor şi fratele lui Costea 
de la moșul domniisale Alexandru Vvod, şi domniia sa 
încă lau schimbat cu mănăstirea Homorul.« 

Acta Stânca Roznovanulul laşi, Coadica documente caet XXXVIII, 
6, cî. 1. Bogdan Doc, Stef. 1, 436, unde aduce textul slavon, 

142. 7026 April 22 (1518) Hârlău. Stefan Vodă întăreşte lui 
Toader parcalab de Roman 5 sate: Feredeenii pe Sitna, Corceştii supt 
Cazancea şi alte 3 sate în pustiu pe Bâcu, 

Cu mila lui Dumnezău Noi Stefan Voevoda „domn 
ţării Moldaviei. Facem înştiinţare cu azastă carte.a
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noastră tuturor ce vor căuta prea dânsa, sau cetindusă 
O vor auzi, că iată acest adevărat al nostru credintos 
boer, Toader părcalab de Novogradschi, niau slujit 
noai drept şi cu credință; drept aceia văzând noi 
driapta şi credincioasă a lui slujbă cătră noi, lam mi- 
luit pre dânsul cu osebită a noastră milă, iam dat şi 
jam întărit de la noi întru al nostru pământ al Molda- 
viei, danie şi întăritură a părintelui domniei mele Bog- 
dan Vodă, trei locuri den pustie; un loc pe Băcu, pe 
din ceia parie de Băcu, între Drăganul și între Pur- 
celul; al doilea loc pe Cahov pe din gios de Troian 
la fântâna ce mare; al treilea loc la capătul din gios 
de Bileva şi cu ezăraşi ce suntu întracelaş hotar, dar 
osăbit de Bileva și de Chiceşti ; şi iarăşi un sat pe Sifna 
anume Feredienii, ce şi lau cumpărat el acel sat de la 
Măriica fata Vasutcăi, nepoata Petrei spătarului din 
privileghie moşului ei Petre Spătariul, ce au avut de la 
cei de mai înainte de noi dela llieș şi Ştefan Voevozi 
drept patru sute de zloți tătărăşti, şi un sat pe Cozanca 
anume Corceștii, ce au cumpărat el acel sat de la Zoica 
şi sorusa Varvara fetele Simei Corce drept cinci sute 
de zloți tătărăşti; toate aceste mai sus scrisă, Ca să 
fie lui de la noi uric şi cu tot venitul lui şi fiilor lui 
şi nepoților lui şi strănepoţilor lui şi pre stănepoților lui 
și la tot neamul lui, cine să va alege a fi lui mai de 
aproape nestrămutat niciodănăoară în veci. lar hotarul - 
acelor trei pustii, un loc de Băcu pe de ceia parte a 
Băcului între Drăganul şi între Purcelul, al doile loc 
pe Cahov pe din gios de Troian, la făntăna cea mare, 
al treilea locul ce este [a capătul de gios a Bileoa şi 
Cu ezăraș ce șînt întracelaș hotar, dar deosebit de Bi- leva ca să fie pe cât pot să stăpâniască trei sate fieş- 
tecare în hotarul său, dar ca să îie şi hotarul acelor 
doaî sate anume Feredienii lor pe Sitna, altul pe Co- 
zancea anume Corceştii ca să fie lor despre toate păr- 
țile după vechiul hotar, pe unde din vechiu au fost 
cuprinzând cu stăpânire. 

lar spre aciasta este credința a domniei meli mai 
Sus scrisului. Ştefan Vvoda, și credința a preaiubitului
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frate domniei mele Petrii, şi credința a boerilor noștrii, credința a boeriului Isac, credința a boeriului Petre Vornic, credința boeriului Şandru, credința boeriului Petrea, credința boeriului Cozmii, credinţa boeriului Vasco, Credința boeriului Hriacovici, şi a boerului Talabei părcălabilor Hotinului, credința boerilor Coste şi a boerului Condre părcălabii Niamţului, credinţa boerului Petricăi, parcalabului Novogradțchii, credinţa boeriului Arbure portariul Sucevii, credinţa . boeriului Hrana Spatar, credinţa banului leremia vistearnic, cre- dința boerului Şarpe postelnic, credința boeriului Săcu- ian paharnic, credința boerului Stărce stolnic, credința boeriului Căţele (sic) comis, și credința tuturor boiari- lor noştri a mari şi mici. lar după viiața noastră cine va fi domn pământului nostru a Moldaviei, sau din fii 

tăritură, ci să io dea şi să întăriască, de vreme ce esti a lui dreaptă Cumpărătură, cu a lui drepți bani. - lar spre mai mare tărie și întăritură a toate de mai sus scrisă, poruncitam credinciosului nostru boer Totruşan logolăt a scrie şi a noastră pecete să o a- nine Cătră aciastă carte a noastră. Sau scris de Dumşa Cozmovici în Hârlău, anul 7026 April 22, 
_L. p. gospod 

„Sau tălmăcit de Andreiu Daşcovici It 1787 No- Si embre 14: în Eşie, 
„Atastă tălmăcire cercetându-să și poslăduindu-să Cu copia ispisocului celui adivărat ci este pe Sirbie şi fiind întocma sau adiverit de polcovnic Pavăl Debrici ot Mitropolie 1805 [unie 25.* 
„Această copie este asemenea Cu matca sa pe care sau adeverit din slujbă. Sint. lliia la 22 Fevruar 1805. 

Pauli. |. p. Canţelării Nemţăşti. 
Acta Stânca Rozaovanului, laşi, Condica documente, caet XXX 1. „Feredeeni«, 

——————— - *-
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143. 7028 Iulie (1520). Stefan Vodă întăreşte măn. Homorului 

satele Vornicenii, Stăucenii, Glodeni, cu mai multe priseci, 

Cu mila lui Dumnezeu noi Stefan Voevoda domn 

țării Moldovii; facem ştire cu atastă carte a noastră 

“tuturor ci vor căuta pre dânsa, sau citindusă vor auzi, 

că iată am binivoit domniia mea cu a noastră bună 

voință din curată și luminată inimă, ca să întărim 

a noastră sfăntă mănăstire Homorul, unde iaste hramul 

adormirii pre sfintei curatii pre blagoslovitii stăpânii 

noastre de Dumnezău născătoare și pururea fetoarii 

Mariei, şi unde iaste igumen chir Simeon pe drepte 

satele acestii sfinte mănăstiri, care sânt danie şi Cum- . 

părătură de moșul domniei meale Stefan Voevoda, și de 

la părinții domnii meali Bogdan Vvoda anume Dvor- 

nicenii, supt dumbrava înaltă și Stăucenii şi Glodenii şi 

deasupra Soloneţului satul Pârteștii, şi sitişte lui Dienăş 

şi la Boteni o prisacă în Corneşti şi supt Bohotin altă 

prisacă anumi Zlătăroaia, şi un munte anume Ostra cu 

slatina în Ostra, care munte din veci a lor au fost cu 

slatină : şi iarăş am mai dat sfintei mănăstiri Homorut 

un ezir anume Oreahovul, şi Cu doao şomoldoace (eze- 

rași) aproape de dânsul anume Beșilele și Ciulineţul, şi 

gârla Oreahului anume Topileana, cu alte ezărași câte. 

sânt aproape de Oreahovul. Aceste toati mai sus scrise 

să fie sfintei mănăstiri Homorul de la noi uric cu tot 

venitul nesmintit nici odată în veci; şi hotarul tuturor 

satelor ci sau zis mai sus şi a prisăcilor să fie din 

toate părţile pe unde din veci au stăpânit; iar a mun- 

telui anume Ostra şi a Slatinii să fie din toati părţile 

pănă unde ajunge la apă, și iarăşi hotarul Ezărului ci 

Sau scris mai sus anume Oreahovul cu toate ezărașăle, 

gărlile să începi din malul Prutişorului undi să des- 

parte drumul pe grindul cel mare înpotriva chiscului a 

Covorluiului şi 'de acolo în os pe malul Prutului pînă 

în preajma Suhanii, şi de acole drept la gârla Topi- 

leanca, unde treci piste Troian, și de acolo tot pe Tro- 
ian pănă la vadul Trifeştilor, şi de acolo pe mal în 
sus pănă la capul grindului -pe malul Prutişorului, unde 

sau început hotarul. Acesta este tot hotarul; și la a-
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tasta iaste credinţa domnii mele mai sus scrisului Noi 
Stefan Voevod, și credința preaiubit fratelui domniei 
mele Petru, şi Credinţa boerilor noştri, credința dmsale 
Isaac, credința dmsale Petru vornicului, credința dmsali 
Şandrului, credința dmsâli Negrilă, credinţa dmsali Vasile, 
credința dmsale Grigorcea, şi a dmisale Talabă părcă- 
labii Hotinului, credința dmsale Costi şi a dmsali Con- 
drea părcălabi Neamţului, credința dmsale Petrica şi a 
dmsale Toader părcălabii Cetăţii Noao, credința dmsale 
Arbure părcălabul Sucevii, credința dmsale spatar Hrane, 
credinţa dmsale visternic leremiia, credința dmsali vis- 
ternic (pro postelnic) Șarpe, credinţa dmsale paharnic Să- 
Cuian, credința dmsale stolnic Stărcea, credința dmisale 
Căţelean comis, şi credința tuturor boerilor Moldaviei mari 
şi mici, iar după viiaţa noastră cine va fi domn pămân- 
tului nostru din copii noştri sau din neamul nostru, sau 
iarăşi pe cine Dumnezău îl va alegi a fi domn ţării 
Moldaviei acela să nu strice dania şi întăritura noastră, 
dar să e întărească şi să o dei sfintii mănăstiri din 

- Homor şi iarăşi cel ce ar îndrăzni a strica dania şi în- 
tăritura noastră acela să fie blăstămat de domnul Dum- | 
nezău şi măntuitorul nostru Is. Hs. și de cei 4 evan- 
ghelişti şi de sfinţii 12 vărhovnici apostoli Petru şi 
Pavăl şi alţii, şi de sfinţii 24 prooroci ai lui Dumnezău 
şi de 318 sfinți părinţi de la Nicheia şi de toți sfinţii 
cari din veci bine au plăcut lui Dumnezău, asămănat 
să fie cu luda și Aria afurisitului și să aibă parti cu 
jâdovii aceia carii au străgat asupra dmlui Hristos, săn- 
gele lui asupra lor și asupra copiilor lor, care iaste şi 
va fi. lar pentru mai mare putere și întăritură tuturor 
celor mai sus scrisă, poruncitam dmsale credinciosului 
boeriu Tutrușanului logofăt a scrie și pecetea noastră 
a lega cătră atastă carte a noastră. 

Au scris Oance în Sutava let 7028 în luna lui lutie. 
iscălit Stefan Vodă (sic) |. p. gospod 
„sau Scris de pe copiia cea din slujbă scoasă de 

pe cel adevarat uric. Snt Ilie Iulie 23/11 1825. 
iscălit Pauli |. p. 

Acta Stânca Roznovanulul, laşi, caet XXXVIII No. 1. „Voroi- 
cenii, Homor*, .
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144. 7036 Mart 7 (1528) Iași. Petru Vodă Rareş dăruieşte lui 
Toader log. dania ce-i face în satele Branişte pe Sitna, Cojuşna pe 
Botna şi Gruşii la Terebnih, 

Din mila lui Dumnezeu Noi Petre Vvoda, domnul 
ţării Moldaviei. Facem înştiinţare cu atastă carte a 
noastră, tuturor ce vor căuta pre dânsa ori cetindusă 
0 vor auzi; precum au venit înainte noastră şi înainte 
boerilor noștrii moldovenești Tafea fata lui Albul Far- 
covici și nepoata ei Sofiica, fata lui Ivanco Știrbăţ, de 
a-lor bună voe, de nimene siliți nici nevoiţi şi au vân- 
dut driaptă ocină dintra lor drept uric, din privileghie 
de schimbătură ce au avut Albul Farcovici şi lvanco 
Ştirbăţ de la fratele domnii mele Bogdan Voevod, un 
sat pe Sina anume Braniște amândoao cuturile şi cu 
mori pe Sitna, şi au vândut însuşi domnii mele, drept 
Cinci sute cinci zeci zloți tătărăști; ce leau fost lor satul 
acela de schimbătură de la Marușca giupăneasa lui 
Coste Posadnic, fata Păntecelului, nepoata lui Iliaş pa- 
harnic, din privileghie a lui Ilieş pah. de la strămoșul 
nostru Alexandru Vvoda; şi iarăși Albul Farcovici şi 
Ivancu Știrbăţ au dat Marușcăi giupănesei lui Costii 
posadnic fetii Păntecelului, nepoata lui Iliaș pah. a sa 
direaptă ocină și cumpărătura sa un sat pe Boftneh 
anume Cojuşna, ce au fost cumpărat acel sat de la 
Coste și de la fratesău Fedor: posadnic dreptu una 
sută şi doao zeci zloți tătărăști; şi domniia me am 
plătit toți acei mai sus scriși bani 550 zloți tătărăşti în 
mânule Taţii, fetii Albului Farcovici și nepoatei ei So- 
fiicăi, fetii lui lvanco Ştirbăţ denainte boerilor noştri. 
Şi în tastă dată iarăși au venit înainte noastră şi îna- 
întea boerilor noştri slugile noastre Mihno şi Alexandru 
şi surorile lui Alexandru, lica și Feca de a lor bună 
voe de nimene siliți nici asupriți și au vândut a sa 
dreaptă ocină dintra lor drept uric, din privileghie ce 
au avut ei de la fată! domniei mele Stefan Vvod una 
selişte la Terebnih anume la Gruş (sau păr), ce să 
chiamă Purcelenii și au văndut însuş domnii meli drept 
una sută patruzeci zloți tătărăști; şi domniia mea am 
plătit: toţi acei mai sus scriși bani 140 zloți tătărăști



  

în mânule lui Mihno şi Alexandru şi surorilor lui Ale- lexandru, Iicăi şi Fecăi denaintea boerilor noștri. După aciasta domniia mea am dat şi am miluit pe al nostru credincios şi cinstit boer dmnlui Toader. logofăt cu a- ceste mai sus scrisă sate anume Branişte pe Sitna, amândoao cuturile şi cu mori pe Sitna şi seliștea în Terebneh la Gruş, ce se chiamă Purcelenii pentru ca să fie lui de la noi uric cu tot venitul lui şi fiilor lui și nepoților lui, (stră)nepoţilor şi preastrănepoților lui şi la tot niamul lui cine să va alegi a fi mai deaproape ne- Clintit nici odinioară în veci. lar hotarul mai sus numi- tului sat cei pe Sitna anumea Braneștilor amândoao cotunuri și cu mori pe Sitna şi siliştea cei în Terebneh la Gruş ce să chiamă Purcelenii să fie despre toate Părţile vechiul hotar pe unde sau apucat din veac; Care spre aciasta este credința domniei mele mai sus scrisului Noi Petru Vvda şi credinţa prea iubitului fiiul domniei mele Bogdan şi Credința boerilor noştrii, cre- dința boer Hran Vornic, Credința boer Negrilă, credinţa boerilor Cărje şi a boerului Hurea părcălabilor de Neamţu şi credința boeriului Grozav şi a boeriului Danciul părcala- bilor Novogradschii, credința boer Barban (e. Barberschi) portar Sucevii, credinţa boer Dragşan spatar, credința boer Dumşa, visternic, credința boer Liciul postelnic, cre- dința boer Felea paharnic, credinţa boeriului Zbiere stol- nic, credința boer (lon) comis şi credința a tuturor boe- rilor noştri Moldoveneşti a marilor şi mici. lar după viiaţa noastră cine va fi domn a pământului nostru sau din fii noştri sau din niamul nostru, sau iarăși pe cine Îl va alege Dumnezeu a fi domn întral nostru pământ al Moldaviei, acela să nui strice a noastră danie ci ca săi împuterească pentru că iam dat !ui și am întărit, pentru a lui driaptă și credincioasă slujbă. lar spre mai mare credința şi întăritură a toate de mai sus scrisă, poruncitam a scrie şi pecetea noastră să o anine cu legătură cătră această carte a noastră. 
Sau scris de Dumitru Popovici în Eş, It 7036. Mart 7. 
» Tălmăcirea atasta cercetândusă și poslăduindusă
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Cu copia ispisocului ce este pe sirbiie şi fiind întocma 
sau adeverit de polcovnicul Pavel Debrici ot Mitropolie 
la let 1805 Noem. 15. | 

|. p. gospod 
„Atastă copie întocma fiind cu matca sa, sau a- 

deverit din slujbă Sintilie la 22 Septembre '825. 
Pauli 

l. p. cancelariei | 
Acta Stânca Roznovanului, Condica documente caet XXX, N. 3. 

145. 7044 Ghenar 18 (1536) Suceava. Petru Vodă Rareş întă- 
reşte măn. Homorului daniile tăcute de înaintaşii săi: Stefan cei Mare (tatăl), Bogdan Vodă (frate) şi Ştefăniţă Vodă (aepot de frate), 

Cu mila lui Dumnezău Noi Petru Voevod, domn 
țării Moldovei, facim ştire cu atastă carte a noastră 
tuturor ce vor căuta pre dânsa sau cetindusă 0 vor 
auzi, iată am binevoit domniia mea cu a noastră bună 
voință cu curată și luminată inimă şi din toată buna 
voința noastră cu agiutorul de la Dumnezău ca să în- 
tărim şi să întemeiam pe a noastră sfăntă mănăs- 
tire ot Homor, unde iasti hramul adormirii pre curatii 
presfintii şi pre blagoslovitii stăpânii noastre de Dum- 
nezău născătoare și purure fecioarii Mariei; şi unde 
iaste igumen chir Paisie pe drepte şi adevărate satile 
acei sfintei mănăstiri, danie și cumpărătură a tatălui 
domniei mele Stefan Vvoda şi a fratelui domniei mele - 
Bogdan Vda- şi de ia nepotul domniei mele Sfefan Voe- 
voda anume Dvornicenii supt dumbrava înaltă şi Stău- 
cenii şi Glodefiii şi pe Solonețu satul Părteştii şi să- 
liștea lui Diianeş şi la Botemir (sic) o prisacă în Cor- 
neşti şi supt Bohatin (sic) altă prisacă anume Zlătu- 
roaia şi un munte anume Ostra cu slatină în Ostra, 
Care munte din veci au fost a lor cu slatină; apoi de 
asămine am dat și de la noi acei sfintii mănăstiri de 
la Homor, unde iaste hramul maicii Precistii un ezer 
anume Oreahovul şi doâ şomoldoace aproape de dânsul 
anumi Beșilele și Ciulineţul, şi gârla Orehului anume 
Topileana, cu toate ezările ce sânt aproape de. dânsul;
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aceste toate mai sus scrisă să fie Sfintii mănăstiri noastre ot Homor uric cu tot venitul nesmintit niciodată în veci. lar hotarul tuturor Satelor mai sus şi a prisă- cilor să fie din toate părțile după hotarăle cele vechi pe unde din veci sau stăpânit, iar a muntelui anume Ostra cu slatina să fie din toate părțile unde va ajunge la apă, şi iarăși hotarul ezărului mai sus scris anume Oreahovul și a tuturor gărlelor şi ezărașele să începi din malul Prutețului unde să disparte drumul pe grin- dul cel lungu în. dreptu piscului a Covurluiului şi de acolo în gos pe malul Prutului până în prejma Suhanii, şi de acolo drept la gârla Topileana unde trece piste Troian şi apoi tot Troianul pân la vadul Triteștilor şi de acolo pe mal la dial pănă la sfărșitul grindului în malul Prutișorului, unde sau şi început hotarul; acela iasti tot hotarul, şi la azasta iaste credința domniei mele mai sus scrisului Noi Petru Voevod, şi credința preaiubiţilor fiilor domniei mele Iliaș şi Stefan şi cre- dința boerilor. noştri credinţa dmsale vornic Hurul, cre- dința dmsale Totrușanul, credința dmsale Scripcă, cre- dința dmsale Vlad şi a dmsale Toader parcalabii Ho- tinului, iproci.). lar după viața noastră cine va fi domnu pământului nostru din Copii noștri sau din neamul nostru, Sau iarăși pe cine Dumnezeu îl va alegi a îi domn țării Moldovei, acela să nu strice dania și întăritura noastră ci să o întărească şi să o intemeiască acei sfintei mănăstiri de la Homor şi iarăși cel ce ar în- drăzni a străca dania şi întăritura noastră, acela să fie blastamat de domnul Dumnezău și mântuitorul nostru Is. Hs. şi de cei 4 sfinți Evanghelişti, şi de Sfinții 12 apostoli verhovnici Petru şi Pavăl iproci și de sfinţii 24 prooroci, a lui Dumnezău, şi de sfinții 318 părinţi de la Nicheia şi de toți sfinţii, cari din veci bine au plăcut lui Dumnezău; şi să fie asămănat lui luda şi afurisitului Aria, împărtăşîndusă cu jidovii ce au stră- gat asupra domnului Hs., sângele lui asupra lor şi a copiilor lor care iaste Şi va fi; iar pentru mai mare putere şi întăritură tuturor celor mai sus scrisă, po- runcitam Credintos boeriului dmsale logofătului Toader
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a scrie și pecete noastră a lega Cătră aciastă carte a 
noastră. 

Au scris Grigorie Bogza în Suceava, la 18 Ghenar 
7044. - |. p. gospod 

Acta Stânca Roznovanului laşi, Condica doc. caet XXXVIII 
No. 2. „Vornicenii«, Traducătorul, Vartolomeiu Măzăreanul, nu trece în- 
treagă toată lista a divanului, şi se opreşte la ceilalţi... iproci boeri. lată 
lista dată de Wickenhauser în Istoria măn. Homor 95, traducând acest 
uric; Danciul şi Liciul parcalabi de Neamţ, Crăciun şi Toader parcalabi 
de Roman, Mihul portar de Suceava, Drăgșan spatar, Mateiaș vis- 
teraic, Albotă postelnic, Popescul paharnic, Colun stoinic, Draxin 
comis (apud Surete ms. X, sub anno). 

146. 7048 Noembre 30 (1539) Suceava. Stefan Vodă Lăcustă 
întăreşte măn. Homorului daniile vechi şi altele mai nouă făcute de 
Toader logofătul, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Vvod, domnu 
țării Moldaviei, facem știre cu atastă carte a noastră 
tuturor ce vor căuta pre dânsa sau cetindusă 0 vor 
auzi; iată am binevoit domniia mea cu a noastră bună 
voinţă prin curata și luminata inimă, şi cu agiutoriul 
de la Dumnezeu ca să întărim pe sfănta mănăstire 
noastră /Jomorului, unde iaste hramul adormirei prea- 
curatei și preblagoslovitei stăpânei noastre de Dumne- 
zeu născătoarei şi pururea fecioarei Mariei, şi unde 
iaste igumen chir Paisie pe drepte satele acei sfăntei 
mănăstiri, Care sânt danie şi cumpărătură a părintelui 
domniei mele Ştefan Voevod şi a fratelui domniei mele 
Bogdan Voevod și a vărului (sic) domniei mele Stefan 
Voevod anume Vornicenii supt dumbrava înaltă, Sfău- 
cenii și Glodenii-şi-pe-Soloneţu, satul Părtești şi se- 
liştea lui Diianeș, şi la Boteni o prisacă în Corneşti şi 
supt Bohotin pe Zlăturoaia altă prisacă şi un munte 
anume Ostra cu slatină în Ostra, care munte au fost 
a lor din veci, cu slatină, şi ezărul Oreahovul cu doao 

-şomoldoace aproape de dânsul anume Beşilele şi Ciu- 
lineţul şi gârla Oreahovului anume Topileana cu toate 
ezăraşele ce sântu aproape de Orahul, deci au venit 
înainte noastră şi înainte tuturor boerilor noştri, Mol- 
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dovenești mari şi mici al nostru cinstit şi credincios boeriu, dmlui logofătul Toader din a sa bună voe de nimene -silit nici asuprit şi au dat drepte ocini și cum- 

400 de zloți tătărăşti, şi alt sat pe Sitna anume Bră- neştii cu amândoă coturile cu moară pe Sitna, care sat lau avut danie de la Petru Vodă. Deci noi văzând buna voia lui şi dania cătră sfânta „Mănăstire Homor, noi 

n0i sfîntei mănăstiri Homor uric cu tot venitui nesmin- tit nici odată în veci; și hotarul tuturor Satilor mai sus arătati și a prisăcilor să fie din toate părțile după ho- tarăle lor cele vechi, pe unde din vechi au stăpânit;
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pân la vadul Trifeştilor şi de acolo pe mal la deal până 

la capul Grindului, în malul Pruteţului, de unde sau 

şi început hotarul. Acesta iasti tot hotarul. şi la aciasta 

iasti credința domnii mele mai sus scrisului Noi Stefan 

Voevod şi credinţa a -pre iubiți fiilor domniei mele A- 

lexandru şi Stefan, şi credința boerilor noştri, credinţa 

vornicului Hura, ciedinţa dmsale Scripcă, credința 

dmsale Crăciun, credința dmsale Mateiaşi, credința 

dmsale Popăscul și credinţa dmsale Şeptelici părcalabul 
Hotinului, credința dmsale Mine (r. Manea) si a dmsale 
Grozava părcălabii Hotinului (r. Neamţului), credinţa 

dmsale Ungurul şi dmsale Mateiaș parcalabi de No- 

vograd, credinţa dmsale Mihul portar Sucevei, credinţa 

dmsale spătarului Dră(gş)an, credința dmsale vist. Cras- 
neș, credința dmsale postelnic Sturze, credinţa dmşale 

Steful paharnic, credința dmsale stolnicului Lokin (r. 
Lohan), credința dmsale comisului Patrașcu şi credința 

tuturor boerilor noştri moldoveneşti mari şi mici; iar 

după viiața noastră cine va îi domn pământului nostru 

din copiii noștri, ori din neamul nostru, sau iarăşi pe 

cine Dumnezeu îl va alege a fi domn ţării Moldovii, 

acela să nu strice lor dania şi întăritura noastră, dar 

să o întărească acestii sfintei mănăstiri din Homor ; şi 

iarăşi cel ce va îndrăzni a străca: dania şi întăritura 

noastră acela să fie blăstămat de domnul Dumnezăul 

nostru Is. Hs. şi de sfinţii patru Evanghelişti, și de 12 

apostoli Petru şi Pavăl şi alţii, și de sfinții prooroci 

lui Dumnezeu şi de cei 318 sfinţi părinți de la Nichea 

şi de toți sfinţii, carii în veci bine au plăcut lui Dum- 

nezău şi să aibă împărtășire cu jidovii cari au strigat 

asupra domnului Hristos, sângile lui asupra lor și a 

copiilor lor precum iaste și va fi în veci, iar pentru 

mai bună credință și întăritura tuturor celor de mai 

sus scrisă poruncitam credinciosului boeriului nostru 

Dmsale Totrușanului logofăt a scrie şi pecetea noastră 
a lega cătră aciastă carte a noastră. 

