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PREFAȚA 

Volumul ce dau azi celilorului e al doilea din 
colecția mea Surete şi Izvozde. După cele cuprinse 
în el, am ținut să dau documente sluvo-române din 
cele mai vechi timpuri până la Vasile Lupu. In con- 
linuare a vol. ], ţineam la început să dau documente 
dintre 1570 —1633; cum însă în cursul publicației 
am căpătat şi documente mai vechi, le-am pus în 
corpul volumului, lăsând celitoruhui  speciatisi grija 
de a le coordona și sistematiza. 

O ochire fugilivă asupra varielăţii izvoarelor, 
de unde am cules documentele va explica varietatea 
lor. Ar fi fost mult mai lesne, ca Îuând seria de 
documente a unei moşii după pachetul de acte sau 
condica de copii să le public după moşii în ordine 
cronologică. Și volumul ar fi eşit mai râpede şi 
Munca mea mai uşoară ; dar aşa să spicueşti din 
diferite pachete actele, cari prin vechimea lor se referă 
la o anunulă epocă, îti spune mai complect de acea epo- 
că e mai greu. Poate în alle volume să dau şi în corp 
0 serie de documente cu veferimlă la o moşie, cum 
de pildă ar fi actele Vasluiului; dar aşa a te opri 
asupra oricărei moșii şi a expune cronologic actele, se 
ocupă în prea multe file putine fapte; iar a le da 
în vegeste mam ținut nici odală la aceasta, de oare-ce 
se trunchiază viaja documentului şi se perde ine- 
resul multilateral, ce-l are ori ce document. M'am 
deprins a le copia în întregime şi a le reda în 
întregime.
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Fafă cu izvoarele, de unde ani cules documen- 
tele, sint mai mult de zo la număr. De la unii am 
căpătat pachete întregi, în care celim istoricul total 
al moşiei la care se referă. Unele însă au fost i30- 
late, dar nu mai putin importante. Din cele 160 

documente câle cuprinde acest volum, 23 sint din 
“pachetul Nisporeştilor (d-na Roseti) ; 16 din pache- 
lul Bogdăneştilor (invățătorul Gr. Tabacariu), 15 
din pachetul Băcanilor de la Tutova (dl. Mahi Pa- 
ladi), zz din pachetul Văscanilor şi Horsgeştilor (al. 
Gh. Slrat), 1o din pachetele Arrămeştilor (dl. Al- 
beri Daniel), ro procurate prin librăria Şaraga, de 
la care am căpătat. sute de acte vechi spre copiere, 
9 de la dl. Gr. Butureanu, 8 de la al. Spiridon 
/rimescu pentru Tupilați şi Bădeşti, etc. etc. Cu căt 
actele sint mai sguratice, cu atăt au mai mare 

interes, căci se -capălă mai greu şi se complectează 
nici nu ştii cum unele dale din vechi de oameni şi 
Incruri. 

A stârui asupra continutului actelor cuprinse 
în acest volum, e a le vepela mai desvollat suma: 
vele. Vavielatea conținutului lor, ne îngreue această 
lucrare de sintetizare. | 

Un lucru țin a se desprinde din lileratura do- 
cumenielor din acest volum. Find cu referință la o 
epocă, când slavomsmul slăbeşte, şi apare limba 
română în cancelaria domnească, să vedem ce ob- 
servări am pulea scoale asupra acestui fenomen de 
bilinguitate în cancelarie şi cum o limbă a cedat 
locul celeilalte. Fenomenul s'a petrecut pe nesimţile, 
de Jos în sus, de la neoficiali la oficiali. Cu cât o- 
ficialilalea era mai mare şi cel chemat la o afacere 
era mai oficial prin funchunea Îi, cu atât limba 
de comunicare era cea oficială slavonă—fie că o 
ştia bine sau nu partea împricinată. 

Acest lucru nu era numai în cancelarie, ci şi 
în biserică, unde cu câ! era biserica mai pentru popo-
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rul de Jos, cu atât Sa simlil nevoia de cârți pe ru- 
mânie. Așa; din 22 zapise particulare numai 9 
sint scrise în Slavonește, restul în românește (din 
care 9 cu dala nesigură). Incepuse lumea cu mult 
înainte de epoca lui Vasile Lupu să înlvebuinleze 
limba românească“ în daraverile lor Particulare şi 
daci! îşi făceau o datorie dând pe rumâneaşte afa= 
cerea, cu 0 grijă, care arâla 0 perfeclă cunoştinlă 
a linibei, de şi atunci o întrebuintau Benlru prima 
oară în Scris. Corecteţa formelor gramaticale, cons- 
/rucția sintactică, totul arală o cultură desăvârşită 
la diecii timpului, ceia ce face că scrisul lor ne slu- 
Jeşte complect la studiile de limbă. Cu cât siguranla şi 
corecleţa se vede în fraza românească, cu alt se 
perde corectela frazei slavone, unde se găsesc cu îm- 
belşugare românisme, dovadă vie că diecii îşi aveau 
ca limbă maternă a lor româna, și ca limbă de 
împrumul slavona. 

Trecând la a doua categorie de acte, găsim 
zapise de mărturie de Ja diferite fete de boeri Și 
boermaşi pentru vânzări, cumpărări şi alle dara- 
veri. Din 18 zapise de aseminea natură, numai 6 
sîut Scrise în româneşte, din care doua au dală fixă, 
iar 4 Jără dală; restul de 12 zapise sînt redactate 
în slavonă, ca una ce era limba. de cancelarie a fa- 
felor oficiale. 

Cărţi de divan sînf sumai două, amândouă 
în limba slavonă, cici în divan a domnii mai 
mult limba slavonă. | 

Carţi domneşti de chemat în judecată sau de 
Pus în stăpânire pe cineva numărăm 16: din acestea 
9 Sînt scrise în românește şi 7 în slavonește. Stu- 
diul acestor cărți domnești arală un pas înainte 
făcul în procedura veche. Secl. al XIV şi XV-a nu 
cunoștea asemenea cărți, așa că nu fulem şti bine 
cui Se prezenta 0 actiune la divan, şi cum era 
ordinea de ai. Cu vremea sa găsil sub forma cea
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mai primilwvă : Domnul scria slujbașului din loca- 

lilatea unde se isca afacerea, şii atrăgea alenția 

că cum va vedea cartea Domnească Să urineze în- 

tocmai. Cam de la Radu Vodă cel Mare şi mai a- 

les de la Gaşpar Graţian limba acestor cărți dom: 

neşti a început sa fie cea română, lucru care râ- 

mâne permanent şi Supi Vasile Lupul. Stilul aces- 

for cărți gospod tradează morawurile epocei, tembe- 

pamentul domnilor; cum şi alte amănunte vredhiice 

de cunoscut. 
Ispisoace şi urice domneşti formează grosul do- 

camentelor din volunt; ele siut în număr de 85; loale 

sint scrise in slavonește; Stilul acestor ispisoace e 

“în mare majoritate acelaşi, câci cancelaria a com- 

plectat încetul cu încelul ca textul uricului Să Cu- 

prindă în sine şi procedura în săuârşirea  acluhii. 

De la redactarea simplă și scurtă a uricelor de supt 

Alexandru cel Bun pănă la cele de mai apoi din secol. 

al XVI şi XVII este o difereniă simlit,ă arod pro- 

priu al praclicei cancelariei prin diecii mnoştr. 

Sa dal de alții lista diecilor şi boerilor — lint- 

pului. În indicele ce întovărăşeşte volumul, specialistul 

va găsi acul în carul cu fân, căci mai ales în cer- 

cetările istorice trebue să înlesnești munca. celitorului 

prin arătări cât mai complecle de oameni și Încruri, 

laşi, 5 Iulie 1997. Gh. Ghibănescu 
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1. Document din 2094 Decembrie 15. Iaşi. 
————— 

Sumar: Petru Vodă întăreşte lui Gherman Pitărel şi lui Băteal pitărel cumpărătuia ce a făcut cu 320 zloți tătărăşti în moşia Nis- poreştii a şesa parte de la Stanca Maălăiasa şi de la neamurile ei. 

+ Îlempa BOEBOAA BOXHEIO MHAOcTUIo POCNOAApz SEMAn 
Moaadgckon we npinaouuk mpa, naan. n np'b a, haurnatu | 
MOAAaBckuiatn Bo4'kpn (Gr)aukă. nu'krunu'k mzazrac n euwa 
en Azpinka Acuka Înreantn. Azipiepui | FOruinuu. euvkoge 
Mâ(p. HH)kua Henonvăatini. H aunupucHaonanuu. HNgo= 
AAA HX ngagaro || wrunuv n A'Batnuv. wr (Fuc)nope wm 
RECETO CEAA UIECTAA WACT We HBBEGET, HCUIBHRHAH pâ3 || 
ata'bunun uro H(aaa wm) craparo Gredana ROEROAH. "Ta 
E Mpopăan caSram Hauinai  Tepman nu || rapea. n Barra 
nu(Tapea) aa pn cra n ARaAterbr aaa TâTapekUk. H 
Bacraguut L'epatani | rumapea, H Barba n(umape)a, n aa 
NATHAN &AcHi HCOAĂZAND TE 344m PATâpeRAr.OYy poykn HUI || 
HHeaHHHAi, Ho din B(HA'Eaui)e AcEpo Bsanou HY POALE H 
AAPOA H 1M0AHa BanaaTrv, a Mu || TAROX n ww Hăc tc 
AdAh H oykp'Eniau, np'AgeueHoe WTHHNV. EHLENHCAHHMAAĂ, 
KARO | Aa ser ua wruunv. ca Băcka A0koAoat. n Hi Ad 
ek He oyanuuaer Npka, cHm AncToA Hauitat. 

T(ocnean)uz esarka, nuc, Oy Id ga'kr +3u4 Ac, ci 
Gmponu Beankitiu A9rodir vu, u Hekaa O Ăamnani tiucaa, 

Surete II, - 4
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“raducere 

Petru voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 

țării Moldaviei. Precum au venit înaintea nuastră 

şi înaintea boerilor noștri giupâneasa Stanca Mă- 

lăiasa şi nepoata ei Marica fata Anghelinei fetei 

lugşai nepoata Marii de nime silita nici asuprită şi 

au vândul a lor dreaptă ocină şi moşie din Nispo- 

veşti din tot satula şasea parte ce se va alege din 

dres de împărteală ce au avut de la bătrânul Ste. 

fan Voevod, aceia au vândut'o slugilor noastre lui 

Gherman pitărel şi lui Bateala pitărel drept 320 

zloți tătăraşști şi s'au sculut Gherman Pitârel şi 

Bateala Pitarel şi au platit deplin acei de mai 

sus scrişi bani 320 zloți tatarăşti în mânule celor 

de mai sus serise, deci noi văzând a lor de bună 

voe tocmală şi învoială şi plată deplin, aşijderea şi 

de la noi am dat şi am întărit celor de mai sus 

scriși pe acea de mai sus zisă ocină ca să fie lor 

ocină cu tot venitul şi allul să nu se amestece 
peste această carte a noastră. 

Domnul a poroneit 
S'a scris în laşi la anul 7094 Dec. 15. 

Stroici vel logofat a învăţat şi a iscalit, 
Damian a scris. 

NOTE 

1) Originalul hărtie, face parte din actele moşiei Nis- 

poreşti, comunicule mie spre copiare de d. M. Vidrașcu 

consilier la Curte, ca făcând parte din aclele Doamnei D. 

Roseti născută Catargi. (v. Surete şi Izvoade VIII. 1). 

2) Nume de persoane : Stanca Mălăiasa, Măriica. An- 
ghelina. lugşa, Mara, Gherman Pităre), Băteal pilărel.
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3) Nume de locuri: Nisporeşti. 

4) Spiţa. Ispisocul nostru de la Petru Şchiopul amin: 

tește de un dires mai vechiu de impărțală ce au fost pe 

Nisporeşti de la Stefan cel Bătrân. Controlând filiaţiunea 

dată vedem că în capul spiţei stă Mara, care are de fii 

pe Iugşa; acest lucşa are de fiice pe Stanca, şi Anghelina 

Stanca sa fosl măritat cu Mălaiu, de aici numele de Mă- 

lâi+s; lar Anghelina era moartă în 7094 Dec. 15 (1585), 

căci nu se vorbeşte de cât de fata ei Măriica nepoată de 

soră Stancăi, care împreună cu mătuşa ei Stanca vând a 

6-a parte din Nisporeşti cu 320 zloți tătărăști. Arurma dar 

că preţul întregii moşii Nisporeştii să fi fost în 1585 de 1920 

zloți tătărăşti, dacă o şesime din întinderea ei preţuia 32 

zloți lătărăşti. " 

5) Nisporeştii. Satul Nisporeştii iși leagă numele de 

NWispur. In adevâr dăm în documente-că VWispur cel bătrâu 

a trăit supt Alexandiu cel Bun, şi că pe lângă 'satul de 

care şi-a legat numele, mai avea acest Nispur și satul 

Fopeştii. Nispur a avut de ficior pe Şleful, care trăeşte 

supt Stefan cel mare. Fi-va fost acest Steful Nisporescul 

frate cu Mara, strămoaşa Stancăi Mâlăiasa, credem, dar 

nu știm pozitiv. Anușea fata lui Şteful Nisporescul lrăeşte 

supt Slefăniţă Vodă, Petru Rareş şi bătrână apucă şi dom- 

nia lui Alexandru Lăpuşneanu, când ne mai putând căuta 

moșia Popeștii o vinde lui Ion Creţul cu 400 zloți Mtată- 

râşti (vezi Surate şi Izvoade Iaşi 1906. vol. 1, 268). 

2. Document din 7094 Dec. 15;Iaşi 

Sumar : Petru Vodă întăreşte lui Popa Lupşa şi lui Isaico 
slApânirea peste a şesea parle din Nisporeşti, cumparată ca 320 zloți 
! tăr: şti de la Stanca Malăiasa şi de la nepoata ei Mărica tata Au- 
ghelinei, fata Luşcăi, nepoata Marei. 

+ Ilerpz BOEROAA EXIL AAOCTII) POCNOAAP BEMAN MOA- 

Aazekon, wk€ npinacuvrk np'ka Hamu. n npba vcumu ua” 

uiHân || aoagancknatu  oakpu. Granka kn'krun'k Maas
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n eva ei Azonuna (Ac)uka Anreaunu . Acuuni FOrun | 

Buvkoge AĂapii. HURHA HENOHVRALHNN, HI dHHNHCHACEAHII 

H ngoAaăn HX Dpataro wrinnv lui Abannniv MT ceao Niue: 

MopELjI. Wi' BACENO CEAA WIECTAA WACT. MO H3BEDET HCNpH: 

Bani  pasarkacuituinu || umo naaau wr crăparo Greana 

EROfEROAN. Ta upoaaan non (Avnue n Hcankoge) sa TE 

BAa'r || WaTrapckuk. n exemaguti nonv Ave n canto n 

BAnAăT(HA Bacu ucuazo TE Sad” 'arapekuy. || v pvku Buuu- 

UMCAHHHA, HO MA EHATEBUIE AOBBOROANONL  HX  TIKAMOK H 

AATOA N WOAHA BafiA4TV, A MH || makoAe Hi WT ac Ecati 

Ada n vkpEnian  np'kapeueiinse WTHHHV EHUDENHCAHHII 

ca Back || aoxoaqom n un pa ck He oyanulaer np'ka, cat 

AHeToA Haminm. de eAna uacT pa ten Ncankoge. a ARE || 

acru AA BVAVT câ nov Anu. ne oy Iâcoy 

akm +aug. At fi. 

T'(oenoau)uz Bea'ka 

Gponu gtankuu acorde vuna H Hckaa. 

Azmnrau uHcaa 

Traducere 
——_.— 

Petru voevod cu mila lu Dumnezeu Domn tă- 
rii Moldaviei. 

Precum au venit înaintea noastră şi înaintea 
tuturor boerilor noştri ai Moldovei, Stanca giupă- 
neasa lui Malai şi nepoata ei Marica fata Anghelinei 
a telei lucşei, uepoata Marii, de nime silite nici a- 
suprite şi-au vândul ua lor dreaptă ocină şi moşie 
din satul Nisporeşti div tot satul: a şesea parte, ce 
se va alege lor din dres de împărțalăa ce au a- 
vut de la bătrânul Stefan Voevorl, aceia ai vân-
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dut'o popii Lupşii şi lui Isaico drepl 320 zloți tala- 
răşti şi s'au sculat popa Lupșa şi Isaico şi au plă- 
tit lor deplin 320 zloți tatarăşti în mânule acelor de 
mai sus scrise. Deci noi văzând a lor de bună voe 
tocmala si învoialăa şi plata deplin, aşijdere și de 
la noi am dal şi intarit acea de mai sus zisă ocină 
celor de mai sus scrişi cu tot venilul și altul sa 
nu se ameștece peste aceuslă curte a noastră, însă 
o parte să fie a lui Isaico, iar dovă parți să fie.u 
popii l.upşăi, * 

S'au scris în laşi la anul 71096 Decembrie 15 
Domnul a poroncit 
Stroici vel logofat a învățat şi a iscalit. | 

“ Damian a scris. 

NOTE 

1) Originalul hârtie. face parte din pachetul de 

acte a d-nei D. Roseti născută Catargi; puțin ros pe la 

încheeturi. (v. Surete şi Izvoade VIII. 2). - 

2) Wisporeşti. Stanca şi Măriica nepoala ei stâpâneau 

două şesimi în Nisporeşti, uşa că prin vânzare se aşază 4 

proprietari. Prin actul intaiu dat mai sus tot din 15 Dec- 

1094. o şesime o iau Gherman şi Băteală pitărei; prin al 
doilea act a doua şesime o iau popa Lupșa şi Isaico; di: 

resul insă pomeneşte că popa Lupşa va lua 2 părți iar 

Isaico numai o parte. Pentru ce aceaslă deosebire în stă- 

pânire actul nu ne spune; credem însă că popa Lupşaa 

dat 2/a din preţul cumpărăturii, adică 213 zloți şi Isaico 

uumai 101 zloți. 

3. Document din 7107 Aug. 28 Suceava 

, Sumar: Eremia Moshilă vodă întăreşte lui Toader Boul treti 
visternic şi jupănesii sale Agafiei stăpânirea în Nisporeşti peste a 
treia parte din u ireia parte, cumpărată cu 60 taleri de la Jurj Us- 
cătescul şi cu indatorirea de a-l pomeni după moarte. 

+ Gpeaira Mornaa ROEROAA  BIKÎEIO  AACTIIO POCIIOAAp 

semn Moagateron. we npinae tipa, Ham ui mpa Ha
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um Eoakpu. voma WekameckSA BAPAX 110 EF AOBpOI BOA 

HEKHAL HENONBXAEH . ANHNDHCHAORAN. H IBOAdA CEO NIpa= 

got wruunS. n Abkanunv. wr mperon uacm cedo Hucuo- 

pei. WpeTraa wacm. a4€ uacm cre peak wr BpaTi..... WT 

Spuk arkAnenoro wm cTrapar Gredana BOEROAH. "Ta HpoAdA 

Haâuismv e'kpuomv Toaarpv Bota mperin: BHerkphnk. 34 

MUECTAECAT "T4A AHUHHX, H Băcraacă Hatu Begin oa'bgur 

man Toaarp Bova BHCT'ĂpHHk. n BANAATHA EMY HCNAZHA 

viu euwenncanin nun'k3u 4 aa. Wwr np'ka, Haatii. aqe can 

BZArT no ACBp(kejula aa wrintia. Sa "TH numksn. a 

nau Rova enemvitapuut. n Kn(ken)ua er Aradia. aa Haar no 

CAMPATh EPO NOMHHAPH (110) WEHUAL SAEPUIX. NOHEX WVT EpA- 

"vin Ero Man wr c(ecTpu) ere. 8 cmapoci: ero, H S Hetoa'k ro 

NHKTO HE NOc'Rijiaan, Toro pa4Hi. HHKTO WT BpATIN 7. Han 7 

CAPOA £ro AA HE Hacm B(pa)ruma. nau 'rkraru. Eat 

PAAH dan NOTRpZAHAn ccm Hawesiv B'bpuoamv. manv BoSa 

gucTitapuuk. ora mpa pe(utnaa wm Tperaa uacT cEA0 

Encnopep mperaa uacT. KAkO Ad ECT H WT Hac, H CA BACEAI A0- 

XOACA Hi HH AA CA HE OVatniuaer Up'A, cai AHCTOAL PCABAIU, 

I(o)e(no)a(n)uz peu. nuc.oy Gvu. AT. F3p3 ag. KU, 

Gmponu Btankin ar. una, H uckaA. (m. p.) 
Ilargamuko. 

Traducere 

| Irimia Moghila Voevod, cu mila lui D-zeu Domu 

tării Moldaviei. Precum au venit înaintea noastră 
şi înaintea boerilor noştri Jurj Uscatesrul vatav de a 
lui bună voe de nime silit nici asuprit şiau vândut a sa 
dreapta ocină și moşie din a treia parle din satul 
Nisporeşti, a treia parte însă partea lui osebit dea
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frăţini-său din uricu de baştină de la bătrânul Ste- 
fan voevod, aceia au vândut'o credinciosului nostru 
lui Toader Boul treti visternic drept 60 taleri ba- 
tuţi şi s'au sculat al nosiru credincios boer Toader 
Boul visternic şi au platit lui deplin acei de mai 
sus scriși bani şase zeci taleri dinaintea noastră; 
iar de va fi mai bună acea ocină de cât acei bani, 
dumnealui Boul visternicul şi jupăneasa lui Aga- 
fia să aiba a'l pomeni pre el după moartea lui 
după obiceiul morţilor pentru că nime din fraţii lui 
sau din surorile lui la bâtrâneta lui şi la nevoile 
lui nime nu Pau socotit. Pentru aceia nime din fra- 
ţii lui sau din rndeniile lui să nu aiba a întoarce 
sau a pârâ pentru aceia am dat și am întărit ere- 
dineiosului nostru boer Boului visternie pe ace de 
mai sus zisă a treia parte a satului Nisporeşti, a 
treia parte ca să-i fie lui şi de la noi ocină și cu 
toi venitul şi altul să nu se amestece peste acea- 
stă carte a Domniei mele. 

Domnul a zis. 
S'a seris în Suceava la anul 7107 Aug. 98. 

Stroici vel logofat a învăţat şi a isealit 
Patraşco 

NOTE 

1) Originalul hărtie ; face parte din actele d-nei D. 

Roseti. (vezi Surete şi Izvoade VIII, 3). 

2) Nume de persoane : Jurj Uscătescul, Toader Boul 

visternie, Agafia. 

3) Nume de locuri: Nisporeştii. 

4) wr 'Tperoh uacT 'Pperăă yacr=—din a treia parte a 

treia parte. In succesiunea de proprietate la răzeşi se în- 

semna dreptul după cursul spiței şi Jurj Nisporescul nu 

se zicea că are drept la a 9-a parte din satul Nispureşti, 

ci la a treia parte din a treia parte, că adică el mai a- 

vea 2 fraţi cu acelaşi drept la moșteaire, şi că tatăl său
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avea drept tot la a treia parte din sat, şi că numai bunul 

său avusese în stăpânire tot satul, 

5) După obiceiul morţilor = no wânuab Smipuiny. IS- 

pisocul nu uilă a pomeni un obiceiu înrădăcinat la creştini: 

pomenirea şi grijania sufletului după moarte. şi actul zice: 

„iar dacă ar fi mai bună acea ocină de cât acei bani, 

dumnealui Toader Boul visteroicul şi jupâneasa lui Agafia 

să aibă a-l socoti pe el şi după moartea lui a-l pomeni 

după obiceiul morilor, pentru că nime nici din fraţii lui 

sau din surorile lui la bătrâneţele lui şi la nevoia lui nu 

Pau socotit». Urmează de aici că dreplul ca şi datoria fra- 
ţilor şi surorilor era de a îngriji şi de nevoia altui frate 

a lor; şi că deci cine căuta pe un asemenea bătrân avea 

drept de a fi preferat nu numai la moşteniri dar şi la vân- 

zări faţă chiar de un frate. 

Diresul zice că a treia parte din a treia parle din 

Nisporești facea mai mult de 60 taleri. Alălurând arălă- 

vile celorlalte două direse date mai sus, cu acesla de aici 

veiesă că o șesime din Nisporeşti preţuia 320 zloți tătă- 

răşti.. deci o noime ori cât ar fi costat mai puţin, dar nu- 

mai 60 de taleri e puţin de tot. Prin urmare Boul vister- 

nic a dat prea puțini bani, peste ceia ce se obliga a chel- 

tui în natură cu căutarea bătrânetelor şi grijile sufleluiui 

lui Jurj Uscătescul. 

4. Document din 7109 Ghenar 15 Iaşi. 

Sumar : Zapisul de mărturie a Cuistei vel vornic de ţara de 
sus cum Toader Boul visternic a cumpărat în satul Nisporeşti, a 5-a 
parte din a 6-a parte de la Pavel cu 490 zloți. şi altă parte cu case 
de la ficiorii lui Isaico cu 600 zloti tătărăşti. 

+ Ian Rpncr'k teankn Agophuk. ropn'kn Bemau, ca'k= 

AETEACEOEAI. czc ero Acu 3anncoat || sake npunaow'k. npka, 

mene. Pagza chin AMapunu. BHSK Hpnmun. no ego 402 

EpâTO ROAHO | HERHA  HENOHVAAEH. 110 CROEIO AOEBBPOIO RSA H
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UpOAAA cRoa ucr 3a wrihuv. wm ce4o nenopepn. || Tr 

uvecTăa uacT ctao Îucnopelptia.  nemaa vuacm. Ta ugoAaA 

nativ Boyaoen aueribpuurv || 34 usmup cre n aeR'braccikr saaru 

n aacraace'k Boya encr'Rpunk. n sanaarua | Să Baa v pa- 

Kak Nlagza cuz Mapunun. Buvk. pumn. n Ba Tom na» 

ue npitao || uk npăa, Hama. Mapunka Acuka Heaukoeui 

H Rpar cerc ApSaz n Buv. m. Tekaa, lu cecrpa Tekan 

Mapuuka, Bz 9 €R5H AOBPATO BOAE H NPOAaAH. cBoHX 

NpagHk uacr || 3a wrunnv. name, wr moro ceao. wm Hnez 

nopeiți, akanuiv i Bukvnacie, || wmo nataa we, Ha H- 

CANRO. WP BACETO CEAO. W' Hictiopeiui (34) eano avar. un 

VNOA Îl cu "pn AomoBe. Ad WataloT, no ceanmaareb 

HABH. EAna A0mv. n wr abannnv. ju tor gukwnaenie, ue 

Hatda wwe, Hat  Hceanko, "Ta NpoAaant Nakue. nanvat || 

RoyacRu Buer'kpunt, £aH. Ha. WacT c&oa npoena. no AB'k 

CPO 8447, W BăCTAMoc'k BOVA || Bricr'Epiiuk. n Banaaria Hm 

BACH HCNAZNO AdA EAHOAtv 110 ABE COP Baa. Y pAKAX |] 

Mapunun n E Aaa v paza. Bpam en ApSa. n, aaa v 

PZFay aivuha Hm, Teka, un cecrpu di. MWapnna. Acuun 

cecrpu Maphniuu, un Apvan. Aparaetu, Aouka || Hcankona 

CTABArO WP Np'RA Met V AEOp Moa V tău. Apvroio na. 

KE, Ad CR Ha€T, 34 || NPHBHANIO WTO HMatOT. * WT'HHHA 

CHK BHUINHCAHUL, UacTu. 34 WTHuhv, Wu make |] ceha krea_ 

cRoBaui'k, mpi, Ham ae cir $ pBKAX MHHAM CROHAM Nat 

MEHHKOBE. WTO HMAIT || WTHHHV CA HHMH, V TOI ctav. Hă 

HMH AHCT 4. BM HMAIOT HCNPARH vutHHTu n WT Ha] v- 

prut, nanv Boyasan, cere paau. 43. pân &'kpencmBo nocTaRux 

MO4 MEUAT, H ALO4 DAKAX || HA, CET Ani BANHcok, Ad ck Barr. 

nuc cy Iăc. Ar. Apa, re, ei. 
Rgner'k “asa Atopun (m, p.) | 

Surete N - 2



Traducere 

Pan Cârslea vel vornic de ţara de sus mărtu- 
risese cu acest zapis al meu precum au venit îna- 
inlea mea Pavel ficiorul Mariţei nepot Eremiei de 
a lui bună voe de nimeni silit şi au vândut a sa 
parte de ocină din satul Nisporeşti din a 6-a partea 
satului Nisporeştilor, a cincea parte; aceia au vândut-o 
dumisale Boului visternic drepl 490 zloți şi s'au 
sculat Boul visternicul şi au plătit 490 zloli în 
mănule lui Pavel ficiorul Maritei, nepot lrimiei; şi 
după aceia iarăşi au venit înaintea noastră Marica 
fata lui Isaico şi fratele ei Drulă şi nepoatele lor 
Tecla şi sora Teclei Marica toţi de a lor bună voe 
au vândut a lor drepte părți de ocină, iarăși din- 
ivacel sat din Nisporeşti, baştină şi cumpărătură ce 
au avut tatal lor Isaico din tot satul din Nisporeşti 
o casă şi la câmp acele 3 case să aibă câte 17 
pămâuturi o casă, şi din baștină şi din cumpărătură, 
ce au avut tatal lor Isaico, acelea le-au vândut ia- 
răși Dumisale Boului visternicului fieşte care pe par- 
tea sa, cerând câle 200 zloți; şi sau sculat Boul 
visternicul şi le=au plătit lor tuturor deplin, au dal: 
uneia cei 200 zloți în mânule Masiţei şi 200 
au dal în mânule fratelui său lui Drul. și 200 
au dai în mânule nepoatelor lor a Teclei şia 
surorei sale Maricăi, fetele surorei Mariţei şi a 
lui Drula fete a lui lIsaico cel bătrân dinaintea 
mea în curtea mea din laşi. Alta iarăşi să se 
ştie pentru dresurile ce au avut ei pe acele de mai 
sus scrise părți de ocină, ei aşa au mărturisit îna- 
intea noastră precum că sunt la mâuule altor ru- 
denii ale lor, ce au moşie cu -dânşii întru acel 
sat, ce de la ei carle (au dat) ca să aibă a-și 
face ispravă şi de la ei Urice dumisale Boului 
visternicului pentru aceasta şi eu pentru credință



am pus aimea pecete şi a mea mână pa acest ul 
meu zapis ca să se ştie. 

Scris în lași la anul 7109 Ghen. 15. 
Cârstea vel vornic. 

NOTE 

1) Qiiginalul hârtie, face parte din actele d-nei D. 

Roseli (v. Surste şi Izvonde VIII, 5). 

2) Nume de persoane: Cristea vel vornic lării de sus, 

Pavel, Măria, Irimia, Boul visternic, Măriica a lvi Isaico, 

Drulă, Tecla. 

3) Nume de locuri: Nisporeştii. 

4) Teodor Boul visternic : In 1399 Teodor Boul visternie 

al 3-lea cuv;pârase a 9-a parle din Nisporeşti cu 60 taleri de 

la Jurj Uscătescul. El nu venise aici în virlutea dreptului 

de frale, ci ca cel care ajutase pe Jurj la bâtrânețele lui. 

Odată intrat în sat ca cumpărător, el izbuti ca în 2 ani 

să-şi mărească partea lui de moşie cu alte cumpărături: a 

cincea parte din a şesea parte (adică a 30-a parte) de la 

Pavă!l cu 490 zloți; o casă şi la câmp alte 3 case a 17 

pâmânturi fiecare de la cei 3 ficiori ai lai Isaico: Mărica, 

Drulă şi 2 nepoate de sură; Tecla şi Măâriica fetele Dră- 

gaei cu câte 200 zloți, adică 600 zloți. In total a dat Boul 
1090 zloți tătărăşti. 

4) 8 ARop ca $ de =— în casa mea în Iaşi. Zapi- 

sul de mărturie a lui Cristea vornicul țării de sus e seris 

în casa sa din lași Această notiţă ne arată că marii boeri 

o dată cu schimbarea capilalei de la Suceava la laşi şi-au 

mutat şi aşezările ior in noua capitală, începând a-şi zidi 

case din bârne la început, căci case de zid au început a 

se zidi în laşi abia pe la 1760, tot târgul, gardul de îm- 

prejmuire în jurul târgului şi chiar Curlea Domnească fiind 

pe la 1594 — 1600 de lemn.



6) In dosul hârtiei, pe care e scris zapisul lui Cristea, 

găsim aceste 2 noliţe în slavoneşte, pe care le dăm spre 

complectare (<Surete și Izvoade> VIII. 7). 

a) Ilagza cun Magura anvk Eprmiu np'kwnvk Annsukn. 

n uaemennua ro dluireanna, n Bpam îm Gaga cHiege Maraz- 

anu, etvun Epemin mn auvun Aunvukui, npoaaan w7 

TpeTAă W4cT WWW ET WâcrH 8 W4cTH, WT BACEFO Ceaa WI 

Hnenopep. wm Spuk sa u3avkuo wm cmagaro Gredana 

BOEROAH. 
| p aa. 

Paval fiul Maricai. nepot Eremiei, strânepot 
Anuşeai şi seminţia lui Anghelina şi fratele ei Sava 
fii Magdalinei, nepoți Eremiei tij nepoți Anuşcii au 
vândut din a treia parle din ciuci părţi doao părti din 
tot satul din Nisporeşti din uric de schimb de la batra- 
nul Stefan Voevod. 

100 taleri. 

b) + Gvuaz un ceempa ere Aăzpua. n Bpar Hk ApvAa... 

cuge Hcanke euvk. depaa. n uvia Hy (Mapunna) n Te 

FAG. AOUKA Aparat, Tu Bia a(Bpaam). n Bachane cui 

COaskin mu BHSK (anpaaai) wT SpHK. 34 BHCAVENIE.  W'r 

Gredan BOEROA. H WT VpHK 34... WT 'TpeTAa acm a 

Atannnn. în aa Bu (caSwenie) ume naseper wr Hnenepap 

mere... 

Ba pa. Taa, 

Suila şi sora lui. Marica şi fratele lor Deula fi 
lui Isaico nepot lui Avraam şi nepoata lor Tecla fata 
Drăgaei tij nepoata lui Avraam și Vasile fiul Odochiei



tij nepot din uric de slujba de la Stefan Voevod Şi 
din uric de.... din a treia parte de moşie şi de slujba 
ce se va alege din Nisporeşti loc 

Drept 130 taleri. 

Notiţele acestea ne lămuresc asupra urmaşilor A- 
nuşcăi, fata lui Şteful Nisporescul. Anuşca murind bâtrâuă 
cătră 1560, a lăsat de fecior pe Eremia, care rămâne numai 
cu Nisporeştii, căci Popeşlii se vânduse in 1555 lui lon 
Crețul de Anuşca mama sa. 

Eremia are de ficiori pe Mărica şi Magdalina; Marica 
are de fecior pe Pavăl, iar Magdalina are de ficiori pe 
Anghelina și Sava. Pavăl îşi vinde partea lui (a 5-a parte 
din a 6-a parte) cu 490 zloți. Nuliţa însă zice ca sau vin: 
dul 2 părți (& uacrn) din cinci părţi (wr ner uaern) din a 
treia parte (w7 "rperaa ucr), sau 2/5 din moşie cu 100 ta- 
Ieri. Deci de la insemnarea aceasta care a fost fară va- 
loare oficială şi păn la scrierea zapisului de marturie a lui 
Cristea a mijlocit o schimbare și în partea vindută şi în preţ. 

Notiţa a 2-a şi ea ne lămureşte asupra urmaşilor lui 
Isaico bătrânul care în 1585, cumpărase cu popa Lupșa 
—probabil fralele său—o şesime de la Stanca Malieasa şi 
ai ei răzăşi cu 320 zloți, luând Isaico numai "Je iar Popa 
Lupşe 2/a din acea şesime. Isaico cel băirîn era fiul lui 
Avraam, şi are de feciovi pe Suilă, Mărica, Drulă şi 
Drăgae. Acenslă Drăgae are 2 fele: pe Măriica și Tecla; 
ea murise deja în 1601. Avraam a mai avut o fată 

„Odochia, care are de fecior pa Vasilie: Aceștia vând par- 
tea lor din Nisporești cu 130 taleri, De la scrierea însă a 
notiței a 2-a şi până la facerea zapisului lui Cristea vor- 
bicul în casele sale lu laşi a mijlocit o schimbare. Suilă 
nu-şi mai vinde partea, aseminea nici Vasilie ficivrul Odo- 
chiei, altă fată a lui Avraam ; iar prețul s'a rădicat de la 
130 taleri, la 600 zloți. luând fiecare parte câte 200 zloți 
pentru case şi cele 17 pământuri ce apartineau fiecaruia. 
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5. Document din 7109 Febr. 3. laşi. 

Sumar : Zapisul lui Orăş hatman și parealub Sucevei prin care 

arată cum Boul -vis!. a cumpărat în Nisporeşti părţile Măricăi tata 

Anghelinei, cu 150 zloți tătărăşti, cum şi părtile lui Istatie fiul Andrei- 

căi ca 75 zloți. 

Ian Opzw Xerman n npakaaag GvcakekHu. co3HaBdrA, 

CA CHA Mâuiha Bănucoat, We NpHuioa Îi tipe, Haatn. Alz- 

pHha. Azipa. Areauna. vvka Hcato. H MpoAdA cEOA NIpaBăa l 

WTHHAV H AEAHHHV, EAMKOCE NPHXOAHT, UâcT 64, WT CE4o 

Nicnopepn si une |v wapnuiv. Ta npopaa. EpaT Hawear, 

Eova gucrirapiu. 3. pi, 447 |] TamapekHX. Hi 'TH% E8 TOAt 

nau npuuiea nea, Ham, Hemarne eta. fnapenka. EHvk. 

Hear. H Npoaaa TH. casa npataa wrinhv. || ua anuar 

saune cl mpHXoAHT. Mac ere wm ronet co Henopajini | 

H S HH&H, v Daputv, 84 06. SAâT 'TATApcRHX. "TU EpATV 

Hausemv | enuintuneat, Bova sucritapint, 47 Npeă, Ham, ni 

WT BEA BHMIHY. AMHoSH, | BoAkpn. Kâko, Ad Haar e v- 

ARAT, HCNBABĂ. WT HX NpMBHAitaX. | i Ha Beamkoe B'Epo. 

PHASURAS, N Hai MMtuaT, Kzcediv Hătitaiv || Sanuc. 

aa Opam nekaa une v Tăc gamo +spa, dee. r. 

Acumps non a$ djocm auacTa 'TORMAAz UI BAHHH „M- 

Ka AEM AdT AH AMpHSAE Meat, 

Traducere 
—— 

Pan Orăş hetman şi parcalab Sucevei în- 

ştiințez cu acest zapis al nostru precum au venit 

înaintea noastră Mârica fata Anghelinei nepoata lui 

Isaiu şi au vândut a sa dreaptă ocina şi moşie câla 

i se va veni partea ei din salul Xisporeşti şi 12
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pământuri în țarină. acelea le-au vândut fratelui no- 
stru Boului Visternicului drept 150 zloți tataraşti; 
şi după aceia iarăşi au venit înaintea noastra Islatie 
ticiorul Andreicăi nepot lui Isaiu şi au vândut ia- 
râşi a sa dreaplă ocină şi moşie câtă i se va veui 
partea lui dintru acelaş sat Nisporeşti şi 6 pamân: 
luri în țarină drepl 75 zloți lătărăști iarăşi fratelui 
nostru de mai sus scris Boului visternic dinaintea 
noastră şi dinaiutea altor mulţi boeri ca să aiba a-și 
face lui ispravă din ale lor direse şi pentru mai mare 
credința am pus și a noastra pecete catra acest 
zapis al nostru. 

Eu Oraş am iscalit. 
S'au scris în lași la anul 7109 Febr. 3. 

„Dentre noi au fost (la) azasta tocmala şi banii 
“încă lem dat den mânule mele. 

- NOTE 

1) Originalul hârtie, acta d-nei D. Rosct. Marca: hâr- 

tiei o coroană cu cruce. (v. Surete şi Izvoade VIII, 8). 

2) Nume de persoane. Orăş hatman şi parealab Su: 

cevei, Marina, Anghelina, Isaiu, Boul visternie, Istatie, An- 

dreica. 

3) Nume de locuri. Nisporeşti. 

3) Notiţă românească: Orăş halman ca mare boer dă 

zapisul de mărturie in slavoneşte, limba oficială în cance- 

larie,: şi pe care el ca mare boer era tinut s'o cunoască. 

cât priveşte însă pe Boul al 3 lea visternic cum și pe vân 

zători ei işi fac însemnări in josul zapisului în românește 

şi serie vislernicul Boul; <dentre noi au fost (la) această 

tocmală şi banii încă lem dat den mânule mele.» 
5) Spiţă. Isaiu a avut 2 ficiori: pe Andreica şi An" 

ghelina. Andreica are de fii pe Istatie. iar Anghelina are 

de fiică pe Marina. Aceşti veri primari stăpâneau 18 nive



(pământuri) în țarina satului Nisporeştii, şi anume Mărina 

12 pământuri, iar Istalie 6 nive. Preţul unei nive era 

în 1601 de 12 zloți şi jumătate, de o.re ce pe 12 nive se 

dă 150 7loti, iar pe 6 nive 75 zloți. 

6) Document din 7110 Mai. 3. iaşi. 

Sumar : lrimia Moghilă Voda înlăreşte lui Boul Visternicul 

cumpăratura ce a fâcul în Nisporeşli cu 35 taleri de la Avraam şi 

Anghelina, ficiorii Magdalinei. 

[w Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeu Domn ţării Moldovei, precum au venit îna- 

intea noastra şi înăinlea boerilor noştri Sava şi 

frate-so Avraam şi sora lor Angheliua feciorii Mag- 

dalinei nepoţii Ercmiri de a lor bună voie de nime 

siliţi nici asupriţi şau vândut a lor dreaptă ocivă 

şi moşie din Uric de împarţala, ce au avut de la 

bătrânul Stefan Voevod loată partea lor ce li se 

va alege lor din satul Nisporeşti pe apa Moldovei 

îu tinutul Sucevei. 
Aceia au vândut'o credinciosului nostru boer Bo- 

ului visternic drept 35 laleri de argiul şi au platit 

lor depliu acei de mai sus scrişi bani 35: taleri de 

nuivlea woastră, pentru aceia ca să-i fie lui şi de 

la noi uric şi cu tot venitul şi altul să nu se a- 

mestece. 
Domnul au zis. 

S'au scris în laşi ia anul 71£0 Mai 3. 

Stroici vel logofat a iscalit. 

NOTE 

1) Oviginalul lipseşte, se păstrează un suret făcul în 

1786 Ghenur 15 de Gh. Evloghie dascal (v. Surete şi Iz- 

voade VIII, 9). | 

2) Nume de persoane: Sava. Avraam, Anghelina, Mag- 

dalina. leremia, Boul visiernic. 

 



y 
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3) Nume de locuri : Nisporeştii, sat în ținutul Sucevei pe 
apa Moldorii; azi salul Nisporeşli face parte din jud. Roman: 

4) Spiţe : Diresul acesta complectează spița urmaşilor 
lui Eremia. fiica Anușcâi Uscatu, strănepoată lui Nispur ee] 
bătrân. pe Jângă Anghelina şi Isaia ne mai dă pe Avraam 
ca fiu al Magdalinei. 

d. Document fără dată de an Şi zi. 

Sumar : Zapisul de mărturie a lui Ioraşeu parealub, Cărlig hotnog şi alţii puetru Boul visternie cum a cumpărat de la Jurj par- tea lui din Nisporești a treia parte din a treia parte cu preț de 40 ta- leri bani peşin, iar restul la facerea diresului. 

Gi vao aa. HOpamko Rue NpaKAA4R pomanckom 1 "Ţoa: 
Atp Kapaur ana Xomnor. n Guaon Groannuta |u Eackan 
mreapta. n Ilarpauke nzyapunuta. n Ilanza MIHTApEA. ca'kz 
ARTEACPROLAEAL MI Bzcti | ex NAUIIIK AIAX. Hi ca cec uq- 
Were Bănie, take upuinaqourk. uprka uac IRpaa wm Huc, 
MCpEȚIII, NS CROEIO | AoRpero Boa. Hi NPOAaA cRoa opinii 
wr ceao ucnogepu, na Moapanik. WT 'PpEToro ude || wr 
REC CEAO. 'TOEPA4d UdcT, Wc" CROEIO u'ro HABEDET, 10 AVP CEA9 

Rovaoau. Bner'kprn. un Aaa ” 
MW MDAE. 'Pă IIDOAAA. nau | 

  

ed Han oya ener'kynunt. uepipu are'kru raarpu, v pakaţ i 
ivpku, wr npka naăut. a mi nun:kSH. Tao nomoRAtAn. 
1460 AA MAET EMS. AATI. RSA EAAET Eatv Henpat. vant. 
N3 pURHAITAX, Ta A tao Rua Boa Hat AonpaRoAto 
TOEMEKE. 4 ati careapui nau hojaoyen net'bpumty , 
cu ce'ka'kreacrao wr nac aonoak. ae. cet, Henpav, car- 
BAPIOTE "UP PCAH. PENA. H MOCTARHAN CAM. n AUX. ag 
VATA. KACETO. Maui BARHCOAL. Aa te Starr, 

H neiHcay a3 Tla pane “oana aitak, 
ntuar FOpauko. teuam Rzpaur necesar Gumeun, 

Surete II. 3 

       

  

d CERTE eeitensituaa Ă    
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Traducere 

lata eu luraşco biv pârcălab de Roman Şi 

'Poader Cârlig biv hotnog şi Simion Slolnicel şi 

Vascan Pitarel şi Pâtraşeo Păhărnicel şi Pavel pilă- 

rel marturisim noi cu toții cu sufletele noastre şi 

cu acesta! noslru zapis precum au venit inaintea noa- 

stră Jurj din Nisporeşii de a lui bună voe şi au 

vândut a sa ocină din sat din Nisporeşti pe Moldova 

din a treia parle din tot satul a treia parte. parle 

Ii ce se va alege şi din sat şi din câmp. Aceia 

„au vâudul-o dumisale Boului Wisternicului şi i-au 

dat lui dumnealui Boul Visternicul 40 taleri în mâ- 

nule Jurjii dinaintea noastră iar ceilalţi bani aşa 

sau tocmit ca să aibă a-i da lui, când îi va face 

lui de ispravă dires. Deci noi dacă am văzut a lui 

de buna voe tocmală, iar noi am facut Dumisale Bou- 

lui visternicului această marturie de la noi pănă 

când îi va face lui şi de ispravă dires de la Dom- 

nie şi am pus şi a noastre peceti câlră acest al 

nostru zapis ca să se ştie. 

Am seris eu Patraşeco Ciolpan diiac. 

Pecetea lui luraşco 

Pecelea lui Carlig. Pecelea lui Simion, 

NOTE 

1) Originalul hâelie ; acta D-nei D. Roseli. (7, Surele 

si Izvoade VIII, 9). 

2) Nume de persoane: luraşco biv parealab ltoma. 

nului, 'Poader Cărlig biv hotnog, Simion stolnicel, Vâscan 

pilârel, Pâtrasco pâhărnicel, Pavel pitărel, duri, Boul vis 

ternie, Patraşco Ciolpan diiac. 

3) Nume de locuri: Nisporești pe Moldova, 

4) Data. Zapisul nostru nu poarlă dată ;: noi credem



că e anlerior documentului dat de noi mai sus din 7107 
Aug. 25, de la Eremia Mogbila Vodă, câci se vorbeşte re 

aceleaşi persoane, Jurj din Nisporeşti şi Bvul visternicul; 
Jurj vinde lui Boul vist, a treia parte din a lecia parle 
din Nisporeşti, cum se zice în amândouă actele. Preţul 
variază ; aici se zice 40 laleri ; în actul din 7107 se zice 
60 taleri; amândouă actele fac însă resleicţiile următoare: 

Aclul nostru zice: „iar ceilalți bani aşa sau lucmit 

cum să aibă a-i da lui când ii va lace lui de ispravă direse= 

A HU MIP TAKE NOTOKANAN, I4KO aa Haaer eaS Ar 

KOPAH EAAET EMY Cp Vuntirrii MBupHgnaitag“, 

In Actul din 7107 zice: „iară dacă moşia va fi mai 

buvă Boul visternicul va mai da peste 60 taleri. având a 

ingriji de sulletul lui Jurj“. Din alăturarea acestor duuă acte 

se vede cam care au fost raporlurile diulee Boul vister- 

ricul şi Jurj Uscătescul, şi cum au crescul banii cc i-a 

lost cheltuit Boul visternicul cu căularea lui Jurj Uscă- 
lescul. 

-$ Document din “113 Martie 21, Suceava. 

Sumar : leremia Moghilă Vodă întăreşte lui Boul Visternicul 
sehimbul făcut eu Agaftoana, strănepoata lui Oanţă Nispureseul, lu- 
âud jumătate din a treia parte din Nisporeşti, pentru satul Mitestii 
pe Molduva lu Suceava, ” 

+ Iw Epeaia Mornaa Boegopa. Bikitio macriie rocnoaap 

BEMAN MOAAAkckoN Wace pin Aotu'R | npea, nasti vi HpeA named 

Bod'kpu. cavra nau Lep(atatt) n ca rearntuna || ere Aonuua 

n Pezrkaa ca xureaninua ere Goţin(ka ac)ua Aparut 

VERATVA || uk HenonS aer annripuenaoanni. n npo(Aa4) 

HK Ipagaă wruntiv || wm mpemaa acm ctao wm  Huicnopriţi. 

NOACBHHA. v (goaccm G)vatckon na no || rowplai  Moaaae- 

cibu. n we Spuk ure Haaau Wu 34 A(kannt)io. ww cere 
“a
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n envia es Mzgunkă (Ao)uka Aureaunn . Acu EOrun | 

EuvkoRE Aapu, HHkIAL HENOHVĂAEHHA, N dHHNnpucuacgannii 

H Npoaaat n npataro wrinuv ln ppEannnv WT ceao Huc 

Nope. WWî BACENO CEAA IMECTAA WACT, 470 M3BEPET HCIpHe 

RHAHI  păsArkacntiiui || umo  Hmaai WTP cTApare Gredana 

BOEROAH. "Ta Hgoadau non (Avnme n Hcaukoae) aa TE 

3na'r || marageuy. n Bzcmagun nonv Avnut n Heanko n 

SanaaT(Ha E)acu HcuazHo TR Saar 'TarapekHy. || v pun Buwu- 

UHCANHHA. HHO AH EHA'EEIUE AOEpOBOAHOA HX  TARMEK H 

AACOA, H IOANA BANAATY. a A || TakOKAE N WT Hăc cat 

Ada H VKpEnHAH  Np'EApeueHnGe WHY BHUENHCAHHIIN 

ca Bac'kat || poxoaom n ni aa c'E He oămnulaer apa, cua 

AHETOAM Hain. aae eAHă uacr pd tem Ncaukoge. a AB | 

acm AA BVAVT camoav now Avnun. nuc o Icox 

akm au. Ark fi. 

T(ocnoan)uz Beata 

Gmgouu geauKHu aorodser VUHA Mi Wekaa, 

Ăzannrani IHCAA 

“Traducere 
— 

Petru voevod cu mila lu Dumnezeu Domn tă- 

rii Moldaviei. 
Precum au venit înaintea noastră şi înaintea 

tuturor boerilor noştri ai Moldovei, Stanca giupă- 

neasa lui Malui şi nepoata ei Marica fata Anghelinei 

a telei lucşei, nepoata Marii, de nime silite nici a- 

suprite şi-au vândut a lor dreaptă ocină şi moşie 

din satul Nisporeşti din tot satul a şesea parte, ce 

se va alege lor din dres de imparțală ce au a- 

vut de la bătrânul Stefan Voevoil, aceia au vân-
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dut'o popii Lupşii şi lui Isaico drept 3920 zloți tată- 
răști şi s'au sculat popa Lupşa şi Isaico şi au plă- 
tit lor deplin 320 zloți tatarăşti în mânule acelor de 
mai sus scrise. Deci noi văzând a lor de bună voe 
tocmală si învoială şi plata deplin, aşijdere și de 
la noi am dal şi întărit acea de mui sus zisă ocină 
celor de mai sus scrişi cu tot venilul şi altul să 
nu se amestece peste aceasta carle a noastră, însă 
o parle să fie a lui Isaico, iar dovă parti să fie.u 
popii lLupşăi. 

S'au scris în laşi la anul 71096 Decembrie 15 
Domnul a poroncit 
Stroici vel logofat a învățat şi a iscălit. 

” Dămian a seris. 

NOTE 

1) Originalul hârtie. face parte din pachetul de 

acte a d-nei D. Roseti născută Catargi; putin ros pe la 

încheeturi. (v. Surete şi Izvoade VIII. 2). - 

2) Wisporeşti. Stanca şi Măriica nepoata ei stâpâneau 

două şesimi în Nisporeşti, uşa că prin vânzare se aşază 4 

proprietari. Prin actul întâiu dat mai sus tot din 15 Dec- 

1094. o şesime o iau Gherman şi Baăteală pilărei; prin al 
doilea act a doua şesime o iau popa Lupșa şi Isaico; di: 

resul insă pomeneşte că popa Lupşa va lua 2 părți iar 

Isaico numai o parte. Pentru ce aceaslă deosebire în stă- 

pânire actul nu ne spune; credem însă că popa Lupşa a 

dat /s din preţul cumpărăturii, adică 213 zloți şi Isaico 

numai 107 zloți. 

3. Document din 7107 Aug. 2$S Suceava 

Sumar : Eremia Moghilă vodă întăreşte lui Toader Boul treti 
visternic şi jupăuesii sale Agafiei slăpânirea in Nisporeşti peste u 
treia parte din u treia parte, cumpărată cu 60 taleri de la Jurj Us- 
cătescul și cu indalorirea de a-l pomeni după moarte. 

+ Epraira Morhaa BOEROAA BEI AMACTIIO POCIIOAAp 

ataman Moaaagekon. we npinac rp'Ea, Ham ui mpa Ha
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iuamu Boa'kpu. iRvpua WekareckBa BATAX 110 ET AOBpOH ECAH 

HEKHAL HENORSAAEH . ANHNPHCHACBAH. H IBOAAA CEO paz 

Rote wrunuS. n Akai. tor peron acm ceao Mucilo- 

Del. prTaa uacT. dat uacr ro Wkpoavk WT7 EpATi,,... WT 

Spun arkAnenoro wm crapar (Gredana BoegoAn. "Ta IpoAda 

Hameav kpnomv Toaarpv BoSa peri: Buemkphuk. 34 

UIECTAECAT "PAA AMUHUX. n Bacmaaca atu B'Epuin BoA'EguH 

man Toaatp Bova BHCT'ĂpHHk. n BANAATHA EMY HCNAGHA 

rin euuienncaniu nuukan Ă aa. wr mpa, adi. ae tan 

BZALT no AcEp(kejuua Ta wrhnia, 3a TUL uk. d 

nat Rova eneriragriu. n ku(kru)ua er Aradia. aa nato? no 

CAMPZNH EPO NOMHHATH (110) WBHUAro SAEpulHX. NONE WT Epa- 

in sro Han w7 c(ecrpu) ere. S cmapoci: ere. n 8 Heo ro 

HAKTO HE NOc'RIpaAN. TOPO pag. HHKTO WT BPATIH £P. HA W'T 

CaBOA, 70 Aa HE Hătacr B(pa)rumu. nau rkrar, "Ta 

PAAH da NOTROZAHAn cca Hama B'kphoav. Man BoSA 

EucmitagHuk. TOTA Mpa pe(uc)naa wm Tpemaa acm ce40 

Hncnopepi prraa uacT, KARS Ad £CT N (OT Hâc. H CA B2CEA A0- 

X9AOM HUH AA CA HE OVatnuiaer UprEA, cai AHCTOA rCAtMU, 

T(o)e(no)a(n)uz peu. nuc.oy Gvu. ar. f3pâ 48. Ku, 

Gmponu geaukin Aor. Vuna, H Heka4. (Mm. p.) 
Ilarpauko. 

Traducere 
———.— 

Irimia Moghilă Voevod, cu mila lui D-zeu Domn 
țării Moldaviei. Precum au venit înaintea noastră 
şi înaintea boerilor noştri Jurj Uscătescul vătav de a 
lui bună voe denimesilit nici asuprit şi au vândut a sa 
dreapla ocină şi moșie din a treiu parle din satul 
Nisporești, a treia parte însă partea lui osebit dea
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frățioi-său din uricu de baştină de la bătrânul Ste- 
fan voevod, aceia au vândut'o credinciosului nostru 
lui Toader Boul treti visternic drept 60 taleri ba- 
tuți şi s'au sculat al noslru credincios boer Toader 
Boul visternic şi au plătit lui deplin acei de mai 
sus serişi bani şase zeci taleri dinaintea noastră; 
iar de va fi mai bună acea ocină de cât acei Dani, 
dumnealui Boul visternicul şi jupăveasa lui Aga- 
fia să aibă al pomeni pre cl după moartea lui 
după obiceiul morţilor pentru că nime din frații lui 
sau din surorile lui la batrâneța lui şi la nevoile 
lui nime nu Pau socotit. Pentru aceia nime din fra- 
ţii lui sau din rudeniile lui să nu aibă a întoarce 
sau a pârâ pentru aceia am dat şi am întăril cre- 
dinciosului nostru boer Boului vizternic pe ace de 
mai sus zisă a treia parte a satului Nisporeşti, a 
treia parte ca să-i fie lui şi de la noi ocină și cu 
loi venitul şi altul să nu se amestece peste acea- 
stă carte a Domniei mele. 

Domnul a zis. 
S'a seris în Suceava la anul 7107 Aug. 95. 

Stroici vel logofat a învăţat şi a iscâlit 
Patraşco 

NOTE 

1) Originalul hartie ; face parte din actele d-nei D. 

Roseti. (vezi Surete şi Izvoade VIII, 3). 

2) Nume de persoane : Jurjn Uscătescul, Toader Boul 

visternie, Agafia. | 

3) Nume de locuri: Nisporeşlii. 
4) wm "pere uacr Tperaa uacr=—din a treia parte a 

treia parte. In succesiunea de proprietate la răzeşi se în- 

semua dreplul după cursul spiţei şi Jurj Nisporescul nu 

se zicea că are drept la a 9-a parte din satul Nisporeşti, 

ci la a beia parte din a treia parte, că adică el mai a- 

vea 2 fraţi cu acelaşi drept la moşteaire, şi că latăl său
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avea drept tot la a treia parte din sat, și că numai bunul 

său avusese în stăpânire tot satul, 

5) După obiceiul morților = ue wBnuaR Smepuuk. I5- 

pisocul nu uită a pomeni un obiceiu înrădăcinat la creştini: 

pomenirea şi grijania sufletului după moarte. şi actul zice: 
„iar dacă ar fi mai bună acea ocină de cât acei bani, 

dumnealui Toader Boul visternicul şi jupâneasa lui Agafia 

să aibă a-l socoti pe el şi după moartea lui a-l pomeni 

după obiceiul morţilor, pentru că nime nici din fraţii lui 

sau din surorile lui la bătrânetele lui şi la nevoia lui nu 

Pau socotit». Urmează de aici că dreplul ca şi datoria fra- 

ților şi surorilor era de a îngriji şi de nevoia altui frate 

a lor; şi că deci cine căuta pe un asemenea bătrân avea 

drept de a fi preferat nu numai la moşteniri dar şi lu vân. 

zări faţă chiar de un frate. 

Diresul zice că a treia parte din a lreia parle din 

Nisporeşti făcea mai mult de 60 taleri. Alăturând arătă- 

vile celorlalte două direse dalc mai sus, cu acesla de aici 

veiesă că o şesime din Nisporeşti preţuia 320 zloți tătă- 

răşti,. deci o noime ori cât ar fi costat mai puţin, dar nu: 

mai 60 de taleri e puţin de tot. Prin urmare Boul vister- 

nic a dat prea puţini bani, peste ceia ce se obliga a chel- 

tui în natură cu căutarea bătrânețelor şi grijile sufleluiui 

lui Jurj Uscătescul. 

4. Document din 7109 Ghenar 15 Iaşi. 

Sumar : Zapisul de mărturie a Cristei vel vornic de tara de 
sus cum Toader Boul visternic a cumpărat în satul Nisporeşti, a 5-a 
parte din a G-a parte de la Pavel cu 490 zloți, şi altă parte cu case 
de la ficiorii lui Isaico cu 600 zloți tătărăşti. 

+ Tan Bpnor'k keankn ARopunk. rogh'ki aaa, cR'k= 

AETEACEOBAIO, cae £ro ao Banucoai || tako npunasurk npka 

mec, Panza ch AMzpunupn. EHS Hgpuann. no cgoto A0= 

EpATO ROAHO || ekttai HenoHvXAeit, No cRotto ACRpOro Rea H
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HpOAAA c&oă ucr 34 whit, wm ce4o nenopen. || wm 

wecraa uacm ceao Ilnciiopelpui. nemaa uacm. Ta LpoAaa 

nativ Boyac&u Enerikpuukv || sa usrup emo ui AB atcibr 3aaru 

n gacraaeck Boya encr'kpuuk. n zanaarua | Să Baa v pa- 

kak lagza cu Mzpunun. ave. Hpnmun. n Bz "rom na 

rue nginao || uk nprăa, Hama. apnuka acuka Hanoi 

H &par er ApSaz n tiv. nm. Texaa. |n ceempa Tekan 

Mapuna. gaze 9 80 AoBparo BOA n npoAaan, cRonk 

Npaguik vac” || 3a wrunuv. natie, wr moro ceao. wm Hucs 

nopți. Akantiv n Bukvnaenie. || amo naaa we Hm H- 

CAMKO. WF BACETO CEAO, W7' HHeLIopeijini (34) EAHo Ava. ui 

VMOAI0 | cug 'Tph ACAORE. Ad HatatoT, no ceanmnaatekr 

HABH. EAHa Aa. H w7' A'Eannv, n wm Bukvnacie. uro 

Hatăa tre, Ham Heanko, "Ta npoAaan Nane. Nava || 

Royaonn Bnem'kpuu, €AHH. HA. WacP cgoa ngocia. no AB'k 

CTO 8447, Hi BACTAAOC'E BOVA || Bricr'Epuk. n BanaaTuA Ha 

BACH HCOAANO Ada EAHOatv 10 ABE com 3447. v p&kay |] 

Mapnnun n E aaa v pakak. Bpar cn Apsa. n, aaa 

pzkay &uvunu nai, Tekaa, |n cecrpn en. Mapunka. Acu 

cecrpu Aapunun, Hi Apvau. Aparacu, Aouka || Hcankona 

CTaparo WP Np'RA MEHE V ABOp Moa V Idu. ApVreI Na- 

KHKE. Aa CR 2Ha67. 34 || DPHEHAHIO Ure HMAroT, * WwmHuHa 

€HX BHUINHCAHHX. WacTH. 3a wruutv. win 'Tako || cerkarbrea. 

ceoBgaui'E. mpa, Haat axe cir $ pakak UHHM CBOHAM NAc2 

MEHHKOBE. WTO HMAPT || WWTHHHY CA HHMH, V TOI cEAY. HA 

HMH AHCT 4, GH HMarT HCOpAzH vuunnTu n wr um v- 

puut. Man BowaoRu. cero paqH. 43. paani B'Epremgo NocTaBuy 

MO NEUAT. HI A04 pBKAX || HA, cer Aton Bamncot, Ad ek anaer. 

nuc oy lic. ar. apa, re. ei. 
Rgnerk Bea Agopnu (m, p.) | 

Surete II 2
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Traducere 
———— 

Pan Cârslea vel vornic de ţara de sus mărtu- 

risesc cu acest zapis al meu precum au venit îna- 

intea mea Pavel ficiorul Mariţei nepot Eremiei de 

a lui bună voe de nimeni silit şi au vândut a sa 

parte de ocină din satul Nisporeşti din a 6-a parte la 

satului Nisporeştilor, a cincea parte; aceia au vândut-o 

dumisale Boului visternic drept 490 zloți şi s'au 

sculat Boul visternicul şi au plătit 490 zloli în 

mănule lui Pavel ficiorul Maritei, nepot Irimiei; ŞI 

după aceia iarăşi au venit înaintea noastră Marica 

fata lui Isaico şi fratele ei Drulă şi nepoatele lor 

Tecla și sora Teclei Marica toţi de a lor bună voe 

au vândut a lor drepte părţi de ocină, iarăşi din- 

wacel sat din Nisporeşti, baştină şi cumpărătură ce 

au avut tatal lor Isaico din tot satul din Nisporeşti 

o casă şi la câmp acele 3 case să aiba câte îi 

pământuri o casă, şi din baştină şi din cumpărâtură, 

ce au avut latai lor Isaico, acelea le-au vândut ia- 

răși Dumisale Boului visternicului fieşte care pe par- 

tea sa, cerând eâle 200 zloți; şi s'au sculat Boul 

visternicul şi le=au platit lor tuturor deplin, au dat 

uneia cei 200 zloți în mânule Maniţei şi 200 

au dal în mânule fratelui său lui Drul. şi 200 

au dai în mânule nepoatelor lor a Teclei şia 

surorei sale Maricăi, fetele surorei Mariței şi a 

lui Drula fete alui lIsaico cel bâtrân dinaintea 

mea în curtea mea din laşi. Alta iarăşi să se 

ştie pentru dresurile ce au avut ei pe acele de mai 

sus scrise părți de ocină, ei aşa au mărturisit îna- 

intea noastră precum că sunt la mânule altor ru- 

denii ale lor, ce au moşie cu dânşii întru acel 

sat, ce de la ei carte (au dat) ca să aibă a-şi 

face isprava şi de la ei Urice dumisale Boului 

visternicului pentru aceasta şi eu pentru credință



am pus amea pecete şi a mea mână pa acest ul 
meu zapis ca să se șlie. 