Au scris Makedon Urmeztovici (r. Patraşcu. Ur- 
meşevici la Wick.) în anul 7048 -Noembre 30. | 

|. p. gospod
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Acta Stânca Roznovanulul laşi. Condica doc, Caet XXXVIII N, 3. 
Asupra uricilor aduse din 7048, iată regestul făcut de boerii hotaraici: D. Sturza voraie şi lon Tăutul pah. în 1805: w»â-le, Trel copii di pi trii ispisoace, unul din 7028 de la domnul Stefan Vodă, altul din 7044 de la domnul Petru Voevd, şi altul din 7048 de la domnul Stefan Voevod întărind mănăstirej Homorului în- tre alte moşii şi Vornicenii supt dumbrava înaltă „Stăucenii şi Glo- denii“. 

” 

  

147. 7050 April 24 (1542) Hârlău. Petru Vodă Rareş dărueşte măn. Putnei satul Petricanii pe Başău, - 

Petre Vvd, bojiu millostiiu gspdar zemli Moldavscoi, am dat sfintei noastrei rugi mănăstirii ot Putna, un sat pe Başău, cu tot venitul şi cu hăleșteu, anume Petre- canii, care acel saţ este al domniei meli, de Ccumpără- tură, ca să le fie lor de la noi uric neclintit niciodini- oară în veci vecilor, iar Cine îl va alege Dumnezeu a fi domnu pământului nostru a Moldaviei după a noastră viiaţă, din fiii noştri, sau iarăşi pe oricine îl va alegi Dumnezău ca să fie acela ca să dea şi să întăriască sfintei noastre rugi, iar cine va Clinti și a sfărma a noastră danie, și întăritură, unul ca acela să fie blăs- tămat de domnul Dumnezeu, făcătoriul ceriului şi al pământului, şi de la Preacurata maica lui Dumnezeu, şi de la toți sfinții şi de sfinții 4 evanghelişti, şi de Sfinţii 12 verhovnici apostoli şi de 318 părinţi a Nicheii, şi ca să fie asămănat ludii şi blăstămatului Arie, şi altor ludei, cari au strigat asupra domnului Hristos şi ca să fie sângele lui asupra lor și asupra copiilor lor, fără numai ca să de şi să intăriască sfintei mănăstiri ; drept aceia altul să nu se amestece înpotriva acestei cărţi a domnii meli. Sau scris în Hărlău în anul 7050 Aprilie 24. |. p. gospod 
Acta Stânca Roznovaaului, laşi; Condica documente caet | No: 2. Supt No. 1 e daţ uricul de la Stefan Vodă cel Mare din 7009 April 25 (1901), publicat textul slavon după originaiul aflător la Stânca, de Ion Bogdan în Doc Stefan li, 181. In 1501 Stetan Vodă îatăreşte lui Paşin dania ce a primit de ia stăpânul său Dumșe postelnicul, nepotul! de soră a marelui Voevod; în satul Petricanii pe Başău, „După 40 de ani Petru Vodă arată că satui Petricani este al său de cumpărătură, şi că-l dă danie măn, Putnei, 
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148. 7054 (1546) regeste, Pentru Balinţa pe Başău. 

„m.6-a ispisoc din 7054 de la domnul Petru Voe- 
vod, cu care au dat mănăstirii Voronețului un sat a- 
nume Balința cei pe Başău cu hăleșteu şi cu mori pi 
Bașău, arătând și hotarul' că să începe de la un ostrov 
drept la Solonețu iar de la Solonețu la o piatră şi drept 
în movilă şi de la movilă la drum, şi pe drum la un 
stălpu de -cătră Stăuceni, iar de acole pe culme la 
piscu unde cade în Havoronca, şi de acole pănă unde 
cade Havoronca în Başău, iar dispre alte părți după 
bătrânul hotar pe unde din veci sau fost stăpănind 
satul acela.“ 

Acta Stânca Roznovanului, Condica documente, caet XXXIX 
„din cercetarea hotarnică ce lau făcut-o D. Sturza vornic şi I. Tăutul 

“pah. în 1805 asupra moşiilor log. Nec, Roset şi a fiului său Iordachi 
Roset Roznovanul vel vist, 

149, 7056 Mai 5 (1548) regeste, Pentru moșia Săvenii despre 
iazul şi moara Petricaniior. 

„1, întăiu un ispisoc din 7056 Mai în 5 de la dom- 
nul lliaş Vvoda cu 2 ani în urma ispisocului Petricani- 
lor, în care să întărește stăpânire după împărțala ce au 
avut cei de atunce stăpânitori a moşiei Sâvenii, în care 
pentru iaz sau moară şi semne hotarnice nu pomeneşte 
nimică.“ 

Acta Stânca Roznovanului laşi. Din Anatoraoa divanului din 
1805 Noembre în cercetarea făcută Petricanilor despre Săvenii pe Ba- 
şău, Condica. Documente caet 1 No. 13. 

150, 7070 Marit 17 (1562) Iași. loan Vodă întăreşte măn, [Ho- 
mor stăpânire pe satele Feredeen! pe Sitna şi Strahotinul pe Jijiia, 

răpită pe nedrept de Alexandru Vodă Lăpăşneanu. 

Noi (loan) Voevod din mila lui Dumnezeu domnul 
țării Moldovei. 

lată bine au voit domniia mea cu bună voinţă, cu 
curată şi luminată inimă, şi cu ajutor de la Dumnezău, 
și am dat şi am întărit rugătorilor noştri egumenului 
Iosaf şi tuturor călugărilor câţi lăcuescu la sfănta mă-. 
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năstire ot Homor, a lor dreaptă ocină şi moşiie un sat pe Sitna anume Feredeenii cu heleşteu şi cu mori pe Sitna ; iar. acel sat anume Feredienii lau fost luat de la 
mănăstire Alexandru Vodă ca să fie domnesc; apoi au 
agiuns acel sat la Andreico stolnic şi au făcut acolo 
heleşteu şi aceli mori numai pentru acele mori și acel 
heleșteu sau așezat socotială şi au dat înaintea noastră călugării ot Homor, dumisale Andreica stolnicului una sută galbeni de aur ungurești pentru că mai mult să „nu aibă a pâră Andreica sau copii lui sau din rude- 
niile lui pentru acel heleşteu şi acele mori. Cătră a- 
Ciasta iarâşi dăm şi întărim rugătorilor noştri mai sus 
scrişilor losef egumenului și tuturor călugărilor ot Ho- 
mor a lor dreaptă ocină și moșie un sat pe Jijia anume Sfrahotinul şi cu mori pe Jijie; care acel sat anume 
Strahotinul încă era luat de Alexandru și lau fost dat 
feciorului dmisale Niagului stolnic şi au făcut heleșteu 
şi mori, numai sau așezat samă acelui heleșteu şi a 
moarelor ce au făcut feciorii dmsale Neagul stolnic şi 
au plătit călugării ot Homor înaintea noastră una sută 
galbeni de aur ungureşti în mânule Slugii noastre Lupul 
-aprod, feciorul dmsale Niagul stolnic, că așa am aflat 
domnia mea cu sfatul nostru precum este a lor driaptă 
ocină şi moșie, ca să fie acele de mai sus scrisă sate anume Feredieenii cu heleşteu şi cu moarele pe Sitna, 
şi satul anume Strahotinul pe Jijiia cu heleşteu și moa- 
rele în Jijăe sfintei noastre mănăstiri 'ot Homor, de la 
noi şi cu tot venitul; altul să nu se. amestece. 

Iasuşi “Domnul au poruncit. 

Sau scris în Eşi la let 7070 Mart 17 

L. p. gospod 

„Sau tălmăcit de Andrei Daşcovici în Eşi la let 1787 Noembre 15“, » Tălmăcirea' aceasta cercgtăndusă şi posleduindusă cu ispisocul | cel adevărat pe sărbie şi fiind întocma sau adeverit de polcovnicul Pavăl Debrici ot Mitropolie la anui 1805 Iunie 25«. _ 
Acta Stânca Roznovanului, laşi. Condica documente, caet XXX, N, 3, „Feredeanis, 

Surete şi Izvoade, vol, XXIV. 12 
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151. 7070 August 17 (1562). Suceava. loa Vodă Despot întă- 
reşte măn. Voroneţului daniia ce o face Tăutul log. în satul Balinţa 
pe Başău, 

loanu Vvod, din mila lui Dumnezeu domnu ţării 
Moldavii și tatăl patriei, iată au venit înainte noastră 
şi inainte boerilor noștri a mari şi mici, Tăutul biv lo- 
gofăt şi de nime silit nici asuprit șau dat driaptă ocina 
sa și moşie un sat anume Balinfa pe Bașău şi lau dat 
sfintei rugi din Voroneţu, unde iaste hramul a sfăntu- 
lui Gheorghie pentru sufletul său şi pentru sufletul pă- 
rinților săi, pentru ca săi facă pomenire din anu în 
anu, însă giumătate dintracest sat îi iaste lui de baş- 
tină şi i sau venit în parte lui, iar giumătate îi iaste 
schimbătură cu varăsa Magdalina fata Săcuianului ne- 
poata Tăutului, pentru că Magdalina au dat Tăutului 
giumătati de sat de Balinţa parte sa, pentru giumătate 
de sat de Călugăreni parte Tăutului. Deci să nu aibă 
Tăutul a mai trage și a mai dizbate nici odănăoară în 
veci, cum nici neamurile lui ca să fie svintii mănăstiri 
în veci cu tot venitul şi altul să nu să amestece. Sau 
scris de Gavril pisar în Sutava la let 7070 August 17. 

Insuși domnul au poruncit. 1. p. domnești 

„Acest ispisoc sau tălmăcit la anul 1815 lunie 24, 
de. pe sărbie în limba Moldovenească de polcovnicul 
Pavăl Debrici ot Mitropolie, carele cu însuş slova sa 
însemnează cum că în ispisocul cel adevărat măcar că 
este şters cu condeiu. unde zice pe giumătate de sat | 
din Călugăreni, parte Tăutului, şi pus -deasupra cu altă - 
Sslovă şi cerneală pe satul „sa ceac“ cum sar zice pe 
sat întreg, dar adevărul iaste pe giumătate de satu din 
Călugăreni“. a 

Acta Stânca Roznovanulul, Iaşi, Condica documente, caet XXXIX, 
No. 1. ! , 

152. 7079 Iunie 11 (1571) lași..Bogdan Vodă întăreşte lui Isac : 
a Varvarei cumpărăturile ce a făcut în Măstacăni, 

» Tălmăcire, de pe uric vechiu sărbescu din let 
7079 luni 11 scris în Eş“. > 

Bogdan Vvd cu mila lui Dumnezeu domnu ţării 
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Moldavviei; am dat și am întărit domnia mea slugii noastri lui Isac și fămeei sale Varvarii pe o giumătate (lipsă) o al şasăle parte ce şi leau cumpărat el de la Mărica (lipsă un rând) şi de la nepoţii de fii a lui Necola drept... zloți tătărăşti şi din prepileghii de cum= părătură ce au avut Mărica (lipsă) ca săi fiilui de la noi cu tot venitul şi altul să nu să amestece. Domnul a poruncit. 

„Sau tălmăcit din limba sărbească de... pitar -în laş 1896 August 2. 
Acta Stânca Roznovanulul lași. Condica documente, caet LVIII, No. 2. 

  

153. 7079 Iulie 20 (1571). Suceava. Bogdan Vodă întăreşte măn. Homorului stăpânire asupra satului Feredeeni pe Sitna. 
Bogdan Voevod din mila lui Dumnezeu domnul ţă- Tii Moldaviei, | 
lată am dat domniia mea cu întoarcere înapoi ru- gătorului nostru părintelui Kir Eftimie biv episcop de Rădăuţi și tuturor rugătorilor noştri monaş câţi lăcuesc la sfănta noastră rugă la mănăstirea Homorului, unde este hramul adormirei Preasfintei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare şi purure fecioarei Mariei un saț anume Feredeenii şi cu heleșteu şi cu mori pe Sitna, Care acel sat au fost drept a lor ocină şi moșiie și lau fost luat fafă! domniei mele Alexandru Voevod de la mănăstire şi lau tost dat Andreicăi stolnicului, iar sfin- tei noastre mănăstiri au fost dat tată/ domniei mele Alexandru Voevod pentru acel sat alt sat anume Sâ- nehăul pe Prut în ținutul Cernăuţălor; care acel sat au fost a lui Avraam Rătămpan; apoi iară au dat şi au întors înapoi tatăl domniei mele Alexandru Voevod a- cel sat anume Rătămpan; iară acel mai înainte scrisul sat anume Feredienii iarăşi au dat înapoi sfintei acestei mănăstiri ot Homor, iar Andreica Stolnicu au fost făcut hăleșteu şi acele mori; dar pentru acel heleşteu și a- cele mori, sau aşezat prin socotială şi au dat rugătorul şi părintele nostru Kir Eftimie bi episcop cinci sute zloți tătărăşti. Pentru aceia nimeni de acmu înainte să
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naibă ai pârâ nici ai trage cu vro cerere împotriva a- 
cestei cărți a noastre. Sau scris. în Sutava, let 7079: 
lulie 20. 

Domnul au poruncit, 
|. p. gospod 

„Sau tălmăcit de Andrei Daşcovici în Eşi let 1786 
Noembre 15. i 

» Tălmăcirea atasta cercetândusă şi posleduindusă 
Cu ispisocul cel adevarat pe Sărbie și fiind intocma sau 
adeverit de polcovnicu Pavel Debrici ot Mitropolie 1805 
lunie 25. 

Acta Stânca Rozaovanului lași. Condica Documente caet XXX, 
No. 4, 

14. 7084 Ave. 7 (1576) Iaşi. Petru Vodă intăreşte lui Gavril 
3 log. cumpărătura ce a tăcut în Adiecăuţi cu 400 zloți de ta Ana şi 
toate neamurile ei. - . 

„» Tălmăcire di pi uric vechiu sărbesc din leat 7084- 
August 7 scris în Eşi di Bărlădeanul, | 

Petru Voevod cu mila lui Dumnezău domnu, ţării 
Moldaviei, iată au vinit înainte noastră şi inainte tutu- 
Tor boerilor noștri ai Moldaviei, Ana giupăneasa lui 
Toadir Bocotco, cămăraş, fiica lui Gavril portariul, ne- 
poată de fiică a Munmii, şi nepotul ei di frati Petre cu 
fratile său Grigorie şi Toader şi sora lor Nastasia şi! 
Fedora copiii lui. lonaşco, nepoți de fii lui Gavril por- 
tariul, şi strănepoți ai Mumii și iarăşi rudeniile lor . 
Toader şi fratelui său Stefan şi surorile lor Mica și 
Aniţa şi Vasotca copiii Munteancăi, şi iarăşi rudeniile 
lor Păcurariul şi sorusa Tecla şi Cerna și Magda, co-- 
piii Oluşcăi toți nepoți de fii ai Mumii, şi iarăşi rude-- 
niile ei Micotici şi fraţi lui Ioniţă şi Frăţiian copii Uli- 
ianii ; şi iarăși rudeniile lor Urâta: şi sora ei Drăghina,. 
fiicile Mărichii, toţi nepoți de îii ai lui Ivașco, de a lor 
bună voia de nime nevoiţi nici siliți şau vândut a lor 
driaptă ocină şi moșiie un sat anume Adiacăuţii, ci esti: 
pi Velie în țânutul Hotinului, cu loc de hăleşteu şi Cu. 
vad de moară în Vilie şi cu dresuri de întăritură ce- 
au avut ei de la loân Voevod, pe acelaș sat lau vândut.
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credincioasei slugii noastre [ui Gavril 3 logofăt drept 400 zloți tătărăşti; şi sculândusă credintosul sluga noastră Gavril 3 logofăt au plătit toţi deplin pe acei de mai sus scriși bani 400 zloți tătărăşti în mâinile tuturor slugilor noastre celor di mai sus scriși, dena- „“intea noastră şi dinaintea tuturor boerilor noştri ; deci 

Gavril 3 logofăt, ca săi fie lui şi de la noi ocină şi Ccumpărătură cu tot venitul, şi altul să nu să amestice. Domnul au poruncit. | 
(|. p. gospod) 

Golie vel logofăt au învățat şi au iscălit. | »Din limba sărbească Sau tălmăcit în Eşi la 1806 lulie 31 de... 
Acta Stânca Roznovanului laşi, Condica documente, caet IL, „A- diecăuție N, 1, 

A — 

155. 7085 Noembrie 14 (1576). Petru Vodă întăreşte lui Ma- noil Pilipovschii Cumpărătura ce a tăcut cu 400 zloți tătărăşti în Adie- diecăuţi de la Gavril logofăt, 

-a Tălmăcire di pi uric vechiu sărbesc din leat 7085 Noembre 14, scris de lonaşco pisariu€, Petru Vvod, cu mila lui Dumnezeu domnu țării 

de la loan Vva, pi acelaş lau vândut ei Slugii noastre lui Pilipovschii drept 400 zloți tătărăşti ; și sculândusă sluga noastră Manoil Pilipovschii au plătit pe acei di mai sus scrişi bani 400 zloți tătărăști în mâinile Cre- dinciosului nostru Gavril logofăt dinainte noastră și  
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dinainte tuturor boerilor noștri, şi ispisoacele de cum- 
părătură ci au avut credinciosul sluga noastră Gavril 
logofătul de la domnie -mea încă și pi acele: liam dat 
în mâinile slugii noastre lui Manoil Pilipovschii. Deci 
noi văzând între dânşii di bună voi tocmală și plată 
deplin; noi încă am dat şi am întărit slugii noastre lui 
Manoli Pilipovschii pe acel de mai sus numit sat a- 
nume Adiecovschii, ci esti pe Vilie în țânutul Hoti- 
nului, şi cu loc di heleșteu şi cu vad di moară în Vilia, 
ca săi fie lui şi de la noi cu tot venitul şi altul nimeni 
să nu să amestece înainte acestii cărți a noastre. 

Domnul au poruncit. 
Golăe vel logofăt au învățat şi au iscălit. 

„Din limba sărbască sau tălmăcit în laşi de. „la 
1806 'lulie 31.* 

Acta Stânca Roznovanului Iaşi. Condica documente, caet II, No. 2. 

156. 7087 Iunie 23 (1579) Iași. Petru Vodă întăreşte lui Trif 
cumpărăturile făcute cu 80 zloți tătărăşti în Măstacăni, de la Vasile 
diacul. 

„ Tălmăcire de pe uric vechiu sărbesc din let 7087 
lunie” 23 scris în laş de Dumitru“. 

Petru Vvoda, cu mila lvi Dumnezeu domnu țării. 
Moldaviei; am dat şi am întărit slugii noastre lui 7rif 
o al patrulea parte din satul Măstacâni (lipsă) şi din 
rătundă pe din gos de a lui Dragoș, ce leau cumpă- 
rat el de la Vasilie diacul drept 80 zloți tătărăşti şi 
din uric ce au avut Vasile diiacul de la Alexandru Vvd. 
ca săi fie lui toate cele mai sus cuprinsă şi de la. not 
cu tot venitul; şi altul să nu să amestece înaintea a- 
cestei cărți a "noastre. 

Insuşi: domnul au poruncit. | 
|. p. gospod 

vel logofăt au învăţat și au iscălit 
„Din limba sărbască sau tălmăcit de... pitar în Eş 

la 1806 Avgust 2. - 
„Acta Stânca Roznovanului, laşi, Condica documente, caet LVIII N, EX
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157. 7096. Sept. 25 (1587) Petricău. Petru Vodă întăreşte măn, Moldoviţa satul Onţănii, fost domnesc, 

Petru Vvoda, din mila lui Dumnezău domn ţării 
Moldaviei, iată domniia mea bine am voit cu curată și luminată inimă din tot sufletul şi de la Dumnezău a- 
giutoriu datam şi am miluit pe rugătorii noștri monahi de la -al noastră rugă Sfăntă mănăstire, ci să zice * Moldoviţă, cu un sat anume -Onţănii cari acela mai sus scrisul sat au fost al. nostru “drept domnescu, ascultăto- 
riu de ocolul tărgului Botoşănilor Ca să fie sfintei mă- 
năstiri ocină şi danie cu tot venitul; pentru aceia altul ca să nu să amestece; sau scris în Petricău let 7096 Sept. 25. 

„Copia atasta di pi ispisocul scris sărbeşte sau scos de Daşcovici prin tălmăcirea de asămine orighi- nalului let 1787 Iulie 30.« 
„Suretul acesta poslăduindusă de polcovnic Pavăl Debrici ot Mitropolie cu ispisocul cel adevărat din cu-: 

Vânt în cuvânt, 1805 Aprii 1« - 
Acta Stânca Roznovanulut laşi, Condica documente, caet LăXIV,1, „Onţăani," : 

158, 7097 Decembre 20 (1588) Iaşi. Petru Vodă iităreşte măn, Moldoviţa satul Onţănii, fost domnesc, în ocolul Botoşanilor. 

Din mila lui Dumnezeu noi. Petru Voevod, domnu țării Moldaviei, facem ştire cu azastă Carte a noastră tuturor ce: vor căuta pre dânsa sau cetindusă o vor auzi, că iată bine am voit domnia cu curată şi lumi- 
nată inimă, şi cu tot sufletul nostru și agiutor de la Dumnezău și cu sfatul şi cu blagoslovenia a trei sfin- țiți ai Moldovei chir Gheorghe Mitropolitul Sucevei şi chir Agathon Episcopul Romanului şi chir Ghedeon e- piscop Rădăuţilor; și am dat și am miluit pe ai noștri rugători monaşi de la al noastră rugă şi sfăntă mănăs- 
tire ce să numește Moldovița cu un sat anume Onţănii, care acest mai sus scrisul sat anume Onţănii au fost al nostru sat domnescu, ascultător de ocolul târgului 
Botoșănilor; drept aceia ca să fie ocină şi danie sfintei 
mănăstiri mai sus scrisăi de la domniia me, Cu tot ve- 

+



E
T
 
N
r
 

T
e
 P
C 

v
r
e
a
 
e
r
 
a
p
 
e
 

eo 
e
m
 

T
i
 

z
l
 Pe
 

it
p 
a
o
 

Î
L
 

a 
me

 
cu
 
D
P
 

a 
P
E
 
m
 

e
e
 

d
a
m
 
m
 

m
 
e
 

a
m
a
r
 

—184— 

nitul nestrămutat niciodănăoară în vecii, iar hotarul a- 
celui de mai înainte numitul sat Onţănii, începând de 
la o movilă ce este din gos de sat piste deal pănă la 
gura prisăcii peste vale adâncă, iar de la vale adâncă 
dreptu la gruiu; iar de la gruiu drept în văriul dealu- 
lui... iar de acolo tij pe... pi drum pănă la întoarcere; 
iar de acole dreptu cătră movilă ce din sus, de acolo 
pănă unde să numește Pivnifa Oanţăi; de acolo pănă 
la Adâncata... de acolo drept pi drum până la. Obăr- 
şia Romanesei, unde lovește drumul Cordariului, de 
acolo pănă la zăpodii ce din sus; iar de acole pe matcă 
pănă la Ursoaea, iar de acole pe drumuşor la movila 
cea din gos, atâta este tot hotarul acelui mai sus scris 
sat Onţânii. lar spre aceasta iaste credința a domniei 
mai sus scrisului Noi Petra Vvoda şi credința a pre- 
iubiților şi din inimă fii domniei meli Stefan și Vlad 
Voevozi şi credinţa boerilor noștri, credința dumisale 
Bucium vel vornic de țara de gios, și credința dmsale 
Eremia vel vornic de ţara de sus, credința dmsale Cu- 
coar și dmlui Gheorghe părcălabilor de Hotinu, şi cre- 
dința dmsale Gavril şi Cărsti părcălabilor de Neamţu, 
credința dmsale David și dmsale Bejan parcalabilor de 

 Novogradschi; credința dmsale Andrei portar de Su- 
ceava, credința a dmsale Brut postelnic, credința a 
dmsale Bărlădianul spatar; credinţa a d-msale Gheorghe 
păharnic, credinţa a dmsale Savva stolnic, credința a 
dmsale Eni visternic, credința dmsale Stan comis, şi. 
credința a tuturor boerilor noștri moldovinești a marilor 
şi mici. lar după viaţa noastră cine va fi domn din fii 
noştri sau din niamul nostru, sau iară pe cine îl va 

- alege domnul Dumnezeu a fi domn pământului nostru 
al Moldaviei acela să nu clintească a noastră danie şi 
miluire, sfintei mai sus scrisă mănăstiri ce încă să de 
și să întărească; iar dacă să va ispiti Cineva.a străca 

- a noastră: danie, tocmire și miluire, cari domnie me am 
miluit pe sfănta mănăstire, unul ca acela să fie treclet 

"şi proclet anaftema şi neertat de domnul Dumnezău, 
făcătoriul ceriului şi al pământului, proă, iar spre mai 
mare credința a toati celi de mai sus scrisă porunci-
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tam credinciosului şi cinstit boerului dumnealui Stroici 
vel log. a scrie şi pecete noastră să o anine Cătră a- 
tastă adivărată cartia noastră însemnată. Au scris Roşca 
uricariul în Eşi în anul 7097 Decembrie 20. 

| . p. domneşti 

„Copie atasta di uricul scris sărbește sau scos de 
Andrei Dașcovici prin dreapta tălmăcire numai unde 
sau tras 2 dungi cu condeiul = = acolo în uricul cel 
adivărat pe atâta măsură sânt. şterse slovele de tot, 
fără atăta sau înțăles că întramândoao locurile a tră- 
Surilor lipsăsc cuvinte câte de vreun semn de hotar, 
let 1787 luli 30 dai“. 

„Din trei sureturi ci sau aflat asupra acestui ispi- 
soc de la Pătru Vodă din let 7097 Dechemvre 20, acel 
de ermonahul Efrim nu să ştie de când neavând let, 
nici lună, şi altul de Vartolomeiu Măzărianul din anul 
1770 Avgust 14, care tustrele poslăduindusă de polcov- 
nic Pavăl Debrici ot Mitropolie şi cercetândule cu is- 
pisocul cel adivărat fiind întocmai lau adiverit, 1805 
April 1.* 

Acta Stânca Roznovanului Iaşi.Condica documente, caet LXIV,No.2, „Onţănii“, , 

159, 7097 April 30 (1589) Iaşi. Petru Vodă dă lui Borăleanu diac satul Britceanii luat cu 400 zloți de la Pilipovschie, 

" “Tălmăcire di pi uric vechiu sărbesc. din let 7097 
di Ghenghe. 

Petru Vvod, cu mila lui Dumnezău domn. țării Mol- 
'daviei, iată au. vinit înainte noastră sluga noastră Bo- 
rălian diacul şi au pârât pe Pilipovschii -diacul pentru 
un sat anume Brităanii, ce au fost a lui cumpărătură ; 
deci domnia me am luat satul de la Pilipovschii şi lam 
dat ca Pilipovschi să întoarcă 400 zloți lui Borăleanul, 
dar Pelipovschie au dat lui Borăleanul acei 400 zloți 
denainte noastră ; deci de acmu înainte săi fie lui măr- 
turie aciastă carte a noastră, şi să nu aibă al mai trage
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la giudecată, pentru atastă pricină nici odinioară în: 
veci, înaintea acestei cărţi a noastre. 

Domnul au poruncit, 
troici vel logofăt au învățat 

(|. p. gospod) şi au iscălit 

„Din limba sărbască sau tălmăcit în laşi la 1806 
lulie 31 de.. | . 

| Acta Stânca Roznovanului laşi. Condica documente, caet Il, No. 
3, „pe Britceni“, 

160. 7097 Maiu 1 (1589) Vaslui. Petru Vodă milueşte pe Pe- 
triman diacul cu o sălişte Britcenii pe Vilia, dând domniei 6 cai. 

»Tălmăcire di pi uric “vechiu sărbăscu din leat 
7097, Maiu !, scris în Vaslui de Băseanul. 

Petru Vodă cu mila lui Dumnezău domn țării Mol- 
daviei iată domnia me am dat şi am miluit pi sluga 
noastră Petriman diacul, cu selişte anume Ditcăuţii care 
acum să numeaște Pritcenii ţânut Hotinului, pi Vilia, 
care ace de mai sus numită selişte şi mai dinainte au 
fost a lui ocină de moşie și au avut şi dresuri de acea 
de mai sus numită sălişte, pentru care au dat domniet 
mele șăse cai buni, drept aceia să fii lui ocină şi cum- 
părătură cu tot venitul ;, şi altul să nu să amestice. 

Domnul au zis. 
Stroici vel logofăt au învăţat şi au iscălit. 

(|. p. gospod) 

„Din limba Sarbaseă sau tălmăcit în Eş la 1806 
Iulie "31 de... 

Acta Stâaca Roznovanului laşi, condica documente, caet II, No. 4, 

161. 7097 Mai 2 (1589) Iași. Petru Vodă ia şi dă seliştea 
Britcenii lui Petriman diacul luând'o de la Sim. Filipovschle pentru. 
haianle. 

„Tălmăcire di pi uric vechiu sărbesc din let 7097 
Maiu” 2. Scris în Eși de Băseanu“. 

Petru Vvd, cu mila lui Dumnezeu domnul țării 

N >
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Moldaviei, iată au vinit înainte noastră şi înainte boe- 
rilor noştri sluga noastră Petriman diiacul și au pârât 
pe Sămion Pilipovschie, fiul lui Pilipovschie și pi alți 
fraţi ai lui, pentru o bucată de pământ ce au fost ho- 
tărât. sluga noastră Cucoară părcălabul, nevrând săl 
păgubască (ca să o ţie Pilipovschie) pe Petriman pănă 
undi au fost hotărită de Tăutul logofăt, dar au vrut 
să iei o bucată de pământ din hăleşteu cel vechiu, unde: 
să numeşte vadul de piatră în sus pe linie pănă la un 
heleşteu ce lau fost făcut Pelipovschie pe de amândoai 
părțile Velii, și au vrut săl lipască di hotarul Mihălcău- 
ilor, pentrucă și mai dinainte iau fost Cumpărătură 
Satul Bricenii, şi el încă stăpâneşte pănă la heleșteul 
cel vechiu; deci la aciasta văzând domniia mea că nu 
mergi cu dreptate Sămion fiul lui Pilipovschie am luat: 
de la dânsul acel mai sus numitu satu, al doile _filnd 
că au fostu cumpărătură tatălui lor lui Pilipovschii și 
neau fost el vinovat noa pentru că sau fost închinat 
acelui tălhariu Creţul când au venit cu Cazacii în pă- 
mântul doniniei mele,. deci de acmu înainte di vor mai 
scoate copii lui Pelipovschi niscaiva dresuri sau ispi- 

_Soace pi ace de mai sus numita selişte să nu aibă a 
să crede, nici a să ţăne în samă nici odănăoară, în 
veaci, înainte aceștii cărți a noastre. 

Domnul au zis. u las vit 7097 Mai 2. 
vel logoiăt au iscălit. 

l. p. gospod 
„Din limba sărbască sau tălmăcit la 1806 Iulie 30 

în laşi de... 
Acta Stânca Roznovanului laşi, Condica documente, caet II, „Adiecăuţi= No. 5. - 

162. Fără veleat (c. 7097 Mai 2). Hotarnica unul loc dia Adie- căuţi, zis Britcenii pe vechile semne ale lui Tăutul logofătul, - 

„ Tălmăcire di' pi mărturia hotarnică vechi. săr- 
bască, cari unde iaste scrisă sau di cini şi din ce velef 
nu să arată”. 

Părintelui nostru celui bun şi după dumnezău cu 
multă nădejde, dumisale Stroici vel logofăt, să priimeşti.
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plecate închinăciuni, de la cei mai di pe urmă fii ai 
dumisali, de la Toma vatavul şi de la toți oaminii bă- 
trâni, de la lurșa, şi Macotici, și Irimie şi. Alexa, şi 

“Onetie și Obrăjii, şi de la alți oamini buni cu atasta 
dăm ştiri dumitali ca unui părinte al nostru, pentru că 
au vinit Pefriman Borăleanul diiacul cu o carte lumi- 
nată gospod-ca să mergem să lepădăm nişte stălpi ce 

„au fost puși în satul Briteanii de Nicoară biv (lipsă) şi 
să rădicăm stălpii, pănă undi au fost hotarul în zilele 
celi vechi, pe unde au hofărât Tăutul biv logofăt; 
după aceia noi niam dus şi am pus stălpii tot pe săm- 
nile acele precum am văzut cu sufletele noastre din 
zilele vechi, și începăndusă hotarul acelui sat pe din 
„os de heleșteul vechiu, pe care lau fost făcut Savva 

în zilele lui Arbure, undi să numeşte vadul de piatră, 
pe din gos de satul Britanii, unde iaste acum în ho- 
tarul Adiecăuţilor, şi de acolo la o movilă mare anume 
Hlin, unde este stălpu pus de Tăutul, şi de acolo piste 
văriul văii Soloneţ în drum întrun stălpu di piiatră, și 
de acolo drept drumul la movila ce mare în dumbravă 

„ce să numește Războina; apoi drumul Văscăuţilor în sus 
pănă la o vale, şi părăul în sus în margine dumbrăvii, 
de cătră hotarul Hrimăncăuţilor în vărful dialului Vilii 
întrun stălpu de piatră; şi de-acolo drept peste Vilie 

“întralt stălpu lângă prisaca lui lvașco din Hrimancăuţi 
din dumbrava din capătul ţarinilor, pe lângă dumbravă 

„în sus, pe de amăndoat părţile Podeţului, şi pănă în. 
„capătul unui hăleşteu ci iaste pi podiş, şi de acolo po- 

*dișul în sus pănă la un pod ce au îfostu şi de acolo 
drumul cel vechiu, şi de acolo pănă la însuş un buor 
ce iaste pus întrun stejar, şi de acolo prin văriul văii 

-Cărlinii drumul Rosoşanilor la vale, pănă în margine 
„dumbrăvii în gos unde dispărțăsc drumurile, şi mergi 
unul cătră Mihalcăuţi, şi altul la vadul di piatră în 

| “Vilia,: şi apoi printre drumuri drept pănă în vârful dia- 
lului Vilii în stăipul cel di piatră ce iaste pus di Tău- 

“tul, de cătră hotarul Mihălcăuţilor, şi de acolo drept 
“în vale întrun stălpu di piatră iarăş pe din gos di he- 
„Jeşteul cel vechiu, di unde să începi hotarul. Aşa dăm 
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ştire dumitale, dumta vei faci cum tea învăţa Dumnezău - şi Dumnezău milostivul săț de smerenie şi sănătate şi zili bune întru Hs. amin. N 

2 peceţi | 
„Din limba sărbască sau tălmăcit în laşi la 1806. lulie 31 de... . 
Acta Stânca Roznovaaului, laşi; Condica documente, caet I[ No,.. 7, peatru Adiecăuţi (Britceaii), ! 

163. 7097 Maiu 2 (1589) Iaşi. Carte de judecată a veliţilor bo: eri în pâra dintre Petriman diiac şi Savin Pelipovschie pentru un vecin : şi nişte case în Britcani. Se impacă, 

» Tălmăcire di pi zapis vechiu sărbesc din let 7097 Iunie 28, scris în Eşi.* , o 
Stroici vel logft, Irimie vel vornic, Gavrilaş logtt, iată au venit înainte noastră Petriman diiacul, şi au părăt pe Pelipovschi pentru un vecin și pentru O Casă din Brif&ani, şi pentru un heleşteu cu moară ci lau stră- . cat Pelipovschii, şi Pelipovschie au întrebat pe Petriman că mai mult să nu să giudeci, ci să fie pace între dânșii; apoi Petriman sau tocmit cu dânsul și au făcut pace denainte noastră Şi denainte a mulți oameni buni, Şi oOșteni. de la_Curte .şi dinainte lui Bilava uricar, şi Tolotco pah. şi Dumitru uricarul, şi Volocăuţ, ilişar şi Blăndă diiacul, şi Drăman diiacul, şi Isac diiacul şi alți mulți oșteni, şi sau tocmit ca să stăpâniască Petriman pe toţi vecinii din Brifcani, iar Pilipovschii să aibă a stăpâni casăle ce liau luat de la Britani și liau dus . la Mihalcoviţi. Aşijderea şi moara ce au luat şi un vecin anume Sămian, fiind că pentru Sămian au dat la hăriam şi mai mult să nu aibă ei a să pâră, pentru aciastă giudecată nici o dată în veci, nici a să sfădi nici vecinii lor şi dacă dintrânşii cineva să vor scula la giudecată, sau vor începi a să sfădi; acela să aibă a. da dmlui 50 boi şi să fie de mari ruşine înainte dom-. nului şi înainte noastră; şi aşâjdere nişte oamini acum Havriş din Brittani şi Petriman din Mihalcovţi ci au pârât pi Pilipovschii zicând că au ars pi O fimei şi au 

, 

|
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„înecat pe 0 fată Petriman, şi apoi lau ertat şi sau îm- 
„păceluit cu dânşii ca să nu aibă al mai pâră pe dănsul 
pentru atastă pricină mai mult, deci văzând a lor de 

bună voiă tocmală şi învoială 'şi pace între dânşii, noi 

“niam pus peceţile noastre către atastă carte ca să se 
ştie. Stoica vel logofăt, . Irimie vel vornic 

5. peceţi în fum. | 

„Din limba sărbască sau tălmăcit în lași la 1806 
Iulie 31 de....*% 

Acta Stânca Roznovanului laşi. Condica documente, Caet II „Adi- 

:ecăuţi« N, 6. 

„164. 7097 Octombre 14 (1589) Huși. Petru Vodă dă carte de 

“stăpânit măn. Putna asupra satului. Stăucenilor pe Sitna, la ocolul 

:Botoşanilor, 

_Noi Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn 
țării Moldavii, am dat atastă carte a domnii mele pă- 

rintelui' şi rugătoriului nostru Anastasie biv mitropolit 

şi prezviterilor şi diaconilor și stareţilor şi la tot să- 

borul a sfintii mănăstirii Putnii, spre acia pre cine vor 

trimiite sfinţiile lor ca să fie tare şi puternici cu atastă 

carte a domnii meli să să apuce cu stăpânire pe satul 
Stăucenii ce esti pe Sitna, pentru că domnia me lam 

dat şi am miluit cu dânsul pi sfânta mănăstire Putna, 

undi esti hramul adormiria pre sfintii curatei prea bla- 

" goslovitei stăpănei noastre de Dumnezău născătoare şi 

purure fecioarii Marii pentru sănătate domnii meli şi 

pentru sănătatea doamnei domnii meli şi a fiilor noștri, 

şi pentru sufletile moşilor şi părinţilor domniii meli şi 

de acmu înainte ca să fii sfintei mănăstiri ocină şi 

danie de la noi şi miluire cu tot venitul din tot iocul 

ce iaste între hotarul lui; iar hotarul acelui mai sus 

numitului sat Stăucenilor ca să fie dispre toate părţile 

pi unde din veacu său fostu stăpânind. Drept aceia îi- 

mene să nu cuteze a zăticni sau a opri saua să ames- 

teca înpotriva acestei cărți a domniei meli' Sau scris în 
Huş în anul 7097 Oct. 14. 

Insăși Domnul au poruncit. . 
|. p. gospod Gavrilaş logofăt ucil.
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„Suretul acesta sau poslăduit de polcovnicul Pa: văl Debrici ot Mitropolie în 1805 April 1.“ 
Acta Stânca Roznovavului laşi. Condica documente, caetul LăII, No. 2, „Stăucenţi“,. - 

- A.C, Moruz Vodă rândueşte în 1805 Sept. să se cerceteze bo- tarele moşiei Stăucenii, cumpărat de N. Roset Roznaovanul biv vel log, şi de fiul său Iordache Roset biv ve] vist. deia Kesaro Kralasca im- părăţie şi luate altele cu schimb de la Teodor Mustea, Ispisocul de danie Va tost pastrat măn. Putna, iar cartea a doua domnească o cl- tează supt No, 1 (caetul LXII, No. 8). 
— Diacul care a scris carte domnească a socotit anul 7097 Oct. 14 după anul civil, adecă a 10 lună din 1589, începănd calcului anului nou în 1 Ianuarie, nu la 1 Sept.; căci Petru Vodă dă uricul de danie în 7097 Iulie 10; iar în acelaş an 7097, Oct..14 dă carte de stăpănit, în care amintește că „Pam dat și am miluit cu dănsul (î. e, Stăucenii) pe stănta mănăstire Putdaa; aceasta în 10 lutie, deci exact cu trei iuni mai înainte ; deci şi noi am transformat pe 7097 Oct. 14 în 1589, scăzănd 5508 în loc de 5509, ! 

  

165. Fără veleat (c. 7099). Petru Vodă Schiopul judecă pricina pentru Roznov a preutului Mihail .şi lonciul, | 

Petru Voevod cu mila lui Dumnezău domn țării Moldaviei; iată au venit inainte noastră și înainte tu- turor boerilor noştri ai Moldaviei preotul Mihail şi lon= Ciul din ltrineşti și sau giudecat pentru Roznov pentru una poiană ce să chiamă Piha; după aceia noi am făcut carte cătră Bașotă şi cătră Dupnit ca să cerceteze cu «oameni buni precum vor afla să ne de ştire, pentru care niau şi dat de ştire precum Că au mersu cu oa- meni buni și cu vătavu și cu megieșii de prin preSur şi așa au aflat că acea poiană este a lor driaptă ocină (lipsă). Așijdere şi de la noi am dat şi am întărit pe acea poiană ca să fie lor şi de la noi şi să nu aibă pe 

Domnul au zis. l. p. gospod 
Stroici vel logofăt au învăţat şi iscălit 

„De pe limba sărbască sau tălmăcit de „.. în Eş ia 1806 Iulie 26€, - 
Acta Stânca Roznovanului laşi. Condica doc, caet-LVI, No. 1, 
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166. 7100 (1592) Iaşi. Aron Vodă dă lui Pelipovschii satut: 
Britcanii, dăad ramas pe Petriman Borăleanul diacul, 

„Tălmăcire di pi uric vechiu sărbescu din let 7100: 
scris în Eș di Borcevici pisariu“. 

Noi Aron Vvd, cu mila lui Dumnezău domn ţării. 
Moldaviei: iată au vinit înainte noastră şi înainte tu- 
turor boerilor noștri ai Moldavii a mari și mici giupă- 
neasa Pelipovsca, şi cu fii săi Sămion şi Toader şi cu 
alți fraţi ai săi şi au pârât pe Petriman Borăleanu di- 
iacul, pentru un sat anumi Adicăuţii, cari acuni să nu- 
mesc Briccaânii cu moară şi cu hăleşteu, care acel sat: 
în ţânutul Hotinului lau fost văndut moşii lui Petriman 
slugii noastre lui Gavril biv părcalab de Hotinu, iar 
sluga noastră Gavrilaş sau sculat şi au văndut pre acel 
de mai sus scris sat adică Adiecăuţii, care acum să 
numeşte Britcanii cu moară şi cu hăleşteu iar părinte- 
lui lor lui Pelipovschii drept 400 zloți tătărăști şi scu- 
lândusă Pelipovschii au plătit pe acei bani 400 zloți: 
tătărăşti în mâinile slugii noastre Gavrilaş biv părcălab- 
de Hotin, şi făcânduși sat şau sălășluit şi vecini întru 
a sa driaptă ocină (lipsă), Ştefan Voevod și Petru Vo- 
evod, şi au îmblat (lipsă) şi sau părât di față amândoi 
înaintea lui Petru Vvod şi iau pus vade lui Petriman 
ca săi de lui banii și satul. Pi urmă la vade nu iau 
dat lui banii ni€ satul; apoi domniia mea iam pus vade 
ca să de banii la vade şi el tot nu iau dat. Şi domnia 
mea Cu tot sfatul iam giudecat pi dânșii după lege ță- 
rii şi iam dat pi acel de mai sus scris sat anume Bri- 
tcanii cu moată şi cu heleşteu giupănesei lui Pelipov- 
SChii şi tuturor fiilor ei cu tot venitul şi cu hotară și 
di să vor mai alla undeva niscaiva urici sau ispisoaci făcut 
pi acel di mai sus scris sat, nici odată să nu să criadă, ci 
să să tai fiind că sânt plini di vicleşug şi mai mult să 
nu aibă el ai tragi la giudecată, pe nimine din niamul lor, 
nici ai crede înainte acestii adivărate cărți a noastre. 

Insuși domnul au poroncit. Bărlădeanul vel logotăt 
loan Aron Vvod. |. p. gospd 

„Din limba sărbască sau tălmăcit în Eşi di...la 1806 lulie 31.*: 
Acta StAaca:- Roznovanului, Condica documente, caet II, No, 8, 

„Adiecăuţi“,
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167, 7100 Mai 15 (1592) Iaşi. Aron Vodă întărește măn. Putnei un iaz dat danie de Petru Vodă Schiopul, 

Aron Vvoda cu mila lui Dumzău domn țării Mol- 
daviei; am dat şi am întărit sfintei mănăstiri Putnei, un heleșteu cu moară ce iaste în hotarul satului Stău- cenilor, după ispisoc de danie ce au avut sfănta mă- năstire de la Petru Vodă, ca să fie sfintei mănăstiri şi de la noi cu tot venitul și altul să nu să amestici - înaintea acestii cărți a domnii meli. 

Sau scris în laşi la anul 7100 Maiu 15, 

Domnul au poruncit. Bărlădeanul vel logofăt iscal. 
(1. p. domneşti) —- Mihăilescul 

„Sau poslăduit suretul acesta din cuvânt în Cu- 
vânt de polcovnicul Pavăl ot Mitropolie. 1805 April 1€. 

| Acta Stânca Roznovanului laşi. Condica documente, caetul LXII, No. 3, „Stăucenţis, 

168. „7103 Iunie 1 (1595) Suceava. Stetan Vodă Răzvan întă- rește mănăstirii Bistriţa satul Rozaovul. 

Tălmăcire de pe uricul vechiu sărbescu de la dom- 
nul Stefan Vodă din let 7103 Iunie 1 scris în Sutava, 
de Ionașco. 

Noi Stefan Vvoda, cu mila lui Dumnezău domnu : 
țării Moldaviei, am dat atastă carte a domniei. mele 
rugătorilor noștri părinți de la ruga noastrei mănăstiri 
Bistriței, unde iaste hramul Adormirei prea svintei stă- 
pânii de Dumnezeu născătoare şi pururea fecioarii Marii 
„Spre aceasta ca să fie tare și puternică cu aciastă carte 
a noastră a avea şi a'ţine satul Roznovu care iaste pe 
Bistrița, danie și intăritură sfintei mănăstiri de la Ale- 
xandru Vvod cel Bun, şi de la. Ştefan Vvd cel bătrân 
şi de la alţi domni. Așijdere am miluit şi am întărit 
Svintei rugii noastre mănăstirii Bistriţei, cu mai sus 
scrisul satu Roznov cu tot venitul neclintit nici o dată 
în veci -săi fie şi de la noi sfintei mănăstiri Bistriţii, 
drept aceia nimene să nu cuteze a ținea sau a să îm- 

Surete şi Izvoade, vol. XXIV. 13
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potrivi acestei cărţi a noastre, aşa să â ştiţi; într'alt chip 
să nu faceţi, 

Insuși domnul au poruncit. 

l. p. domnești veliții boeri au învăţat 

„De pe limba sărbească sau tălmăcit de... pitar 
în laşi la 1806 luli 26. 

Acta Stâaca Roznovanului, laşi. Condica documente, caet LVI, 
N, 2, „pe Roznov“. 