Scris în laşi la anul 7109 Ghen. 15. 
Cârstea vel vornic. 

NOTE 

1) Qriginalul hârtie, face parte din actele d-nei D. 

Roseti (v. Surete şi Izvonde VIII, 5). 

2) Nume de persoane: Cristea vel vornic (ării de sus, 

Pavel, Măsia, lrimia, Boul visternic, Măriica a lui Isaico, 

Drulă, Tecla. 

3) Nume de locuri: Nisporeștii. 

4) Teodor Boul vislernic : In 1599 Teodor Boul visternic 

al 3 lea cuu:părase a 9-a parte din Nisporeşti cu 60 taleri de 

la Jurj Uscătescul. El nu venise aici în virlutea dreptului 

de frate, ci ca cel care ajutase pe Jurj la bătrânetele lui. 

Odată intrat în sat ca cumpărător, el izbuti ca în 2 ani 

să-şi mărească partea lui de moşie cu alte cumpărături: a 

cincea parte din a şesea parte (adică a 30-a parte) de la 

Pavăl eu 490 zloți; o casă și la câmp alte 3 case a 17 

pământuri fiecare de la cei 3 ficiori ai lui Isaico: Mărica, 

Drulă şi 2 nepoate de sură; Tecla și Maâriica fetele Dră.- 

gati cu câte 200 zloți, udică 600 zloți. În total a dat Boul 

1090 zloți tătărăşti. 

4) S ARop moca 8 Ile =— în casa mea în Îași. Zapi- 

sul de mărturie a lui Cristea vornicul tării de sus e scris 

în casa sa din laşi Această notiţă ne arată că marii boeri 

o dată cu schimbarea capitalei de la Suceava la laşi şi-au 

mutat și asezările ior in noua capitală, începând a-şi zidi 

case din bârne la început, câci case de zid au început a 

se zidi în laşi abia pe la 1760, tot târgul. gardul de îm- 

prejmuire in jurul tăsgului şi chiar Curtea Domnească fiind 

pe la 1594 — 1600 de lemn.



6) In dosul hârtiei, pe care e scris zapisul lui Cristea, 

găsim aceste 2 notițe în slavoneşte, pe care le dăm spre 

complectare («Surete şi Izvoade> VIII. 7). 

a) Ilaeza cun Wzpua anvk Epemin npbwnvk Annsuukn. 

H WAEMEHHUA €ro dnreauua. u par ei Gaza cuoge Maraz- 

anu. euvuu Epemin mux EHvun Aunvuuki. npoAau  wT 

TpeTAA Mac W' NET WaAc'PH B WacTu, WT BaCErO CEdd Wr 

Huenopep. wm Spuk sa n3atbno wm craparo Gmedsana 

BOEBO AH. 
p aa. 

Paval fiiul Maricai. nepot Eremiei, strânepot . 
Anuşcai şi seminţia lui Anghelina şi fratele ei Sava 
fii Magdalinei, nepoți Erewmiei tij nepoți Anuşeai au 
vândut din a treia parle din ciuci părți doao părti din 
tot satul din Nisporeşti din uric de schimb de la batrâ- 
nul Stefan Voevod. 

100 taleri. 

b) + Gvwnaz un ctevpa ere Mapuka. H Bpar Hy ApVAz... 

cuget Hcanke Buvk. Aapam. n guvka uk (Mapnnka) n Te 

Ad. AOUKA Aparae. Tu: BHvka a(Bpaa). ui Eachane cHb 

COAokin nn Bu (anpaaa) WT Spnk. 34 Bucavkenie. W'r 

Grea BoegoA. N WT VpHk 34... WT TpETaa Uacr a 

AEAhunn. în 3a en (caSxsnie): ume n3Beper wr Enenopup 

mere... 

3ă pă. 'TA4, 

Suila şi sora lui. Mărica şi fratele lor Drula fii 
lui Isaico nepot lui Avraam şi nepoata lor Tecla fata 
Drăgaei tij nepoata lui Avraam și Vasile fiul Odochiei



tij nepot din uric de slujba de la Stefan Voevod şi 
din uric de.... din a treia parte de moşie şi de slujba 
ce se va alege din Nisporeşti loc 

Drept 130 taleri. 

Notiţele acestea ne lămuresc asupra urmaşilor A- 
nuşcăi, fala lui Şteful Nisporescul. Anuşca murind bâtrână 
cătră 1560, a lăsat de fecior pe Eremia, care rămâne numai 
cu Nisporeştii, căci Popeştii se vânduse in 1555 lut lon 
Crețul de Anușca mama sa. 

Eremia are de ficiori pe Mărica şi Magdaliua; Mărica 
are de fecior pe Pavăl, iar Magdalina are de ficiori pe 
Anghelina și Sava. Pavăl işi vinde partea lui (a 5-a parte 
din a 6-a parte) cu 490 zloți. Nuliţa însă zice că sau vin- 
dul 2 părţi (8 uacrn)din cinci părți (wr ner uacru) din a 
treia parte (wr 'rperaa uacr), sau ?/;5 din moşie cu 100 ta- 
Ieri. Deri de la insemnarea aceasta care a fosil fară va- 
loare oficială şi păna la scrierea zapisului de mârturie alui 
Cristea a mijlocit o schimbare și în parlea vindută şi în preț. 

Notiţa a 2-a și ea ne lămureşte asupra urmașilor lui 
Isaico bătrânul care în 1585, cumpărase cu popa Lupșa 
—probabil fratele său—o şesime de la Stanca Malăeasa şi 
ai ei răzăşi cu 320 zloți, luând Isaico numai !/s iar Popa 
Lupşe ?/a din acea șesime. Isaico cel bătrin era fiul lui 
Avraam, şi are de feciori pe Suilă, Mărica, Drulă şi 
Drăgae. Această Drăgace are 2 fete: pe Mâriica şi Tecla; 
ea murise deja in 1601. Avraam a mai avut o fată 

„Odochia, care are de fecior pa Vasilie: Aceştia vând par- 
tea lor din Nisporeşti cu 130 taleri, De la scrierea îusă a 
notiţei a 2-a şi până la facerea zapisului lui Cristea vor- 
bicul în casele sale la laşi a mijlocit o schimbare. Suilă 
nu-şi mai vinde partea, aseminea nici Vasilie ficivrul Odo- 
chiei, alta fata a lui Avraam ; iar prețul s'a râdicat de la 
130 taleri, la 600 zloți. luând fiecare parle câte 200 zloți, 
pentru case şi cele 17 pământuri ce aparlineau Aecaruia.
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5. Document din 7109 Febr. 3. laşi. 

Sumar : Zapisul lui Orăş hatman și parcalab Sucevei prin care 

arată cum Boul vis!. a cumpărat în Nisporeşti părțile Măricăi tata 

Anghelinei, cu 150 zloți tătărăşti, cum şi părţile lui Istalie fiu Andrei- 

căi ca 75 zloți. 

[lan Opzu Xerman n npakanas Gvcaektn. coanaBatt, 

CR CHA Hama Bănncoat, 4Wăte NpHuioa | mpa, Hanu. dz- 

puha. Azipa. fâtreaună, vhvka Feato. H poa c&Ca Npagaa | 

win îi AEaHiHv, EAHKOCR NPHXOANT, Mac EH. WT Ced0 

Nicnopepu gi ung || v uapunv. "Ta NpoAda. 6pATS HaultatY, 

Rova Bucritapu. 34. pii. 3447 || TaTapckuX, ii "PH B2 'TOA 

nah npiuita npeA, Had, Hcrarne |ehz. AlnApena. BHVK, 

Hear. 1 npopaa Tu. ceca npaaa writitv. [|n At annnv 

sauKo ek NPHXOANT. WacT £Po MT TONOXE CEAO Hucnopepun || 

H Ss H&H. v Wagunv. 34 08. 3447 TATAȘERHX. 'PHK BpATV 

Hauutătv || enmnnieat. Bova sucritapin, WT Npea, Ham, ii 

WT MpEa, HHUIHX. mMHoSH, || BOA'Gpu, Kao. Aa MtaeT ca v- 

ANAT. HCNBARĂ. WT HR NpHBHAItAĂ. | n Ha Beaukoe e'kgo. 

NpHAOKHL MO, H Hâuul MEUAT, KACEAV HALA | sannc. 

a3 Opam nckaa une v Ic garo apa, dee. r. 

Aeumpe Mou 48 docm auacTă TOKMAAZ UIH BARHA „pH 

KA AEM AAT AH AAHSAE MEAE. 

“Traducere 
—.— 

Pan Orăş hetman şi parcalab Sucevei în- 

ştiințez cu acest zapis al nostru precum au venit 

înaintea noastră Maâriea fata Aughelinei nepoata lui 

Isaiu şi au vândut u sa dreaptă ocina şi moşie câla 

i se va veni partea ei din salul visporeşti şi 12
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pământuri în țarină. acelea le-au vândui fratelui no- 
stru Boului Visternicului drept 150 zloți tătaraşti; 
şi după aceiu iarăşi au venit înaintea noastră Islatie 
ficiorul Andreicăi nepot lui Isaiu şi au vândut ia- 
râşi a sa dreaplă ocină şi moşie câtă i se vu veui 
partea lui dintru acelaş sat Nisporeşti şi 6 pamân- 
luri în țarină drept 75 zloți lătăraşti iarăşi fratelui 
nostru de mai sus scris Boului visternic dinaintea 
noastră şi dinaintea altor mulţi boeri ca să aibă a-și 
face lui ispravă din ale lor direse şi pentru mai mare 
credința am pus şi a noastra pecete catră acest 
zapis al nostru. 

Eu Orăş am isealit. 
S'au scris în lași la anul 7109 Febr. 3. 

„Dentre noi au fost (la) acasta tocmala şi banii 
încă lem dat den mânule mele. 

- NOTE 

1) Originalul hârtie, acta d-nei D. Roset. Marca. hâr- 

liei o coroană cu cruce. (v. Surete şi Izvoade VIII, 8). 

2) Nume de persoane. Orăş hatman şi parcalab Su. 

cevei, Marina, Anghelina, Isaiu, Boul visternie, Istatie, An- 

dreica. 

3) Nume de locuri. Nisporești. 

3) Notiță românească. Orăş hatman ca mare boer dă 
zapisul de mărturie in slavoneşte, limba oficială în cance- 

larie,; şi pe care el ca mare boer era ținut s'o cunoască . 

cât priveşte însă pe Boul al 3 lea visternie cum şi pe vân. 

zători ei îşi fac insemnări în josul zapisulvi în româneşte 

şi scrie visternicul Boul ; «dentre noi au fost (la) această 

tocmală şi banii încă lem dat den mânule mele.» 

5) Spiţă. Isaiu a avut 2 ficiori: pe Andreica şi An" 

ghelina. Andreica are de fii pe lIstalie. iar Anghelina are 

de fiică pe Mârina. Aceşti veri primari stăpâneau 18 nive



(pământuri) în țarina satului Nisporeştii, şi anume Mâărina 

12 pământuri, iar Istalie 6 vive. Preţul unei nive era 

în 1601 de 12 zloți şi jumătate, de o.re ce pe 12 nive se 

da 150 zloți, iar pe 6 nive 75 zloți. 

6) Document din 7110 Mai. 3. iaşi. 

Sumar : Irimia Moghilă Voda întăreşte lui Boul Visternicul 

cumpăratura ce a făcul în Nisporeşii cu 35 taleri de la Avraam şi 

Anghelina, ficiorii Magdalinei. 

[w Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeu Domn ţării Moldovei, precum au venit îna- 

itea noastră şi înaintea boerilor noştri Sava şi 

frate-so Avraam şi sora lor Aughelinu feciorii Mag- 

dalinei nepoţii Ercmiri de a lor bună voie de nime 

siliţi nici asupriți şau vâudul a lo+ dreapta ocină 

şi moşie din Uric de împaărtala, ce au avut de la 

patrânul Stefan Voevod toată partea lor ce li se 

va alege lor din satul Nisporeşti pe apa Moldovei 

ît tinutul Sucevei. | 

Aceia au vânduto credinciosului nostru boer Bo- 

ului visternic drept 35 taleri de argint şi au platit 

lor deplin acei de mai sus scrişi bani 35. taleri de 

nuiulea noastră, pentru aceia ca să-i fie lui şi de 

la noi uric şi cu tot venitul şi altul să nu se u- 

mestece. 
Domnul au zis. 

S'au scris în Iaşi ia anul 7140 Mai 3. 

Stroici vel logofăt a iscalit. 

NOTE 

1) Originalul lipseşte, se păstrează un suret făcut în 

1786 Ghenur 15 de Gh. Evloghie dascal (v. Surete şi Iz- 

voade VIII, 9). 

2) Nume de persoane: Sava. Avraam, Anghelina, Mag- 

dalina. leremia, Boul vislernic. 
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3) Nume de locuri : Nisporeştii, sat în ținutul Sucevei pe 
apa Moldorvii; azi satul Nisporeşti face parte din jud. Roman: 

4) Spile : Diresul acesta complectează spiţa urmaşilor 
lui Eremia. fiica Anușcai Uscatu, strănepoată lui Nispur ce] 
bălrân. pe lângă Anghelina şi Isaia ne mai dă pe Avraam 
ca fiu al Magdalinei. 

7. Document fără dată de an şi zi. 

Sumar : Zapisul de mărturie a lui Iuraşcu parealab, Carlig hotnog şi alţii pnetru Boul visternie cum a cumpărat de la Jurj par- tea lui din Nisporești a treia parte din a traia parte cu preț de 40 ta- leri bani peşin, iar restul la facerea diresului. 

Ge vao aa. HOpamno au npznzaan pomatieoatv -u oa: 
Ap Fapanr ue kornor. n Gnaon Groaunuta |n Backan 
uueapia. H Îlarpauke nzxapunura, n Ilagza MiH'TApEa. ca'k: 
AR'TEacrRORAEAI ai Bacti lea nam AMAX,. Hi Că cec Hd- 
Were Banc, take npuiuacul. upla uac Iwpaa wm ue, 
NOEL, 9 CROEIO | AoRporo oa. u DPOAAA cROa topinuv 
wm ceâo Hucnopepu. ua Moapanik. WT 'Pperero uacr | wr 
REC CE49. "TPEPAA WaCT, WACT CROEIO Po HAREDET, 1 AP CE49 
MAP I00A€, “pa upoaaa. Ha | Boacnu. Encr'kpiur. n Aaa 
catva Hoya ener'kpnu. uerupu qcerkru Taatpu, v pakaț! 
vpau. vw np'ka naut, a HHMȚmunBsu, "Paxo nookattan. 
1480 Aă HMSET FAS. | Aa, KAI EAT EV HCNpat. vu. 
N3 NPHRHANAR, "PA AH TAR EUA BXOAL Hat AORBROAIR 
TORMERS. 4 Ai cCXTRapuiă nau hoyaoyen anerkprntv 
cu'k cR'BA'Erreacmeo wr nac pokoak. nzaer. cepe, uenpanv, car 
BAPIOTE | W9T7 FCĂM. PCNANUL. Hi MOCTARHAN cm. n nau, ue 
HAT. KACETO, Maui BANHCOA, Aa Ce Blaem. 

H Henncaț 43 Îlzrpauno Voanan pita. 

ntuar  Opamo.  ueua Kzpaur near Guasn, 
Surete II. 3 

       

  

Pt 
— CEATA eaiveataa, Ă 
Lb     
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Traducere 

lata eu luraşco biv părcălab de Roman şi 

'Poader Cârlig biv hotnog şi Simion Stolnicel ŞI 

Vasecan Pilarel şi Patraşeo Păhărnicel şi Pavel pilă- 

rel maărturisim noi cu toţii eu sufletele noastre şi 

cu acest al nostru zapis precum au venit înaintea noa- 

stră Jurj din Nisporești de a lui bună voe şi au 

vândut a sa ocină din sat din Nisporeşti pe Moldov: 

din a treia parle din tot salul a treia parte, parteu 

Jui ce se va alege şi din sat şi din câmp, Aceia 

au vândut-o dumisale Boului Pisternicului şi i-au 

dat lui dumnealui Boul Visternicul 40 taleri în mâ- 

nule Jurjii dinaintea noastră iar ceilalți bani aşa 

sau tocmit ca să aibă a-i da lui, când îi va face 

lui de ispravă dires. Deci noi dacă am văzut a lui 

de buna voe tocinală, iar noi am făcut Dumieale Bou- 

lui visternicului această marturie de la noi pănă 

când îi va face lui şi de ispravă dires de la Dom- 

nie şi am pus şi a noastre peceți câlră aces al 

noslru zapis ca să se ştie. 
Am scris eu Patraşeo Ciolpan diiare. 

Pecetea lui lurașco 

Pecelea lui Cărlig. Pecelea lui Simion, 

NOTE 

1) Originalul hârlie ; acta D-nei D. Roseti. (v, Surele 

și Izvoade VIII, 9). 

9) Nume de persoane: luraşco biv parealub ltoma. 

nului, 'Foader Cărlig biv hotnog, Simion stoinicel, Vâzean 

pilărel, Pateaşco păhărnicel, Pavel pitărel, Jurj, Boul vis 

ternic, Palrasco Ciolpan diiac. 

3) Nume de locuri: Nisporeşti pe Moldova. 

4) Data. Zapisul nostru nu poartă dată ;: noi credem



că e anterior documentulai dat de noi mai sus din 7107 

Aug. 25, de la Eremia Moghila Vodă, caci se vorbeşte «de 

aceleaşi persoane, Jurj din Nisporeşti şi Bvul visternicul; 

Jurj vinde lui Boul vit. a treia parte din a lreia parle 

din Nisporeşti, cum se zice în amândouă actele. Preţul 
variază ; aici se zice 40 laleri ; în aclul din 7107 sc zice 
60 taleri; amândouă actele fac insă restricţiile următoare: 

Aclul nostru zice: „iar ceilalţi bani aşa sau tucmit 

cum să aibă a-i da lui când ii va face lui de ispravă direse= 

A MY Mit make HOToRANAN, I4K9 Ad Mmaer Ea$ AATI 

KOPAN BAACT EMY HCIIpAk VUNIITH uSuphenaita“, 

In Actul din 7107 zice: „iară dacă moşia va Îi mai 

bună Boul visternicul va mai da peste 60 lateri. avânda 

ingriji de sulletul lui Jurj“. Din alăturarea acestor duuă acle 

se vede cam care au fost raporturile dintre Buul vister- 

ricul şi Jurj Uscătescul, şi cum au crescul banii ce i-a 

fost cheltuit Boul visternicul cu căularea lui Jurj Uscă: 

tescul. 

3 Document din “113 Martie 21, Suceava. 

Sumar : leremia Mughilă Vodă înlăreşte lui Boul Vistericul 
schimbul făcut eu Agaftoana, strănepoata lui Oauţă Nispuceseul; lu- 
ând jumătate din a treia parte din Nisporeşti, pentru satul Miteştii 
pe Molduva lu Suceava. ” 

+ Iw Gpemia Mornaa Boegoqa. Bikitto aacrile rocuoaap 

BEMAN MOAAARCKON We DPI ACI | pe, HAM 1 1IpeA nameti 

goa'kpri. cavra nau Lep(aan) n ca xnreanutuţa | ere ACRA 

n Parbaa ca xureannua ere Gogin(ka ao)ua Aparuun 

VERATVA || uknat HenonS:kAenn annitpienaogann. 1 sipo(Aa4) 

    HX Hpagaa wrhiniiv || wr rperaa uacm ctao twwr . Hnenoperi. 

MOAORHHA, v (goaoem G)vauckon ua no || mouka  Moaaae: 

cb. n wm Spuk umo nmaan toni sa A(kanu)ue. wr cere 
-a



— 90 — 

Ilerpa || gorgoan. Pa nposaau uoa'kpnuv Ham e'kphnn Rova 

nuc(Titap)uni. Ba cron ceata Atekr. Paa. n BATEA TI 

NBIAE IBEA, Haatit 1 npea, iămitătii || Boa'kpui. flragetia acuta 

Ann wnvka Sepaar. npbuwnvrara OOanua Ec] nopec: 

«Sia. n uaavbuvan, Tu ca Goa'kganv nau BEprttui bora 

eneritapn |n Ada cRoă npagaa uacr 3a write ni A'Ea- 

HitiS, canoe u3Reper. WT 'Tperaa || ace ceao wWr "Poroxe 

Hucnepeinu. wr Spu ro uataa 8a 4 kan we Gredana 

| ueegoan. n "ru Apvraa ac eu wm morene cre  Huc- 

Hepepnii, ww noaoRuna. 'rpepăa || uacr.... wr Spuk || a K5- 

nekuoe une... wr llerpa noetoau ||. a Goa'bpue nau 'kpo 

ui Bova merirapiuli Ada en cgoa.... Ba wrnuv n Kv 

exnto uro Hataa, tur Alzpnuiuui. Acuka Ilapaeru. wuve d- 

râgonu. ww cea || Ainrean vro v Boaocr meroate Gvuag= 

cuen na Moaaak. uaavkuv 5a usavhuv. Î| mo aut venaky. 

HY. ACEpOIO BOA H Te(k)aeăi Hi 34 (Heanvie) Banaarv, nn 

u3avkuv || gzTmoa 4 at MP Hadc AAA 1 HOTEPAANAN Ec 

Ka(ko Aa cer) na ui rac wrimv ju Spuk. n usa 

CX BZCEM AOXOACAL. ÎI Hi Aa ch He Vawuarr, He v 

Gvu. game fapri Mapr ha. 

TENANA pe. 

BEA AOPOĂAT Vuna Hi HCkAA, 

Suntuime em Spit b aură 

Gapenu nea asrober. 

Traducere 

lo Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dum- 
nezeu domn ţării Moldovei, Precum au venil ina- 
intea noaslră și înaintea boerilor noştri Gherman
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şi cu femeia lui Docbiţa şi Bateala cu femeia lur 
Sofiica fetele lui Draghici Uscalul, de nimeni siliţi nici 
asupriti şi-au vândut a lor. dreapta ocină din a lreia 
parle a satului din Nisporeşti, jumătate ce este în 
ținutul Sucevei pe apa Moldovei din uric ce au a- 
vut ei de baştină de la Petru voevod, aceia au vân- 
dut'o credincisului boerului nostru Boului Visternie 
drept 170 taieri; şi după aceia iarăşi au venit îna- 
intea noastră şi înaintea boerilor noştri Agaftona 
fata Anei nepoala lui Avraam strănepoata lui Oantaă 
Nisporescu şi au schimbat iarăşi cu credinciosul 
boerul nostru Boul Visternicul şi au dat a sa dreaplă 
ocină şi moşie câla se vu alege din a treia parte 
din acelaşi sal Nisporeştii din urice ce au uvut de 
baştină de la Ștefan voevod şi iarăşi alta parte a 
ei diulru acelaşi sal Nisporeşlii din jumaălale a treia 
parte a satului... din uric de'cumpărălură ce au a- 

-vut de la Pelru voevod, iar credinciosul noslru 
boer Boul Visternicul au dat a sa dreaptă ocină 
şi cumpărătură ce au avut de la Măriuţa fata Păras- 
căi nepoata Giftonii din satul Miteștii, ce «ste intru a: 
celaşi tinut al Sucevei pe Moldova, schimbălură 
penlru schiwmbaătura, deci noi dacă am văzul a lor 
de bună voe locmală și deplin plată şi schimbatură 
şi de la noi încă am dat şi am întărit, ca să fie 
lor. şi dela noi ocină şi uric şi schimbatură cu tol 
venilul şi altul să nu se amestece. Seris în Suceava 
la anul 7113 luna Mart 21. 

Domnul e zis. 
Vel logofal a învăţat şi a iscălit. 

Sa i se facă uric Başola 
Stroici vel logotat (m. p.) 

NOTE 

11) Originalul cu multe rosăluri la incheeturi. Face 
parle din actele d-nei D Roseti, (v. Surete şi Izvoade VIII, 10). .



2) Nume de persoane. Gherman, Dochiţa, Bateal, So- 

fica, Drăghic Uscatul, Azattona, Ana, Avraam, Uanţă Nis- 

porescul, Boul visternicul, Miriuţa, Păârasca, Gaftona. 

3) Nume de locuri. Nisporeștii, sat pe Moldova la 

Suceava; Miteşti sat pe Moldova lu Suceava. 

4) Oanţă Nisporescul. se dă drept tatăl lui Aveaam; 

care nu poate fi altul de căt acelaşi Avraarn, k talăl cumpă- 

rătorilor Isaico şi popa Lupșa şi a Odochiei din diresele 

date mai sus. Ar urma dară că acest Oanţă Nisporescul 

să fi fost alt frate al lui Ştetul Nisporescul, feciori ai lui 

Nispur cel bătrân. Oanţă Nisporescul a avut de ficior pe 

Avraam, a cărui urmaşi se mai complectează acum cu a: 

ceastă Ana, mama Agaltoanei, pe lângă cei trei cunosculi 

Isaico, popa Lupşe şi Odokia. | 

5) Sshâmb pentru schimb=nsavbur sa usavhuY. Boul 

visternic era proprietar şi în Mileşti pe Moldova : cum însă 

line să-şi îu!regească trupurile de moşie din Nisporeşti, 

văzând că un Îrate cumpărase pe bani gala părțile Agat 

loanei, îi da în schimb moşie pentru moşie, şi dă tot sa- 

tul Miteştii pen!ru părţile lor din Nisporeşti. 

9. Document din 7122 April 6. 

Sumar : Stefan Vodă serie carte cătră Stefan Bleandă din Lu- 

pilaţi pentru dreptul, ce are Boul visternicul în Nisporeşti şi că 

Gherman să nu'l mai supere. 

[w Grredpani ROEBOAA, BăiEIO AMACTII "ocne AAp Btan 

Moagaeckon. (nem cav)sk Hauieav, | I|epan Baknab. an. 

wr TSOMAau. Adei SHATH BO Ha 34... CA)Vra Hat, Leva | 

GE, EHcTitAp HI CHE Kasaa Npka, Had. AXE Whuparr Ha 

(ea I'ep)man vor Hucnopeţi. || wr na eanv win or 

Hncnopeip. komopaa  WTHunv (B)iaa cat Kvilek |no wr 

(9KOHNALCO Epeatira BOEBOAH. H HAlacT Hi Wp4B,,.,E  Hă "âd
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ODIN, | Oro pAAn take vâpnul cec ae r(o)en(o)a(cr)- 

B(â)mut, a Tu NOHAN. 11 AA ocokoTiu | ez una wi went 

PAT "Taa VTIIHIV. H Kra CAT(BO)pHA cat 'PHir “Ancro ie 

WOIMPATH, VOT, 2 A PENE. CA. As. WCPARNAN Y 
no 

  KO. VUTHHHV, BHUINHCatt Îova. BME BHeTitap. a... aut 

CX em | KpuBaa a (cemar)u na An camu are na 

CSENOACTRAAUI, | MAR HE VU, 

POANn pt. une, v Idle nakr tapke. an. 3. 

Laanie awrăer vu. MEAEUL d. 

- Traducere 
— 

lo Stefan Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 
țării Moldaviei. Scriem slugii uoastre lui Stefan Blean- 
dea aprod din Tupilați, dam şlire că nouă sau jă= 
lait sluga noastră Boul biv visternic şi aşa au 
arătat înaintea noastră că-l supără pre el Gherman 
din Nisporești pentru orina din Nisporeşti, care o- 
cină au fost a lui cumpărătură de la răposatul Iri- 
mia Moghilâ Voevod şi are şi îndreptări pe acea ocină, 
pentru aceia dacă-i vedea cartea Domniei. mele, 
iar tu să mergi şi să socoleşti cu ce împresuară a- 
cea ocină şi cine i-au facut lui acele carli de opri- 
tea moşiei şi să-i zici lui să lese în pace moşia 
visternicului Boului de mai sus scris, iar de isa 
părea lui strâmbâtate să-i pui zi ca sa stea de 
față înaintea noastră. 

Și altfel să nu faceţi 
Domnul a zis. 
Scris (în Iaşi) la anul 7123 April 6, 

Melesan. 
Balş logofâtul a învăţat.
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NOTE 

1) Originalul hârtie; pecetea cu tuş roş. Se citeşte : Iw 

Gedsan RoAa. BXIEIO MHAOCTIIO POCHOAAPE: BEMAN MOA AdRCKOI, 

cap de bou, stea. soare și lună. Acta dnei D. Roseti. (Su- 

rete și Izvoade VIII, 12). 

2) Nume de persoane: Stefan Bieandă, Boul biv. vis- 

ternic. Balşe logofăt: 

3) Nume de locuri: Nisporeşii, 

4) Carte de opreală=—anceroRe wmiparit. Gherman năcăjia 

pe Boul cu stăpânirea sa în Nisporeşti. Gherman a avut de 

femee pe Dochia. Domnul le încuviințază schimbul în 

nalură, 

10) Document din £110, Marti 30. Cotnari. 

Sumter : Zapis prin care Sofiica fata lui | Drăghici Useatul pă- 

hărnicel, soţia Ini Băteală, vinde partea sa din Nisporeşti lui Toader 
Boul visternie cu 400 zloți tătărăşti şi o vacă cu vitel. 

+ Ge an Godinka. Acuka Apzruu Sekapva nAYapriu- 

“EA. | câmta tă c'k cABaRArE, EROIO ACBp910 BOA | Hettat He 

UOHVEAENA, ANNHNGHCHAORANIA. HI Np9 | AA4d cati pată CREA 

wmuuu$ n vane. 34 AB'ky...p'k | ua awvaaatk. uro v Boa. 

CVUAB. MI DPHRHAIIO KVNEX | NOI NA Hay CA MAE ACN BAN: 

aa w'r câro cmapare | Ilerpa Rotgoant. Ta caut npoăaaa. nanv 

Toaaty | Rova anerkpruk 34 uerupui cPa BA4P 'TaTapekiiy, 

H Bă EANA KDARV CA TEAATII BANAATHA | AU MHCNOANIV, PUN 

Buiucani nuw'kau, $ 34. | Ta'Tapekiik. îi KpaRY ca TEAAT. 

wr npka, Ponta Atopiiik PASTUÂN, N N MHC N WT NpAĂ, 

Teprenwrie | Gpamonay. n npoervae, n non Teaaspwo” Tău. | 

H Ropiomore Kodue Hi Alapeui BH& REA BaTar. | BOAocT Kp5- 

aurzivpn, n Panropie Barar, 34 cuie : uapu wr [du n
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Toaatg Groannk n HUHX MHOTH AIOAH | ACEH WT KOTHAp 
rpar Eupitak Kvneu, n atopuruu, | eunorgaanuk. H [lava 
GH& BOIOT. H Han Ewauiaa kpikiiocm H noTBpz%Acnie. no3vuny. 

-MEMăT TpAroBcKOAWY koT | ape. n (neua'r) legau cka....ann 
UICATVA H WP  CROHMH | ABAHAALCAT NPZCApH. NpHAouT 
Keeav HeruuuS | Bannev Hate. Heuk RunueaniHy EoA'Epui | 
NOCTARHAN CEOHX MEAT, 140 Ad EZACT WT că | Aa Ha np'kA 
wrnnuv. mori ARA aber | 3a xn wm ceao wm Hueno: 
pei, €Z EACEAtV | AokoA0a. Hi Hut Aa c'k He vatniatoT up'Ba, | 
Cita Han 'TARMEX. He V KOTHAp, AET 439 Map. a. 

+ Tlou Toaarg. + Ileuar non Orwaop. 
Pouika Agopunk Hekaa, Ep Koptax paptipoc ăvâdev. 

(|. p.) 

Traducere 

Adică eu Sofiica fata lui Drăghici Uscatul pă= 
hărnicel însuşi de sine înşiiințez ca de a sa bună 
voe de nime silita nici asuprită şi a vândut a sa 
dreaptă ocină şi cumpărătura (două locuri de casă 
din satul Nisporești ce este p-) apa Moldovei în 
tinutul Sucevei din dres de cumpărătură ce am a- 
vut eu cu barbatul meu Bâteală de la însuşi batra- - 
nul Petru voevod, aceia am vândut-o Dumisale lui 
Toader Boul Vistervicul, drept patru sute zloți ta- 
tarăşti și drept o vacă cu vitel şi mi-au platit de» 
plin acei de mai sus scrişi bani patru sute zloți ta- 
laraşti şi vaca cu vițel, dinaintea Roscăi vornicul 
de gloata carele au şi scris şi dinaintea lui Gher- 
ghentie ieromonah și pro egumen şi popa Toader 
din Iaşi şi Vornotoi comis şi Mariş biv vel vatag 
din ținutul -Carligăturei şi Gligori valag de si- 
lari (puşcaşi) din Iaşi. şi Toader Stolnicul și alţi 

Surete ÎI. 4
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mulți: oameni buni din târgul Cotnari, Chiriac Cu- 

peţ şi Liurinţ Vieriu şi Paul biv vornic şi pentru mai 

mare tărie şi putere au pus pecetea târgului Cotnar 

şi a lui Stefan Scă...lin şolluzul şi cu ai sâi 19 pâr- 

gari Sau tâmplat la acest al meu adivărat zapis 

şi aceşti boeri de mai: sus scriși ş-au pus pecetile 

lor ca să fie de acum înainte dreapta ocină acele 

două locuri de casă din sat din Nisporeşti cu tot 

venitul şi altul sa nu se amestece peste această 

tocmală a noastră. 
Sau ssris în Cotnari la anul 7110 Mart 30. 

Roşca vornic, iscal (|. p.) pop Toader. (|. p.) 

Eu Kiriac 'martur faţa. 

NOTE 

1) Originalul hârtie; acta D-nei D. Roseli (v. Surete 

şi Izvoade VIII, 13). 

2) Nume de persoane : Sofiica, Drăghici Useatul, Te- 

odor Boul visternic, Roşca vorn'ce de gloată, popa Toader 

din “Iaşi, Vornoloi comis, Mareş biv vel valag, Gligore 

vătag de puşcaş. Toader stolnic. Chiriac Cupeţ, Liurenţ vi- 

eriu, Paul biv vornic, Stefan Şolluzul. 

3) Nume de locuri: Nisporeşti, lași, Cotnari. 

4) Marturii. lu actul de vânzare a Sofiicăi vedem 

figurând o n.ulţime de boerinaşi şi negustori, cum și 

Şolluzul de Cotnari cu cei 12 Pângari. Erau fală la face 

rea actului următoarele feţe străine: 

Roş a vornicul de gloată, care scrie zapisul. 

Gherghentie eromonabhul şi proegumen. 

Popa Toader din Iaşi. 

- Yorontoi comis (recete Voronlar Prăjescul. 

Mareş biv vel vatag de tinutul Cârligăturei.: 

Gligori valat de sinețari din laş'. 

Toader stolnicul. | 

lar din Cotnari erau de fală urmălorii:
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Stefan Scă.... lin şoltuzul lârgului. 
12 Pârgari toti. 

Chiriac Cupeţ (negusto'ul). 

Liurinţ vornicul (gospod) 

Paul hiv voinic (gospod).! 
* Chiriac un grec. 

Mulțimea aceasta a marlurilor arată mişcarea ce 
era în 'ârgul Cotnariului. Zilnic se găseau in Cotnari a- 
tatea feţe strâine, din care unele puteau sluji de marturi 
|n vânzări în casa Şoltuzului, 

9) Drăghici Uscatul. Nu ştin. înrudirea acestui Dră- 
ghici Useatul păhărnisel ; credem îusă a [i frate cu Jurj 
Uscălescul, liciorul Anuşcăi, strănepot Nisporeştilor; nu- 
mai astfel Sofiica fata lui, măritată cu Bâteală işi vinde „: 
]artea ei din Nisporeşti lui Toader Boul visternicul, luând 
pe lângă 100 zloți şi o vacă cu vițel, 

11) Document din 7123. Ohenar 26. laşi. 

Sumar: Stefau Vodă Tomşa dă dreptate lui “Toader Boul vis- 
ternicul în judecata ce au avut eu Gherman şi Odochia, fata lui Dră- 
ghici Useatul pentru paitea ce i-a fest vândut lui din Nisporești. Boul 
plăteşte ferâea 12 zloți şi se amenință cu gloaba domnească de 24 boi 
cine vu deschide procesul. 

+ Hw Gredan norgoaa Diete  macrito TCNAPA 3£MAu 
AMoaaagekon. w(iks pin aoma). np'ka dan. n mpa, cau 

naut || sea'kpn. cara nam Legaan Ilurapea. n eta 
£ro CO) aoknia, AZiţa Ap(arnu Sek)arBa. ana mzanneckSaa [| 

H Terâan Wa caSra nau Toaqtp BoSa Bu encr'hkpnuk PaAni 

Eta (uacr) wr crao  Hnenopriţiu, upo Ha |] (aoapaek S. 
koacer GSua(Bckui, ur) nataan mame (Toaarp Boya) Bue- 
'kpuuk. || ape upu An Epemia BOEROAH. TAKOME  GRaB0ga4, 

pa, Haath. n Spuk (3a KSneitto) na muk uacr. a Trpaan 

n eta ro || GOAoknua asa Mpa, Hamtti. ame He NpoAâ4u 

EMS "TAXĂ ucr, âHH Ha, a nau e'kpuin n nouevenniu || |
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goapun Braamman Bea aoroder n Panropie - Moanan uoc- 

TEANHK. CBEA'E'TEACTEOEAAM NBEA Haqtu, În npeA Hâuina că 

ekrom. tao ezâka cam Braquman Acrober nnu'bSu WT 

pSrn Bosa ener'bphuk. €i Taaep Anunnă. n Ada Ha uui5u 

wm HpeA (Grponu BEA AOTOÂET. TAK PocNOACTEAMH. Hi Că 

nau czekrom. eram Sanatxoa nprienaie 34 | Ho 

umo Hataa Eosa Buer'kpunk wr Epeaira BoeRoAH. Hă "rea 

wvHuna. apSropk uro cBkarbreacrEo || Baa n THX BHW- 

peuennnx Boa'kpn. Braghaan aorodir. n Veanani nocTeAHHE, 

a Tepaan n ea: ero GOaoria || 3ocTaan wr Bzcero Hăuuero 

Bakona. 3imckaro. a EoSA aner'kpin wnpaganacib n nocraz 

EHA cet depire 

gacțoSr mkraru a cia mb nph Ann r[o)e(no)a(cr)- 

  

| Bi saaruk. Toro paau WT c3A4 CAN Mă 

aan. nau npu Ann | ApSrna rocnoaapien pă HE HMasT 

ASEHBATH. HĂ tipe Ad EAAST să raoi$ Btankok. KA. 

B94H. 409 N9p'TH | natuen. mun aa cb ne Samuuarr. 

Iluc 3 Idlcox. game. Fsprr. amcia, Leu. KS. Anu, 

Tocnoanna șeu. 
Rtaănatat Bea aoroer. 

“Traducere 

lo Stefan Voevod. cu mila lui Dumnezeu Dumn 

țariii Moldaviei. Precum au venit înaintea noastră 

şi înaintea tuturor boerilor noştri sluga noastră 

Gherman Pitărel şi femeia lui Odochita, fala lui 

Drăghici, nepoata Malinescului, şi au părât pe sluga 

noastră "Toader Boul biv visternie pentru o parte 

din s-tul Nisporeştii ce-i pe Moldova în ținutul Su- 

cevei, ce are acolo Toader Bonl visternic precum au 

arătat inaintea noastră şi dres încă din zilele lui
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Irimia voevod de cumpărătură | pe acele părţi, iar 
Gherman şi femeia lui Oiochiţa au zis înainlea 
noastră că nu i-au vândut lui acele parti nici ştiu 
nimic, iar einstiii şi credincioşii noştri boeri Bel- 
diman vel logofat ŞI Grigore Ciolpan postelnic au 
mărturisit înaintea noastra şi înaintea sfalului no- 
stru precum au luat însuşi Beldiman logofatul ba- 
nii din mâna Boului visternic 210 taleri bătuţi şi 
au dat lor bani dinainte lui Stroici vel logofat. 
deci domnia me şi cu sfatul nostru dacă am văzul 
dres de cumpă:ătură ce-au avut Boul visternic de 
la Irimia Voevod pe acea ocină, alla că au 
mărlurisil şi acei de mai sus zişi boeri Beldiman 
logofat şi Ciolpan posteluie, Gherman şi femeia lui 
Odochiţa au rămas din toată legea ţărei noastre, iar 
Bou: visternic s'au îndreptat și au pus ferâe 12 
zloți; pentru aceea de acum înaiute de ar vrea ca 
să se mai judece de această pricină în zilele dom- 
niei mele suu în zilele altor domni să nu aibă a 
dobândi, ci să fie de mare gloabă 24 de boi la 
poarta noastră şi altul să nu se amestece. 

S'a scris în laşi la anul 7123 luna Ghenar 26 zile. 
Domnul a zis. Beldiman vel logofat. 

NOTE 

1) Originalul hârtie, acta d-nei D. Roseti (v. Surete şi 

Izvoade VIII, 15). 

2) Wume de persoane: Gherman pităre!, Odokila, 

Drăghici, Mălineseul, T. Boul -visternicul, Beldiman vel 

logofat, Grigore Ciolpan postelnic, Stroici vel log. 

3) Nume de locuri: Nisporeștii, pe Moldova în ţinu 

tul Sucevei. 

4) Ferâe (pi). Iu actul dat mai sus din 7413 Mart 

21 se arată că Irimia Movilă Vodă, întăreşte lui Toader 

Boul Visternicul cumpărătura ce a făcut de la Gherman 

şi Băteală cu femeile lor în Nisporeşti pentru 170 taleri 

şi anume jumătate din o a treia parte din Nisporeşti»



După 10 ani de zile se ridică Gherman pitărel şi cu fe- 

meia lui Odukia şi contestă la domnie că nu ar fi vândut 

ei partea lor din Nisporeşti lui Toader Boul, şi că zapisu! 

ar fi neadevărat. Domnul atunci rândueşte și marturi pe 

Beldiman vel logofat şi pe Grigore Ciolpan postelnic. Bo- 

enii divenişti afirmă categoric că în adevăr Gherman Pilă- 

rel a vândut partea lui din Nisporeşii lui Boul visternic, 

că prețul vânzării a fost de 210 tileri, şi.că chiar Beldi- 

man lugolalul a numărat banii în mâna lui Gherman. 

Mărturia aceasta a lui Beldiman a fost categorică. 

Rămâne numai a se stabili faptul: zapisui de vânzare îr- 

tărit de Irimia Movilă zice că s'a vândut cu 170 taleri; 

logofătul Beldiman -afi-mă că a numărat 210 taleri. Ce sa 

facut cu cei 40 laleri ? credem a fi fost cheltuelile lăcule 

cu vânzarea, scoalerea diresului şi altele, care loate au 

fost în sarcina cumpărătorului. 

Domnul Stefan Tomşa crede câ dreptatea e cu Boul 

visternir, cum şi era; îi dă carte de stăpânire, iar ca să 

nu mai deschidă Gherman proces vre-odată în timpul dom: 

niei lui sau în zilele altor domni obligă pe cumpărător 

să plătească în visteria (ării laxa de hotărâre definitivă în 

proces-feriea—in sumă de 12 zloți, iar pentru vânzător pune 

gloabă de 24 boi, să-i aducă la curtea domnească, dacă ar 

deschide procesul. 

Decizia uceasta pusă în josul cărţii domneşti împu: 

nea şi altor domni. Stefan Tomşa zice: esă nu mai aibă 

a dobândi“ dacă s'ar incerca supt alte domnii să se mai 

judece pentru această pricină, de oare ce partea cumpărâ- 

torului a depus în visterie taxa ferâei de 12 taleri. 

lar gloaba in natură cu adusul a 24 boi la poarta 

curței pentru nevoite domniei, nu era alta de cât îngreuerea 

pentru ceelaltă parte de a mai deschide pro:esul lucru aşa 

de des practicat în vremea veche cu shimbarea deasă a 

domnilor.
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12. Document din 1087 April 26. Iaşi. 

Sumar: Petru Voavod întăreşte călugărilor de la sfânta mă- 
năstire Rieica 2 părți din satul Tomești pe Moldova, cumpărate cu 
1000 zloți tatarăşti de la Gherghița fi:iorul Agafiei Ciolpănesii, nepot. 
Lupei Ciohorean, strănepot Muşei. 

+ Macri Bine. Iw Ilerpa BoeRoaa. TChApa Bet4H 
MOAAdBCKOH. HAAEHUTO UHIHAL HCCHA AHCTUOAM Hatna, azer 
KTO Hat B23pHT Han urvuu cre Scabiunr, | we nginae 
HpbA Hambi n np'Eă Scumu HauHaui a0AAaRckuAu BOA44pu 
BEANKSIAI Hi manat, V'epriuu, cun Arasie Voanan'be aoyk 
Asnt okop'kusa. no ero ace || po Boa notat HENONOV Aer 
AHMIIPHCHASBAH, H NpoAdA cRoIo npaget wriunS n a'katuns 
WT CROSrO Npagare oypuka ww Spuk 3a pasarkacnie mo u- 
Mana aaa tro | m$ua wr Gmedana goeoan, AR'k ua- 
CTH 47 ce4o Tomei Ha M0AA0Bk, "ra Np9Aa4 MAGHHKOA 
Hâu HA KanSrepom wm mMonacriip raaroaamini  Ppaura. || u- 
AERE SET Xpam ipkiiecetiie ALOWIEAL CTPO ApțHEpapka ti uro- 
AOTEopua X(pucmo)ta Huksaaa. sa cana Tien, 3aar "ra 
TApcEBIk. H SCTABUIECA MOATBURUA Hain || kaaSrepu n 3a- 
DAATHAH OVen Henoata Tin guwnibicannii nuh'Bs, +a. 3aam 
Târapekiă, $ pSkri caSsu nauer$ Lepruuă alta cu dra- 
die Moauzrrkc, || owisny Asne Vokop'ku. npkoyus Asu, 
np'BA Ham n up'EA Scan Nana AoAAaecku mu Ros'kpu 
BEAHEHAII 1 Maatthi. Frio ati BHA'auue Hg AcRpo || Roaniti 
MOKA fi MOANAA  BANAATA. 4 Mb TĂROXKALDE H W'r Hac 
AdAn Hi NoTepaAHAn Tora AB uacrui W7 Toaeiph. Ms4t62 
HHKOAI, Hâtitai KaaSrepoa wi mona || crhp PpxukS. kako 
AA ECTh HAUIEH AARI MOnacTHpE SpIk H WOTHHIA CA acea 
AOXOAOA. HenopSientio uiicoraa Ha BRE. a XOTap Tla
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AESAM uac'rem | wr 'Tomepn wo Ha MOAAAL'E. Aă £cT 7 

Scero Yorap'k ABE uacTH, A W'. HHUIHX CTEBON Ad ECTb NOCTA- 

pom xoTapY noRSAA H3 Rika WXHBAAN. || d Ha To ET n'kpa 

“nauiere r(o)e(no)a(cm)ea gauutunicaniare ai. Ilerpa BOEROAn. n 

apa Boaapog Hamuk. B'kga nana Rosa: Merv. e'kpa mană 

Riazu Agopuuka. | 'kpa nana FOpaune Papua n nana Bag: 

ua upakaaater'k Xornneku. i'kpa nana Epanark n nana Reu- 

apa npakaaagotii Heatenuk. aikpa nana |] MSpr$ n nana 

Ijeasa Toazn npakaaanone MogorpaAckbiy. erkpa uanta ha: 

AHKA Nop'TAp Guanekoin. ekpa nana TÂne nocreanua. vkpa 

nana Ilowor || cuzmap'k. gkpa nana h5pru uanuHnka. rkpa 

nana  Grponu nucvirăpinka. e'kpa nana Kokepa croata. 

gkpa nana TlonăekSa koanea.: n ekpa Scux || Hawk RoAdp 

MOAAAREKhIĂ BEAMEBIX Matdabiț. 4 NO Haiti XHBOTS To 

asaev r(oen(o)a(a)pz wake namik. na WT  Haruere, 

poaa. han nak BSakoro | B(or)z naneper Beirut L(oen(o) 

A(â)pem Hamen Bean TOT RI HA MENOpSUIIA Hauiero Ad” 

anis. n nomepaaenie. ună ati nm aaa n Srpknua ll cr'bu 

HAUIENL MAREI MOHACTHDE. Banee ecdbi HA Aa Hi nokp'k: 

IMA NOWE £eTh Ciu AMONACTHĂpE NpaBaă WTHHHA Hi Ghik$: 

naenie. a kmoc(B) || nokSer pasepuru  Hauiero Adanie n & 

Kp'EnAEnia. TâKOBiN Ad ECP npokakr we I(ocnoa)a r(o)ra 

cameopuntro uso n arab, n wr np()u(n)erin tre ma) 

(7)epe. | n wm ueruge evrancru, Î WT Bi ByEXORHHX ea) 

m(o)az Ilerpa n Ilagaa n wr. ui w(Tun HE Ex E ekic- 

hig.  qa Hmaer Vuacrie ca ISAa un pia npoka'k || rea 

H ca WRHa cepe He x3znuiuA Ha La Ba Hauitro Kpz8 

sro Ha ac WM Ha WAAdĂ HăuHĂ ECT H BZALT, d Ha Boa 

kpikuser ui uorapa || qenie Tomb BaceaS  RhinenncanHeAiS
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geaban cati nanieaoy B'kpnom8. Roakpunt nanS Tevprie 
Asroderoy nucaTu Hi Ha | near nguBr&3amn. Eceaoy neo 

meHHoatoy Ancr$  nauieatoy. nucaa IOpauino Rniaagnu. oy 

Idewx. a(z)a('k)ro +3n3. aicua | anpnaia ks Ai. 

Traducere 

Cu mila lu: Dumnezeu lo Petru Voevod, Domn 
țarii Moldovei. Înştiinţare facem cu această carte 
a noastră tuturor cui pe dânsa vor căuta, sau ce- 
lindu-se lui o va auzi; iată au vebit înaintea noas- 
tră şi înaintea a lor noștri moldovenești boeri a 
mari şi a mici Gherghiț, fiul Agafiei Ciolpănesei 
nepot Lupei Ciohoreanul, de a lui bună voe de 
nime silit nici asuprit şi a vândut a sa dreaptă 
ocină şi moşie din al său drept uric din uric de 
împărţeală ce a avut moașa lui Muşa de la Ste- 
fan Voevod 2 părti din satul Tomeşti pe Moldova, 
pe care le-a vândut rugătorilor noştri călugări de 
la mănăstirea zisă Râcica, unde este hram aduce: 

“cerea moaştelor sfântului arhierarh şi de minuni fă- 
cător a lui Hristos Nicolae, pentru 1000 zloți tătărăști; 
şi s'au sculat rugătorii noştri călugări și au platit 
toți deplin acei mai sus scrişi bani 1000 zloți ta. 
larăşti în mânule slugei noastre lui Gherghița diac, 
fiul  Agafiei Ciolpânesei, nepot Lupei Ciohoreanu 
strănepot Muşei, înainlea noastră și înaintea tutu- 
rora a lor noştri Moldovenesti boeri a mari şi 
a miei. Deci noi văzând a lor de bună voe tocmală 
şi deplina plata ; şi noi aşijdere şi de la noi am 
dat şi am întărit acele 2 parli din Tomeşti rugalo- 
rilor noştri câlugări din  mânaslirea Râca ca 
să fie la a noastră rugă mănăstire uric şi ocină cu 
toate veniturile neruşeit nici odată în veaci. lar ho- 

Surete Il | 5



tarul acelor 2 părți din Tomeşti ce-i pe Moldova 

să fie din tot hotarul 2 părți, iar dinspre alte părti să 

fie pe vechiul hotar pe unde din veac a umblat. 

lar la aceasta este credinţa a noastrei domnii mai 

sus scrisă. Noi Petru voevod şi credinţa boerilor 

noştri credința pan Cozma Murgu, credința pan 

Bilâe dvornic, credinta pan luraşeo Varlic și pan 

Varlie parealabi de Hotin, credința pan. Brânzea 

şi pan Condrea parealabii Neamţului, credinţa pan 

Murgu și pan Steful Golăi parcalabi de Roman, 

credinta pan Balica portar Sucevei, credința pan 

lane postelnic, credința pan Pojog spatar, credinţa 

pan Burtă paharnic, credința pan Siroici visternic, 

credinţa pau Cocora stolnic, credința pan Popăscul 

comis, şi credinta inturor a lor noştri boeri ai Mol- 

daviei a mari şi a mici. lar după a noastră viață 

cine va fi Down din copii noştri sau din al nostru 

neam, sau pe ori cine D-zeu va alege a fi domn 

a noastrei tări, acela să nu strice a, noa- 

stră daanie și înlăritură, ci să dea şisă întărească 

sfintei noastre rugi mănăstirei, pentru că noi i-am 

dat şi am intărit ca să fie sfintei mânăstiri dreaptă 

ocină şi cumpărătură, iar cine sar cerca a rade 

a noastră danie şi întăritură, unul ca acela să fie 

procleat de D-nul D-zeu făcatorul cerului şi al pămân- 

lului şi de preacurata lui maică şi de cei 4 Evanghe- 

lişti şi de cei 12 vărhovnici apostoli Petru şi Pavel şi 

de 318 parinţi care în Nicheia au fost, şi să aibă parte 

cu Iuda şi cu Aria proeleatul şi cu spureații Evrei cari 

au strigal la D-nul Dumnezeu al nostru, sângele 

lui spre noi şi spre copii noştri este și va fi. lar 

spre mai mare tărie şi împuterire a tot ce s'a seris 

mai sus am porontil noi la al nostru credincios 

boer pan Gheorghie logofat a serie şi a noastră pe- 

cete să acâte la această carte a noastră. A scris 

luraşco Bilavici în laşi la anul 7087 luna Aprilie 

26 zile.
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NOTE 

1) Origioalul pergament bine păstrat ; pecetea căzută. 

ne-a fost comunicat de di. Spiridon Irimescu din Iaşi; are 0.58. 
latul pe 0.38 lungul. (v. Surete şi Izvoade VIII, 31). 

2) Nume de persoane: Gherghiţ, Agafia Ciolpâneas, 

Lupe Ciohoreanul, Muşa. 

3) Nume de locuri; Tomeşti, Ppxuka. 

4) moamaă în loc de Baga. 

13. Document fără veleat 

Sumar : Zapisul de mărturie a lui Ionaşco Peaie pentru zălo- 
gul ce a pus Toader ginerele lui Samoil, partea lui de ocină din 
Nisporeşti cătră Boul visternie pentru 2 ughi şi 1 bou. ! 

A3 Hwnamko Il'kux. czxmeopu cec 3anne 34 | Map'To- 

pin. Kako npuuioa tipea, Ham Toaatp wr Huc | nopap aer 

Gaaona. n noroxamncik. ca mvnan HoSa guc | m'bpnuk 

Ca €AHa Win, WT ceao Nnenopeii n tzara | Toaatp 

sem Gamona, wr nana hosa Aga Sri a Boa. na pa! 

Ad EZACT 'TORA'RAG, 4 HAHKO NpHYOANA cz EMY. | A4H AMHor. 
a man oSa. Aa nataer, aan Aaru aia ca | Poaarp. Aa 

HBINAET, CA CECE BpaTru. Ad CAPRA | p'ker Henpagt. WT.... 

3 AHB. BR cc Ha Heat | tm Mpea, Hac. H Npea, Aer al Ah 

ACEPH. Man Boa | tun B'Rpo. AH NOCTARHLOAL tau fitusT, 

Kee. KaceAW | Banc. 

Traducere 

  

lu lonaşeo Peaic, am făcut acest zapis de măr- 
turie, cum a venit înaintea noastră Toader din 
Nisporeşti, ginerele lui Samoil şi s'au tocmit cu ju-
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pân Boul visternic cu o ocină din satul Nisporeşti 

şi luase “Toader ginerele lui Samoil de la Boul 2 

galbeni, 1 bou înainte de a fi tocmala iar. dacă, 

Sa veni cu el mai mult, iar pan Boul să aibă a 

mai da milă cu Toader, să vie cu ai săi fiatţi, 

să facă isprava de astăzi în 7 zile, când este să fii 

cu ei, dinaintea noastră şi dinaintea a mulți oameni 

buni, pe mai mare credinţă noi am pus a noastră 

pecete la acest zapis. 

NOT 

1) Originalul hârtie; acta d-nei Ana D. Roseti năs- 

cută Catargi. (v. Surete şi Izvoade VIIL. 34), 

2) Nume de persoane : lonaşco Peaic, Toadei' zet Sa- 

moil, Boul visternic. 

3) Nume de locuri: Nisporeşti 

4) Zălog. Toader ginerele lui Samoilă din Nisporeşti 

“se imprumutase de la Boul visternic cu 2 galbeni Ungu- | 

rești şi mai luase şi un bou, punând amanet partea lui 

de ocină din Nisporeşti. Se dă termen de 7 zile ca să se 

facă ispravă, când urma să vină Toader cu fraţii lui la 

Boul visternic să închee actul definitiv, şi să se socotească 

că dacă partea lui de ocină va face mai mult să aibă 

Boul visternie milă cu Toader şi să-i dee ceva mai mult, 

Până alunci lonaşco Peaic face el zapisul de mărtu- 

turie, ca dovadă la mâna Boului visternic. 

14. Document fără velcat, Iunie 6, Davideni. 

Sumar: Zapisul de mărturie a lui Toader Cărlig visternicel 

din Briţeani cum Boul visternic a cumpărat cu 20 taleri, partea lui 

Siminic aprod fiul Eremiei din Nisporeşti. 

Ge weo aa Toaatp Bpzaur BncTrepinuea wT Epuu- 

KâHH. H N0 CH ce" arta | CTRVEM HCHAL NAUHM BâNUCOA
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ae npumoa npka mac Guainunk anpoa cin | Epratna wr 

MHTE HN WTKOPO HMUPHCMAOBAN SA CROIO ACEPVIO | BOAt 

H IBOAGA CROR NIpABvie Momunnv HA kAHHIIV To ET catw 

WT npaRt | di wr ceao tor Hucnopeapu Hi ca Back A0= 

XOAOA uro ccm ero ude, H mpoaqai că | Bovacgu Bic 

mkonuk wm up mac un nprka, Ilagra nnrapra wr Mu 

rețin n ww npka, mona Bacnaie wr Bpnukatn, 34 K, Taz 

Ap. nuukau romoBnx, | n nocmagnan cotn Caut neam. 

H ca Hâdn Bakviik 3a ro pacea nări |. nuc v AzauAkun 

meua IOn 3. n koraa Aaa ta nnib3na wi ca npnav= 

uta ui | mona wnuica wm Enazej. 

eu. Rzanr neu. non GOnuva 

Traducere 

Adică eu Toader Cărlig visternicel din Briţeani 
şi întwaceasta mărturisesc cu acest zapis al nostru, 
precum au venit înainlea noastră - Siminic aprod, 
feciorul Eremiei din Miteşti, de nime asuprit ce de 
a lui bună voe şi au vândut a sa dreaptă ocină şi 
moşie, ce este lvi din direse din sat din Nisporești, 
şi cu tot venitul cât iaste partea lui, aceia au vân- 
dut'o Boului visternie, dinaintea noastră şi dinain- 
tea lui Pavel pitarel şi dinaintea popei lui Vasile 
din Brițeani, drept 20 taleri bani gata şi sau pus 
Siminic pecetea lui şi cu noi dinpreună de aceasta . 
“dam ştire. 

S'au seris în Davideni în luna Lubie 6; și când 
au dat lui banii sa tâmplat şi popa Onciul din 
Bilăeşti, 

Pecetea lui Cârlig. Pecetea popii Onciul 
(o monogramă),
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NOTE 

1) Originalul hărtie ; acta D-nei Roseti, (v. Surete şi 

Izvoade VIII, 35). 

2) Nume de persoane: Toader Cârlig visternice]. Si- 

minic fiul lui Eremia, Boul visternic, popa Vasile, Pavel 

pitărel, popa Onciul, 

3) Nume de locuri: Briţeani, Nisporeşti, Mitești, Bilăeşti. 

15) Document din 7110, Mai 3. lași. 

Sumar: Eremia Moghilă Vodă întăreş.e lui Boul visternicul, 

cumpărătura ce a tăcut în “Nisporeşti eu 35" taleri de argint de la 
Sava, Avraam şi Anghelina ficiorii Magdalinei. 

+ premia MorHaa BOEBOAA BOXKIEIO AHASCTIIO POCNOAdp 

aeman Moagagekou, we npinacui'k np'ka | aan n upika, 

nawuumu aca'kpu. Gana n par tre Aepaa. ni cecTpa Hy 

Aureanna. akru ! Warazaunu wuvun Gpeatin no uk A0- 

BBC BCAH. HEKHA HENOHV:KAEHIH, | atunpuenaogatui, 1 npo- 

AAN H DpaBOt WTHWHY, Hi atatinv. we Spuk. 34 | pa3- 

Akaenie. exe navkan. wm craparo Gredana Boegoan. Back 

vaci Mk tauko ch na | m3Reper. tor ceao Mucnopepu na 

pur atoaqagk 8 Boacer GSuagckon. Ta npopaaan natiem$ | 

g'kpnoawv noakpun nanv RoSa aner'kpunk. 3a pn act 

DE PAAEȘIL CPEBPAHUL. | n BanaaTua_nai HCnAZHA, "TH 

enwunncanin nuw'ksn. se "aa. ww mpa, adi. | Toro paan 

BARO AA EC EAIV HAT MAC H CE BZCEA ACXOAWAL Hi HH 

Aa ck niz ovanuraer. | nuc v Idc, eakmo +api aan r. 

" Toenoaunz gtu. 

Il arpauu ko. 

Grpouu Bta Ao0rodar vuna n Hekaa,
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Traducere 

———— 

Eremia Moghilă voevod, cu mila lui Dumnezeu 
domn ţării Moldaviei, iala au venit înainteu noastră 
şi înaintea baerilor noştri, Sava şi fratele său A- 
vram şi sora lor Anghelina, feciovi Magdalinii, ne- 
poți Eremiei, de a lor buna voe de nimene siliți 
nici asupriţi, şi au vândut a lor dreapta ocina Şi 
moșie din uricul de împarțala ce Pau avut de la 
bătrânul Stelan voevod,. toate părţile lor câte li 
s'au ales din satul Nisporeşti pe apa Moldovei din 
tinutul Sucevei. acele le a vândut credinciosului nostru 
bcer pan Boul visternic, cu 35 taleri de argint şi 
au plătit deplin acei mai sus scrişi 35 taleri aina- 
intea noasiră. Pentru aceia să fie lui şi de la noi cu 
toate veniturile și altu! să nu se amestece. 

Domnul a zis, 
S'a scris în laşi la anul 7110 Mai 3. 

Stroici logofat a învătat şi isealit. (m. p.) 
Patraşco. * 

NOTE 

1) Originalul hârtie, acta d-nei Ana D. Roseti (v. Su- 
rete şi Izvoade VIII. 36). 

2) Nume de persoane: Sava, Avram, Anghelina, 
Măgdălina. Eremia, Boul visternie. 

3) Nume de locuri : Nisporeşli. 

16. Document din 7129. April 1, Iaşi 

Sumar : Alexandru Vodă Iliaş dă carte lui Cazan biv postel- 
nicel să scoată din satul Nisporesli pe Ionuşco şi Cazan feciorii lui 
Gherman, ca unii ce şi-au vândul ocina şi au rămas din judecată. 

+ Vw Aacăanapa Borgoaa Hairam Biro macrilo renapa 

3eman Aloaqageou. nuiwpem reagatu cavsk nana | Kasan
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“ua nocreanu. (lo Alexandru Voevod, cu mila lui 

Dumnezeu Domn ţării Moldaviei, seriem domnia mea 

slugii noastre: lui Cazan fost postelnic) A'Bka Bu 

nea kaprk Aoatnin abat, rap TV CA AHBH A EKOATE 

aut cam | Ann Hnenopegin. ip Îiwhatuko, un pe dpa= 

me cav Fazanva. dpeucpin av Lepa. Hă ca dc At 

| akoao At car. Ka ca Ca AVE SA E9p aB'k aaa 

Waz, neg zu av pamac Anti "moară | Ab. uh 

iv ue ah doc AEV NABFHT, AENAHU, WUH AV d8VT, 

MIM SH. ATA. Kă ca tac AE AKOAO. AH | cam. aa Grin 

Tevwprie. uiu Sva AY 'mpekv'r, UI BAH AKAW HY AV MÂN EWAT, 

ACI Ka C& dHBH | AH CKOATE Aa CA HIV AAN mpa. nen- 

MpV We AV ABVT KApTE, UI A€ 44 Lăuinap BOA | cHC NHUIEA, 

(aceasta scriem). n Hak HE vunHuTE (şi altfel să nu 

faceţi) $ Ic zapp, an ai. 

Gam reanz Btaba (Iosuşi Domnul a poroncit). 

. | Iargauiko 

Hw SatăanApv BOEROAA. | 

NOTE 

1) Originalul hârtie; Acta d-nei Ana D. Roseti (v. 

Surete şi Izvoade VIII, 37). 

2) Nume de persoane: Căzan biv postelnic, lonaşco, 

Căzanul, Gherman. 

3) Nume de locuri : Nisporeştii. 

4) Practică juridică : Carlea aceasta domnească ne 

lămureşte asupra unei. chestiuni sociale de cea mai mare 

insemnătale : Ce se facea cu răzeşii, a căror ocini erau 

vândute prin bună învoială ? care era slarea lor după vân: 

zarea răzăşiei ? Rari documente ne spun de acest lucru,
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Cartea de față ne arată că noul proprietar putea izgoni din sat 
pe fostul proprietar, mai ales dacă urmase între ei jude- 
cată, şi cum aici era la mijloc femeia lui Boul visternie 
cu răzăşii vinduţi, Domnul pentru a linişti lucrurile şi a 
Du se mai isca procese, ordonă lui Cazan biv postelnic.să 
facă să iasă din sat ficiorii lui Gherman. ca unii -ce şi-au 
vândut răzăşia şi la judecată au perdut procesul prin ne- 
înfăţişare. 