N 

169. 7103 Iulie 12 (1595). Stetan Vodă Răzvan întăreşte mă- 
năstirii Moldaviţa satui Oaţănii, tost domnesc, 

„Noi. Sfefan Vvoda din mila lui Dumnezeu domnu 
țării Moldaviei; iată domnie me bine am voit cu a 
noastră bună voinţă şi cu curată şi luminată inimă din 
tot sufletul şi de la Dumnezău agiutoriu răvnind celor 
de mai înainte repausaţilor domni ci au fostu miluind 
şi întărind sfintele mănăstiri; drept aceia şi domnie me 
am dat şi am întărit sfintei noastre rugi ci să numeşte 
Moldovița, unde este hramul sfintei Buna vestire a pre 
sfintei născătoare de Dumnezău şi pururea fecioarii 
Mariei după privileghie de danie ci au avut sfănta mă- 
năstire de la Pătru Vodă, satul anume Onfănii, ce au 
fostu dreptu domnescu ascultătoriu de ocolul Botoşă- 

“nilor ca să îie şi de la domnie me sfintei mănăstiri Cu 
tot venitul; şi altul să nu să amestece. 

Insuși Domnul au poruncit. let 7103 lulie 12. 

|. p. gospod; vel logoiăt au învăţat 

„Copia atasta di pi ispisocul scris sărbește sau. 
scos de Andrei Daşcovici prin tălmăcire de asămine 
matcă. let 1787 lulie 30.* 

„Suretul acesta posleduindusă de polcovnic Pavăl 
Debrici ot Mitropolie, cu ispisocul cel adivărat din Cu- 
vânt în cuvânt şi fiind întocma lau adeverit.“ 

1805 April |. 
Acta Stâaca Roznovanulu! Iaşi, Condica documeate, caet LXIV, 3 

„pe Onţăni.«
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170, 7/04 Noembre 15 (1595). Suceava. Eremia Vodă Movilă datăreşte măa, Moldaviţa stăpânire pe Onţăni, dat de Petru Vodă Şchlopul. 
| 

Eremia Movilă Vvoda, din mila lui Dumnezău domn țării Moldaviei; iată domnia me bine am voit cu a noastră bună voinţă şi curată și luminată inimă din tot sufletul şi de la Dumnezău agiutoriu, râvnind celor de mai înainte răposaților domni ce au fost miluind şi în tărind sfintele mănăstiri. Drept aceia şi domnia me am „dat şi am întărit rugii noastre sfintei mănăstiri ce să numeaşte Moldovița, unde iaste hramul sfintei Buna - Vestire a prea sfintei curatei Sstăpânei noastre născă- toare de Dumnezău și pururea fecioarei Mariei, după privileghie de danie ce au avut sfănta mănăstire de la Petru Vvda satul anume Onţănii ce au fostu drept dom- Nescu, ascultătoriu de ocolul Botoşanilor pentru ca să fie sfintei mănăstiri și de ladorâniia me un uric şi o- Cină cu tot venitul neclintitoriu în veci şi altul să nu : să amestice înpotriva Cărții noastre acestii. Sau scris în Sutava, let 7104 Noembre [5. 
Domnul au poruncit. | 

i Erimia Voevoda | 
|. p. gospod 

Stroici vel logofăt au învăţat. 
„Copia: atasta di pi ispisocul scris sărbește sau scos di Andrei Daşcovici, prin tălmăcire de asămine inatcă, let 1780 Iulie 30“. ! 
„Suretul acesta poslăduindusă de polcovnicul Pavăl Debrici cu-ispisocul cel adevărat şi aflăndul întocma lau adeverit 1803 April 1. 
Acta Stânca Roznovanulul. laşi. Condita doc, caet XIII, No, 1 „Pe Tulburenia. Ea 

171, 7106 Iunie 20 (1598). Zapisul parcalabilor de Bacău pentru „cumpărăturile Puiului în Măstacăni și alte sălişte, 

Au venit Puiul fetorul lui Isak din Măstacăni cu oameni buni Sima de Măstacăni şi Simion de acolo, şi Pătrașco Vlad de acolo şi Ralişte de pe Tazlău şi Ca- mircan (sic) de au adus zapisile tătănisău cele de moşie
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înnainte noastră, părcălabilor de Bacău, liau arătat arsi 
și zice: că liau ars întro pungă de scăpărători. Deci 
acmu mărturisescu aceşti oamini buni ce părţi au cum- 
părat... a patra parte de Măstacăni de la Vasilie diacul, 
partea lui Vasilie, Neguleștii să chiamă şi din poiana 
rătundă şau cumpărat de la nepoţii Micuiluşoş giumă- 
tate de sat de Măstacăni, din partea Micuiluşoş a șasa 
parte şi din Poiana lungă a treia parte de la Maftanca 
şi de la Zosca fata Stancăi; parte Stancăi îi din sus. 
despre izvor. Deci noi Părcă/abii de Bacău văzînd pe 
aceşti oameni buni că mărturisescur precum is arsi, iam 
făcut şi noi scrisoare să nu i se împresoare moşiile. 
Deci pentru credința niam iscălit, 

Patraşco parcalab (|. degetului) 
X Puiul, X Sima de Măstacăni, 
X Cămărzan  X Valişte 
X Simion X Patraşco 
Acta Stânca Roznovanului laşi. Condica documente, caet LVIII, 

No, 4 „pe Măstacăni“," 

172. 7113 Iulie 11 (1605) Suceava. Eremia Moghilă Vodă judecă 
şi dă rămas pe 'Griga vatav în pâra cu mănăstirea Voroneţul peatru 
un iaz pe Başău. Se pune ferăe 12 zloți, 

Noi Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu 
domn ţării Moldovei, precum au venit înaintea noastră 
şi înaintea boerilor noştri rugătorii -noştri călugări de 
la a noastră rugătoare sfăntă mănăstire, ce să chiamă 
Voroneţul, şi au părât pe credintoasa sluga noastră 
Griga vel vătav şi pe tot satul Tătărășănii, ce este pe 
Bașău, pentru: un iaz ce au fost făcut cel de mai sus 
zis Griga vel vătav pe apa Başeului din Sos de iazul 
rugătorilor noştrii călugări, ce au ei la satul Balifa, 
pentru că el și satul Tătărăşenii îneacă moara şi iazul 
rugătorilor noştri călugări. Deci domnia mea și cu tot 
statul nostru iam giudecat pre dânșii cu dreaptă giu- 
«decată după legea ţării și am căutat dresurile lor ci 
au avut ei, şi întru acel uric ce au avut ai noştri de 
mai sus scriși Griga vel vătav, şi satul Tătărăşanii, 
nu scriia lor nici un loc de iaz şi de moară pe apa
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Bașeului, iar a rugătorilor noştri călugărilor di mai Sus scrişi, domnia mea şi Sfatul nostru iam îndreptat: pre dânşii şi iam luat de la dânși ferue 12 zloți. Deci de acum înainte să nu aibă mai mult a mai pârâ unii pre alţii, nici odată în veaci veatnică piste acastă carte a noastră, 

Sau scris în Sutava, la anul 7113, lulie 11. 
Iw Eremia Moghilă Voevod. l. p. gospod Stroici vel logofăt au învățat. 
„Sau tălmăcit de Gheorghie Evloghie dascal, la anul 1781. Noembre 13. 
Acta Stânca Roznovanului, Iaşi, Condica documente, caet XXXIX, | 

No. 2 „pe Tătărăşeaie, 
PNI 

173, Fără leat (c. 7116 = 1608), Costantin Movilă Vodă întă- reşte lui Isac Balica vist, dania în satul lubăneasa ot Dorohoi, 
Noi Costandin Movilă Voevod, bojiiu milostiu gs- podaru Zemli Moldavscoi. Precum domnia me am dat şi am miluiț pe credintosul boerinul nostru pan /sac 

mele răposatului Ieremia Vvoda şi ţării noastre ; iar după aceia și domniei mele ; iar hotarul satului acestuia să fie după vechiul hotar, Drept aceia săi fie luj danie şi miluire şi fiului lui şi la tot neamul lui cine i se va alege mai de aproape și altul să nu să amestice îm- potriva cărţii noastre aceștie. 
“Costandin Movilă Vvod. |. p. gspod! 

„Di pe limba Moldovenească am tălmăcit la anul 1805 Dechemb. 18. 
Iscălit Polcovnicul Pavăl Debrici ot Mitropolie. 
Acta Stânca Roznovanului laşi, Condica documente, caet V, No. 1. „pe Ibăneştia, 
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174, 7120 Ghenar 30 (1612) laşi. Stetan Vodă Tomşa întăreşte 
mănăstirii Moldaviţa satul Onţănii, la ocolul Botoşanilor, 

Noi Stefan Vvoda din mila lui Dumnezeu domnu: 
țării Moldaviei, iată domnia me bine au voit cu a noas- 
tră bună voință cu curată și luminată inimă din tot al: 

nostru suflet după răvnire celor de mai inainte ferici- 
Ciţilor întru răposare domni, cari au fost miluind şi 
întărind sfintele mănăstiri. Drept aceia domnia me am: 
dat și am înoit şi am întărit (mănăstirei Moldaviţa, unde 

este hramul) sfintei Bunei Vestiri a preasfintei curatei 
născătoarei de Dumnezeu și purure fecioarei Mariei, 
după priveleghii de danie ce au avut sfănta mănăstire 
de la Petru Voevod, şi după ispisocul de danie de la 
leremia Voevod, satul anume Onţănii ce au îost drept 
domnescu, ascultătoriu de ocol Botoșănilor, pentru ca 
să fie sfintei mănăstiri şi de la domnia me uric şi o- 
cină cu tot venitul, neclintitoriu nici odănăoară în veci 
şi altul să nu să amestece. | 

Sau scris în Eș, în anul 7120 Ghenar 30. 
Insuşi domnul au poroncit. 

|. p. gospod 
Voicu logofăt au învăţat. 

„Copia atasta sau scos de Andrei Dașcovici di pi . 
ispisocul scris sirbeşte asămine di pe matca ce ade- 
vărată.“ 

„Suretul acesta poslăduindusă de polcovnic Pavăl 
Debrici din cuvânt în cuvânt cu ispisocul cel adevărat 
şi aflăndusă întocma lau adiverit, 1805 April 1.* 

Acta Stânca Roznovanului laşi, Condica documente, caet XIII, 

No. 2, „pe. Tulburenie, 

175. 7135 Ghenar 16 (1627) Iaşi, Miron. Barnovschie Vodă res- 
țitue Gaftonei, glupăneasa lui Arsenie Nebojatco uricar, satul Vlădeni, 

luat pentru viclenie de Gaşpar Vodă şi dat lui Enach! postelnicul, 

-- Heo Mugon Hapnogekin Alornaa Botacaa. Bere macTite 
renăpa seman ÎĂWAqatckon, W% AdAH H MHAOBAAH H N9TEPB= 
-AHat scan Tadroniu kn'krunn (Apcenie) nenomarko 'a0roder na 
e Npakon wriuv Hu enkSnaenie wr Henucok 3a eukSnatnie uro
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HmdA tan e Hesoarko Acroder, wr Jamnap B9eRoqa, ceâo Hank RazA'huin ua Tâpie. ca can. n ca Rec NpHXOA. umo 3 BOAOCT fdckoMS, uro moe eso ecr npaneto za ankSnaenie He- Bo:k4TKo qoroderu. ca ku'krun'k ero Ladrona. wm Eacnaie Ille TEAnU, rePman, 34 60 'maaepu cpeBpzui. â em$ Ruao eu- kSnaenie -co7 Mapuka kn'Eruna Rupuu, nocreanuk. ă KZA4 Bia MaezanapS oegoan. ă wn ua EZ3HAMAA UTO €ECTh CEA0 34 auka'kucrao wm Dadmona ku'kruun Nenomarko acreer. n AdA ero Boa'kpun namens Euanu NOCTEAHHE, HHOK B& "TOM, rena= RMH. H ca Bzcui Roa'kpu nauin CAMOTpHXom' 3a p'kas Tom ceao H wEp'krokom. cSAdm kako He NOAOBAETEE AA H3rHK Huk'ro CEAO 34 Bhna'Bucreo, none nERHA (Apcenie) Henoarko acroder, HHipae flaeganApă Boegoaa. BanSwe usrăg caa CA POCIIoAapa căoero Tamnap ROegoAa. Howe Hauin Eoa'pu gumenucanu, Enaru N9CTEAHHK, CAM Bp4THA 'Toe ceao enwpeuen, gazA'kin cor Tspie. Că CTAE. EX p$tn kw'krunn. Tadmonu, Henomarke. mika Qaqn. KOKO Ad €EcTa 5. Hi GOT ac, pace wTrnn$. n annSnaenie. î NoTEpzXAenie n Sphk. nenopSuenno Hukoauxe Ha B'kku n nn A că He Smiuier, N 

Iw» Miron Barnovschie, Moghilă Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei; cum am dat şi am miluit şi am întărit înşine Gajtonei cneaghina lui Ar- senie Nebojatco logofăt pe a ei direaptă ocină și cum- părătură din ispisoc de Cumpărătură, ce-a avut jupânul ei Nebojatco logofăt de la Gașpar Voevod, satul anume Vlădeanii la. Turie cu hăleşteu şi cu tot venitul, ce-i în ținutul Iaşilor; care acel sat iaste drept de cumpără- tură lui Nebojatco logofătul cu cneaghinea lui Gaftona de la Vasilie Șeptelici ghetman drept 800 de taleri de argint; iară lui i-a fost de Cumpărătură de la Marica, cneaghina lui Chiriţă postelnicul; iară când a fost A- lexandru Vodă, iară el ta luat, căci că-i iaste sai pentru hitlenie. de la Gaftona, cneaghina lui Nebojatco logofăt, şi l'a dat boiarinului nostru lui Enachi postelnicul. Deci întru acestea domnia mea şi Cu toţi boiarii noştri jude- Cat-am de rândul acelui sat şi aflat-am județ cum nu se cuvine să se piarză nici un sat peniru hitlenie, căci n'a fost Arsenie Nebojatco logofăt datornic lui Alexandru
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Vodă, căci el a prăpădit împreună cu domnul său Gaş- | 
par Vodă. Deci al nostru boiarin mai sus scris Enachi 
postelnic singur a întors acel sat mai sus zis Vlădeanii 
la 'Turie cu hăleşteu în mânule cneaghinei Gaftonei lui 
Nebojatco. Drept aceia ca să-i îie ei şi de la noi dreaptă 
ocină şi cumpărătură şi întăritură şi uric neruşeit nici 
odănăoară în veaci și altul să nu se ameastece. 

Condica Litenilor, acta C, Crupenschi. Cf. Surete ms. XIV, 631 
XLVII, 101 (actele Viădenilor). Pentru hit/enie, uricul nostru ne dă 
foarte preţioase date politice, Boerli hotărăsc că nu trebue să se plarză 
nici un sat pentru hitlenia cuiva; iar motivul adus de Alexandru Vodă 

llieş, boerii îl răstoarnă, că lipsurile puse în sarcina lui Nebojatco, 
au fost făcute de însuşi Gaşpar Vodă și atunci nu putea răspunde 
boerui slujbaş de paguba domnului, 

Pentru lămurirea acestui uric vezi actul din 7121 Mart 26 (1613), 
prin care Stefan Vodă Tomşa întăreşte Alboteştilor jumătate de sat 
Şipoteni, ce acmu se chiamă Vlădenii pe Jijia la ţinut Hărlăului, luat 
în tărie de Isac Balica hatmanul (Surete XX 208). 

In uricul din 7126 Mal 15 (1618), Radu Vodă Mihnea dă un uric 
de întăritură lui Arsenie Nebojatco uricar pe întreg satul Vlădenii, ce-l 
avea de moşie şi de cumpărătură, lată ascendenţii acestui iscusit uricar 
de divan, de la care avem foarte frumoase urice scrise ireproşabii: 

loan Pribagul supt Stefan Vodă cel bătrân 

Maxin  Nebojatco, 

Gavril N oojateo, | 

Dumitru Nebojatco, 

Arsenie Nebojatco uricar 
= Gaftona 

lată cum arată succesiunea proprietăţii în Viădeni: 

Vlădenii (fost Şipotenii) pe Jijla la Turia 
  

  

  

__- 2% din jos 4 din sus | 

*%, lon Pribagul |y, Frăsina 1/3 Căiloa Mihu! cel bătrâna . NN | | 
Maxin Nebojateo Ilea Drăgbina Toadea 

: „Ignat 
Gavril sna Lupul Grozava şi alţi 

, | , Dumitru . | 29 răzeşi, vând 
Dumitru | Arsenie Ne- lui 

| „ Tudora =Popenţa bojatco 

Arsenie log. . Arsenie-Nebojatco | de. |] Arsenie Nebojatco 
— Gaftona [de cumpărătură. | cumpărătură| -: uricar, care! 

de moșie 100 taleri, "100 taleri |.cumpără cu 300 taleri 
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După Radu Mihnea vine Gaşpar Graţian (1618—1620); Uricul nostru ne arată că Vlădenii la Turie au fost aj Măricăi, cneaghina lui Dumiteu Chiriță Paleologul postelnicul; aceasta 1-a fost vândut lui Va» sliie Şeptelici ghetman, tar Vasile Şeptelici i-a văndut cu 800 lei lui Arsenie Nebojatco şi Gaftonei, Cum vine în scaun Alexandru Iiliaş Vodă i se ia pe sama domniei pentru hitlenie, şi-i face danie lul E- nachi Catargiu! postelnicul, Miron Vodă strică dania şi dă înapoi satul Vlădenii în stăpânirea Gattonei, jupâneasa răposatului Arsenie Ne- bojatco, | 
Legătura ce se face îatre strămoşul lui Arsenie Nebojateo şi Ioan. Pribagul, ne explică porecla, ce s'a dat în plin seci. XV-a fiului lui loan Pribagul: Maxin Nebojatco, care pe ruteneşte (leteaTke) înseamnă copil sărac. fiinţă săracă (ein armes Kind, armes Geschspt). Despre un Roman Pribagul a scris ŞI d. M, Costăchescu, şi Ilie Minea (Cercetări istorice 1927, 265); acesta pare a fi Roman Gărbo- văț, stăpânul Coşeştilor de pe Racova. O alăturare de nume nu strică ; Pribagul — Nebojatco!! - 

  

176. 7135 April 10 (1627) Iaşi. Miron Vodă Barnovschi 'îată- reşte măn. Solca, balta Luciul de lângă Fălciu cu toate gărlele, danie de la Stefan Vodă Tomşa şi Radul Vodă Mihai. 

-T Hoo Angon Bapnoeciă Moruaa ROEBOAA BIO Macri CCAPA BEMAN  AMWVAAABCKOH, W% renARmu | oyanaccruenyek na H AdAH H NoMABAAH H ROTEpaAhHAH ecmn. crku MOHacTupH rae- mar. | Gooaha, | exe em XBadi CTHg caaRHny Hu Bic XEa4HHy n NpaBoc'k aaanuy, n BpaxogHHi anaz. Ile | mpa n Ilagaa. un 11po- YiHX cruyk ancraz, EAHO îd3tp, uro ck umenvem Susa n cz rpana BEAHkA, NoA, | an mmpra ipaauit. n cz exckuu PABaaMu, uTo ia. tip$T“k $ acc dpaaurie, cor HX Dpuzuairak 34 Aaa | nic n manie VTr Gredan Tomurk BOEBOAA, H Sa norepaarnie wr | Paasa BOrBOAA. Tha paqn n wr PCNABAMH | pa cer cr'ku MOHacTHg, Tor raâkp enwnucan a8uiSa n cz pa BE4HKA NSA4H 'Tpara îbaaunte n | ca ezebmu rpiaamn, tao eekue H3&'ka npagaa wr- HHH4 H Adanie H MARHiE H NOTapzn | Athie. n Spik n ca ea- CM AOKoAaain. nenopSuieio HMRoAH:k Ha B'EkH Bkunuy, a ape Ko | nokScuT ck n AZ2P3HET pa3opu'rH Hatue AdâniE 4 MARHic n norepaK Arie. makonin Sao | Aa cer ngonarkr H Tpakâ'kr, wr Că Bă CATBOPUIArO HBO n Wwr Npucta mTph. ră Bă n cnca na- wtro | Iv. Xa, n wo ei CTEIX EPZXOEHAX ancTAb. n 7. uerupu Evracra. n wr rai CTeik wuz Hukinekux | n npoxa'krieea apitau, Ad MIpIHAET Ha Paag erou Ad HmacT uacr ca HSaoe. n ca 'Tpn- zakroa HSaru | ezanuwue nas, Ha Ba namuere Iv. ka. Kpze ere
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Ha HHX, n Ha w'kAEk HX. ez eshontuita Bu h mz |n. 
dmuu. Mic $ tacoț EATO apare. anl. 

Ico Alnpwn Rpanoeckn BOrRoAA. — Raacie 

Hărtie pecete: ț Iw Mupon Hapnonckie AMornaa orga. 
BĂI MACTIIO PENApZ. EMA, MOAAdEcKoH, Cap de bou. 

Iw Miron Bărnovschi Moghilă Voevod, cu mila lui 
Dumnezeu domn ţării Moldaviei; adică domnia mea 
m'am milostivitu-m'am spre ea și am dat şi am miluit şi 
am întărit înşine sfintei mănăstiri zisă Solca, unde iaste 
hramul sfinţilor slăviţilor și întru tot lăudaţilor și întăi 
şezători vărhovnici apostolul Petru și Pavăl, şi ceialalţi 
apostoli stfinţiți, un iazer, care se -numeaşte Luciul și 
cu gârla cea măre- lângă târgul Fălciului şi cu toate: 
gârlele, ce-s la Prut în ţinutul Fălciului, din ale lor 
privilegii de danie și miluire de la Stefan Tomşa Voe- 
vod, şi de intăritură de la Radul Voevod. Drept aceia 
şi de la domnia mea să fie sfintei mănăstiri acel iazer 
mai sus scris Luciul și cu gârla cea mare de lângă 
Fălciu şi cu toate gârlele, cum a fost din veac direaptă 
ocină şi daanie şi miluire şi întăritură şi uric și cu 
toate veniturile, neruşeit niciodănăoară în veacii vecilor. 
lar dacă cineva Ss'ar încerca și ar îndrăzni să radă a 
noastră daanie şi miluire şi întăritură, unul ca acela să 
fie procleat şi trăcleat de domnul Dumnezău, făcătoriut 
ceriului (și al pământului) şi de preacurata maică a Dom- 
nului Dumnezeului şi mântuitorului nostru Is. Hs. şi de 
cătră cei 12 sfinţiţi vărhovnici apostoli, şi de cei 4 e- 
vanghelişti, şi de cei 318 sfinţi părinți de la Nichea şi 
a procletului Arie, blestem să vie pe capul lui, și să 
aibă parte cu luda și cu trecleţii ludei, cari au strigat 
asupra Dumnezeului nostru [s. Hs. sângele lui spre ei 
și pre copii lor în nesfărşitul vecilor i munci amin, 

„Scris în lași la anul 7135 April. 10. 

Io Miron Barnoschi Voevod (m. p). 
.. Da — Vlasie - 

Cr. Surete ms. XLIII 701. ie
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„127, 7135 April 20 (1627) Iași. Miron Barnoschie Vodă întă- reşte lui Dumitrașco Stefan vel! log. stăpânire a 2 ţigance, dăruite de Mărica, doamna lui lon Vodă cel Cumplit, 

T Hw Mâpou Epanoackin Mornaa BROEROAS, BXÂIO MACTII i PenApR Bemau MOOAAGECKON, W% TOP Herunin Ha ekpuin. n nounTeHuin, Boabpun na ASmnrpauiko Ijegan eta acroer, u ktbruurk ero Anninna. acuka Morazan ARopiuk. SkasoRaa nek A, HAM, H pa, Hawean Boa'kpu. edit Banc wm Mapuna renaa, ; Hwana Bothoaa, caraopen ca pa$ EA ca Mea EA. KARO WH4 NO EA AOBpa BOA'k nek HEIOHVKAEHA, - AHENPHEEAOEANA, H AdAa Hi MOAGBOBA44. Aga whranun. nana'k. BSpvaa acuta Kopun, cz Tpu cuii Xena Țagpa uotoTap, n Aoaka wena HeSaru UOBOTAp. 4... Aouka Vauropie Envia 'brioa, Hy uraniu AdAG bi NOAApoRaA4 
Bunnan ku'krunu Avmurpaurko INegan etankomv awră'rt. uro PAX WHrânun GHaH ugatiuy sa Abannv. renakn aparu, ASV ASnen Xvpv. EHE NpaRzA4E koTunekin, n Pasa'kaeu. ca ceeTpnee si. Nacmacie Voanzn'be, n Anreauna nzyzphnuac, n L'gosata -auc- m'kprnuac, Ho renARMH reko Senakkom mor zanuc, ă mn ere VE'EpOBAXOAM. Îi Nakuk n ww tac AdAOĂOAI, A INOTRPZAHXOAI. B0- AEPHNV HAUIEMY EHUINHCANHOMY. nanv Avmurpauito Iledan ao | rober. uk mErunn tr, Buniukzn. Bako AA ET. HM uHratun | HENopăuEH HHKOAH:E. n HU 44 Cc HE vuniuaeT, 

PCNĂHZ Kazaa. MHC Y fc BAT =s3pat, an, K. 
Hw Augon aotgoaa (m. p.) —- Hopza'knva 

  

  

Iw. Miron Bărnovschie Vodă Moghilă cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei, adică acest adevă- 
rat al nostru Credincios şi cinstit boiarin pan Dumi- 
trașco Ştefan vel logofăt şi cneaghinea lui Zinica, fata 
Mogăldei dvornicul, arătat-a înaintea noastră şi înaintea 
a lor noştri boiari un zapis de la Mărica, doamna lui 
loan Vodă, făcut cu mâna ei şi cu pecetea ei, cum 
dânsa de a ei bună voe de nime silită nici învăluită, | şi a dat şi a dăruit doao ţigance, anume, Burbula, fata 
Cornii cu trei fete, fumeia lui Gavril tibotar, și Dolca | fumeaia Neculei Cibotarului, şi... fata lui Gligorie, nepoata 
Teatiului;-aceste ţigance le-a dat şi le-a dăruit Zinicăi, 
cneaghina lui Dumitrașco Ştefan marelui logofăt; care 

    
aceste doao ţigance fost-au direpte de moşie. doamnei



  
  

  

— 204 — 

Măricăi fata Lupei Huru biv părcălab de Hotin, şi le-a . 
fost împărțit cu surorile ei Nastasia Ciolpâneasa, şi 
Anghelina păhărniceasa, şi Grozava visferniasa, deci 
domnia me cum am văzut acel zapis, iar noi l'am crezut 
şi iarăşi de la noi dat-am şi am întărit boiarinului nostru 
mai sus scris pan Dumitraşco Ştefan logofet și cnea- 
ghinei sale Zinicăi, ca să le fie şi de la noi ţigance 
neruşeite niciodănăoară ; şi altul să nu se amestece. 

Domnul a arătat, 

Scris în laşi la anul 7135 April 20. 
E -—- Borăleanul 

lon Miron Voevoda (m. p.) 

Condica Litenilor, : apud Surete ms. XXVI, 535. lată filiaţiunea 
Măricăi Dumitrazco:. 

  

Mogăldea voraic Lupe Hurul parcalab de Hotin 

Zivica Mărica, Nastasia, Anghelina,  Grozava = D. Stetan log, = = Ciolpan păhărniceasa visterni- 
- loan Vodă cei Cumplit ceasa 
(cf. Hajdeu' lon Vodă ed. 11, 177 seq.) 

— Hurul. Familia Hurul e foarte veche, Dăcă luăm legenda din „Izvodul lui Clănău (falş), Hurul ar fi venit cu Dragoș Vodă, şi e nume 
romanu, ca şi Boldur. In plin seci. XV cetim că Nan clutnicul, stră- 
moșul Sturzeştilor, a avut.3 fete: Nastea, Vasilia şi pe soția lui Huru 
lea comisul de supt Stefan cei Mare c, 1470. lată îacrăagătura nea- mului, Hurul în plin seci, XV: 

: 
Naa cliutaicul 

  

= x 

| | _ 
Nastea . Vasilia : fată 
=X%X ' = X = Huru 

| a | Drăgăiina Tudora lea Huru, Anca, Huru 
* ” comis =xX 

= | 
Maria 

, Drăgălina şi Tudora, vere primare între dânsele, fiind, se vede, 
bătrâae şi fără rod se gândesc şi dau danie verilor lor primari: lea Huru, Anca 'şi nepoatei lor de frate, - Maria, moşiile lor. din Polocine, 
în țara de jos, anume Crăiaiceştii şi Găleştii, dând cea mai mare parte 
din danie persona! lui Ilea: Hurul comisul, 

lea Hurul comisul, apare întăi în această boerie în 6979 Oct.
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24 (1470), urmând în boerie pe Neagul comis, Se găseste comis de la 1470—1476 urmâadu-i larăşi Neag comis, Hea Huruj comisul a avut mal mulţi copii. 

1. lea Huru comis 
= fata lui Naa cliucnicul 

2. Efrim Hurul, Daaciul, Mihoci, Oană 

    
  

vornic Hurul Hurul,  Hurul 
pârcalab = fata lui P, 

Huhule * 
3. Dragoş, Jlea Maria, Stanca, Mărina Harul Harul i ” 

parcalab 
= X 

! 

4. fu Maria, Nastasia,  Grozava, Anghelina = lon Vodă = Ciolpan vist, pah, cel cumplit 
————_ 

178, 7135 Mai 7 (1627). Hărlău. Cartea lui Radul Vodă cătră Gr. Gorovei să aleagă partea lui loa din Obărşie, în heleșteul satului despre Nicoară din Răteşti, » 

T Hw Paswa B9EBOA4, Bild MACTiIo renapz Seman ma „âBCKOH, ckpiem Aomtita m Aa CAVTA Hoacrpa aa Hwnanniko XHkHHukpioa. ph aa Tanrogie Popogen. un Aa dăuH  Wwamenn BVHH AEHNBEUSp. AzMVE tinpe kz ca MapăT Ac auz „phnaunrk Amin avkăe. deuopin avu Hou An GOezpuie iv Hukoap. ae Parepu. nerov Su XBAZIpEV.. WE Adv dbukvr ăeuopin avu Heo. neiTpau'Gra Aha ceuu BEAR kaprk Aoanin a'kae, trip Bon ca AM'kpueu un ca COKOTHILH A£ Ea du uanwr Hioap nv aanwin. AENpEVHA. AH ShAcac avu Iepan caz Ann ACMHita Aura CA AHBZ 4 WuW'k un aka ue Ra ĂH NAPT'E avu. tap A nvaa XI MHAVT A 4TVHUH MaNZ AkAV ca AHBz 44 AZCA AH Idu, VA BEUH aci Adh kY Ahgenrva. aur cau TOKMHUH, KV cvăaereae BOâcTpE, auacTa E2 ckpitm. H Hak Ne vuunue (şi altfel să nu faceţi). Ga renanz Bea'ka, v Xapazv “3P4E Mau 3, | ! 2 — Racnaie 
Pecetea: + Iw Panta EOEROAa Exit macrito cun Alupuk BOFRO(A4) =+3pa4. (Cap de bou). 
Acta Racoviţă, apud Surete ms, XXXVI, 484, 
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179. 7135 Iulie 2 (1627) Iași. Radu Vodă judecă şi dă rămas 
pe lacob Moţoc în pâra cu Mieria, punâud fierăe 12 florinţi. 

„O carte gospod din veleat 7135 lulie 2 întru care scrie: Iw 
Radul Voevod bojilu mistiu gospodariu zemli Moldavscol«. 

Adică au venit inaintea noastră şi înaintea boieri- 
lor noştri Jacob Moţoc şi cu îraţii săi şi au pârât de 
faţă înaintea domniei meale pre Mieria giupăneasa lui 
Steţco ce au fost vornic pentru niște părţi de ocină din 
sat din Lifeni, din giumătate de sat cinci jireabii, şi 
iarăşi din sus din giumătate a treia parte cu loc de 
cinci case din vatra satului şi Cu locuri de moară şi 
jirebii în țarină şi cu fânaţ și așe au zis că le iaste a 
lor direaptă moșie; iar giupăneasa Mierla au zis că 
iaste a ei direaptă cumpărătură aceale părți de ocină 
cu moară și cu loc de curți de la Lucoci, fecor lui 
Vărlan, și Ştefan şi Gheorghie și "Toader şi sora lor 
Tudosâe, şi de la Marica giupăneasa lui Lucoci şi de 
la Nechita iarăși fecior lui Simeon Moţoc și de la alţi 
frați şi nepoți ai lui Moţoc, cum şau arătat zapise și 
mărturii de la dânşii. Deci domniia mea şi cu tot sfatul 
giudecatu-i-am giudeț dirept după obiceaiu şi pre aceale 
zapise de mărturie şi leam făcut lor leage ca săşi ţie 
giupăneasa Mierla aceale părți de ocină cu loc de curţi 
şi cu moară și cu tot venitul, iară lacob Moţoc şi cu 
îrații săi au rămas din toată legea domniei meale, dar 
giupăneasa Mierla sau îndireptat și șau pus pus fierăe 
12 florinți în vistiiarul domniei meale. Și de acmu îna- 
inte să nu mai părască iară Moţoc şi cu fraţii săi pe 

„ giupăneasa Mierla de această pâră nici odănăoară în 
veaci înaintea cărții domniei meale, iar lacob Moţoc şi 
cu frații săi de va hi avut vro parte acolo săşi în- 
treabe cu fraţii săi. 

— Iacob Moţoc şi fraţii săi. la splța neamului Moţoc, publi- 
cată în Surete XX, 52, găsim aceşti inaiataşi ai lul lacob Moţoc: 

i Nechita Moţoc 

“Gh, Moţoc diac — Iosip Moţoc — Simion — | Iacob .Moţoc 
Magdalena Moţoc = Calapod 

& Moe a Toader Moţoc 
L. Moţoc diac—lrina 
Tecla 

apud Surete ms, XVI, 287; 
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Cahov 164, 
cai, a dat domniei 6 cai, 186. 
Caisân. 135. 
cal — 2 cai preţeiuiţi 45 lei, 5. 
Calapod Tudosia 124, 
Calapod Efrim 126. 
calaraş_de_ Țarigrad 10, 18. 
Călcea 795.” 
Calimah Alecu vornic 147. 
Calimah A. Scarlat Vv 114, 126. 
Calimah aga 5. 
Calmăş D. ban 44. 
Calnău spatar 26, 28, 
Calotă ban 104. 
Călugăreni 178. 
camaraş 21, 180;—de izvoa- 

de 44. 
Camărzan Dum, 115, 135. 
Cantacuzin Enachi vist. 93, 
Canta(cuzino) Toader stolnic 

51, 54, 72, 78. 
Canta(cuzino) iordachi vel post. 

44, — hatman 31; — vornic 
11, 13, vel logft. 41, 44,51, 
56, 57, 59. 

Cantacuzino lie 84. 
Cantacuzino Şerban 56. 
Cantemir Jon beizade 51, 53, 

83, 84. 
capitan 10. 
Capot 131. 
Capot Neculai 99. 
Capot Ştefan 101. 
Capşa Gavril pitar 119, 129, 

140. - 
Capşa Ştefan; .la mănăstirea 

lui— 19,   

Capşa Chirica 19. 
capul «şi a plătit capul pentru 

oarecare strâmbătate» 122, 
133 (...25- galbeni). 

Cara jicnicer 1. 
Caracaş Nec. 81, 87. 
Caracaş Ștefan 21, 22, 23, 25, 
Caragea Cost, 153. 
Caraiman Gavril 1, 2, 13. 
Caraiman Gheorghiţă 2. 
Caraiman lonaşco comis 1. 
Caraiman Sandul 21, căpitan, 

Caraiman T. post. 17. 
Carama Vasile 22, 21. 
Carapotină lon şoltuz de Băr- 

lad 147. 
Cărje 99; — parc. de Neamţ 

150; — 'parcalab de Hotin: 
169. 

Canigatura, ot — 68, 102. 
Cărligi 132. 
Căriina, valea—188. 
Carp, vornic de poartă, 48, 
carte de rămas 13,—de blăs- 

tăm 22, 91. 
Căsuţele, poiană, 103. 
Căşoteni 24, 9]. 
catane 6. . 
Catargiul Enachi post. 201. : 
Catargiul log. 13. : 
Catargiul Stef. 8. 
Catargiul Maria 58. 
Căţelean comis 165, 167. 
Catrina 16. 
Cazau 47, 9%, 138; postelnic 

127. 
Cazimir lon 19. 
ceauş hătmănesc 31. 
Cehan Petru 127. 
Cehan Constantin 127. 
Cernăuţi ; ţinutul— 179. 

Cerna 180. 
Cernica 132. 
Cetăţue, egumenul — 92, 91, 89. 
cliejar 23, , 
Chelmeşti 135,
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Chelsia 17, 134. 
“Chemingher Ion 47, 53, 
Cheşco Simion uricar 92, 162. 
CheşcoPetre vatav 71,stolnic 81. 
Chiceşti 164. 
Chiribou Atanasie egumen de 

Hangu 33, 79. 
Chiriac Sava 81, 88. 
“Chirica Nec. mazil 92, 
Chirica lon 88, 
Chirilă lon 41, 
Chiriţă Maria postelniceasa 199. 
Chiticeşti 75. 
“Chiusea Cazacul 98, 
Cinci bani Nec. 1. 
Ciobotariul Ion 116. 
ciobote «vei da:-—8, 18, 35, . 
Ciocârlie Ştefan 124, 
cioclu 14. 
Ciogole Gavril 125, 
Ciogole Gheorghe 118. 
Ciogole Patrașcu 124, 125, 129. 
Ciolac Varlan 42, 
Ciolpan Patrașcu 124, 
Ciolpan Gligoraşcu spatar 13]; 

biv hatman 129; parcalab 
125, 159, 

Ciolpăneasa Nastasia 204, 
Ciomărtan 132. 
Ciomărtăneasa Anghelina 144. 
Cioreşti. 8, 48, 59. 
Ciorte 71, S 
cisla „a ras—“ 116. 
Ciuciuleni 98, 
Ciucul Simion 159, 
'Ciudin Negoiţă comis 11, 29, 

32, 33, 41. 
Ciulineţul 166, 170, 172, 173. 
Ciuperceni 104. 
Ciupeşti 129. 
“Ciureşti 49. 
clirosul din Bucovina 162. 
Clucerescul 98. 
cneji şi megieşi „fost-au —107, 
“Cobeş Neagul 95, 
“Coconeţ Lazor 95, 
-Cocriseşii 12, 

    
  
| 

| 

    

  

Codreanul Vasile ot Bărlad 18, 
25 

Cogălniceanu Nec. vatav 37, 
ot visterie 37. 

Cohalmu 70. 
Colun stolnic 172, 
Coman vacariu 70, 
Conachi  Manolachi biv vel 

stoinic 94, 
Conachi Cost, Ig. 95. 
Condre lon 91, 92. 
Condre parcalab de Neamţ 165. 
Condorachi pasnic-7f:” 
copil în casă, 134, 
Constantin medelnicer 34, 37, 
Constantin giude 65. 
Contăş 8, 
Corce Sim. 164, 173, 
Corceşti 164, 171. 
Corciovă Toader 94, 
Cordariul, drumul, — 184, 
Coriţa, fântână 127. 
Corneşti 166, 170, 172; 173 

(prisacă —). 
Corni sat 92, 91. 
Cornilie T. 42, 
Corni, mănăstire 8. 
COrozăl "23 
Corpaci Vasile 119, 139, 
cosi (a-) — fără voe 3, 
Costachi C. vel spatar 5 ; hat- 

man 9. 
Costachi vel stolnic 8, jicni- 

cer 33, 34, 
Costachi Gavril spatar 90. 
Costantin 117, 124. - 
Costantin visternic 129, 
Costantin Vodă Rareş 153. 
Costea 161, 163. 
Coste paharnic 156; — parca- 

lab de Neamţ 165, 187. 
Costei armean 136. 
Costin 113, 119. 
Costăchescu Mih, 162, 201. 
Costrăş Ursul 98, 
Costrăş Miron 98. 
Coşeşti, pe Racova 201,



  

— 212 — 

Coşugeni 4i. 
Coticeri 80, 81. 
Cotiugeni 12. 
Coţman Nechifor 134. 
Coţman Gheorghe 134. 
Coţman Sandu 135. 
Coţmăneşti 134, 135. 
Covurluiul 173; piscul — 166. 
Cozance 173. 
Cozma Vasile 37, 165. 
Cozma Toader 92. 
Cozma diac 144. 
Cozmeşti 118. 
Cozmovici Dumşa 165. 
Crăc Petre 153, 156, 
Cracăul; apa — 96, 97. 
Crăciun parcalab de Roman 

  

172. 

Crăciun. preut 1, 11, 132, 174. 
Crăciuneşti 90. 
Craia 107. 
Craiova ; ban de — 103, 
Crasna apă 35, 40, 72, 76, 77,. 

91, 92; gura —90, 89. 
Crăsnăşeni 87. 
Crasneş visternic 174. 
Crăste T. stolnic 34. 
Cravă Theodor 31. 
Creţul, când a venit —cu Ca- 

zacii 187. 

Crăste 94, 152; —parcalab de 
$-156, 184. 

Crăste preut 122, 138. 
Cristeşti 133, 
Criveşti 38. | 
Crupenschi Cost. 200. | 
Cuciuc 83, 
Cucoară parcalab de Hoti Hotin 187, 

184. 

“ Cucoranul lon vornic de poartă 
162.. 

Cucuteni 53, 
cuniţa pe 10 zile 36, 
cut-uri: îmbe-- 168, 173. 
Cuza T. ot visterie 37. 
Dabija Evstratie Vodă 90,   

dabile, ne-a plătit de dabile 
domneşti 98. 

Dade: Lupul 94. 
dajde «a da din 3 părţi una 

parte sau din 3 bani un 
ban, 10. 

Damaschiu 41. 
Damian Sava 92, 100. 
Damieneşti 115, 116; 
Dan visternic 153 
Dancu măn. laşi 71. 
Dăns€scul 101. 
Danciul 94, 107, 119, 139. 
Danciul parcalab de Roman 

150, 169. — parcalab de Neamţ 
156, 172, danie 8, 15. 

Darie Costin portar 69, 79; 
— jicnicer 72: 

: Darie talpalar 30. 
Daşcovici Andrei taimaciu 165, 
"171, 180, 183, 185, 194, 

195, 198. 

datorie la Turci 35,—de 15 ta- 
leri de argint 117. 

David 95;— parcalab de Ro- 
man 184. 

Davidel 48, 
Debrici Paul polcovaic, talma- 

ciu ot Mitropolie, laşi 122, 
167, 170, 177, 178, 180, 183, 
185, 191, 193, 194, 195, 197, 
198. 

Decusară 9, căpitan 49. 
“Dediu Soltana născută Pră- 

jescu 124, 129. 

Dedeşti 38. 
dejmă . „au fosi puşi în —98. . 
Deleni ot Tutova 87. 
Despot lon Vodă 176, 178, 

„tatăl patriei“ 180. 

Dicaş T. 11, 25. 
Dicăşoae Nastasia 29. 
diac 138, 
Diamandi C. 146. 
Dieneş „seliştea lui—“ 166, 
"170, 1721737
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Dinga Radul diac 117. 
Dingan paharnic 122, 
Dinţul 9, . 
Ditcăuţi (Briţeani) 186. 
divan 7, 
Dobreni, selişte, 161. 
Dobrenschi uricar 119, 
Dobrileşti 124, 129, 
Dobrota Lupul 104, 
Dochia 111. 
Dochiţa 119, 140. 

“Docolina 115, 
Donici 48. 

- Doniţă Mihalachi 20, 
Dorhăi Stefan 83, 
Dorohoi, vel căpitan de— 16. 

ocolul — 197, „sat domnesc 
ascultător de ocolul — 197 ; ţi- 
nutul — 119, . ! 

Drăgan 115, 164. | 
Drăgşan spatar 148, 169, 172, 

174. 
Drăgancea 134, 
„Drăgeşti 116. 
Drăghina 180. 
Dragomir 104. | 
Dragoş, „câmpul lui —« 163, 

182. 
Dragotă Mihail preut 95, 
Dragotă Lupul parcalab de 

Roman 159, 
Drăguşani 9, 33, 69, 71, 78, 
Drăguşescul Preda şatrar 133. 
Drăgăneşti 12, 32, - 
Drăman diac 189, 
Draxin comis 172, 
Driveşti 103, 
drob de sare 20. 
Dronţu 115. 
Druţul Vasile 35. | 
Duca Gh, vist. 90 — Vodă 

bătrânul 89. 
Duca parcalab de Roman 159,. 
Duma 93. 
Dumbrava roşie 7]. 
Dumbrava înaltă 170, 172, 173, 
Dumbrăveni 126. 

  

  

Dumitrachi hatman şi parcalab 
Sucevii 44. 

Dumitraş(co) Mihai camaraş 16, . 
21 

Dumitraşco Alex. cioclu 14,. Dumitraşco preut 16, 42.. 
Dumitraşco Costantin ban 121 

— visternic 159, 
Dumitru - portar Sucevei 156; 

— stolnic 118, m 
Dumitru uricar 130, 138, 182, 

- 189, 
Dumşa postelnic 175, „nepot 

de soră lui Stefan Vodă cel 
mare ; — visternic 150, 169. 

Dupniţă 191. 
Dvorniceni 162, 170, 172, 173, 
Eftime episcop Rădăuţi 179. 
Efrim, eromonah 185, 
Elena Doamna 56. 
Euachi erei 36. 
Enachi postelnic (Catargiul) 199, 

200, — vel ban Craiovei 109, 
Ene visternic 184, 
Epure 4, 5 Eremia (Moghilă) _vist, 165, 

167; —parcalab de Hotin 
159; vornic de țara de sus 
184 

Evloghie Dumitraşco' 116, 
Evloghie dascal 103. . Evloghie Gheorghe dascal 197, 

146 
Ezerul Leahului 42, 
Făclieriu Vasile pasnic TI, 
Fălciu. ot— 23, 35, 89, 90, 91, 

tărgul — 102, 147; ținutul — 
147, 202, 

fântâna Coriţei 127, 
Făntănele 146. 
Farcovici Albul 168. 
Farcovici Taţea 168, 
Faurii 107. 
făt, feţi, fete 45, 49. | 
Fedeleşanul Iordachi 38. 
Fedor posadnic 168. 

„ Fedora 180.
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Fele pah. 150, 169. 
fierăe 161; ferue 197, 206; 
Feredeeni 164, 173, 177, 179. 
Filohie 132. 
Fiere 2 clucer 108. 
Fierievici Grigorie uşiiar 153. 
Filip 14; — teslar ţigan 49, 
Firatco 83. 
florinţi 206. 
foamete, în vremea — 64, 65. 
Foza-168; 133. 
Focea uşiar 128. 
Focenco Gavril 134. 
Focşani 49, 57, 58. 
Fonopano Simeon 53. 
Frangule 14. 
Frătea 102, 
Frăţilă Nedea 107. 
Frăţiian 180, 136. 
Fulga lonichie 64, 65. 
funaşi pe ocină 109. 
fune de 20 stânjeni 80. 
furt — 4 cai şi telegari 96, 133, 
Furtună Vasile 143. 
Furtună Mihai pah. 159. 
Gădinţi 144, 
Gafencu Miron 56. 

-Gagea 145, 
Găgeşti 146. 
galbeni de aur 4, ungurești 171. 
Galuşcă Maria 17. 
Gălăşeşti 122. 
Gălăţuiul ; valea — 107, 
Gaman 18, 
Ganea Enache 95. 
Găneşti 63. 64. 
Gănscă Salomia 13. 
Gărbovăţ Roman 201. 
gărla lui Andrei 42— Soarelui 42. 
Gaspar Vodă 199. 
Gaşparovici Teodor, diac 116. 
Găujani 107. 
Gavril (ot visterie) 14, 37,— 

pisar 178. 
Gavril portar 180, 181. 
“Gavril parcalab de Neamţ 184, 

biv parc, de Hotin n Î92. 
—— 

  

Gavril 3 logotăt 181. 
Gavrilaş logotăt 189, 190. 
Gavriliţă Costachi log. 59. 
Ghedeon episcop Rădăuţului: 

183. 
Gheorghe log. 68, 
Gheorghe uricar 185, 
Ghenghe lonaşco ve! log. 114, 

124. 130, 160. 
Gheorghe popă 104. 
Gheorghe mitr. Sucevii 183 
Ghenghe pah. 184 ; stolnic 159, 

parc. Hotinului 184; —parc. 
de Neamţ. 159; — parc. de 
Roman 153. 
vornic ţării de sus. 135. 

Gheuca (Vasile) vist. 3, 4, 5. 
Gheuca Simion comis 159, 
Ghibarţul 35, 63, 64, 
Ghica Vodă Grigore 7, 8, 9, 

15, 18, 19, 
Ghica Gr. Scarlat Vodă 89. 
Ghica Matei Vodă 34, 69, 72, 

77, 78. | 
Ghica Leon Dumbrăveni 93, 

98, 99. 
Ghedeon arhim. de cela ue 89. 
Ghedeon egumen de Neamţ 38. 
Ghidişoae 92. 
Ghidişeştii 91, 90,. 89. 
Ghigă Gh. 75, 87. 
Ghincău 13, 
Ghirăeşti 70, 
Giuleşti 26. 
Giuncul, spiţa 28, 29. 
Glăvan. 95. . 
Gligoraşco diac 3, 
Gligorcea, casa — 80, pr. 100, 

132, preut 101, 115, 122, 125, 
129, 136. 

Gligorcea parc. de Hotin 167, 
Gligore vatav 81. 
Gligore 180; — ot laşi 103. 
Gligore vel comis 108, 109. 
gloaba, a luat pentru o moarte 

de om 50 boi gloabă 4, 189. 
Glodeni 163, 166, 170, 172, 173,
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glotni' (vornic —) 27, 28. 
Goe Dum. vornic țării de jos 

159. 
Goeşti 136, 
Golăe (laşi) 71. 
Golăe lonaşco log, 181, 182. 
Gore Paul 160, 
Gorghi parcalab 14, 
Gorovei Ionaş căpitan de Do- 

rohoi 16, 21, 30, 36, ginere 
Ursului 16. 