1. Document din 1128 Decembre 13, lași. 

Sumar: Gaspar Vodă întăreşte lui Pavel vist. lui Vasile şi Catrinei, ficiorii Popei Lupşei cumpărătura tatălui lor din Nisporeşti cu 825 zloți tătărăşii de la Stanea jupăneasa lui Mălai; asemenea le întăreşte tot in Nisporeşti partea mamei lor Draguţa, fata lui Jeremia. 

+ Hw Tawmunap BorgoAa. Biro macrite FCNApz ' 3EM4u 
MOAAABCKOH, WK PCABAIH Ada n MOTBgZ Î-Anan cca ca 
PAM HAlUtAM N4EAA BHcTepHuk. H Bpar ero KHacaie gucrmkp- 
HHK. H cecrpum uk Barngunu cuBe | on ASnuie. ună HX 
Npăkon WwThHv n KBnexHon wuS nm non ASnuue, WwT ucnu- 
cok 8a Bukă || nacnie uro umaa vw Ilempa BOEBOAA, n Ww7 
Spui wr c'raparo Greana EOBOAA. HA AH UacT 34 Wr- 
HHHS w'r cedo nenopeițiui, vw gaceno ceaa w7 IMECTAA UacT 
uro ek pasarkabu. | na mpu uacru. at uacr HA umo ec 
Ha mMoaAatk 8 Boaocm GBuackon. ue CERE KSNHA WT | 
Granka kukrnnk mzaan n wm BHSKA cu Mapnka aqouka 
Anreantu.. 4cuuu EOkun auvea Mapenn. | pan TR Saar 
PAvâgcRIH. H NAKHXE Ade H NOTEPAKAdEM n Ha “ ApSra 
dcr 34 wii | u Aba. wm morome Spuk umo = 

mat W7 Gmaparo Gredana Botgoaa. Back uacr Maru 
ut || apzrâun Acuun prin, wro ci naspem wm moroie 
ce4o Fncnopeiţin, mika paan. Kao Aa | ecm na n wr rocz 

Surete II. 6
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BOACTEAĂIH Npagou Wriniv H ABAHHY. H EMKVNIAEIE, că 

geaca AOXOA9M. THX || Bhuisuicanui, aer 34 WTHHHv WT 

ceao FHenopeli. HenopouieHHOA fiat HHHOANAE Ha BG. 

erkumnin, nu pă c'E He Smnuuarr, 

Ilue. $ de. gar. Faprn. Ask. ri 

F'ocnoautia Kâsa4, Bopakusa. 

In dos pe îndoitura întăia a coalei, se citeşte: 

ea neenTPnoeT ero mhaccr nan$ Tkurk Bea Aoroder Sagapa 

43 HegomaTko. (m. p.) 

Traducere 

lo Gaspar Voevod, cu mila lui Dumnezeu 

Domn ţării Moldaviei. Precum domnia mea am dai 

şi am întărit slugilor noastre lui Pavăl vist. şi 

fratelui său lui Vasile vist. şi surorii lor Catirinei, 

feciorii popii Lupşei pe a lor direaptă ocină şi cum: 

părătura a tatălui lor popei Lupşei din ispisoc de 

cumpărătură ce-au avut de la Petru Voevod şi din 

uric de la bătrânul Stefan voevod pe nişte părți de 

ocină din satul Nisporeştii din tot satul din a şa- 

sea parte ce se va alege pe 3 părți doua părți lor 

ce este pe Moldova în ţinutul Sucevei ce au cum- 

părat el de la Stanca giupăneasa lui Malai şi de la 

nepoata ei Marica fata Anghelinei, fetele lucşăi ne- 

poata Mărinei drept 320 zloți tătărăşti şi iarăşi 

dăm «şi întărim şi pe altă parte de ocină și 

moşie dintru: acelaşi uric ce are. de la batrânul 

Stefan voevod, toată partea mamei lor Drăgutţii fata 

Irimiei ce se va alege dintru acelaşi sat Nisporeştii 

pentru aceea ca să fie lor şi de la domnia mea 

dreaptă ocină şi moşie şi cumpărătură cu tot veni- 

_tul acelei de mai sus scrise părti de ocină din sa-
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tul Nisporeştii neruşuit nici odata în vecii vecilor ; 
şi altul să nu se amestece. 

Domnul a zis. 
S'au scris în laşi la anul 1128 Dec. 13. 

Borleanul. 

NOTE 

1) Originalul hârtie, acta d-nei Ana D. Roseti, născută 

Catargi (v. Surete şi Izvoade VIII, 17). Pecetea căzută, 

2) Nume de persoane : Pavăl vist. Vasile vist. Catirina, 

pop Lupşe, Stanca jupăneasa lui Mălaiu, Mărica, Anghelina, 

lucşa, Mărina, Drăguţa, Eremia. Nebojateo. Borleanul. 

3) Nume de locuri: Nisporești.' 

4) Popa Lupşe: In actul de faţă se vorbeşte de fecio- 

rii lui Popa Lupşe, care in 7094 Dec. 15 cumpărase 2 

părți din o şesime din Nisporeşti (vezi mai-sus pag. 3). 

Se vede că popa Lupşe a murit cu puţin înainte de 7198, 

de oare ce ficiorii săi vin acum şi cer întărirea stăpănirii 

lor asupra celor 2 părţi din a şesea parte din Nisporești. 

Popa Lupşe a avut de soție pe Drăguţa fata lui Eremia, 

care şi dânsa era proprietară în Nisporeşti din moşi stră- 

moşi. 

5) Iscălitura vel logofătului. Logotătul era şeful can- 

celariei domnești. In măsura în care afacerile cancelariei 

domnești sau înmulţit, în acea măsură sa simţit nevoia 

diferenţierii slujbelor şi creării logofătului al doilea şi al 

3-lea logofăt chiar, pe lângă diecii, gramaticii, şi alţi seri- 

itori mai mici. Vechii !ogofeţi nu aveau însemnătatea po- 

litică ce au jucat-o mai apoi, când 'logăfătul ajunse a îi 

primul ministru, prezidentul divanului. întrecând in putere 

pe marele dvornic, care era primul boer în Moldova în 

secolul al XV-lea. 

Prezenta logofătului era necesară şi permanentă la
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curte, căci avea să facă față nevoilor obşteşti ale ţării, 

Iscălitura lui iu josul actului dădea valoare legală diresului 

pentru a face credinţă în judecată. In caz de forţă ma- 

joră, când logofătul trebuia să lipsască, trimis in vre-o 

solie diplomatică,—se pomenesc şi cazuri de acestea—ori 

din alte motive familiare şi de sănătate, actul îl iseălea ori 

hatmanul, ori logofătul al 2-lea ; şi se menţiona faptul, 

prin această frază: „ea HeRwrhoer ere anaccr nan$S [kurk 

REA ACrodber $ ARopa 43 hegoarko Hekaa“ în lipsu uiilei sale 

jupânului Gheaoghe vel logofat la curte, eu Nebojateo am 

iscălit“, 

18. Document din 7120 Mai 27, Iaşi. 

Sumar: Stefan Vodă Tomşa dă carte de stăpânire lui Gherman 
pitărel să stăpânească partea sa din Nisporeşti, după ce a platit 15 
galbeni pentru 2 morţi de om săvârşi e în hotarul lui, 

+ Grebpan goegoaa. Boxiero amaocrito Locnoaapz 3Em4H 

MoAAagckoH. Adâti EeMH CECT AMCT | POCNOACTEAMH.  cAvSH 

Hauemv Lepman numzgea wm nenopap wm oase Cv 
MABCKH Ha To (VH | Aa EC MOUEH H CHA, CHA AMCTOA 

Hăui AEptaTii uacT Sa wriun$. uro | ek H3BrpeT ca Bactai A0- 

XOAOAI..,. BOA WWT 'POPo ce4o |... îmv i Sr.uro A44H paahi 

ca ABa czâipnn uro | ci camgopua. Bz moro omap. "ka 

PAAH HHKTO Ad HU CMieT pepăru | Hat Dak wniipari ng'ka, 

CHA AHCTOM  HaHAM. Hz alin Komo char | H'kkoen 

KPHE Ad HAAET CTATH 34 ABU, MIp'EA Namui. 34 TOE WHUIEA, 

H Hak He EzAer | pila cum anerea Haunai nuc v Ide. 
ab +3pr. aan. K3. 

TocnoAnnz pu, 

B'zAzBanko BEA ABSpHUR vuua, 

Ropaar.
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“Traducere 

  

Stefan Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn 
țării Moldaviei. Dat-am noi această carte domneasca 
slugii noastre lui Gherman pitarel din Nisporeşti 
din tinutul Sucevei, spre aceia sa fie tare şi puter- 
Dic cu această carte a noastra a-şi tinea partea de 
ocină ce i se va alege cu toate veniturile... din apa 
din acelaşi sat... lui 15 ughi (galbeni) ce i-a dat 
pentru 2 morţi ce s'au facut în acel hotar. Pentru 
aceia nime altul sa nu cuteze a stăpâni sau chiar 
a-i opri înaintea acestei cărți a noastre; iar de a- 
ceasta cui i se va parea cu strâmbul să vie sa stea 
de faţă înaintea noastra. Aceasta scriem şi alt-fel 
să nu fie înaintea acesiei cărți a noastre. 

S'au seris în lași la anul 7190 Mai 20. 
Nădăbaico vel âvornic a învăţat.  - Corlat 

NOTE 

1) Originalul hârtie, acta D-nei Ana D. Roseti (v. 
Surete şi Izvoade VIII, 38). Pecetea în tuş roş se citeşte : 
+ Iw Creban ei MHAoCTII ROEBOAA, Cap de bou, “stea 
între coarne, soare şi lună, sabia şi buzduganul. - 

2) Nume de persoane : Gherman pitărel, Corlat, 
3) Nume de locuri: Nisporeşti. 
4) Deşugubină. Cartea domnească arată cât a fost 

plătită deșugubina pentru cele 2 morţi de om, a7 galbeni 
moartea de owm. 

19. Document din 1112 Mai 10. Iași. 
Sumar. Eremia Moghilă Vodă întăreşte lui Boul visternic al | doilea cumpărăturile sale din Nisporeşti, şi anume: 2 părţi din 5 părți din a 3-a parte de la strănepoții Anuşcăi cu 100 taleri de argint şi păr- țile altor răzeşi urmaşi a lui'iAvram cu 150 taleri totidin a 3-a parte din Nisporeşti. 

+ Iw Epemia Mornaa ROEBROAA.  EOXIEIO MHAOCTIIO roca 
NoAap 3tman AMoaaanckou, Wwate npinaou'k | np'ka namn n



np'ka, Hama Boa'kpn. cara Ha [lata c(ni)ua  Azpuka 

euvk Eprmin npkwnvk | nSuu. n Acea HX Aure- 

anna. m Epam en Gaga c(ii)noge Mzrazannui Bivuni "TH 

Epemin ! upkwnvuu AnSuru. no AX AEON BOAE HHKHA 

HENONVAAEHA H AHWNPHCHAOEANH. HBO | AAA HX NpABOI 

WTHUNY n ABAHMnv. WTr HcipHgHAie 34 usile uTo HAMaaă 

Bana uk Auviuta wr Graparo Gredatia BoEBoAH. WT Tpr- 

MAa Mac OT ME Uacr. ARE Wacrii, WT7 Bacero ceaă | 

Hucnepepn. "ra npoaaan taueatv Bkposv Rova dTropon$ 

BHCTĂTAPHAKV, 34 CO | MAE) CPEBGAHHX. TOTO BAAH KAko 

AA ST EMY CE BZCEAM ACXOACAL, WM (WTA TH npin Aur 

apa ham. ui pia, Hamnmu Boakpn. Gvuaz un cecTpă ro 

Magura. n Epar HX Apvak | ete Heauko Bnvun fepâav. 

n awka Hy Tekaa. Acuka AEparaE. TH BHVKA Aagaamv | 

si Eacnaie ecua COaonin. mn eva ABpamv, 10 HE AcEpon 

BOA HUKHM HENONVKAL || Hu îi aHunpueHAcRaBH, Hi NQOAAAHĂ 

upagoio win n AkAmuv ww uenputu | aie. (a N9TB2)- 

Kacie Wro Haaan A/EAOBE HE WP cTaparo Gmedana Bor 

BOA. n WT HCNȘH | EAI. a RVNEXHO., UTE MMAA AA 

Hx Anpam wm cmaparo Îlerpa BoeBoAH. W7' 'PpeTaa MâcT | 

sa ABAHHHY H 84 EHKVIIAENĂE WacTH HX WTO Ha HSEEpIT 

wm morome Eiuipeuriiaro ceao | Hucnopewiu. "Ta ngoAdan 

mii Hamiemv Brkpioav. Bova dsmopoav BHCTIApHARV. SA | 

CTo H MerAEckT Ma4tp CpEEpZHHX, TOTO pAAH KâKO Ad ET 

MY HIT Hâc WTHHHH, H.| BUWKvnAcHiE. ca BACEA ACXOACA. 

iH Ad ce Me vămnutaer. Iuc v Ie, akm. apei Man î, 

- TocuoAnH gtu. 

Gmponu Bta awroder Vună Hi HCRAA. 

Eprmua Backnva.
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Traducere 
——— 

lo Eremia Moghilă Voevod, cu mila lIni Dum- 
nezeu Domn țării Moldovei. Precum au venit înain- 
tea noastră şi inaintea boerilor noştri sluga noa- 
stră Pavaăl ficiorul Măricâi, nepot Irimiei, strănepot 

Anuşcăi şi rudenia lui Anghelina şi Sava ficiorii 
Magdălinei nepoți iarăși lrimiei, strănepoți Anuşcăi, 
de a lor bună voe de nime siliţi nici asupriţi, şi-au 
vândut a lor dreaptă ocină şi moșie din dres de 
schimbâtură ce au avul moaşa lor Anugşca de la 
bătrânul Stefan voevod, din a treia parte din 5 
părți, două părți din tot satul Nisporeşti, acele le-au 
vândut credinciosului nostru Boul ftori visternic, 
drept o sută taleri de argint, pentru aceia ca să fie lui 
cu tot venitul, după aceia iarăşi au venit, înaintea 
voastră şi înaintea boerilor noştri Suilă şi sora lor 
Marica şi fratele lor Drulea ficiorii lui Isaico, ne- 
poţii lui Avram şi nepoata ior Tecla fata Drăgaei, 
iarăşi nepoata lui Avram şi Vasile ficiorul Odochiei 
iarăşi nepot. lui Avram, de a lor bună voe de 
nimeni siliţi nici asupriţi şi-au vânduta lor dreaptă 
ocină și moşie din dres de cumpârătură ce au avut 
moaşa lor de la bătrânul Stefan Voevod şi din 
dres de cumpârătură ce-au avut moşul lor Avram 
de la bătrânul Petru Voevod, din a treia parte de 
baştină şi de cumpărătură, partea lor ce se va alege 
diutru acelaş de mai sus zis sat Nisporeșştii, aceia 
au vândut'o credinciosului nostru Boului vtori vis- 
ternie drept 150 taleri de argint, pentru aceia ca 
să-i fie lui şi de la noi ocină şi cumpărătură cu 

"tot venitul şi altul să nu se amestece. 
Domnul a zis. 

Seris în laşi la anul 7112 luna Mai 10. 
Stroici vel logofăt a învățat şi a iscălii. 

Eremia Băseanul
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NOTE 

1) Originalul hârtiv, acta D-nei Roseti (v. Surete şi 

Izvoade VIII, 39). pecetea aplicată pe hârtie romboidală ; se 

citeşte + macTiR, EXIL. Epraia BOEROAA PCNAPE BEMAN MOAAdE- 

ekon. capul de bou, steaua între coarne, soarele şi luna. 

20) Document din 7128, Dec. 20, Iaşi. 

Sumar : Gaspar Vodă dă câştig de cauză Agahiei visternicesei 
şi ginerelui ei Niculachi vel stolnic, in pâra ce au avut cu razăşii din 
Nisporeşti, feciorii lui Gherman pentru vâuzave de ocină în Nisporeşti, 

+ Hw Pawmnag: Botgoaa. BXIEIO MACTIIO FeNApa SEMan 

Moaqageken, we nginaouik npăa Ham H npka Sena 

nauinmu Eoa'kpu | Hwhauuo n Bpar ere Razan. cnoge Lepz 

man Humagra. n Bzmkaz n ea sro Goyinka. Acuka Apa- 

ruuu WekamBa. n chvge | hat Feaacin n Madre. n 'rerasn 

aa anueat mpa tamu Ha Vayita khibruwk Toagtp Bova 

Bucmepnn. n ha Sk en Ha naule B'kpuin Boakpun He- 

KBAAKH BEA CTOAHHK H HA CHRE EH, PAAH EAHă WacT 34 WT= 

univ ww ceqo Hucnogep. wm :peraa uacr | MOAOBIiHA. Ha 

noro moagaRerku. umo $ goaocm (GSuagckon. n RABA4H 

AXE CATBOBHA HA EtanKaa nguceaoganie | Toaarp oSa Be 

mkpuuk. n Ea3A HAM 'TOa ac SA WTHHHV  BMUINHCANHA 

wm ce4o Nucnopep. a Khkrun'k raxita Bowac iu tar n 

IlekSAakin BEA cTOANHK. H CHVEE cn pekouik ame KSIHA 'ToA 

uacT 34 wruuiv, wr Hy Toaqep Bota ancerrkpuui | erpexe 

Bz AH Gpratia Mornaa ROEROAA. pai EAHA To H CZALtăl 

ABC TAAEp CpEEpAHHX. 11 Spun Hi henncoaut 3a KSNEKHo uTro 

| nmăan epee aan whit, S pă ca$. na makatS Erbue w- 

AXHEAAM H STAHAH A0 NHL EAHH HCIIHCOK. UT HMaan 34 

wvnemno ! 7 Îlemvpa Borgoaa. n Hub Tera Ha Huy ca 

"POT HENHCOK, HHO POCNOACTEAMII caAMaTpEkom Hm Spiiu H
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Henucoave 3a KSniek uro itmaan | Toaqep Bova auer'kpruk 
wm Epeaira (Mornaa BOEROAa.-H ApSr ucnucok. 3a mkhx n 
3a dsepato wm Gredana Borgoaa momurk. ue ck | wun 
Man PEPAAN, H MAH B0€T44 HA HHX. WHO FOcnoAcTBAMH 
Hi ca Ham czekrom. wepkrokom npagaa wrunv n Eur- 
nasnie Toaatp | BoSaoau BHCI"kpHUK. Ha cRoHE pati tu- 
HkSu. ma paani 3ocmaan Hionamuko un spam ro Kazan 
cHoge Lepman. n Aoknun n Bar'baz. ui una | ere Goxinka 
Aouka Aparnu Sckarva n cuva nm Madre. n Eaacin. a 
Ku'kruti'l (Arakia) n akm en NekSaau Bea CTOAHHK | n cre 
e wiipatAnauck n nocragnan cotn îpepvie Bi 3aam $ (guc- 
TIP FOCNOACTEAMH. H A9 Hh 4) mpa ne nmaer aan "me | 
PATH 4 HM AOBHEANTE. pagji cita War 3a WTHHHv BHupr 
MEHOH, H Tor Hetncok sa K&nekiio. wre aaa tom Ilerpa 
ROSROAd, Ele Ba3byom | ero wm uuy: n AAAOYOM B2 pă 
kukrutin Acayin Boaen akm m Îuvaanu eea CTOAHHK, a 
ECAN....£ MAH  B&SBHSATI 'THX “At0qn  Bmiunneannu | tkaa 
TEX. Baa cita acm 84 tor WWT ceA9 Hnenope. Aa 
BSAST 84 496 BA BO4n NopT5 rocnoacPRamn. HZ Taka 
Aă Hart &paruru uukru | nik Acaira Hoac. n akm cu 
Henvaakn. Bea croatnk nerhageek'r Srapeux. ez pSr Hwnauko 
n Bpar ro Basanva cuve Depman n Aokuun | paan canta 
CAMpTA 34 Waka yo ck cATBOpHA Ha Ta Wace 34 Thun 
WTO EBU HA, H SanA4THAH WHH. 4 MAM VALE Ad HE H= 
Mâl9T Man | 'PEramH a e AOBHBATA HHkoAnxe Ha ek erkunin. 
HE Ad CT HM ca B2CRA AOXOAoAM. îi n aa că ne Smniuaer. 

Tocnoaquna pr, mic. 5 dc gar +apru. As. K. AH. 
Pranr'k BEA AOTO%eT YunA, H Hekaaa. Bopa'knva. 

In dos se citeşte nota: mag i Sru aaan uy Hako- 
aăkie Bea croanuk 3 ps Bayern aa HenoxaTko awrodrr. 

Surete II. - 7
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Traducere 

lo Gaspar Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn 

tarii Moldovei. Precum au venil înaintea noastră şi 

înaintea boerilor noştri, lonaşeo şi frate-său Cazanul, 

ficiorii lui Gherman pitărel şi Bateala şi femeia lui 

Sohiiva fata lui Draghici Uscatul şi feciorii lor Vla- 

sie şi Maftei şi au pârât de fata înaintea noastră 

pe Agahiiu jupăneasa lui Toader Boul visternicul 

și pe ginerele ei pe al nostru credincios boer Ne.- 

culache vel stolnic si pe feciorii ei pentru o parle 

de ocina din satul Nisporeşti din a treia parte ju- 

mătate pe apa Moldovei ce este în tinutul Sucevei 

şi au zis că le-au facut lor mare împresurare. Toa- 

der Boul visternicul şi le-au luat lor acea parte de 

ocină de mai sus serisă din satul Nisporești, iar 

giupâneasa Agahia Booae şi ginerele ei Neculachi 

vel stolnic. şi ficiorii ei au răspuns că au cumpărat 

acea parle de ocină de la dânşii Toader Boul vis- 

ternicul încă în zilele Eremiei Moghilă Voevod drept 

110 taleri de argint şi urice şi ispisoace de cumpără- 

tură ce au avut le-au dat ei în mânule lui, numai ce 

au fost oprit şau tăinuit la dânşii ua ispisoc ce au 

avut de cumpărătură de la Petru Voevod şi acum 

şi pârăşte pe dânşii cu acel ispisoc. 

Deci Domnia mea am socotit lor ispisoa» 

cele de cumpărătură ce-au avut Toader Boul _vis- 

ternie de la leremia Moghilă voevod şi alt ispisoc 

de pâră şi de ferue de la Stefan voevod Tomşa ce 

Sau fost mai judeca! ei, şiiarăși i-au fost rămas pe 

dânşii; Deci Domnia mea şi cu sfatul nostru am a- 

flat că este direaptă ocina şi cumpărătură a lui 'Toa- 

der Boul Visternicul pre ai săi drepti bani pentru 

aceea au rămas Ionașco şi fratesău Cazan  ficiorii 

lui Gherman şi a Dochiţei şi Bâteala şi femeia lui 

Sofiica fata lui Drăghici Uscatul şi ficiorii lui Ma-



tei şi Vlasie iar giupâneasa Agahia și ginerele ei 
Neculachi vel stolnic s'au îndreptat şi au pus ferue 
12 zloți în visteria D-niei mele şi de aceia sâ nu 
aibă a se mai pârâ pentru această parte de ocină 
de mai sus zisă şi acel ispisoc de cumpărătură ce 
au avut ei de la Petru Voevod încă lam luat de 
la dânşii şi lam dat în mânule giupânesei Agahia 
Booae şi a ginerelui săn Neculachi vel stolnic; iar 
de ar mai adăugi acei oameni vre-o pâră pentru 
acea parie de ocină din Nisporești să fie de gloa- 
bă 24 boi lu poarta gospod, numai atâta să aibă 
a întoarce giupăneasa Agahia Booae şi ginerele ei 
Neculachi vel stolmic 15 galbeni în mânule lui 
lonaşeo şi a fratelui sâu Cazanul ficiorii lui Gher- 
man şi a Dochiţei pentru o moarte de om ce s'au 
facul pe acea parle de ocină ce au fost alor şi au 
plătit ei, iar mai mult să nu aibă a pârâ nici a 
dobândi nici odată în vecii vecilor, ce să fie lor cu 
tot venitul şi altul să nu se amestece. . 

Domnul a zis. 
Gaspar Voevod, (m. p.) Seris în laşi la anul 

11928 Dec, 20 zile. | 
Ghianghea vel logofăt a învaţat şi a iscălit. 

Borleanul. 

„Acei 15 ughi i-au dat lor Neculachie vel 
stolnie în mânule Bahmaăteștilor“. | 

Eu Nebojatco logofat. 

NOTE 

1) Originalul hârtie; aeta d-nei Ana D. Roseti. (v. 

Surete şi Izvoade, VIII, 41), Pecele aplicată pe hârtie rom: 

boidală ; se ceteşte: ț Iw Lawmnap Boegopa rocnoaapa 3en4n 

MoaAatekou. 

2) Nume de persoane : lonaşeo, Căzanul, Gherman pi: 

tărel, Băteală, Sobiica, Drăghici. Useatul, Vlasie, Maftei, 

Agahia Booae, Niculachi vel Stolnic.
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3) Nume de locuri. Nisporeşt. 
4) Ferâe. In procesul iscat înlre giupâneasa lui Toa: 

der Boul visternic cu ginerile ei Neculachi vel stolnic şi 

între curgatorii lui Gheriran pităre! şi diu Drăghici Useatul, 

Gaspar Voda vede că dreptatea era din partea Booaei A: 

gafiei, căci răzeşii ascunsese pe nedreplul ispisocul de la 

Petru Vodă Ş-biopul, iar Toader Boul cumpărase părţile 

lor cu 170 taleri de argint. Şi ca să închidă procesul A- 

gahia Booae plătește la visteria domnească taxa ferăei de 12 

zloți, iar ispisocul zice : „şi de acum înainte să nu mai aibă 

a se pâri nici a dobândi penru această parte de ocină». 

5) Gloaba. In legătură cu punerea ferîei din partea 

câştigătorului in proces, Domnul are grijă cu să îngreue 

redeschiderea procesului, îndatorind partea rămasă, câ dacă 

ar încerca vre-odată să se mai pârască de această pâră 

„să fie de gloabă 24 boila poarta gospod“ (Aa BSAST aa 
PACE KA, BO4n N9pT8 renAgomH). Cum țara era bogată în 

vite, cai şi: boi, gloaba în Moldova s'a plătit totdeauna în 

boi; pe când in Muntenia era dată în cai. | 

6) Deşugubina. Documentul nostru ne mai arată o 

parle a practicei vechi juridice. Deşugubina deşi odată 

plătită de proprietarul pe hotarul căruia s'a găsit mortul, cov- 

stituea un drept pentru a o cere de la cel ce devenea 

proprietar. Feciorii lui Gherman erau proprietari înainte 

de plata deşugubinei ; moartea de om le-a venit ca o nă- 

paste; Agahia Booae câştigând ea procesul şi luând pă- 

mântul, Pa luat cu toate havalele lui şi in acest caz plata 

deşugubinei cădea in sarcina adevaratului proprietar. 

21) Document din 7128. Dec. 13. iaşi. 

Sumar : Gaspar vodă dă carte de stăpânire lui Pavel vist, ş 
lui Vasile şi Caterinii ficiorii popii Lupşei, să-şi stăpânească cele două 
părţi din a şesa parte din Nisporeşti, împărţindu-şi moştenirea lor 
părintească în 3 părți, 

+ Hw Taunap BOeROAd. EI Macri renApz 3tmMâu 

MoAAaBckOH. Aaa CMH CEC AHCT PCABAMH CASTAM Hain



— 53 — 

Haza Buc. n aparv sro Eacuaie Bic. n cecrpu Ha Kampunu. 
cHYBea nou ASruue ua ro wun cm MOUHIH H cHaniu cz cum 
AHCTOA HAINA AEpYRATH H WEGanuTu | CROHĂ Npaga WrHuuv n 
BHkSnacnie, vu nai non A$niue ure Hataer Ba ceo Hucnoper. 
na Moagagk 8 Boacem C$uanenon, wm Eacero ceao Hueno- 
PE MUT uitema uacm AB'k uacr umo ek păsa'ka'burr ua pu 
Ade? TARE Ad HE HAdA HHKTO. Hui cana nompkaS ca 'TuX 
ABE uacT HA. a scan KoMS Wa3puT ca h'kkon KpHgAB. 4 
WH Aă nHu'kior cos 34 anu [pa Ham. moro Paan 
HHKTO Ad HE CAtBET BAAtp%ATII HAN BAAORATII Ha Hux rp'kA 
CHA AHCTOA HAINA. H HAK Aa He EzAcT, 

Focnoanna Kazaa. 8 Ic Bar Fapu. Ask. ri, 
Hegoxarko soroder Suna. 

hopa'kusa. 

Traducere 

lo Gaspar voevod cu mila lui Dumnezeu domn țarii Moldovei, datam aceasta carte a domniei mele slugilor noastre lui Paul visternic și fratelui sau lui Vasile vist. şi surorii lor Catrinei, _ficiorii "popii Lupşei, ca sa fie ei tari şi puternici cu 'această carte a noastră a stapâni și a apăra a ior dreapta ocină şi cumparătură a tatalui lor popii Lupşaăi ce are în satul Nisporeştii pe Moldova în ținutul  Su- cevei din tot satul Nisporeştii din a şasea parte două parți ce se impart în trei părţi, ca să nu aibă nici 0 treaba cu acele două parți a lor, iar cui se va părea vre-o strâmbaătate acela sa vie de fața



înaintea noastră, pentru aceia nimeni să nu se is- 

pitească a stăpâni sau a învălui pe dânşii peste a- 

ceastă carte a noastră şi *niralt chip să nu fie. 

Domnul a arătat. 
| 

In lași la anul 7128 Dec, 13. 

Nebojateo logofat au învatat. 

Borleanul: 

NOTE 

1) Originalul hârtie, acta D-nei Ana D. Roseti, (Surete 

şi Izvoade, VIII, 19). 

2) Nume de persoane : Pavăl vist. Vasilie vist. Ca- 

trina, pop Lupe. “ 

3) Nume de locuri: Nisporeşti pe Moldova în -ţinutul 

Sucevti. 

4) Carte domnească. In aceiaşi zi 13 Decembre 1619, 

ficiorii popii L.upsei au scos 9 hârtii: prin cea întăi li se 

întărea dreptul de proprietate asupra : părtilor de pământ 

de pe tată—pop Lupșe—şi de pe mamă-—Drăguţa fata 

lui Eremia ; Prin cea de a doua ei luau de la Vodă carte 

de stăpânire fie care.pe părţile sale, să fie tari (moţnii) 

şi puternici (silnii), cu această carte a noastră a stăpâni 

(derjati) şi a-şi apăra (obraniti) a lor dreaptă ocină și cum- 

părătură“. 

De la asemenea cărți domneşti a eşit vorba : ai carte 

ai parle ; căci nu se uita a se pomeni mai jos faptui „iar 

dacă cuiva i se va părea cu strâmbul să vie să stea de 

faţă înaintea domniei meale“. 

Păria legală a cărţii domneşti era insoţită de. ame- 

- ninţări grave la adresa acelor care ar îndrăzui să stea 

împotrivă :. „drept aceia dar nime să nu cuteaze a stăpâui 

sau a învălui pe ei prespre această carte a noastră“.
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22. Document din 7130. April 12, Iaşi 

Sumar : Stefan vodă Tomşa scrie lui Arsenie biv logofat ca 
să gonească din sat din Nisporești pe lonaşco şi Căzan, caie şi-au 
vândut părțile lor lui Boul visternie, aceasta pentru a linişti pe 
Agahia jupăneasa lui 'Poader Boul şi pe ginerele ei Neculachi parea» 
lab de Neamţ. 

+ Hu Grean Tomuwk gotgoqa. Baile macrir renapa 
3eman AoapaRckou. nem reABMH || cass nau  Apcenie 

BHE Aoroder. AdeTuă Sa'rii, epe aaoRaacib np'ka, rea. 
Arazita | ukeuwk nekonuaro 'Toaatp Rova sue eucrkyuur, 
n km en Huvaanu npazaae. || Hemeunui na Iwnamuko. n 
Ha Bpar ero. Basa wm Hienoperi. pekvu pia, reagatn 
AXE MOHH NpOAdA BaAH. tAHa dacr 34 wrhu8. Toaaepoeii 
Bova Ruer'kpnuk. a Kaaa. Baa | upi atu Taunap BOEBO AA. 
wun gzeraack n mkraan na khkrum'k Eoac. n ua akm cu | 
Hukvaakn npakzAaB. PAAn Taă EHIUpEueHaa UacT 34 wrr- 
„nunv, HHo k'&run'k Boae || n akm en HukSaakn nparzaae. 
B0cTaA Hă HU Wwr mpa  gacsro cap'kra Kano lumarr un 
anem wm Tamnap Boegoaa. n wm SlarăanApa Borgoaa. ui 
SB4H NocTa |] Bnan na ant. Kako pa uSiaer wr ceao He 
Nogepu. a wi pakao Hk Îl wnu ne nsnacuk. nporox 
TAKE VâpHTH cec AHCT PCAEMH, 4. TH Aa H3Ră | anu Ha 
HHX AT CEAC HHENOPAHA, H Ad MOCPABHIUH HA Ah. Kao 
Aâ HSHAeT | cor ram. ca Bec. uro BVArT Mata, a ate 
HE HSHAET HA AHb. Ad EVAET || 34 raoav Bi BOA, noprwav 
CCARMH. PAK Ad BH4HPH. Hi HAK He VuunnTe, 

Gam renata. Kazaa, 

S- de. am. apa, an. gi, 
- Tianr'k Bea aoroder Suna n Hekaa, 

Bpuceuu,



  

56 — 

Traducere 

lo Stetan Tomşa Voevod, cu mila lui Dumne- 

zeu domn țării Moldaviei. Seriem domnia mea slugii 

noastre lui Arsenie biv logofet dămu-li ştire că au 

jeluit Domniei mele Agafia jupăneasa raposatului 

Toader Boul biv visternic şi ginerele ei Neculaehi 

parcalab de Neamţ pe lonaşco şi fratele său Căzan 

din Nisporeşti, zicând înaintea Domniei mele că ar 

fi fost vândut ei o parte de ocină lui Toader Bou- 

lui visternie, iar când au fost în zilele lui Gaspar 

Voevod ei s'au sculat, şiau pârât pe giupăneasa 

Booae şi pe ginerele ei Neculachi parealab, pentru 

acea de mai sus zisă parte de ocină, deci jupăneasa 

Booae şi ginerele ei Niculachi parcalab au rămas pre 

ei dinainte a tot sfatul precum are şi carte de 

Ja Gaspar Voevod şi le-au fost pus lor zi ca să 

iasă din satul Xisporești, iar ei până acum nau 

mai eşit, pentru aceia dacă îi vedea această carte 

a Domniei mele, iar tu sa scoţi pe dânşii din satul 

Nisporeşti, şi să le pui lor zi ca să iasă de acolo 

cu tot ce vor fi având, iar de nu vor eşi la zi să 

fie de gloabă 12 boi porţii domniei mele, aşa să 

ştii şi întralt chip să nu faci. 
S'au scris în laşi la anul 7130 April 12. 

 Imsuşi Domnul au arătat. 
Ghenghea vel logofat a învăţat și a iscălit. 

Bercovici. 

NOTE 

1) Originalul hârtie, acta d-nei Ana D. Roseti (Surete 

şi Izvoade VIII, 20). 

2) Nume de persoane: Arsenie biv logofat, Agafia ju- 

păneasa lui Toader Boul. biv visternic,: Niculachi parcalab 

de Neamţ, lonaşco, Căzan, Boae.
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3) Nume de locuri: Nisporeşti. 
4) (Aa Hshacr wr crame Hnenopepn.—să alunge din sâ- 

tul Nisporeşti. Documentul nostru ne desvăleşte o pagină 
tristă. dar reală a vieţei noastre sociale din vechi. lonaşeo 
şi Cazan îşi vinduse părţile lor Je ocină din sat lui Toa- 
der Boul visternic.Fără a prejudeca felul vânzării, ei cre: 
7use a-şi relua părţile -de ocină, şi deschid proces văduvei 
Agafiei, jupăneasa Boului vist. şi ginere-său Niculachi par- 
calab de Neamţ, încă supt Domnia lui Gaspar Voda şi a 
lui Alexandru Iliaş. Domniile fiind scurte pe atunci şi e- 
xecularea hotă'ârilor domneşti era înceată şi lăsătoare. 
Acum Stefan Tomşa hotărăşte în mod mai serios aplica- 
rea izgonirei lor din Nisporești «cu tot ce vor fi avind» 
(ex Bee ue ESAcr Hmaau). Mai mult încă, în caz de îm- 
polrivire ii supun la gloaba de a da porții domneşti (nop- 
TSH reagatn) 12 boi. 

5) Niculachi (Catargiu ?) ginerele Agahiei Booaei vis- 
teraiceasa. se întâlneşte stolnic în 7126; şi parealab de 
Neamţ in 7130. 

23. Document fără veleat 

Sumar: Gaspar Vodă dă carte de stăpânire lui Neculachi vel 
stolnic, ginerele Agafiei jupănaesa lui Toader Boul visternicul, să-şi 0- 
prească satul Nisporeetii, cu vecinii, fără a da ceva Buhmaăteştilor şi 
Popşeştilur. Ă 

Y Hw Lauinap noegoaa. B(o)neto macrir CENApa 3eatan 
IoAAaRcROM | Ada, CAM CEC AHCT PCARMH. HauleAv B'kp- 
noqv Roa'kpun MenSaakie | Bea cToanuk. Ha me wu AA £CT 
AMOUEH HM CHAEH CHA AHCTOM CARA | ApaRATu Hi WER0po: 
HHTPH, €ROH page ceo nonatk He | nopepu. ca cveuan ui 
CA BEC NpHWA, ue Aagar BSkmaren un Ilonusetpuat | 
HHATA, 4 Komve Hui tion Kpugav. Win crari ani 
MpEA, cum Han N Bak | He Bzarr. 

Hw Taunap Bocca. 
Surete II 3



Traducere 

lo Guspar Voevod, cu mila lui Dumnezeu 

Domn ţârii Moldovii. Datam această ca:le a Dom- 

miei mele credinciosului nostru botrin Niculachi 

vel stolnic ca să fie el tare şi puternic cu această 

carte: a Domniei mele a stăpâui şi apăr al său 

drept sat anume Nisporeştii cu vecinii și cu lot vc- 

pitul, să nu dea Buhmaătenilor şi Popşeştilor nimic, 

iar cui sar parea vre-o strâmbâtale el să slea de 

fată înaintea noastră şi întralt chip să nu fie. 

lo Gaspar Vodă. 

NOTE 

1) Originalul hârtie, acta d-nei Ana D. Roseli (Surele 

şi Izvoade VIII, 21). Pecetea mică aplicală pe ceară. se 

citeşte + Iw [...,..MOAaAaBcKOH, cap de bou, steaua, soarele 

şi luna. 

2) Nume de persoane: Niculathi vel stolnic, Bulumă- 

teştii, Popşeşti. 
3) Nume de locuri: Nisporești. 

4) Escnan=vecini (rus  cockaz=vecin), Satul Nispo- 

reştii avea şi vecini prin 1620, de ovare ce Toader Boul 

visternic, mărindu-şi proprietatea în Nisporeşti prin cum- 

părături a lrebuit să-şi aducă oameni străioi pentru tre- 

puintele moşiei. ori a redus la stare de vecinătate pe 

mulţi din foştii proprietari mai domoli, pe când pe cei 

mai dârji a fost silit a-i izgoni din sat. Noţiunea de şerb 

se redă în textul slavon prin cuvântul susead (rus sostkdz) 

cae nu ne dă de căt ideia că şede cu (casa alăturea de 

altul), deci senzul formal şi exterior al aşezării vecinului 

nou venit, iar nici de cum şi noțiunea de şerb, supus eco-
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nomicezie. Pe acest inteles formal şi exterior se sprijină 

D. Cantemir şi explică origina şi natura vecinălăţii în a sa 
„Scrisourea Moldovei“. 

24. Document din 7130 Iunie 28, Iaşi 

Sumar : Stefan Tomşa Vodă dă dreptate Dochiţei, fetei lui 
răghici Useatul în procesul ce Pa avut cu Agufia Bnoae visterniceasa 

i eu ginerele vi Nicula hi stolnie, şi-i dă să stăpânească a treia parte 
iu a treia parte din Nisporeşti, după ce au jurat cu 24 jurători. 

L 

d 

+ Huw Grredan Toamuk Roegoaa. Boaieto MHaccrite 

Locnoaapz BEA AMOAAABEKONI. Wăte UpiMAoUIE npika, roc- 

HoAcPeamni  Acknua |] avuta Gekamvaczu  Apzruu. n exc 

Bparitae uk wT Incnopetini. n meraan ca anie pila, rocz 

HoAcTeamu, ca KE || ruk Bovaoen n ca kr en Hukv- 

AdKIN CTOANUK. HN ca Back CHHORE HK. Baa EAHa uacr 

wrunta Wr He || nopeijin. vw moroxe ceaa. 7 'Tpera uacr 

TpETĂ WACT. UTE pERAN WHE XE EHAH NpoAdani hovaoen, || 

A AOHH TAK KABAA BO WHH HE NpOAGAN TOTA uacT, A HI 

BUAEP HHUTA. PARE POCNOACTBAMH  A4Aokn Ah || GOac- 

KHUoR. n ExCEX Bparitaa! e 4 GH mphenraru ca Ei, . Bo- 

XHAHHUM. KARO Î| tie NpoAdan Tora ac WWPHHHA Briuipez 

VEHHA, WHO KOAA BHAH HAI AH Hu ripiuani ca Baciby uk 

GOXHANIUN | Bacu AA AoGpHL caveu rcagmu Agopikuii, 

a ku'krnnl Bova Buc. ni "km tn Heoaakne croanuk || n ca 

HX VA. KOTAA EHA'Ean (0HH TOAHKHX AOAR AB Boku: 

anu cu 3a anus. vu Hexor'Ean |] anuur ux npucuraru 

H& NOTORAANC'E Ba HX AOBporo Bac ee conu wTr np'ba. 

AHOTH || ara AoRâny. H Aaa n aHwaai HF Npaza wrHuta 

H AEAHHHa 470 BMUINHCANĂ, WT Tpera Wacr || mpera uacr 

d Bu Anpăaan Wu qkauna. mam ere Aa BA bate
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PAKOE TOKALEK | Mie con ati Snpasanii atei uzarkykato 

wo Ha COaoknua n wr asc'k Bparitax Hy |] depre kaxo 

ger BAKOH BEMCKOAY, 1 AA II AWP Hac Hi NOPBPAANAN 

ECAMH HA HK pata wma ui akanuna. ca Excka 40” 

XOAM. H HH HUETO W7 NAeMeHHuAt ova Bic, Han Ww7 

ATI Hy Aa Be | avar man meraT. a un AORHBATH A 

cita ml Hukoanăe npka, cita Ac Hanu. 

Gam reann Beata, v Iăc gar. apa. IOu. ru. 

| Avaurp8. 

Tramrk gta aoroder vuna n nckaaa. 

Traducere * 

——-— 

lo Stefan Tomşa Voevod, cu mila lui Dumne- 

zeu Domn (ării Moldaviei. Precum au venit iînain- 
tea Domniei mele, Dochiţa fata lui Draghici Usca- 
tul şi cu toţi fraţii ei din Nisporeşti şi sau jude- 
cat de fată inaintea Domniei mele cu jupâneasa 
Boului visternic şi ginerele ei Neculachi Stolnicul 

şi cu toți ficiorii lui pentru o parle de ocină, din- 

tru acelaşi sat din Nisporeşti din a treia parte, a 

treia parte ce au zis ea că lau fost. vândul Boului; 

jar ei aşa au raspuns că nu av vândut “acea 

parte şi nici nu ştiu nimic. Deci Domnia mea 

am dat zi Dochitei şi tuturor fraţilor ei ca să giure 

cu 94 de giurători că n'au vândut acea parte de 

ocină de mai sus zisă; deci când au fostilor ziua ei 

au venit cu toți giurâtorii lor, toţi oameni buni, slugi 

Domnești, Curteni, iar giupăneasa Boului și ginerele 

ei Niculachi stolnicul şi cu neamul lor când au va- 

zut ei atâţa oameni buni giurători, toli de fața ei 

n'au vrut să-i lese să giure ce s'au tocmit de a lor
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bună voe înlre dânşii dinaintea a mulți oameni 
buui şi au dal şi au lăsat lor dreaplă ocină şi mo- 
șie ce s:rie miai sus din a lreia parte, a treia parte, 
ca să slăpâvească ei moşia, deci noi dacă am vă- 
zut acest fel de tocmala între dânşii i-am îndreptat 
și am lua! de la Dochita și de la toți fraţii ei 
feruia după “cum esle lgea [arii şi am dal Şi de 
la noi şi am întarit lor, a lor dreaplă ocină şi mo- 
şi cu tot venitul şi altul nime din neamul Boului 
sau din ficiorii lor să uu mai aibă a mai pâri, pen- 
tru aceasta pâra nici a mai dobândi nici odata peste 
aveastă carte a noastră. 

Insuşi Domuul a poruncit. 
S'au scris în lași la anul 7130 lunie 28 zile. 

Ghengtea a învățat și a iscălit.. | 

Dumitru. 

NOTTIE 

1) Originalul hârtie, acta d-uei Ana D. Roseti (Surete 
şi izvoade VIII, 22). Pecetea cu ceară roșie căzulă, 

2) Nume de persoane : Dochiţa fata lui Drăghici Us- 
calul, Niculachi stolnic. 

3) Nume de locuri: Nisporeșşlii. 
4). Jurătorii (Gonaunun). Dochiţa fata lui Drăghici Us- 

catul aduce credința a 24 jurători — bojilniţi, prisejniţi — 
„toti oameni buni, slugi domnești dooreni (curteni) „şi fi- 
ind toți gata să jure pe sfânta Evanghelie, jupăneasa Bo- 
oaea ma mai pulul sta în potrivă să-şi încarce sufletul pe 
nedreplul, ci a căzut la invoeală, și a lăsat pe Dochiţa 
să-şi stăpânească partea ei din Nisporeşti. mai mult încă, 
Dochiţa şi fraţii ei şi-au pus ferde in visterie după zaco- 
nul țării, adică după „obiceiul pămintului“ (Kato ee, aa- 
KOH BEMCKOAMV),
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25. Document din 714 Febr. 14, Suceava. 

Suma» : Eremia Moghilă Vodă întăreşte lui lonaşto Ganca 

vis. cumpătura ce a făcut în satul Miteşti, a treia parte din a patra 

pate din jumătate de sut, de pe Molduva, cu 50 taleri de ia Elinca 

fata Cristei, nepoata Anuşcăi. 

+ Tw Epeaira Mornaa gorgoaa. Îa(o)iero a(u)a(o)erite 

v(o)en(o)a(a)pa atatan  Moaganeon.  w(0). npihar np'ka, 

nam | n npka nana Boa'tpn. Gannta asuka Kop(u)ervuun 

auvka AnHSuannn. 10 EH APEpOIo BOA | HHKHAi HenonSX- 

AEHHA AHHNPHCHAGBANA. H NPOAdAA CBOA lIpABdă WTHHHS. n 

Akannnă | nenpngnaie 3a W3wkun$, umo Miaaă BaBa ei 

AunSuua. we crapare Gmedana RoeBoAH. | Tperaă dacr. 

WT VERpzTAA Wace WT Noaognna. ceao 7 AĂnrein. na 

moagat'k, ma npopaaa | cas nameaă, — IwHaniko Lank. 

BHCTEPHHUEA. 34 METAEC'ET TadEpu, H BANAĂTHA en | nenazită 

wm pia Madi. That paan Kato Aa EC caSSi  Haliieaiă, 

wake Lan'k. Eucrephiuea | ui WWP nac WTIIHIHY CA ACEA 

ACXSAOA. H HA Aa CR ME Vawiulaet pa, cnat  ancroa 

Haina, 

T(o)e(no)a(uuz peu, 

Ilue v Gvuaz, akm Fapai Dep, ai. 

Traducere 

lo Eremiea Moghila Voevod cu a lui beu 

milă Domn Tarii Moldaviei; iată a venit înaintea 

noastră şi înaintea a lor noştri boeri. Flinca fata 

Cristinei nepoala Anuşeăi de a ei bnuă voe de 

nime silita nici asuprită şi a vândut a sa dreaplă 

ocină şi moșie din privilegii de schimb ce avuta
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moașa ei Anuşca, de la bătrânul Stefan Voevod 
a 3-a parte din a 4-a parte din iumătale sal din Mi- 
teşti pe Moldova; aceia vândut'a slugii noastre lui 
lonaşco Ganea vislernicel drept 50 taleri şi a plă- 
lit ei deplin dinaintea noastra. Pentru aceia ca să-i 
fie slugii noastre lui Ionnşco Ganea vislernicel Şi 
de la noi ocină cu toate veniturile şi allul să nu 
se amestece înaintea acestei cărți a noastre. 

Donul a zis 
Sa scris în Suceava la anul 7147 Febr. 14. 

NOTE 

1) Originalul hârtie, acta Spidon Irimescu (v Surele 
şi Izvoade VIII, 55). Pecelea in ceară, sfaârimată. 

2) Nume de persoane : Elina, Cristea, Anuşcea, lo-: 
nașeo Ganea visternicul. 

3) Nume de locuri: Mitesti pe Moldova. 
4) BaBa= Aaa. 

5) 1! din + din 1] de sat Miteşti. Anuşca moașa 
Flincăi trăeşte supt Slefan cel Mare; ea stăpânea o jumă- 
tale de sat din Miteşti, luat schimb după cum arată ispisocul 
noslru, „din direse de schimb ce a avut babu ei Anusea - 
de la bătrânul Stefan voevod“. Anușca lăsând 4 copii pe 
jumătatea ei din Miteşti s'au împărţit în 4 părti, din care 
Cristea stăpânea o pătrime; Cristea a avut 3 copii, din 
care aceasta Elinea stăpânea o treime ; deci din tot satul 
Elinca vinde în 1609 Febr. 14 lui lonaşco Ganea cu 50 
taleri a 24-a parte de sat din Miteşti. 

26. Document din 7113 Mart, 14. Suceava. 

Sumar: Eremia Moghilă Vodă întăreşte Sofroniei, mama lui 
Ganea visternicul, actul de jurământ adeverit de Agafton Episcopul 
de Roman, cum Ganea a cumpărat pentru femeia lui Marica 3 locuri 
de case în Mihăeşi şi hotarăşte ca acele case să fie a fiviorilor Ganei, 
iar nu a fratelui său, 

+ Hw Epemira Mornaa orgoaa. Rohe m(i)afo)erito 

r(o)en(o)a(a)pz arman  AMoapaneren. we) npinac | np'ka,
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namu. n np'k amean Boabpu, Godponita maru Lann Buc- 

mepnnua ni ca c(u)moge en | Hexndop n Hear. n ca e4uh 

Saune sa ee'arkmeacrao wr wr(ejuz Aragon En(njek(o)na 

Pomaticken. | rakoăt(€) NOToRMHAN HX. ca KUBrHUA avzpitka. 

Tanen. paAn 'Tpu AomoRe Wor cea | Mănxzerin, (1po) kana 

cam Fan'k ae km'krunk er(0) Mapinka. aae npuckraan | 

na c(e'k)moe evr(an)reaie Godponira. n cz clu)ioge en H ecudsop 

n Hcax. n cz pi nguekutiuu. rako(e| | noivuna (run '7p) 

n ASmoge 7 atare! cam Lam v(coBHo) 84 cete urez 

CH Hi  wnoagiian(câ) (......... O HHO AMhl 1ako:k(€) 

(euaib)koa rom annc Ba ce'Ra:Rrea | ergo wr wr(e)n,. 

Aradbron. a dili TakoXArple) n WT Hac Aaa Hi NOTEPEANAN 

scan | "run pn Ao(mote). wr Anyzerp. Ad cr c(h)Hoai 

“Tanen veoRneeT (47) HHHuk BpaTin cRoH | că Bacea A0- 

XA. N HM Ad ce HE VAMUIAET HHKOAME HA BEI, TIQEA, 

CHM ANCTOM HALIHM 

T(o)en(o)a(n)nz Beata. 

nuc v Gvuark, ab agri. Map aj. 

" Gmpenu Bta acroder vulu)a u uekaa. Hukoag. 

“Traducere 

lo Eremia Moghila Voevod cu a lui D-zeu milă 

Domnu Tarii Moldaviei iată a venit inaiulea noastră 

şi înaintea a .lor noştri boeri Sofronia mama lui Ga- 

nea visternicel şi cu fiii sai Nekifor şi Isac şi cu 

un zapis de mărturie de la părintele Agafton Epis- 

cop Romanului cum sau toemit ei cu Doamna Ma- 

rica Ganei pentru 3 case din satul Mihăeşti ce le-a 

cumpărat însuşi Ganea făra femeia lui Marica, dar
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au jurat pe sfânta Evanghelie Sofronia și fiii săi Ne- 
kifor și Isac şi cu 12 jurători cum a cumparat a- 
cele trei case din Mihăești însuşi Ganea în deosebi 
de jupâneasa sa, Și s'a îndreptat înaintea domniei mele. 
Deci uoi cum aim văzut acel zapis de mărturie de la 
parintele Agafton, iar noi aşijderea și de la noi am 
dat şi întaril înşine acele 3 case din Mihăeşti să fie 
fiilov Ganei în deosebi de alţi fraţi ai săi cu toate 
veniturile şi altul să nu se amestece nici odată în 
veci îuaintea acestei cărti a noastre. 

Domnul a poruncit 
S'a scris în Suceava la anul 7114 Mari 14 

Stroici vel logofat a învățat şi iscalit 
| Nicoară 

NOTE 

1) Originalul hârtie ; acta Spiridon Irimescu. (Surete 

şi Izvoade VIII, 56) Pecetea aplicată în hârtie, se ceteşte 
(Iw permita... gekon.). 

2) Nume de persoane: Sofronia, Gane visternicel, 

Nekifor, Isac, Agafton Episcop de Roman, Măriica giupă- 
neasa Ganei, Nicoară. 

3) Nume de locuri : Mihăești. 

4) Gane visternicel. Numele Gane, Gănescul, Gă- 

neşti se înlâlnesc în cele mai vechi documenle (vezi vol.], 

33, 138). Aşa avem un Toader Gănescul în 1445 ; satul Gă- 

neşti spre Crasoa în '1493;—Mama acestui Gane vister- 

nicel vedem câ o chemă Sofronia şi că mai avea de 

frate pe Nekifor şi cumnat pe Isac; iar pe femeia lui 
o chemă Măriica, şi că avea fii şi fele (Aâ cer cnom Lane 
VCORHOCT WT HHHL BpaTiu .cEOH). 

5) Parle juridică, Ganea visternicel cumpărase 3 case 
în Mihăeşti în deosebi de jupâneasa lui Mărica (vcono sa 
ego ku'&runu), Aşa au jurat cei 12 jurători (lpnetxunun= 
5OXHAHHUH). pe sfânta Evanghelie îu Episcopia de Roman ia 

Surete II. 9
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faţa: episcopului Agafton, şi aşa au adeverit însuşi Episco. 

pul la zapisul lui de mărturie (34 c&'RA E TEAcTEO). 

* Se vede că Mârica pretindea pentru dânsa şi cele 3 

case, iar Sofronia, mama lui Ganea visternicel, şi cu fe- 

ciorul ei Nekifor şi Isac ginerele le cereau pentru dânșii, 

de vreme ce Ganea le cumpărase în deosebi de femeia 

lui, de şi avea copii şi cu dânsa. Domnul judecând după cele 

mărturisite hotărăşte că cele 3 case le vor stăpâni, ficiorii 

lui Gane visternicul, în deosebi de feaţii lui, adică de Neki- 

for şi femeia lui Isac. 

Ca element juridic ar reeşi de aici, că un bărbat în- 

surat, având şi copii cu femeia lui, dacă cumpăra ceva, 

singur iscălind în act, fără femeia lui, moştenitori erau 

numai copiii lui, iar femeia, nu se bucură întru nimic de 

această avere a barbatului. Şi că numai la 'acele bunuri, 

la care lua parte impreună ca cumpărătoare, femeia se pu: 

tea bucura de folosul lor. 

27. Document din €112 Mart 10. Iaşi. 

Sumar. Eremia Moghilă Vodă dă în stăpânirea Măricăi, jupâ- 

neasa lui Gane visternicel, părţile lui din Mihăeşti, Miteşti, Cioho: 

reani, şi Jiuteşti, cumpărate împreună cu soțul ei, după ce a pus 

ferâe 12 zloți în visterie. - Se 

+ Hw Epeaita Mlornaa BoegoAa. Boătieto MHAocTiIe Pocno- 

mpa, Raau. ni pă, 
  aapa 3eatan Moa aascon. watt npinAotu'k 

Rate Eoa'kpu. Hauin cavru, EHskHop. BHcTEpHHULA BPAT 

Tană. | n Kvanar ero Hcak. akm Godponin. n r'kraan. 

na Mapiuka Ku'kruwk Tann eHcTepHHuta | paan canu 

acru Sa win. or Muyzeap. nor ura. ni WT 

lakoplin, n vw Aidei. pexvuun | ve) ve npuxoanrerk 

E. AEPRATH, E& TÎN WACTH. d WHA RABAAA. AXE CVT £H RH- 

nSnaenie | NpaBiM.. Hă CEON KOAATH, KVNHO CA MAX eh Tank. 

H Rasa, henucoaue Kvnenie | wm. Îlerpa BorgoaHi. i WT
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POENOACTEAAMH. H HAdET. H AATH €2 HA, Oro paAH rocz 
HOACTBAAH czAtikom | na ni wepkmoroa cz haunai cze'bk- 
TAI. KâkO Aa Haar apari  Mapiua | kukruna Tan. 
BACH "PUR MacTH. EX KVONAN BZKVIVE ca Ma Et. AN: 
AEX(€) Bzavr  xuen | c(n)none HX. 4 No czuparu AX. Ad 
HAAET Whă Arpkarii nosognua. ni aparin Tann | mu no 
AOBHHA. HA MAMAET COBH AEPRATH NOAORHHA H KOMA'TI, 
H CHOBEMUTO Haar | gavnk, n aa ne (H3u) Aaer tinkoau$ 
H3 "THX WTHHHH, 4 (A) BEACT KVNHTU HAKTO | Aa BvavT 
H mina emv u3rucaein. a Hcuimcoaue Ad EYP B4 paku 
Gparitaai | Pann. nenea Hekndop. n kvmnarv ere Hcarv. 
Aa He mare vranru | ez w'kkona Bprkmenn. 'TaX(€) 
Hundsop. n Hear. sar Gosponin socmaan. a Alapinta ! 
vipagnaac(k) n nocragttaa conu 'depzie Bi aa, mo wm 
caaa Ha tpka, aa he Hataer | brau, tutkoanae na g'kru 
npka cum ancroa Haina, 

Gaa rociioanHz peu. 

une v Îdc, akm, “Fapei Mapm î. 
H Ada "ron vru ip. v pvk BzcknSa vpunap. Reankomv 

Aorodert ASmnrgs. 

Traducere 

  

lo Eremia Moghila Voevod, din a lui D-zeu 
mila Domn țării Moldovei, iată a venit înaintea noa- 
stră și înaintea a lor noştri boeri, a noastre slugi, 
Nekifor, visternicel, fratele Ganei, şi cumnatul lui 
Isac, ginerele Sotroniei, şi s'a judecat cu Marica, 
doamna Ganei visternicel, pentru unele părți de 
ocină din Mihăeşti, şi din Mitești, Și din Cihoreni
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şi din Liuteşti, zicând cum nu i se cade ei a staâ- 

pâni în acele parti; iar dânsa arâta cum sunt ei cum- 

parături drepte cu ai săi bani împreuna cu bar- 

batul ei Ganea şi arată ispisoace de cumpărătură 

de la Petru Voda şi de la Domnia mea, și are şi 

copii cu el. Pentru aceia Domnia mea, am jude- 

cat lor şi am aflat cu al nostru sfateum sâ aibă a 

stapâni Mariica doamna Ganei toate acele parti, 

care au cumpărat împreună cu barbatul ei, pănă vor 

fi vii fiii lor; iar dupa moartea lor să aibă dinsa 

a stapâni giumatate, şi frații Ganei tij jumatate, Şi 

sa aiba dânsa a stăpâni şi banii cu fii ce au îm- 

preună ; să nu (lasa) nici odata din acele ocini, iar 

ce va fi cumpărat întru nimic să fie şi banii să-i 

fie perduţi. iar ispisoacele ce vor fi la mâna fraţi- 

lor Ganei, anume Nekifor şi cumnatul său Isac, să 

nu aibă a se mai tăinui vre-odată. caci Nekifor şi 

Isac ginerele Sotroniei au rămas şi Mărica s'a în- 

dreptat şi a pus singură feria 12 zloți. Deci de 

acum înainte să nu aibă a se mai judeca nici 0: 

data înaintea acestei cărți a noastre. 

Insuşi d-l a zis 
__S'a seris în laşi la anul 7412 Mart 13. 

„şi a dat 3 ughi ferieîn mâna lui Baseanu U- 

ricar pentru vel logofat Dumitru. 

NOTE 

1) Originalul hârtie ; acta Spiridon lrimescu. (Surete 

şi Izvoade VIII, 57). Pecete mică aplicată pe hârtie. Se 

ceteşte  Iw Epemira.... BckoH. 

2) Nume de persoane: Nekifor visternicel, Isac gine: 

rale Sofroniei, Mărica jupâneasa lui Gane, lonaşco visternicel. 

3) Nume de locuri: Mihăeşti, Mitești, Cihoreani, 

Liuteşti. 

4) Găneştii. Actul acesta lămureşte şi mai bine nea-
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mul Gănesc. Sofronia avea 2 ficiori: pe lonaşco şi Nechifor 
Gane visternicei şi o fată măritată cu Isac, ginere (sk) So- 
froniei, şi cumnat (kvmua?) Găneștilor, 

5) Procesul. Marica femeia lui lonaşco Gane visternicel 
stăpânea cu fiii săi în 4 moşii: Mihăești, Milești, Cihoreni şi 
Liuteşti, cumpărate cu drepţi banii ei impreună cu barba- 
tul ei Ganea (kvnno cz mzx e Lan'E), încă de pe vremea 
lui Petru Șchiopul (nenncoaue knexuie wr Ilerpa ROrROAH). 
Cum rudele barbatului Măricăi ziceau că dânsa n'are 
drept a stăpâni în acele 4 moşii, Doranul hotărăşte că Ma- 
rica are drept să stăpânească toate cele 4 moșii cât limp 
ii vor trăi copiii, iar după moartea lor să le stăpânească 
pe jumătate cu cumnaţii săi, fraţii lui Gane, de oare-ce 
cumpărăturile le-a fost făcut ea împreună cu barbatul ei, 
Ganea. Tot odată Marica să stăpânească şi banii ce 
vor fi împreună cu fiii săi. Mai mult înca Domnul zice 
că dânsa să nu iasă de pe moșiile sale, cum ar fi vrut 
rudele barbatului, ci să le stăpânească dânsa (cos Atp- 
ar) cu fiii săi (chonm) ca una ce le are impreună cu 
ei (uro nmart Bakvutk). 

28) Document din “118. April 15. saşi. 

Sumar : Constantin Moghilă Vodă întărește lui Toader Boul 
visternic cumpărâtura ce a făcut cu 50 tateri de argint în satul Mi- 
teşti pe Moldova, de la Pavel, fiul Măricăi, nepot lui Eremia vătag. 

+ Iw Bocranmun Mornaa Botgoaa. Biti  MAcTiI 

FCNAPE SEMAH AMOAAaRcKon.wWte npinAc upka, Ham | Hi up'ka, 
VCHMU Hâui HMH MOAAaBCHHAH EOA'EpH BEAHKHMH hi Maat. 
Ilagta cin Alzpu | ka. guvk permita BzTay. HHKHAI Heno- 
HVAC AHHIIDHCHAORAN. H NgOadA cEoa NpaRaa | WrHHHv H 

AEannv wr oypuk uro nmaa aka ere Epeaira wm (Ile 
pa ?] Eoegoau. ucr cqv | tanko ck nseeper. wm ceao Alu-
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TElji. Ha AISAA0BA,. WTO V BOACET ' GvuaBckon, Ta DBOAdA | 

noakpunv namemv Bkpnoav. Toaarp ova BHceTirapunk. Să 

nem ateikr. mâacpok | cpeăpanuk. Hi Banaarha Sci Henaatia, 

H. ma. cpespznui v pvk. lanea cuz Mapuka. | Ho an 

S&HA'EX Hy ACBpOROANCH TORAEX H NAZHOIO BANAAT NpOAMEKII 

BY. BE TOMMY |N AU WWT Hâc AdâHi fi NOTEPEAHAH ECAH 

goakpunv nameav E'kpoav ova | BHeTiIapuHk, KAko Ad 

SC EM H WÎ HAc WTHHANS H VpHK Ca ECE AOXOACA. H 

HN Aa Ch | HE VaimulăeT BEA, CHA AMETOAL HA HAI. 

Tenanz ge. 

«Inc vw Tăcox, game. 3pui lu. i. 

| Ilzrpamko BA ABopiuk Suna Hi HckaA. 

Bau , 

Traducere 

Io Costantin Moghila Voevod dina lui Dumnezeu 

milă gospodar Tării Moldaviei; iată au venit îna- 

intea noastra şi înaintea tuturor» a lor noştri Mol- 

doveneşti boeri a mari şi miti. Pavel fiul Mărică:, 

uepot Fremiei vătah, de nimeni învăluit nici asu- 

prit şi au vândut a sa dreaptă ocină şi moşie din 

uric ce Pa avu! bunul său Eremia de la (Petru 7) 

„Voevod, partea lui câtă i se va alege, din satul 

Mileşti pe Moldova, ce-i în ținutul Sucevei, aceia a 

vândut boerinului nostru credincios lui Zoader Boul 

visternie, drept 50 taleri de argint, şi a plătit toţi 

deplin 50 taleri de argint, în mânule lui Pavel fiul 

Maricăi. deci noi cum am văzut a lor de bună voe 

tocmală și plată deplin între ei, într'aceia şi noi de 

ia noi am dal şi înşine am întărit boerului nosiru cre- 

dineios lui Boul visternic, ca sâ-i fie lui şi de la noi



ocină şi uric cu toate veniturile. şi altul să nu se 
amestece inaintea acestei cărti a noastre. 

Domnul a zis 
Sa seris în Iaşi la anul 7118 April 15. 
Patraşco vel dvornic a învăţat şi a iscaălit 

Başet. 

NOTE 

1) Originalul hârtie; acta Spiriton Irimescu (Surete 
şi Izvoade VIII, 89), Pecetea mică încrustată pe hârtie 
romboidală. | 

2) Nume de persoane: Pavel, Mărica, Eremia Vatab, 
Toader Boul visternic. 

3) Nume de locuri: Miteşti pe Moldova în ținut Sucevei. 

29. Document din 7118. April 24, Iaşi 

Sumar: Costantin Moghilă Voevod dă şi încuviintează ca Ste. fan Bleandă, Ionaşco Bleandă, fraţi şi vărul lor lonaşco Bleandă şi sora ei Hăcimanda şi alţi liuzi ai lor să întoarcă cei ' 10 taleri daţi imprumut de Patraşco căpitan şi să-și țină părţile lor din a treia parte din Bădeşti pe Moldova la Suceava, 

+ Hw Rocranrun Mornaa BOEROAA. EOXIIO AMHAOCTIR 
POCHOAGPA BEMAH AMOAAABCKOH. WE NpIHAOUIN NpEA Haati | 
H pEA, Hanau Boa'kpu. cavra nam I[ledan Kakuat, u 
&par ere Hwhawko. n naeatenu ere Fwnauko. | Ba'knak. 
H TEPdAn a ANM Ha cavra Ham B'Epnin Ilzrpaniko kznu- 
TEN DAAn TpeTaa act wm ctao | Hzatipi uro Ha mMoa- 
AaB'k $ toascr GSusgn. n kasan Butunneanni Bacu Acipu 
axe Kvnna tă llzrpanuko | kanwr'ku PAAH As. Yrogeku wm 
EANH AeMEHHKOBE HX menta wm Gaga wr Aevrap.u wr 

| AAN WX. n wr XzaumzHAă Apa H WT AAH tron
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wm ceinoge Tikva. a Ilarpâuo zur geue | ae BE KvuHA 

OA UacT WT EZA'EHH. HA TARMO AdĂ Atcikr Taarp v Batai 

um euwnucanuum Gan | n Xoumzhani HI chiHeBEM m'brva. a 

wun cav ezsaauuk cane akero 34 c'BHo. ă GHCEp KocHAu, EA 

OA | POCNOACTEAAMH WCOKOTHXOA H CA HAUIsro cagkr. i AdAc 

xom anwnucannn IȚledan Enkuan n spam ero Bwnauuko | n 

U AEMENHKY UX. Hiwnamko Baknan. n Gagu în Xoumăaii. ni 

cuimoaea Tikmvaog, H EZCHA AOAEA | HA Kâko AA UMatT 

eparumu win nun'ksu IlzrgaukoRH kanirkn pan 'ToA 

mperaa WacT WT CEA9 EBAEUIH. | H Ad AEPKATII CEE WTHHAY 

CR BCE AOĂOACAI, N KOTOBIN H3 HHX WT WătMenHkOBE HAI 

B'GekompeT, | NpoAATH. 4 EH He HMAA BOA MBOAATII. HIM 

UIORALA. Hă Ad E NpOAâcT kmock wBprkiper | WT Nat 

MENHKORE HM EAHH'Eruunai Ko cr WBgrbiper KVIHTH  €ă. 

moro papi. WT ESA4 Ha pia | ad HE HMAeTr Akas  Ilz- 

TBAuikO K2NHTAH A0 TOA WTHHHA. HHKOAHXE HA gin NPtA 

CHM AMCTOM HâuiHA, 

Tocnoanua pri. 

uuc 8 Tăc exakro +3pui an. KA. 

[lzmpauko BA ABOpHHK Suna H HCKAA. 
Nraoarko. 

“Traducere 
rr —— 

lo Constalin Moghila Voevod din a lui Dzeu 

mila domn ţării Moldaviei; iată au venit înaintea 

noastră şi înaintea a lor noştri boeri sluga noastră 

Stefan Bleandea si fratele său lonaşto şi semintenia 

sa lonaşeo Bleandea şi a pârât de față pe sluga noa- 

stra credinciosul Patraşco căpitan pentru trei părti



  

_ 13 

din satul Badești, ce-i pe Moldova în ținuțul Suce- 
vei, şi au arătat mai sus scrişii  Blendești, a 
cumpărat lor Pătraşeo capitan penlru 36 ughi, 
de la unele neamuri ale lor anume de la Sava 
din Leutești, şi de la liuzii los, și de la Hăcmăndă 
Drab şi de la liuzii lor şi de la fiii Tealului, iar 
Patraşco căpitan zisa că wa cumpărat acea parte 
din Badeni, ci numai a dat 10 taleri împrumut a- 
celor de mai sus serişi Savei și Haemandei şi fii- 
lor 'Teatului, iar ei iau fost dat un loc de fânaţ 
ca să-l cosască. Intr'aceia domnia mea am socotit 
şi cu al nostru sfat şi am dat mai sus scrisului 
Stefan Bleanda şi fratelui său lovaşeo şi rudei lor 
lonaş:o Bleaiidă şi Savei şi Ha&mândei şi fiilor 
Teatului şi tuturor liuzilor lor ca să aiba a întoarce 
ei banii lui Palraşco căpitan pentru a treia parte 
din satul Bădeşi, şisă-şi stăpânească ocina cu toate 
veniturile şi cari din ei sau din neamurile lor ar 
voi să vândă, el să nu aiba voe a. vinde, altor oa- 
meni, ci să-l vândă cui s'ar afla din neamuri lor 
mai deaproape, şi cui sar afla că cumpără ; Pen. 
iru aceia de acu înainte să nu aibă treaba Pa- 
traşeo căpilan, în acea ocină nici. odănăoara în veci 
înaintea acestei cărți a noastre. 

Domnul a zis , 
Sa seris în laşi la acul 7118 April 24. 

Pătraşco vel dvornic a învăţat şi iscalit 

Nebojateo 

- NOTE 

1) Originalul hâetie ; acta Spiridoi lrimeseu (Surete 
şi Izvoade VIII, 94). Pecete scrisă şi aplicală pe hârtie 
romboidală, se ceteşte :  Îw KOCTANTHN MOPRAA BOIBCA, Cap. 
de bou; stea, soare, lună. 

Surete II. | 10
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2) Nume de persoane : Stefan Blcandea, lonaşco Biean. 

dea, Păiraşeo căpilan. Sava, Hăcmănda. Drob, Tealul. 

3) Nume de locuri : Bădești, Bădeani. | 
4) Juridice :Blendeştii ziceau că Palraşeo căpitan cum- 

părase cu 36 ughi părți din satul Bădeşli de pe Moldova, 

|inulul Sucevei de la unele din neamurile Blendeştilor: Sava, 

Hăcmândă Diib şi Tetuleştii; Pălraşeo căpitanul arălă Dom. 

nului că dâusul wa cumpărat, ci a împrumutat numai 

10 taleri, penlru care cei lirei i-au fost dal ca lolos să 

cosască un loc de fânaţ, 

Faţă cu aceste arâtări domnul judecă după obiceiul 

pământului că și acele din neamuri rare ar dori să vânză 

ocinile lor să n'aibă voe a le vinde allor oameni, ci să le 

vâază aceluia care sar âlla din neâmuri mai aproape cum- 

părător. | 

30) Document din F11S, Mai. 3, Iași. 

Sumar : Constantin Moghilă Vodă dă lui Lazăr vist,, lui Nekita 
vist. lui Anlou, Andonie şi liuzilor lor partea lor de ocină din Bă. 
deşti pe Moldova  îndepărlând pe Patraşeo căpitan, care a dal 36 
ughi la alte neamuri ale răzeşilor. Lanrefuzul lui Palraşeo de a primi 
36 ughi cât ziceau răzeşii că au dal, domnul îi ia pentru vislerie. 

+ Hw Rocmanrun AMlornaa Boetoa. ROXIE  AtAoc- 

Tito recnoaapa Seman AMoaganekeni, WE IpÎNAE IIpEA, Ida 

H IpEA, Scrii Hanna AoAAaBcknătt | noa'kpn Bean ui 

daanatt nau câven. Aasop nuc. n Mekwra Ruerepriuea 

“cent Gagu, n Aron cena acru n lup mouie chitua 

ToaAtpA n BACH AAN NY, AM That 34 Anat Ia cavra 

Ham Bkpuin Tlămpanuto zimi paani eAta uace 3a wm 

MII ERE ADH KIA AO CEAS AAN Po Ha AOAAORA 

8 Roacer GSuateker, VW EAI DAEAEMHRORE FHI(A) ati Nu- 

cannm. wm Gaga ui wr Lanra ui o Bă] cale n wm
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Ilacra, n rr Thin. ui ww: arcu HN PAM "pater n 
mec Sropekuy, a Ilarpanne name wi Semanack wm 
Hp Marti | ase ue Kvuna “oa ace Ba toriu ww Ba 
EI. 4 MI dani "Toanki misu. Hă RABaA ae Aaa Hai 
HO AECAT 'Paatp $ Bac dă rin EEIMINHCANUY, poat: 
MIMI Kasatii KE BABAAI dop Here 45 Sropciiiy, II19 Peene 
CPBAMILN CA HAM Cato CA Antțoai 10% 119 BAkoHt taeare, 
Hrako W0Rp'R | rrrekoat i car. ate nonkoanreik nvurit oa 
dace să wruntiv Aasepa une. n Nesuru ice, u Aurouv, u 
Anenii AI0ptai 1 o | car nai Banului mar 
dennkii, d Îarpannce anarhie ze nai mature. (ta) npu- 
NoATek cae nvuiru na upha mirat. | ere pâsn voc- 
HOACTRAMII AGACYOAL TIM BHIUIEPENEILAL EARO Ad EpA'PIrrii cat 
unubsu, n upu(irke)an cae rusu tact tao cre tut: 
CAN. | Aaa Eve 0 pe, Ma. A OH MAREI NI 
acer n Basleu, a ce Sana ae ue AdA n 
Teantu um. a -upoaaăinnuat ere | ce moiteaaani. e atta- 
ID, HUO POENOACRBAA GH APĂiUIIE AME  HERASI Atat ce 
MmERSH, 1akoxe Wipkmanser eat Bakona, a recnoacrtaan | 
tz3kkoat "rug utuksu. as. Sropekuiț. BA natitre uuer'kp. ni 
WÂNPĂOA, "Pod BHumicatia uder 3a wrinv ww ceao hu 
Ap caSraa | naut numpeazunntăt, (Aasepu auer.) n He- 
kuru Buicr. n roni, în Angonie. n acra atoqni II. Kako 
dd EET IM OT mac NOTBpaK | jeni cz Race Aokoacat |nut) 
Min ukSu OT caaa RVAnue AA IE atac (dan awor ta= 
2k7n) ua 097 upogaxcnniii cre. a ut Ara | we (cSaa 
na pia | 3a ci PA) n ni Aa ce ne vauiuaer, 

Loco anta put, a... Bă'kro +apui Man îi, 
Y &tanum Beă'kpn Sena n nekaa 

Iw Kocrarrin Alornaa toetoa. Henoarke.
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Traducere 

lo Costantin Moghila Voevod din a lui Dzeu 
milă Domn ţării Moldaviei, ială au venit înaintea 
ncastră şi înaintea tuturor a lor noştri Moldove- 
neşti boeri a mari şi a mici ale noastre slugi. La- 
zăr vist., şi Wekita visternicel, fiii Savei şi An- 
ton fiul Nastei şi Andonie fiul lui Toader şi lotți 
liuzii lor, şi au pâril de tața pe sluga noastră cre- 
diuciousă Fatraşco căpitan peutru o parte de o- 
cină ce el a cumpărat din satul Bădeşti, ce-i pe 
Moldova, în ţin. Sucevei, de la unele neamuria ce- 
lor de mai sus scriși, de la Sava şi de la Gliga 
şi de la Vosz/ie, şi de la Nastea, şi de la Teafiul, 
şi de la liuzii lor pentru 36 ughi, iar Pătraşco că- 
pitau su sculat dinaintea noastră că n'a cumpărat 
acea parte de ocină din Bădesti, şi că n'a dat a- 
tâta bani; dar a arătat că a dat lor deci 10 ta- 
leri împrumut, iar cei de mai sus scrişi vânzători 
au arătat că ei au luat de la dânsul 36 ugbi; deci 
“Domnia mea şi cu al nostru sfat am judecat lor 
după legea ţării, şi aşa le-um aflat lor judecata; 
cum Se cuvine a cumpara acea bucată de ocină lui 
Lazar vist. şi Nekita vist. şi lui Anton, şi lui An- 
donie şi liuzilor ler, caci le sunt lor mai de a2 
proape rudă, iar Patrasco căpitan nu esle întru ni- 
mic, nici i se cuvinea lui să cumpere înaintea lor. 
Pentru aceia Domnia mea am dat acelor de mai 
sus serişi ca să întoarea lui banii, şi i-au adus lui ba- 
nii toți câţi sunt scriși mai sus, şi i-au dat lui ui- 
naiutea noastră ; iar el nici ca cum wa vrut să-i 
ia, ci a lainuit că nu a dat lor alâţa bani, iar 
vâuzălorii i-au mui dat încă odată. Deci Domnia mea 
vazând cum nu-şi ia lui Danii, cum le-am dat 
lor lege, iar d-nia mea am luat acei bani 36 ughi, 
în visteria noastră, și am dat acea de mai sus.
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scrisă parte de ocină din satul Bădeşti slugilor noa. 
stre mai sus scrise lui Lazar vist. Şi Nekita vist. 
şi lui Anton şi lui Audonie şi tuturor oamenilor lor, 
ca să le fie lor de la noi întarilură cu loate vVe- 
viturile (şi alţi) bani şi acum mai mult sa nu aibă 
(a lua) de ia vânzatorii lui, dar nici sâănu se mai 
giudece (de acum înainte de uceasta pâră) şi altul să 
nu se amestece. 

Domnul a zis 
La avul 7118 Mai3 

„Marii boeri au învatat şi iscalit - Nebojateo 
Constantin Voevod 

(m. p.) 

NOTE 

1) Originalul hârtie; acta Spiridon Iriaescu (Surele şi 
Izvoade VIII, 96). Pecele mică aplicată pe hâclie ; se celeşte 
T Îw ROCTANTUN MOPHAA KOELOA, cap de bou, stea, soare, lună. 

2) Nume de persoane : Lazăr vist., Nekita visterni- 
nicel, Sava, Anton. Nastea, Andonie, Toader, Gliga, Vasi. 
lie, Leatiul, Pătraşco căpitan. | 

3) Nume de locuri ; Bădeşti pe Moldova la Suceava. 
4) Juridice : Pâtraşco căpilan dăduse răzeşilor din 

Bădeşti 36 ughi pentru a le cumpara partea lor de ocină, 
din sat din Bodești; cum însă el navea drept după legea 
țării (noakon semekaro) să cumpere nefind rudă cu Ră- 
zeşii, el se mulțemi a afirma căa dat numai 10 taleri 
imprumut, ca şi Hăcmândeștilor pentru o bucată de loc 
de cosit, şi că deci nu poate primi cei 36 ughi. Acum 
domnul face act de pulere şi ia în visteria țării (Bă namero 
Buerkp) cei 36 ughi şi dă câştig de cauză Răzeșilor. 

lar ca dispoziţie legală zice; „se cuvine a cumpăra 
acea bucală de ocină lui Lazăr vist. şi lui Nekita vist. şi 
lui Anton şi lui Andonie, căci ei le sunt rude mai dea 
proape (Bo car nm cann'kuaiu naemenasH), iar lui Pătraşco 
căpitan uu i se cuvine nici ca cuma cumpara îuaintea lor“.
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31 Document fără veleat. (cătră 7114). 

Sumar : Toader Voveriţă inarele spatar dă zapis de mărturie 
cum a ales locul Scobinlenilor despre Alexa postelnicul în Satul lu- 
zeşli. Ilutarele sau ales prin oumeni jurali îu biserică în număr de 
6 inşi, câte trei de parle, 

Milostive. şi luminate. doamne dau ştire mărie 
dumitale. ca domnului | nostru cela miloslivul cau 
vinil cinstita carta îi mării tale la noi şi scria la 
noi cum mau. poltit Scobinţkai denaiula! mărie 
tale de bună voia lor. cas le aleg & tin cau avul 
pără | cu Alecsa postelnicul. şi iarăş, scria în cartk 
dumitale ca s | străngu Gameni buni şi batrăni den 
sus şi den os. sâ caut cum voiu alla icu sullelele 
lor. că iaste locul acelui sat. ce să părăscu penlru 
! dansul anume Buzeştii. şi să le cetescu a&ksle u- 
rice toate | naintk bătranilor. şi sai int(rjebu cun 
vor ști ei cu sufletele lor | dkekste urice. şi cum 
ştiu. că au ţinut a&kle cine mai dhin |le vrkme. 
eu milostive doamne am mărsu acolo şi am strănsu 
mulți | Gameni buni şi bătrăui den sus și den tos. 
anume. Plotun vătah wt Radihniji Gavril valah wt 
Madrăjiei. i Necoar star ot Milcineşti. i Hilimon 
ol Pis || cani. i Bălaşco ot Todereşti. i Onit ot Du- 
meşti, i Gorghi ot Podobiţ. i Balad;ot Oprejhui i 
Tărătă ot lam. i lon Pialeş ot tam i Grozav ay. 
ot Cosiţikni | i Păntk ot tam i "Toader armaş ol 
Cioltani. îi Bank pit. ot Romăneşti i Dră|eo- 
man ot 'Lotoeşti. i Gardan ot lloisești. i Gli- 
gorie ot tam. i Nekilor ot Piscani.-i lupul ol 
lam. i Dula ot Dumeşti. şi iam întrebat pe acești 
wameni, dar ei aşku siş cu sufletele lor că un 
urie ce iaste de spune în sâmneel nu iasle 
direptu. căce că au viclenit nepotul pe | unchiu său. 
de lau pus nepotul însuşi în uric | iar în cel uric ce 
iaste de spune pe wivanie (wwnganic) iaste scris şi 
unchiul şi | nepotul, şii făcut cu a time lună 
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nainte atel uric ce spune ipe ojivanie de cât cel în sknone. şi spune cuimparalură şi unchiu | lui şi nepotului. și Scobinţikuii încă in pe doi bătrâni cum 
spune uricul cel pe ojivanie. ca dkre tin'k pe cel 
înstmne are | țink numai (nsYatan) un batrân cum spune uricul, deci miloslivi doamne deca lau dat că iasle viclean cu sufivtele lor. eu am zis Scobinlk 
'nilor săşi aleagă trei oameni. bătrcini cari vor îubi 
ei cas mar gă cu sufletele lor sti alhg pe undei locul Buzăştilor. şi şau „ales pe Ililimon de Kis- cani şi B'blaşco de 'Todireşti, şi Onilă de Dumeşti postelnicul încă iau lăsal şi şau lual și el alți lrei "pe Plotun. vâtavul de Radeaui şi pe Gavril vata- vul de Mădărjkei şi : pe Nicoar cel batran de Mil- cineşti. Scobinteani înca iau lasal pe acci ou) meni. dhăiia eu iam băgat în Vesikric şi iam guw'at pe Tvanghelie şi ' pe cruce cas margă cu direptul pe unde vor şti cu sufletele Iov lea iaste locul Buzeşti- lor Să aleag, de mam dus cu acei wamceni ; giurat cu toți megieşii. carii sântu mai sus scriş | dec pe unde uu mărsu ei eu am pus pelri şi au hotărât iar postel : micul nu şau mărsu. ce au şăzul acas şi au zis cum omafla cu direptul „aşk să tocmim şi să hotărăm. dec milostive doumne leu aşkm a- Ilat cu suflelul meu şi dau Șlire Marie dumilale i măriia dumilale vei face cum le va năsfâvi Dum- nezău. şi domnul, dumnezău să dăruiască dumitale ai mulți şi buni ot g(ospod)i. 

Mai mie rob al marie dumitale Toader Veave. riț spătarul cel mari, (|. pecetii). 

  

NOTE 

Originalul hârtie ; acta N. Beldiceanu. Slova mare 
şi hârtia afumată. Asupra datei o pulem preciza prin lim. 
pul cât a fost spatar T. Veaveriţa între 7113—7117.
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39. Document din 7120 Ghenar 31. lași. 

Sumar: Stefan Vodă Tomşa dă şi întăreşte călugărilor de la 

mănăslirea Moldaviţa o moară în satul Bubaăinţi, pe apa Buhăinţilor 

cumpărătură de la călugării de lu mănăstirea din dealul Iârlăului, 

pecare le-a fost Inat-o cu vicleşug marele dvornic Nestor Ureache. 

- 4 Vw Crezpan BoeBoA. BOXieO AMAScTIIO  PECNOAAPA 

BEMAH AMOAAARCKON, AWARE MINA Mpa, Had n up'RA, Haz 

ui(u)an | Boakpu, a(o)a(e)ăun. Hama erwaeni Bic că- 

Buwp wm c(e'E) maa atoacriip 3Seeataa atoa | Aaenu. nAex(6) 

ee Xpam. c(ek)raro Ba(a)regetpieiiie. n chat ansBaatic|A) 

ae) namaaa c(arbk)raa MonacTup | Ana avarii VcE4o hv: 

Xanbipti ua "Ton NOTok Bvyannty .. . KYNEXHO WT KAAVPEpn | 

wT c(R'E)Taa MoHacTnp WT7 rop APAR, "TOE MANI B244 

gaakaa or vp'ke BEA ApoHutv | ca KpHBAetiE ji CA BEAU 

Kâa nphehacganis. Ho r(o)e(no)a(cr)a(a)at. erad Bi A EXoat 

a(€) cer c(ek)ra | n mon(a)crup KpnBact ui NBHCHAOBANIIE, 

a r(o)e(no)a(cr)gaam n wr nac Aaa. 1 NOTEPAAHAH | EcAH 

CT MORACTHB. PoE EHUINHCANIOE. MANI AT CEAo Era: 

HUH. Kako, | aa ccm un ww hac c(e'k)ribui mMouacrup wr= 

n(iuv. ea Backat. AoYOAcat. îi ui Ad ci He Vaiiarr. | 

Gaam T[o)en(o)a(n)uz pr. 

Ilue. oy Idle. na'kr.. F3pr, Ten Ă. 

Fonko aorwâer Suna 
AMapuvpe. 

Traducere 
——— 

“lo Stefan Voevod. „cu mila lui Dumnezeu 

Domn țării Moldaviei, iată a venit înainlea nou- 

stră şi înaintea a lor noștri boeri. rugătorul no- 

slru Egumen şi cu tot soborul de la sfânta
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mă: âslire zisă Moldavița, unde este hramul sfin- tei blagoveştenii şi aceştia Sau jaluit cum a avut sfânla mânăstire o moara în satul Buhainţi pe a- celaşi pârău Buhainţi, cumpăratură de la călugării de la sf. manastire din dealul Hârlăului; acea moară le-a fost luată de Ureache vel VOruic cu meş- tei şug şi cu mare sila. Deci domnia mea, când am văzul că este sfintei mănăstiri (luată) cu vicleşug Şi cu silă, iar domnia mea şi de la noi am dat Şi am întarit sfintei manăstiriacea de mai Sus zisă moară din satul Buhasuţi, ca să-i fie şi de la noi sfintei ma- năstiri cu toute veniturile; şi altul să nu se amestece. Insuşi domnul a zis 
Sa stris în Iaşi la anul 1120 Ghenar 31 Voico logofat a învățat Marmure. 

- 

NOTE 

1) Originalul hârtie ; pecete mică aplicată in ceară, sfărimată. (Surele -Şi Izvoade VIII, 217). 
Nuine de locuri: Buhăinţi, Moldaviţa, mănăstirea din dealul Hârlăului. 

33. Document din 7071 Iunie 6, Huşi. 
Sumar : loan Vodă Despnt, nepotul lui Stefan cel Mare, întă- reşie lui Frija şi ai lui satul Făureştii, unde au fost Toma şi Micul pe Sărata, perzându-şi uricele ce le-au avut de Ia Ilieş şi Stefan Vodă, în vremea pribegiei lui Alexandru Vodă. 

„Suret de pe ispisoc vechiu pe sărbie, de la loin Voevod, Domn țării Moldaviei, nepol lui Stefau Voevod batrânul, scris de Gavril în Huşi din leat 1071 luvie 6, 
lo loan Voevod eu mila lui Dumnezeu Domn țarii Moldaviei. Inştințare facem cu această carle a noastră cui vor căuta asvpra ei sau o vor auzi cetindusă, precum au venit inaintea noastră și îna- 

Surete II 
ii
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intea boerilor noştri, a Moldaviei, slugile noastre 

Frija şi neamul lui Pantea, şi sora lui Goalba, şi 

neamul lor Măgdălina, şi surorile ei Dolca şi I 

leama şi Aniţa, nepoți Tomii, cum şi neamurile 

lor losăp şi frate său Petre și neamul lor Stă: 

milă şi frate sau Oane toţi nepoli ai Micului, şi | 

sau jăluit cu mare jaloba şi cu mare marturie de 

la megieşi de prin pregiur zicând ca ispisoacile ci 

leau avut moşii lor de la procatohii noștri, de la 

[lie şi de la Stefan Voevod frate său, pe un sat u- 

nume Făureştii, unde au fost Toma şi Micul pe 

Sărata, acele ispisoace sau pierdut, în vreme cându 

a prebegit Alexandru Voevod, cum şi un uric ce 

lau avut fără pecete ce lau avut de mărlurie încă 

lau adus de fată înaintea noastră. Deci văzând noi 

atat de mare jaloba lor şi mărturie de la megieşii 

lor de prin pregiur, precum că li sau prăpădit ispi- 

soacele, Drept aceia şi de la noi aşăjderea am dat 

şi am întărit mai sus numitelor slugilor noastre a- 

cel de mai sus zis sat anume Făureştii pe de a- 

mândoao părțile Sărăţii unde au fost casele Tomii 

şi a Micului pentru ca să le fi» lor şi de la noi uric 

cu tot venitul şi a fiilor lor nepoților, strănepoților, şi 

pre strănepoților şi la tot neamul lor cine li se va a- 

lege mai de aproape, nestrămulat nici odineoară în 

veci. lar hotarul acestui mai sus zis sat anume Fău- 

reştii unde au fost Tomu şi Micul să! le fie pe unde 

liau hotărat Giurgea starostele, și după vechiul 

hotar, pe unde lau apucat din vechi, şi spre acea- 

sta este credinta a mai sus numitei domniei noa- 

stre loan Vodă, şi credinţa a tuturor boerilor no- 

ştri a Moldaviei a mari şi a mici și spre mai mare 

tărie şi întaritură inturor acestor de mai sus scrisă 

am poroncit credincios boerului nostru Moviliţă 

logofatul sa serie şi câtră adevărata carte noastră 

această pecete noastra să lege. 

In ispisocul cel adevărat esteiscălit cu mâna sa. 

lo loan Voda.
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„De pe sârbie pe limba moldovinească am tal- 
măcit la anul 1807 Ghenar 28, Polcovnicul Pavaăl 
Debriciu ot Mitropolie. 

»Di pi cel adevărat suret de mine sau seris şi 
fiind întocmai am iscalil la anul 1832 Oct. 6 zile. 

Vasile Ştiucă. în Huși. 

NOTTIE 

1) Surelul dat mai sus nea fost încredințat nouă de 
pr. Racoviţă din Şchiopeni, scoboriloul prin înrudire a] 
vechilor răzeşi din Făureşti, azi Şchiopeni. (Surete şi Iz- 
voade VIII, 249). 

2). Făureştii. Salul despre care se vorbeşte aici nu e 
altul de cât satu! Schiopenii, din jud. Fălciu, care şi-a luat 
numele d: la Jlie Schkiopul, unul din bătrânii satului, cum 
arată spița răzeşilor din Şchiopeni. Uricul lui Despot Vodă ne 
arată că vechii proprietari ai Făureștilor au fost fraţii Toma 
şi Micul, (probabil porecliţi Faur) care lrăesc supt Ilieş şi Şte- 
fan. Uricul lor de proprietate s'a păstrat pănă cătră 1560, 
când pribegind Alexandru Vodă şi în răzmerita, care a fost 

“în țară cu venirea lui Despot Vodă, s'a rălăcit şi perdut. 
Urmaşii celor 2 fraţi din 1440 au fost aceştia : Frija ; 

Pantea şi Goalba ; Mâgdâlina, Dolca, Ileana şi Anita ; toţi 
aceştia sunt nepoți Tomei, iar Iosăp şi Petru; Stănilă şi 
Oane sunt nepoți Micului. 

Spiţa răzeşilor din Şchiopeni, nu se -referă la nici 
unul din aceste nume, ci pune în capu! listei pe Berehoi, 
Stan Polova şi Vusile Brumariu, după întocmirea ce le a 
facuto în 16 Mari, 1818 Vasile 'Tenie vornie de poartă, 
Aw dat peste 2 spiţe de acestea; una din ele arată pe ur- 
maşii lui Stan Polova, din care curg Doneștii, Badărăii ŞI 
Lupuşoreşlii (vezi Surete'şi Izvoade IX. 501); a doua a-
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rată pe urmașii lui Berehoi, care după Ilie Şchiopul a dat 

numele Schiopenilor. 

De Berehoi găsim amintiri în vechile acte ale Gru- 

măzoaei, unde să vorbeşte de fântâna lui Berehoi, păs- 

trată şi azi în partea de sus a satului spre schit. Apoi se 

mai vorbeşte de un TZatul Berivoescul pe la 1484 și care 

cumpără de la Steful Cernătescul, moşia Berivoeşti pe Să- 

rata (Uricar XVIII, 39), impreună cu Ion Parava. Nu gre- 

şim dacă socotim pe acel Berevoi Tatul ca un urmaş a 

lui Toma şi Micul, cari îşi făcuse case prin 1440 pe locul 

numit Făureşti. 

Toată moşia Făureştilor are în lungime, adică în 

curmeziş 3573 stânjeni, cam 8 kilometri. 

3) Boerii. Polcovnicul Pavăl Debrici ca şi alți tradu- 

cători de urice slave (Gh. Evlghie dascal, Ioniţă Stamati) 

nu ne dă şi lista boerilor. Se poate celi însă complecltă 

această listă în uricul adus de noi în Ispisoacele Sf. Spiridon. 

Vol. I. pag. 113. Iași, 1906. 

. 

34. Document fără veleat 

, Sumar: Zapis de mărturie pentru Sava fiul lui Pătraşeo Pră- 
Jeseul din Movilă, cum a vândut lui Marco din Rusciori partea lui 
din Bogdănești cu 80 taleri. 

Zapis dk marturia precum au vinit Sava ficu- 
rul gupănesii Pătrăşeoe Prăjescul din Movila. d'k 
nime silit nici asuprit înnainte a multi oameni buni 
şi bătrăni şin(nainte) llii Ușărklu din Ruczor. şau 
văndut o parte de moşie din sat din Bogdănești 
parte Nekifoe căt sar alege eu tot vinitul cart au 
tost cumpărătur a gupănesii Pătrăşcoe de la Bejan 
şi sora Irina fiorii Nekifoe. de Bogdaneşti și sau 
sculat Marco: şi femee lui Sora din Rutşor şau 
cumpărat ace parle dk moşie şau platit şau plinit 
plata deplin şau dat 80 taler ban gala în mânule



  

Savii înnainte a mulți omin bun şi bătrani Şiuna- inte Ilii Uşarel şi Ion olan. și Vasile ot Ciumulești. peutru acea și noi văzandu a lor buu voire şi toc- mal pentru acea și noi maărlurisim cu sufletele no- slre şi liam facut lor zapis de mărturie ca s(a) creză. 
| 

NOTE 

Originalul hârtie; acta Gr. Tăbăcariu (Surete și Iz- 
voade VIII, 385). Vezi doc. de supt anul 38 pag. 92. 

35. Document din 7139 Dec. 21. Iaşi, 

Suma» : Moisi Moghilă Vodă dă putere lui Stefan Bechea să-şi stăpânească prisaca de la locul numit Colina, ca cel ce a curăţit Jo- cul din pădure el şi cu femeia lui; dând rămas pe Procopie călu- gărul şi pe soră-sa Protasia, ficiorii lui Păun. Stefan Beke pune ferăe în visteria ţării, 

Hw Movsi Mornaa voevoda bjiiu mistiiu gspdrz 
zemli Mwldavstoi. ade | că sau părăt de faţ. nain- 
lea noastră. Sluga noastra Ştefan ha, cu i Pro. copie călugărul. şi cu sora lui Prolasia. fecorii lui |] Păun. printro prisaca ce au sis Procopie călu. gârul cu sora lui | Protasira. că iaste a lwr dir'kplă moşie. şia'b$ făcut s'kka | înpresurătură. dec domnita 
m'k. şi cu tot svatul domnii mkle, aick | nu aka 
putut rampe ay. ue a'ka făcut, cart'k domnii m'kle. la slu | gile. domnii m'kle. la: Moglan de Moşeteşti. și la Andrei şi la Băhnaşul de Sacuian. ea să so= cot'seă cum vor găsi. ei cu sufletele Awr. Şi cu wa- 
meni | bun. de ei cu mulţ wameni buni. şi preuți. şi 
slugi domneşti. au gă | sit. că awk prisacă cu po- mkte şi cu tot venitul ei. ce aste întrun | loc. ce 
să chiamă, Cotina. aka w au descălecat. şi w au 
curății. şi waufă | cut Ştefan ha. cu famta
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sa. şi cu feuorii Iwvr din loc de pădure întreg. | 
cum au seris. carte de la acei wamen bun. de la 
toț. cu sufletele lwr. la domnia | mik şi la tot sva- 
tul nostru. că nu iaste cum părtkşte Procopie câlu- 
gârul cu | sora lui Protasiia. deu sluga noastră Ște- 
fan Bra. sau îndireptat. dinnaintk j domnii m'Ble. 
şi a tot svatul nostru. şi șau pus dprpza. iară Pro: 
copie călugărul. | cu sora lui Protasia. au rămas. 
din toata a'ky'k, țărai. ea de acmu. nainte. eta. | 
cu fam'ka sa. şi cu feuorii lui. să aiba a ţin. a&k 
prisacă. cu tot venilul. ! iară Procopie călugărul cu 
sora lui Protasiia. să naibă. a să pără, nice. a do- 
băndi. în | v'kei. naintk cărţii noastre. 

epduz veleal u lam leat 7139. Dee. 21. 
Lupul vel dvornicuc. AVKoU 

în dos: „Keamoganie 8. ve. a. 4w=echeltuiala 2 ughi, 
1 leu.“ 

NOTI 

| 1) Originalul hârtie; acta Gr. Tabacariu invățător Ba- 

cău (Surete şi Izvoade VIII, 387). 

2) Curățitură. La locul numit Colina se aşezase o 

prisacă pe locul cu-ăţit din pădure. Se râdicase doi pre- 

tendenţi : Stefan Bechea pe de-o parte şi Procopie călugărul 

cu sora Ini Protasia pe de alta. Domnul n'a putut să le rumpă 

legea la divan, cii-a trimes să lise cerceteze pricina la faţa 

locului de trei slugi domneşti: Moglan de Muşeteşti, Andrei 

şi Băhnaşul de Săcuiani ; Ei află că „acea prisacă cu po- 

mete, o au descălecat şi o au curăţit şi o au facut Ste- 

fan Bechea cu femeia sa şi cu ficiorii săi din loc de pă- 

dure întreg“. Acest pasaj ne desvăleşte o pagină din ve: 

chea stare de lucruri, când ţara acoperită fiind cu păduri 

întregi, adică codri seculari, pământul acoperit cu pădure 

nu era al nimărui hotărit, ci rămăuea al aceluia, care des-
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funda întâiu locul ca să desealece sat, să descalece o pri- 
sacă, să facă o livadă cu pomele. 

Asifel s'a înlins proprietatea individuală prin curăţi- 
inri de locuri din păduri întregi şi așa s'a întins descăle- 
catul ţării de la munte la mare. 

36. Document din 7092 Oct. 24. laşi. 

Sumar : Petru Vodă Sehiopul iotăreşte lui lonaşco vătah şi femeii sale Chelsia, fata Bechei, a cincia parte din jumătate sat Bog- dăneşti, cumparat de ei cu 150 zloți tătăreşti de la nepaţii lui Budie. 

+ llempa BoegoAa. Boxtitio AaccTii POCNOAApz 3EMANH 
Moagaekoii. Aaau n NOTPEpZAHAn cca caS | sk HatEMoy 
Huwnamko azrax n en cere Keaciu AUR. Bkku. uk 
HpABOIO MWTHHHY, 4 BHkvudE | nic, wm nenucok. KSnexno 1[o 
MO Hmaani, VU TĂukva BOEROAN, NETaa, WacT WT  N040- 
Buna cae wr borazueiţui, | wro c(a) H3BEgeT uacr  Aa- 
mita n Antucin. n HwnS un Tsaopn, akrua Gaaomiu, u 
Huwns n Tao | cin akm Eaanun. Sn$koa Eau. 19 
WHH COBH KVOMAH WT, HU, 34 DH SA4r 'TaPapckiik. | Kako 
AA ECP HA WWTHHHA Hi MOTEpZWALHiE Ca BZCEM AOXOAOA. Ni 
Hi Aa ch He Smnulaer. 

ue, ve Tăc. ab aug. 40. ki, | 
TENAHb. peu, Grponu ta Aoreder vuna n uckaa. 

Hae'kuva 

Traducere 

—— 

Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn ță. 
rii Moldaviei, dat-am şi am întarit înşine slugii noa- 
stre lui /onaşco vătah şi femeii lui Che/siei. fetei



Bechei a lor direapta ocină şi cumpărătură din is- 
pisoe de cumpărătură ce Pau avut dânşii de la lan- 
cul Vodă, a cincia parte din jumătate de sat din 
Bogdaneşti. câlă se va alege partea lui Damian -şi 
Anisiei şi lui ion și Todosiei copiii Salomiei; și lui 

„lon şi Tudosiei copii lui Calin, uepoti lui Budic ce 
dânşii au cumpărat, de la ei cu 150 zloți tătărăşti 
ca să fie lor ocină şi întăriiura cu toate veniturile. 
şi altul să nu se amestece. 

Scris în laşi la anul 7092 Oct. 24. 
Domnul a zis. 

Stroici vel logofat a învățal şi a iscalil. 
Băseanul 

NOTE 

4) Originalul hârtie ; acta Gr. Tabăcariu, îuvățălor Ba- 

cău, (Surete şi Izvoade VIII, 392). 

2) Jonuşco vătah ținea în căsătorie po Chelsia fala 

Bechei. Ei cumpărase incă din 7089 părţile nepoților lui 

Budie din Bogdâneşti. Alăturând arătările actelor din 

1044 aduse în vol. | pag. 248, 250, vedem că Budic era 

frate cu Bechea, tatăl Chelsiei. Budic a avut 2 fii, pe Ca- 

lin şi pe Salomia; Salomia a avut 4 copii: Damian, A- 

nisia, on şi Tudora; iar Calin numai 2 copii: Jon şi 

Tudosia. Chelsia reuşeşte a cumpăra toate părţile (uacrn), 

în număr de 6 ale nepoților ei de veri primari cu 150 

zloți, ceia ce ar fi venit câte 25 zloți partea, 

37. Document din 4089, laşi. 

Sumar : lancul Vodă (Sasul) intăreşte lui Ionaşco vătag şi 
femeei sale Chelsia. fata Bechei, a cincia parte din jumătate de sat 
din Bogdăneşti, cumpărit cu 150 zloți tătărăşti de li nepoţii ei de 
vară primară, nepoții lui Budic. 

+ ww IAnkva Boegoaa. B(o)ăie, aacrite, renapa 3eman 

MoagagekwHi. Ada căt cAvSH Hauieatv | — ÎWHauiko Bz=



  

mar. Hi enn ero Reach Aouku Bibi MeTaa ac 4WW'7 11040- 

auHă ceo wWT orga | Hei. uro H3REpeT uacr  Azatitan n 

Auncin. n Luv n Traopu. ăkrna Gaaoain. n wnv un 

To | pocie akrha kzaunui Bitowa vant, 1ro want conu 

KYNAN THUN. 34 CTo NeP AECET BA4T | 'TaPagekuIi, tor 

VpUK 84 NOTRpAEAenie, upto Mata AVEA HE Ban. ww 

PCABAH. KAKO Ad EC MAH WVT | tac CA BACEA AOXOACA 

Inc v Iăc amo Fana, ca, 

Lenanz peu, Gponu Bta aoroder Suna H HCRAA. 

Muygzanaeekva. 

Traducere 
cm  — 

Io lancul Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 
țării Moldaviei; dat-am noi slugii noastre lui Ionaşco 
vătag şi femeii sale Chelsiei, fata Bechei, a 5-a 
parle din jumătate de sat din Bogdăneşi, ce se va 
alege partea lui Damian şi Anisiei şi lui Lon şi 'Tudo- 

“siei copii lui Culin, nepoți lui Budic pe care dânşii 
au fost cumpărato de la ei cu una sută și cinei 
zeci zloți tătăraşti, din uric de întăritură ce au a- 
vul moşul lor Budic de la domnia mea, ca să le 
fie lor şi de la noi cu toate veniturile. 

Seris în laşi la anul 7089, luna. . 
Domnul a zis. 

Stroici. marele logofat a învățat şia isealit. 
Mihaăilescul 

NOTE 

1) Originalul hârtie ; acta Gr. Tabacariu învăţător Ba: 

cău. (Surete şi Izvoade VIII, 393). Marele logofăt iscăleşte 

cu litere latine. Slroica, 

Surete 1 12
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2) Budic, bunicul tuturor vînzătorilor pomeniţi în acest 

act a trăit pănă supt Petru Șchiopul, după 1575, căci dom 

nul zice că el a avut <uric de întărire dela însuși domnia 

mea». Budic a avut aceşti frați: Păun, Porcul, Bechea şi 

Văscan. Cumpărătoarea Chelsia, fata lui Bekea şi soţia lui 

lonaşco vatag, îi venia dar nepoată de frate; iar vâuzătorii 

cei 6 la număr veneau Chelsiei nepoți de veri primari. 

Toţi aceşti 6 nepoți ai lui Budic stăpâneau a cincia 

parle din jumătate de sat ; ceea ce dovedeşte că Budie, 

bunul lor a ăvut 5 fraţi arătaţi mui sus, care toţi acești 

stăpâneau o jumătate din Bogdănești ; mama lui Budic— 

Măriuca, a avut numai un frate, pe Luca; aceştia au fost 

copii lui Mihul Pojar, primul proprietar pe întreg satul 

Bogdănești intre 1450—1500. 

Prețeluind satul întreg în 1584, ar urma că dacă a 

cincia parte din jumătate s'a cumpărat cu 150 zloți, în- 
treg satul ar fi costat 1500 zloți tătărăști. 

38. Document din 4093 Mai 3. Iași. 

„Sumar: Petru Vodă Şchiopul întăreşte lui lonaşeo vatag şi fe-- 
meei sale Chelsiei fata Bechei, cumpărătura ce a făcut cu 450 zloți 
tătărăşti în Bogdăneşti, în părţile urmaşilor Văseanei. 

+ Ilempa Borgoaa Bowie AMACTIIO recnoaapz Bean 

Moaaageken, we npinaouel pia Ham. ui mph, na- 

ună ! Boa'kpu. Togocira qouka Backaun. n cecrpuunun eu 

Kochi VHVK TH BaCKAHH, 119 HX ACBPOH Eoari, HHKHat | 

HENOHVOKAEHII. AHHNPHCHAOBAN. H NPOAAAN HY pateu wr= 

unuS n A“EAHHuY. HenpuBnaie 34 NOTEpA | ainie uro umaaa 

BacKânA, WT TĂHKVAA BOEBOAI. MT FIOAORHHA CEAA WTP  Bor- 

ABHEH. WT DeTaă Wâct | ROAHKO c(A) H3Beper Hy uacm 

HOToa Tu mpinae pa, nam MWapina ceerpa Teo: 

Accin. Acuka zckanti | 1 Naktk npoaaaa wr ei AoEpou
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EOAH 153 MVOPORE IPHRIALE HI 8 TOPO CEAA WWT NcAetHHA 

ww orAzueji - 47 nePoE dac Wi Koanko c(A) H3teper 

EH MAC [MOAOBIIA, Ta Npoadani cavSH Hauieai Îohauiko | 

au em ero Heacira. Sa Sii 344, WM BanaanHAH Hat HcilAzita 

wr mpa naatui, "Tla pai Kao aa ec | mat. ui wm ac. 

Sprik ca Eaceat AOXOAcat. Hu aa c('E) ne vanularr, np'ka, 

CHA ANETOA Hantat, 

[uc. v lie. game Faur, Mani, 

Lenanz pe. 

Grponu ea aoroder vuna n tekaa. 

ASau'rp8. 

Traducere 

Pelra Voevod, cu mila lui Dumuezeu Domn 
țării Moldaviei, adică au venit înaintea noastră şi 
înaintea alor noştri boeri Todosza fata Vascanei şi 
nepotul ei de soră Costea, nepot Văscanei, de a 
lor bună voe de nimeni siliți nici impresuraţi și 
au vândul a lor dreaptă ocină şi moşie din direse 
de înlăritură ce au avut Văscava de la lancul vo- 
dă, din jumatate de sat din Bogdănești, din a cin- 
cea parte câtă se va alege parlea lor; şi într'ace- 
stea iarăşi au venil înainlea noastră Mărica sora 
Todosiei, fata Văseanei și iarăşi a vindut de a sa 
buuă voe din acelaşi dires și din acelaş sat 
din jumătale din Bogdaneşti din a 5-a parte din 
cât îi se va alege parlea ei pe jumătate, aceia a 
vindut-o slugii noastre lui lonaşco şi femeii sale 
Chelsiei drept 450 zloți și au plătit lor depiin de= 
naintea noastră, penir'aceia ca să-i fie şi de la
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noi uric cu toate veniturile, și altul să uu se a: 
mestece înaintea acestei cărți a noastre. 

Seris în laşi la anul 7093 Mai 3. 
Domnul a zis. 

Stroici vel logofăt a învățat şi a iscălit. 
Dumitru. 

NOTE 

1) Originalul hârtie; acta Gr. 'Tăbăcariu învățător 

Bacău. (Surete şi Izvode VIII. 394.). 

2) Văscana eal 5-lea copil al Măriucăi fetei lui Mi: 

hul Pojar. Ea stăpânea o cincime din jumătate de sat din 

Bogdănești, ca şi Bechea şi Rudic fraţii ei. Vascana a a- 

vut aceste 3 fete: Todosia, Mărica şi altă fată, a cărui 

copil e Costin, Pentru toată această cincime a lor se plă- 

teşte 450 zloți, întreit mai scump de câl cincimea lui Bu- 

die. De ce? 

Aslfel dar găsim pe lonaşco vătag întregindu-și pro: 

prietatea sa în Bogdaneşti, având pănă acum 2/5 din 1/2 sat 

cumpărătură cu 600 zloți, şi /s moştenire prin femeia sa 

Chelsia fata Bechei, deci 3/s. 

39) Document din f113. Febr. 18. aşi. 

Sumar: Eremia Moghilă Voevod întăreşte Calrinei. lui Ionaşco 
- Prăjeseul diac şi fiilor ei, lui Toader, Sava şi Dumitraşro stăpânirea în 

satul Bogdănești, pe partea cumpărată cu 80 taleri de argint de la 
Bejan şi sora lui, copii Nekifoaei. 

+ Aw Epemira Mormnaa BoegoAa. Boieto MnHAocTire 

rocnoaapa 3taan Moagagenon. we nipinaoni(4) | npra, naan 

un apa, nawmnan opun, Rarpuna kuri Ilampauke 

Ilpaecva. pirat | n chimoge HY. Toaacp i Gaga. n Ar 

mu'rpauiko, ca Bannc wr Gaga Xorior. n Avamnrpv Gnz-
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r(z)pea. | n Iguam citzwapta, n Ilerpa. n aneru AAN 
A9BPHĂ. Kao npinaoiu'k pia, aa, Feau | n cEcTpa ere 
E(puna] cnuwvae Herndoaz, no ny Aonperi Rear HHkHAL Heno: 
HVIRAEHH. | atungucHasganu, n NPOAAAN. Hai HX uacr. a 
Wiinv, WT ceo COT Borazitelţin, KoAHKo c(A) | n3Bepem, 
HĂ Macrvr no atzi ung Heknaoe. ra npoaaaui BHLUpeucn HAL 
Karpunn Ilarpzukoat, | n e(niuoa. en. Toaatp n Gaza, 
Hi Ăvmnrpauiko. 3a wenn n acer maarpu CpEGpZHHY. | n 
Bamaârian Has. nenazna, Tha paan Kao Aa ccm nai. u 
WP Hăc. CA BACEM, ACXOACA. | Hi Aa cl) ne vaumaer, 

Leana peu, 

Ilne. v Iăe. akm, Fapri. Pee. (18) au, 
Grgonu nea aoroder vuna n nea, 

Avatuerpr. 

Traducere 

  

lo Eremia Moghilă Voevod din a lui Dumnezeu milă domn ţării Moldaviei. iata a venit înaintea noa- stră şi înaintea a lor noştri boeri Catrina doamna 
lui Paâtraşco Prăjescul diiae și fiii lor Toader şi Sava şi Dumitraşco cu zapis de la Sava Hotnog şi Dumitru spătărel şi hnat spaiărel. şi Petre şi. multi oameni buni. cum au venit înaintea noastră Bejan 
şi sora lui Era iii Nekifoaei, de a lor buna voe de nime siliţi nici impresurați şi au vândul a lor parte de ocină din sat din Bogdănești, câtă se va alege a lor parte de pe mama lor Nekifoae, aceia 
au vândut mai sus scrişilor Catrinei Patrăşeoaei şi fiilor ei Toader şi Sava şi Dumitrașco pentru 80 
taleri de argint şi a plătit lor deplin, pentru aceia
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ca să le fie lor şi de la noi cu loate veniturile şi 

allul să unu se amestece. 

Domnul a zis. 
S'a scris în laşi, la anul 7113 Fev. 18 zile. 

Stroici vel logofăt a învătat şi a iscălil. 
Dumitru 

NOTE 

1) Originalul hârtie ; acta Gr. Tabacariu, învăţător 

Bacău (Surele şi Izvoade, VIII, 395). Marea hârtiei Porcul. 

2) Nume de persoane: Catrina jupăneasa lui Pătraşco 

Prăjescul diiac ; Poader, Sava, Dumitraşco, Sava hoinog, 

Dumitru Spătărel, Ihnat spălărel, Petrică, Bejan, lina, 

Nekitoae. 

3) Nume de locuri: Bogdănești. 

4) Pălraşco Prăjescul diiac se inlâlneşte între anii 

1110—7120. Credem că femeia lui Carina făcea parle din 

răzesii din Bogdănești, şi anume era 0 altă vară primară 

a Chelsiei, fără să ştim cine era Nekifoaea, de sigur allă 

rudă a Chelsiei lui Ionașco vălag. 

40. Document; din 7139 April 27, laşi 

Sumar: Moise Moghilă Vodă întăreşte lui Stefan Bechea diacul 

dm Bogdăneşti o prisucă în pădurea Cotina, curățită şi descălecat 

de dâusul, dând rămas pe Prucopie ermonah. Stefan Beche pune fe- 

râe 12 7loţi tătărăşti. 

+ How Monciv Mornaa BorBoAa. BĂI AMACTIIO TCDAPA 

eavau Mwagageon. ! w(€) npinaourt upila, naaut ui aptă, 

uammani Boa'pu. cavra nani jean airakva awp boraz- 

eu, Mm Teraanek 84 AMUE. CA MARINAR Hătii Ep MoHAX. 

Ilpokonie | paai EAHO Abe 34 Măciikv WM CA POTERA NâcHEV 

wma ser $ yorap Borpznepnai | $ akes umo ek native
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Romina. pekvu Ilpoonie ase em ca 3a A'kanunv, | a 
Ijedan wu npenecr sanue sanue (sic) wr nam e'kpunoatv Ro. 
Akputi Avva Bea Agoptink. n ww HHUIHX CAVPH  POCNOAap- 
CRIIX. AIA ACBPH.  HHO rocnoAcPeaati czAnkoa HX 0 aa- 
KOIIV Beatekon | i Wwap'Bokoar, ae cer npag mom avkerm 
Ijlvegauvan Scekau n Suneua sa Her. "ra | pan aocrmaa 
Epaonay [pokonie wm gre mami akon, a IHean Snpagnac'k 
1 MocTa | Ba con cicpae Bi sAar $ encr'kp renacnaau 
une Hik Aa ne Haar Îlpoko | mie mau ramii. a ue 
AOEHBATU Hote up cena ancroa POCNOAcCTBaAiut, 

Tenauz gea'ka. 
Ilue. 8 Tăc. game. +3pag. flu. ka. 

Irak ga aorozpe vuna n nenaa 
Iu dos; ntaroganta E vi a am 

Toasgp. 

Traducere 

lo Moise Moghila voevod, din a lui Dumnezeu milă Domn țării Moldaviei; precum a venit înaintea noastră şi înaintea a lor noşiri boeri sluga nvastră Şlefan diiacul. din Bogdaneşti şi s'a părât de fața cu rugălorul nostru Ermonah Procopie, pentru un loc de prisaca şi cu prisacă gata, ce este în hota- rul Bogdăneştilor, în pădurea ce se numeşte Cotina, zicând Procopie că-i este lui de moșie. iar Ştefan a adus zapis de la credinciosul nostru boiarin Lu- pul vel dvornic. şi de la alte slugi domnești. ova- meni buni; deci domnia mea am judecat lor după legea ţării şi am aflat ca este drept acel loc u lui Stefan tăetorul şi curățitorul acelui (loc). Pentru u-
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ceia a rămas Ermonah Procopie din toată legea 

noastră, iar Ştefan şi-a îndireptat şi-a pus lui fierăe 

192 zloti în visteria domneasca. Deci de acmu să nu 

mai aibă Procopie a se mai părâ nici a mai dobâu- 

di vre odată înaintea acestei cărti domneşti. 

Domnul a poroncit. 

Seris în laşi la anul 1139 April 97. 

Ghianghia vel logofat au învăţat şi iseălit, 
Toader, 

In dos: Cheltuială 3 ughi şi un leu, 

NOTE 

1* Originalul hârtie, acta Gr. 'Tabacariu, învâlător. 

în Bacău, (Surete şi Izvoade VIII, 396, Pecetea căzută. 

4l. Document din 7141 Mart UI, laşi. 

Sumar: Alexandru Vodă liaşi întăreşte lui Naşeul cumpără- 

tava ce a făcut în hotarul Dumbrăviţei a unei prisăci, în poiana mă- 

năstirei, mai în sus de prisaca cea veche la piatra Cârniţei (fântânei) 

de la Gută fiul lui Tăbuci din Bodeşti cu 10 zloți curaţi. 

+ Hiv Sacăanaps Hara,  ROEBOAA. GXI:I MAc'TIE 

renaga ataman  Mwapaeekeni. We pina pa, Hăau. n 

apa | ama  BOApi. cASrA tau HauSa. n Skaswz 

Ba4 NpEA Had EA Banc 34 carkAkreacraw. | mneatătție 

u  cRkA'kreacTăvrălție BA HEA, Kao (HN CERE EVIIA AT 

Tâua cena avu ww Bogatii. EAHe mkero | aa  naciikă 

WT XOTAp CEAO AVĂNBPARHULU. WE ET Ha HoA'ktiă AncTHpu 

N9 HU, 3ă Nâcitită crapă. | CAE CT KAPHHUA, KAMEH, "TA 

dou cogt KEMA păait "Ton ACT BAH AMUHHAX. MUT np'EA 

AMHOPH AOAN. | ACBPH. ALEEA Moraan un Aparan apaSA. 

u Iapa Bamz. n XoPnorsA. n Cana. n Facnaie. n Lanro-
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pic. | n TvucSa wm Tiomzaepu. u HNHIHX APAN AEG. 
rka PAN N TenABâti. traa Bna'kom Tor 3annc | 34 Mag- 
Tăpie. 7 np'EA, ToankH A0AHn AcEpii. B'kpogakoal. un wm 
ac FIER Adu. H NOTBpZAnAn. ccmu ca8Su | ramemv Buz 
nicannoatv MawmrSacan. na or, AprEapeurinar atkemo sa 
Măciika. KâKO A4 EP EMr | 97 hac, WTHHHA. Mi RiikSNAe 
Mie ca Băc'Em A0XoAoM. H HH Aa c He Sanuaer. 

Fenanz peu. | 
S Idle, ar. apara. map. ai, 

Iranr'k nea aoroder Suna n Hckaay, 

Kpucr'k A aaa, 

Traducere 

lo Alexandru Iliaş Voevod. cu mila lui Dum: 
vezeu Domn țarii Moldaviei, adica au venit înaiu- 
lea n astră şi înaintea a lor noştri bocri sluga noa- 
stra Naşeul şi a arătat un zapis de. maărtuvie. scri- 
ind şi marturisiud cu el cum dânsul singur a 
cumpărat de la Guţu fiul lui 'Tabuci din Budești, 
un loc de prisaca din hotarul satului Dumbrăviţa, 
care esle la poiana măvastirei mai în sus de pri- 
saca veche, unde este pialra fântâvei ; cum el a 
cumparat'o pentru 10 zloți curaţi, denaintea a mulţi 
oameni buni, abume Moglan şi Drăgau Bârzul şi 
Paval Zama şi Hotnugul şi Sava şi Vasilie și Gli- 
gori» și Tunsul din Ciumaleşti, şi a altor oameni 
buni. Pentwaceia şi Domnia mea cum am văzut a- 
cel zapis de mărturie dinaintea atâtor oameni buni 
am crezut şi de la noi încă am dat şi am intarit 
înşine slugii noastre mai sus scrisului Naşeului pe 
acel de mai sus scris lot de prisacă ca să-i fie lui şi 

Surete II. 13
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de la noi ocină şi cumpărâtură cu toate venilurile 

şi allul sa nu se amestece. 
Domnul a zis 

(seris) în laşi la anul 7I4I Mat îi. 

Ghiavghe vel logolat a învățat şi am is.alit. 
Cristea Damian. 

NOTE 

1) Originalul hârlie, acla Gr. Tubacariu, Bacău (Su: 

rete şi Izvoade VIII, 397), 

42) Document din 128, Aug. 18, laşi. 

Sumar : Gaspar Vodă serie carte lui Petrea că S'a jaluit Ilonaşco 

Ungheanul pe Lazor din Burdugani pentru 6 boi daţi penteu o ocină. 

+ Iw Vamnag Boegoaa BXÎI Macri Tenapa Bta 

MOAAAREROH. NHueai cavsk Haui Ilerprk mom || Aatatn  nx 

amar Ro nam Maaver lonauo Vurkuva wr  AlapTuuea. 

Ha Aazep wr Bvpavran Îl a wri Aaa 640 S BOA păai EAHă 

WTA TO CT KYOMA WP HE, Bagi FANS 'THET E70. 4 Nk 

WH kokWT EA3'k7, || cAo RON, Basa. Tor paani tao. 83phiu 

CHCT ANC Haul A TH KAXAU A39poRu, KAKO Ad HMANT 

Euuier | ero s'kao v mupho. Ad HE BA3HMATH EMO BOA. d 

SCAN BVAET VBA tao BOAH, 4 EH EAM0 AARAT AN np'ka 

NO4PT PAdIA NOTOA d4H NONHPATH EaASEP 7 BE3 prku, „ma 

MHUIHA H ancT Sa AHh H HâK HE | VuHHHTE,,. 

v tac Ab Faptn ag. ni 

Teana peule) 

REA ArWăseT. Vuna. 

AsmumpS
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Traducere 
———— 

lo Gaşpar voevod din a lui Dumnezeu milă domn ţării Moldaviei, scriem slugii noastre lui Pc- 
trea uceia dăm lui ştire cum noua s'a jăluit /Jonaşco Ungheanu din Marliueşti pe Luzor din Burdugani că i-a dat lui 6 boi pentru o ocină, ce-i esle cum- părata de la el pentru socrul lui, iar acum dânsul ar vrea să ia lui boii îndărăpt. de aceia 
cum îi vedea această carte, iar tu sa spui lui La- zor ca să aiba u-l lasa pre el foarte în pace, să nu-i 
ma! jee lui boii, iar dara îi va fi luat lui boii, să 
i se dea lui zi înaintea Porții domniei mele pen- 
tru căci s'a încercat a-l învălui pre el fara cuvânt; aceasta scriem şi carte de zi şi altfel să nu faceţi. 

In laşi la anul 7128 Aug. Î8. 
Domnul a zis, 

vel logofat a învaţal Dumitru 

NOTE 

1) Originalul hârtie, zu petic; marcu fabricei de hâclie, 
capul de zimbru; arta V. Miclescu senator și proprietar. 
în Vaslui. (Surele şi Izvoade,VIIi, 333). 

2) Nume de persoane: lonaşcul Uugheanul, Lazor, 
Petrea. 

3) Nume de locuri: Mărtinești, Burdusani. 
4) Afacerea : Ionaşco Ungheanul cumpărase de la 

Lazor din Burdugani o ocivă pentru socrul său, dând în 
schinib 6 boi, în loc de a da bani gata. Forma aceasla de 
cumpărălură ne arală că transacțiunile din vechi se făcean 
în natură, dând boi pentru moşie. Când banii au îuceput 
a la o întrebuințare geuerală, cumpărătorul spunea că a 
dat bani curaţi (anunuy), ari bani gata (roreau), ori bani 
bătuți (surux), ceia ce arată că se numărau bani peşin, 
iar nn ca sz făcea schimb în n dură. Cei veni lui Lazor,
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că nu se roai mulțani ae acest schimb, ori că sa crezut 

înşelat, ori că wa mai vroit să-și dea ocina pentru 6 boi, 

că a voit să întoarcă schimbul, lucru care nu-l mai impaca 

pe lonaşco Ungheanul. Acesta se jălui domnului, care. scrise, 

lui Petre, probabil vătămanul satului, ca să cerceteze pri: 

cina cum stă, şi domnul poronceşte ca Lazor să-l _lese in 

pace pe Ungheanul şi să nu-i mai ia Foii, iar în caz de 

i-a luat, să-i dee zi înaintea porții domniei mele. 

5) np'Ba, noapTa roeneAacrgamu=inaintea porţii domniei 

mele. In deobşte.cărțile acestea domneşti spun atâta: „să 

le daţi zi să vie de fală înaintea noastră“, sau „să vie de 

faţă la divanul domniei mele“. De ce st zice aici înnîntea 

porții domniei mele 2 Avea domnul a judeca asemenea da- 

raveri de schimburi ? Credem că nu; Pentru daraverile 

de la poarta gospod erau însărcinaţi vornicii de poartă, 

în a caror atribuţiuni întrau judecarea pricinilor obşteşti 

de prima instanţă, hotărnicia moșiilor, regularea străzilor, 

ete. Deci daraveri de acestea ea între Ungheanul şi Lazor, 

domnul !e orânduia la vornicii de poartă şi ca nu cumva 

vătămanul Petre să nu ştie cum să facă carte de înfaţo- 

sare inaintea porții gospod, domnul repetă fondul afacerii: . 

„pentru căci su încercat a-l învălui pe el fără cuvânt.“ 

6) Aaa AHH, Sau ACT 34 AHH = „să-i dați zi“, sau 

„Carle de zi“ erau expresiunile oficiale, ale secol. al 

XVII. Când mai apoi s'a fixat termenul de 40 zile nece- 

sar la vinzări, s'a început a se introduce rusescul Soroc 

„zi de soroe“ cu toate derivatele lui ia înțeles. 

a. i ” : . 

43. Document in 7123 Noembre 15. lași. 

Sumar: Radul Vodă Mihnea întăreşte Vărvarei Hăcimăndoaei 

fata lui Grozav mai multe părţi din satul Popeni pe lubăneasa, cum 

şi alte părţi din satul Borădăceni cumpărătură de la diferiţi propri- 

stari în sumă de 2955 taleri. 