Gorovei Grigore 128, 205. 
Gorovei Miron 38. 
Gosan Tanasă ot visterie 92. 
Grăotă 126. 
Grădeasa Tofana 5. 
Grăjdenii mănăstire 4, 
Grama lon 37. 
Grăpina 13. | 
Grecul Vasile 7, |. 
Greceanul Clement monah 147. 
Greceanu lon agă 147,. 
Grecul ot Paşcani 125, 129, 

130, 131. 
Grecoaia Axinia |., 
Grigore preut 16, 
Grigoraş pasnic 70. 
Griga vatav 196. 
Grijălovici 147, 
Grincovici 150 
Grindul 42, 166, 174, 
Grozava 63, 64, 65; visterni- 

ceasa 202. 
Grozav 134 — parc. de Ro- 

man 169. — Grozea 104; — parcalab de Ro- 
„mana 150, ” 
parc. de' Neamţ 174, 

gruiu 184. 
gruş (păr) 168, 169, 
Gug lon comis 169, 
Guta 126, 
haidău 70. 
Hălăseni 111. 
hăleşteu 116, 128, 177, 205. 
Haliţoae 102, 

    

  

Hamza 94, 153, —-uricar 157. 
Hangan Gr. giude 43. ă 
Hangu mănăstire 17, 33, 34, 

69, egirinen-de — 79, 
hanul tătărăsc 96, 
Hâncul Sandu 98. 
Hâncul Dumitrașco 98, 99, 

— armaş 100, — comis 99, 
Hâncul Marin 100, 
Hâncul Mihalcea serdar 98, 100, 

111, 112, 
Hâncul Grig. post. 99, 101, 
Hâncul Nec, postelnic 100. 
Hapcaş Gavril 24, 27, 
Hăraia Sandul 98. 
Hăre 99, 
hăriam „a dat la —« 189, 
Hariton erei 92, 
Hărlău, ot— 41, 85, 128, 130, 

131, 140, 142, 165, 175, 205; 
ținutul — 201. 

Hasan Mole 52, 
Hăsnăşăni 117, 129, 131, 143, 
hatalm 13. 
Havarna 176, 
Havriş 189. 
Heciul pasnic 71, 
Heleşteni 122. 
Herescul T. 18, 
herghelii turceşti 3, 10. 
Hermeziul Andrei ot visterie 

26, 37. 
Hermeziu Nastasia 26. 
Hermeziu Gh. caminar 116. 
hiastru 75, 
Hiliaa 115. 
Hilip 14. 
Hilipeşti 1. 
Hilohi 99, 
hliză 80. 
hitlenie 195. : 
Hlin, monah 188. 
Hociung Vasile — 127, 
Hodoroabă preut 29, 
Homiţă 119, 139. 
Honcul Gh. 38, 83, 98. -
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Homor 161, 162, 163, 166, 170, 
"112, 117, 179 (hram Uspe- 
„- nia) 193, . 
Horceşti 146. 
Horileşti 102. 
Hotin ţinutul — 135, 14, 180, 
——A81, 192; parcalab de Ho-_ 

tin 165, 167. 
hotnog--98, 133, 
Hrăbor post. 153, 
Hrană spatar 165, 167; vornic 

- 150, 169, 
Hranaciul Nec. 98. 
Hrimăncăuţi 188. 
Hrincovici parc. de Hotin 165. 
Hrisoscoleu Aristarh vist, 56, 57. 
Huc Apostol 69. 
Hudici D. med. 37. 
Huhule loniţă 35. 

“ Huhule Toader 35, 63, 64, 65.: 
Humă Apostol 33, 34,,71, 79. 
Humă lon 71, 79, 69, 
Humăriţa Tudosca 30. 
Hure Lupe parc. de Hotin 204. 
Hurul 171, 174; spatar 204; 

parc. de Neamţ 150, 153, 
169. Îi 

Hurul Efrim 153. 
Husein aga 85—86, 
Huşi, 157, 190. 
lacov, episcop al Hușilor (pr. 

lon Antonovici) 147. 
lamandi grec 35. 
laşi, 1; 3, 5,6, 8, 9, 10,11, 

„2, 13, 20, 29, 34, 39, 41, 
44, 53, 59, 62; Dancu. măn, 
75, Vovidenia 16, Golia măn. 
TI, Mitropolia. 63, Tărgul 
Făinei ei 14, “Treisvetitele 7, 
Talpalari 1, 16, 30, 36, ţi 
nutul — 10, 35, 102, 114, 119, 
128, 138, 143, 144, 146, 153, 
160, 165, 169. 177, 179, 180, 
181, 182, 185, 186, 187, 189, 
190, 191, 193, 198, 199, 
202, 204; st, Sava din dri- 
cul MAL; bărăria din — 116.   

+ 

laţco parcalab de Novrograd 1 a 

Idrici ; gura 146. 
Ignat vornic 23, 75, 80. 
ile Vasile 83. 
llea 134, 164. 
Ileana păhărniceasa 44, 
lliiaş paharnic 168. 
liiaş Vodă 164, 
lliiaş Vodă Rareş 152, 153, 

171, 176. 
llie vatav 163. 
Ilie (Sinilie) 170. 
llie şi Stefan Voevozi, fii lui 

Alexandru cel Bun 154. 

llina 63, 64. 
Ilinca 63. 
lieşti 133, 
llisei 133, 
ilişari 135, 189. 
îmăsa 2, 
împăcăluire „sau împăcăluit“ 

190. 
ineca „a înecat o fată“ 199. 

inut, a lua de a zece din 
cânepi şi inuri 2. 

Ion Vodă cel Cumplit cu doamna 
lui Mari Maria 203. 

Jon comis 150; visternic 156, 
lon preut 4, 9, '19, 27, 28, 81. 
Ion! paharnic 82, 
Ion hatman 13. 
lon haidău 70, 
lonaş pasnic 71. 
lonaşco 116, 138, 180, 
Jonaşco parcalab de Hotin 159. 
lonaşco Vodă Lăpuşriearma 156. 
lonaşco preut 119; diacon 134. 
lonaşco pisar 181 — uricar 193, 
lonaşco hotnog 111. 
lonaşco croitorul 125. 
lonaşco jicnicer 128, 205.. 
lonăşeni 118. 
lonciul 191. 
Ioniţă Safta poroșnic 6. 
Ioniţă postelnic 19.
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Ioniţă preut 41, 
Ioniță pasnic 7]. 
Iordachi vel postelnic 44, 

„_ Iordachi căpitan 82, 
lorga 88, vist. 
lorga stolnic 90. 
losaf egumen 134, 176 (Homo- 

rului), : | 
Ipsilant Grigore camaraş 69, 
..72, 79 (is. de Neamţ). 

lrimia 42, 
Irimie 134. , 
Irimia vornic (Moghilă) 189, 
Irina 16, 147. . 
Isac 165, 167, 179 —diac 189, 
ispisoc „să se taie“ — 192, 
Istratie 116. 
Istrati Maria 43. 
Itrineşti 12, 191. - 
lubăneasa 197. 
lubăneşti 197. 
luj 70. 
luraşco 79, 117. 
luraşco Adam 137, 
lurie spatar 153. 
lurşa 188. 
Ivan postelnic '103 — dvornic 

161. - 
Ivănaşco 132, 
Ivaşco vel vornic 109. 
Ivaşco 180;—prisaca lui — 188. 
Iverenţă Toader 122. 
Jderoae Nastasia 2, 6. 
jicnicer 33, 
Jigălia, apă 145. 
Jijia 1, 10, 102, 134, 177, 200. 
şir 144, 
jirebie 19; casă cu — 119, 161, 

206. 
Jora Gh. parcalab 141. 
jude, 39 (domnesc) 46. 
“judeţ „aflatusau — pentru hitle- 

nie“ 199. iii 
jura, «n'a să giure» 73, 
Lăcusta 174, 

: Lăieşti 96, 97,   

Lambrino Toader  medelnicer 
40, 72, 74, 75, 76. 

Lapteş Iftimie 23. 
Lăpuşna, 63, 64, 98, 99, . 
Lărgăşani 8. 
Larion 131. 
Lăţcani 135, 139. 
lasatul secului de postul Sân 

Petrului 34. 
Lascarachi comis 44, 
Lazor 101, 112, 161, 162, 163. 
Lazul Nec. 13, 
Lazul Cost. vornic 34, stolnic 

71, 78, 79, 69, 
Leahul (ezerul — 42), 
lege „iau giudecat după — ţării“ 

192; „a rămas din lege“ 161, 
Lehăcemi 13. 
Lehacs 40, liude 91. 
lei 6, 9, lei bani noi. 20, 23, 

1 30, lei bani gata 5, 17. . 
Lepădat 109. | 
Leşască (ţara —) 48. 
Leşii, când au pradat ţara —2, 
Leucuşești 162, 
Liciul J27;— postelnic 151, 169; 

— parcalab de Neamţ 172, 
Lipovan preut 127. | 
Liteni „condica —* 161, 206, 
Lohan (dealul —) 80. . 
Lohan stolnic 174. 
lu 82. | 
Luca Toma med. 38. 
Luca 133, 
Luceni 135. 
Luciul, ozer — 202. 
Lucoci diac :114; uricar 122, 

201, 206. a 
Lungul loan 93, 

- Lupaşco 134. 
Lupu aprod 7, 41, 177. 
Lupul preut 8. - 
Lupul Vasile Vodă 12, 26, 89, 90. 
Lupul 136, 139; — logofăt 

158. Aa | 
Lupu lonaşco ţigan 106, 130. 
Lupu Antemia 158. 2
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Lupuleţul 103. 
Luţa Antohie 24, 
Măciumba lonaşco 131. 
Magda 180. 
Magdalina 134, 163. 
Mahtişte; struna — 107, 
Maica 152, 
Malai de Cărjă 99. 
Mălai Dragan 141. 
Mălineşti 91. 
Măndreşti 132. 
Mănea portar 143 — parcalab 

de Neamţ 174. 
Mănjeşti 13, 80. 
Manole 42. 
Mantie_ diac 134. 
Mănzul loniţă 6; 16, 21, 30, 36. 
Mănzul Pavăl 7, 21, 30, 36, 
Mardare clucer 20, 
Maria monahia 17. 

Mărica 99, 135, 159, 164, 178, 
Marin 23, 
Mărina preuteasă 119. 
Mărinca 149, 152. 
Marița călugăriţa 82. 
Măriuţa jicniceroae 3, 5, 6. 
Maruşca 94. 
Mărza Sava 103. 
măsorişte pe îunie 81, 
Măstacăni 163, 182, 195, 

„ Măstateci 147. 
Matei 135. 

- Măteiaşi 174; — visternic 172; 
— parcalab- de Roman 174; 

„—logotăt 153. 
Maţgros Mihai 98. 
Mavrocordat Nec. Vodă 31, 

162. 
Mavrocordat Nec. lon Vodă 29. 
Mavrocordat Nec. Constantin 
Vodă 10, 11, 21, 22, 24. 
Mazarachi Toma 19. 
Măzereanul Vartolomei arhi- 

mandrit 161, 172, 183. 
mazilie 43. 
medelnicer 34, 
Meleghi lon clucer 3, 9.   

Melhisedec, episcop de. Ro- 
man 162. 

mena 81. 
Meriacre Enachi 99, 
Mesculeasă 69, 
meşterşug, zapis cu— 18, 
Mic 149. 
Mica 149, 180. 
Miclescul lon med. 40, 75, 77 

(judecător ta Vaslui), 79. 

Micotici 180. 
Micuiloşuş 196. 
Micula 206. 
Miculești 35. 
Micul med. 16. 
Micul vechil 92. 
miere 85. 
Mierla 161. 
Mierăuţă Neagoe 117, 159, 152. 
Mihai 6, vatav za plaiu Buzeu 82. 
Mihai Vodă „în zilele lui — 

Vodă 107. 

Mihai şoltuz 133. 
Mibai! preut 193. 
Mihail parcalab de Hotin 150, 
Mihailescu Maria 160. . 
Mihailescu lonaşco biv parca-- 

lab 124. 

Mihailescu uricar 193, 
Mihăilă 9. 
Mihalachi 81. 
Mihalachi stolnic 109. 
Mihalce Anton 82. 
Mihălcăuţi 187 188, 189. 
Mihnae meşter 133. 
Mihno 168, 
Miho spatar 109. 
Mihul preut 118, 127, 130. 
Mihul hatman şi parcalab de: 

Suceava 172, 174. 

Minea lie 201. 
Miron preut 27, 28. 
Miron parcalab de Neamţ 153. 
Misail 136, ÎN 
Mitrofan hotnog 98. 
Mlinăuţi 114,
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Moaleş lon diacon 40, 72, 73, 
75, 176, 77, 80. 86, 87. 

Moaleş Sandu 87. 
moară „iazul îneacă — 196; o 

păreche pietre pentru moară 
costă 5 taleri“ 119, 

moarte de om 4. 
Moga spatar 156. 
Mogăldea vornic 203, 
Moglan 116. 
Moghilă Eremia Vodă :4, 
mohurul (pecete) 83, 85. 

Moldavia 2. 3, 7, 8,9, 10, 11, 
15, 17, 18, 19, 22, 29, 31, 38, 
40,41, '69, 77, 82, 96, 102, 113, 
122, 123, "125, 127, 129, 130, 
137, 139, 141, 143, 144, 145, 
148, 152, 156, 158, 163, 166, 
168, 170, 172, 175, 179, 180, 
183, 19%, 199, 202, '203, 205; 
— apă 17, 139. 

Moldaviţa mănăstire 18, 183, 
194 (hramul Buna vestire 193, 
195. 

Moleş Ion 87. 
Moleşti 98 
Moleşeşti 80 
Morariul Simion 132. 
Moreni 143, 
Morozan Vasile 92, 
Morozan Cost. 92. 
Moşăni 71, 91, 92. 
Moşăteşti (=Arburoae) 72, 73, 

75, 76, 77, 86, 87, 

Moţoc Gh. 29. 
Moţoc Antemia 16]. 
Moţoc lon, vornic 151. 

__ Moţoc Lazor 161. 
Moţoc Mihai 161. 
Moţoc Nechita 161, 206, 
Moţoc lacob 206. 
Moţoc Simeon 206. 
movila lui Vodă 80. 
Movilă parcalab de Hotin 153, 

1 

  

  

Movilă vel logofăt 157. 
Movilă Ieremia vornic 190; — 

Vodă 195, 196, 197. 

Movilă Simeon Vodă 107. 
Moghilă Cost. Vodă 102, 197. 
Moghilă Gavril Vodă 110. 
Munteanu Varlam 92; 
Muma 180, 181. 
Muncel 193 
Munteanca 180. 
Muratul Iordachi 136. 
Muruz C. Alex. Vodă 162, 191.. 
Mustafa agă 83. 
Mustea Dim. uricar 11. 
Musteaţ Toader 162, 191, 
Mușăteşti 111. 
Nastasă 13. 
Nastasă C. vist, 18, 
Nastasiia 111, 117, 136, 138,. 

180. 

Nastea 132, 136. 
Navală lon 129, 
Năvrăpeşti 129. 
Nazaria pitărel 6. 
Neagoe Sava 64, 65. 
Neagoe jicnicer 95, 
Neagoe Pavăl şoltuz de  Băr- 

lad 147. 

“Neagoe 127, — stolnic 153;— 
parcalab. de Hotin 156. 

Neamţ, tărgul — 13, 33, 34, 7], 
79; ţinutul —1, 11, 17, 22,. 
26, "3, 33, 96, 97; parca- 
lab de — 165, 167; judecată 
la ţinutul — 69, 79, 

Neamţ, mănăstire, 
de—13. 

Neaniul parcalab 136;. vornic 
108. 

Nebojatco Arsenie uricar 124, 
162, 199; spiţa 200, 201. 

Nechifor 102, 126. 
Nechita 149. 
Necoară 128, 135, 

Neculai erei 15, 38. 

egumenul
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. “Neculce Ion vornic 17. 
"Negrei Ştefan 92. 
Negel Veniamin mitropolit 116. 
„Negrilești 17, 33, 69,71, 78, 79. 
Neculai 99; — banul 162; — 

paharnic 146, 179; stolnic 
129, 

„Negre Zulnia 95. | 
Negriiă 150, 167, 169;— por 

tar Sucevei 153. 
Neguleşti 196. 
Nemerniceni 117. 
Nemeşescul litime 1, 1]. 
nemeşască, patite—12, parte 

boerească 12. 
„Nemţii, în vremea —7. 
Nenciuleşti 107, 109, 110, - 
Neniuţă 138, 

„Nica Lazor 132, 
Nican 102. 
Nicheia 97, 109, 167, 171, 202. 
Nicoară 188, 205; — vornic 

țării de sus 159; visternic 
131 (Prăjescul,, 

Nicola postelnic 109. 
Nicolachi stolnic 127. 
Nistor C. vist. 19. 
Novograd, parcalab de — 165, 
“""16T; 
Oajdă Ioniţă 40, 72, 73, 75, 

71, 81. 
Oană 95, — logofăt. pribag cu 

  

Şerban Vodă în țara Nem- 
țască 108, TO9-———-- 

'Oance diac 167; logotăt- 107, 
Oanţă, pivniţa 184. 
Obărşiia 178, 205. 
Obreja 188. 
Oceni 9, 10. 
Olaru Malai 141. 
'Olarul Chiriac 87, 88, 
“Oliuşca - 180, 
om gospod 18. 
on zapis 75. 
Onace 127. 
“Onetie 188, 
'Onilă Cost. 92;   

Onovovul 136. 
Onţeni 183, 184, 194, 195, 198. 

„Ordeşti 146. 
Oreahovul, ezer 166, 170, 172, 

173, 
Orheiul vechiu 159; serdar de 

  

Orzescul Caloian 81. 
Orzeşti 115. 
Ostahie Vasile 98. 
Ostra (munte)166, 170,172, 173. 
oşteni de la Curte 189, 
ot, ottam (de lă“ din) 116. 
Oteşti 121, 122 
Păcurar pah, 102, 145, 180. 
pădure „să nu tae“ — 10, 
Pahomie 129. 
Paisie egumen Homor 170, 

172, 
Paladi C. vornic 128. 
Paladi Aniţa domniţa 39, 49, 

45, 53, 57, 59, 68, 70, 73, 
79, 82, 83, 84 85, 88. 

Paladi Teodor vist, 39, 53, 93. 
Paladi Ion pah. 44, - 
Paladi Dumitru pitar 44, 53 

(hatman). 
Paleologul Chiriţă Dummitraşco 

post. 201. 
pământuri 115. 
Pană 8. 
Panaite .cupeţ 14. 
Pănăreşti 12, 
Pănăriaşi 32. 
Păntea leremia 193. 
Pântecelul 168. 
Panţir Nechifor 112. 
Pănul jude 53. 
Papa vel logofăt 107, 109, 

_Papafil D, 82, 83. 
Papatil Coste 88. 
Parască loan 122, 138. 
Paraschiva 2 log. 108. 
Paraschiva pităreasa 20, 
parcalabi de Cărligătura 136. 
părgări” „cu 12 —* 127, 133. 
Pârteşti 166, 170, 172, 173.
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Părvul Alex. 27, 
Părvul Dragan 82. 
pas-paşi 92. 
Paşcanu 67. 
Păşcani 118, 125,: 129, 130, 

143. 
Paşco comis 157. 
Paşin 175, 
Pâtrău 18, 
Patraş „ot—“ 127, 
Patraşco Vlad 195. | 
Patraşco 111, 117, 131; 174 

comis; 153 pab, 
Pauli 167, 170. 
Păun pah. serdar de Crhei 98. 
Pavăl răzeş 103. 
Pavăl diac 6, 16, 20, 21. 
Peaicul lonaşco, biv staroste 

124 
petu 38, 40, 68, 75-—gspd 43. 
Perinca 112, 
perilipsis 128, 162, 
peşte, „să ia 2 părţi din peşti“ 

43. 
Petic 40. 
Petre 165, 180, hatman 114. : 

spatar 164, 173, vornic 165, 
177, parc. de Novograd 167. 

Petre, ratele lui Stetăniţă Vodă, 
165, 167. 

Petrecani, heleşteu 175, 176, 
Petrican 183, " 
Petriman diac 186, 187, 189. 
Petru “Vodă Rareş 94, 148, 

156, 168, 169, 170, 175, 
176 

Petru Vodă Lăpuşneanu 156. 
Petru Vodă Șchiopul 180, 181, 

182, 183, 184, 185, 186, 
190, 191, 192, 193, 198. 

Piatra „asculiător de ocolul“ 
—96., 97. - 

Pietra 152. - 
Pilipovschi Simion 187, 189, 

192. - 
Pilat Gavril vornic glotnii 27, 

28. . | 

  

    

Piscu „la — Stolniceni“ 129. 
Pitic Const. 86, 87. 
Pitic Dim. 72, 76. 
Pitic Neculai 73, 76, 79. 
Pitic Ursul 73, 76,77, 80, 86,. 

87, 88. - 
„Piticeşti 13, 77. 
Plaxa comis 28,.153, 
Pleşca 3 logoft 17. 
Pleşculeasă 33. 
Plop Teodor 64, 65. 
Pobirca 97, 98. 
podvod 74, 
Podolean parcalab 95. 
Poeni 133, 
Pogor C. 19. 
"Poiana lungă 163, 196. 
Poiana rotundă 196;-— Piha 191.. 
pol copil 67. 
poliţă la Țarigrad 52, 

“polog 40, 
Pomărla 134, , 
Popa ot Stolniceni 132, 139; 
Popescul paharnic 172—par- 

calab de Hotin 174, 
Popeşti 957 
Popovici Dum. uricar 163, 
Popovici Crăciun 115. 
Popovici 129. 
Popşeşti 144. 
Podraga 134. 
Porcescul Stefan 26, 28, 38. 
Poroseaci . stolnit 159, 160: 

(spiţa). 
poroşnic 6. 
portar 180. 
Posadnic Coste 168. 

" poslăduindu-se 169, 177. 
Postoiachi loniţă 23, 24. 
Postolachi Grigore 24. 
Poşchin 70. 
Poşchiţă Ştefan 83. | 
Postul 166, 
Potlogeni 127. 
potronic 88 «un leu şi 6 potr. 

. dobăndă la pungă pe lună: 
88, 127..
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;Prăjescul lonaşco 117; 123, 
124, 125 126, 129; 135, 
biv. vist. 137, 

” Prăjescul Nicoară biv vist, 124, 
125, 126. 

Prăjescul Lupul 135, 
" Preda ban 103, 108 sulger. 
„preţ «un potronic pământul» 35, 

40, a dat 70 oi pe moşie 72, 
79, să se ia câte 2 ughi de 
piatră de hotar, din care 
unul să se dea "la visterie, 
iar unul să-l ia vtori log. 78; 
«pentru o vacă cu viței şi 
20 merţi de grâu», 95, 136. 

prisăci, loc de—12, 116, 144, 
166. 

privileghiuri 168, 179. 
Procopie preut 99, 162. 

" Prohira 136. 
“Prohoreanul Stănilă 104. 
Prutul, 10, 42, 173, 179, 202. 
Pruteţul 42, 171. 
“Puiul Isac 195. 
pungă scâte 5lei de pungă pe 

lună» 83; zece pungi pe 
5000 lei 97; pungă de scă- 
părători 196. 

“Purceleşti 117,129,131,132, 169. 
Purcelul 164. 

Putna, ţinutul — 57, 103, 175, 
„190, 193, 

“Răcăciuni „gura—“, 652, 
Răchitoasa măn. 57, 58, 
Racova 200, 
Racoviţă Mihai Vodă 2, 3, 68. 
Racoviţă Cost. Vodă 38, 39, 
"40, 41, 44, 75, 92, 93, 
Racoviţă Radu vist. 44, 68 

(vel logott). 
Racoviţă Neculai med. 86, 
Racul Gh. 23, 
Rădăuţi 179, 
Radul Vodă Mihnea 107, 116, 
119, 122, 123, 125, 127, 128, 
120. 130, 137, 139, 145 158, 
169, 202, 205, 206.       

Raico 103. 
Răngoae, vale — 162. 
ras <a ras cisla» 116, 
Răşca, gura— 1, 2, 12, 17, 

22. 
Răşca mănăstire 11, 2]. 
RăşcâiC: spatar, serdar de 

Orhei 99. 
Răspop Gh. 135, 138. 
Răstieni 93 
Răteşti 128, 195, 205. 
Rătunda 104. 
Raţea vatav 116. 
Răut „pe unde iese—din stân- 

că a fost Orheiul vechiu“ 159, 
Războina 184. 
Răzmeriţă 100. 
Razul Cost. vornic 42, 44 (pah.) 

69 (spatar). 
Razul Vasile comis 41. 
răzeş, a început să cumpere 
fiind — 33. 