+ Macrito paiete ati Hw PaaSa S0EBOAA Muyn'k 

renapa Statan (MOAAaBekSI. SHaateiMTe WHHHAI HCCHA  Mă-
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MUHA EZCRA KTO Hatăi E33pur. Han urouin cre Seanulir, 
We Tora neruuita k'krunk || Bpatapa Xxumxn- 

„A0ât. Aia Fposana Bn$Ra,... np'kiouSRa.... AaaoBaan ecou 
EH AWCOBHOIO HANI2H0 MACTHIO HI AdAH IM NOTRPEAHAN ECMH ei 
Wwr tac 5 Hanmieio emani $ moagagckori. | en npagore wrunu$ 
H AbanunS wm Spuk aa pasarkaznie uro nataa A'ka, cui 

„ Benea ww craparo Gredana Botgoaa. Rze'k uacr m t- 
„AHkA c(A) n3asper wm Buumnka nmoaonuna cena Non'kuu 
Ha IObzn'kea n || ca avkero. ga cran n sa aaun S$ uapuuS 
na Onaca. uro 8 goaocr ALOpokonekOH. Hi TH Aa- 
EM HI NOoTEpa%Adeat Grimenncannbu nukruun. Epatapu 
NauMăA04€. en pace MTHHHS ni KSnekno wo |] ucnncok 
KSneHon wre nataaa, wr Epemia orgoaqn. n wm Roc: 
PÂNWTHHA ECEROAH fAHa uacr 8a WwriuH8 wm moame anunta 
noa ctâă Ilon'kun. n ca a'ben:o wm Tae uro ce ri Bu 
kSnaeuie wm Hukoap |cuz gannau. n wr cecTpa ero Laga 
H WT Bparui Hf cin TSacpn anu lpw'knun 34 pu 
CPA H NETALCAT 344 'TATapekHy. H ApSraa uacr za wr- 
Hi5 07 aa noa cena Nona wm euuunrla NOASBHIHA 
wo cet k&inaa | wr Snka ei Azaiau. naknk sa pu cra 
WEP 3447 TATăpekuk. WN8 rmoome SpHHA. n TH Aaeai 
WM OTBpăaatai Bapeapu. Xzumăaoae Apăraa uacr. 
3a Wwruuu$ wr 'Toa Buiuka nisa ceia uon'kuu. urme _CEBE 
&5umaa. |] wm Gogponix nu'krum'k Ronagn PSmună nn 
Tap 84 ABE cron turer acerb man. Wr Henucok K8- 
MEXHO To Ha WT Ilerpa BorRoAH. uro Buao aukSnacnie 
Konapu PSuynna unrap moa. uacm wr Ilonoeckin, u 
TUX || KEnnaa numaa uacr za wi wm moa entun'Ea 

noa ceda Îloukuu wm Togoea Azija Tau. n wr aparira 
să enSui BHopoaau ac uacr nr uro c(k) H3Beperr,
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DAM EAHa To H WeTupu ACE 'Taatpi AHIHHY, We sut || 

wa ipoaaaa Taa uacr mpa Roanki LeTaan, n PH 

ata n norapzkaaeai. kuri Bpzgapu XzumăH acte. ucr: 

gpamaa uacr wm moro Ba cero ceaă Ion dacr WT&8 

upon crapa aibek uacr, ti ca micro 84 cra || ii 34 atat 

$ FOeznkea. SS uapuni5. n ca AHN CTÂâB, Hâ REPYS 

AcanuS Geaca. uro whă KSIMaa w7 Anreauna Agia Ale 

pun. Buăca FOpiun 34 uter com ui ner AECET  BAaT "Taz 

TapckUX. Hi tor cân en Îlagăa 34 cre |n wcunm acer ra 

Ap. AHUHHĂ. W7 Spuk 24 KSNEKHO, WTo MAMdA WTEW EH 

IOpuue wm aaaaare Gredpana BOEBOAH. MI TH AdEA Hi NOT- 

epzAarm Epzgapn Xzumaznacae eAna act 34 WTHnH8 

wm unzăeka "noaoguna "more -ceaa Ilou'bun || uro ter pasaa- 

AEHa Pad MoA cea Ha pn acru. AB uacru cz a'beTo 

Ba caz H 3ă Mau S ceqo UTo Wa KSNHAa TH A'E 

acei. 47 Psexa acuta Taainin BuSta FOpuru. 3a ner cur 

Taatp AHUHUY, H3 TUL napkattie. ace || cuk uacmu natu Eita 

KSnua npkiac Baanna Deraan, nă BB3EPATHAA Wa EMS 

numa, tao. BHAEKoat îi HenHcok. Ba KSNEXHO WTo 

umaa Raanka wm Epeaira BOEBOAH. N TH AEM Hi 10T= 

Ep2KAat Bpzăaţu. | Xzu4 AH A0a€ Ha EAHH UacTH 34 WTHHHS 

wm moro ceaa Tlon'knu. ure ta cec KSnnaa WT ASmue 

ps Powka noprap. WwT Henueoaue Sa KBNIEHO To Hăta4. 

WP NETBA  BOEROAH N tom nomBpamaetie WT lpona Bor 

goan | wr Spit wr Epeaura BorBOAn. paAH ABA CTA 

H AEă AtckTH Maaepii CpeBpaHHX. We Bac eai$ euSnarie 

uaem  Ionogcrin ui uacr HrnSa llerpxpea uro n3apa 

WacT HY, H CA act MĂ AWP CTAB, WTo cr $ ceao ua || KO- 

Ezkcea. ua aae Ea uacn Nlonogckom$ tom erika 

noasauua csaa. a ucr HruSa Illerpapea. Buna wr nuh'ka
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NOAOBHHA ceAă OP PpEPaa UAcT. 'TpeTaa ac? cepe H'RA uac'r, îi 
CA WacP WWT HHXHÎH CTAB. TOTO paAti Ad CP 4 WT Hac 
Baci "Trix |] Biuenncanng uacr a wrinuiS wi cea Ilo= 
mkuin ca Rec AOXOA. W 8 TOM TH Aa Hi NOTAPBAAatA 
guuvetincanu'bu Bpzapu Xzumanaoae ApSraa uacT aa wrunn8 
wr ceqo bhopăazuknn. wm anun'ba noaoguna ceaa noao&nHa 

| n ca avkemo gacrat Hu A03E N Man EHIDE VP HA 

Min cra umo $ RonocT Acgoxoucken. Wwr Henhcok K&nekHo. 
uTo Wha Haana wr cero Îlerpa EoegoAH. To BHAo tH KS= 

HEXHO WWT Bia eu Az3itati cuz... paAn 'rpu cra ll n ne? acer 
BAATH ATapckHX, UT HK Npagny Hap'katnie umro HAmaioT aa 

WEanunS. rrkai paan Bacu Tin euuienntanin uacru aa wrnunb 

wr ceâo Ion'kuu canu cST enuienHcanui. i Toa uacT WT cea 

Heopăazuann Aa cr n wr ac Bnuie || peuenn'ku ki'krunu 

Bpzeap XzuamănAoat Spuk n WTUHHH n NoTBpzKAeHie ca 

EZCEA AOXOAcai cn. n Akai ci n wnSuaron en n npbw.- 

HSuaroa n npatSprkmom. n gaceai$ poaS cu. ko ck eu 

H3BEpET HanBanitiui || nenopSuuenno su umkoane na B'kku 

4 XoTap Tom$ anuienneantiouS cea8 Ilon'kuna. n ron uacru 

WT ceao opăAzuann. Aa ccm Ha acri KakO ch HaBt 

PET WT CE40 H 0 MAE 1 0 CTARH Hi MT MAH. UI 

wr Bacero atkero |] umo Bzarr 3a rogoganie. a WTKZ 

HHIUHAA CTPănti Aa ec Wr ScHy%, cTopoHu no cROHMH caz 

pian Xorapu no KSAa Ha era wWkHBaan. a Ha To eT 

&Rpa nameno reenoacmBaatu, Buiunneantaroan.  Hw Pa= 

ASaa || gocgoaa dnyua. n 'kpa Borap namuy. B'kpa nana. 

Vox  BeAnkaro Atophiika, poa Bean.  B'Epa nana 

Hukoap geankaro Agopunta ropukn aeman. e'kpa nana IĂ- 

Komin n Îwnauito npzkăaagii Xotuncuy, || B'kpa nana Te 

wpriu si “oana uparzaasu Hemeukuk. Bkpa nana  Mauoa
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u  ASka opatzaazu Pomanein. B'kpa nana AMuysa Ler- 

mana n npzkzaaă GSuagckare, g'kpa iata Repara nocrea- 

tuia. Bkpa nana Eacnaie |lcnamapk. ekpa nana A Sans 

Wautnnka. pa natia Inwprin cmoanna, R'pa nana Roc- 

rarruu Pouka encwkpnuna, e'kpa nana Aluxana PSprSua 

komuea, n &kga gacky Borap Hamuţ Moaaaeekiik BEANKHX 

H Maduk. a No Haina HI BOT'E n rocnoAcTreanie KTo 

EZALT PCNApZ. VP A TH Hay. HAN AT Hatiero poas. 

HAN Nk BAAKOTO ROPA M3BEPET POCNOAAGEA  EHTH Hauutui 

3tmau Aloaaagckon, mor Bi €H HENOPSUIHA Hate NOTBPZX- 

Aeie. Hă adellen en aan n SkpEnnan. a uro cr ct 

NpAkHk STHHHH WI EWKHMArHIE HA COME PAR Hi nn 

TOMA ROAMATPUL. 4 Hâni Eoauin Kpknocr 1 noTepzaXArnie 

momS RactaiS BumenncannomS geakan ecăn Hauitaid |] B'kp= 

noa noa'kpunS nau Hwnamro Inranpu BeankoaS acroder 

IHCATH 4 Haunte neam ngugrkaarui KeemS neruNHoaiS AncrS 

Hauizm$. nucaa lpeenie Nesomarko S$ dc || gamw ape 

mea Hoeg si Ann. 

Hw Paasa Boegoaa. 

Pranrk aoreder nekaay. 

Traducere 

Din mila lui Dumnezeu lo Radul Voevod Mih- 
nea, domn ţării Moldaviei, înşliințare facem cu a- 
ceastă carte a noastră tuturor cui pre dinsa va 
căta, ori cetindu-se lui o va auzi, adică această 
adevărata Doamnă Varvara Ilăcimăndoae, fata lui 
Grozav, nepoata, —strănepoata, — miluitu-ne-am noi 

spre ea cu osebita noastră milă şi am dat şi am
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întărit noi ei de !a noi în a noastra țară, în Mol- dova a ei dreapta ocina şi moşie din uric de îm- 
părțeală ce a avut bunul ei mai sus scris de la 
bătrânul Stefan voevod, luata parleu ei câla se va alege diu jumatatea de sus a satului Popeanii pe Iu- băneasa, şi cu loc de heleştee şi de moara în ta. rină pe lubâneasa, ce-i în tinutul Dorohoiului; şi iarăşi „dăm și intarim mai sus serisei Cneghinei Vărvarei 
Iăcimândoae a «ei dreapta ocina şi cumpârătură din ispisoc de cumpărătura ce Pa avut de lu Erc- mia voevod şi de la Costaulin voevod, o parte de „ocină din uceiaș jumătate de sus a satului Popeani 

“şi cu loc de heleşteu ce-i este ei cumpârătură de la Nicoar fiul lui Vaipan şi de sora lui Gafa, şi -de la fraţii lor, fiii Tudorii, nepoţii Armencii, pen- tru 350 zloți talaraşti; şi alla parte de ocină din ace- 
iaşi jumătate de sal Popenii din jumălalea de sus ce sivgură a cumparat de la unchiul ei Lazian, iarăşi cu trei sute şi cinei zloți tataraşti div ace. laşi uric; şi iaraşi dam şi întariin Varvarii Haci- 
maândouei altă parte de ocina din acea de mai sus jumatate sat Popenii, ce sibgură a. cumpărat de ia 
Sofronia Doamna Condrei Rugină pitar cu două 
sute și şase zeci taleri din ispisoc de cumparără- 
tură ce l'a avut de la Petru voevod, ce i-a fost 
“cumpărătură Condrii Rugină pitar acea parte de la Popovschi; şi iaraşi a cumpărat altă parte de ociuă din acea jumatate de sus din sat Popeni de la Todosia fata Gafei şi de la fraţii ei nepoti lui Bo- voda toată parlea lor ce li se va alege pentru 140 taleri curaţi, ce fusese vânduta acea parle mai de mult Baficai hatman; şi iarăşi dam şi întarim 
Doamnei Vărvarei Flăcimăndoaei a patra parle 
din acelaşi loc în acelaş sat Popenii, partea dinspre bi- 
serica veche toata parlea și cu loc de heleşteu, 
Şi de moară în lubăneasa în țarină. şi cu he- 
leşteu lu vârful vaii Selsca, ce dânsa u cumpă:at 

Surete II 
14
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de la Anghelina fata Măricăi, nepoata Iurşei 

cu 650 zloți tălăraşti, şi de la fiul ei Paval cu 180 
taleri batuti, din urie de cumpărălură ce la avut 

tatal ei lurşea de la lânărul Stefan Voevod ; şi ia: 

răşi dam şi întarim Varvacrei Hăcimăndoaei, o parte 

de ocină din jumatatea de jos a aceluiaşi sat Popenii, | 

ce esle împărțită avea jumătate de sat in 3 parti: 

doua părţi şi cu loc de heleșten şi de moară în sat. ce 

dânsa a cumpărat acele 2 parți de la Rusca fala 

Tâmpii uepoala lurşii, cu 500 taleri curati din 

aceleaşi direse, iar aceste părți iară şile-au fost cum- 

părat mai ioainte. Balica Hatman, dar i-a fost în- 
tors dânsa lui banii, cum am văzul și ispisoe de 
cumpărătură ce Va uvut Balica de la Eremia voe- 
vod; şi iarăși dam şi întarim Vărvarei Hăcimândoaei 

pe o parle de ocivă din acelaşi sat Popeanii, ce 

dânsa s.ngură î cumparat de la Dumitru Roşca 
Pitar, din ispisoace de cumpărălură ce a avut 
de la Petru Voevod şi de întăritură de la Aron 
voevod. şi din uric de la Eremia voevod penlru 
220 taleri de argiut, ce i-a fost şi lui cumpărâtură 
partea lui Popovschie şi partea lui Ignul şătrărel ce 
s'a ales parlea lor, și cu partea lui din iaz ceeste 
în sat pe lubaneasa. însă a fost partea lui Popov- 
schi în jumâtalea de sus a satului, iar partea lui 
Ignul şătrărel au fost în jumătatea din jos a satur 
lui din a treia parle a treia parte, partea din mii- 
loc şi cu loc din iazul din jos. Pentraceia să lie ei 
Şi de !a noi toate acele de mai sus srise părți de 

ocină din sat din Popeni, cu tot venitul; şi într'a- 

cestea iarăşi dăm şi întărim mat sus serisei Văr: 
varei Hăcimăndoae altă parle de ocină din satul 

Borădăceni din jumătatea din sus a satului jumă- 

mătate şi un loc de bvleşteu mai în jos de lozii 
şi mai în sus de heleşteul din jos ce-i în ţinutul 
Dorohoiului, din ispisoe de cumpărâtură ce dânsa 
a avut de ia însuşi Petru voevod, ce au fost şi ei
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cumparătură de la unchiul ei Laziian fiul... pentru 
350 zloți tataraşti; din a lui drepte direse ce le au 
de moșie. Pentr'aceaia loale acele de mai sus scrise 
pârţi de ocină din satul Popeni, câte sunt mai sus scrise şi acea parte din sat Boradaceni sa fie şi de 
la noi mai jos scrisei Varvarei Hâcimăndoaei, uric 
Şi ocină şi întăritura cu toate veniturile ei şi co: 
piilor ei şi nepoților ei şi slrănepoţilor și rastrane- potilor ei şi la lot neamul ei ce i se va alege mai de aproape neruşeit nici odânaoara în veci. lar ho- tarul acelui de mai sus scris sat Popeanii, şi u- celeaşi părţi din satul Borădaceani, să fie pe părti 
precum i st vor alege din sat şi din câmp şi din heleşteu şi din mori şi din tot locul ce va fi de 
folosință, iar despre alte laturi sa lie din toate păr- țile pe ale sale vechi hotare pe unde din veac a 
umblat. lar la aceasta este credința domniei noastre 
mai sus scrisă Noi Io Radul voevod Mibnea și cre- 
dința boerilor noştri. credinta dumisale Goia ma= 
rele dvornic al țarii de jos, credința dumisale ANi- coar marele dvornic al tarii de sus, credința dumi- sale lacomi şi Ionașco parcalabi de Hotin, credinţa dumisale Gheorghe si Ciolpan parcalabi de Neamţ; 
credința dumisale Manole şi Duca pavealabi de Ro: 
man, credința dumisale Mekul Ghelman şi parcalab 
Sucevei, credința dumisale Bernaf postelnicul, ere- 
dința dumisale Vasile spatar, credința dumisale 
Dumitru ceaşnic, credința dumisale Gheorghe stoi- 
nic, credinţa dumisale Costantin Roşca visternic, 
credința dumisale Mihail Purtună coimis. şi cere. 
dinţa tuturor boeri'or noştri Moldovineşti a mari 
şi a mici. lar după a noastra viaţa şi danie, cine 
va fi domn din copiii noștri sau din al nostru neam 
Sau chiar pe ori care Dumnezeu îl va alege să fie 
domn tării noastre a Moldaviei; acela sa nu-i strice 
a noastră întaritura, ci mai vârtos sa-i dea şi sa-i 
înlărească, căci ca este ei dreapta ocină şi cumpa-
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rătură cu ai săi drepţi și adevăraţi bani. lar spre 

mai mare lârie şi pulerea tot ce sa scris mai sus 

porontit-um la al nostru crediucios şi însemnat bo- 

iari, dumnealui Jonaşco Ghianghea marele logo- 

fă să scrie şi a noastra pecete sa lege de uceaslă 

carte a : oustră. , 
A scris Arsenie Nebojatco în Iaşi la anul 71125 

Inna Noembrie 15 zile. 
lo Radul Voevod. | 

Gheanghea vel logofat am iscalit. 

NOT 

1) Originalul pergament bine păstrat; pecete mare 

cu şnur gros roş. Proprietatea d-lui N. Nanu, are 0.53 la- 

tul pe 0.51 lungul. se ceteşte : nsuam Îw PaqSa Borgoa,..... 

2) Nume de persoane : Vărvara Hâmăndoae, Grozav, 

„Nicoar Văipan, Gafa, Tudora, Armeanca, Lăzian, Sofronia 

jupăneasa Condrii Rugină pitar, Todosia, Borodac, Balica 

hatman, Anghelina, Mărica, lurşa, Rusca, Tâmpa, Dumitru 

Roşea portar, Popovschie. Ignul pitărel. 

3) Nume de locuri ; Popenii, lubăneasa, valea Selsca 

Borădătani, Dorohoi, 

4) Varvara Flăcimăndoae. Arătările uricului nostru 

me spune că Vâărvara Hăcimăndoaia a cumpărat întreg 

satul Popeni de pe lubăneasa, unde şi dânsa avea ocină 

şi moşie de pe moși strămoşi de la Stefan cel mare, fără 

a le arăta numele, în jumătatea din sus a salului Popeni 

Urmează din arătările uricului că vânzătorii erau rude cu 

cumpărătoarea şi iată dar proprietarii cari au fost scoşi 

din ocinile lor, 

1) Wicoară Văipan, sora lui Gafu şi fraţii lor, fiii 

Tudorii , nepoți Armencii vind pertea lor cu 350 zloți 

tătărăşti. |
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2) Laziian, unchiul Varvarei, viade partea lui cu 
305 zloți lătărăşti, 

3) Sofroniu, jupăneasa lui Condrea Rugină pilar | 
vinde pertea cumpărată de la Popovski cu 260 taleri, 

4) Tudosca fata Gafei şi fratele ei, nepoţii lui Boro- 
daci vind partea lor cu 340 taleri, deşi fusese viudută mai 
dinainte lui Balica hatman. 

Toate aceste părţi, împreună cu cea de moșie a Hăei- 
măndoaei fâceau trei pârţi div jumătatea de sus. 

5) Anghelina fata  Măricăi nepoata lurşei, vinde 

partea ei cu 650 zloți tălărăşti, iar | 

6) Pavăl iul Anghelinei vinde şi el partea lui cu 
180 taleri, 

Aceste părli din urmă făceau a patra parte din ju 
mătatea de sus, care astfel întră toată în stăpînirea Var- 
varei Haăcimăndoaci cu suma de 1305 zloți şi 580 taleri. 

Jumătatea din jos a satului Popeni pe lubăneasta era 
împărțită în trei bătrâni, din care 2 bătrâni erau în sta- 
pânirea Ruscăi, fala Tâmpei, nepoata lurşei de la care ii 
cumpără cu 500 taleri, răscumpărându-i de la Balica hat- 
man, iar, un bătrân îl cumpară de la Dumitru Roşca pitar 
cu 220 taleri care şi dânsul il cumpărase de la Pozovski 

şi Inul şătrărel. 

In total pe jumătatea din jos a satului. din Popeni dă 
720 taleri, iar peste tot dă 1305 zloți lătarăști şi 1300 

taleri de arginl. 

Diu acesle arătări reieseă că moşia Popenii a mers 
un Singur trup înainte de Stefan cel Mare, iar sub Stefan 
cel Mars sa împărtit în doi bătrâni, de oare-ce satul 
Popeni a umblat pe două jumaâlăţi stăpânite de părinţii 

Avrmencei şi ai Iurşei. Trupul întâiu a umblai pe patru 

bătrâni, iar al doilea pe trei batrâni. Şi în adevăr ni se 

dau aceste nume de umaşi ai Arinencei: Tudora, căsă:- 

torilă cu Vaipan , Grozav şi Lăziian cari au aceşti ur-
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maşi: Tudoca Vaipan a"e pe Nicoară, şi pe Gafa, Gro- 

7av pe Vărvara Hăcimăndoae, care cumpără trupurile de 

moșie ale tuturora; şi Lăziian fărâ urmaşi. 

In a patra parte din trupui întăiu moştenea Anghelina 

fata Măricăi nepoata lurşei cum și fiul ei Pavel ; iar înltrupul 

al doilea al Jurşei, Rusca fata Tâmpei nepoata lurşei stăpâ. 

nea 2 batrâni din trei, iar Dumitru Roşca portai: numai un 

bătrân prin cun.părătură de la Ignul şatrar şi Popovski. 

Vărvara Hăcimăndoaea răscumpără dar tot satul Po. 
penii de la 8 proprietari, dând tuturor 2605 taleri şi zloți 

44. Document din 7089 Mai S$, Iași. 

Sumar : laucul Vodă întăreşte strănepotilor Nastei: Ionaşerc 
Bohuş, Ana şi Anghelina,satele Hocești, Găureni, Răvăcani, Criveşti 
Hăsnăşeni, şi Chicera, după diresele vechi ale strămoşilor lor Coste 
şi Jurj Stravici de la Alexandru cel Bun. 

+ ww EĂMKOVA BOEROAA EXÂEIO MACTIEIO, PEDAPZ BEMAn 

DMoapatckoni, W%K PCARGMH AAAH. H NOTBOZAHAN Ecaiti |) caov- 

Pam Hauinăt Îwiauiko n Bpamvoy er, Rokoipiu. H cecTpamt Hi 

Anna n Surtauna. ca Akru Iarpauiko || gioykn  Azpuka, 

u nakmenuk Hy In. n Bpam er Hak. n Oyapk n ctcripa 

uk Bouka. akm Mapenn. || gzcu Buvuu, ni np'koynSuaoge 

Nacru nt upagin wrnunu. n abatinna. Henpugnaie |] aa aa: 

anie. umo umaan np'kakoge Hy Bocre Grpatnu. n IRvp'k 

Grpagnu. wr AocEpar flat | ăahapa BoeRoan. n wm Taia n 

Gedana BOEROAoRE, HcupHanaie Sa pasakaenit. uro || Hmaaa 

Baa uk Mapvuna wr Gredana Boegoau. ceao Rpugeiţi. 

H ceao Xoucmin. n ceao TaSpkninlln noa ceao Panaranin 

rac ana Paezkanin n NlierpnuiSa. notitu manti uacr wrka | 

Rpuenp- n noa ceao Xzerzuanin oy Boaocr KpzanraTvpa rat
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BHA Aparomnp || Xachauu. n 1oa ceao wr Ruurga, PAC EHA Apa. 
romup Rnutp. ca Tpu | uacru. wT Manu Ha Haxavu. kako 
AA CT HA N WT Hac, WTHuHA n Spuk lea Bzce AoxoAoai 
H HU HE OVMHIuasT, 

Iluc oy [dc gar “an Mau îi. 
Tcana peu. 

Grponu gta awrwăer Suna n nekaa. 
Siroiez (m. p.) wnâuiko 

Pe fila a doua începuse a se scrie acelaş 
ispisoe. dar greşit: iată rândurile scrise: 

+ Î Iduoya Bio  AMacTite renapa 3eman  Aloa- 
AAECKOH. Ada n NOTEzpAHan (em caoyram nau]  Iw- 
HâwkeR H Bpar8 er ovi. Hi cecTpam n na n uree 
Anna 

Traducere 

[o laucul voevod. din a lui Dumnezeu milă. 
Domn țarii Moldaviei. iata ca Domnia mea am dat 
şi am întărit înșine slugilor noastre lui lonaşeo şi 
fratelui său Bohuş şi surorilor lor Anei Şi  Anghe- 
linei fiii lui Patraşco, nepoți Marinei şi varul 
lor lon şi tratele sau Ilea şi Udrea și sora lor Voica 
copii Mariuei toţi nepoti şi stranepoţi Nastei a lor 
drepte ocini şi moşii şi din privilegii de daanie ce 
au avut strâbunii lor Costea Stravici şi Jurjea Stra- 
vici de la bunul Alexandru voevod şi de la Ilie şi 
Stefan voevozi şi din privilegii de împărţeala ce au 
avul buna lor Maruşea de la Stefau voevod, satul 
“'riveşti şi satul Hoceşti și satul Gaureni şi jumă- 
tale sat Ravatani , unde au fost Ravacani şi Pie-
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trişul mai în sus de moară parte dinspre Crivoşti şi 
jumatate sat Hasnaăşenii în tinuiul Cărligâturei unde 
a fost Dragomir Hasoaș şi jumătate sat din Chicera 
unde a fost Drago'nir Chicer cu 3 parti din moară 
la Bahlui, ca să le fie lor şi de la: noi ocină uric 
cu toate veniturile și allul să nu se amestece. 

Scris în lași la anul 7089 luna Mai 8. 
Domnul a zis. 
Stroici vel logofăt a învățat şi a iscălit. 

lonaşco. 

NOTE 

1) Originalul hârtie, acta Robert Mille, decedat de curând. 

Surete şi lzvoade VIII, 646). Marca fabricei hărtiei o milră. 

2) Jurj şi Coste Stravici. Legân] notița pusă la coc. 

din 7053 April 4 (Surete şi Izvoade, I. 385) cu arătările 

acestuia. reiesă că filiatiunea Straviceştilor din secl. al 

XIV. e aceasta: 

1) Ivan Straviei, 2) Bratul şi Liuban Stravici 3) Jurj ş 

Stefan Stravici, 4) Coste Stravici; 5) Maruşca, 6) Nastea 7) 

Marena, Marica. Aceste erau măritate în 7053 şi anume, Mare- 

na cu Bran, iar Marica cu Petriman. 8) Marica Petrimăneasa 

a avut aceşti copii Jonaşo, Bohuş, Ana, Anghelina, care are 

de ficior pe Patraşco. iar Marenu Bran are de ficiori pe 

Jon, Ilea, Uirea şi Voica. 

lată 8 generațiuni de Stravici între 1350 şi 1581. 

3) gde bil... Ispisocul nostru ne vorbeşte de vechile 

aşezări, după care şi-au luat numele şi satele: 

1) Răvieani, ra: ana Pzezkanin. 
2) Hasnăşenii rac gria Aparomup Xacnaiu. 
3) Kuutpz, rac Bha Aparoatip Rnueg. 

dovedind prin aceasta că satele şi-au luat in mare parte 

numele de la vechii lor proprietari, şi că dar întinderea po- 

pulaţiunei româneşti in văile Moidovei vine în mare parte 

după descălecat.
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45. Document fără veleat. lunic 15. (prope 7141). 

Sumar : Stratul Bolea şi Lupul Cupar cu jupăneasa lui Irina fata Nastasiei Enculeasa,schimbă cu Dumitru Buhuș, dând jumătate din Răvăcani în tinutul Romanului pentru jumătate Bargăoani de la Fălciu 

t Eto uz Stratul Botk i Lupul Cupar să cnkghin'k 
eg(0) Irina | dăşta Wastasii Encults. scriem și 
mărturisim cu casla | scrisoare a nostră cum n'km 
tocmit de bună voia nostra | cu fratele nostru zu-' 
pânul Dumitru Buhuş și | am schimbat a nosiră 
direapta ocina giumălate | de seliște Răvăcanii ce 
sintu (cuu'r$) în ţinutul Roma | nului langă COriveşti 
şi n'tu dat ocină dereptu ocin | giumatate de sat ce 
să chiamă Bărgăoanii în ţa i nutul Faltiiului de a- 
&ksta seriem în | iocmala nostra fostau Savin Pră- 
Jescul. i şi Lupul Prăjescul sa sa şlie. 

u las lunie 15. 

Prăjescul spatar 

Vasilie paharnic. 

a7 Lupul Cupar iseal 

az Lupul Prăjascul iscal. 

NOTE 

Originalul hărţie, acta Robert Mille (Surele şi I7- 
voade VIII, 648). 

46. Document fără veleat, Iulie 9. (prope 7141). 

Sumar : Slratul Bulea şi Lupul Cupar cu jupăneasa lui Erina 
a Nastasiei Enculeasa vând lui Dumitraşeo Buhuş jumătate selişte 
Răvăcani pentru 40 matce. 

+ Elo az Stratul Bolk i Lupul Cupar cz ku 
ru | moa puna Azia Hacracin Ennvake waărtorisim 

Surete II. 15
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cu | astă scrisoare: a nostră cum am vândut fra- 

telui | nostru lu Dumitrașco Buhuşi. giumătale de | 

selişte Răvacanilwr. ce iaste în țănutul. | Romanului 

lingă Criveşti. pentru patru se de matce ! ca s hie 

dumisale dereaptă ocina şi cumpără || tura. cu tot 

venitul pre: mai mare credința | făcutam atastă seri- 

soare şi n'km pus pe | ceţile şi în locmala  nostră 

fostau ! Savin Prajescul şi Lupul Prăjescul. Să să ştie. 

a Se ” u las lul. 9, 

Prăjescul iscal (pecele). A 

az Vasilie paharnic iscal. (pecete) . 

az Lupul Cupar pisah. e 

az Lupul Prăjescul işeaal (pecete) 

NOTE 

Originalul hârtie,  acta Robert Mille (Surele şi Izvoa- 

de VIII, 649). - 

47. Document din VI! Noemirie 2!, laşi 

„Sumar : Alexandru Vodă Lliaş întăreşte lui Dumitru Buhuș 

treti logofăt stapânirea peste toaie proprietăţile ui în 8 ţinuturi şi 

în sumă de 14 sate intregi, 22 părți de ocina. 3 locuri de fânate, 3 

vii, 10 heleştee, 4 ferăstrăe, 2 piue, 18 mori, 2 prisăci, 2 livezi şi | 

pod pe Siret şi altul pe Prut. 

Iw SacdanapS Haitar BCEBOAA. s(o)uieo m(n)alo)e- 

Tito r(o)eu(o)a(a)pa zeman awvaaqasenou. w(e) r(een(o)a(er)aia)- 

MH AdEM H NOTRPAXAAEAM nauem$!] gkpunoaS” BsakprinS. AS- 

Mu'TpS ES Sm "rperoms aoroăer$. sro) upagin wi (Hi 

un A EAnuHu. W'r er(6) ipazin n nuoaint | upngiaitay. ceas La- 

Aunnuiu ua Gupkr. ca hero 3a mMaiuu $ Gupkr. un S us- 

POL Cea Hi C% BOAOTAMH PHRUAMN, HI C% RMHOTpAAi |n cauo- 

pom 8 Gupkr. n ApSroE cea sauavk E pun eiwpin. noa CrpSură 

CA CTaR. H CA MANI H C% RUHOTPAAH, îl B% TOARE XOTAp || 

cent Pakaxaniu nounx(e) Nicrpnu. u ceantk FaSpt- 

niu u Xorucpiu. n dereparaa uăcr cîas MoBnakuil. n ce-
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AiptE AzAciin. nă || Gupa. ca avere 3acTaR H 8a Manu 
$ Gnpka. ure Ra B(o)acer Peatanekoat?. n 'rperaa uacm craniu 

MaorShewum, ut noa ceao || Kazkzdetpur. n “eAna BSKATA 
3EMAN WP koTrap Trpar Bpacnin, no KSAA Hasnamenua H nsc- 
TaBHA craant Ilzrpamke Bamoră awr(o)(e)r. || cz wkoan- 
HHÂV MEKIAUIN. HN CA APARA ACEpu. cA MkeTo 34 CTARHH 34 
Mann Bă ww HaxkaSeuak. n ke uacru erw Koankec(k) 

H3Beper ww cea || Taayzpewn. ca cra ni ca manu S Bay: 
ASR. Hi EA uacru wr Huuepa uro S Raoer Rpraur4TSpekou 

n cea Ragarieuiin vro c(h) Hauenver Bpazaciini. m ceao 

Gnnneacă Ha BaXAS ca CTaR Hi CA MAH S RAgASR. n Racu 
uacrit er(0) wro c(k) usBeper 3a nSnenuno w'p ceăo || IOpruuaun 

H Ww7 ceao LoToeipu TH Ha BAXASI. Ure S RAWCT YpBAoR- 

CROMS, H EAHo Mere 3a Mani. si Sa nacukS ncuuă ILSprurkuu 

J] S niki. wro S kawer lckeu. u crao KSnunu n Bparz- 

maniu Ha Wiokpk ca crak ui că ata S uypk. ui uerapaTaa 

uacr wi 'csao |] TpnănceSuu uro Ha ApaBHIpe. că NA TAR UI 

3 MANN $ NOToUH Apa ui "rperaa acm ceao Rocrei, 

Ha4, Îlpswk. ex avkero aa craB || sa Manu S uykpk, TPatoa- 

„Ape n 8 ups, ca akero sa erat n 34 man S Uiogpk. Ta- 

KoMAcpe n 5 IlpSrk. ex avkere 3a Mann S ASEacoy. H că nopoai 

-uspe3 NpST. H Răcu acri ro wr ceao ASmtuu || nognuu Koc- 

TEMLU "Tu Ha ST. H SA cea hosonnua n noa cea Pae- 

“TESA. n Excui uacru tre ww cra Taamauev Hâa, Hucrpt. ure 

:S _Baoer Xorunekom$, n ceao Manemin, H noa cea I'po- 

3ewpin.Ha G)uTS3% că Manu, ca MkECTO 3a crSuui. H 3a 

BnpnerpeS. || az phuk GOurSak, u ca MhCTO A BUNOrpaA,. 

H C& HEBEROAAM. H ca cbuomaru S naannuS ure c(k) acner 

„Msnuacuu. uro re acer TorpSul || ckomS. n eAna ua? 3ă 

mannă ww ceao MaerakauSa spe Bncrpuu, uro c(8) isBe 

„pei uacr Xpnukanva, ca mere 34 Mann. S NOTOUH cae. n ex 

„MkcTo 3a nacukS.. wro S.Bawer Bakogk. n ctao HekSacmin 

.
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uro e(k) namemnSer Tpnbemiu ca crat H că Manu $ uoToutt 

spin || n zen uacrh sro AHkOS ch H3BEpET Ba KSNEKHHO WT 

ceao Pomzueiuni "TH Ha VUEpHi HOTONH, că AMECTO Să CTAR HI 

3a Mahu. &ă no'Trouut || Uephn. rats un Ka noronu pan: 

pom uro S Racer HumeuckomS. n ceas Ilorpononemiu. n EAHH 

uacru 3a wrunuS cankoc(k) | naseper sa KSneănno w7 cea 6)- 

AZIDEH, H ApSPH UacTu 'PAKOXAE SA RSNEKHHOE Mr crao Boa 

BOTEIIH HA N9TOUI RSUHTHĂ. || ca Manu. H e avere 34 crSnn 

S noreun KSu'rha. H ca eAHă noaktua ca ckuoxtaru, ro c(k) 

swger Mzcrakanti n Anxau.'rore pain. TEX BaCEX Bniuinuca- 

HHHX CEAORE H EPSACRE Ba AMAHHH HI UacTH 3AWTHHHN. AA ECTK 

H WT PCNABAN HanntiiS BkpunomS Bitipeue || noa gcatkpun 

ASmurpS ESySui Tperoms aoroberr. npagiu wrunn. n 

AEAHHuH n BHkSaacHini n Spuk. Hi NOTRpaXR 

    

AEHIE FMS H R&- 

CEAS fOAS KTO €(B) EMS H3BEpET HaHGAHXHIH CRpOANHE, CX RA- 

ekm Acea nenopSuenue ua usoare Ra RE K'kunia. |] 

n nh Aa c(k) He CVMHuarT. 

Iuc S$ Iăcox. Bare spa. Hot. 8 Ann. 

cam renAta Btaka. 

Hw PaaSa ROEROAA. Bpuerk Aamitau. 

Traducere 

lo Alexandru Iliaș Voevod dina lui Dumnezeu 
milă Domn tării Moldaviei. iată ca domnia mea. 
dam şi întarim la al nostru credincios boiariui Di 
mâtru Buhuş al teilea logofat, a lui diepte ocini 
şi moşii din ale luidrepte şi adevărale privilegii, 
satul Gădinţi pe Siret cu loc de moară în Sirel şi 
în părăul satului; şi cu bălți de peşte, și cu vii, şi 
cu pod pe Siret. Şi alt sat anume Criveştii supt 
Struvga, cu balti şi cu mori şi cu vii şi în acelaş



— 117 — 

hotar seliştea Răvăcanii mai în jos de Pietriş, şi 
seliştea Găureanii şi Iotceştii, şi a patra parle 
de sat Movileni. şi seliştea Dădeşti la Sirea, cu loc 
de iaz și de mori in Sirea. care-s în tinutul Roma- 
nului, şi a treia parte den seliştea Plotuneşti, şi 
jumatate sat Caăcăceştii, şi o bucată de pământ 
din hotarul Tărgului Frumos. pe uude au însem: 
nat şi a pus stâlpi Patraşco Başota logofătul, cu 
vecinii megieşi, şi cu oameni buni, cu loc de iazuri 
şi de mori în amândona Bahluetele. Şi toate părţile 
lui câte se vor alege din satul Tălhăreştii, cu he- 
leştee si mori în Bahlui şi una parle din Chicer 
ce-i în ţinutul Carligaturei, şi satul Văvătieştii ce 
se chiamă Bărleştii şi satul Spinoasa pe Bahlui 
cu heleştee și cu mori în Bahlui, şi toate părţile 
lui ce se vor alege de cumpărătura din satul Iur- 
ghicenii ; şi din satul Totoești tij pe Bahlui. ce-i 
în ţinutul Hărlăului, şi un loc de moară şi de pri: 
saca mai în jos de Purrceni, pe Jijia. ce.i în tinu- 
tul Iaşilor. şi satul Cupcici și Brătăşenii pe Ciu- 
hur cu heleştee şi cu mori pe Ciuhur, şi a palra 
parte din satul Tribiseuţi, ce-i pe Drabişte, cu 
jumătate heleșteu şi cu mori în Drabişte, şi a treia 
parte din satul Costeşti pe Prut cu loc de heleșteu 
și cu moară pe Ciuhur, aşijdere şi în Prut un loc 
de moară pe Dubasă. şi cu pod peste Prul şi toate 
părțile lui din sat Dumeni mai în sus de Costeşti 
jarăşi la Prut, şi jumătate sat Bozoviţa şi jumătate 
sat Răsteul, şi toate părţile lui din satul Talmaciu 
la Nistru, ce:s în ţinutul Hotinului; şi satul Mănești 
şi jumatate sat Grozeştii pe Oituz cu mori şi vu 
loc de stupi şi de ferăstrăe în apa Oituzului, şi cu 
loc de vii şi cu livezi şi cu fânețe în plaiul ce se 
numeşte Munceii. ce-s în ţinutul Totrușului, şi o 
parte de moară din satul Mesfeacănul peste Bistriţa 
ce se va alege partea Hri&canului, cu loc de moa- 
ră în apa satului şi cu loc de prisacă, ce-s în i-
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nutul Bacăului, şi satul Neculeştii, ce se numeşte 

Trifeștii eu heleştee şi cu mori în apa Cernei, şi 

toate părţile ce li se va alege de cumpărâtură din 

satul Romaneșşti, iarăși pe apa Cernei cu joc de 

heleșteu şi de moară în apa Cernei, asemenea ŞI 

în apa Brănişterilor, ce-s în ținutul Neamţului ; şi 

satul Potropopeştii o bucata de ocină câla se va 

alege de cumpărătură din salul Olăşei şi alle părti 

asemenea de cumpărâtură din satul Bomboteștii 

pe apa Cutitnei, cu mori și cu loc de stupi în apa 

Cutitnei, şi cu o poiană cu fânețe ce se numește 

Mastăcanii şi Libacii. Pentraceea aceste toate de 

mai sus scrise sate şi vaduri de moară şi părţi de 

ocină să fie şi de la Domnia mea credinciosului no- 

siru boiarin Dumitru Buhugal treile logofăt, drepte 

ocini şi moşii şi cumpărătură și uric şi îintărilură 

lui şi la tot neamul lui ce i se va alege mai de 

aproape seminţie cu toate veniturile neruşeit nici 

odănăoară în vecii vecilor. şi altul să nu se amestece. 

Scris în Iaşi la anul 71414 Noem. 2 zile 

Insuș Domnul a poroncit. 
Iw Radul Voevod. Cristea Damian. 

NOTE 

1) Originalul hârtie, acta Robert Mille; (Surete şi 

Izvoade VIII. 656). Pecetea în ceară, căzută. 

2) Dumitru Buhuş. Secl. al XVII-lea e secolul for- 

mărei raarilor proprietăţi întrupate în mânule hoerimei. 

Astfel ispisocul nostru ne lămureşte asupra unuia din 

boeri, nu în cele mai înalte trepte, dar care izbulise a 

uni în mâna lui atâtea proprietăţi de la un capăt la altul 

al țării, lată lista acelor proprietăți pe județe : 

1) Pinutul Romanului sate întregi ; Gădinţi, Criveşti, 

Răvăcani, Găureani, Hotcești şi Dădeşti. părți, Movileni 

a patra parte; 2 vii 3 heleștee 3 mori, 1 pod pe Siret.
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3) Pinului  Cărligăturei ; părti din: Plotuneşti, Că 
căceşti, Târgu Frumos, Tâ'hăreşti şi Chicera; 2 heleștee 

şi 2 mori. | 

'3) Pinului Hăslăului: sate întregi: Văvătieştii (azi 
Bărleşiii) “şi Spinoasa, părți din Totoești şi Iurghiceni 

(azi Erbiceni). 1 heleşteu 1 moară. N 
4) Ținutul Iaşilor ; sat întreg Puricenii ; 1 moară și 

l prisacă. | | 

5) Tinutul Hotinului, sate întregi: Cupcici, şi Bră- 

lăşani, părţi din Tribiseuţi, Costeşti, Dumeni, Bozovita. 

Rasteul, Talmacea, 31/-heleştee. 4 mori, 1 pod pe Prut. 

6) Tinutul Totruşului, sat întreg Mâneşti; părţi din 

Grozești și Muncei, un fânaț o vie un ferăstrău una piuă 

dovă livezi. 

1) Tinutul Bacăului, părți din Măstacănul;; 2 mori 

şi o prisaeă 

8) Tinutul Neamtului, sa! întreg, Neculeştii (azi Trifeşti) 

parte din Romăneşti 3 heleştee, și 3 mori. 

9) sat întreg Protopopeştii, parte din Olăşei, Bomba- 

teșii, Mâstăcani, Lebhaci, o piuă şi o moară. 

Vom mai avea prilej a da mai Jos lista de moşii a 

altor boeri ca Urecheştii, pentru a ne explica că creşterea 

puterei boereşti în seci. al XVIl-lea stă în legătură cu 

mărirea şi intinderea averilor, care le-a inlesnit invățătu- 

rile pre la scolile Polone şi a adu; în ţară înflorirea 

culturală a secl. al XVll-iea. 

485. Document din +139 April 23. Iaşi. 

Sumar: Moisi Moghilă Vodă serie carte lui Grapă din Cerătuani 
pentru pricina dintre Stefan Biachia diacul de Bogdăneşti şi dintre 
Pricopie călugărul pentru o prisacă. 

+ Wow Alonee Mornaa BoERoAa. BiÎR AACTIIO FenApa 

BEMAN MWAAagekeu, hit | cavstk nam (lo Moisei Mo-
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ghila voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn tării 

Moldaviei, scriem slugii noaslre lui) pana ae de- 

parawani. Aavu, unge ka cav nzpar. [legau Braa ! ai: 

takva Ac Horazueu, Kv Ilpukonie KzAvraova NpENTpVYH 

A9K A£ Npheaka | atu cav ve Ilpukonie cevui. Azurz up 

caka Pukrau. mun niv tav dsocr aokva | vu Ilpukouie. ue av 

aoer8 aokva a Bkarau. atu av pzatac Ilgnronie | en 'Toa- 

ma a'ky'k. un tam uve 34 Ac Aa crin Lewprue „prpo cai 

mama | cau ta Ilpuonie. crvnin. Atu aha Ben Beat 

Kapr'k aomnin abac | rap "Tv cz atpun akca'k can a'knesn. 

crwuin ASH Ipikome. ta n | Avkz aa picta BaTpAnr- 

ASH cav. un Man avar aaoBa că Hiv | Bic nannTk Acat= 

min avkae. Pak Ad SHaeu, n Hâk ne vunun (aşa Să știi. 

şi altfel să pu faci). 

Tenaua. Beta (Domnul a poroncit). 

Inc v Ile. gar. f3pag, an. kr. (Scris în lași 

la anul 7139 April 93). 

Vranrk Bta acroder vuna. 

Hwnamuko. 

NOTE 

1) Originalul hârtie. acta Gr. Tabacariu, Bacău (Su- 

rete şi Izvoade VIII, 364). Pecetea în luş roş, ştearsă. 

2) Am pus zi. Pricina de care se vorbeşte aici, s'a 

rălvit definitiv la 27 April acelaşi an, ne mai așteptând 

vadeaua de o săptămână pusă în cartea domnească, adică 

30 April. Procopie Călugărul văzâud că Domnul a pus ler. 

men scurt, se prezintă la divan în ziua de 27 April şi 

se dă rămes că prisaca ş-a aşezat'o pe bătrânul lui Stefan 

Beachea, mai ales că Bechea adusese mărturia Lupului
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dvornic că locul de prisacă din pădurea Cotina e al Be- 
chei, şi nu al călugărului Pricopie. Cartea scrisă catră 
Grapă vătlămanul din Cerătăoani, pentru a lepăda “stupii 
lui Pricopie. a grăbit judecata în favoarea lui Bechea. 

49. Document din 7129 Oct. 1. Hărlău. 

Sumar : Moise Moghilă Vodă dă carte la mânule Bechei diac de Bogdăneşti să-și țină prisaca Şi curătura de la Cotin. iar Proco- pie călugărul să-şi aibă treabă numai cu prisaca tătâne-său, 

t Io Movsi Moghila Voevoda. biiiu mistiu gsp- 
dra zemli Moldavscoi (lo Moisei Moghila Voevod 
cu mila lui Dumnezeu Down țarii Moldaviei) datam 
carlk domnii mile | slugii noastre E'kriu diiac 
din  Bogdâneşti. spre u&ka ca să fie tare şi | pu- 
tearnic cu cartea Domnii meale aş tinea şi aş (a- 
pă)ra a lui direapt ociu şi moșie prisaca şi cu 
curăturile ce iaste la Cobn. să nu| dea lui Pyo- 
copie călugărul. ce numai să aibă Procopie treabă 
cu | pomii tâtânesău. iar iui dei va părea cu străm- 
bul. să vie de faț(a) na | int'k domni m'tle. săş în- 
treabe. de faț. i nicto da ne imaet umişa | et 
pred sim listom vaşim (şi nimene să nu aibă a se 
„amesteca înaintea acestei cărți a noastre), | 

Sam pspdna reg (Insuşi domnul a zis). 
u Hărlwv. It z3paș. we. a. (în Harlau la anul 

1139 Oct. 1). 

Bta awroder vuna, (vel logofat a învățat). 

ASouu. 

In dos: KeareRanita a wprv (s'a cheltuit 1 orlu). 

Surate II 16
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"notre... 

1) Originalul hârtie, acta Gr. 'Tabacariu (Surete şi 

Izvoade VIII, 365). Pâcetea în tuş roș,'se ceteşte; + Iv 
Mwven Mornaa BROEBOAA. BOAIIO MHAOCTII POCNOAApA 3tA- 

an AMoagagckon. Cap de bou. | Me 

2) Carte domneuscă. In | Oct. 1630 Bechea “capătă 

de la divan această carte de stăpânire asupra prisecii şi 

curăturii, faţă de Pricopie. Dar departe de a intra în slăpă- 

nire, se deschide un proces, care nu sa putut rumpe de 

odată la divan, ci a mers la faţa locului cu tarturi. (vezi 

mai sus pag. 85). La 21 Dee. Procopie călugărul e dat 

rămas Cin judecată. A doua carte domnească se scrie în 

1631 April 93, după care se dă hotărirea la 27 April, 

prin care lot Pricopie călugărul pierde procesul. 

După acest curs al bărtiilor, socoteala anilor aici e 

după veleatul de la zidirea lumei. 

50. Document fără dată (cătră 7141) 

Sumar: Zapis prin care Bechea parealabul de Bogdănești cum- 
pără cu 16 galbeni din a patra parte din Bogdănești, partea lui Ion 
Măcău, 3 părți dia 5 parți a moşului lor Ioachim Helgiul. 

+ Adec eu Gavril fecwrul lui Ilin nepolul lui 

larim Helgul şi eu | feturii mei. şi aşijdirk eu Za- 

haria şi swrumk Ştefania | fecwrii lui Toder iar 

nepoți Helgului. și aşijdirea eu Sil mia lata lui 

laxim Helsul, noi de bun voa vostră de ri|me 

nevoiți. nice .pnpresarals. am văndut din a patra 

par | te de sat. de Bogdaneşti. ce aste part lui 

Iwn Măcău. noi | am vândut din a cin&k parte din 

partk moșu nostru | lui akim Helgul. trei parți (napuji) 

părțile părințilwe noştri. ce să | va alge „A hotarul
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acelui sat. cu tot venitul de tu | tinduritk (rvrunAv; 

pua'k). a&ksta am vandut noi Bhrii prăcălabului | 
de Bogdămeşti de ţinulul Romanului: și el deplin 
neau plătit | -ştru manule nostre. cu bani gata. şt: 

se sprăs'kce | galbeni. bani buni dinaint'k a preoți 

şi a slugi domnești | anume popa Avrintie de Bog- 

danești. lwn Vintil. David |lij. i Gavrita tij- Gli- 

gorie sin Popa tij. Gurie tij. i Ştefan sin Ursu, wt 
Moşeteşti i Hilip brat Iri | miia wt Fărceșt. 

NOTE 

1) Originalul hărlie, acta Gr; Tabacariu (Surete şi 

Izvoade VIII. 366). 

2) lachim Helgiul. lachim Helgiul a avut aceşti fe- 

ciori: Jon, Toader şi Simia. Lon are de fecior pe Gavril, 

care şi el are copii. fără a-i numi. Toader are pe Zaharia 

şi pe Șfefănia. Toţi erau râzeşi în trupul lui Jon Măcău, 
care era a patra parle din tot satul Bogdănești. 

Zapis fără veleat (cătră 7092). 

Sumar: Zapis prin care lonaşco vălag si cu femăia lui Chel- 
„sia cumpără partea cumnatelor sale, Sora şi Anghelina din sat din 

Bogdăneşti. 

1 Bannc umo cameopu Gopa pvuka Brkw'k un ceempa 

ta || Mureauna. 3a eAnna npoaani UT npWwaaa WTP ce40 

Ror | Azueip wm noaoguua ceqo Wr dace Bia Koan c'k 

H35eper uacr HX || wr uacr wuz uk Br. n naamua ceouy 

ka Ha Îwhaturo lu cz una cr Btacia H NAATIIA.
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MAZHA V HX PaK... 39407 | TPamagekuk wT cPOA Îluapen: 

ka garar wr AMvwereu wT mpa, | er Hrana wo Tant. 

n Gaga mu n Aacăa wr Gevunp. n Hioapa | n Toata 

PH. A MHOr(H 4045) Acăpu. Hi naarha Bniunncan | Huw- 

Hauiko ca una Eero Kracna wT mp'Ea, Masti. B2 AHH | 

ema RoEgoAa w Ton Aaa sanie. 

Traducere 

——— — 

Zapis ce a ficut Sora fata Bechei şi sora ei 
Anghelina. pentru o vâuzare ce au vindut din satul 
Bogdanești din jumătate sat din partea din sus câta 
se va alege partea lor din partea talălui lor Bechea, 
şi a plătit a lor cumnat lonaşeo și cu femeia lui Chel- 
siia şi a plătit deplin în a lor mână—zloli tata- 
văşti. întocmai lui Andreica vătag, din Muşeteşti de- 
naintea lui lachim ot tam şi Sava tij. şi Alexa. din 
Seuceşti, și Nicoară şi Toma ij. şi mulţi oameni 
buui și a platit mai sus scrisul lonaşco cu femeia 
lui Chelsiia dinaintea noastră, în zilele Pătrului 
vo2vod. de aceasta dăm ştire, 

NOTE 

1) Originalul hărtie, acta Gr. Tabacariu (Surele şi Iz- 

voade VIII, 368) marca hârtiei porcul. 

Nume de persoane: Sora, Anghelina, Bechea, lonaşco, 

Andreica vatag, Ioachim, Chelsia, Sava. Alexa. Nicoară, 

Toma, 

3) Nume de locuri: Bogdâneşti, Muşeteşti, Seuceşti. 

4) Chelsia, fata Bechei, avea 2 surori pe Sora şi pe 
Anghelina, care işi viud părţile de moşie cumnatului lor Io-
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naşco vălag. Cu aceasta se întregesc arătările documente- 
lor de la pag 87 seg cum şi din vol. 1. 248; seg. 

5| Bă Ann Ilerpa orno44=—,în zilele lui Pătru voe. 
vod>. Documentul m'are data precizată prin au, insă arată: 
că aclul sa facut supt domnia lui Pelru Schiopul, lucru 
ce se înlălnește des în actele răzășeşti. cum şi în no-: 
tele scrise pe lărtajii ceasosloavelor. 

91. Document fără veleat (cătră 3140) 

Sumav: Zapisul priv care Berhea parealabul de Bogdănești, cumpără partea lui Stefau ficiorul Gahiei cu patru galbeni. luată de: la unchiul său Andreica. pentru neplata unui bou, preţeluit eu 4 galbeni. 

+ Adică eu Stefan fecorul CGahiei nepotul An- 
droinei de Bogdăneşt. mărturisesc. cu cest adevarat 
zapis al mieu cum ma văndut. unchiumieu. An- 
droina. un bou dirept patru galbeni denaiulk lui 
Iwa cojocariul. și nu mi lau mai plătit pănă la mwas- 
ta sa. deci eu alta nam avut lua. de la dăusul sau: 
de la fecorul lui, ce iam oprit weina de Bogdănești 
cu carte lui Vuwd. şi au veni! la mine. Toader 
fecorul Androinei. dau sis cam va da. în doaă. săp- 
tămăni. banii sau boul | denaiutea lui David ol Bog- 
dăveşti. şi Albul de Ceretewani şi Patraşco. nepo- 
tal. lui “wanau. deci la si. banii sau boul nu miau 
dat. şi am mai îngăduit uu an prespre (npeenge) si. și 
tot nu miau mai plătit. desi w am vandut act w- 
vină B'kei. prâcalabul. den Bogdănești. derepl acei 
bani ce mai sus scrie. denainlea lui Iwn. şi popa 
Avrintie. şi Gavriţă. și David. wt Bogdănești. 

Toe pişem (aceasta scriem). 
3 peceli în cerneala.
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NOTE 

Originalul hărtie, acta Gr. Tabacariu (Surete şi Iz- 

voade VIII, ST 

52) Document din '7140. 

Sumar: Zapis prin” câre' '“Bechea parealab din' Bogdănești 

cumpără cu Mei bătuţi partea Candachiei și fraţii ei, nepoți "Anisiei. 
Sp nus 

Adecă eu Candarit. și fratemiu Filip. şi fra- 

temiu Vasilie | fitorii” lui Gligorii, nepoţii. Annaăsiei. 

wl Bogdănești. noi de bună | vot nostra. de nime. 

nenevoiţi. nici asupriți. am vândut a nos 1 teă di 

rkptă wtină şi moșie. din Eumătate «de sat din Bog | 

dănești. din part'k div. sus. din a inc part. am 

văndut tumatate |, din partea mosemk Annăsiei. 

ce să va. al'tge. partk,, tătăme nos |.tru lui Gligorie. 

fiorul Annăsiei, azasta am vândut. noi. Bhrei ot 

Bogdanești. ce au, fost părcălab. şi deplin n'ku. plă- 

ut inntru mânule | nostre. a lei, bătuţi cu tot ve- 

nitul din tot Jocul, ce, să | va ali ze, în hotarul ace- 

lui. sat. dinaintek lui. Jonaşco fi |&or ul Gavriţăi ot 

Bogdaneşti.. și feaţinesău lui Nuor ot tam iși Bă- 

lan ot tam. şi Gurie ot tam. de. atasta scriem şi 

maărturisiin | eu sufletele nostre. .cum am văzut. şi 

auzit cu ure | kile, nostre; şi pe maj. mare credinte 

pm. pus: şi pecețile | şi iscaliturile, ca să-şi fac şi 

divkse. domnești. de, “pe, L.acastă marturie, a nostră. 

Pis. oi Bogdaăneşii.. „kt +3pm. . seris în Bogdă- 

nești anul 7140)... i 

4 puperi de degete.
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NOTE 

“ Originalul: varie, acta Gr. Tabacariu (Surele şi Iz 
voade: VIII, 373). 

53. Document; fară veleat, 

2 Sumar:, Zapis prin care Naşeul! din Muşeteşti cumpără cu 10 
zloți tatarăşti partea” Hiroiei, fata hui Vascan, din „Mileşti. 

„aa Banc 3a kSmeuiu, KARO Bacraac'k Xnâua AZIpa 
| BCcKANOBII Avi CEA. „ Aita, “Henan Heinotvik Aia ditez 

Mpi | CHAOBAHA. HA 10 “CROA A9BBO BOAA. H NpoAaa. CRCA | 
NpABA WPHHHA. WTO CA HSBEDET. W4Cr. WTEWZ EH BACKAN 
paai pi Bacu, anunini, une acra ca. Hava wwe Alvurt 
TEN. HE KVIIMA. tă 7] ac AW'PHMna n Ada No HA Şi 
BA9u, Ea pvki XHAnA Aziţa Bă | ckăngi. wr dnaein: n 
HSBpâno HCTHHOH, SHATH "THE i MIpOAdA TOA dacP | WwTHHtia 
CA BACAM ASXOAoat. Wr noa. n wr aqc. ui wm cu ui 
AVP caa(0)ge.. n wi | EATpa „cEAoBA. “1. BYAET. WT ci 'Tor= 
aa, Rorăa, Kenia. HawkSa oa | wriinna,  aieru aan 
AOGpÎN HMEHHAI : MMoraan vr Mereu, n mu Tan- | 
ropie. n "en. Banva WT Rapanraroypa. uro Bua Adi, 
n Alaprou wm | epBzuetţiu n lore wr aa. AA BVAeT 
eat npaea. W'TPHHHA. i H HU Ad c He van aer, | 

. Traducere 

Aici e zapis de cumpărătură, -cum sa sculat 
Himiia fata luisVăscan din satul. Mileşti. de nime 
silita nici împresurată. ci de a ei hună voe, şi a 
vândut a sa dreaptă ocină, ce i se “va alege pai-
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tea tatalui ei Văscan pentru 110 zloți curati ; deci 
s'a sculat Naşcul din Muşeteşti şi a cumpărat acea 
parte de ocină, şi a dat pe ea 110 zloțiîn mânule 

„Himiei. fala lui Văscan din Mileşti. şi cu deosebire 
întru adevăr spre știință (să fie) câ a vândul acea 
parte de ocină, cu toate veniturile din câmp şi din 
pădure şi din fânaţ şi din livezi şi din vatra satu- 
lui, şi a fost la a&easta toemala când a cumpărat Naş- 
cul acea ocină, câţi-va oameni buni anume: Moglan 
div Muşeteşti, i tij Gligorie, i lij Banul din Cănli-. 
gălura, ce a fost dajnic şi Marcoci din Şerbăneşti, 
şi 'Togoe oltam. să fie lui dreapta ocină, şi altul 
să nu se amestece. 

NOTE 

Originalul hărtie ;acla Gr. Tabacariu, are 9 peceţi in 

fum nelămurile. (Surete și Izvoade VIII, 380). 

54. Document din 7138 Mai 10. 

Sumar : Zapis de cumpătălură a Bechei parealabuluijde Bogdă- 
neşti pentru mai multe părţi din Bogdăneşti de 'a diferite neamuri ale lui. 

Adec eu /simia fata lui laxim Helgul. şi ne- 

“poţii mei anume Gavril fezwrul lui Iwn. şi Zaha- 

ria și swrumEk Ştefania. fecwrii lui oder şi 

Marie fata Vasiicăi. nepoţii lui laxim Helgul. stră- 

nepoţii lui lwn Macau. noi de bun voa nostră de 

nime nevoiţi nica asupril am vândut. a nostră di- 

vkpla wcină şi moșie. dinapatra parle de sat de 

Bogdaneşti ce simtu 4 tinutul Rwmanului, din par- 

tk lui Ion Macau, noi am văndut a cin&k parte. 

Bhuii prăcălabului de Bogdănești. parlea moşu 

nostru lui lakim Helgul. din divkse şi din urice ce 

are moşu nostru Iwn Măcău de la Patru Vod. şi
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de plin plin (sic) nbu plătit ptru mănule noastre. cu 
bani gata 30 ug buni. ca sai hie lui wină ŞI  Mo- 
şie (ne)elatit cu tat venitul din tot locul, dinaintk a 
wmini (buni). Şi au mai cumpărat sluga nostră Bt- 
k'b ap dintrawka. a patra parte de sat. de lu Nas- 
tasiia. şi de la swrum'k Zlimiia. şi de la fvatele 
nostru Condrik fezwri Vrăvarii. nepoţii Marieai. stră- 
nepoţii lui Iwn Măcau. din a cin&k parte, din part'k 
lui Dragoşe. a patra parte ce să va alităe . pari“k 
mamei nostre a Vravarei. şi deplin n'ku „plătil. cu 
bavi gata. 10 ug. huni. ea săi hie lui wunn şi _mo- 

şie neclătit. cu tot venitul, din tot locul d(in)aint'k 
a wameni buni. Şi au mai cumpărat sluga nostră 
PBhrk iar dinteacela batrân ce mai sus serie. de la 
Toder şi de la fratemeu 'Tanasie. şi de la Merăuţ 
şi de la Anesiia fetwrii Tomei. nepoţii lui Dragoșe 
din partk moşu nostru lui Dragoşe. a patra parte 
ce să va al'tye parlea părintelui nostru a 'Tomei; 
iar dintra&klk dirksa ce mai sus scrie. şi deplin 
n'ku platit A manule noastre cu bani gata. 24. ug 
buni. ca săi hie lui ocină şi moşie. neclătit. cu tot ve- 
nitul din tot locul. dinaintk a wameni buni preoți 
și slugi domnești anume Popa Kiril. şi Gurie. şi 
Samson. de Prajeşt. şi Iwn vist, şi Gavril vist. şi 
David. şi Sava de Bogdăneșt. şi Iwnaşco sin Ghi- 
wrghi wt Ceratiwani. şi Patraşco nepotul lui %wlpan 
mai mare credință n'tkm pus peceti. să-şi fac şi di- 
res domnescu. depr'ke'ksta mărturie. a nostra. 

Leat 7138 Maiu 10. 

Surete II. : i?
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NOTE 

Originalul hărtie; acta Gr. Tabacariu (Surele și Iz7- 

voade VIII, 384). 

55. Document din fil“ Iunie 24, laşi. 

Sumar : Costanlin Moghilă Vodă întâreşte lui Dumiţru Buhuş 
săstrănepot Străviceştilor mai multe părți din satele Criveştii Ră- 
văcani, Găureni. Hoteeşti, Găneştii, cum şi mai mulți ţigani robi. 

(M)acrir Biro mu Huw Bocmanrun Mornaa goegoaa. 

TCNAPA BtAAH A94AAABcKOH. BHAAMENHTO VHHHM HCCHAL AHCTOA 

HAINA. BCAA KTO HâHEM E23pW7 HAH urouin ero Scanu ur 

wx rom HerHuuii caSra nau ASmumpS cuz Hperu hs- 

XSw. Bu$ larpaurko. npkuonSr |] Magna n pan. n 

np'knprkwnsk Rocre un Wropa Grpannu (aacgaan cca 

£70) Hâutt)  MAcTIR. H Adat H NOTBRPAAHAH EC EMS WT 

Hac $ Hauser Seatani $ Moapatekoni. ro npagote wrun$S ui 

ABAHUHS wr Henpnenaie 3a pasa'Raenie uro manu AEAoBe 

ero || enmenncannny. wr npkanaro Ilempa Borgoan. urr- 

&paraa uacr (wr cea Rpneripu) wr GrpSură. n ver 

EpaTâa uăcr Wr ceânipu ÎazSp'hkuu. n uerapaTraa uacr 

wr Pzezkann. n uepepzraa uacr wr Xomuripu. uro $ 

BoaocT. Pomanckon, n uereparot uacr wr ceao Tae. 

ure $ goaccr kpaa || răr$pin n wr Spnk 34 paza acne 

uro Mmaan ArEAoge tro tr craparo Gredana BOrROANI. Ha 

ctao Lane. Wa paan Kako aa scT EM5 407 Mac ca 

BZCEM AOXOACAL. H WToM TH AdEM H NOTEPEMKAAtAM RH- 

wmenncannon$ cassu Hamea$ A SmnmpS cun Rpcre RS 

yu. || ero ngpagore wriin n gukSnartie wus sro Bpcru RS2 

XSuu. wm cero Ilempa BoeRoAH, wm ncacgnna moro ctâa pu
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BE WT unkH'ku Mar rperaa ac n mperaa uacm wm 
noa cae L75p'kun un mperaa uacm ww noa ctao Paexkann 
|n uereparaa uacr wp Xomuiţin. uwro sem gukSnaenie, 
Bpern EsrSw wr Ha'k sue NpAKZAGE. n WT Epar ere 
Sapt n Hwn cone Maputin, n wm auSum uk Toaacp un 
&par ere Kocrnn n Fiwonanuuko, ui cecrpa HX Godiuka n 
Hacracia an  Eonru ASUuH Mapnnin. acu Bu$koge 
Macri || wm morome Spnka sa PA3AAaeie. uTo. umaan ab- 
AoBe Hk np'Banaro Ilerpa goccoau. ka PAAH EAkO Aa cr 
EM8 n Ww' nac ca BaceA ACkoAcat. H STOM TakoX npin Aou 
IPEA Hâmi n NpeA Scitmn nana Aloagageknatn Boa'kpu. 
ASk5u n Epariă ere ASanreS ui Eacnaie [|n cec pa HX 
Hacmacia cnone ureaunn danoas, enSun Ilzrpaune. ng'k- 
whSun Aapuku. n Egan. u npknp'bwusuui Bocre n Xropaa 
Ggaguu. n poat uk npatote wruuun n Aa ww 
Torox(€) En uncatar(0) Spuka. umo umaau ARAoBE Hy 34 
pasă aaenie wr uprkanare || Ilerpa Boegoan. wm noacEHHa ceao 
wr BHuh'ku uacr ww mror(0) ceaă wr Kpneetiu. uerapz- 
Tâă ac, n ca AM'EETo 34 CTABH. H 34 AMAHHU Ha NOTOUU 
Rpugemn n. n urragaron ucr wr Taspkun. n uirpa. 
Pâă MacT Wr noacgua ce40 wr Pauxkanu, n uerapavaa 
Mâcr WP IIoAogHHă cea(0) wr Xomuzin lume cer um za 
AEAHnnS. u uereparaa uacv wm mea NOASEHHA. WT (Xor= 
YEpH). WTe BHAH HA EHKSNAtHHE WT Sapt Gmoannuea 
cua Mzpnnu. aus Nacu, “ra npoadin Hacmacin ku'k= 
run Bapxunmana Uâurinta, 5 cu$ en ASmurp$ h Sxsu 
34 CEAEA CTo 'Taatp. cpeătuy, || n 3anaanna um Henaza. cu 
TOTH 8Hiwenucannu nun'Esu V Tâdtp cpeăHnx (ez pSku ASk3u8) 
H Bpariă ere ASmnrpS n Eacnaic wa Greuko Wp- 
mu KS De, WP anwE. păaui ukkoe SkHo uTo em8 NOKpaaii
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H WBEAAHAH Hă Epar uk ASrSunua remunun. Wr cetzani- 

CTEO. | Hi HHYPO WP cApoAHHUI HX HE WEpETAAc'E, ARH HA 

BANAATHA AA... EpaT HX ASkou H3 Tea, WT ce'ke 

Banerao. uă raul wepkmomic kikrunk Macraciă. n 

ca că A Sanrp8 RSXSui. n nara Hat răanu. 'T'Ea 

DAAN. ARO Aă EC HAL PH W Hac CA BaCEM, || AOXOAcAI, 

a noro gacraauck kukrun'k Macraciă no en AoBpon Eoan: 

H Aaa Bz "Tin EHUHHCAHiN acru 3a WTrHHS uro twna 

kSunaa cHOBH cRorAiS ASaurp$ BSxSwu wkpome we uniunk: 

ku en. ra paan Ezei Tin nicannin uacrui a WTHnHu. 

KAkO Aă cc n ww nacjcaSsk naweai$ enuienucanHoMS. 

ASmnmp8 BSySuu Spuk n WTnuu n NOTEPEAAENIE CA EaceAt, 

Aokoaoai tmS n Area ere n wuSuaroai ui nprkwnSuaToa, 

n np'kuiSpkToam ui BzceaiS poa$ ero KTO cemS H3BEpET Han: 

Ganknin nenopviueiiiv EMS nukoană Îl ta B'BkHi. a XOTap: 

THAM BHUIENHCAHHHAL Mac 34 W'THHN KRAKO AA ECT Ha... 

KAKO € H3BEDET WT BZCero Atkema EAHKO tc 34 POAoBAnIE, 

A WWTKZ HUH CTBâNn Aa ccm WT Scuyk cPEpOHII, N0 CRO= 

HMH CTăpHAM XOTapu 110 BSAa Hi3 BRA WXHRAAH, H WTOA44 

mu Aatm || n norapzaata caSsu nawenS AsSmuTrps B5- 

XS. ero npasin Xoaenn uraniu, wro nataer 34 A rbatnu$. 

H Ba RBMEXHOIO HAMENEAL XOUA ca Guâi3u, umo ero MAaTHA. 

em'kru'& Macracia (w7) AMlugon Pomzuiuta n Aaa 3a Here 

4 KOa. făko o Taa, ui npekon si Luwprin cun [| Xouu,u Aps: 

mau m cserpa er(0) Gaacaia Akr(n) Guusu. wr Spur. 

yo Hmtaa AEA, €r0... wr up'anaro Ilerpa Borgoau. H wroat 

THR Adtai H HOTEPZEAdeaL Ha Ant ran nat GOupr: 

n Ha cena ro Luwpriu n Ha enta Lnwgriii nana fdrajia 

u Aku un, peria ni Ipzunna. n Alzpnna. ll uvo naarua, 

na nu kb Macracia ........ Bo Xorka uoe'benT Hă
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GOnp'k Rona S kpact'kriu TOBAD WT Ati cScuan ro. u 
„PH NoTepadem Hm ki'krunn Hacraciu n cu e AS- 
dinrpS Bâytu na cana urata av acacia | aaa 
Toaatp unran cua Tacn$,...... 
C& ApMKA, c& tAHa uuranka Hu Bauok crai, ui na: 
THA WacP auokoBu. (3)a Er(0) unranka uro NPHXO AHa0. 
No4cgHHa, $ uacr ev... TRM păgii KAkO Aa Ec nai H 
WT ac Îi, 4 Hă To) ecT B'kpa nauutro reagaan Bu 
wenncantare an Huw Rocraurnns Mornaa ROEBOAN, n 
E'kpa Botap nawny. Brkpa nana Hnceropa Xp'khe neaniare 
ABopiuka Acan'ku sean, ni B'kpa nana Ile?p auko || geau- 
Karo ABopiuka roptku aeman, ekpa nana Lu... | 
B'kpa nana Hcaka Ba | ana rermana H npakzaata Gs. 
Magckaro, B'kpa nana Eukoa n Granncasa NpZKZAaRn 
Hemennuy. e'kpa nana Aanoac pakzA48 Pomanckin. t'kpa 
nana ASmnrpakun Kugun nocreannka, || g'kpa nana [ku 
ru enzrapk. B'kpa nana Bacnaie Aoaruekin,..... &'kpa nana 
Hunoap Ilpaxecksa Bierepiuka. &'bpa nana Eoponmap'k 
Komnea, n B'kpa ac Botap năuină AMoagaekug Beankuy 
H AGANY, 4 N0 Han AHBOT Hi FenAgeganie ko EZAcT 
FENAPE WT BpATIĂ Hawk nai tr qkru |] HâLUHY. Hân wm 
HAUIEO POAV. HAH Nak EZA KOro Bra HaBeper renAgita 
BHîH Hawen Seman Aloaaaecr'ku. 'ror Bun na Henopbunia 
Hduero NoTEpa%Aenie. H% aatBui nat Aaa n Skpknua. no- 
TOR ECT MA Npagoio twruuiS n A'kanutui KSnennă. na 
CRONĂ HBABHy n nnromuk nun, a nau BSauen || kp'knocr 
H NoTEpaarnie Tom8 Baceav enienncannomv Beau ccm 
Hautm$ a'kphomS ui noumennomt Boa'kpunS nus A$nsa
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Grponu BtankoM$ Aoroder NHcâTH Hi HAI MEAT Upuiz 

grkzaru kcemS HcTHHHOAMS AncTS names. 

[ucaa Apcenie Hegoxaro, $ Idc. uaro +3p3i dica 

EOa.ka, an. | 

Iw Bocmanmun AMornaa Roegoaa. 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Io Costantin Moghila 

Voevod. Domn ţării: Moldaviei ştire facem cu a- 

ceastă carte a nouslră luturor cui pre dânsa vor 

căta sau cetindu-li-se o vor auzi. iată că această adevă- 

rată slugă a noastra Dumitru fiul Crăstei Buhuş 

nepot Patrăşcului. stră:epot Măricăi şi lui Bran 

şi răstrănepot Costei şi Jurjei Slravici (milui: 
tu-ne-am noi Spre el cu) a noastră milă şi am 
dat și am întărit noi lui de la noi în a noastră 
țară in Moldova u lui dreaptă ocină şi moșie din 
privilegiile de împărtală ce au avut Dbunii lui 
mai sus scriși de la înainlaşul Petru voevod a 
patra parte din Crivești de la Strunga și a pa: 
tra parte din seliştea Gâureanii şi a patra parte 
diu Răvăcani. şi a patra “parte din /lotceşti. ce-s 
în ținutul Romanului şi a patra parte din satul 
Gămeştă ce-s în ţinutul Cârligaturii şi din uric de 
împaârțală. ce au avul bunii lui de la bătrinul 
Stefan Voevod. pe satul Găneşti. Pentru acestea 

ca să-i fie lui de la noi cu toate veniturile; 

şi întracestea iarăşi dăm şi întărim mai sus scrisei 
slugii noastre lui Dumitru fiul Ini Crăstea Buhuș a lui 
dreaptă ocină şi cumpărătura tatălui său Cristei 
Buhuş din uric de cumparătură ce au avut tatăl 
său Cristea Buhuş de la același Petru voevod din 
jumătatea aceluaişi sat Criveşti din cea din jos parle
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a treia parte. şi a treia parle din jumătate sat Ga- urenii şi a treia parte din jumătate sat Ravacanii şi 
a patra parte din Hotceşii, ce-i este cumpărâtură lut Cristea Buhuş de la //ea biv parealab. şi de la fra- tele său U'drea şi Ion fii Marinei şi de la nepoţii 
lor Toader şi fratele sau Costin şi lonaşco şi su- rorile lor Sofiica şi Nastasia fiii Voicai fata Marinei, toți nepoți Nastei din acelaşi uric de împarlală. ce. 
au avut bunii lor de la inaintaşul Petru Voevod, pentru aceia ca să-i fie lui şi de la noi cu toate. 
veniturile. şi într'acestea iarăşi au venit înaintea. noastră şi înaintea tuturor alor noştri Moldoveneşti; boeri L.ucuci şi frații sai Dumitru şi Vasileşi surorile 
lor Sofiica şi Naslasia fii Anghelinei Alboae, nepoţii lui: Patraşeo, strănepoți Maricai şi lui Bran şi răstră-. 
nepoți Costei şi lui Jurj Stravici şi au vândut a lor 
dreaplă ocină şi moșie din acelaşi de mai sus scris. - uric ce Pau avut bunii lor de împărțeală de la ina- 
intașul Petru Voevod din jumătate sat din cea de 
sus parte din acelaşi sat din Criveşti a patra parte. 
şi cu loc de heleşteu şi de moară în apa Criveşti: 
lor şi a patra parte din Gaureni. şi a patra parte din jumătate sat din Răvacani, şi a pala parte din 
jumatate sat din Hotceşti ce le este lor de moşie 
şi a patra parte din cea jumătate din Hotceşli ce le-a 
fost lor cumpărătura de la Udrea stolnicul fiul Mari- 
nei nepot Nastei, aceia au vândut Nastasiei Doamna lui 
Carăiman paharnie și fiului ei Dumitru Suhuş drept 100 taleri de argint şi au plătit lor deplin toți a- 
cei de mai sus scriși bani 700 taleri de argint (în 
mânule lui Lucuci) şi a fraților lui Dumitru şi Va- 
sile de la Stefco Urmean negustor din Liov pentru 
oare care închisoare ce l-a învăluit şi a izbăvit 
pe fratele lor Lucuci din temniţă de lanțuri şi ni- 

"mene din rudele lor nu sau aflat ca sa plătească 
capul (şi să scoata pe)fratele lor Lucuci din tem- 
niţă din lanţuri, ci din contra s'au aflat doamna Nas:
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Lasia şi fiul ei Dumitru Buhuş și au plătit lor capetele. 
Pentru”, aceia ca să le fie lor şi de la noi cu toate 
veniturile. lar întru acestea s'a sculat Doamn= 
Nastasia de a ei bună vote şi a dat toate acele de 
mai sus scrise părţi de ocină ce dânsa a cumpărat fiului 
său Dumitru Buhuş deosebi de alţi copii ai ei. Pen- 
tru aceia toate acele scrise părţi de ocină, ca să-i 
fie şi de la noi slugii noastre mai sus scrisului Du- 
mitru Buhuş uric şi ocină și întărire cu toate ve- 
niturile lui şi copiilor lui şi nepoților şi străinepo- 
ților și  răslrănepotilor şi la tol neamul lui ce i se 
va alege mai de aproape neruşeit lui nici odănăoară 
în veci. lar hotarul celor de mai sus scrise părti 
de ocină să fie (pe de toate părțile) cum se vaale: 
ge din tot locul cât este de folosinţă, iar despre 
alalte laturi să fie din toate laturile pe ale sale 
vechi hotare pe unde din veac a umblat. şi într”a- 
ceste iarăşi dăm şi întărim slugii noaslre lui Dumitru 
Buhuş ai lui drepti robi țigani. ce-i are de moșie 
şi de cumpărâtură anume Hogea fiul Sinizei ce i 
Va plătit Doamna Nastasia de la Miron Romaășcel 
şi a dat pe el un cal drept 10 îaleri şi Precop şi 
Ghiorghi fiii Hogi şi Drumaş şi sora lui Solomia 
copii Siuzii. din uric ce au avut bunul lor de la 
înaintașul Petru Voevod; şi într'aceslea iarăşi dăm şi 
întărim pe un țigan unume Oprea şi pe fiul său 
Gheorghe şi pe femeia lui Gheorghe anume  Agafia 
şi copii lor Cristina şi Grăpina și Marina cei-a platit 
pe ei doamna Nastasia........ când au voit sa-l 
spânzure pe nenorocilul Oprea în piața măruntuşuri- 
lor unii din şerbii lui, şi iarâşi îi întarim doam- 
pei Nastasiei şi fiuluiei Dumitru Buhuş pe o ţigancă 
anume Nastasia fata lui Toader ţigan fiul lui Pascu... 
cu Marica, cu o țigancă a lui Ion Bucioc baâtrânul, 
şi a platit partea lui Bucioe pentrv tigunca lui ce 
i sa venit jumătate în partea lui... Pentraccia ca 
să-i fie lui şi de la noi.... larla aceasta este cre- 
dinţa domniei noastre de mai sus scrisa Noi lo
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Costantin Moghila voevod şi credința boerilor no- 
ştri. credința jupânului Mistor Ureache marele dvor- 
nic al ţării de jos, şi credinta jupânului Fetraşco 
marele dvornie al ţării de sus, credința jupânului 
Ghilorghi. şi Ion parcalabi de Hotin, credinţa ju)- 
pânului /sac Balica hatman şi parealab Sucevei, 
credința jupânului Vicol şi Stanislav parcalabi de 
Neamţ, credinta jupânului Manole parcalab de Ro- 
man, credința jupânului Dumitrachi Chiriţă,  pos- 
teloic, credința jupânului Ghiorghe spatar, credinţa 
jupânului Vasile Lozenski | paharnic. credința ju- 
pânului Nicoar Prăjăscul visternic, credinţa jupâ- 
nului Vorontar comis, şi credința tuturor boerilor 
noştri Moldoveneşti a mari și a mici. Iar după a 
noastră viata şi domnie cine va fi domn din fraţii no- 
şiri sau din copii noştri, sau din neamul nostru, 
sau pe ori care D-zeu îl va alege să fie domn în 
al nosiru pământ al Moldaviei. acela să nui strice 
a Doasiră inlărire, ci mai vârtos să-i dea şi săi 
întărească, câci că îi esle lui dreaplă ocină şi mo: 
şie şi cumpărătură pe a lui drepţi şi adevăraţi bani. 
lar spre mai mare tărie şi putere a tot ce s'a scris 
mai sus. poruncit-am la al nostru credincios Şi în- 
semnat hoer pan Lupul Stroici marele logofat să 
scrie şi a noastra pecete să o acățe de această 
carte a noastră. 

a seris Arsenie Nebojatco, în laşi la anul 7117 
luna lulie 14 zile. 

lo Costantin Moghila Voevod. 

NOTE 

1. Originalul pergament; proprietatea d-lui Robert Mille 
(Surete şi Izvoade VIII, 669), are pecele mare atărnată cu 
Şnur în 2 vite: roş și albastru. Se citeşte: macTito Beto 
Iw Bocranruun AMoruaa Borgoaa roenoaapa atatani oa. 

Surete îl 183
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Aagckon, Cap de !ou, steaua, Soarele şi [una. Diametrul pe- 

ceții este 0m.08. 

2) Nume de persoane: Dumitru Buhuş, Cristea Bu- 

hus, Patraşco Buhuş, Măriea, Brari, Coste şi Jurj Stravici 

Ilea parcalab, Uureu stolnicel, Ion. Mârina, Toader, Cos- 

tin, lonaşco, Sofiica, Nastasia, Voica, Nastea, Lueuci, Du- 

miteu, Vasile, Anghelina Alboaea, Caraiman ceaşnic. 

3) Nume de tocuri: Criveşti supt Slrunga, Găureni, 

Răvăcani, Hoteeşti, Gaăneşti, Roman (ţinul) Cărligătura (ținut): 

4) Dumitru Buhuş. Uvicul nostru lămureşte filiaţiu- 

nea Bohuşeşţilor cu Straviceştii din secl. al XIV-le şi XV-le. 

Strămoaşa lui Dumitru Buhuș e Mărica Bran, despre care 

vorbeşte uricul din 7053 (Surele şi Izvoade I, 385). 

In 1345 April 4, surorile Mirica Bran şi Mărina 

Pelrimăneasa işi împart moşiile astfel : Mârica Brau a Iu- 

at jumătate Oriveşti şi jumătate ARăvăcani şi saltul Gă- 

ureni , iar Mărina Petrimăveasa a luat jamâtata COriveşti 

şi satul Flotceşti cu vecini (c8cnan). ln partea Maricăi Bran 

i se mai vin şi aceşti 7 ţigani robi: Radul, Neaga şi Mă- 

rina copii Dadului şi Catrinei, Joea şi Simza copii Stanei, 

Dragna fată Radului şi Simion fiul Neagăi. 

In 1581 Mai 8 urmaşii acestor 2 surori işi impart iarăşi 

averile. Mărica Bran fiind, se vede, soră mai mare, în 1581 îşi 

impart moșiile nepotii ei, şi anume: lonaşco, Buhuş, Ana 

şi Anghelina, copii lui Patraşco Bran, nepoții Măricăi Brad, 

iar Mărina Petrimăneasa are de feciori pe Jon, Ilea, Udrea 

şi Voica. 

In 1545 surorile Marica Bran şi Marina Petrimaăneasa 

stăpâneau aceste sate: Oriveşti (intreg), Găurenii (intreg), 

Flotceştii (intreg) cu vecini şi jumătate din Răvăcani, In 

1581 urmaşii mai posedau pe lângă aceste sate şi Pietri- 

şul, Hăsnăşenii (jumătate), Chicera (jumătate). (Sarete şi 

lzvoade II, 110). 

Uricul lui lancul Sasul nu lămurește felul împărtirei,
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cum însă pi se dă uumărul copiilor, urmează că împărțirea 
sa făcut după obiceiul pământului. Actul nostru din 1609 
ne va lămuri în aceasta. 

Dumitru Buhuş zice că are dreaptă ocină şi moşie, 
adică moştenire în linie dreaptă câte un sfert din satele 
Criveşti. Găureni. Răvăcani, Holceşii. și Gănești. Impăr- 
țala s'a făcut supt Petru Vodă (recte supt Iancul Sasul) 
pentru primele 4 moșii, şi supl Stefan Vodă pentru GQă- 
neşti: Şi în adevăr Patraşco Bran, ficiorul Maricăi Bran 
are 4 copii : lonaşco. Bubugş (Cristea), Ana şi Anghelina. 
Deci Dumitru Buhuș fiul lui Cristea Buhuş, moştenea a 
patra parte din Criveşti (jumătate) Găureni (intreg) Ră- 
văcani (jumătate); nu știm însă şi felul moşteniri lui în 
Hlotceşti, venit în partea Mărinri Pelrimăneasa, şi în sa- 
tul Gâneşti, probabil venit în partea tatălui său Cristea pe 
cale indireclă. 

Tot odată Dumitru Buhuş mai stăpânea prin moşte- 
zire de la tatal său Cristea Buhuș, care cumpărase de la 
celelalte neamuri ale lui, următoarele părți: a treia parte 
din jumatatea din jos a satului Criveşti, « treia parle din 
jumătatea satului Gâureni, a treia parte din jumătatea sa- 
tului Râvăcani, şi a patra parle din Hotceşti, pe care 
Cristea Buhuş le-a fost cumparat de la urmașii Mărinei Pe- 
trimâneasa, şi anume J/ea biv parealab. Udrea şi Jon şi 
dela nepoți: lor da soră Toader, Costin, lonaşco, Sofiica, 
şi Nastasia liciorii Poicăi. 

la acelaşi timp alte neamuri ale lui Buhuş: Lucuci, 
Dumitru, Vasile, Nastasia ficionii Anghelinei Alboae, nepoți; 
lui .Patraşco Bran vând mamei lui Dumitru Buhuş Nastasi- 
ei, căsătoiilă a doua oară cu Caraiman paharnicul, aceste 
sate: a palra parte din Criveşti (jun.ătate), a patra parte 
din Găureni, a patra parte pin Râvăcani (jumatate), și a 
a patra parte din Hotceşti (jumatate) care i-a fost de mo 
şie şi altă a patra parte din Hoteeşti de cumpărâtvră de 
la Udrea.
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Urmează dar că Dumilru Buhuş stăpânea în 1609 

aceste părți : 

1) Criveşti=— 4 (moşie), hex XA. In 1632 va 

stăpâni tot satul. 

2) Gtiureni = 4 (moşie) PX 4. In 1632 vaslă. 

pâni tot satul. 

3) Răvăcani= 4 (moşie)--!]sX%5 +4 X%. la 1632 va 

stăpâni întreg satul. 

4) Hotceşti=—4 (moşie) + LH XA XR; In 1632 

va stăpâni tot satul. 

5) Găneşcli. =; în 1632 nu mai erau în stăpâni: 

rea lui. 

Ceia ce începuse tatăl seu Cristea Buhuş și apoi 

mama sa Nastasia fiul a dus?o la capăt, ingrămădind in 

mâna sa în curs de 23 de ani 36 sate din 5 câte avea la 

început. 

5. Spița Buhuş. Maruşca, mama Wastei, trăeşte sub 

Stefan cel Mare. Nastea are 2 fete: Mărica Bran şi Mărina 

Petrimăneasa. 

Mărica Bran a avut pe Patraşco Bran; Pătraşeo Bran 

a avut 4 copii: Jonaşco, Buhuş (Cristea), Ana, şi Anghe- 

lina. Pe Aghelina au ţinut-o Albul şi are aceşti ficiori: Lu: 

cuci, Dumitru, Vasile, Nastasia: Cristea Buhuş a ținut în 

căsătorie pe Nastasia şi are de ficior pe Dumilru Buhuş 

mama lui sa măritat a doua oară cu Caraimun paharnic 

Mărioa Pelri n ineasa are pe Udrea stolnicelul, Jon, lea 

parcalab şi pe Voica, care la rândul ei are aceşti copii 

Toader, Costin, Ionaşeo,, Sofiica, Nastasia. 

Cu aceste nume legăm familia Siravici de la 1352; 

cu Bubuşeșştii pănă la 1632, deci 280 de ani, cam 9 generați- 

uni dovedite pin documente. 

6) Vânzări de moşii. Uricul nostru stărue asupra mo- 

tivului, care au făcut pe verii primari ai lui D. Buhuș să-și 

vâuză moşiile cătră mătuşa lor Nastasia. Lucuci fiul An-
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ghelinei Alboae căzuse la ocnă, şi slălea în temniţă îm 
lanţuri. Pricina acestei inchisori nu ne-o arată documen- 
tul. Cum în vremea veche ori ce greşală se putea răs-. 
cumpăra, adică se plătea, Lucuci s'a aşt plat. ca fraţii lui 
Dumitru și Vasile să-i plătească capul. De-a surda i-a fost 
aşteptarea. câci ei nu puteau scoate 70 taleri să plătească 
şi să-l scape. Atunci s'a găsit Nastasia Căraimăneasa ma- 
ma lui D. Buhuș, şi mătușă prin căsătorie lui Lucoci, care: 
bine voeşte și plăteşte pria Stejco Armeanul, neguţitor 
din Liov, ev 700 taleri şi în schimb ia părțile lor de mo- 
şie, care apoi le dă numai lui D. Bubuş. 

7) Tigani robi. Mărica Bran moştenise şi 7 ţigani 
robi în 1545. Intre acei țigani e Sima copila otanei. In 
1609 se pomeneşte de aceşti urmaşi ai Simzei: Flogea pentru 
care s'a dat un cal buna lui Romaşcel drept 70 taleri, 
Drumaş şi Solomia; lar Hogea are de ficiori pe Gheorghi 
şi Pricop. lată 3 generaţiuni de țigani robi din tată în fiu 
în familia Bran-Buhuş. 

Alt ţigan e Oprea, care are de ficior pe Gheorghe 
căsătorit cu Agafia, iar de nepoți pe Cristina, Grăpina, şi: 
Mărica. Arătările documentului nostru sunt interesante 
aici, regretăm că tocmai aizi pergamentul e foarte ros şi 
rupt. Din cele arâlate se înțelege câ pe Oprea era să-l 
spânzure nişte oameni vecini de ai Nastasiei de pe moşie 
tocmai în piaţa mărențuşurilor (3 kpacu'knin mogag), când 
vine Nastasia Caârâimăneasa să-l răscumpere pe el și cu 
toţi ai lui. lar pe alţi ţigani Nastasia lui Toader a Pascu-. 
lui se vorbește ca a făcuvo schimb cu alți ţigani a lui 
Bucioc bătrânul cu Mărica. 

56. Document din 7138 Aug. 18. lași. 
Stumar : Cartea lui Moise Moghilă Voevod. cătră Vasile Banut 

dvornic de gloată şi la şoltuzal cu pârgiitii de Târgul Frumos, cum 
şi la preuli şi alte feţe pentru alegerea hotarului seliştei Avrăme- 
şlilur, a lui Tanase biv dvornie. i 

How AMvnen Mornaa Boegoaa, Eikilo Macri rei= 
ABB Beata ÎMoaqanekon. nuultat TCABAH CAVTAA  HALUHAt
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Eacnaic EanSa Agopiuk raoriiu, n Ăwhamko n, WT Kv2 

Ape. H Lanropie KAZEVA BHC, WT Ta. Enpnaz  KAzkvA 

THR. A TH CUIERAKA VOT TPAT Kpăciiiii, H WIOATVB0A. Hi 

nparap. n atoau capi, Bacaie, n Mndsop. n Hwnaurko 

Bune icarva. Abia Be, Beal Hapr'E Aomnin bat. ca 

ag, a about „pinpaviz KV cAvra Adi avkae, ve tacere 

man eve ckpnie. Eacaie Banva. ue av docT BOpHHK. Că “da 

ue, Xorap. ceanipen depzariţinaop. a cavpeni Aomtiu drac, 

"Tanacie ue av dor Bopiuk. tipe Sar Ba di dsocT Ac Bak, 

mvatvu cnv iH Anpikceae. ue ape At Ad SlacăanapY BOA 

AE Ape. Npeimpv d Av AHpbnTa caSXBZ. Mi AF Ad Acai 

Mita AVE Ac XNTEPHTYOA WH CA IVHE, CTABRH, A TOT Ao= 

KVA AECNpE AATE XOTAȘA At CZAHE „AH CAMHE. UIH că dia 

9004, CKpHCOBH „AH CBAMHEAE 4 "TOT XOTApVA. KYA REL, adaa 

MaH KEY AHBEITVA, KW CVĂSAETEAE BOACTpE. IUN C& ABE, A 

Ckple aYH MAPTVBHE, AE TOT AVEpSA,. Ka ca dpaueat un 

VpHR AE AA ACAHitA ME. AMacTa BZ CEPHEM. H Hak HE V> 

“unubre, (şi altfel să nu faceti). . 

8 Idea (In laşi) ar. (la anul) +3pan. de. ni. 

Ho Moven Mornaa BotBoAA AcEpenkSA. 

NOTE 

1) Originalul hăstie, acta Albert Daniel, laşi (Surete 

şi Izvoade VIII, 721): are pecete mică în ceară aplicală 

„pe hârtie, se citeşte: +  Hw  moveen AMornaa BoeBoa4, 

„cap de bou. 

2) Alegerea hotarului. Tanasă ce au fost vornic cere de 

la domn să i se aleagă hotarele moşiei sule Avrămeşlii, 

„după diresele ce are de la Alexandru vodă. Domnul rân- 

„dueşte următoarele feţe ca să meargă să aleagă hotarăle :
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1) Vornicul de gloată. Vasile Banul căci din vechi una din 
atribuţiunile principale ale vornicilor de poartă era hotăr- 
nicia moșiilor şi a locurilor de casă; această instiluţie a 
vornicilor de gloată, zişi in acelaşi limp şi vornici de pourlă, 
căci îşi avea diregătoria lor la poarta curţii domneşti din 
lași, pe care o au în peceţile lor de după vremuri, zisă 
Pecelea porții gospod, a mers crescând în vază, căci în 
secl. al XVII-lea îi vedem figurând între boerii de divan, 
ca unii ce direct erau chemaţi a judeca şi adeveri prici- 
nile de proprietate. | 

2) Preoţii din Târgul Frumos fara a le arăta numele, 
ceia ce arată că puteau lua parte unul sau mai multi sau 
chiar to i. Cum hotarnicii luau adesa pe sufletele lor „cum 
vei afla mai cu direptul cu sufielele voaslre“, zice cartea 
domnească, preoți erau cei chemaţi ca să fie crezuți pe 
mărturia lor. 

3) Șoltuzul cu pârgarii Oraşele şi "tărgurele aveau o administraţie locală, cunoscută sub numele de şoltuz și pârgari. Intre alte atribuții ale lor era şi aceea de a ude- 
veri măsoriştele de hotară, ca cei întăi funcționari comu- uali, a căror atestare servea drept dovadă. 

4) Micii slujbaşi de fară. cunosculi mai apoi ca ma- zili ; ei aveau totdeauna precădere în serviciile obștești şi domnia recurgea la ei în diferite alte slujbe de cât a. ceia ce-i arata numele. Aşa aprodul era omul domnesc, 
care chema pe impricinaţi la judecată; lui i se plătea ade. sea ciubote roşii pentru osteneala lui. Aici vedem că a- produl ia parte la măsurătoare, alestând exactitalea mă. surelor şi a semnelor. Tot asemenea şi .vislerniceii, care pe lângă indatoririle lor fiscale, puteau să asiste la măsu- * rătoare, adeverind semnele şi măsurile, 

5)0ameni bătrâni (stari). Nu arare ori în documen- 
tele vechi găsim că se ia mărturia a cameni buni şi bă- trâni, megieşi le prio prejur (Wwkoanni MEXirauIH). De fapt
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credinţa bătrânilor era cu precădere luată în samă, ca oa- 

meni cari nu voiau să-şi încarce sufletul cu păcate, ca al 

mărturiei falșe, de aceia foarte adesa se arăta chiar şi 

vrista bătrânilor aduşi de marturi. 

„Cu aceste garanţii se urma apoi la alegerea hotare- 

lor, căci domnia linea ca să se facă cum a fi mai cu direp- 

tul, simţul dreptăţii aflându-şi cale în trebile obşteşti ple- 

când de sus în jos 

6) Dires de dare şi de întăritură. Cel ce primea de 

la domnie un dar de pământ sau alte venituri pentru ser- 

vic i aduse domniei ori ţării, ştirbra prin acest dar o parte 

âin venitul real al domniei. In asemenea caz trebuia pentru 

ca darea să fie valabilă şi supt alt domn, acesta să-i recu- 

noască darea ca bună: alttel privilegiul acordat de dom- 

nul înaintaş se strică de domnul următor, nevoiad să şi 

împujineze veniturile sale în naturâ. Aşa în cazul de faţă 

Tanasă dvornicul căpătând de la Alexandru vodă o milă 

de pământ în hotarul Avrămeştilor, lângă Târgul Frumos, 

simte nevoe a i se întări dania şi de Moisi Moghilă, care 

trimete să i-o şi hotărnicească „pre unde au fost din veac 

hotarăle.“ 
Când domnul era chemat a intări o cumpărătură fa- 

cută pe bani drepţi, iar nu în schimbul unei slujbe aduse 

domniei, el se mărginea a zice dăm şi întărim, (Aaan n 

N9T&p2AHAH) adică privilegiul domnului cuprindea pe amân- 

două de o dată, căci se întărea pe vecie (uric) cumpără- 

tura făcută pe bani curaţi. amintind numai dreptul impli- 

cil al Domnului asupra întregului pământ, chiar asupra a- 

celui care de drept şi de fond era proprietate particulară. 

5%. Document din 7138 Aug. 18. Iași. 

, Sumar: Moisi Moghilă Vodă întăreşte lui Ionașco biv. dvornic 

moşia Avrămeșşti. dăruită lui de Alexandru Radu Vodă, din hotarul 

tărgului Frumos. 

-Hiw Aionen Moruaa BSEBoAa. Biro  MACTI FenApă
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Beata Aloaaagckon. w(€) mom nerunin Hau | e'kgnin cavra 
Tauacie Gu ABOpHnk. cavănta np'Emae Hui co no= 
UHBUIH FCNADZ. CZAd | CAVĂHA n PCUABAU. 1 EMA Ha: 
en, Păi pân take VBHA'keuie pane n B'Epuoto ere 
CAVĂBV, KA40BAAN | €cMH. H 444 1 NOTEPZAHAN ECMH Ha 
fre npagor n Hiv (Sic) wr ngugnaie ro maa 3a Aaanie | 
H Bă dnaoganie wm Aacăanapa BOEBOAA. ca Paasa 
BOEBOAA. EAiia cante aha Aa pamela | n ca avkere 
34 CTABH, TO TOE, CEAHIȚIE, BHAO NpHCAVULHO KZ Wkoav 
Tpar Kpachin. n ca || avkemo za nacu v pă. Ilpurop'k: 
HHACBH, Hi ca mike: sa cknomaru Ha nomraka Gounaceu 
sax(€) noro lua Gupana. n ca mkero aa crag v no'rouk 
Gupa n v no'rou/k Ilokpnu oo Ra. H ca ge | pukoa,. 
"PE pagți, KARS Aa teT.u wT FARA NpaBOE H AdaHie u nov. 
EpzAriit, caSst | nauitnv gumuncannoav "T'anacie Gug ABOp= 
HHK. "2'0€ EHuIpeuetnoe ceaniție nanavk Sapz | meritat, w'r ao- 
A9CT KpAANTATSgekoH, ca Back A0XOAOM. HEIOpVULEtiHO MH- 
Kone Ha B'kkui. n ut aa c(R) | ne vanuaer. 

Gaa rcnpuz geaka. 

8 Idc. Bare. +apan, de. vi, 
Iw Moven Alornaa Boenoaa. A oBpetikva, 

Traducere 

Io Moise Moghila Voevod den a lui Dumnezeu 
milă domn țării Moldaviei, iata această adevarata 
a noustră credincioasa slugă Tănasie ce a fost 
dvornic a slujit înainte altor sfinţi răposali domni, 
iar acum slujeşte şi domniei mele şi pământului 
nostru. Pentru aceia iată văzând a lui dreaptă şi 

Surete II 19
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cu credință slujba miluitu-ne-am noi spre el şi am 
Cat şi am întărit noi pe a lui dreaptă ocină din 
privilegiul ce la avut de danie şi de miluire de la 
Alexandru voevod fiul Radului voevod, o selişte a- 
nume Avrămeşti şi cu loc de heleşteu, cure acea 
selişte a fost ascultătoare de ocolul Târgului Pru- 
„mos, şi un loc de prisacă în rediu/ Prigorenilor, 
şi cu loc de fânaţ la apa Socilor, pănă în upa Sirbca 
şi cu loc de heleșteu în apa Sirbca şi în apa Po: 
crişului. și cu tot venitul. Pentr'aceia ca să-i fie şi 
de la domnia mea dreaptă danie şi întărire slugei 
noastre de rai sus scrisă lui Tanasie biv dvornie 
acea de mai sus scrisă selişte anume Avrămeştii 
din ținutut Carligălurei, cu toale veniturile neru- 
şeita nici odânâoară în veri. și altul să nu se a: 
mestece. 

losuşi Domnul a poroneit. 
In Iaşi la anul 7138 Aug. 18. 

lo Moisi Moghila voevod Dobrencul. 

NOTE 

1) Originalul hârtie. acta Albert Daniel, laşi, (Surete 

şi Izvoade VIII. 72%), are pecele de ceară aplicată pe hăr- 

tie romboidală, Se ceteşte:  Iw Alovcenro aoriaa BOFBOAA 

rocnoaap 3taan Aloaaagckon. cap de bou, coronă deasupra, 

steaua între coarne, sabia şi buzduganul. soarele şi luna. 

2) Actul acesta a fost semnat înlăiu, după care aur: 

mat cartea domnească de hotarnicie, adusă mai sus. 

3) Vornicii de poartă fiind chemaţi a sluji iuteresele 

gloaie:, a norodului. serviciile lor erau nu numai cu refe- 

rință Ja domn (czaa cana H renAgam), ci mai ales la 

ţară (un stan Hauitu); de aceia uricul de întăritură le a- 

minteşte pe amândouă.
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58. Document din 7138 Dec. 11, laşi. 

Sumar: Alexandru Radu Vodă dă şi întăreşte lui Tănasie dvor- 
nicul de gloată sutul Avrămeşţtii, ascultător de ocolul Târgului 
Frumos, legând dania cu mare blăstem, 

+ Hw Aacăanap8 Boegoaa. ca nokonnar(0) Paasa Bor 

BoAa Eieto atacrito r(o)cn(o)apa atata Moaqinekon. wx(6) 

FeABAn npwmatTHBukomc'k | n Aaaokoa n iomAgaxoa Boa'k: 

pun fcagmu &'kphiu. Tanacie ARophuk raoTnin. ca EAtd 

ceaniție nanatk up emit wm uanutro | ŞoTrap 'rpar kpacnin 

urme B'kut mpHcaSuino KZ WKOA para. WTo ECT OY BA40cm 

Rapanrzar$Spckou. paan ro npagore n B'kpioto cavă ure 

VOH | NocâvkHA.  CToONoUHBIIAr—  poAnTeAE reaBaui. Paasa 

BOEBOAA. Hi HHHY np'kanin renapui Mpk>KAc BHBWE Hac, czAa 

CAVXHA H PCABAI | H Beata Haui page Hi B'kpho. 'Tkat msi 

enabguie ero tpagoro H Brkphoto caBB5, WaAogaan cati 

€ro ScoBHero Hat MACTIIO | H Ada H NOAARaAn ceai tr(0) 

Scogneie Haui AAcTyt. Wr Hac $ Haweni Stati AMoaqagckeil. 

ca "mor ce4o BHunpapeuennin Slepamepin | ca aber sa 

cragu $ norouk Iokpumoga. n ca av'kcro za acut $ 

pa Ilonrop'knnaoeu. n ca Avbem a cenomarii Ha Io- 

moka Gounaogii. Aaăao noroka CGupeka. n ca m'ker 

3a cragn na noreuk Gupaka. ni ca Bec npukoa. ka 

AAN TOT CEAC EHIINHCAN, TAKO Ad | EZAET WT rcAEAIH HpaRA 

wrutS. n Akann8. n aaanie n MAgaanie n OVpHK n N9T- 

EpaXAeHie. ca Back AOXOACAt, Boa'Epu reAgmH anul | nn 

can Tanacie ABopHuk. EMS n A'kTem. er. Henopviuenttio 

HHKOAHM Hâ erkru, ă 0 HătEM KHBOTE H Fe ABORaanie, || 

RTO EZAET PCNApA WT  A'ETHX HAuHr, HAN WT Hauutro 

POAa. Han nak Bz koro La Ba H3Ecper rciApkm GH! 

Hăinci 3fmah Aoaaagckon, TOT GH |! EM HENOpVINHA ciA
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Hâuter(0)  Aaatie Hi MABaânie, HZ a4€RH Aa Hu oykp'kriua 

ci Hâuiero Aaânit H AtAgaânie. 34 WTo cc'p eMv | Npâka Aaa= 

HiE 1  MABAANIE, d KTO c NOKScH'T. CKA3HTHA HAN pa3opuTu 

CIA Hăulero Aaanie Hi MARAnte. "TA Aa EcT lpoka'br. |u Tpa- 

kaâ'km wm Ta Ra cameopiuaro Heo n. semac. n wr npucra 

er(0) MTpZ H WT TIN, CTBIX IA XE 82 Hikin. nr dă 

ÎVT | H WY Bi RPZNOBHHX anocrea, H WT7 Back ch E 
SS VroAnBUuE. n Aa noxpkr ero seatac rako(e), Adda 

n Atupon. n aa haacr | uaci ca ÎSaa. nica mpakarkroaL 
pia, n ca nunaibi Nek'kpunain XHAOB'E. Ba BrakonuthiA 

EEKH HU AKA AM, 

Gam Lenanz Beata. 

v Ac gar + apan. acua Ac. ai. 

Iw Sacăanapă Rorgoaa. Manrk. 

Traducere 

lo Alexandru voevod, fiul răposatului Radul 
Voevod, diu u lui Dumnezeu milă domn țarii Mol- 
daviei, iata domnia mea miloslivilu-m'am și am dat 
şi am miluit pe boiarinul domnii mele credinciosul 
Tânasie dvornic de gloata. cu o selişte anume A- 
vrămeştii din al nostru hotar al Târgului Frumos, 
care a fost ascultător de orolul tărgului, ce este: 
iu ţinutul Cărligăturii, peblru a lui cu dreaptă şi 
cu credință slujbă, ce dânsul a slujit sfânt răpo- 
satului părintelui domnii mele Radul voevod şi al- 
tor înaintaşi domni, ce au fost înaintea noastra, 
iar acum slujește domniei mele și pământului no- 
stru cu dreptale şi cu credinta. Peutiaceia văzând 
noi a lui dreaplă și cu credința slujbă miluitu-ne-am 
noi spre el cu osebita noast ă mila şi am dat şi



— 149 — 

am miluit noi pre 2] cu osebita noastră milă de 
la noi în pămintul nostru al Moldaviei. cu acel sat 
mai sus zis Avameştii, cu loc de heleşteu în apa 
Pocrişului şi cu loc. de prisacă în rădiul Prigo- 
renilor, şi cu loc de îfânaţ în apa Socilor, pănă 
în apa Sîrbca. şi cu loc de heleşteu în apa Sirbca 
şi cu lot venitul; Pentr'aceia acel sat de mai sus 
scris să fie de la domnia mea dreaptă ocina şi mo- 
şie şi daunie şi iniluire şi uric şi întăritură cu tot 
venitul boeriului domnii mele mai sus scris ni Ta- 
nasie dvornie, lui şi copiilor lui veruşait nici odă- 
năoară în veci. lar după a noastră viaţă şi domnie 
cive va fi domn. din copiii noştri sau din al nostru 
neam, sau chiar pe oricare altul îl va alege Dom- 
nul Dumnezeu să fie domn în al nostru pământ al 
Moldaviei, acela să nu-i strice aceasta a npastră 

danie şi miluire, ci mai vârlos să-i dea şi să-i în- 
tărească această danie și miluire, căci că îi este lui 
dreaptă danie și miluire. Jar cine sar ispiti să strice 
sau să radă această a noastră danie şi miluire, a- 
cela să fie procleat şi trecleat de Domul Dumne- 
zeu făcătorul cerului şi'al pământului şi de preacu- 
rata lui maică şi de 318 sfinţi părinţi, cari au fost 
în Niceia, şi de 4 evangheliști şi de 12 fruntaşi a- 
postoli, şi de toți sfinţii cari lui Dumuezeu bine i-au 
placut, si sa-l înghită pre el pământul ca pre Daf- 
ton şi pre Avirou, şi să aibă parte cu Iuda şi cu 
trecleatul Arie și cu alţi necredincioşi jidovi întru ne- 
sfârşilul veacului în veci amin, 

Insuş Domnul a poroneit. 
lu laşi la anul 7138 luna Dec. 11. 

lo Alexandru voevod. 
| Mânjea. 

NOTE 

1) Originalul hârtie, acta Albert Daniel (Surete şi Iz- 

voade VIII, 7125). Pecete în ceară aplicată pe hârtie rom:
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boidală. Se ceteşte: ț Iw Aarăanag8 BOEROA. ch PaASA 

EOAZ renapz 3eman iMoagaecksu. Cap de bou, corona dea- 

supra, stea, sabie, buzdugan, soare şi lună. 

2) Nume de persoane: Tanase dvornic gloatei. 
3) Nume de locuri: Avrămeştii, Târgul Frumos, a- 

pa Pocrişulvi, rădiul Prigorenilor, apa Socilor. Sirbea: 
4) Danii Domneşti : Tănase vornic de poarta slujise 

cu credință supt Radul vodă, şi slujise şi sub Alexandru 
Voda fiul lui Radu. Domnul crezu de cuviință ca răsplată 
acestor slujbe să-i dea o parte de pământ din seliştea A. 
vrâmești, care până atuuci făcea parte din ocolul Târgului 

„Frumos. De unde până iu 1629 Dec. 11, Domnia prin sluj- 
başii săi din Târgul Frumos se folosea de toate veniturile 
satului Avrămeşti, Alexandru Radu Vodă le dă prin danie 
lui Tanasă vornic de gloată ca el să se folosască de toate 
acele venituri, care constau: din sazuri în apa Porriş şi 
Sârbea, din prisăci la rădiul Prigorenilor, din fânefe pe 
apa Sârbca şi Socilor. Enumerarea făcută naturei veniturilor 
ne desvăleşte implicit şi natura folosinţei terenului: din iazuri 
se vâna peştele, care constituia hrana principală pe atunci; 
ceara și mierea aveau căutare priv stupi, cu fânețele hră- 
neau. vitele mulle ; nici o urmă de venituri de pe grâne 
sau mălaiu, ceea ce arată că era prea puțin cultivat. Da- 
nia Domnului Alexandru vodă constituea pentru Tanasă 
dvornicul titlul de ocină, moşie, daanie, milă, uric şi în- 
lărire, adică cu mila şi gania ce a făcut Domnul cu Avră- 
meştii, se intâreşte de domn: pențru iotdeauna ca să con- 
stitue pentru Tanasă Avornicul dreaptă ocină şi moșie cu 
dreptul de a fi iăsată la urmaşi. In acest scop se legă dania 
cu mare blăstăm. 

5) Carte de dlăstăm. In cancelaria seel. al XV—XVIII 
blăstămul făcea parte integrantă din uric fiind pus la urmă. 
De obiceiu la actele de vâuzări şi cumpărări Domhnul lega 
pe urmaşii săi cu câteva cuvinte generale pentru a nu
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strica întăritura lui, un fel de poftire: iar nu legare. Nu- 

mai la danii mari cătră mănăstiri sau particulari se obiş- 

nuia a se pune blăstemul mare, a cărui cuprius era î) cu 

afurisenia din partea lui Dumnezeu lâcătorul cerului şi 

al pământului. 2) apoi din partea Precistes 3) din partea 

celor 318 părinţi, care au fosta primul sinod ecumenic din 

Nicea, unde s'au condemnat învățăturile lui Arie. 

, Numele lui Arie a străbâtut creştinătatea şi de aceia 

furia Dumnezeiască scoborâtă asupra lui—că şi-a vărsat ma: 

tele în ziua condemnării lui—a fost luată drept pildă vie 

de atotputernicia lui D-zeu faţă cu ereticii săi. Pentru seri- 

lorii noştri mai mici, dieci rurali, care nu prea ştiau sla- 

voneşte, formularul cu cei 318 oteți era aşa de necesar 

de pus la urma ori cărui zapis de vânzare, că nu arareori 

găsim această frază „şi de cei 318 oteţi, care au lost eje 

vă Nicheca cetate“. 4) afurisenia din. partea celor 4 evan- 

ghelişti, 5) a celor 12 apostoli, sau a căpiteniilor lor, Pe- 

tru şi Pavel, 6) a tuturor sfinţilor, 7) Dafton şi Aviron pe 

care pământul i-au înghiţit de vii, din cauza împotrivirii 

lor contra lui Aaron. 8) Iuda Iscariot, care iar e protolti- 

pul blăstămului în creștinism. Iuda vânzând pe Cristos 

cu 30 de arginli sa spânzurat de păcat, şi sufletul lui 

sa dus în iad, toemai când Hristos golise Iadul de toţi 

cei adormiţi de la Adam. şi astfel fiind el cel dintăiu 

zăcaş al iadului, ela ajuns a fi talpa Iadului, Searaoţki 

(Iscariotski). , | 

In secol. al XVIIl-lea cărţile de blăstăm se vor des. 

prinde din cuprinsul uricelor şi vor forma cărți deosebite 

date de Episcopi şi Mitropoliţi după anumite formulare. 

59. Document din 7139 Noemb. 1, Hârlău. 

Smimar: Moisi Moghilă Vodă judecă pricina dintre Tanasă biv 
dvornic glotnii şi Neaegul dvornic pentru un loc din, hotarul satului 
Avrămeşiii, anume Prigorenii. dând rămas pe Neamţul, iar Tânase 
a pus ferăe în visteria domnească. 

+ Hw Moncn Mornaa Botgoaa. BIO MacTit. r(o)c-
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n(0)4(a)pz arman MOAAGBCKON. We npinae np'ka nam un 
NpEA, EzcHAMH HauleMn MOAAdBCKH Mu | Bea'Epu. Beankui n 
MAANĂ. câvra Hat Tanacie BBB AEOpHHR rAoruiu. 
H 'Teraa(n)e'k sa nuc noa, Haathi, ca Boakpen nam rk- 
HIPA ABS»PHHK. | rao'Trin, pan Ego czanipe Hana'k fa pa- 
Mein. Koropa czanipe ku tan mp'kokae Ipato tau 
r(o)cn(o)A(a)peke npucavuino na wkoa | TpAr  kpaciin, ue 
TOA ceAnUDE B'kute -npago Aaanie n m(u)a(0)ganie, cavsk na: 
wen$ Bguunncan "Îanacie ABOpHinE. Ww7  Slatăan | apS cun 
PaaSA BoEROAa. pAAn ro NpaRoio cAvkBS, kako wi Skase- 
Ea npEA Hamn. n Hap'k pene Bă bhcaSmenie. Ha 'Poa | ce- 
ant. a Hkhtoa pe mpa r(ojento)a(er)e(a)ain. nano cer 
EMS pate Adanie n m(u)a(o)eanie. wm Aarăanaps BROFBOAA. 
nakin Ha e4Ho | atkerr iwr yorap cesom Aepamerin. Haeneat 
Ilpirop'bniu. n Skazonaa mpa Hain u Hâpk acne aa Aa- 
anie | n am(n)a(o)ganie, n peu ao niki ceao Ilpurop'kuin. 
TAX(£) reABMu, nocotoruțoa. ca Bec can't FEAbAH. n 
C&TEOGH | XOM HM AH AHcT rcAgmn, A9 casra nau bas 

cnaie hanSA Bsig Agopiuk raomnin aa cnpibuer AAN 
AcBgin. n crașiu wTkpachii ! aegităul, Aa camampher ca 
CBOHĂ AVIUAL BAKO EZAET MAH DBABAC. TA WWHH I10cOR02 
THAN, H WEpkrout. H cz ua 78 un ARPAH  ACEpiH wr 
mpar kpacnin 34 p'ka, Ilpurop'kttina. ee caropna  Hkutea 
ABOPHHK. KAKo BHA cEa0. ae BHA Ta WERHX | acu. n 
ea pka, uro navknogaa Ilpnropkhin. a ceo mam NE BHA 
HHROAUXE. Kako WwH nginecna n aucr wT7 Îlloa | va. n wr 
APAN A0BpiU, WT 'Taprv Kpăcaiti, ca two maprogckiu, 
nhcaeijie H căha'kmeacrevegie. Kao He Grkut ceas | Ilpnroprkuiu 
Mă Buc ukkoe pita, ca nacnkii. 'agrogciin, te ck one 
Ilpuropktun. n cer sa yomap cea Alepzaitipu. Trax TEABAN
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4 Că Bic C&BET PCARAMH. tao SAHA'BXoAt, Kako Xoaer Nil: 
HIOA ABOPHUK. ca XW'TpOCTIA n ca Cao | REcHO Henogo: 
Bar. a reagati Ba3kkom m'ky nap'kaenie, mam Ekuroa 3o- 
CTâ4 WT np'ka, Hamhi. n WT Bee 3akou. a caSS'k | nam Ta- 
HaciA BHB ARopHHK, wi Snpagnancik, n nocmagtan coRu 
epa. rome wm czak na npka Ad HE Hătatm Mani "TE | 
Paru. 4 Hu pobngaru. H'kitoa Atopunk. na Tanacia aBop- 
HHK.uikoanke ta kr e“kunin, ta ame weprbper | ek uk: 
KOPAa H'kkug napkaenie ao Bkutoa ABOPHHK, Ha 'roro 
aher aa ne e'kpver. uz aa wpeaerer. n ar |] Ad HE Ba- 
ACT Dp'ka, cita aucroat reagat. 

v ĂXapazv. Ar. fspag, Moe, a. 
Gaaam renatz aea'ka, Iv Alonen Mornaa Boegopa. 

Hwnâuko, 

Traducere 
— 

lo Moisi Moghila Voevod din mila lui Duimne: 
zeu domn ţării Moldaviei, iata ca au venit inaintea 
noastra şi înaintea tuturor alor noştri Moldoveneşti 
boeri, a mari şi a mici, sluga noastră 'Tanasie biv 
dvornie de gloata. şi s'a pârât de fata înaiutea noa- 
stră. cu boiarinul nostru Neauiul dvornie gloinii. 
pentru o selişte anume Avrămeştii, care selişte a fosi 
mai dinainte dreapta a noastră domneasca atărna- 
toare de ocolul Targului Frumos, care acea selişte 
foastă dreapta danie şi mila slugii uoustre mai sus 
scrisă lui Tanasie duornic ile la Alexandru Vodă fiul 
Radului Vodă pentru a lui dreapta slujbă, cum ei 
De-a arătat înaintea noastră şi direse de slujbă peu- 
tru acea selişte. lar Neaniul a zis înainlea domnii 
mele cum este a lui dreapta danie şi milă de .la 

Surete II. 20
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Alexandru Vodă iarăşi pe un loc din hotarul satu- 
lui Avrămeştii anume Prigorenii, şi a arătat înaintea 
noustră şi diese de danie şi miluire şi a zis cum a 
fost sat Prigorenii, astfel Domnia mea am socolit cu 
tot svalul domnesc şi am făcut lor o carte dom- 
nească la sluga noastra Vasile Banul fost vornic 
de gloată, ca să strânga oameni buni şi bătrâni 
megieşii ocolaşi să arate cu sufletele lor cum este 
mai cu dreptul: deci ei au socotit şi au arătat şi 
cu şoltuzul şi cu oameni buni din 'ârgul Fruw:os 
despre rădiul Prigorevilor, pre care Va făcul Neaniul 
dvornie, cum a fost sat; câau fest acolo nișle pri- 
sâci şi un rădiu care se numeşte Prigorenii. iar sat 
acolo n'a fost nici odată. Cum au adus şi carte de 
ia şoltuz şi de la oameni buni din Târgul Frumos 
cu pecetea tărgului scriind şi mărlurisind cum n'a 
fost sat. Prigorenii, ci a fost un rădiu cu prisăcile 
târgoveţilor care se numeşte Prigorenii, și este în 
hotarul satului Avrămeştii; astfel şi domnia mea şi 
cu tot sfatul domniei mele, cum am văzut câ um- 
bla Neaniul dvornic cu hieleşug şi cu gură nu cum 
se cade; iar domnia me am luat acele direse. iar 
Neaniul a rămas dinaintea noastra şi din toată le- 
gea, (iar) sluga noastră Tănasie hiv dvoruic sa în- 
dreptat şi şa pus luişi ferâe, şi deci de astăzi 
înainte sa nu aibă a se mai pără, nici a dobândi 
Neaniul dvornic pe Tanasie dvornic, nici odănăoară 
în vecii vecilor. 

lar de se vor afla undeva niscaiva direase la 
Neaniul vornicul pe acel loc să nu se crează. ci să 
se rumpă. şi alifel sa nu fie înaintea acestei cărţi a 
domniei mele. 

lusuşi Domnul a poroncit. 

In Hărlău la anul 7139 Noembr. 1. 

Io Moisi Moghilă Yoda 
Ionașco.
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NOTE 

1) Originalul hărtie, acta Albert Daniel, Iaşi (Surete:- 
şi lzvoade VIII, 753). Pecete în ceară aplicată pe hârtie. 
romboidală. Este şi o traducere făcută în 1840 Mai 14 de 
loan Vladovici pabharni: ” 

2) Nume de persoane : Tanasie biv dvornie gloinii,. 
Nean:ul dvornic, Vasile Banul biv dvornie glotnii. 

3) Nume de locuri: Avrămeşlii. Prigoreanii. 
4) Afacerea Neaniul dvornic de gloală cerea salul: 

Prigorenii, din trupul Avrămeştilor pe baza unei danii de 
la Alexandru Voda. Tanase dvornic se împotrivi şi zise că. 
Prigorenii n'au fost sat, ci un vădiu, cum şi zice Alexan- 
dru Radu Vodă în dania ce face lui Tanasie vornic «şi cu 
loc de prisăci în rădiul Prigorenilor (8 p'ka Ilpnrop'kinaop). 
Pentru a se lămuri pricina se făcu carte domnească cătră 
Vasile Banul! biv dvornic de gloată ca împreună cu oa-- 
meni buni și bătrâni de prin prejur şi cu şoltuzul Târgu- 
lui Frumos să cerceteze dacă Prigorenii au fost sat ori ua 
loc de rădiu. Toţi afirmă că acolo au fost o prisacă şi un 
rădiu. care Sa numit Prigoreni, iar sat n'a fost (4 ceas vaat 
HE BHă Huikoan6). Domnul văzând cartea șoltuzului despre 
cercetarea la fața locului dă rămas pe Neaniul, 

De alifel! chiar numele Prigorenilor arată că era un. 
loc pe deal, pe o colină, (npu rep). Mai apoi se aşezi a- 
colo sat, ce a fost în stăpânirea lui N. Costin, unde şi: 
moare, 

  

60. Document din 7139 April S. Iaşi. 
Sumar : Moisi Moghilă Vodă întăreste lui Dumitru Buhuş vis- ternic următoarele : o bucată de loc din "hotarul Târgului Frumos. despre Criveşti, pentru 4 cai buni daţi țării; a treia parte din a patra parte din Olașei pe Sacovat, parte din Dumeni pe Prut, satul Vaâvă-- tieștii (Bârleşii), și Hotceştii supt Strunga. 

(A)acrire Boieo mb w AMovcn Mornaa BOEROAd 
FEUApA Beatani Aoapagcikoni. BHAMEHHHTO UHHHA HCHA Anc2 

Mele 7
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"Po Hama. Bekm kTo Han B23piiT, Han umSun ro Scan, 

nr. Wx rom uerbitin B'kpnin oa'kp || nau A Smnrps 

Bsyăm ahem'kpunu. caSăuHa nam gate Hi apte. kai 

aibi Eia'keuin ero npataa H Bkpia caSBo 40 Hac. Made, 

BAAH ECAM -ECO SCOEHOIO HaAUIĂ AACTU. Adi H NO'PBPZAHAH || 

ccm evo wm ac S namu Btatan AMoaaaBckon. ro NpaBiik 

AWYHHH WT HeNHCOR. Să Adanie H 34 cASCHIE. H NOVO BII- 

sSnacuie wT (MAugon hapnockn BorBOAA, ni 34 NoTEpzActie 

wm Aacăanapa || cuz PaaSaa BOEROAA. H NAKHX 34 NOTBPZ 

AVEHiE WT camere FENABANH EAHa BSKATO EMA WT XOTAp 

par Bpacnin. ut ecrh wmkz Fpneeipn. n nounnaăipuca 

Taa BSaro 3eman wm Mornaa nonana, |] wm xovap Il ao= 

Snelpu. tă A0porote Haga, rop aăceito, 1 tom meat npocro 

uspe3 BayaSeu, 40 apSraa Morunao konana. a wm roak 

DAKHK AO ApSraa mornanua npocT6 uepra HakaSzu „40 

rop mMSHuea || n no Bepkz aSHucA A0 KOTPap ROCTEIIAL. A W'T 

HHIIHX CTOgOHH 0 COMAN cCTapamu XOTapH No KSAa H3 

B'RKA WXHRAAB, WTKZ BACEY HHIUHX CEAORE. UTE OA BSKA- 

"TO 3EM4H WP XOTap Tpar kpaciie |) cra MS Ipagaa Aaa: 

Hie 3a BHCASMENIE. N NAk BHKŞIIAEHIE SA UTO AaBdaz TO4i8 

FCIADA UETHPU BONN AOBOH. EHUOAORANH 34 EAhă CTo H u£- 

'mhpu atcaTr ru mEHasH A0EpH. ui 'ToTH Kon dac 82 |] 

“p'kăa Beacon, 40 uncmnTare Xana, mat paani Kako Ad 

ETA 643 TOa BSKATO BtMAH WTO EHUIENHUDEA A AT Hide, ca 

BZCEAI AOXOASM. ca Atkcro 34 AMAERH. H 34 CPA, HA WEA 

BaxaSena. n wroat || ru arms ui nomepzxAatai. — Boa'kpto 

Hama Ruuenucainonă.  ASmnrp$ BSxSu. aucr'kpnue 

wr Hcnucok 3a BukSnasnie. uro nmaa wr Macăanapa enz 

PaaSa BoeRoAa. WT uerRpaTă4 UacTa cE40 GOaziutu |] 

mprmaa vaca uro 6 EAocTa BacASioctom6, ca uâcri WT7



MAH Hi wm crai ta norou/k Illakogru, ii ca aikero 
Ba MâcHka, uro teva ro BukSnaenie. wm Bacnaie Aa. 
moekanSa ca HakSa. 3a nem pecibr raacg cpeapo. || mrika 
AAN KAkO Ad ECTA EMS cz BZCEA AOXOACA. H WTOA TH 
AFA îl NOTBPZKAAEAL EFo NpaBit Tun Wm HenHcoaue 
3a. BukSnarnie wr Rocmanmnna Mornaa ROEROAA. tati 
VăcTii 3ă WTruHH WT ceao ASm'kun ua IlpSromleaz 8c- 
mire uiokpoga $ acc Xo'rrunciom$. uro nou uac'ru că. 
ankSnaeie m ecma cre Han RSuona. iki PAĂH RAKO Aă 
ECTA CA BZCEMS, AOXOACM. N WPoai. TUR AaeaiS n nor 
BPZE Adei, Were npagini tapkacnie za unea || worm cea 
Hagamiemu. uro uk umenserea Bapacpin. we un 
u'ka noaogntia Pperaa UacT3. UTO EMS Bii4o BukSnacnie wrp 

Hwnaiuno cub Toaarp Mora aus Mora cSauap. paan 
UEPHpH AECAT Wâatpii cprăpzliii. a ap'kacniu || wo nataan 
cuge Aloru morn narsatan uy 3a Vawaph eraa npu- 
XOAHA Xonoacgu ca AHorik marapn $ seman ham. 
HHO ate wBpziperea HEkoraa. morii napkaenie Aa ce ue 
Sa'kpoem, || mika pan kako pa ccma em$ ca acea A0ko- 
ACAD. H WWTOM "TH AdEA H NOPEPAMAAEAS EV WT He: 
MCOK 34 NOTEPZRALNIE. W'T CAMore PCA. WerBpaTaa 

  
acra wr Bacero ceatipik Xovunin na, || noa GrpSuraz 
8 Baocra Pomanckom$. uro eai$ enrSnaenie wm Tanacie n 
mea sro Tururaha aaa Lanropue Ser n wm 
cecrpa ei Hacraciă. BuSka Anun. npkwnSka Lun Iaz- 
HeckSA, |i 34 uerupu tc, “Paarpii cpeăpăHuy. Ea paan 

TOTH BUUIENHCAHH MAcTii 34 WTHHH. 4 NOAORHNO CEAORE H 

Toa BSkaro wr korap par Bpacnin. Aa cer. €A8 un wr 

Hac o0Vpuk. H 19 || Tapamaenie cron ukqoa eM$. n wn$ 

uarou$ n npkwnosaroam$ cro n npamiSpkrom n Bacen$
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POAb HY. KTO ek usEtper HanBanxH'kn. HEnopSuuHA  HuKo= 

aux na akku. a xovagn Îl m'Ex Bnmenp'kapeuenkn oa Bs- 

Kara 3emAk wr korap par Bpachin Aa €cTaA EM 84 

mamenie TAR BMUIEMUIEAA, a (WP ADS7H ceA0 Kako cib 

EMS MpHYOAHA. MO CEONAN crapiăti XoTapu. 10 KSaa || H3 

B'kRA WHRAAH. 4 Ha To ETA B'Epa Hauitro reNABA. -EH- 

wenucanare ati Hw Moven Mornaa Bocgoaa. n B'Epa 

Borapn Hamuyk. Bkga nana ASnsa Era Agopuuk Acar'Eui 

Beman, gkpa nană AoynSa Ba Agop lt ropu'bn seaani. 