Rediu 71. 
Robul Hilip 119, 
Romăneasa <obărşia—» 184. 
Roman pribagul 201. 
Roman preut 118, 
Roman «volost—. 132, 135. 
Roman 85, 86. 
Roman David 27, 
Romăneșşti 138. 
Romăşcel Vasile 119, 139, 
Ronte Vasile 27, 
Ronte Neculai 27. 
Roset Nec. log, 162, 176, 191. 
Roset Iordachi clucer 19; — 

vornic 62, 65; vist. 162, 176, 
191. 

Roset Cost, stolnic 72, 78 (med). 
Roşca Stratulat 81, 86, 87, 88. 
Roşca Gavril 87, 88. 
“Roşca uricar 185, 
Rosoşani „drumul—“ 188, 
Roşiori 138. 
Rotompan Avraam 179. 
Rotompan Crăstian 1. lg. 167. 
Roznov 66, 191, 192.



  

  

— 223 — 

Rugină Gligore căpitan 31, 
Rugină Lână 42, 
Rugină Stâncă 42. 
Rugină Drăghici 42. 
Rugineni 42. 

.. Rusei 26, 27. 
Rusul Mihai 21. 
Rusul Vasile vornic 124, 
Săcăreni 99. 
Săceni 17. 
Săcul_mănăstire 33, 

-Sacul lon 123, 
Săcueni 2, 7, 11, 41. 
Săcuianul Magdalena 178. 
Săcuian pan. 165, 167. 
Sali Hagi 52, 
Salomeia 140. 
Samfira 129, 147. 
Sămion preut 165. 
Sandul ţigan stricat de buză 

55 
Sandul comis 163, 
Sânehăul 179, 
Santan 111. 
Sântilie 165, 167. 
săpături 132, 
Sarata 112, 
Sărăţeni 122. 
Sărbii 32. 
sat „făcânduşi sat* 192; dom- 

nesc 107, 142. - 
sătnici 10. 
Săuceşti 111. 
Saule Ilie |. 
Sava 124, 135, 142, 148; u- 

ricar 126 ; stolnic 124; pos- 
telnic 156, 

Sava preut 8. 
Savaşco 112, 116, 
“Savatiuc 109. 
Săveni 13, 176. 
Savin Nec. med. 76. 
Savin 126. 
scăpărători „pungă pentru —« 

196, . 
Scarlat Clement 40, 72, 73, 75. 

76, 77. 

    

    

Schendenberg 134. 
Scocinpanie 90, 
Scorţescul Toader log. ot vis- 

terie 36, 37. 
scriindu, iar hi — 42. 
Scripcă 150, 172, 174. 
Scu... D. vornic 122, 
Secăreni 112. | 
seimeni 10, 30 (— hătmăneşti) 

31. 
Serghie 116. 
Severeanu 116. 
Sima 195. 
Sima paharnic 163, 
Sima ţigan 132. 
Simina 4, 
Simion 111, 133. 195, 172. 
Simion egumen Homor 166. 
Simion preut din laşi 103. 
Simion vecin 189. 
Singera 99. 
Sinihău 13, 
Siretiul 141, 161. 
Sitna 164, 168, 173, 177, 179. 

196. 
Slatină, 161, 170, 172, 173 

„în ostrac, 
Slăvil diac 118. 
soare răsare 80, — apune 81. 
Soci 129. 
Sofronia 9, 138. 
Sohodol 122. 
Solca 202, 
So!oeţul 166, 170, 172, 173, 

176, 188. 
Sora 152, 
soroc la divan 18, 34, 
Soveja 84. 
Sparoan Gh. 92.: , 
Spoitor Costachi 49, 
stălp 12; — am pus 13]. 
Stamati Ioniţă pitar. 142, 147, 

Stan comfs 184, 
Stana 152, - 

“Stanca 10, 103, 159 (jupăneas 
lui Calotă ban).
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Stânca Roznovanului 162, 163, 
165, 167, 172-—198 

Stăncăuţi 134. 
Stanciul 103, 161, 162, 
Stănilești 138. 
Stanislav 121. 
Stănislăveşti: 127, 
Stărce stolnic 165, 167. 
Stâuceni 161, 163, 170, 172, 

173, 176, 190, 193. 

Stefan Ion 9. 
Stefan călăraş de Țarigrad, 18. 
Stefan pasnic 71. 
Stefan 180;-— diac 138. 
Stefan diacon ot laşi 102. 
Stefan Pavăl 103. 
Stefan Dumitraşcu' vel logofăt 

119, 122, 124, 126, 130, 
134, 138, 140, 142, 143, 145, 
203, 

Stefan Dum. Zinica 203 logo- 
feteasa. 

Stefan (Steţco) Vodă fiul lui A- 
lexandru cel Bun 162. 

Stefan Vodă cel bătrân 42, 152, 
„163, 164, 166, 167, 168 (ta- 

tăl lui Petru Vodă Rareş) 
170, 192, 193, 172 (tatăl lui 
Stefan Vodă Lăcustă). 

“Stefan Vodă cei tînăr (mlad.) 
93, 164, 167, 172 (văr cu 
Stefan Vodă Lăcusţă), 170, 
(nepot lui Petru Rareş); 173 
(frate cu Stefan Vodă Lă- 
custă). 

Stefan Vodă Lăcustă 172, 174. 
Stefan Vodă Rareş 153, 171, 
Stefan Vodă fiul lui Petru 

Schiopul 184. 

Stefan Vodă Răzvan 193, 194. 
Stefan Vodă Tomşa 127, 198, 

(din zilele lui Stefan Vodă 
din doninia dintăi), 

Stejăreanul lonaşcu 119, 139. 
Steţco parcalab 161, 206 (vor- 

nic). 

  

  

Stoica vist, 103, 109, 
Stoileşti 88. 
Stolniceni Prăjescul 102, 113, 

124, 126, 126, 129, 132, 133, 
139, 

Strahotin pe Jijia 177. 
Strajnicul, apă :90, 9i, 
Străoani 135. 
Stroescul Pavăl 19.: 
Stroescul Nastasăcăpit.2, 18, 19. 
Stroeşti 2, 17, 18. 
Strătulat căpitan 7, 
Strâoani 135, 

 Strat Gh. 122. 
Stratulat Ivanco 168, 
Stroeşti 119, 120, 129. 
Stroici vel log. 185, 186, 190, 

191, 193, 195. 
stupi „ia luat 20 stupi de a-- 

fară“ 12, 10; câte 2 lei pe 
stup 83. 

Sturza Alex. log. 22, 35; 
Sturza Ilie sulger 38, 
Sturza pare. de Hotin 153; 

postelnic 174, 
Sturza Dim. vornic 162, 175, 

176. 
Suceava 100, 117, 122, 124, 
4126; 167, 178, 180, 19, 

195, 197; ţinutul —2, 12, 17, 
29,. 31, 34, 41, 71, 78. 79, 
139, 143, 161, vornic de— 

__131; portar de — 163, 165, 
Sucmezău 36. 
sudalmă 86. . 
sulger gospod 3. 
sulgerie „să aduci boii la sul- 

gerie“ 10, | 
Suhana 161, 173, 175. 
sulfetul „a rădicat cu sufletul. 

lui“— 71, 73, 91. 
Suliţaşul Gh. 124. 
Şandru 113, 165, 167. 
Şărban 12. 
Șarpe post. 165, 167. 
Şcheianul Glizore biv staroste: 
124,
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Şendreşti 8: 
Şeptelici Sandu 15, 22, 51. Șeptelici Naftanail 15, egumen „la Răşca 22, 25, 
Șeptelici Vasile hatman 199;— parcalab de Hotin 174, “Şilişău 133, — 
şindilă 70, 
Somuzul, gura— 23, 
Şipoteni 200 (v. Vlădeni). Șoltuzul ; denainte — 127, 133, şomoldoan (ezăraş) 166, 170, 172. 
Şteful paharnic 174. Ştioborăni 42, ! Şiumuz 117, 
Tabârţa Nec. post, 38, Tăbăceni 112, 
Tăbălăeşti 138. 
Taban 150, 157, 

" Tăbărță lon visternic 95, 119, 117, 124, 131. 
Tacul 8. 
Talabă 150;-— parcalab de Ho- “tin 165, 167, m “tăleri 99, 100, 126—de ar. gint 102, 117, 133, 144, 199 ;— bătuţi bani deplin 135, 38; — bani buni 117, 129; — curaţi 130 ; — curaţi baui gala 143 : — leşeşti 112. Tălhăreşti 2, 

Tălinaci Vasile 139. Talpă comis 2, 13, Talpalar Ioniţă 30, 
Tălpigeni 138, , 
ămvoe Sandul 23, 24, Tămăşeni 143, a ănasă ot visterie 37, Camaraş; de izvoade 44, , Tăoşti 35, 63, 64. 

Tărăcea Stoia log. 108, " tărtălogi 100, |. 
_tă rgovişte 109, 

rzii 58, 115, 132, a Tătărăşeni, 146, | Tatonul 164, 
| Surele şi lvoade, Vol, XXIV 

„ troianul 164, 171, 

Tăut lon paharnic 42, 162, 175, 176; biv logofăt 178, 187, 188. 
Tazlău, apa — 12, 195, Tecla 180, 
Telejna 42. 
Teodosie dascal 68, 77, 79, Terebăuţi 168, 169. 
Tertelici 49. 

„Tetea 102, 
Tigheciul ținutul — 115, tij -119,-- 
Tigran Tecla 122, | 
Timoftei egumen sf, Sava laşi 141. 
Titici lon 88, 
Toader preut 20. 
Toader haidău 70, 
Toader 93, 94, 102, 180. | Toader clucer 129; —diac 127 — logofăt 150, 169, 172, 173, — paharnic 146; — parcalab de Novograd 164, 167, 172, — parc. Hotin 17]. 
Toader loan 126. 
Todereşti 111, 132, 136, “Todosă 15. 
Todosia 136, 
Tofan egumen la Corni 8. Tofan preut 31, a Tofana 63, 64, 113. 
Tolocico Stefan 114; — pan, 189. 

i Toma 13, 113, 117; — uricar.. 140, 143, 145; vatav, 188. . Tomşa Ştefan Vodă 113, 200, 02, 205. . 
170, 172, 173. 

î 

Topileanca 166, 
Topolița 71, 79, 
Totoeşti 7], 
Totruş 133, 

„tovar 144. 
Trăban 107,. 

"Trif 182, | -Trifeşti 174. 
Trohin 63, "64, 65, 

173, 
15
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Trotuş 53. 
Trotuşan logofăt 165, 167, 1T1, 

174, 
Tudosca 116. 
Tudosie 206. 
Tufeşti, — vadul — 171. 
Tulea şoltuz: la Bărlad 147. 
Tupilați 84, - - 
Turbatul Sava 64, 65. 
Turia 199, 204. 
Tutova 64; — inut 147. 
Țarigrad 52, calaraş de — 18, 

38; poliţă la — 52. 
Țepeluş 154. 
ţiganii lui Balş 67 ;—Boteanului 

63, — Catargieşti 66, Buhu- 
şeşti 58, Ceaureşti 49, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 84: Jorăsc 67,— 
Mitropoliei 67; Pălădesc 53 
— Rosetesc 65, 66, 67, 68; 
— vist, Iorga 88,— de danie 
45, — părinţeşti s2; — Săcu- 
lui” 66,— Bistriţei 66; gos- 

„pod 39, 49; ceată de—48; 
- ţigan morar, — pănzar — jă= 
cătuş,— bucătar — vezeteu— 
pitar, — faur,— portar,—tes- 
lar,— ciurari,— de fer — lin- 
gurar,— 45, 46 47, 49, 50. 
omeneşti 54,— ungurești, 67. 

Țigăneşti 21. 
Țintă TI. 
Tiple Vasile 92, 
Țogre Nechifor 138. 
ut (îl) =a învăţat 10, 

“Udrea Gorcea 129. 
Udrea Lupul 129. 
ug- ughi aur 96, 122, 124, 132, 

138, 141. 
Uliiana 115, 180. 
unde a fost casa lui Rugină 42, 
unde a fost prisaca lui Nechi- 

for 127; — casa lor 146, 162, 
— Mic şi Şârban 149; — va- 
tamanul Mincu 161; — cneaz 
Stan 161, 163.   

Ungheni 1, 11, 29, 31, 32,41 
(ot Suceava). 

Ungurescu 156. 
Uogurească <în țara —> 47, 54. 
Ungurean liea 156. 
Ungrovlahia 107. 
Ungurul parcalab de Roman 174. 
Urâta 180. 
Ureache Nestor vornic 4, 5, 
Ursache Grigure 29, 32, 33, 

41. 

Ursache Lupe 32. 
Urecle Nistor 99. 
Urie Toader 139. 
Urmăşescu Patraşco uricar 174. 
Ursul ot visterie 16, 21 (log- 

fet de—); — postelnic 27, 
28;— parcalab 13. 

Ursul 132, 143. 
Ursul Cristici 100. 
Ursulea 14. 
Ursoaica 184, 
vadea-dăle, 77, 82, 83. 
Vălcul giude 48. 
Valea Sacă 59, 60, 84. 
Wălcul logofăt 103. 
Valea Epii 147. 
Vărgolici Vasile 42, 
Vărgolici Apostol 42, 
Varlan 92. 
Vărnav Ion 16, 86. 
Vartic T. Vornic 4, 27. 
Varvara 136, 164, 175, 179. 
Văscăuţi 133, 138. 
Văscan parc. Roman 166. 
Vasco 165. 
Văsii 104, 
Vasile jicnicier 3, căpitan 92, 
Vasile ţigan 133, 
Vasile 9, 16, 42, 103, 118, 167; 

— paharnic 121; — medel- 
nicer 122; diac” 145, 18%, 
196; — uricar 205; logofăt 

- 23, 

Vaslui 27, protopop de — 27, 
28, 149, 150, 189, 206;
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ținutul — 13, 26, 27, 3%, 
40, 63, 64, 72, 76, 77 133; 
judecător de ţinutul —; 73; 
ispravnic de ţinutul—86, 

Văsucean Mărica 173. 
Vasutca 164, 180. 
Vatamanul Vasile 134. 
vatav za stolnicei 16, 40. 
vecini 17, 90, 126, (cu casa)189,. 
Vechiul Larion 166. 
veleat vechiu 19]. 
Velişco Panaiotachi 14, 15, 
Vereşti 145, 
Veveriţă Iosif 156. . 
Vicol Pereschiv 95, 116. 
Vicol căpitan 44. 
Viliia 180, 181, 186, 188, 
Vlad 104; — post, 109; par- 

calab de Hotin 150, 171. 
„Vlad fiul lui PetruVodă Șchiopul 

184, . 
Vlădeni 200, 199 (la Turia). 
Vlădeşti 117, 124, 129, 131, Vlaico 145, 146 (spiţa). 
Vlasie uricar 202, 
Voico 104, 198 (logofăt). 
Volhă, casa—132, 
Voloaca ; vărtuL—102, 
Volocăuţi ilişar 189. 
Vornic glotnii 27, 28. 
Vorniceni 162. 
Voroneşti 12. 
Voroneţ, 176, 178, 196. 
Voruntar comis 125, 

      

Vrănceanu Gh, 92, - 
Vrancean Sandul 92, 
Vreame 18, 25, 
za (de) 10, 82, 
Zabolic Ştefan 98. 
Zaharia 135, 136, 
zălog „am pus—“ 115, 141. 
Zamfira 99, 
Zamvolat 132, 
Zapolia 116, 
Zăvoeni 13, 
Zavul; Ruşii Zavului 116. 

“ Zbiare şatrar 29 ; stolnic 150, 
169, 

zece, a lua de-a zece ], 2, din 
zece doisprezece 82, 

zestre |], 11, 13,.14, 33. 
"zet (ginere) 36, 82, 
"zde zapis 126, 
zi ela zi» 20; a pus zi 20. 
Zlabova 95, . 
Zlătăroaea 166, 170 172, 173. 
Zloţi 127, 149, 152, 185; tă- 

tărăști 51, 146, 156, 164, 168, 
173, 179, 181, 182, 192. 

” Zmaragda postelniceasa 92. 
Zmău Mitrofan 36, 
Zmeeşti 11, 5, 22, 23, 32. 
Zoan Cost. seiman hătmăn esec 

31 
Zoica 164, 
Zoica Stanca 196. 
Zubriceni 141.
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Pag. 6936 Dec. 28 (1427) regeste. Alexandru Vodă întăreşte fiilor lui Ivan dvornic trei sate pe Homor, subt dum- bravă 
161 6953 Fevruatie 18 (1445) regeste, Ştefan Vodă dă măn. Homor satul Vornicenii . . . . , 162 6961 Oct. 22 (1452) regeste, Pentru Leucuşeni pe Bărlăzel 162 6983 (1475) Ștetan Vodă întăreşte Magdalinei, fata lui | Ivan vatav vânzarea ce face în Măstacăni din câm.- pul lui Dragoș A . . , . . 6998 Noembr. 29 (1491) regeste. Pentru Glodeni . 163 -7026 April 22 (1518) Hârlăv. Ştefan Vodă întăreşte lui Toader parcalab de Roman 5 sate: Feredeenii pe Sitna, Corceştii supt Cazancea şi alte 3 sate în: pustiu, pe Bâcu _ , . . , . . 1028 lulie (1520), Ștefan Vodă întăreşte măn. Homorului satele *Vornicenii, Stăucenii, Glodeni, cu mai multe priseci „| « , , . PER „a. 166 7030 Oct. 31 (1521) regeste. Pentru Mălineşti şi Răstieni 93 7036 „Mart 7 (1528) laşi. Petru Vodă Rareş dăruieşte ]ui Toader log. dania ce-i face în satele Braniște pe Sitna, Cojuşna pe Botna şi Gruşii la Terebnih „. 168 7036 Mart 11 (1528) Vaslui. Petru întăreşte stăpânire pe din două lui Biba cu ai lui, în satul Strîmtura la Vaslui cumpărat cu 150 lei de la neamul Berbeace 147 „7036 Mart 13 (1528) regeste. Pentru Blănzi . . 94 7044 Ghenar 18 (1536) Suceava, Petru Vodă Rareş întă- reşte mă. Homorului daniile făcute de înaintaşii săi: - Stefan cel Mare (tatăl), Bogdan Vodă (frate) şi Şte- , făniţă Vodă (nepot de frate) . , . . 170 7048 Noembre 30 (1539) Suceava. Stefan Vodă Lăcustă întăreşte măn. Homorului daniile vechi şi altele mai nouă făcute de Toader logofătul. . , . 172 7050 April 24 (1542) Hârlău. Petru Vodă Rareş dărueşte măn. Putnei satul Petricanii pe Başău , . 175 7054 (1546) regeste. Pentru Balinţi pe Başău . , 176 

163 

163 .
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7056 April 24 (1548) Iaşi. lliaş Vodă Rareş întăreşte ur- maşilor tui Buzat stolnic satul Buzeştii pe Siret la gura Răcăciuni , . . , . . 7056 Mai 5 (1548) regeste. Pentru moşia Săvenii despre iazul şi moara Petricanilor , . . . 7068 Mast 18 (1560) Huşi. Alexandru Vodă întăreşte lui [lie Ungureanui stăpânire pe a 7/6 parte din satul Ungureni, cumpărat cu 70 zloți de la Alba . 1070 Mart 17 (1562) laşi. loan Vodă întăreşte măn. Ho- mor stăpânire pe satele Feredeeni pe Sitna şi Stra- hotinul pe Jijia, răpite pe nedrept de Alexandru Vodă Lăpuşneanu 
7070 August 17 (1562) Suceava. loan Vodă Despot în- tăreşte măn. Voroneţului daniia ce o face Tăutul , log. în satul Balinţi pe .Başău . . . 1079 Iunie 11 (1571) laşi. Bogdan Vodă întăreşte iui Isac a Varvarei cumpărăturile ce a făcut în Măstacăni . 7079 lulie 20 (1571) Suceava. Bogdan Vodă întăreşte măn. Homorului stăpânire asupra satului Feredeeni pe itna . Aa . . . . 7080 Sept. 15 (1571) fals, Lupul Dade vinde jumătate de bătrăn din Popeşti lui David pentru o vacă cu vițel şi 20 mierţe de grâu . . . . . 1084 Aug. 7 (1576) Iaşi. Petru Vodă întăreşte lui Gavril 3 log. cumpărătura ce a tăcut în Adiecăuţi cu 400 zloți de la Ana şi toate neamurile ei |. . . 7085 Noembrie 14 (1576) Petru Vodă întăreşte lui Ma- noil Pilipovschii cumpărătura ce a făcut cu 400 zloți tătărăşti în Adiecăuţi de la Gavril logofăt . 
1087 lunie 23 (1579) laşi. Petru Vodă întăreşte lui Trif cumpărăturile făcute cu 80 zivţi tătărăşti în Măsta- căni, de la Vasile diacul . 

- 1096 Sept. 25 (1597). Petricău, Petru Vodă întăreşte măn. Moldoviţa satul Onţănii, fost domnesc . , . 
7097 Decembre 20 (1588) laşi. Petru Vodă întăreşte măn. 

Moldoviţa satul Onţănii, fost domnesc, în ocolul Bo- 
toşanilor . . . . . . , 7097 April 30 (1589) laşi. Petru Vodă dă lui Borăleânu diac satul Britceanii luat cu 400 zloți de la Pilipov- 
schie 

7097 Mai 1 (1589) Vaslui. Petru Vodă milueşte pe Pe- 
“ triman diacul cu o sălişte Britcenii pe Vilia, dând 

„ domniei 6 cai. , AR . , , 7097 Mai 2 (1539) laşi. Petru Vodă ia şi dă seliştea 
Britcenii lui Petriman diacul luând:o de la Sim, Pi- 
lipovschie pentru hainie , . 
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Fără veleat (c, 7097 Mai 2). Hotarnica unui loc din Adie- 
căuţi, zis Britcenii pe vechile semne ale lui Tăutul 
logofătul - . . . . . . . 

1097 Maiu 2 (1589) laşi. Carte de judecată a veliţilor 
boeri în pâra dintre Petriman diiac şi Savin Peli- 
povschie pentru un vecin şi nişte case în Britceni. 
Se împacă , . . . Pa . 

7097 Octombre 14 (1589) Huşi. Petru Vodă dă carte de 
stăpânit mănăstirei Putna asupra satului Stăucenilor 
pe Sitna, la ocolul Botoşanilor. . . Pa 

Fără veleat (c. 7099). Petru Vodă Schiopul judecă pricina 
pentru Roznov a preutului Mihail şi lonciut , 

7100 (1592) iaşi. Aron Vodă dă lui Petipovschii satul 
Britcanii dând rămas pe Petriman Borăleanul diacul 

7100 fără lună (1592) fals. Aron Vodă vinde lui Drăghici 
” Bogza pitar satele Lăleaşti şi Căcăceanii pe Cracău 

la Piatra cu 500 vghi şi 4 cai telegari daţi hanului 
Tătărăsc . , . . . . . 

7100 Mai 15 (1592) laşi. Aron Vodă Răzvan întăreşte 
mănăstirii Bistriţa satul Roznovul “ . . 

7103 lunie 1 (1595) Suceava.: Stefan Vodă Răzvan întă- 
reşte mănăstirii Bistriţa satul Roznovul . . 

7103 lulie 12 (1595). Stefan Vodă Răzvan întăreşte mă- 
năstirii Moldaviţa satul Onţănii, fost domnesc . 

7103 August 7 (1595). Sardarul Hăncul cumpără jumătate 
de bătrân de la Cazan brat Pobircu . . 

7103 August 7 (1595) regeste. Pentru Bondeşti pe Botna 
1104 Noembre 15 (1595). Suceava. Eremia Vodă Movilă 

întăreşte măn. Moldaviţa stăpânire pe Onţăni, dat 
de Petru Vodă Şchiopul . . . . . 