'kpa nana MockSa Leraan H npakzaat CSuagckon. BApă 

nana TSacpn n Maakoun mpakzaas Xornnekom$. 'kpa 

Nana npakzaas Neaeukoms. ekpa mană || 

npakzaat Pomanckon. B'kpa mana Toma BEA NocreAHHE. 

&bpa nana Îizrpamko oSa Bta enaTăp'k. gkpa nana 

Anoscroa RaTapun Bea uaunuk. E'kpa nana Gnanh Raz 

makS || 3uno ea eucr'kpunk. gkpa nana Iana cToAnHE. 

ekpa nana San dup mtatannuap. Băpa nana Iana Kone. 

n Ekpa Bzcu Borapu Hawuuk Moaaagckuk. Bean n |] aa= 

AHAMH. a No HăuitmS AHEOT'E ui PENABA: KTO BZAET Pen 

Apa Wr AETH HauHX. HAN WT mâult ro pod. HAN AK. 

BSAkoro BrS H3BEpew. PENA BhITH, O Hale 3eataH Aloa- 

AdBcKOH, TOT || an EMS HenopSuna. Ha d4HBH EMS Aa Hi 

Sp'&nnau. ANS cer 60 NpABÎN WTHHH HI AHAOBANIE, 1 

sa cadmenie. n 3a amkSnaenie Ha cgong npazin nuromuy n'k- 

H'ksn, a Han EOaule kpknocr || norepzmatnie Toa$ Baci 

gHuI€nucatnn. Beă'kau ecam Hauem8 B'EpHomS n noun'renoai$ 

Boa'kgun. mat Fram ea Aorod;e” unea. n hau neta 

NpHEE3ATH KACEM HCTHHOA AHCTO Hâltv. |] 

Ilucaa Iwn Pour. oy Idlcok gaTo fâpas, amp. n AHH. 

Iw Awucn Mornaa goegoaa.
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Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Iw Moisi Moghilaă 
voevod, Domn tării Moldaviei. ştire facem cu a- 
ceastă carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor 
vedea sau cetindu-li-se o vor auzi. iată ucest ade- 
vărat și credincios boer al nostru Dumitru Buhuş, 
visternic, slujit-a noao cu dreptate şi credinţa. Drept 
aceia văzând a lui direaptă și cu credinţa slujbă 
cătră noi miluitu-ne-am noi spre el cu osebita noastră 
milă, dat-am şi am întărit înşine lui de la noi în 
al nostru pământ a! Moldaviei, ale lui drepte ocini 
din ispisoace de danie şi de slujiire, şi chiar de 
cumpărătură de la Miron Barvovskie Voevod, şi de 
întăritură de la Alexandru fiul Radului voevod, şi 
iarăşi de întărire de la însuşi domnia mea, o bu- 
cata de pământ din hotarul Târgului Frumos. 
care este despre Criveşti, și se începe acea bucată 
de pamânt din movila săpază din hotarul Plotune- 
ştilor pe drumul spre dealul păduros, şi de acolo 
prespre Bahlueţ la alta movilă săpată ; şi de acolea 
iaraşi la alla moviliţă prespre Bahlueţ la dealul 
Muncel, şi pe vârful Muncelului la hotarul Costeş- 
tilor ; iar despre alalte laturi pe ale sale vechi ho- 
tare, pe unde din veac au umblat, despie toate 
alalte sate. Care acea bucata de pamânt din hota: 
rul Tărgului Frumos, este lui direaptă daanie de 
slujire, şi chiar de cumpărătură pentr”aceea 'căci 
dat-a acelui domn patru cai buni preţeluiți drept 
140 ughi bani buni; iar acei cai datu i-a în trea- 
ba ţării la cinstitul han. Penti'aceea ca să-i fie 
lui acea bucata de pămint, ce scriem mai sus şi 
de la noi cu toate. venilurile cu loc de mori şi de 

heleșteu pe îmbele Babhluete. Şi întwacestea iarăși 
dăm şi întârim boerului nostru mai sus scris lui 
Dumitru Buhuş visternic, din ispisoc de cumpără-
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tură, ce au avut de la Alexandru fiul Radului voe- 
vod, din a patra parte de sat Olăşei a treia parte, 
ce-i în ținutul Vasluiului, cu părţi din mori şi din 
heleştee pe apa Şacovâţului, şi cu loc de prisacă, 
ce-i este lui cumpărâiură, de la Vasilie Dâşovanul 
fiul Nacului. drep!. 50 taleri de argint. Pentr'aceia 
ca să-i fie lui cu toate veniturile. Şi întracestea ia- 
răşi dăm şi întărim ale lui drepte ocini din îspi- 
soace de cumpărăiură de la Constantin Moghiia Vo- 
evod, niște părți de ocină din satul Dumeni pe 
Prut, la gura Ciuhurului în tinutui Holinului, care 
acele părţi sunt cumpărâtură socrului său Ilea 
Bucioc. Penti'aceia ca să-i fie lui cu toate venitu- 
rile. Şi întracestea iarăşi dăm şi întârim d'intr'ale 
lui drepte diresuri de cumpărătură din satul Văvă- 
tieşti, care acum se numeşte Bârleşii, din jumă- 
tatea din jos a treia parte, ce-a fost lui cumpă- 
rătură de la lonașco fiul lui Toader Moga nepot 
lui Moga sulger penlru 40 taleri de argint, iar di- 
resele, ce le-au avut [iii lui Moga, pe ele li-au perdut 
de Tatari, când au venit Hanul cu mulți tatari a- 
supra pământului nostru. Deci dacă se vor afla 
când-va acele direse să nu se crează. Drept aceia 
ca să fie lui cu toate veniturile. Şi înti”'acestea ia- 
răși dam şi întărim lui din ispisoe de întăritură de 
la însuşi domnia mea, a patra parte diu toată se- 
liştea /lotceştilor supt Strungă în ţinutul Roma- 
pului, ce-i este lui cumpărâtura de la Tanasie şi 
de ia femeia lui Titiana fata iui Gligore Mus- 
tea şi de la sora sa Nastasia, nepoata Anei stra- 
nepoata [ui Ion Gănescul, pentru 40) taleri de ar- 
gint. Pentraceia acele de mai sus serise părți de 
ocină şi jumătate sat şi acea bucată din hotarul 
târgului Frumos; să-i fie lui şi de la noi uric şi întări- 
tură lui şi copiilor lui, și nepoților şi stranepoţilor lui. 
şi rastrănepoţilor lui și la tot: neamul lor ce i se 
va alege mai de aproape neruşeit : nici odănăoară
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în veci. lar hotarele acele de mai sus zise; ş'acea 
bucată de loc din hotarul Targului Frumos, să fie 
lui din semne dupa cum serie mai sus, iar despre 
alte sate cum i s'au venit, pe ale sule vechi ho- 
tare, pe unde din veci a umblat. lar la aceasta 
este credinta domnii noastre mai sus serisă Noi 
Iw Moisi Moghilă Voevod şi credinţa boerilor no- 
ștri. credința boerului Lupul vel dvornie ţării de 
jos, credința boerului Lupul vel dvornice de țara de 
sus. credința boerului Moscul ghetman şi parcalab 
Sucevei, credința boerului Zudor şi Malcoci par- 
calabi de Hotin. credinţa boerului........ parcalab de 
Neamţ, credinţa boerului...... parcalab de Roman, . 
credinţa boerului Toma vel postelnic, credinta bo- 
erului Pătraşco Boul vel spatar, credința boeru- 
lui Apostol Catargi vel paharnic, credința boervului 
Enache Catacuzino vel vislernic, credinţa boeru- 
lui Pană stolnic, credinţa boerului Zamfir medel- 
nicer, credinta boerului Pascu comis şi credința 
tuturor boerilor noştri Moldoveneşti a mari şi a 
mici. lar după a noastră viață şi domnie. cine va 
fi domo din copii noştri sau din al nostru neam, 
sau pe ori care altul domnul Dumnezeu îl va alege 
să fie domn, în al nostru pământ al Moldaviei, a- 
cela să nu strice, ci mai vârlos să-i dea și să-i 
întărească, de vreme că îi sâut lui dreaptă ocină 
şi miluire şi slujire şi de cumpărâtură pe ui sâi 
drepţi buni și adevărați bani. Iar spre mai mare 
tarie şi putere a tot ce s'a seris mai sus porontit-am 
la al nostru credincios şi însemnat boer pan Ghe- 
anghea vel logofat să scrie și a noastră pecete s'o 
atlârne de această adevărată carte a noastră. 

A seris lon Focea în laşi la anul 7139 April 

8 zile. 

lo Moisi Moghilă Voevod. 

Surete II 2i
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NOTE 

1) Originalul hărtie, acta Robert Mile (Surele și I7- 

voade VIII 700); Pecete de ceară aplicată. 

2) Dumitru Buhuş. Pe lângă cele cuprinse in ispiso: 

sul lui C. Mogbilă din 7117 Iulie 13 (vezi mai sus pag. 

130), ispisocul de faţă întăreşte noi proprietăţi lui Dumitru 

Buhuş visternicul , şi anume: 
a) locul-/iber de lângă Tărgul Frumos despre Criveşti, 

dată pentru 4 ceai buni preţeluiţi cu 140 galbeni, ce i-a fost 

dat în trebuinţa hanului. Chipulacesta de a capata moșii 

se înlâlneşte nu rar în istoria veche, domnul răsplătind 

în natură cu părţi din întinsele locuri domneşti din jurul 

târgurilor, a căror hotare erau prea mari pentru trebain- 

țele obşteşti ale lârgoveţilor. Ar urma de aici că prețul 

unui cal biciuluil adică deprins Ja călărie, învăţat, era de 

35 galbeni în 1631. 

b) Olăşei de la Vaslui a treia parte din a patia parte 

cumpărată cu 50 taleri de la V. Dăşovanul. 

c) Dumeni părli de pe socrul sâu Ilie Bucioe. 

d) Văvătieştii (Bârleştii) a treia parte din jumâtale 

cumpărat cu 40 taleri de la Ionașco Moga, nepot sulgeru- 

lui Moga. 

e) Flolceştii la Strungă a patra parte, cumpărată cu 

40 taleri de la Tanasă şi 'Tiliaua, fata lui Gr, Mustea, stră- 

nepoata Gănescului. 

Cu aceste 5 proprielăţi şi-a sporit în curs de 21 ani 

visternicul Buhuş inoşiile sale, parte cumpărâudu-le cu 

bani, parte moştenindu le prin căsătorie, parte luându-le 

schimb pentru cai daţi în trebuințele: ţării pentru hanul 

lătăvâse de la Câuşani. | 

- Documentul “nostru ne mai votbes ste de 2 nume. de. fa- 

milii vechi: Mustea şi Moga.
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61. Document din (6941) Ghen. 1%, laşi. 
- 

Sumar: lie Vodă dă şi întăreşte lui Dragos de pe Stamnic satul 
unde îşi avea casa lui, în schimbul şlujbelor lui cătră domu. 

Macro Bwieto. Mi Haia Horgoqa. rociioaapa 3Em4n 

AloaqaBekoni. untinatz 3iaate | Huo Kke'katn AHCTOAL Hauleal. 

OVeEmn KTO Han OV3pHT Mani £7o Oyeabiuurz uTrSuHi, 4:Ke 

mor | nemtii cASra am, Ăparoma wn' Gran, 

cana Haatb npaote n B'kpioro cadere. Tla | at. RII- 

akauin ro npagtio n e'kpnSre caSs8 AO Mac, MaAcBa4n 

3CAlbi PO WWCOBHOI | Hausel AMACTIIO. Hi Aaa cehi 415 OY 

HăuItHi SEAN. EAHO CEAC PAEECT A0Ata cro na Graat 

HHKYV. "POE UOBhI EAI OVpHK, ca PAChRAA AOXOAOAMZ. EA, 

n Akrema ero, n oynaSua | momz sro. n npasnSuaroatz ere. 

H Opal vpAToMA €ro. HAHSAHKHbIN  BpaTiat | Eero.  HenopS= 

UIEHO MHKOANAE Ha E'kkbi. a Țovapa Aa aa GSAETA No 

crape ko | Tap8. KSaa vă Bac CEAO WT B'kka. ă Ha "To 

mo cer Bkpa namere uwuenncanua | ro Hai Eoegoan, îi 

g'kpa Bparia regaau. Grewmka n lempa n Borpanoga. 

n BR | pa RABAIOBAtHHaro ca regamn Pomana. n B'kpa 

EacEx are Hamny. n B'kpa Boapa | namuk. B'kpa nana 

Anxanaa n area ere. B'kpa nana Bazun n Akret ere. 

ebpa | nana Spa Ppatoackoro n astre cre. Bkpa 

nana Spa ARopinka, n Epariu | ero. B'Epa nana BSuunua. 

g'kpa mana Aaa. n akren | ere. e'kpa nana Hcaa n 

abkren eco. Bkpa nana oyitaara. ekpa nana Aasapa. | 

H para cro mata GmanuSaa. B'kpa nana Bora. B'kpa 

nana Azmak Sima. | cvoannka. Bkpa nana hzaoma uauu- 

ama. n Ekpa ecbk noapn Mloagat| ckhik. H BEAHRRIk II 

MAAbik.d. D0 Hamtat XHgoek KTO GSAcT rocnoAdpa 4an
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nămen, | 07 BpaTitt Hawk. (Han w7) AETIN HâwnX. Han 

BS4, KTO KOro Bora H3BEDETA. TOT | 1p0&hi Haa tt NopSuutiA 

HAUErO AAHIA, A4u IpoBhi HA OVkp'EiHAz H NOTEPAAHAZ. 4 

HA BOALUILE NOTEEOKAENIE moatS BceM$ BhiuienHcAnHoAt6. gea'kan 

g'kpnom$. naut Nkroean acroger$ nucarn. n ngue'k | 

curu HamS ncuAT kceaiS aucT8 namem$. 

oY Gouagk. gabr (Fstata). re. Si. 

Tuca Peace aia. 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Ilie Voevod domn 

țarii Moldaviei, facem știre cu această carte a nou- 

slră tuluror cui pre dânsa vor căta sau 0 vor au- 

zi-o celindu-li-se, ială că această adevărată slugă a 

noastră Dragoş din Stamnic slujit-a noao cu drep- 

tate şi cu credincioasă slujba Deci noi văzând a lui 

cu dreptate şi cu credinţă slujbă spre noi, miluilu- 

ne-am noi spre el cu osebita noastră milă dal-am 

înșine lui în a noastră ară un sat unde este casa 

lu: pe Sfamuic. ca să-i fie lui uric cu toale veni- 

lurile lui, şi copiilor lui, şi nepoților lui, şi străne- 

poţilor lui şi răstrănepoţilor lui mai de aproape 

frați ai lui verușeit nici odanăoară în veci. lar ho- 

tarul să-i fie lui pe vechiul hotar pe unde a umblat 

satul din veac. lar la aceasta. este credinţa noastră 

celui de mai sus scris Noi Ile Voevod și credinta 

fraților dommii mele Steţco şi Petru şi Bogdan 

şi credința pre iubitului [iu al domnii: mele Ro- 

man Vodă şi credinţa tuluiror copiilor noştri şi cre- 

dința boerilor noştri, credința boerului Mihail şi a 

copiilor lui. credința boerului Vâlce şi a copiilor 

lui. credința boerului Jurj Fratovski şi a copiilor
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ui, credinta boerului Jurj dvornie şi a fratilor lui, 
pan Steful și Măndru, credinţa boerului Cupcici, 
credinţa boerului Dan şi a copiilor lui, credinţa 
boerului Isaia și a copiilor lui, credinţa boerului 
Uucleat, credința boerului Lazar şi a fratelui său 
pan Stanciul, credința boerului Boguş, credinţa bo- 
erului Dămăcuş stolnic, eredinţa boerului Băloş ceaş- 
nic, şi credința tuturor boevilor noștri Moldoveneşti 
a mari şi a mici. lar după a noustră viaţă cine va 
fi domn ţării noastre din frații noştri sau din co- 
pii noştri. sau fie pe ori care altul Dumnezeu îl va 
alege, acela să nu-i strice lui a noastră danie. ci 
sa io întărească si împuterească. lar spre mai 
mare tărie a tot ce sa scris mai sus poronrit-am 
înșine slugii noastre credinciosului boer Neagoe lo- 
gofat să scrie şi pecetea noastra să o lege la a- 
ceasta carle a noustră. 

A scris Ghedeon diac în Suceava la anul (6941) 
Genar. 17. 

NOTE 

1) Originalul pergament 0'29 latul pe 0m.39 lungul. 

Pecetea lipseşte, se păstrează şnurul cu vița roşie şi albastră; 

ne-a fost comunicat de elevul normalist Ibânescu din satul 

Albeşti, Vaslui, împreună cu ma: multe acte de proprietate 

a răzăşilor din Albeşti. A 

2) Nume de persoane, Dragoş. 

4) Nume de locuri, Stamnie. 

5) Duta. Uricul nostru e falşificat la dată; o mână pos- 

terioară a ras dala şi a pus în loc de 6941, anul  faao 

o imposibilitate ca datare în slova veche, întru cât nici o 

dată unităţile nu se scrieau înainte de zeci, de câl de la 

10—20 (ai. ni, ri, Ai, etc.); se scrie tot deauna kă, aa, Ha 
ca, iar nu a; deci după dresătura din ispisoc ar urma că 

uricul e din 7071, adică din 1563. O altă greşală găsim pe
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îndoitura uricului, unde îusemnându-ce cala şi cuprinsul 

uricului scrie ; „uric Srăbese din vlet 7146 Ghenar î? 

(1638). 

Toate aceslea falşuri trehue să fi avut un rost la vre-un 

proces iscat asupra acestei moşiia Albeștilor. Şi în adevăr 

in jurnalul de judecată din 1817 Mautie 12 intrevedem că 

în procesul iscat între egumenni bisericei Sf. loan Zlata- 

ust diu laşi şi răzeşii de Albeşti; loan şi Ioniţă Gheuca 

postelnic, ficiorii lui T. Gheuca postelnicul, ginerele _lvi 

Vasule Suflet, Mardarie Moscul poleovaic ginere lui Toa- 

der Nuor, preot Ion ;Tabuşca. Vasile Dorobăţ diacon fiul 

lui Enache Dorobăţ, Ion Ibănescul fiul lui Toader Ibănescul. 

pentru jumătate de sat. Pricina se pune lămurit astfel. 

Mănăstirea Sf, Ioan Zlataust stăpânea jumătate de sat Al- 

beşti danie de la urmaşii lui Vlad Mursă, carele fusese 

întăiul stăpânilor pe întreaga jumălale din Albeşti. Răzeşii 

teag in judecată mănăslirea că rău stăpâneşte acea jumă- 

tate de sat, şi pe tema aceasta au brodit o serie de fal- 

şuri de acte, care au înşelat mai multe judecăţi şi au 

făcut pe divanul din 1819 să facă urmâtoarea încheere: 

„Deci aceste mai sus însemnate fiind scrisorile şi do- 

vezile, cererile şi respunsurile înfăţişate în giudecata des- 

pre amăndoau părţile. care stând judecata a le socoti cu 

luare aminte una câte una şi lăsându-se dar înli'v parte 

toate scrisorile şi meşteşugilile lucrări ale neamurilor ră- 

zeşilor acestei moşii Albeşti ce dio învechime din neam 

în neam sau urmat între dânşii de Ja bătrânii lor şi pănă 

la aceşti ce se află stăpânitori în vreme aceasta, precum 

dovedeşte mai cu dinadinsul carte domnească din 7230 a 

răposatului domn Mihai Racoviţă Voevod şi însnşi scriso- 

vile plaslografice ce acum în ființa lor sau găsit la dânşii 

(precum mai sus la rândul lor sau însemnat) care numai 

„acele a lor . viclene. urmări, și scrisorile plastografe cu 

care au înşelat giudecăţile de mai înainte fiind de ai mai
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învinovăţi, nu numai a-şi perde de la giudecată dreplăţile 

ce ar fi putut avea în pricina aceasta, dar încă a să şi 

pedepsi spre pildă şi veghere şi altor asemene urmălori, 

de şi dar lipsesc acum din mijloc cele mai puternice seri: 

sori din care s'ar putea descoperi adevărul ca şi giude- 

cata se dea o nimerită hotărâre, în urmare dreptăţii fără 

asuprire vre-unei părli mistuite și tăinuite de viclenii ră- 

zeşi, adică împărtala veche a satului fâculă între răzeși 

cei bătrini ce să pomeneşte în carlea răposalului Domn 

Mibail Racoviţă Voevod şi împărțeala din 7129 in care se 

cuprinde jumătate de sat de Albeşti a lui Vlad Mursă, 

că au rămas să stăpânească semințenia lui Gheorghe 

Mursă, care la judecata divanului din 1805 lunie 7, ce au 

urmat între un preut Neculai Cehan şi între nişte răzeși 

neamurile Cărăreştilor pentru moșia Pleşăni de la ţinutul 

Codrului sau văzut cuprinsă acea iîmpărțeală într'o carte 

de judecată din 7251 Noemv., împreună cu ispisoc din 

1175 de la domnul llieș Alexandru Voevod înfățoşate la 

acea judecată de Sandul Cehan (moşul numitului preut) 

nepot de lrate lui Istrate Murs3, strănepot lui Vlad Mursă 

cum şi scrisorile care cu înşălăciune sau luat de răzeşii 

de la mănăstire“. 
b) gde est dom ego=unde îi este casa. Această frază 

_tipică a uricelor secl. XV-a; arată începutul stabilirei sa- 

telor nuastre în Moldova. In 1434 nu exista încă satul Al- 

bești, căci primul stăpân, căruia llieş Vodă îi dă proprietăți 

pentru serviciile lui abia îşi aşezase casa pe Stamnie. 

Din alt uric dat în rezumat în jurnalul divanului din 

1829 Mart 12, cetim următoarele: 

„1) Tâlmăcire de pe ispisoc sărbesc din anul 6959 

lulie 10 de la Domnul Bogdan Vodă întăritor lui Dragoş 

Albescul şi fratelui său Petru, pe giumătate sat Albestii 

pe Stemnic Jamenii, ce au cumparato ei în preţ drept 35 

galbeni de la un Vlad Ziâtărescul din uricul lui ce au a- 

vut, cum pe larg să cuprinde în acelaș ispisoc.
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c) Alte tălmăciri de pe alt. ispisoc sârbesc de la 

Domnul Stefan Vodă, (tălmăcit de Evloghie dascal la anii 

17$7 avg. 20), div anii 6977 lunie |, ei este întăritor lui 

Vlad Mursă pe a lui dreaptă ocină şi moşie giumălate de 

sat de Albești, pe Stemnie şi loc de pustie la fântână la 

obârşia Largii, pe din sus de Răşcani ce lau miluit dom: 

nia sa pentru a lui slujbă, cum pre larg se cuprinde la 

acelaş ispisoc. 

2. Document din 7125 April 16 Jaşi, 

Sumar : Radul Vodă întăreşte vornicului -Nestor Ureche toate 
saiele sale din ța:a Moldovii şi anume 52 sate intregi, 45 părti de 
sate, Î7 mori, 6 heleştee, 1 loc de fânat, 1 prisacă şi 45 fălci de vie 
în cele 19 judete ale Moldovii de pe atunci. 

Adec al nostru crediutos boiariv cinstit dum. 

nealui Ureachie marele vornic mam miloslivit dom- 

nia mea cu osebită a noastră milă domnească am 

dat şi am întărit a lui dreaptă ocină și moşie și 
cumpărătură şi danii domneşti. toate satele câle a- 
re în tara domnii meale, şi de moşie şi de cum- 

părătură şi de danie dintra lui drept dires şi maăr- 
turie ce au avut de la alti domui mai dinainte. sa- 
tul pe nume Dumbrăviţa pe Moldova cu heleşteu 

cu moară în izvorul Şomuzului ; şi satul Giuleştii 
pe Răşea şi satul AMegrileştii pe Moldova, şi zuma- 
tate de sat de Drăgugşani cei din gos gumaltate şi 
cu loc de heleşteu și cu moară pe părâul satului, 
şi sumălale de sat de Răâculeni Sumaătate din 
zos şi cu lo: de moara pe părăul Şomuzului, şi a 
treia parle din sat din Şoimăreşti iar pe Râșca şi 
salul Stroeştii mai sus de lărgul Sucevei în fundul
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Şomuzului în ţinutul Sucevei ; şi satul Midcâul pe 

Nistru în ţinulul Cervăuţului; şi satul Bi/avinţii pe 

Vilica cu haăleșteu cu moară, şi satul Butitul și 

parte lui din sat din Sinăuţi ce este în ţinutul Ho- 

tinului; şi satul Voroncăuţii pe Nistru şi satul 

Hulpeştii şi Mocul şi Paperigii pe Cobolta, cu he- 

leşleu cu vad de moară în Cobelia, şi parte lui 

din sat din Drăgoeşiii, şi satul Drăgăneştii pe 

Soloneţ. și satul Mindeneştii și parlea lui din sat 

din tolăneştii şi din Prajila şi din Porceşii şi 

div Columneşti din ținutul! Sorocâi; şi satul Crăciu- 

neşti şi partea Ini ot Cobăceni şi salul Cătrăneşti 

pe Raut. şi parlea lui din Avrămeni şi din Zam- 

cot şi satul Copileni şi Palujenii, şi pavrlea lui 

din sat din Bilăuga din ținutul Orheiului; şi satul 

Măânceşti pe Bac, şi satul Dinceştii pe Işnovăt, şi 

partea lui din satul Chirli ot Işnovâţ şi partea lui 

din sat din Folteşti şi satul Dragomireştii şi satul 

Drăculeştii cu vad de moară în gârla Pânoasei ce 

iaste din Prut, şi parte lui din sat din Taâbăneşti 

dia tinutul Lăpuşnei ; şi satul Viădeştii şi Lărjenii 

şi Păcicenii şi salul Urecheştii la Seumpie, pe Ca- 

hul în tinulul Kigheciului; şi parlea iui din sat din 

Rogojeni ot Covurlui, şi satul Cămileştii cu mori 

în Barlad şi satul Bilăeştii pe Siret îi ceast ego 

ot Răfleşti i ot Hulubegti pe Siret, şi parle lui din 

sat din Jăreni pe Gerul în saltul Fumulenii în 

gura Berheciului, şi cu mori ce iaste în ţinulul Te- 

cuciului; şi partea lui din Strezeşti pe gărlă, şi partea 

lui din &ugastri ot Putua; şi satul Brătieşti pe Siret cu. 

Surele II. o 2
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balţi, şi satul Luţcani pe Albae i selo Pundeni pe Al- 

băe cu moară, şi partea lui din sat din Brătuleşti şi 

gumătate de sat de Fedeleşeni şi satul Srroeşti ce ias- 

te în deal în ţinutul Romanului; şi satul Tâmpeşti pe 
Vale albă cu moară şi parte iui din Dragomireştii 
din ţinutul Neamtului; şi salul Cepleniţei şi satui 

ce se cheamă Boharniţa ce esle mai sus de ho- 

tarul tepleniţelor cu vad de moară în Bahlui ce 

iaste în ţinutul Harlăului; şi satul Goeştii şi Satul 

Băneştii şi Mihneştii şi Mândreştii şi Gemenii, şi 
parte lui din sat din Sârbi şi din Conţeşti şi din 

Lumgani şi din Şăpticeni şi din Bălțați şi din 
Glodeni şi din Mohorăşti şi din Popeşti şi din 
Piscani şi din Oneşti, şi a treia parte din &0/- 
tani din ținutul Cărligaturii; şi salul Posadhnicii 
ces pe Jijia en 15 fălci de vie la Cotnari cu vad 
de moară în Jijie. şi satul Proselnicii cu heleşteu 
cu moară în Jijia şi cu selişte Săuleşii pe nume 
Oişami ; cari siîntu mai gşos de Proseluici pe Jijie 

şi satul Skeae pe Prut, şi partea lui din sat din 

Bogdăneşti şi din satul Bălteni pe Prut şi Dăni- 

şeni pe Prul şi satul Văideşeni pe Vlatnic, şi se- 

lişte Horeştii şi satul Păruceni pe Nărnova,; şi par- 

tea lui din sat din Bodeşti de supt Razina, şa 

treia parte din £os de sat din Zlolineşti ce se 
cheamă Urecheştii pe Pariul Răcăciunilor, în ținu- 

tul Iaşilor; şi partea lui din sat din Vlădeşti pe I- 
drici şi din Băseşti în ținutul Faleiului; şi satul Mă- 

ciucaşii de sus cu mori în Barlad cari sintu în ţi- 

nutul Bărladului; şi satul Bădeni: şi Giuleşti şi
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Coţmăneşti cu mori în Tutova, şi satul Croreştii 

cu culurile lor, şi satul Călibani cu moară în Băr- 

lad, şi satul Măciucaşii de gos cu mori în Bărlad, 

care este în tinutul Tutovii; și satul Căueştii cu 

fânaţ cu moară in Barlad, şi parte lui din sat din 

Brudureştii cu prisacă cu moară, care este în ţi- 

nutul Vasluiului. 

Aşijderea dam şi mai întărim dumisale vorni- 

cului Ureake Îl fălci de vie la Cotnari în aealul 

Mândru, şi 12 fâlez de vie la Zlodoea şi 7 fălci de 

vie în dealul domnesc, ce și-au cumpărat pe ai sâi 

drepţi bani și sintu scriși şi în cafastivul târgului du- - 

pă vechiul obiceiu, 

Pentru aceia aceste mai sus pomenite sate şi 

părți de ocină şi vii ca să fie şi de la domnia mea 

d-sale lui Ureake vornicul. danie și întăritură cu. 

tot venitul neruşeit nici când în veci. | in da se 

ne umişaet (şi altul sa nu se amestece). 

Pis u las leat 7125 ap, 16. de Nebojateo U- 

ricar. Gheanghe vel logofat. 

Stefan Luca Pau talmăcit de pe Sârbie. 

NOTE 

Î) Doe. îl dau după un suret a lui Stefan Luca, îm. 

tăvit de boerii divanişti, acta Albert Daniel Iaşi. (Surete: 
şi Izvoade VIII, 167). | 

2) Westor Ureche. Suretul nostru cuprinde toate moşiile 

lui Nestor Ureche, hoer care a jucat un rol aşa de mare 

în istoria politică a Moldovii la inceputul secl. al XVIL şi. :
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Sfârşitul secl. al XVI-lea. lata lista proprietăţilor lui pe 

judele. 

1) finutul Sucezei : sate întregi Dumbrăviţa, :Giule 

ştii, Negrileşti, Stroeştii, părti din Drăgușani din jos (%%) 

Raciuleni (24), Şoimănești. 

2) Pinulul Cernăuţului sat întreg, Midcăul. 

3) Ținutul Flotinului sate întregi Bilavinţi, Buticiul, 

părți din Sinăuţi. 

4) Tinutul Sorocăi sate întregi Voroncăuţii, Hulpeştii» 

Mocul, Pipirigul, Drăgăneştii. Mindeneșştii, părţi din Drăgo- 

eşti, Ciolăneşti, Prajila, Porceşti şi Coluneşti. 

5) Tinutul Orheiului sate întregi Crăciuneşti, Caâtră- 

nești, Copileni şi Polujeni părți din Cubăceni, Avrămeni 

Zameiori şi Bilăuga. 

6) Tinutul Lăpuşnei, sate intregi Mănceştii. Dinceştii» 

Dragomireștii, Drăculeştii, părți dia Chirli, Foltești şi Tă- 

bâneşti. 

7) Ţinutul Chigheciului, sute intregi Vlădești, Lărgeni, 
Păciceni şi Urecheşti, 

8) Zinutul Covurlui, părti din Rogojeni. 

9) Tinutul Tecuciului, sate întregi Câmiceşti, Bilăești, 

Furnuleni, şi părţi din Rafleşti, Hulubeşti şi Jăreni. 

10) Tânutul Putna, părți din Strezeşti şi Jugastri. 

11) Tinutul Romanului, sale întregi Brătiești Luțca- 

nii, Fundeni, Stioeştii. părţi din Brătuleşti şi Fedeleşani 

12) Tinutul Neamţului. sat întreg, Tâmpeşti. şi părți 

din Dragomirești, 

13) Ţinutul Hărlăului. sate întregi. Cepleniţa Bu- 

harniţa, 

14) Ținutul Cărligăturei, sate intregi, Goeşii, Băneşti, 

Mihaeşti, Mândreşti, Gemeni, părţi din Sârbi, Contești, 

Lungani, Săpticeni, Bălțați, Glodeni, Mohorăști, Popeşti, 
Pişeani, Oneşti şi Cioltani.
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15) Tinutul Inşilor, sate întregi, Pozadnici, Proselnici, 

Oișani (Sâuleşti), Şkeae, Dânişeni, Vaideşeni. Horeşti, Paă- 

ruceni, părţi din Bogdăneşti. Balteni, Bodești şi Hotineşti, 
(Urecheşti). , 

16) Ţinutul Fălciului, pârii din Vlădeşti şi Băsești. 

17) Tinutul Bărladului, Măciucaşii de sus sat intreg, 

18) Tinutul Tulovii, sate întregi Bâdeni, Giuleşti. 

Cotmâneşii, Cioreşti, Călibani, Măciucaşii de jos; 

19) Tinutul Vasluiului, Căueşti (sat intreg) şi Brudu.. 

reştii (părti). 

Dacă trecem în revistă numărul satelor pe judete, 

vedem că dela un capăt la altul al ţării, moşiile se țineau 

lanţ, iar morile de apă erau aşezate pe mai toate apela mari 

şi mici ale Moldovei, 

3) Catastihul târgului. Notiţa pusă la sfârșitul do- 

cumentului ne arată că în oraşe ca Iaşii, T. Frumos şi 

Cotnari și deci şi in alte oraşe, exista la reşedinţa şoltu- 

zului un catastih, în care se treceau toate vânzările de 

case şi vii, ce cădeau în cuprinsul târgului. Nu știm să se: 

fi păstrat până azi nişte astfel de catastife, care ar spune. 

multe de felul proprietăţii, cum şi de prețul imobilelor 

63. Document din 7142 Dec. 20. Iaşi. 

Sumar : Moise Movilă Vodă întăreşte vânzările ce fac în satul 
Ciuneeşti la Cărligătura, Irimia Neacşul ficiorul Jurjii Neacşului stol- 
nic şi nepoţii lui, copii Ioanei, către diferite persoane. 

Surtktul îspisocului sârbesc de la Moisei Moghila. 
Vod din veleat 7142 Dec. 20, sau scos 

pwmznkiie. 

Precum au venit înainte noastra şi înainte tu-- 

turor boatilor noștri Moldoveneşti a mari şi mici 

sluga uoastră Irimia Nkcşul fiăorul Surgii Neac-.
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şului stolnic şi nepotul lui Andonie şi Rustea şi 

Gavril şi Marica și Agafia fikle Joanii, toţi ne- 

poţi şi stranepoţi gurgii Neacşului stolnic, de a 

lor bună voe de nime nevoiţi nici asupriţi, au vân: 
dut a lor dreaptă ocină şi moşie din sat .din cun- 

ceşti, ce-i în ţinului Caărligăturei, din tot satul de a 

șksa parte a trea parte. auta ei au vândulo. slu- 

gii domniei m'kle lui Varlan și fameii lui Maâricăi 

drept 98 taleri pol de argint. din uric şi din ispi- 

soc. tau avul moșşul. lor Giurgea Neacşul stolnicul 

de la lancul Voda. Şi întru aka iarăşi au vândut 

acei. de mai sus serişi oameni nepoții gurgii, ia: 

răşi de a lor bună voe de nime nevoiţi nici asu- 

priţi. din tot satul cunceştii a șksa parte. aka 

au vânduto slusii noastre lui David şi femeii lui 

Nazarie. drept 126 taleri de argint. Şi întru aka 

iarăşi au cumpărat Nastasia. din tot satul cunceştii 

a ŞASA parte. iarăşi de la acei de mai sus scriși 

oameni nepoţii zurgii. pentru 126 taleri de urgint. 

şi iarăşi au cumpărat sluga noastră Gligoret cu 

famea lui. din tot satul cunceşti a șeasea parte 

iarăşi de la acei de mai sus scriși oameni nepoții 

Giurgii. penlru 126 taleri de argint. Şi înlru aceia 

iarăşi au cumparat sluga noastră lonaşco cu fămeia 

lui Vasilca din tot satul &unceştii a şias'k parte. şi 

din a şiasa parte de sat a patra parle. iarăşi de 

la acei de mai sus scriși oameni nepoţii Giurgii 

dreptu 31 pol taleri de argint. Şi iarăş au cumpărat 

Sluga noastră. /stratie cu famibia lui Maărica. din 

tot satul Ciunceştii. din a șikse parte. giumaătate de
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parte. iarăşi de la acei de mai sus scriși oameni 
vepoţii Giurgii stolnicul drept 63 taleri de argint. 
şi iarăşi ei au cumparat de la dânşii. doaă să- 
laşe de ţigani : anume Trifan şi Murât. cu fâmeile 

şi cu fitorii lor. tot într'acei de mai sus serişi bani. 
Dec. domuia m'k dacă am văzut între dânşii de bu- 
nă voe tocmală şi plată deplin. iar noi însăşi şi 
de la noi le-am dat şi le-am întărit lor, pentru a- 
&ba aceli de mai sus scrise parți de ocini dintr'acel 

sat Ciunceşti cu vad de moară în Bahluet, și 
cu loc în pădure, şi cu poiana Ciunca, şi cu lot 
vinitul ca să fie siugii noastre ces scrişi mai sus. 

dreaplă ocină şi moşie şi cumpărătură şi uric şi 

îotarilură. neclatit nici odata în veci, şi altul să 

uu se mai amaslece peste acasta carte a noastră. 

u las leat 7239 Ghenar 4 

pişah Gligoraş ot visterie. 

NOTE 

1) Suretul - face parle din acta Albert Daniel, Iaşi 
(Surele şi Izroade VIII 104). Traducerea e făcută în 1731 

lannarie 4 de Gligoraşco din visterie. Gasind in urmă şi 
origiualul acestui document îl voiu da mai jos ca mijloc 
de apreciat justeta traducerii. 

2) Ciunceşlii. Supt Iancu Vodă Sasul, adică cătră 

1580 satul 'Cianceştii era intreg în posesiunea stolnicului 

Jurj Neacşul, El a avut 2 fii pe Irmia Neacșul şi pe IL 

oana. Irimia trăia încă în 1633 Dec. 20, când îşi vinde 

părţile lui din Civncești, Ioana era însă „moartă şi 0upă 

dânsa rămân acești urmaşi: Andonie, Ruslea, Gavril, 

Mărica și Agafia
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Satul dar era îupărţit în 6 părți în 1633, când se 

trece prin vânzare la alţii, și anume: 

1) Șesimea. întăia o cumpără David şi Zaharia cu 126 

taleri. 

2) Şesimea a doua o cumpără Nastasia cu 126 laleri. 

3) Şesimea a treia o cumpără Gligoreea cu 126 taleri. 

4) Şesimea a para o cumpără lonaşco şi Vasilca cu 

126 taleri. | 

5) Din şesimea a câncea cumpără o treime Varlan cu 

Maria drept 984 taleri. 

6) Din șesime a şesea se cumpără jumătale de Is- 

trati şi Maria cu 63 taleri, iar un sfert de Ionaşco și Va= 

silie cu 31% taleri. 

Rămăsese dar nevândute din tot trupul moşiei Ciun- 

ceştilor 2/ dia şesimea a cincea şi din zecimea a șesa. 

Preţul vâozărei a fost peste tot de 697 taleri de argint. 

G4. Document din 713 Iunie 10. lași. 

Sumar: Miron Barnovski Vodă milueşte mânăstirea Hangul. 
cea zidită de dânsul unde este hramul Vovidenia cu mori şi heleştee: 
pe Bahlueţ în hotarul Târgului Frumos, din ţinutul Cărligăturei, 

Ea nave wa, îi cha H CPPO AXA. CE 43 pag. Hi 1192 

kaon, er'ku eahteczunilu. n nepazatanavtn "pun. || ne 

nokaanmkrocrk, n caS. H pasomare AY Mora$. npagocaaenini: 

renanz. Hw Mupon Bapnogckin. Mo jruaa Bocgoaa 

BIO atacrito, renapz ema OAAARcKOW. BAarocaoBt np'k- 

Barin Bz. me Brccin BarocuT || E. we HsBpaginaie ncup'EBa 

MTpH AO. H AapoRaatk renAth. Hi EOHEOAOCTEA BEMCKON 

aa np'k || ezcyoakipoa8 srarzcrea cor Macri. npeno S80 

npkearoms ga BaroaapikTe. noAoBarr, || tako WBpz3H Haat 

cRoei ACTH, H ce! pa3BMa. n BHABX. H No3MAk. rare.
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MUKA4 CAaBA cor, Hă 3tMaH, || Henp'RaoHa. H CAMpAT 

Henpuuacua, ma tao ce'kr, Sekaăer, n rate c'Rianao 

rpkacr. n pa3 | pvularm. Back uARka. "BAe  BATOBO= 

AENiEAM Wuă n că mocneureniea cHă, n ArkHermaoai ere || AXA. 

BATE NGOHSROAHK FEAA. HAUIHA EATHA NpoH3BOAENIE ucvHa 

H CB'ETAHAL CABUEA ERE WT Bzcetă | hatutii Ata. Hi WT 

Gă noaoipită n moariea ugeren ucrbu n np'RBArocaogeh'ku 

EAUXă Hauit Ba |n npio Agi AMapira. np'kacrameanniue 

MupS. n ca Barogoarie ueruper caz AMoaaagekon | KHp 

Agzuacii. apkuenuckon. murgonoanr GSuackuy. n Kup An= 

vonucit enncken Pomanckeu. n kiip (loc alb) | ennckon Paapoa- 

ckom5. n kHp Mumpodan enckna Xvukom8 ca Baceko Ha- 

iero czB'kra Boakp tau Moaqagekuy. | Aaaokoa ni au- 

ACBAXOM. HALE MARX. H AMOHACTHp HOBO ca3uana  Xanrva. 

HA CT XDAM  BBBEAENIE NPCT'BH BANALA | Hale EU. 

n ngeno AB Magia. cz H'Bkuk manu roToRu. Hi ca CTAR 

CATEOBEH 34 PCARAM. Hă BâkAveL, V XO | 'Tap KpacHiu par. 

umo v Boaocr kpzanrz'rSpa. mă paan "TEX ertiuuneati uk 

mantiu. cmag. ta nomout, | Haavio. pa ccm name ceraa 

MOHACTHp Xanrva WT Hac NpARaA AdAHiE H MHAOBaHiE, CA 

BzCiRAM AOXOAOA HENOBYUIEHNO. HH | Koamke Ha BB, 4 no 

HAMIHAL XHEOT'E. H  FCNABOBAHIE KMOC NoKVeH'P p430pHTH 

HAUITO  Adanie, H | AABANIE, EXE VKPENMAN. H MHAOBAA 

CTE AMOHACTUP. UTO CABHAAXOM BA HAE BrO MTph, TOT | 

Ad EET HENBOLIEI, WT Pd BA CZTEOBIIaro HBO Hi 3tMAk. n 

W HpucTa sro MTpA, HWVT BÎ CTuUX anaz n wm mai 

cruk | uz. exe ea nnkinerka rpaak. npanonispit. 82 

EpZANUE. n Ad HMaeT CANEPHAK Ad CTPANIMArO | Wacă czA- 

MATO. Cada UPUA. H Ng'keTATEAHHWA. BZCErO MHpA ATH EXila 

Surete II. 23
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d Aă Hătaer uacrii ca | HSAOtA. H CA 'TpakACTON dpird. E2 

Br3koHtutita E'RKH AZKH am. | 

Gas renana BeA'Ba. 

Ilneaa. $ Ideex. aro Fapa3 tn î 

Iw Alnpon BoeBoAa. AcBptuke. 

Traducere 

In numele “Tatalui și al Fiului şi al sf. Duh. 
lată eu robul şi închinatorul sfiutei unii de o ființă 
şi nedespărţite Troite, căreia mă închin şi slujesc şi 
lucrez duhului meu, pravoslavnicul donm lo Miron 
Barnovski Moghila Voevod. din a lui Dumnezeu milă 
Domn țării Moldaviei. bine (iaste) cuvintat preacu- 
vântalul D-zeu, carele pretutindene se cuviinţează 
care m'a ales pre mine din pântecele mamei mele, 
şi mi-a dăruit mie domnia şi voevodatul (stapâni: 
rea) pământească din preavestita bogata sa milă; pu- 
rure dar prea bunului D-zeu a mulțemi se cuvine 
pentru că a deschis noao a sa mila şi toată mintea 
şi am văzul şi am cunoscut cum că nici co slavă 
nu stă pe pământ nesupusă şi cu moarte ncimpăr- 
tăşită, ci precum lumina veade şi precum somnul trece 
şi greșeşte tot omul, penlru aceia cu bună vuinta 
tatâlui și cu ajutorul Fiului și cu lucrarea sfântu- 
lui Duh bine au prevoit Domniei mele, a noastră 
buna preavointă, cu curata şi luminată inimă care 

din tot al nostru duh şi de li: Dumnezeu ajulor 
şi cu rugăciunile preasfinlei curatei şi prea bla- 
goslovitei stapânei noastre de Dumnezeu născătoare 
şi pururea fecioarei Maria, apărăloarea lumii şi cu 
buna voință a patru sfințiți a Moldovii bir Atana- 
sie, arhiepiscop şi Mitropolit Sucevei şi kir Dioni- 
sie Episcop Romanului şi chir .,.. . Episcop Ră-
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dăutului. şi kir Mitrofan Episcop Huşului cu tot al 
nostru sfat boerii noştri ai Moldaviei am dat şi am 
miluit a noastră rugă și monastire din nou zidită 
Hangul, unde este hram Intrarea (Vovedenia) prea 
cinstitei stapânei noastre de Dumnezeu născătoare 
şi pururea fecioarei Maria cu nescare mori gata şi 
cu heleştee facute de domnia mea la Babhluet. în 
hotarul Târgului Frumos, ce-i în ținutul Carligatu- 
rei. Pentru aceia acele de mai sus scrise mori şi 
heleştee în apa Bahluiului sa fie sfintei noastre mă- 
năstiri Hangul de la noi dreaptă daanie şi imiluire 
cu toate veniturile neruşeit nici odănăoară în veti. 
lar după a noastră viată şi domnie cine sar cerea 
a rade a noastră daanie şi milă, care am întărit şi 
miluil sfânta mănăstire ce am zidit în numele Mai- 
cei Domnului, acela să fie neertat de Domnul D-zeu 
făcătorui cerului şi al pământului şi de preacurata 
lui maică. şi de 12 sfinţi apostoli şi de 318 sfinți 
părinți care în a Niceei cetate dreapta credință au 
întărit şi sa aibă prolivnie la slraşnicul ceas al 
judecății pre însăşi împărăteasa şi apărătoarea a 
toată lumea maica domnului și sa aibă parte cu 
luda și cu afurisitul Arie în nesfârşitele vecilor munci 
amin. 

Insuşi Domnul a poroneit. 
S'a scris în laşi la anul 11371 lunie 10. 

Io Miron Voevoda. 

Dobren cul 

NOTE 

1) Originalul bărtie, acta Albert Daniel, Iaşi (Surete 
şi Izvoade VIII, 810). Pecete aplicată pe hartie romboidală 

cu inscripția cunoscută.
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65. Document din 7059 April 18. laşi. 

Sumar : Tancul Vodă Sasul întăreşte urmaşilor din Ciorta, Ig- 

nat, Zuza şi Anu locul lor din Buimăceni, pentru că au plătit deşu- 

gubina 50 hoi pe vremea lui Petru Vodă (Rareş), pentru moartea u- 

nui om găsit pe locul acela. 

Let 71089 Aprilie 18 de la Domnul lancul Voe- 

vod, cu cuprinderea că au venit înaintea domniei 

sale Todoran şi nepotul său Loghin şi fraţii lor şi 

ficiorii lui Ciorba şi neamurile lor Draga și Talaba 

și fraţii lor toţii, feciorii lui Ignat şi iarăşi neamu- 

vile lor Costin şi Nicoara feciorii Zuzii şi fraţii 

lor şi iaraşi neamurile lor Marcu şi soru-sa Mag: 

dalena cu mare jalobă şi cu mare mărturie că u- 

ricul ce la avut de la bătrânul Petru Voevodul pe 

o bucată de loe dintre satul Petreştilor şi dintre 

satul Baicenilor, eare se numeşte Buimăcenii. ce se 

„numeşte Fundalura din Radiul Borzii mai în sus 

lângă Rădiu până la drumul Stăneştilor, şi de a- 

colo pe marginea pădurii, pân la hotarul Petreşti- 

lor tot fundătură care pe acea bucată de pământ 

au plătit. mai sus numiții, părinţii. lor Ciorba și Ig- 

nat şi Zuza şi sora ler Ana 50 boi deşugubină, 

pentru că sau găsit un om mort pe acea bucată 

de loc, şi acel uric lau perdu în vreme când au 

prădat Tătarii toată ţara în zilele lui lon Voevod. 

Ispisocul cel adevărat se afla la răzeşii dia 

Petrești. 

NOTE 

1) Suretul acesta face face parte din actele D-nei 

Castano, Iaşi. (Surete şi Izvoade I. 500).
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2) Deşugubină era darea ce se plătea pentru mortul 

ce se găsea pe pământul cuiva. Legiuitorul vechiu nu s'a 

întrebat nici odată de adevăratul vinovat, de adevăratul 

criminal. Investigatiile şi cercetările în materie criminală 

care cer astăzi alâta perspicacitate de la judecătorul de 

instrucţie şi de la parchet, erau necunoscute în lumea ve:- 

che. Toată judecata criminală se sprijinea pe presumpțiune 

că aulorul crimei de omor trebue să se afle prin apropi- 

erea locului, unde s'a comis crima, dacă nu era chiar pro- 

prietarul locului. De aici urmarea in drept că taxa de 

mort o plătea proprietarul locului, unde s'a găsit cadavrul. 

De aici atâtea abuzuri şi nedreptăţi vădite, care au adus 

oborirea acestei legiuiri, cu începutul sec]. al XVIII-lea. 

Incă de pe vremea lui Petru vodă Bătrânul (crap), 

care uici nu e altul de cât Petru Raveş, s'a găsit un ca- 

davru pe locul numit Buzmăceni, aşezat intre Pelreşti şi 

Baâiceni, la fundătura din Rădiul Borzii. Deşugubinarii au 

pus la taxa de om mort în sumă de 50 boi pe fraţii Câor- 

ba, Ignat, Zuza şi Ana, dându-li-se în schimb drept de 

stăpânire pe acea bucată de loc. Ispisocul lui Iancul Sasul 

zice la urmă că: „uricul leu perdut în vreme când au 

prădat Tatarii toală țara în zilele lui lon Voevod» adică 

în 1574; deci urmaşii celor 4 fraţi erau despoiaţi de tit- 

lul lor de proprietate, de aceia vin la Tancul Sasul în 4581 

şi cer înoirea proprietăţii, afirmând că dreputul lor era 

cuprins în uricul lui Petru Rareş. ce sa fost perdut. E.- 

rau în 1581 aceşti urmaşi: 

1) din Ciorba—Todoran şi Loghin cu ai lor. 

2) din Ignat—Draga şi Talabă icu ai lor. 

3) din Zuza--Costin şi Nicoară cu ai lor. 

4) din Ana—Mareu şi Magdalina. 
Iancul Sasul le dă ispisocul său a cărui original zice 

suretul, s'ar fi aflând la răzeșii din Petrești, iar în actele 

d-nei Castano numai suretul de mai sus.
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66. Document din 7108 Martie 20 

Sumar : Lrimia Moghi'ă Voevod întăreşte lui Macri armaş şi 
jupănesii sale Nastea fata lui Chicer diacul mai; multe cumpărături 
în satul Giumătăţenii. Voloucinții şi Jurăştii de supt Cozancea. Co- 
căieşti cum şi mai mulţi robi ţigani. 

Surel scos de pe suretul ce iaste scos de pre 
uricul al Irimiei Movilă Voevod pe a patra par- 
te din sat Giumătăţeni, parle din gios şi pe n 
patra parte din moară ce iaste pe părăul Ji- 
jiei şi pre alte părţi de pre alte moşii după cum 
se arată în gios. Den anul 7108 luna lui Mart 20: 

Cu mila lui Dumnezeu noi Irimia Movila Vo- 

evod domnul țării Moldovei înştiințăm prin această 

carle a noastră tuturor cui o vor vedea pe dânsa 

sau celind-o pre ea vor auzi, iată eă pre adevăra- 

tul și pre credinciosul nostru boer Macri marele 

armaş lam miluit pre elcu a noastră osebită milă; 

dat-am şi am întărit lui şi giupănesei sale MWastei 

a lor dreaptă ocină şi cuimpărătură de tatal giu- 

pănesei Naslei Chicer Diacul pe a patra parte din 

satul Giumătăţenii parte din gios şi pe a patra parte 

din moară care iaste pe părăul Jijiei ce au cum- 

părai tatăl lui Chicer diac de la Luţă Vătavul 

ficiorul  Nastasiei nepouta' Giurgei Giumătate, 

drept trei sute zloți tătărăşti din privilia ace de îm- 

părtială ce au avut-o moşul lui Giurge Giumătate 

de la bătrânul Petru Vodă şi din ispisocul cel de 

cumpărălură de ia lancul Voevod. Şi iarăși vine 

înaintea noastră şi inaintea boerilor noştri TZudo- 

ran ficiorul Armenesei nepotul iui Schiula de a 

lui bună voe de nime silit nici asuprit și a vândut
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a sa dreapta ocină şi moşie din uricul ce s'au scris 

mai sus din a patra parte din satul Giumătăteni 

două părti ce le-au vândut credinciosului nostru 

Macri marele armaş şi sgiupânesei sale Wastei 

drept trei sute două zeci zloți tătărăşti şi au plă 

tit deplin înaintea noastră. Şi pe lângă acestea ia- 

răşi veniră înaintea noastră şi înaintea boerilor no- 

ștri lursea vatavul şi Grozea şi Varvara şi Sofro- 

ia şi nepoţii lor Toma Ileişor vatav și fraţii lui 

Onco şi Tiron şi Groza şi nepotii lor Tudurian şi 

fratele lui Cristea şi Grigorie şi surorile lor Marica 

şi Sora, și Stanca şi Safta de a lor bună voe de 

nimeni siliți nici asupriţi şi-au vândut a lor dreap- 

ta ocină şi moşie dintru acelaşi uric a patra parle 

div satul Giumaătăteni şi cu a patra parte din moară 

ce iaste pe părâul Jijia, însă partea acea din mijloc 

care merge pe din sus de stâlp pe amândouă păr- 

lile acea a vânduto credinciosului nostru Macre 

marele armaş drept trei sute două zeci zioți lă- 

tarăşti ;— Și într'aceiaşi dală iarăşi 2u venit înaintea 

noastră şi îvaintea boerilor noştri această roabă 

anume Tatiana fata lui Măteiu sora Varvarei fe- 

meia lui Bucium care au fost luată de tatari 

când au pradat țara Moldovei în zilele lui Ioan 

Vodă şi-au văndul a sa dreapta ocină şi moşie şi 

iarăşi dinir'acest uric toată partea ei şi partea sn- 

rorei sale din satul Giumaătăţeni care este pe Jijia 

şi cu loc de moară pe Jijia şi cu pomete pentru ca 

au vândut sora ei Varvara din alte părti de moşie 

pre unde au mai avut acea au vândut acelui de
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mai sus scris credinciosului nostru Macri marele 

armaş drept cinci zeci de galbeni ungureşti şi i-au 

plătit deplin acei bani de mai sus scrişi cinci zeci 

galbeni ungurești în măna lui Casin 'Turcul carele 

au scos pre ea dim limba păgânească ;—şi iarăşi 

vine îuaintea noastră Mărica fata Naslei nepoata 

Cristei de a ei bună voe de nimeni silită nici asu- 

prita și au dat a sa dreaptă ocină şi moşie “din 

ispisocul acel de mărturie şi de îutaritură care au 

avut ei de lu Iancul voevod pe două părţi din sa: 

tul Voloueinţii, dar cu partea nepoatei sale a I- 

lincăi fata Anei, pentru că au făcut întru sine schimb 

şi pentru acea a treia parte din Voloucinţi au dat 

acei mai de sus serise fata Ilincăi fetei Anei schimbu 

pentru schimbu altă a treia parle din satul Băin- 

ții, aceia au vîndut-o iarăşi credinciosului nostru 

Macri marelui Armaş şi giupănesii sale Nastei drept 

două sute de taleri numărați şi ispisocul pre care 

Vau avut de la lancul Voevod încă lau dat în mâ- 

nule mai sus scrisului Macri marele armaş; - şi a- 

șijderea vine înaintea noastră şi înaintea boerilor 

noştri Mărica fata lui Băinschi de a sa bună voe 

de nimeni silită nici asuprită şi a vândut a sa dreap- 

ia ocina şi moşie şi iarăşi din acel ispisoc care 

Pau avut de la lancu Voevod a treia parte din Vo- 

loucinți acea au vândut'o iarăşi credinciosului no- 

stru Macri marele armaş şi giupănesei sale Nas- 

tei drept o sută de taleri de argint;—şi tot atunci 

veni înaintea noastră și înaintea boerilor noştri fecio- 

rul Jurincului paharnic nepotul lui Văscan Iurin-
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cul de a lui bună voe de nimeni silit nici asuprit 

şi au mărturisit că au vândut impreună cu fraţii 

lui lonaşeo Drutul şi cu surorile lui Magdalina și 

Greaca şi Mititicu a lor dreaptă ocină şi moşie din 

uricul acel de danie ce au avut de la Slefan Voe- 

vod și giumătate de sat /ureştii supt Cozancea 

au vândut iarăşi credinciosului nostru Macri marele 

armaş drept o sută doua zeci taleri; şi iarăşi au 

mărturisit înaintea noastră cum că s'au împartit 

cu frații îui lonaşco Drutul şi cu surorile lui Mag- 

dalina şi Greaca şi Militica a lor ocivă ;—şi iarăşi 

veniră înaintea noastră şi înaintea boerilor noştri 

Pelru feciorul lui loan nepotul lui Laur şi nepotul 

său Groza și fratele său Micul unchiul lui Petric și 

Hangan feciorul lui Dragan iarăşi uepotul lui Laur 

şi Busuioc feciorul lui Grăciun şi Mihalcea feciorul 

lui Efriwm şi nepoatele lor Urăta şi Maăriica nepoa- 

tele lui Drăgan cel batrân de a lor bună voe de 

nimeni siliți nici asupriţi şi au vândut a lor dreaptă 

ocină şi cumpărătură carele au avut de la him 

feciorul lui Simion nepotul - Danciului din uricul ce 

au avut de la bătrânul Stefan Voevod două părti 

din tot satul Cocâneşti parte ce se va alege lor a- 

cea au vândut'o credinciosului nostru Macri ma- 

rele armaş şi giupânezei sale Nastei drept o sută 

cinci zeci de taleri şi au platit toți deplin acei 

mai sus scriși bani în mâuule tuturor celor ce s'au 

scris mai sus înaintea noastră şi înaintea boerilor 

noștri; drept aceia vâzând noi a lor tot de bună 

voe tocmală şi. deplină plata, iar noi așijdere şi de 

Surete Ii 24
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la noi am dat și am întărit mai sus scrisului cre- 

dinciosului nostru Macri marele armaş şi giupâne- 

sei sale Nastei și precum ca să fie lui şi de la noi 

ocină și cumpărătură şi zric şi cu tot venitui. lor 

şi copiilor lor şi nepoților şi strănepoţilor lor şi a 

fiilor, a strănepoţilor lor şi a tot neamul lor cine se 

va alege mai de aproape să fie nestrămutată lor 

nici odinioară pănă în veci. lar hotarul acelor mai 

sus scrise ocine să fie începutul precum se va a- 

lege iar despre alte părți să fie după hotarele vechi 

pe unde din veacau ţinut; şi iarăşi am dat şi am 

întărit lor drepţi țigani anume Marta împreună cu 

fiii ei și Buna şi Paraschiva și Stefan feciorul Bu- 

nei şi Sofiica şi lonaşeo pe care i-au cumpărat el 

luişi de la Toader Turcul şi de la Tăutu/ diac şi 

de la fratele său 'Toader, drept două sute de zloți 

tatăraşti ; iar la aceasta este credinta domniei noastre 

mai sus scrisului Irimia Voevod şi a prea iubitului 

fiu al domniei poustre Constantin Voevod şi cre- 

dinţa boerilor noştri. credința boerului Ureche dvor- 

mic de țara de jos. credința boerului Cristea dvor- 

mic de țara de sus. credința boerului şi fratele 

domniei noastre Simion Hatmanul,şi Parcalabul 

Sucevei, credinţa boeruiui Gheorghe părcălab al Ho- 

tinului, credința boerului Nâdibaico şi a boerului 

Chiriţă păreălabii Neamtului, credința boerului 

Ciocărlie şi a boerului Veveriţă parealabii cetăţii 

celei nouă, credinţa boerului Drăgan postelnic, cre- 

dința boerului Busuioc spatar, credinta boerului 

Simion visternie, credinţa boerului Bârnovschi pa-
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harnic, credinţa boerului Cărăimun comis și cre- 
dința tuturor boerilor noşiri Moldovenești mari și 
mici; iar după a noastră viaţă cine va fi domn din 
copii noştri sau din neamul nostru sau iarăși pe 
cine va alege Dumnezeu a fi domu pământului no- 
stru al Moldovei, acela sa nu strice dania noastră 
și întăritura. ci să-i întărească pentru că el a cum- 
părat luişi pe drepţi banii săi, iar pentru tărie şi 
întărilură tuturor celor mai sus scrise am poroncit 
noi credinciosului și cinstitului boer giupânului 
Stroici, marele logofăt ca să scrie şi a noastra pe- 
cete să o spânzure cătra această adevărată scrisă 
carte a noastră. 

„1800 Iunie 8. 

Acest suret tălmăcit şi prescris intocinai de pe ade- 
vărala matcă a hrisovului şi polseduindu-se din cuvânt în 
cuvânt încredințat cu pecete ce de obşte a sfintei mânăs- 
tiri împreună și cu a mea iscălitură. 

Dosotei Arhimandrit şi stareţ sfintei mănăstiri Neam- 
țul (Secul). Acest suret Pam scos lui Gherasim Putneanul 
de pe uricul Irimiei Movilă Voevod pe moşiile ce scriu 
mai sus tot adevărul şi dreptate neadaugănd nici un cu-: 
vâut nici scăzând şi drept din cuvânt în cuvânt precum este 
scris în uric şi am iscălit. Gherasim eromonah Putneanul. 

Acest suret fiind întocmai adevărat scos de pe ispiso- 
cul ce este la Dumnealui Căneinarul loan Başotă care a- 
cum asemene se află la mine spre încrediaţare am iscălit.. 

Buzdugan Medelnicer.
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NOTE 

1) Suretul adus face parte din acteie D-nei Castano, 

“aşi, (Surete şi Izvoade I, 532) 

2) Jurj Jumătate, tatăl Nastei, mama Luţei Vatavul, 

trăeşte supt Peiu Rareş. Nu ştim precis în ce legătură să fie 

acest Giurge Jumătate din 1530 cu Jumătăţenii sec]. al 

XV-lea, a căror spiță e aceasta: 

1) Serban Jumătale (câtră 1350), după care avem 

satul Şerbăneștii, la Zvoriștea. 

2) Bălinţ şi Căliman Jumătate (călră 1380), cari îşi 

fac aşezările pe locul Zvoriştei de azi, zisă „dvoriştea lui 

Căliman, 

3) Ionaşco Jumătate boer cu trecere supt Alexandru 

cel Bun. 

4) Jurj Jumătate amintit tot odată cu tatăl său in lun- 

ga domnie a lui Alexandru cel Bun. 

5) Jurj Jumătate a lăsat 3 fii: Şteful, Manole şi Ma- 

vina, amintiţi intre 1430-—-1460. Stefan cel Mare a dobo- 

borit din vază politică familia Jumătate din cauza bainiei. 

6) Şteful Jumătate are de fii pe Mărina şi Şteful ; 

Mândru Jumătate are pe Mărina, Donea şi Silu. 

Mărina are de fii pe Bogdan şi Oancea. 

Cu acești urmaşi iu a Ga generaţie întrăm in secl. 

al XVI-lea. | 

1) Giurgea Jumătate de supt Petru Rareş Vodă tre- 

hue socolit ca nepot al Şielulvi Jumătate din secl. al XV-lea, 

“fără a şli precis a cui fecior să fie din cei 3 copii ai 

Ştefului. ri 

8) Nastasia fata Giurgii trăeşte supt Iancul Vodă 

Sasul: 

9) Luţa vătavul trăeste prin 1600, şi vinde partea lui 

-dio Jumătățeni a patra parte lui Macri vel armaş.
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Acest Macri vel armaş cumpără div satul Jumătaţeni 

următoarele părti. 

de la Luta vatav cu 300 zloți. 

3 de la lurşe vătav cu 320 zloți. 

2 părţi din % de la Tudorian cu 320 zloți. 

Partea Tilianei cu 50 zloți. 

In total dă 990 zloți. 

Urmează dar că toi aceşti vânzători erau nrmaşi de: 

ai boerului Jumătate din seci. al XVi-lea adică de ai Giurgi+ 

Jumătate. 

6%. Document din 7129 Mai 30, Iaşi. 

Sumar : Alexandru Vodă Ilias, dă carte la mâna lui Cristea: 
aprodul din Borceşti şi fratelui său Toader de a-şi apăra moşia lor 
din Borceşti despre Cristea comişelul. 