7105 Dec. 8 (1596) regeste. Pentru Bondeşti pe Botna 
7106 lunie 20 (1598). Zapisul parcalabilor de Bacău pentru 

cumpărăturile Puiului în Măstacăni și alte sălişte 
7113 lulie 11 (1605) Suceava. Eremia Moghilă Vodă ju- 

decă şi dă rămas pe Griga vatav în păra cu mă- 
năstirea Voroneţul pentru un iaz pe Başău. Se pune: 
ferăe 12 zloți . a 

1113 Noembre 3 (1614) regeste, Pentru Bondeşti pe Botna 
7113 Noembre 3 (1604). Dumitraşco M: Hăncul cumpără 

cu 10 lei părţile lui Hărea din Bondeşti, jumătate de 
bătrân . -. . . . AIR 

7115 Dek. 8 (1606). Mihalcea Hâncul primeşte danie de 
la Agapie partea lui din Bondești ._ . . 

Fără leat (c. 7116==1608). Constantin Movilă Vodă întă- 
reşte lui Isac Balica vist. dania în satul lupăneasa 
ot Dorohoi . . 
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7118 Oct. 20 (1609), C. Voaa Moghilă îatăreşte lui Pa- Curar pah. cumpărătura făcută cu 70 taleri în a cin- cia parte din jumătate de Stolniceni, de la Spiridon 7120 April 18 (1612). Stefan diacon din laşi cumpără cu 
30 taleri partea unui frate din M din 24 sat Hori- leşti, la Cărligătura . . . . . 7121 Sept. 2 (1612). Vaătcul log. vinde cu 8000 aspri 100 stănjeni din Davideşti, a şesea parte —la 6 oa- meni din sat . . . , . . . 7125 April 15 (1617) laşi. Radul Vodă Mihnea întăreşte Antemiei, nepoata stolnicului Poroseaci stăpânire pe un vad de moară în Răut, pierzând privilegiul de la Alexandru Vodă Lăpuşneanu . . . . 7128 Noembre 18 (1619) Tărgovişte. Gavril Moghilă judecă 
şi dă rămas pe Oancea log în pâra cu răzeşii din Nen- ciuleşti (Ialomiţa) făcuţi vecini cu sila de Mihai Vodă 7130 Martie 6 (1622). Toderiţă din Muşăteşti. cumpără cu 28 taleri părţile Tudoscăi şi a lui Miron din Ară- meşti şi Hălăseni . , . . . . 7130 lunie 4 (1622), regeste, pentru Bonteşti pe Botna „ 7130 Iunie 9 (1622). Mihalce Hâncul sărdar capătă danie 
în Bondeşti de la lonaşco nepot Bondei . . 7136 Mart 11 (1528) Vaslui. Petru Vodă întăreşte stăpânire 
pe din două lui Biba cu ai lui, în satul Strimtura la 
Vaslui cumpărat cu 150 lei de la neamul Berbeace. 7133 Sept, 3 Bărlad (1624), Hlima pune zălog părţile sale 
din Orgoeşti pentru 10 lei şi 5 bezmene de ceară. 7133 Octombre (1624) regeste. Pentru Dămieneşti şi Ruşii 
Zavului , . . . . . 7133 Octombre 2 (1624) Suceava Radu Vodă întăreşte 
lui Crăstiian 3 log. cumpărătura ce a făcut în Ne- 
merniceni cu 10 taleri de la Dumitraşco Evloghie Fără an (c. 7133) Oct. 20 (1624). lonaşcu Prăjescul cum- 
pără cu 120 taleri în Stolniceni părţile şătrăriţei 
Todosia Baico . . , . . . 7133 Ghenar 27 (1624) laşi. Radu Vodă întareşte lui 
Gavril Capşea pitar o casă cu jireble în Stroeşti, 
cumpărate cu 20 taleri . . . . . 7133 Ghenar 11 1625). Radul Vodă judecă şi dă rămas 
pe lacob Moţoc în pâra cu Mieriă pentru 13 jirebii 
din Liteni ; se pune şi ferăe , . PR 

7133 Dec. 28 (1427) regeste. Alexandru Vodă întăreşte fiilor 
lui Ivan dvornic trei sate pe Humor, supt Dumbravă 7133 Mart 22 (1625) Suceava. Radu Vodă Mihnea îută- 
reşte lui lonaşcu Prăjescu cumpărătura ce a făcut 
cu 100 ughi nnei a opta parte din jumățate de la 
Gheorghe Suliţaşul . . . 
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7133 Mart 22 (1625) Suceava: Radul Vodă întăreşte lui 
lonaşco Prăjescu cumpărăturile, ce a făcută cu 300 
taleri de la Efrim şi Palaghie a două optiini din ju- 
mătatea de gios a Stolnicenilor . Ă 

7133 Martie 24 (1625). Zapis prin care Constantin fecio- ' 
rul lui Petre Cehan cumpără cu 15 zloți şi 2 potronici 

_ părţi în Dumbrăveni de la răzeși . , . 
7133 Mai 4 (1625). Hărlău, romănesc). Ralu! Vodă serie 

la Cazan post, şi Toader diac să cerceteze a cuie 
stăpănirea în Potlogeni, a lui Nicolachi stolnic, ori a 
lui Arsenie logofătul? . , , . . 

7133 Mai 7 (1625), regeste. Cartea Radului Vodă pentru 
un hăleşteu . . . . . , . 

Fără an (cătră 7133) Aug. 12, regeste. Mărturie pentru 
„un hăleşteu « . . . . . . 

7133 Apr. 23 (1625) Stolniceni. Zapis romănesc prin. care 
Saniira vinde cu 120 taleri lui lonaşco Prăjescu a 
opta parte din jumătatea din jos asatului Stolniceni. 

7133 Mai 19 (1625) Hărlău. Radu Vodă Mihnea întăreşte 
Ghenghel biv. log. cumpărătura ce a făcut un țigan 
rob cu 35 taleri de la Lupul siu Gorcea Udrea . 

7133 luli 31 (1625). Hărlău. Radu Vodă dă carte Gre- 
cului să-şi apere satul despre Capotă , , 

7133 August 31 (1625) Purceleşti. Zapisul uricarului Bo- 
” răleanul, cum a împărţit satul Purceleşti în două, 

punînd stălpi noi la mijloc, între lonaşco Tăbărţă 
vornic şi lonaşco Prăjescul . . . 

Fără dată de an, lună şi zi. Zapis cum Mereuţă cumpără 
în Cărligi cu 10 ughi partea lui Zambolat . 

Fără an. August 1 Trotuş, Zapis cum Bejan paharnicul 
plăteşte capul ţiganului Vasile, care a fost furat 2 cai 
ai Lucăi şi lon, dând 25 galbeni şi gloabă 5 galbeni 

Fără an, lună şi zi. Zapis de vânzare, cum Simeon de 
Silişeu vinde lui Drăgoi părţile sale din Văncăuţi cu | 
cât le-a fost cumpărat de la Vasile . 

Fără an, lună şi zi. Zapis de vânzare, cum Nechifor vinde 
cu 15 lei lui Grozav părţile sale din Coţmăneşti 
pe Jijia . , . . . . . 

Fără veleat. April 26. Zapis de mărturie cum Gheorghe 
şi Elisabeta şi Sanoa au întors lui Zaharia 30 taleri 
pentru Coţmăneşti . . . . . . 

7133 (1636) laşi. lonaşcu Gheanghe vel vornic ţării de 
sus dărueşte fetei sale Saftei şi ginerului său Lupul 
Prăjescul satul Chelmeşti (Hotin) şi Lăţcani (Roman) 

7134 Iulie 3 (1626) Todereşti. Neaniul parcalabul de Căr- 
ligătura cumpără în Arpăşeşti părţile strănepoţilor 
Frăţinei, pe 4 boi şi 2 vaci cu viței . . 

Pag. 

"124 

126 

127 

128 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

133 

134 

135 

135 

136 -



  

      

      

— 233 — 

7134 Ghenar 9 (1626) laşi. Radul Vodă întăreşte lui Bo- 
Suioc şi cneaghinei sale cumpărăturile făcute în Că- biceşti, Roşiori şi Tălpigeni . . . , 7134 Ghenar 10 (1626) Hârlău. Radul Vodă întăreşte lui 
Gavril Capşa pitar, cumpărătura ce a făcut cu 60 
taleri în Stroeşti, a treia parte de la Dochiţa , 1134 Ghenar 14 (1626) Hărlău, (falş)? Alexandru Iliaş Vodă întăreşte lui Gh. Jora parcalab cumpărătura făcută cu 100 ughi în moşiile Bleşcinăuţi şi Zubri- ” ceni, ot Hotin, zălogite la călugării de la sf. Sava, laşi, cu 7 ani mai înainte , . . . 7143 April 19 (1626) Iaşi. Miron Vodă Barnovschie întă- reşte lui Eremia Pântea cumpărăturile ce au facut de la Manea pitar cu 65 taleri în satul Hăsnăşeani 
pe Siret. , . , , . , . 7134 April 24 (1626) laşi. Miron Vodă Barnovschie în- 
tăreşte lui Cozma diac cumpărătura ce a făcut în bucovina Avereştilor a unui loc de prisacă, deschis 
din pădure de surorile Maria şi Anghelina, în preţ 
de 20 taleri de argint . . . . . 7134 August 24 (1626) laşi, Miron Barnovschie întăreşte 
lui Vasile diac cumpărăturile făcute cu 60 taleri în 
Tămăşani, Găgeşti, Fântânele şi alte sălişte pe Ji- 
gălia . . . . . . . . 7135 Ghenar 16 (1627) laşi. Miron Barnovschie Vodă 
restitue Gaftonei, giupăneasa lui Arsenie Nebojateo 
uricar, satul Vlădeni, luat pentru viclenie de Gaşpar 
Vodă şi dat lui Enachi postelnicul 7135 April 10 (1627) laşi. Miron Vodă Barnovschi întă- - 
reşte măn. Solca, balta Luciul de lângă Fălciu cu 
toate gărlele, danie de la Stefan Vodă Tomşa şi 
Radul Vodă Mihnea . . . . . . 

7138 April 20 (1627) laşi. Miron Barnovschie Vodă întă- 
reşte lui Dumitraşco Ştefan vel log. stăpânire a 2 
țigance, dăruite de Mărica, doamna lui lon Vodă 
cel Cumplit . , . , , , . 7135 Mai 7 (1627) Hărlău, Cartea lui Radu Vodă cătră 
Gr. Gorovei să aleagă partea lui din Obărşie, în he- 
leşteul satului, despre Nicoară din Răteşti . 

7135 lulie 2 (1627) laşi. Radu Vodă judecă şi dă rămas 
„ Pe Iacob Moţoc în pâra cu Mierla, punând fierăe | = 19 flofinfi . . . . , . . „1232 Sept, 23 (1723) laşi. Mihai Vodă Racoviţă dă carte 

lui Meleghi clucer să ia de a zecea de pe Onceni, 
pe ijia . AR - . . 

7232 luii 22 (1724) Tălhăreşti. Mărturia ce o dă Stef, 
Cărăiman pentru Unghenii de la Neamţ . . 
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7233 Sept. 26 (1724) laşi. Carte de stăpânit şi de luat 
a zecea dată de Mih, Racoviţă Vvda căpitanului 
Stroescului în moşia sa Stroeştii . . . 

7233 April 26 (1725) laşi. Mihai Vodă Racoviţă dă carte 
Cluceriului Meleghi să-şi apere moşia de păscut, 
iarba de cosit şi pădurea de tăiat 

7233 Aug. 3 (1725) laşi. Mihai Vodă judecă şi dă ră- 
masă pe Totana Grădiasa în pâra cea avut cu 
Măriuţa lui Vasile jicniceriul pentru Bădenii de la 
Bărlad . , . . . . . . 

7234 April 27 (1826) laşi. Zapis de mărturie ce-i dă 
Safta, jupănesei Nastasiei Jderoae, pentru cumpărare 
unui loc de casă în Tălpălari, laşi, iar zapisele s'au 
prădat de catane . . , . . . 

Fără dată (după 7225), loniţă Mânzul vinde fiului său 
Pavel casele sale cu 20 lei , . , . 

1236 Oct, 16 (1727) laşi Gr, Ghica Vodă, carte dată 
Mariei să cheme în judecată pe V. Grecul . . 

7236 Aug. 13 (e728) laşi. Gr. Ghica Vodă carte la stole. 
Costachi să cerceteze pâra pentru Lărgăşeni şi schi- 
tul din Corni . . . . . . . 

7237 Octombre 6 (1728), Zapis de vănzare prin care 
Decusară vinde lui Meleghi cu 10 lei partea lui din 
Onceni . . . , , . . . 

7237 Mart 6 (1729) laşi. Gr. Ghica Vodă dă carte lui, 
Meleghi bulucbaşa să-şi apere moşia sa Oncenii de 
orice încălcări şi angarale , . . . 

7241 luli 10 (1734) laşi. Cartea lui C. Nec. Vodă Mavro= 
cordat cătră Sol. Botez să judece pricina pentru 
Ungheni între pr. Crăciun şi N. Ciudina . A 

1242 (1734) laşi. Cartea lui C. N. Vodă Mavrocordat 
Cătră Sol. Botez şetrar să cerceteze pricina de ho- 
tar la Pănăreşti a lui 1. Berea „ , a. 

7242 (1734) laşi. Zapis de vănzare prin care Filip vinde 
lui Panaite cupeţ o casă şi pivniţă în tărgul Făinei: 
cu 150 lei . 

1245 luli 7 (1737). Velişco Panaitachi vinde lui Gorghi 
părcălab cu 10 lei pe Todosia ţiganca , . 

7247 Ghenar 15 (1739) laşi. Cartea lui Gr, Ghica Vodă 
dată lui Naftanail Șeptelici să stăpănească şi să ia 
de a zecea de pe Smeeşti la Neamţ . . 

7249 Sept. 20 (1740). Zapis de vănzare prin care Vasile 
vinde cu 90 lei lui Ioniţă Gorovei căpitan de Do- 
rohoi casele sale din Tălpălărie . , . 

7249 Decembrie 1 (1740). Monahiile Chelsia şi Maria 
vând egumenului de Hangu părţile lor din Negrileşti 
pe Răşca cu 100 lei 
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7249 Decembre 1 (1740). Cartea lui Gr. Ghica Vodă 

dată lui Ştefan calaraş de Țarigrad să aducă la di- 
van pe V, Codreanul din Bărlad pentru un zapis 
falş 

7249 Ghenar 15 (1741). N. Stroescu dă danie lui C. 
Nastasă un loc de casă în Stroeşti . . . 

7249 Mai 21 (1741) laşi, Cartea lui Gr. Ghica Vodă pen- 
tru împărţirea în părţi a chedtuelilor făcute de lord. 
Roman în pâra avută pentru Beneşti . . 

1249 lunie 17 (1741). Zapis de vănzare prin care Pavăl 
vinde cu 20 lei Paraschivei casele sale din laşi, în 
tălpălărie . 

„7250 Ghenar 15 (1742) laşi. Carte de judecată "a log. 
Sturza în pâra dintre Sandul Cărăiman căpitan şi 
Natanail egumen de Răşca pentru Zmeeşti pe apa . 

- Râşcăi . . , . , . . . 
1250 Ginar 17 (1742), Cartea lui C. Nec. Mavrocordat 

dată călugărului Naftanail Șeptelici să cerceteze da- 
toriile lvi Stef. Cărăiman . o. , . . 

7250 Mart 17 (1742) Roşieci. Zapis de vănzare prin 
care Sandul Tămvoae vinde cu 12 lei lui lon Pos- 

„ tolachi partea sa din Albeşti la Falciu . . 
1250 Mart 29 (1742). Carte gospod de stăpânit în Albeşti 

la Fălciu, dată lui lon Postolachi pe jalba lui 
7251 Mai 15 (1743). Bătrânii Căşotenilor (Fălciu) 
1253 lunie 1 (1745) laşi. Zapis de vănzare prin care If- 

timie Bogza şi ai săi vănd lui Andrei Hermeziul cu 
80 lei părţile lor din Babară şi anume Ruşii, Bu- 
ciumii şi Bărgăoanii . . . . . 

7253 Innie 9 (1745). Zapis de vânzare prin care T. Giun- 
"cul şi ai lui vând cu 100 lei lui Andrei Hermeziul 

Părţile lor din Ruşii, Buciumi şi Bărgăoani la Vaslui 
7253 lunie 13 (1745) laşi. Cartea lui lon Nec "Vodă Ma- 

vrocordat scrisă Lupului Balş med. is. de Suceava 
„Să cerceteze pâra lui Ilie Negoiţă contra lui pr, Ho- 
doroabă pentru Ungheni . . . . 

7253 lulie 15 (1745). lon Tâlpălar cumpără cu 25 lei, ca- 
sele lui |. Mănzul în marginile ţintirimului Talpala- 
rilor, pe ulița mare . , . . . , 

7254 lunie 23 (1764). Cartea lui lon Nec. Vodă Mavro- 
cordat. dată lui ilie Ciudin 'de a-şi lua de a zecea 
de pe Ungheni, la Suceava , . , : 

1255 Mai 31 (1747) Neamţ, Ghedeon dă scrisoare lui T. 
Bere să-şi stăpânească părţile din Pănărişte, primind 
carte de blăstăm . 

7256 (Oct. 20 (1747). C. Başot cumpără cu 10 lei de la 
Gr, Ursachi o treime din Ungheni . . 

Pag, 

18 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
24 

26 

27 

29 

30 

'31 

31 

32 -



e
 e
 e

 m
e
m
 

— 236 — 
7256 lunie 24 (1748). O cercetare la: Negrileşti în pâra 

dintre Costachi jicnicer şi egumenul de Hangu . 
1256 Aprilie 4 (1748). Cartea logofeţiei să cheme pe A- 

postol Humă la zi să se judece cu C Lazul: , 
7257 (1749). Zapis de vânzare prin care 'Tudosca Hu- 

hule vinde lui lamandi Grecul cu. 30 lei 40 pămân- 
turi în Ghibarţi . . , . PRR . 

1257 Fevruar 2 (1749:. Zapis de vănzare prin care Pa- 
văl Talpalar vinde lui T. Scorţăscul log. casele sale 
de lângă ţintirimul bis. Talpalari cu 30 lei. 

7258 Mart 3 (1750) laşi. Schimb între Mănzul şi Cos- 
tantin de un loc de casă . . . . . 

7258 lunie 15 (1750). Un răvaş a lui Stefan Porcescul 
Cătră Andrieş Hermeziul pentru Babară . 

7259 Mai 18 (1751). Peciu pentru 21 lei plata cuniţei lui 
Gh. Honcul, pentru 10 epe , , . , 

7260 Februarie 28 (1752) laşi. Cartea lui C. M. Cehan 
Racoviţă Vodă cătră 3 boeri să cerceteze hotarele 
moşiilor Criveşti şi Dădeşii a lui T. Buhuş post. 

7260 Mai 6 (1752). Izvod de ţiganii domniei Aniţa lui 
T. Paladi vist, şi cartea lui C. M, Cehan, Racoviţă 
Voevod de aşezarea lor . . . . 

7260 luni 23 (1702). Un peciu a domniţei Aniţa Paladi 
Paladi pentru un polog . . . . . . 

7260 August 29 (1752) laşi. Cartea lui C. M. Cehan Ra- 
coviță Vodă la Ioniţă Miclescul să judece pâra lui 
C. Scarlet contra lui |. Moaleş pentru o danie în 
Arburoae . . . . . . . 

7261 April 29 (1753). Cartea lui C. M. Racoviţă Vodă 
cătră V, Razul comis să judece pricina dintre pr. 
Ioniţă şi Ciudin pentru un ispisoc pe Ungheni . 

7261 lunie 2 (1753) laşi. C. M. Cehan Racoviţă Vodă 
întăreşte curgătorilor din Drăghici Rugină şi Stanca 
„să stăpânească pe din două moşiile Ruginenii şi Bo- 
toşanii şi bălțile de la Prut, țin. Covurluiului 

7262 Ghenar 23 (1754). Izvod de țigani ciurari ai dom- 
niţii Aniţa Paladi visterniceasa , . . i. 

7262 Mai 15 (1754). Izvod general de toţi ţiganii dom- 
niţei Aniţa Pălădoae, născută Cantemir - . . 

7262 luni (1754). Izvod de ţigani Ceaureşti ce sânt la 
“log. Iordachi Cantacuzino E . . . 

7262 luni 6 (1754). Izvod de ţiganii stolnicului Toderaşco 
Cantacuzino . . , . , . , 

7262 luni 11 (1754). Scrisoare de împrumut a 1300 lei 
luaţi de loniță Cantemir Beizade de la Mola Hasan, 
cu poliţe la Țarigrad , , , 
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7262 luni 26 1(754) laşi. Scrisoarea lui lon Cantemir bei- 
zadea pentru 450 lei împrumutaţi de la Hagi Sali 

7262 luli 26 (1754) Impărţală de țigani între D. Palaăi 
hatman şi domniţa Aniţa T. Paladi . E 7262 Avg. (1654). Izvod de toţi ţiganii Pălădeşti , 7263 Sept. 3 (1754). Zapis de mărturie a lui Trohin că 
ma vândut lui T. Huhule, nici ajutor în pâne n'a 
primit de la el în vremea foametei , . 7263 Sept. 3 (1754). Mărturia lui Trohin pentru nişte danti falşe din Ghibarţ, Tăoşti şi Găneşti la Vaslui 
şi Aliuşeni la Lăpuşna . . . , . 7263 Dec. 1 (1755). Izvod de ţiganii vornicului Iordachi 
Roset, răpasat 

„7263 Mart 27 (1755), Peciu văcăritului de 630 lei pentru 385 capete vite a domniţei Aniţa Palade . . 1263 April 4 (1755) laşi. Cartea domnului Matei Ghica Voevod cătră judecătorii de Neamţ în pricina de pământ la Negrileşti între Hangul şi C. Lazul stolnic 7263 Mai 1 (1755). Sama boilor de la Totoești . . 1263 Mai (1755). Stupii domniţei Aniţa Paladi, născută Cantemir „ .. . PI . . 1263 Mai 12 (1755). Mărturia lui C. Darie şi Gr. Ipsilant 
pentru dreptul de protimisire ce au avut C. Lazul stolnic, ca megieş întorcând vânzarea Negrileştilor de la îraţii Humeşti Aa . . . 7263 Maiu 20 (1755). Carte de cercetat pricina dintre Clement călugăr şi Piticești pentru Moşeteşti (Ar- buroae) la Vaslui pe Crasna . . . ” 7265 Noemb. 26 (1756), Pe aceiaşi hărtie scris de altă mână în 7265 Noembre 26 . 

1263 Mai 20 (1755). Scrisoarea monahului Climente Scar- . let că a dat Piticeştilor hliza !ui din Muşăteşti, la 
Vaslui, plătindu-i-se 5 lei cheltuelile de judecată „1263 lunie 2 (1755). Zapisul domniţei Aniţa Paladi pen. 
tru 460 lei împrumutaţi de ia dascălul Teodosie 7263 lunie 4 (1755) laşi. Matei Ghica Vodă scrie carte la med. |. Miclescu, judecător de țin. Vasluiului să aleagă în Muşeteşti părţile Piticeştilor . . 7263 lunie 23 (1755) laşi. Cartea lui Matei Ghica Vodă de stăpânire dată lui C. Lazul stol. asupra moşiei Negrileştilor, răscumpărând-o pentru 70 oi, cu pro- . timisire de răzeş vecin . . . . . 7263 lunie 29 (1755), Zapis de 44 lei luaţi de domniţa Aniţa de la dascalul Teodosie . . . 1263 luli 2 (1755), Mărturia hotarnică a unei hlize între Coticeri şi Mănjești, alegând părţile Piticeştilor şi Molişeştilor în stânjeni 
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7263 Avg, 20 (1755), Zapisul domniţei Aniţa Paladi pen. - 
tru 1000 lei împrumutaţi de la Dim Papafil . 

7264 Sept. 28 (1755). Mărturia pentru ţiganul Tudor că 
este a maicei Marta, fugar în Bârlad . . 

7264 luli 25 (1756). Zapisul lui Soliman că a primit de 
la domniţa Aniţa Pălădoaia 18 lei datoria lui lon 
Cantemir beizade pentru 9 stupi . . . 

7264 Avgust 3 (1756). Zapisul domniţei Aniţa Paladi pen- 
tru 375 lei datori lui Firate din marfă . . 

7265 Sept. 1 (1756). Zapisul Aniţei domnijii că împrumută 
1000 lei de la sărdariul Arghirie , . . 

7265 Septembre 7 (1756). Izvod de ţiganii Ceaureşti 
7205 Decembre 14 (1756), Scrisoare de așezare cu dom.- 

nița Aniţa Paladi, fata lui Antioh . Cantemir Vodă 
pentru datoriile fratelui său Ioniţă Beizade răposat' 

7265 April 12 (1757). Scrisoarea Aniţei domniţa Pălădoae . 
către Huseiin Aga din Roman pentru 800 lei plă- 
tindu-se cu miere , . . pc. . 

7265. lunie 11 (1757). Mărturia lui Nec. Caracaş şi altor 
bătrâni pentru stăpânirea Piticeştilor în Muşeteşti 
(Vaslui) A . a .. , . 

7265 lunie 15 (1757). Zapisul domniţei Aniţa Paladi pen- 
tru 1000 lei luaţi de la Coste Papatil . , . 

7265 lunie 24 (1757). Izvod de ţigani ai domniţei Aniţa 
Paiadi . . .. . . . . 

7265 lunie 30 (1757) Băbiceni. Hotarnica Băbicenilor şi 
Ghidişeştilor pe Crasna . . . , . 

7265 luli 31 (1757). Scrisoare de aşezare între Stefan 
Bosie log. şi postelniceasa Zmaragda pentru 5000 
lei datorie rămasă asupra lui C. Mihai Cehan Ra- 
coviţă Vodă ; . . . . : 
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Textul cu litere chirilice și grecești, precum și zațul docu- 

mentelor cu spițele de familii, din acest volum, sunt efectuate de 

Joan Breabăn, zețar tipograf din Iași.