Hw Aarăanagv Wantanu Borgoa, s(o)ito m(u)a(o)crir 

r(o)en(0)Aapa Beata awwwaaagckon, Ada ccm || cre ancr 

r(e)en(o)acre(a)an cavsk nam Bpzer'k an. wr Boguein ui 

&par trw Loaatp WP Ta (lo Alexandru Iliaș Voevod 

cu mila lui Dumnezeu Domn ţării Moldaviei. dat-am 

noi această carte a domnii mele slugii noastre lui 

Cristea Aprod din Borceşti şi fratelui său Toader 

de acolo). cup'k u'ke |] a ca xie mapn un nvrepinun 

apr amanunt abac a uk wm atu anzpa ac caani 

apkume wunni un morman AH car Au  Bopuripu tut 

AHH EATA CATVAVH IUN AM NM [un AHN KVpă TH: 

npe viat as enSu vpnucae un Anprkceae awp Ka ca H$ 4H62 

| a mprkue pack koanuitava pri napT'k KpaCTEH ANpoAVAvH 

Aen BHoguruu || rap kvu ga nzgk Kv cmpaMBVA Ka CA BILE At 

dau, ca crk „pannmk Aomnun aikae || un cau aqva mw
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Anp'bee „panturk awmin abac] n na ne 6vacr (şi alt- 

fel sa nu fie). | 
T(ochu(o)a(unz) pei (Domnul a zis). 

oy de A(b)r apa, an a. 

Tavrva awroder Suna. 

Iun, 

NOTE 

Originalul hârtie ; acta Calistrat Hogaş profesor (Su- 

rete şi Izvoade I, 524). Pecetea căzută. 

6S. Document fără veleat (cătră +129). 

Sumar: Zapis prin care Cristea din Borceşti dă partea lui de 
ocină din Ungurași fratelui său Toader, care a plătit 10 galbeni pen- 
tru el la Pavăl, zălogul făcut de Cristea încă de supt Radul Vodă. 

Es Fapcr'k ae opun. .pucSan npe ateu, azpr$- 

“phezckS KS auccr$. Banc aa mtv, me KSA aa nSc zar 

WnapTe A€ Wu, a Ab. mu a dspzunnemev AS Toaarp: 

AH car. Ac Snirpau w am născ er azaor. Baperk un 

națr'k. dpzunnemev AS Toaarp aa Ilaza atpenr 3'kue 

PAAREHH, Eau EvHu. „ph Snacac PaaSavu Boa. un abat 

Sc 3H ca Aav BAth. -AH naTp$ czuTzmzHH. Act Kaha, a docrs 

„aSa £$ Kzper'k Banu Ham ac8T can qav ue awk 48 mpa 

aaa. tăp dparemev Toaatp car cxSaar (un Hav) apr ca 

Ade Wuna (un av 447) aucn s'kus PAAGENII 6 av ckpue 

MAM CVCuuuaeee AH Maus. Ilagza ae HS ga „AT oague 

mageT'k Banu Meeav AT dpartcav Toantp kaperk ca ae 

44TH NZpUN A£ Wu AE SHAE Bop dh Man ag.pAb cz nana... 
"TpEEz. um due Bahn car A4T AHHAMHTE avut BOAZ. ui 

Athanr'k noni avu Boeru um a avu Fanropu or mam un
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Tosa wr mam. mu Haâksa wr ram un Kzunnua wr 
Bopunui um L'anrep Wwr Ta Uma. WT Tan un mvâuu 
WaMtHH EVHH meHtau At npen npepisp n'a nvc un neueunani 
HoacTrpe neiTp8 KpeAHHua 

NOTE 

1) Originalul hărtie ros pe la încheeturi + acta * Calis- 
trat Hogaş, profesor Iaşi (Surete și Izvode 1, 541). 

69. Document din 7137 Dee. 12. Iaşi. 

Sumar : Miron Bărnovski Moghilă Vodă scrie carte lui Toader 
Echim şi Gh. Saula pe itru alegerea hotarelor Mânjei diiacul din Vă- 
coteşti despre Mâujeşti, partea călugărilor de la Galata. - - 

Acela Gh. Ionescu, arhiva laşi (Surete şi Izvoade III 304). Pe 
cetea ruptă. 

Iw Miron Bărnovsehi Moghila Voevod bojiiu milos- 
tiiu gospodar zemli Moldavseoi; pișem gospodst- 
vami | sluzeam gospodstvami (scriem domnia mea la 
slugile domniei meale) Toader Echim ot Turbateşti 

i Gheorghi Saula ot Procealnici daămuvă | ştire că 
domniia mea vă am ales de oameni buni şi înte= 
lepţi, direptu aceaia deacă veţi vedea cartea dom- 
niei meale, iara voi să căulati să strângeti oameni 
buni den sus și den gios megiiași şi să meargeți să 
aleageți cum veţi afla mai cu direptul în sufletele 
voastre, satul slugii domnii meali a Mânjei diiacul 
anume Vacoteştii, despre satul rugătorilor domniei 
meali a călugărilor de Ja Galata de sus despre, 
Manjeşti în doaw sa împărţiţi hotarăle Zumaătate 
să ție sluga domnii meali lonaşco Manja diiacul 
Sumătate să ţie călugării şi să le stălpiti. locul



— 192 — 

cum veţi afla mai cu direptul. nimica să nu faţă- 

riți nici unora şi cum veţi afla mai cu direptul aşa 

sa dati şlire la domnia mea cu scrisoare. 

Sie vam pişem i in da ne umişael. (aceasta 

vă scriem şi nime să nu se amestece). 

u las vleat 7137, Dec. 12. 

Saam gospodinz veleal (Insuşi domnul a poroneil). 

Adaos de mâna vel logofătului. Aşijderea să 

căutați săi alegeaţi şi despre Motăşeani și săi stăl- 

piţi locul să să şlie. 

Dumitrașew Siefan vel logofat. 
Şandir. 

10. Document; fără veleat (cătră 7137) 

Sumar: Mărturia a 5 boeri pentru pricina de fânaţ din Văco- 

teşti dintre Corlat Uricar şi între răzeşul său Oancea, 

Acta Gh. Ionescu, Iaşi (Surete şi Izvoade III, 30%), 

Milostive şi luminate Doamne sa lie măria 

Dumitali sanătos ; dăm știre mâriei Dumitale că au 

venit sluga mării Dumitali Corlat Uricar, cu cin- 

stită cartea mării Dumilale, viind la noi pentru o 

gură ce au avut cu răzăşul sâu (cv) cu Oancea 

“pentru nişte fân ce iau cosit den partea lui. Deci 

noi am mărsu acolo şi am strânsu mulţi oament 

buni megiiaşi de prin pregiur anume; Gavril Saula 

de Procealnici şi Toader de Nedeiani şi Mateiu de 

Dajeani și lonaşco Ciudin de acolo şi Mierăuţ şi 

Dânâila de acolo, și Dalbul şi Gheorghie Builea din 

Budesti şi alţi mulţi oameni buni megiiaşi de prin
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prezur, şi am ales părțile lui Corlat pe drkse ce 
au aratat de cumpărălură şi am împarţit cu funea 
pe unde au fost fânaț şi am aflatu cosit de Oan- 
cea toală parta lui Corlat. pe unde au fost fânațul 
cel mai bun şi încă au intrat și au cosit şintralt 
hotar. unde nau avut Oanca ni o treaba în ho- 
tar Vacoleştilor. deci noi aşea am socotit şi am a-. 
flat ca iaste Oansa vinovat şi greşi. Mariia Du- 
mitale vei gudeca cum va hi voia Dumitale. 

Saul, (|. p.) Mateiu, lonaşco Ciuca, Daâuâila, 
Dalbul. 

Slugile și robii mării Dumwitali Paval di Voi- 
neşti, şi lon de Nedeiani şi Stefan de Procealnici 
dăm ştire marii dumitale. 

11. Document din 7078, Julie 20. 

Sumar : Zapisul prin care egumenul mănăstirei de la Molda- 
vița şi cu tot soborul primesc 700 zloți de la lonaşco ginerele Ste- 
fei Tolocico, pretul răscumpărării satului Mlenăuţii ot Dorohoi dă- 
ruit mănăstirei de Steta Tolocico pentru pomenirea sa şi a fiicei 
sale Anuşcăi. 

7 Ge oyso dă Epmonak irsmen fAuacmacie. H npoute 
Etc CABWp WT MoHacPHp MOAA4RHua | ce'bakrecraSem, tak 
CATBOPAXWAL cre Bamic Ban... pat | sHamn tak 
HpiMAE. iureda roaouko n ca 3'kma cgoero Homaulko. Hi n9- 
ToKMHCA | Î[epa ca rzaSrepii wm moaAaenu, Ha cc 
Xpam Baroe'kipenie careopuru cece |n Aocukti ceoen Anunt 

ARTHAA NAMAT HN HanncacA OV BEAHRBI NOM'EHAK IȚezga || n 

Anuua. un Adat can cea cra monacrug, Hanma  Man- 

Hăvun, $ goawcr || AopokSu, ri no cem goeraa Hwnawto n 

Surete II 25
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NOTORMH CA KAASTEpII WT MOAAARHU, Hi HekS || nu ceao "ro 

WT CTAA MONACTHB, Ii AdAt CT aotăcrip Fwonaruko 

Bă || ceo ceaatii cTo BAT, HM Hă csto 'PORMEARS B'ku, Axe 

auugkywoai, IrSae || Anacracie. n crape, Aapamie, n Leg- 

mau. n Anmonie, n GeainecepS, ui || Lezimanie, n Stiti aokble 

n ocne, n Xaaoren, n Tomner, n Airaeun | Xapiron, 

n Mapmenie, n Enidsanie, n  Makapie, n npouze Bpavhin | 

„me B'byă Ba Tora Rp'kark ea MonacTHp. 4 KO CA 02 

KScumb | pa3opu'TH, HA HHako Op'BBpamnTi | 04 NĂMAT, 1 

ToRMEKS ES4 To | 47 ore popă. Han WT ani aiuiy, 

HAN WT UIOKANXE ARAL, a Mor uakz Îl aa BSAcr npoka'kr 

wr Pa Ba czPBopularo HE H BEAMAA, ÎI W'T NpucPBIA 'TOro 

| AaTepe. H (UT UCPA'REA BATCAOREHIE, H WT  BZCAL CThIY, 

kTo BSAET pazopHrn Ha naste || "Toate Axe 33 cam 

cEBk NOToRAMHR ....MOMBIUL AG AH AAHH, 

BATO FA0H. AMICA, RA. F. 

“Traducere 

Adică eu Ermonah Igumen Auuslasie. şi im- 
preună cu tot soborul de la mânăstirea Moldavita 
mărturisim cum am fâcut acest zapis jupâvului....... 
şi dăm ştire cum a venit Slefa 'Tolocca şi cu gi- 
erele ei lonaşcw şi sa tocmit Stefa cu călugării de 
la Moldaviţa unde este hramul blagoveştenii a face 
sieşi şi fiic-i sale Anuşcăi anuala pomenire, și a 
se scrie la marele pomelnie Stefa i Anuşea, şi a 
dat un sat sfintei mănăstiri, anume M/inăuţii în ți- 
nutul Dorohoiului; şi după aceasla s'a sculat lonaşco 

„şi sa tocmit cu călugării de la Moldaviţa, şi a ras- 
cumpărat satul acela de la sfânta mănăstire, și a
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dat sfintei mănăstiri Ionașco pentru sat 700 zloți |. 
şi la aceasta tocmală a fost acei mai sus zişi; Igu- 
men Anastasie şi stareţ Avram, i Gherman i An- 
tonie, i Selivestru, i Ivananie, i Avhilohie, i Iosif 
i Hiloleiu i Toctist i diacon Hariton, i Partenie i 
Epifanie, i Macarie, i alţi fraţi care au fost pe 
acea vreme în măvăslire. lar care sar încer- 
ca să radă sau în alt chip sa schimbe pome- 
nirea mea şi tocmala, he acela din rodul meu, sau 
din nepoții mei, sau din oameni străivi, un aseme- 
menea om să fie procleat de Domnul Dumnezeu 
făcătorul cerului şi al pământului, şi de prea 
cinstita lui maica, şi de cinstita ei binecuvâv- 
tare şi de la toţi sfinţii, cine va rade a noastră 
pomenire şi tocmală, precum eu singur m'am toc 
mit, ca să fie pomenirea în veci amin, la anul 7078 
luna lulie 20. | 

NOTE 

1) Originalul hărtie, acta Gr. Bulureanu, laşi, (Surete 
şi Izvoade III, 310). Pecelea ceară neagră căzută. Marea 
fabricei de hărtie, porcul, 

2) Slefa Tolocico. Familia Tolocico vine în cele mai 
vechi documente. Supt Alexandru cel Bun trăia Vlad 7o- 
Zocico; sept Stefan cel Mare găsim pe Şendrică  'Tolocico, 
cetit rău de Ulianiţki ca folocico, a cărui copii sânt Spa. 
iar Purice, jilnicerul Jvanco, Oliusco Vasilisca: Ivauco 
are de copii pe Pelriman şi pe Danciul Tolocico. Această 
Stefa 'Tolocico trebue să stea în legătură cu aceşti din ur- 
mă, ca norâ. Deja ea avea ginere în 1570 pe lonaşco. 
care ţinea în căsătorie pe fiica sa Anuşca, (vezi Surete 
şi Izvoade X, 215) 

3) Danie şi rescumpărări. Slefa Tolocico cu fiica sa 
Anuşea fac donaţie mănăstirei Moldaviţa satul Mlenăuţii 
(morile), pa care îl răscumpără lunaşco ginerele Siefei, ca 

„să le rămăe moşia Mlenăultii tot in familia Tolocico.
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12. Document din 7112 Mai 2, lași. 

Sumar: Zapisul lui lea fost jitnicer, ficior Măricăi, nepot lui 

Toader visternieul, prin care se locmeşte cu lon Dupniţă fost vatag 

şi cualte neamuri ale lui pentra Hărtop, două părţi din a patra parle. 
Acta Gr. Buţureanu. (Surete şi Izvoade III, 3114). 

+ Emo a3 Hak ana murunuap. ce:EAWTEAcaVI, că 

CUM AoHAL 34| munca 3a MOTA TAK. Mo CEAMO HAMaA CA 

Hou Avntnua n cz noua Hivn ţi cz mona liapsw. n 

ca uHhe nakmena HX. adu cate | cikro 'ToRMHA, H WCTABHA 

ECO HA TO6 FORMA. KAkO NgoAaA. arii moa Alapnu, 

acuta Toaacp Buerikprtik. n ca AHOA VNHHUOB. EHE BZ- 

PAN 34 APMAUL. | WT UrTEpATAA ACT WT BEPATVII TpETA 

ac, H TaAkOX | WWT EAHA BVRATA 34 WUHNĂ MIO EET KV- 

Mpa. 19 ECT | NOAA XOTAP BP&TON. TAK ETA WACT, 

a3 Mak Wcra | BHA Eco Hi NOTOKAMHA ECAO CA RHAMH, N9 

MON AO i EpOIO (BO)AH Ad BAAEF H4 TOKALAA. H HE Npo- 

Aaaă emo um | mpa ecua pakait. a c& noktenru 

m'kararu HA HUX | Aa EZAer DpoRAET. OT TH CTUX = 

nic ex Hulea... „Bă AMON BaNHc H 

noc || Tazuk n mon ntuar. une v rac. Bam, apr Alan e. 

Traducere 
——— 

lata eu Ilea biv jifnicear mărturisesc cu acest 

zapis al meu de aceasta judecata ce însumi eu am 

avut-o. cu loan Dupniţă, i popa Ioan. şi cu popa 

Andruş, şi cu alte neamuri ale lor; iur eu însumi 

astfel m'am tocmit şi m'am aşezal cu această toc- 

mală, cum a vândut mama mea Mărica fica lui 

Toader visternicul şi cu al meu Dupnită, biv valag 

de armașşi, din a patra parte din /lărtop a treia
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parte, și iarăși din o bucală de ocină ce-i este 
cumpărâlură, ce-i tot în hotarul Hârtopului, tot a 
treia parte, eu Ilea m'am aşezat şi m'am loemit în- 
sumi cu ei de a mea bună voe să fie la tocmală 
şi ceea ce am vâudut mai înaintea acestei vremi; 
iar cine S'ar cerca a se mai judeca cu ei, să fie 
procleat de cei 318 sfinţi care-s din Nicheia...,.. 
ŞI am pus şi a mea pecete. 

Seris în laşi la avul 7112 Maiu 2. 

NOTE 

gatmk pro Epkavă e un fenomen de cepelegie ; nptxa, 

cuna găkak inainte de această vreme, 

33. Document din 7142 Dee. 2. Iaşi. 
Sumar : Moisi Moghilă Vodă înttreşte mai multe cumpărături 

făcute în satal Ciunceşti pe Bahluet la Cărligătură de la nepoţii lui 
Giurgeu stolnicul de cătră Vărlan cu Măriea, David cu Nazaria, Nas- 
tasia, Gligorcea, Ionaşco cu Vasileu şi Istratie cu Mărica: 

Hw AMoven Mernaa Rorgoaa. Bit macTio rocnoaapă 

3iman Mloagagekon. oz npinac Nok nam. n np'ta B2- 

CHMH HAtDHAMH Moagatekil mi | B04Epn. REAHKHL n Ma4nX 

cavra hau Epemia Menmva cun IISpu'k Nerwva 

croanuk. n Buik ere Anaonne, n Pvcrk n Tagpna 

| n Wapnra un Aradia Azi Hwann. Bacu Buvuu n 

npkwnvun Ivpu'k Hekmva cmoannk. 34 Hg AcEgoro 

BOAIO HERHAL | HemonEAAEi.  aAneNpHCHASRANU. N IŞOAA4H HK 

gaga wrihv, n qkannv. tor ccao Uunuciuui. wo $ BaocT 

Rpa4urzTYpH. wm Bec CEAo | WT7 UiccTa WacT: "pH acru, 

Tod WHH Mpoaău cavsu reagmu,. Bapaani. n en £ro
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Mazguka. paan Acg'kr acckr n wa n noa maaep. | 

CPERHHX, WT VBHR, Hi WwT Henucok ro Hmaa ABa uk 

Ilvpuyk Neuva croannk. wm Tânnva Bocgoqa. n wTom mn 

NpoAaAu 'THX | &siunncat A0AH. EHSuni Îlvpyn. nau aa 

HX APEpA BOA. HERA HEIOHVKAER,  AHENGHCHACBANU. WT 

Bec ceao Uunurițin, UITA WâcT | 'TOa MPOAdAH. CAV3H Haz 

wem$,. Aaena ni xenu tro Hazapia. pai cro un ABă 

AECET. îi UUECT TâAtp CpEBHUX, HOT TOA PH Rvnhaa | 

Hacmacia. wr Bec ceao VHHUEIpH. IECTA UacT,  NaKHX 

W'T 'THX BILUNHCANHH AOAH Bivuh Îlvpyn. paan co n ABa 

atekr. n uite 'măatp. ! CprENHX. N TH KVIIHA cară aul 

Tanropuk ca mea ro. wm Bec cedo Wunurpui. tusea 

MăcT NARHK WP THX BhilunHeaţi AAn. Bivun Ivo. | 

papi co. n Aga asckr n uite: Taatp CPEBHEX, 1 AWP TOM 

THX Knna caSra nau Hwhamto n Mea ero Bacuaka. 

wm Bec ceao Vuiueiţin, | uiecma uacr. n 497 ULECȚA uacT 

CEA WECEPATA MAcT, WAKE W THX BBIDIIMCAHU, AIOAH, 

guvun (Îlvpyk). paai co n nem acc n ceAnai Taatp | 

CpEEHUL, n TU Kvnha caSra nam Fermpamie n ca ea 

ere Mapuka. wm ec ctae (Unuueijiii) ww urecraa uacr 

NOAOEHMA UacT. MAH | (7 THY BOIUINHCANH AIOAH, Hunt 

Ivpuk cmoannk. paai uter arc n ToH Tant cpetuiny. 

H TH AH KYNHA. WWT HHY. AB ceaaui 3a urati | uanavk 

Tpudat n Îvpam ca wenaatu. n ca Abu HX, ca Bec uk 

EHIUIȚHCANH. MHSH. HO rcABăti. take SBHAByoai AekAo 

du || mu AOEpORoAneIo MTORAtEă. H NOAHOIO BanA4T8. a AMbi 

pe HM AT Hâc AAACXOAM Hi NOTEPBAHLOAL Ha. Tha paai 

BBIUNHCatn | Wăci 3a wrinv. wm moro ceao Uumurpu. cz 

Bpva, 3a aan. S Bakaveu. n ca avkero v a'ke. n ca no- 

aka uvhka. H ca Bte TpHXOA Aa ECT cAVraat | Han Biu-
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INCAHHHM, NpARâ wruub. n Akannv n ukvnaeie, n oVpnk 

H WOTEpBKArtie, nenopSuletio. uHkoanke | ua Bu. H un 

Aa c(h) ue ovyainuiar” np'ka cHat aneToa Hatna, 

Gaa renanz nea'ba. 

8 [Xe ar. ape. at. E. 

Ltanr:R Bea aoroder nckaa 

Hwuauno 

Traducere 

lo Moisi Moghila Voevod cu mila lui Dumne- 
zeu domu țării Moldaviei. lata a venit inaintea noa- 
stră şi înaintea tuturor u lor noştri moldoveneşti 
boeri a mari şi a mici sluga noastră Eremia Nec- 
şul. fiul Giurgii Necşul stolnic, si nepotul sâu An- 
donie şi Ruste și Gavril și Marica și Agafia fii I- 
oanii, toţi nepoți şi strănepoţi Giurgii Neeşului stol- 
nic, de a lor bună voe de nimeni siliţi nici împre- 
suraţi şi au vândut a lor dreaplă ocina şi moşie 
din satul Cânceştii, ce-i în tinutul Carligăturii, din 
tot satul din a şesa parte 3 părţi, aceste ei le-au 
vândut slugii Domnii mele Vărlon şi femei lui 
Mărica, pentru 98 şi % laleri de argint din uric și 
din ispisoc ce la avut bunul lor Giurgea Neceşul 
stolnic de la Tancul Voda;—şi într'acestea au mai 
vândut cei de mai sus scriși, nepoți Giurgii, iarăşi 
de a lor buna voe de nimeni siliți nici asupriti, 
din tot satul Cinceşti a 6-a parte, acea au vân- 
dut-o slugii noastre lui David şi jupănesii lui Na- 
zaria, pentru una suta şi două zeci şi şase taleri 
de argint;—şi întwacestea iarăşi a cumpărat Nasta- 
sia, din lot satul Cinceșii, a șesa parte iarăși de 
la acei de mai sus scrişi oameni nepoți Giurgii pen-
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tru una sulă şi două zeci şi şase taleri de argint; — 
şi iarăşi a cumpărat sluga noastră Gligorcea cu 
femeia lui, din tot saltul Linceşti a şesea parte ia- 
răşi de la acei de ma: sus scriși oameni, nepoţii 
Giurgii pentru una suită şi douăzeui şi şase taleri 
de argint. Şi înlr'aceasta iarăşi au cumpărat sluga 
noastră lonaşco şi femeia lui Vasilea din tot satul 
Cinceşti a şesea parle şi din a şesea parte din sat 
a patra parte, iarăşi de la acei de mai sus scriși 
oameni nepoţii Giurgii pentru o sută cinci zeci şi 
şapte taleri de argint; — şi iarăşi a cumpărat sluga 
noastra Isiratie şi cu femeia lui Marica din tot.sa- 
tul Civceşti din a şesa parte jumătate parte. iarăşi 
de la acei de mai sus scriși oameni nepoți Giurgii 
stolnie pentru 63 taleri de argint. Şi iarăşi au cum- 
părai de la dânşii două saluşe de ţigani anume Tri- 
fan şi Murat cu femeile şi cu copii lor. toți cu a- 
cei de mai sus scriși bani. Deci Domnia mea cum 
am văzut înlre ei de bună voe tocmală şi deplina 
plată, şi noi încă şi de la noi am dat şi am înta- 
sit lor pentraceea acele de mai sus scrise părţi de 
ocină din acel sat Cinceştii cu vad de moară 
în Bahlueţi şi cu loe de pădure şi cu poiana Ciun- 
cei şi cu tot venitul. să fie siugilor noastre de mai 
sus scrise dreaptă ocină şi moşie şi cumpărătură 
şi uric şi întăritură, ueruşeit nici odănăoară în veci 
şi altul să nu se amestece înaintea acestei cărţi a 
noastre. 

insuşi Domnul a poroncit 
În Iaşi la anul 7142 Dec. 20. 

Gheangea vel logofăt a învăţat şi a iscalit. 
lonaşco Mânjea. 

NOTE 

1) Originalul hărtie, fără pecete; acta Albert Daniel 

laşi, (Surete şi Izvpade VIII, 816),
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2) Vânzări. In ispisocul lui Moisi Mogbhila se înşiră 
ma; mulţi vânzători şi mai mulţi cumparători. Incă de pe 
la 1580 satul Ciunceştii era în stăpânirea lui Neacşu 
Giurgea stolnicul. Dâusul a avut aceşti copii: Premia 
Neacşul şi Ioana. loana are 5 copii: Andonie, Rustea, Ga- 
viril, Mărica şi Agafia. Toţi aceşti nepoți stăpâneau în de; 
vălmăşie, căci actul nu ne arată exact partea fiecăruia, ' 
ci că se cumpără de la nepoții Giurgii stolnicului. 

lată acum ce s'au cumpărat. 

1) Vărlan şi Mărica cumpără 3 părţi dia a şesea parte 
cu 98 taleri și jumătate, 

2) David şi Nazaria cumpără a sesea parte cu 196 
taleri de argint. 

3) Nastasia cumpără a şesea parlecu 126 taleri de 
argint. 

4) Gligorce cumpără a şesea parte cu 126 taleri de 
argint. 

5) lonaşco și Vasilca cumpără a şesea parle şi a 4-a 
parte din altă a şesea parte cu 158 taleri. 

6) Istralie şi Marica cumpără jumătate din a şesea 
parte cu 63 taleri de argint şi în plus cele 2 sălaşe de 
tigani. 

Tot satul Ciunceştii se împărțea în şese părţi, din 
care s'au cumpărat toate de cei 6 cumpărători amintiți 
în uric. Preţul unei şesimi fiind de 196 taleri. urmează că 
tot satul Ciunreştii s'a vândut cu 756 taleri în 1633 Dec. 
20. Adunând sumele din ispisoc vedem că s'au plătit 696 
taleri, rămănând nevândută jumătate din a 6-a parte. 

Se vede că cei 6 cumpărători erau fraţi sau rude în- 
tre ei de oare ce Domnul le întărește tuturor stăpănirea 
în acelaşi uric: 

Surete II , 26
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74, Notiţă din 77128 Mart .2 

Sumar : Ermonah Nicodim Tahat dărueşte mănăstirei Slatina 
o psallire slavonă. 

Acta Gr. Buţureanu (Surete şi Izvoada III 312). 

Gia KHUPA  peKOAtin VaaTup. He Bic Ada 34 

mup$ HameMS. Ba Masă ce B4 qonacrip (Gaarnickon 

wm lw farăanApv BOEBOAA.  NOHOBI H NAATHA BaBrâuie, 

Gpmonak  Enkoanau  Taţar. pekomini 3a ckHAbHOKHTP, 34 

AZ CRO%. H 34 pogirean, Hai Bkunaa na nam”, npu 

AHH, RBaroucrugaro Hi YArBHgaro. Îw AarăanApS  BOrROAA. 

ch, Pagva Botgoga BAT -tâphii. Map ei Aus. 

Traducere 

Această carte numită psaltire, care a fost dată 

spre folosul noslru la rugătoarea sa mânăstire Sla- 

tina de lo Alexandru voevod, a înoito şi a 

platit legătura, Ermovah Nicodem Zahat zis din 

schivnicie pentru sufletul lui şi a văscatorilor lui, 

veșnica Jui pomenire; în zilele drept credinciosului şi 

de Hristos iubitor lo Alexandru Voevod, fiul Ra- 

dului Voevod, 7128 Mart 12 zile. 

de allă mână posterioară Goaomonz numer.=—Solom 

scrie: 

CHA NBEAAMSPRIU, BECEAHT WTUd. CHA BESVAINHU IEUAT ATpH 

CROELO . 

- Fiul cuminte veseleşte pre tatal (său); fiiul fară 

minte este supărare mamei sale.
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75. Document fără veleat (cătră 7100). 

Sumar: Zapisul Vasilcăi jupăneasa lui pan Iuraşev Vartic pos-- 
ielnic cu fii săi Lupul şi Gavril, prin care arată că împrumutându-se 
lonaşeo en 12000 aspri de la lonaşco, Tolocico a pus zălog jumătate 
din satul Lişna. Cu banii luaţi s'a plătit 12000 lei datoria tatalui lor: facută la un jidov Iacob din Țarigrad. 

î Ge vao aa Eachaka brut nana EOpauko: 
Bapmika nocreannk n cuaik | ero Avnva n ţar ero 
Lagpia n cteTpa HX. AePH Nana IOpatuka || Bapruka nocrea- 
HAR, CăâHagati camu Ha cseuinai || namitat HCTHHHH A, 
BăuHcoat take remo B33a4 Wr Îwnamika Toaou jo ei 
denpu muin'ksu romoRny. cR€ Battii capi. n aaa temut em: 
PAAH CHĂ NAMES CBOIO IIBaRVIO WTHHOYȚ N "ACAHNOY. Wrua 

|] maniere. nana ropauika Bapmuk nocmeannk  noăoRuna wr 
“ceao || Azunsa. n ca crae n ce cur Entunuicantuă  unn'b3u: 
ABanaascbr || 'rueku acnpu. a Mn UAaTtan Ah AZAXIA 
ro B'kuda |] Aa  wrew, nau. ua IOpaune. aapruk 
EAHoaoy XA Haeea || INkoE wr mapurpaa, Ho wT 
CAAA IA NpEA, Ad Hataer con Atparu | man Toacuko 'ro- 
PO NO49BHHV. cedd WP AăUHă. H AA HART || cos vun= 

HHTH Hciicoaue n SpHk. Hi npu Titat nau'k mokăte Buan |] 
APAN AcBpin Aparumau earar. n norponon Harpanko ciiz 
ero Aparuiau || par Korean, n tin AroAu AED. 
43 KOTEAA cam NHcay || n neta nocmaRnixoa Kacemoy 3anucoy 
Ad cr auarr. 

Traducere 
——— 

lată adică eu Vasilica giupăneasa lui pan Iu- 
raşco Vartic postelnic şi fiii sai Lupul şi fratele
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său Gavril şi sora lor, copii lui pan luraşco Var- 

tic postelnic, înștiințăm înşine prin acest deosebit 

al nostru zapis. cum am luat de la lonaşco 'To- 

locico 12000 aspri bani gata, toți buni vechi, şi 
am dat noi lui pentru acei bani a sa dreaptă oci- 
nă şi moşie a tatălui nostru, a lui pan luraşeo 

Variie posteluic. jumătate din satul Lăsnaa şi cu 
heleşteu şi cu aceşti mai sus scriși bani, 12000 as- 
pri, iar noi am platit o datorie ce a fost dator 
tatal nostru pan luraşco Vartic anui jidov anume 

Iacob din Țarigrad ; deci de acmu înainte să aibă 

singur a-şi stăpini pan 'Tolocico acea giumătate de 

sat din Lăna. şi să aibă singur a-şi face îspisoace 
"si uric; şi la această a noastră tocmala au fost oa- 
meni buni Drăgşan vâtag, şi protopep Patraşeo 
fiul lui Dragşan fralele lui Cotelin, şi alți oameni 
buni, şi eu Cotela însu-mi am scris şi pecetea am: 
pus la acest zapis ca să se știe. 

NOTE 

1) Originalul hărtie; acta Gr. Buţureanu (Surete şi 

Izvoade II, 313), are trei peceţi mici aplicate în formă conică 

pe hărlie lipilă în dos cu ceară neagră. 

2) Jidov lacob din Țarigrad. e de sigur numele u- 

nui bancher, care făcea operaţiuni de imprumut la boerii 

noştri de pe acea vreme, 

3) 212000 aspri. Asprul era cea mai mărută mo- 

netă divizionară. 120 aspri era un leu. când galbănul va- 

lora 2 lei şi un sfert, ar fi valorat dar 44 lei vechi. sau 

aproape 22 galbeni (zloți), 

4) luraşco Vartic fiul lui Petre Varlie, portarul Su- 

cevei e amintit prin 7092 Sept. îi (Arh. ist,I, 1, 144); deci 

de oare ce aici se vorbeşte de Vasilca femeea lui, documen- 

_tul vine după 7092; iar de lonaşco Toloşico ginerele Stefei 

Tolocico, căci ținea pe Anuşca fata Stefei, se vorbeşte încă 

de pria 1572.
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16. Document fără veleat (cătră 7129) 

Sumar: Zapisul lui Toader Coranga din Miceşti prin care vinde 
lui Costantin ficiorul lui Iftimie cu 15 lei o livadă cu pomet în Mi- 
ceşti, din cauza foametei. 

acta Gr. Buţureanu (Surete şi Izvoade III. 314). 

ț Adecă eu Toder Coranga fetorul lui Lazor 

de || Micești nepotul lui Mătăiu şi cu fămta m'k cu 

Dokia şi cu fitorii noștri cu toţi | mărturisim noi cu 

acestu zapis al nostru; cum noi de bună voa 

noastră amu vânduf w li | vadă de pomătu cu tot 

pomătul ce ! să va afla întraca de a noastră | bună 

voe de niine nevoiți nice înpresurați | îe de mare 

lipsă ce neuu trimis DumneSeu şi w am vândul 

dumisale lui , Costantin sin vătavul Iftimie der=ptu 

| sinsprkee lei bani gata. să fie dumisale dereptă 

| moşie şi lui şi ficorilor lui iară altu nimel să 

naibă a să amesteca din wamenii meil| şi tocmala:. 

sau facut denainte a mulţi | wamen buni megeeși a- 

nume Popa Gavril wt Gher | gheșli şi Paval Raăz- 

vanul şi Kiriak ot Gherghești | şi Sansoo ot tam 

şi Cărsttk | brat Toader şilrimie ot Micești | Să sa. 

ştie şi pentru credința neam pus | şi pecetile. 
ț Sauson az popa Gavril pisal 
T 'Toder (eu Popa Gavril am scris). 

23. Document din 7119 Sept. 2. Iaşi. 

Sumar: Costanlin Moghilă Voda întăreşte lui Orăş vel vornic: 
de țara de sus cumpărătura făcută de el în Epureni cu 100 taleri! 
de la Nistor fiul Drăgăilei. 

Din „condica Epurenilor“ laşi. (Surete şi Izvoade IV, 210). 

Facem înştiinţare, precum că au venit înain-. 

tea noastră şi înaintea bocrilor noştri a mari şi a.
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mici, Nistor ficiorul lui Drăgăzlă din Epureni din 

“ținutul Iaşului, de nime silit şi au văndul a lui dreaptă 

parte de moşie din direse ce are, parlea luila sa- 

tul Epurenii, aceia au vinduto ciustitului şi credin- 

ciosului boerului nostru D sale Orâş mare vornic 

«de fara de sus. drept 100 taleri buni” pentru aceia 

şi noi văzând a lui bună învoială şi tocmala şi 

plată deplin, şi de la Domnia mea aşijderea am dat 

şi am întărit ca să'i fie acea ocină D-sale civstitu- 

lui şi credincios boerului nostru de mai sus numit 

-Orăş mare vornic cu tot venitul. și altul să nu se 

mai amestece din rudeniile lui peste cartea Dom- 

«Diei mele. 

48. Document din 7119. Dec. 10. 

Sumar : Lostantin Moghilă Vodă întăreşte lui Vasile Orăş vel 
“vornic de ţara de sus, cumpărătura ce a făcut cu 200 taleri de ar- 

"-gint de la urmaşi Condrei şi ai lui, în a patra parte din jumătate 
-de sal din Bosănceşti ce-i zic acum Epurenii, pe Jijia. 

Facem înştiinţare, precum au venit înaintea 

noastră şi înaintea boerilor noştri, Tudosia Gă- 

goaie fata Condrii şi nepoala ei Acsinia fata lui 

Macsin. iarăşi nepoata Conârii, şi iarăși Irimia fi- 

«clorul Teculii, şi Minotici ficiorul lui Trifau şi O- 

„dochia fata lui Boldur, şi Petrea şi sora lui ficiorii 

Maricâi, toti nepoți Manii, şi iarâş. Focşa şi Stefan 

“şi sora lor Maria ficiorii Niţilinei, nepoți popii lui 

loan, şi Anisia fata Vărvarei iarâşi nepoată popei 

lui loan, de a lor bună voie, de nime siliți. și au vân- 

dut a lor dreaptă ocină din urie de cumpărătură ce 

au avut moşii lor de mai sus 'serişi Condrea şi Ma- 

mea şi Popa loan de la Alexandru Voevod din ju-



mătate de sat din Bosânceşii parlea de sus ce se 
chiamă acuma Epureni: a patra parle pe Jijie la 
ținulul Iaşului care a fost şi moşilor lor cumpâră- 
tură de la Salomia fata Drăgălinii nepoata Marinii 
sirănepoată lui Ivul Parve, aceea au vândut-o cin- 
stitului şi credincios boerului nostru D-sale lui 
Vasile Orăş mare vornic de ţara de sus, şi ju- 
pâuesii sale Măricăs pentru 160 taleri de argint. 
Deci iarăşi au venil înaintea noastră acea de mai 
sus scrisă Tudosia Gogoue fata Maricăi. de a ei 
bună voe, de nime silită, şi au vândut a sa dreaptă 
ocină și moșie ce au avulo ea de la moaşele ei 
Soliiica și Maria, în partea Sohiieai şi jumătate din 

partea Mariei, dintr'acelaş sat Epurenii, însă din 
partea din jos jumătate pe Jijie din uric ce au a- 
vul de întăritură de la Pelru Voevod, aceia au vân- 
duto boerului nostru D-sale lui Vasile Orăş mare 
vornic şi jupăuesii sale Măricăs, pentru 40 taleri 
care bani iau dat toţi deplin înaintea noastră şi îna- 
intea boerilor noştri, şi acele dresuri ce au avut! 
ei mai dinainte de la Petru Vodă şi de la Alexan- 
dru Voevod încă le au dat în mânule D-sale Orăş 

„ADare vornic; pentru aceia ca sa-i fie Dsale şi de 
la Domnia mea ocină şi întărilură, cu tot venitul 
şi altul ca să nu se mui amestece, 

NOTE 

1) Suretul dat după „condica Epurenilor> a d-lui Gh. 
Scorţescu, Iaşi, (Surete şi Izvoade IV, 211).
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2) Epurenii, moşie în jud. laşi, pe podişul râdicat ce 
stăpâneşte valea Jijiei, loc renumil pentru izvoarele sale. 
Asupra acestei moşii să se vadă doc. aduse în vol. I, pag. 
258—9265 ; Salul Epurenii sa numit la început Bosănceştii. 
Proprietatea în acest sat Bosâncești a curs pe două jumă- 
taţi pănă cătră 1547 supt lliaş Vodă Rareş. când găsim 
aceşti proprietari, 

a) Jumătatea din jos a satului Bosânceşti se stăpâ- 

nea de Vasco Epure şi de Gherman fiii lui Epure cel bă- 
trân. Se vede că Gherman ori n'a avut copii, ori şi-a 
vândut partea lui din jumătatea din jos din Bosânceşti 
fratelui său, căci în curgerea proprietăţii în giumătatea 
din gios din Bosânceşti se vorbeşte numai de urmaşii lui - 
Vasco Epure, şi anume de cei 4 copii: Jurj Epure, Ma- 
rita, Magdalina şi Veana. In 1549 (1057) jumătatea din 
jos din Bosânceşti se împarte în 5 părţi la' urmaşii lui 
Vasco Epure: Jurj Epure cel mai bătrân ia o cincime; 

nepoatele sale de soră Frăsina şi Mărinu fetele Mariţei 
iau a doua cincime; nepotul său Vasco Epure ficiorul 
Magdalinei ia a treia cincime; fiaţii săi Andreico şi Fălu? 
iau a patra cincime; în Slârşit, cei patiu ficiori ai Ilenii 
şi anume: Păcurar, Odokia, Maria, Stana, iau a cincia 
cincime. 

Pe când în jumătatea din jos a Bosânceștilor pro- 
prietatea se iîmbucăţia în 5 pârţi—de fapt însă în 10 părţi— 
în a doua jumătate din Bosânceşti, cea din sus, găsim 
proprietari în 7060 (1552) pe singură Salomia fata Dră- 
gălinei, nepoata Mărinei, strănepoata lui Ivul Parve, care 
se dă ca trăitorpe la 1400, străbun în linie dreaptă a bătrâ- 

nului Epure din secol. al XV-lea. * , 

b) Jumătatea de sus a satului Bosâncenii, numită 

“Epureni, se vinde în 1552, şi adică a patra parte din ea, 

de cătră Salumia la 3 fraţi: Condre, Manea şi Popa Joan 

Documentul nostru dă pe toţi urmaşii acestor 3 fraţi cum-
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părători și anume : 1) Condre are 2 copii: Todosia mări- 

tală cu Găgu, şi pe Mazin, tatăl Axiniei: 2) Manea are 

4 copii: Zecu/ea, tatăl Irimiei, Trifan tatăl lui Minolici, 

Boldur talăl Odokiei, Măricu mama Sorei şi a Petrei, 

3) Popa loan are 2 copii, pe Niţilina, mama Foceşei, Ma: 

nei şi a lui Stefan, şi pe Varvara mama Anuşcăi. 

Toţi aceşti urmaşi 9 la număr vând în, 1610 Dec. 10 

părțile lor din Bosâncești lui Vasile Orăş vurnicul de ţara 

de sus şi jupănesei sale Maricăi cu 200 taleri de argint 

Soarta dar a celor 2 jumătăţi din Bosânceşti n'a fost 

una și aceiași ; una se tot îmbucătăţeşte, alta revine iarăşi în 

mâna unuia singur, a lui V. Qrăș vornicul, joc permanent în 

istoria proprietăţii în țară la noi. 

19. Document din 7135 (1629) 

Suna: Zapisul Tudosiei, prin căre vinde partea sa din Epu: 
reni lui Grama jitaicer cu 40 zloți. 

Din „Condica Epurenilor“ Gh. Scorțeseu (Surele şi Izvoade 
IV, 912). 

Adică eu Todosia fata Costinei nepoata Save 

slrânepoata Frăsinei şi a Mărinei, scriu şi mărtu- 

risese cu cest zapis al meu, cum eu de bună voe 

a mea, de nime nevoită nici împresurată, am 

vândut a mea orină şi moşie dreaplă din sal din 

Epureni din gumătate .de sat a cincia parle, care 

parte este stâlpită de Iachim Bandur Vornicul şi 

am Vâniduto d-sale Gramei mare jitnicer şi jupâ- 

nesei d-sale Anghelinei drept patru zeci de zloți bă- 

tuti ca să-i fie d-sale ocină şi moșie dreaptă d-sale 

şi jupănesei d-sale şi cuconilor d-sale și epoţilor 

şi strănepoților şi rudei ce se va alege mai de a: 

Surete il - 27
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proape, cu tot venitul din vatra satului şi din câmp 

şi din țarină și din fânațe şi cu tot vinilul, şi în- 

tr'aceustă toeimală au fost jupâu Paladi mare vis- 

ternic şi Lupul Prajescul mare comis și Racovilă 

al doilea logofat. Deci noi văzând a lor bună loc- 

mală şi deplină plată, noi ne-am pus pecetţile şi 

iscăliturile ca -să-i fie d-sale de credința. să-și facă 

şi ispisoace și uric. 

Aceasta mărturisim ca să se ştie, 

Obs.. Binuim că data e rău însemnată în copie luănd 

în vedere boerii ce aduc credinţa, (vezi vol. II. 96). 

S$0. Document din 6952 lunic IS. 

Sumar : Stefan Vodă. fiul lui Alexandru Vodă cel Bun, dăru- 
eşie lui Popa Toader din Bârlud o moară de pe Simila, unde a fost 
heleşteul Bistricenilor. cum şi mănăstirea de pe Lahava, amândouă 
foaste a fratelui său Popa Draghie. 

Fucem ştire tuturor cui se cade a ști, pentru 

acest adevărat j:opa Toader din Bărlad care slu- 

jind nouă cu dreptate şi cu credință şi cu dreaptă 

și curata rugă câlră Dumnezeu pentru noi- Pentru 

care noi văzâud a lui dreaptă și credincioasă slujbă 

câtră noi, Lam miluit pre el cu osebilă mila noa: 

stră şi i-am dat și i-am întărit lui întru al nostru 

pământ moara fratelui său a popii lui Draghie, 

ce iaste pe Smila unde au fost hăleşteul Bistrice- 

nilor valea pănă unde cade Smila în Barlad şi 

am poroncii lui să-şi facă şi sat, iar altul nime 

să n'aibă a se amesteca pe acel de mai sus zis 
părău cât taste lui mai sus scris. Si pe Lahova 

unde au fost mănăstire a fratelui său a popii lui
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Draghie îvcă am mai dat acelui de mai sus zis 

popa 'Louder din Bărlad (Două rinduri dia ispisocul 

cel sârbesc fiind rase cu cuțitul şi şterse cu con: 

deiul mam putut cunoaşte nimica și pentru aceasta 

am lăsat loc). Deci toale acele de mai sus serise 

să-i fie lui uric şi cu tot venitul lui, şi feciorilor lui 

şi fraților lui, şi nepoților lui, şi strănepotților lui, 

şi a tot neamul lui ce să va alege iai aproape 

nerușeit nici odată în veci, zar hofarul ace: pustii 

să fie cât va fi de atuns unui sat. Spre aceasta 

este credinţa domniei mele de mai sus seris Stefan 

Voevod şi credința fratelui domniei mele Petru 

Voevod şi credinţa tuturor boerilor noștri ai Mol: 

dovei a mari şi a mici; iar după a noastra viată 

cine va fi domn țării aceştie din fiii şi neamul no- 

stru, sau pe cine Dumnezeu va alege să nu strice 

a noastră danie şi întăritură, ci mai ales să de și: 

să întărească, de vreme ce şi noi am dat şi am 

întărit pentru a lui dreaplă şi credincioasă slujbă; 

şi pentru mai mare tărie a celor de mai sus scrise 

am poroncit credincios boerului nostru D-lui Mi: 

haiu logofăt să scrie şi a noastra pecete călră a- . 

ceastă adevărată carle a noastră să o lege. 

Sau tălmăcit de Gheorghe Evloghie Dascal 

leat 1780 Mart 23. 

NO'TUE 

Suretul acestui ispisoc aşa cum a fosl tradus de Gh. 

Evloghie dascalul in 1780 Mart 23, Pam luat din pachetul
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de acte, comunicat nouă de di Gh. lonescu, şeful Arhivei 

din laşi (Surete şi Izvoada IV, 241). Traducerea lui Gh. 

Evloghie e apoi adeverilă în 1826 lulie 27 de boerii V. 

Hoset vel log. Andronachi Donici vel log. şi Vasile Mi- 
clescu vel vornic; 

Despre popa Draghie şi popa Toader frați să se vadă 

nota la doe.din 705% (Surete şi Izvoade vui. 1, 367). 

SI. Document din 7097 April 24. Vaslui. 

Suma»: Petru Vodă Schiopul întăreşte lui Frăteiu fiul lui Pe- 
re Iilărăei vănzarea ce a făcut în satul Dragomirești pe Sarala cu 
30 zloți cătră Simion Gavril, și loan. 

+. Mnacerie Boxe ai Îw Îlerpa Bottega recnoaap 

BEMAN AoAAatckOu. SHANE UMHNAL HCEULA ANCTOAL AU 

azeka KTo nat Ez3pur Han umwSuu ere Scaune tite 

pic ph, aa n np'ka, tatuat atagazetnai goa'kpn. 

caSra naw Ppămrer cra lemon Xaparu || Buse Cmaunu. 

119 COOEH AMVBp'RH RUA, HIIA HENORĂDEAEII. AHHNPIICEAOBALI. 

H Npoaaa cete npagore wrunS n a kannnS. vor nenpunnaită ro 

H || aaa nasa ro cranna wm cmaparo (Gredana Boetosa 

VP "UpPEPUA WACTII ICASBHHA, WT cede ww  apărSaziieaţin 

Te CT WTPEZ BWAi CAPATA WTKA Banaa$ || orz ezcrora 

AME npoăsan caSraa Hatna GumnonS n LagpnaS n lwn$ 

SA pi. SA4THi "TaTapekiiă. Hara ca nau casrii Graiteu 

ui Panpua lu Lou n sanaarnau zen nenazna anu up'kA= 

pretu nuniban. cron wcnatz Acer Baa mamagekbiț ea 

pStni caSs'k inaureaiS ppamero cua Ilenvpu Xapa || Bus Geanu. 

mpa, Had. i mpa nana Bwva'kpra, neo au nike 

AWBO EWANXA TORA 1 NOANĂIA BANA4T. A AH TaKOAt- 

AEDE n 407 Hac Ad4Hi H No'Papa | Anari ceai caSraam nana
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Gumiwu n Lanpua n wn. moma rue np'lapeurnaa wp 
TPETEN dc HOAWBINA WwT ctaw aparbaiaețini uvo ser wm 
EWAi CapâTră Wr | KA Banăav n Wrka BacToRS || Rao AA 
ECT HM II OT Hâc SpHK, Hi WUTHHHA C2 BZCEA MUXWAAL 1 A/k- 
Tem HY. n SuSuaTuoa uk. n npkSnSuarum n npaiitpk?woau 
HN. WI BEceatS poaS n To ck ua H3&eper nanganHint uenop$2 
ULEIO toane na R'kkii,   | a Xovap Ton Bi nncanttoii uacrui 
WUT "PETER WĂCTH NCAWBHNA COT ceai 7 ApărSaanelțiii. Aă 
(CP Ppefaă Wace, WWTKZ HHULMX CTBAHA, Aa ec no crapoan$ 
ViwrapS |] nokSaa ua ekka wkugaan. n na mo cer t:kpa 
PeenOACTBA Hamero Bitienncanaro Îw ]lempa wenn. u 
n'Epa upbezaarosaenniă vag, nâmayk Eaaa n Cr edan gwr- 
wa. n e'Gpa Borap Hank. e'kpa nana ESucata. |] ARWpHHKA . 
awatrbn statan. ekpa nana Ep emita apopunea roprkui seatant, 
e'kpa nana 3wran Fewpria npakzaatui Xornnekuy. B'kpa 
nana Haan n Îpucr'k apzkzaasu Hemeneuy. B'kpa nana 
Il emp'k n Lwnauuko | upakzaacu Ppwmanctuţ. g'kpa nana 
An apera nwprapi Gvuatckare. a'kpa nana BpSm noerea= 
nasa. B'Bpa nana (tanin BucriGpuna) ekpa natia ÎL ewpriîa 
usurinta. &kpa natia (Gaga creanta). B'kpa nana Gmana | 
kiaiea.n B'kpa Botap  naniny DĂWApagckIIX  REAMkHORE n 
MAăy. a No nana %HBOT'E. ro aSaer rocnoaapa wi 
AETEN Hay. HAN WT Haurtro poAa, Hat nak BOVAKWrO Bora 
UBBEPET PenAgEAt DEA Guru nări Betat, Moa || aaecriku, 
ToPR EH €M$ nenopSiutia HAMErO Adanie H no TBpaxAtuie 
4 NS au c45 Aaa ni oyRp'knia. Banee cau EMY Aaa 
un Skp'knnan. noua cet HA Npagada wruhua ni BgunSnaeni€ 

Ba Hn'Teatii |] nuw'ksu, a na Boauisu kpknocr n noTepa- 
genie rika ovena guwenucauina ueakan ecati HALE Mo
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vkpnom$ n noueTentoaS Boakprire nat Gponuv Rea 

Rea A9redeTv mitcarii n nam tedar || upnaoirii ces 

uetunuoatv amet Hameatv, ied Spemiia Lzeku oy Bac: 

ASvi0,  EATW 343 ap. KA, 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi lo Pelru "voevod 

domn tării Moldovii, înştiintare facem cu aceaslă 

carte a domnii mele luluror cui vor căta pe acea: 

stă carte ori o vor auzi celindu-li-se; iată că a ve- 

pit înaintea noastră şi înaintea tuturor boerilor no- 

ştei Moldoveneşti a mari şi a mici sluga noastră 

Frateiu, fiul lui Petre Hărăei, nepot Stanei, de a 

sa buna voie, de nime silil nici asuprit şi a vân- 

dut a sa dreaptă ocină şi moşie, din privilegiile ce 

'e-a avut baba (bunica) lui Stana de la batrânul 

Stefan voevod din a treia parte jumătate din sat 

din Drăgumăneşii, ce este pe apa Sărata din apus 

spre răsărit ; aceia a vindut-o slugilor noastre lui 

Simion, i lui Gavril, i lui lov, pentru 150 zloți ta- 

tarăşti. Şi s'a sculat ale noastre slugi Simion şi 

Gavril şi Ion şi au platit toţi deplin acei de mai 

sus zişi bani o sută şi op zeci zloți tatarăşti, în 

mânule slugii noastre lui Frăteiu fiul Petrei Hara, 

nepot Stanei, înaintea noastră și inaintea boerilor 

noştri. Deci noi văzând de bună voe tocmală şi 

deplină plată, şi noi așijderea şi de la poi am dat 

şi am întărit slugilor noastre lui Simion, și lui Gavril 

şi lui lon acea de mai sus zisă din a treia parle 

jumătate din satul Drăgumăneşti ce este pe apa Săra- 

ta din apus spre răsărit. ca să le fie lor şi de la noi 

uric, si ocină cu tot venitul şi copiilor lor şi nepoților 

lor și strănepoțilorşi preastranepoților şi la tot nea-



mul lor ce li se va alege mai de aproape neruşu- 
it nici odanăoară în veci; iar hotarul acestei de 
mai sus scrise părţi din a lreia parte jumaălate diu 
sat din Drăgumaânești, să fie a treia parte, iar din alte 
părţi, să fie după vechiul hotar, pe unde din veac 
a umblat. lar la aceasla este crâdinta Domniei noa- 
slre mai sus scrisă lo Pelru Voevod, şi credinţa 
prea iubiților copii ai noştri Vlad şi Stefan voevod 
şi credinţa boerilor noştri, credința pan Bucium 
dvornic țarii de jos, credința pan Eremia dvornic 
țării de sus, credința pan Zota şi Gheorghe parca- 
labi de Holin. credinţa pan Ivan i: Cristea parca- 
labi de Neamţ, credinţa pan Petru ş: lonagco par- 
calabi de RRoman, credinţa pan Brut postelnic, 
credinta panului Jane vistier, credinta panului Ghe- 
orghe paharnic, credința panului Sava stolnic, cre- 
dinţa panului Stan comis, şi credința boerilor no- 
Şiri Moldoveneşti a mari şi a mici. lar după a noa- 
Stră viaţă cine va fi Domn din copii noştii, sau 
din rodul nostru, sau peori care allul D-zeu îl va a- 
lege a fi peste țara noastră a Moldovei, acela să 
nu le strice lor dania noastră şi întăritura, ceea ce 
noi le-am dat şi le-am întărit, de oare ce noi le-am 
dat și le-am întăril, pentru că le este dreaptăi ocină 
şi cumpărătură cu drepți banii lor. lar spre ma mare 
tărie şi întăritură tuturor celor de mai sus scrise 
am poroncit credinciosului nostru și cinstitului bo- 
iarin pan S/roici marele logofat să scrie şi pecetea 
noastră s'o atârne la această adevărată carte a 
noastră. 

A scris Eremia Băsean în Vaslui la anul 

1097 April 24. 
e 

NOTE 

1) Originalul pergament bine păstrat. Pecelea lipse- 

ște (Surete şi Izvoade III, 316) comunicat de păr. IL. An- 

tonovici din Bărlad.
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2) Nume de persoane, Frăleiu, Petre Hărăei, Stana, 

Simion, Gavril], loan. 

3) Nume de locuri Drăgumăneşti, apa Sărata, 

4) Baga sinonimă cu mmoaşu, bunica. : 

5) Zlără. Familia Hără e pomenilă în documenlete 

vechi. loan Hără e parealab de Hotin prin 1554; Petre 

Hăcă, fiul Stanei Hără, are de fii pe Frăleiu Hără. 

82. Document din 7141 Sept. 22. 

Sumar: Zapisul lui Vasile prin care vinde partea sa din Bă- 
lițeşti pe Studenită lui Merăuţă parealabul pentru că ş-a scos capul 
de la Bormo din cauza unui cal furat, 

Din „Surete şi lzvoade“ II. 289, comunicat de pr. Î, Antono: 
viei din Bărlad, 

Gv Facnane deuopSa nou HruazS win aa Lakie ereu |] 

as Toaatp At Pzanuipie. AZpTOpHCEcKO EV pcoAiil | ie 

AHN KO UHCTO BANC dA MY KOM dă AAT ame Mol iuiu 

ui Wuniz de sp câr a-mi Baanuntpie ne croarniu (şterse 

mi AES car ijac 4 Lopnne Boraana) un cert napre 

HocTpz tone || Atpenra Ac Bona Bon at ont  AlepaSuz 

DABEZAGEVA || At A AA DAZTIIT RANCA A£ aa Ropao npe- 

-MTpo kaa | un aa dopar acu Kpzuoti ME GURA AE Ara” 

unire ao Gpiaie | nanwvan un Gran ae tour in 

T2pKOA AE akoa'k tn || minipan pc akoa' min acnaie Hourekoa 

uni Rosa kpourep wm tac uni Manxapie Kookap ww 

găcavie tun Hecrop az | Kou wr nezHei tun Ăanana ka 

AOTADVA H AEHdHTE a AMOANH || Waco ui RAEpii ka 

cal Vie A0H MODE A RER || EPA AE d tocmpa cz arzi a ITTERITIIL: 

RA RE CA W KOAMNDE CA ABZIA Ad W Kâa KZ Aule AM 'Tok- 

AMN Ra ca pie, 

BATE FApAta ce, KE. 

3 peceli,
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$3. Document din 7141 Noembre 7. 
Suma» : Zapisul de mărturie a ureadnicului de Bărlad prin care 

atestăică Focşa de Baăliţeşti a vândut partea sa din Băliteşti lui 1- 
fim pentru 1 cal şi 4 oi, biciuluit ealn! a 30 lei, iar oaea a un leu. 

Din „Surete şi izvoade II, 293, comunicat de pr. l. Antonovici 
din Bărlad, 

T Anaper Yp'kaunk wm Epaaa mu Vaeropie Gvpra, 
ai Vaeropie || ae Kouvea. ur Tagpna awen'ku, um L'anpna | 
ăeuopva avu Gvpra || un vpea detopva sakăpen Air rEp- 
TEI ui CrpaTvaar un || dozare azprSpucia ni cvăne 

TEA RACTpE KVAI av BE || mim nannmk noacrpa dorul ae 
GAMEI HK deuopie caii || Ac teavene „puBita, neue „pui 
MpECVpAU, WE AE 4 A0p RON Eos Ii av BahAvrila 409 ae 
pur anti tut atouiie Act cam Ar (ozana a uniiuk 
APTE | Ac BZANUEAIH KY RA, AE A10p Ut KEY POT Reu'TvA 
avu Hapiat || ui deaeen caae Xiaiten pen vu ka un 
HaTpir ton |] uni cav Giuvavar Kaava AEpENT Ten Be AE 

EN U Hac KA re vu ac. Acu non ARK aa Baa a 
A9p BVH 'PORAAA Iun AcNAHH | naar non pr ka cva 
Hi tăi dakvr Banc ui azprSpie | a ca XE A0H Wwunin un 

MOuie un desopnaop cau NaUz KZUA, iH Ba daue  Hennco 
APAieckS, Win Ma mpe dap Kpeaiti Îl tya ka mc neueritae 
Npe duacra Aaprvpit a Hoacrpu || uim ev Bagapita aa cepe. 

EAT Fapatd Hoce. 3 Anu, Bakapita 
Obs. Amândouă aceste zapise sunt reproduse în is: 

pisocul slavon a lui Vasile Vvd. Lupul, din. 7150 Mai 90. 
(Vezi Surete și Izvoade III. 96). o 

S4. Document, fără veleat. 
Suma» : Zapisul lui Moisei din Deleni (Fălciu), vechi Micşineşti: 

prin care vinde lui Petre Parcalab cu 30 galbeni partea lui din Deleni: 
Din (Surele şi Izvoude“ II, 518), după tălmăcirea lui Gh. Ev- 

din 1777 Ghenar 13. 

Iată zapis de mare mărturie de la oameni huni 

şi bătrâni precum au venit înainle a oameni buni 

Surete Il : a E 23
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Moiseiu din Deleni şi au vândut a sa dreaptă o- 

cină din satul Deleni însă loală partea sa ce să 

va alege parlea lui din sat din Deleni ce-i sa veni 

şi cu locul de prisa-ă în pădure unde să va „alegi. 

Deci sau sculal Dumnealui Petru -Parculab şi au 

dat lui Moiseiu 3) galbeni zloți tataraşti în mânule 

lui Moiseiu de nime silit nici asuprit ci dea lui 

bună voe şi ingăduială intre dânşii şi pentru plata 

deplină denuiute a oameni buni şi bătrâni şi lineri, 

megiai de pin pregiur anume Vicolu și Cârste şi 

Mafleiu diucon şi Andrii şi Tălabu şi Măuarie și 

Vasilie şi Miron și lonaşeo Pofle diac şi mulţi 

oameni buvi. Deci noi dacă am vazut mtre dâușii 

această toemeala noi încă am făcut mare mărturie 

şi am pus a noastre peceţi ca să s(â) ştie pănă când 

îşi va face lui zapis de la: Domnul milostiv; în zi- 

lele multu milostiv şi de Hristos iubitor Domnul 

lon Radul Voevod. 

S'au tălmăcit de Gheorghie Evloghie dascal 

1117 Ghenar 13. 

Obs. Comunicat de elevul uormalist Gr. Ghiban din 

Deleni, unde -găsim obârşia Ghibanilor din Fălciu. Se poate 

că acest Moiseiu să fi fost tot un Ghiban bun a lui Ion Ghi- 

ban din 1700; şi nepot în linie dreaplă al bătrânei Mălina de 

supt Petru Rareş urmaşi de a lui Micşini, de la care și 

satul Deleni s'a zis din vechi Miesinești. 

85. Document din 7083 Mai 21. fără loc. 

Sumar: Petru Vodă Șchiopul întărește Lupei Hurul fost par: 

ralab şi nepoților săi de frate, fiii lui Dragoş Harul, mai multi robi 
ligani, - : - 
"5 Acta Gh. Sirat, Horgești, (Surete şi Izvuade V, 1066, 

+ Tlempa BROEROAA ROMIIO AHAocTII)  rocNo Ap BEAMAH 

Moagagenon. we npinabiu np'ka nam, n pa hatunatn
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! Boăkpu cavra aul e'kpnoms Asune XSpva enauin npz: 

KB446, Că CEON BHSKU CA CHU AĂpăroule | UK HEI zK 

At atitipuciiactăuni H paBA'BAnani MEAo COROIO CO Hpaz 

Bin Țoaonu urât | 4 AB uro (Hu Mataani wr Xv. 

pe BHBUIMi ABOPUHE. i NpZEiN KpaTr Ure npitoAna v sacr 

cHOA ! Apacer Ypv imrann. Haar Fezaani n ez es 

„ez kPa cRoNMu. n paASua ca ev n ca Aba | 

Hi paaSa ciizuSA ca inv n ca Akai BueT Tin ee po 

Ada Ăparomu par Avue Xvpr.u TI:K Accraaticr tz uacr 

AVE | Xvpv BuButin npakaaae (ura Kata că ev H ca 

Akai. n Beata n ca Bpar tn Tikrioa ni ca Bacri | cun 

ear. Hi Bonito ca ev ui ca Aba. n Gmanuva ca 

men n ca Akrau, n Boraat ca Men n ca aka, | 

m amo ca îkev n că aka, n Bean ca en un ca 

Akai. n Aviva ca Xenv n ca Ark rau. rebanzce atu aut || 

AkBIUHX H3 ACBBO BOAto Taka Hi pasa'kacnie 1 exe Hat, 

AM TPAKOR ECAl AdAti H Ho Î]Epzanani cavSk nameatv 

ekpnoa Avne Xpv unuiu npakzaas. min gmuuntica || min 

VOACNĂ MAIPAHI RAKO Aa cer n ww hac Hi ca Bzceav ţ Heio- 

PVUIENH  HHKOAHAE Hâ akku j HM MU Ad CE He VALU A€T, 

BAT FBI, MAN KA, 
V'ocnoannz ptue 

BEA A9roder vuna. hapa 

“Traducere 

Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu Domnu ţă- 
rii Moldovei; iată a venit înaintea noastră şi îna- 
intea poerilor noștri sluga noastră: credinciosul Lu- 
pe Huru lost parealab, cu ai săi nepoți. cu fii lui 

Dragoş, de nime siliți nici împresuraţi şi au schim- 

bat între ei ai lor drepţi robi ţigani, şi moşii ceei 
le-au avut de la Huru biv dvornie, și drepte părți ce
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Şau venit de la in,partea fiilor lui Dragoş Iluru ti- 
gani anume: Bălan şi cu femeia şi cu copii lor, şi 
Răduj cu femeia și cu copii lor, şi Radul Spă- 
nul cu femeia şi cu copii lor; pe aceştia i-a lost 
vândut Dragoş fratelesluiziLupe IHuru, și iarăşi s'a 
cuvenit în partea lui _upe Huru biv parcalab ţigan 
Caliia cu femeia şi copii, şi Bejan și cu fratele 
lui Teatiul şi cu toţi fi lui:Bejan, şi Voico cu îe- 
meia şi cu copii, și Sfanciul cu femeia şi cu co- 
pii şi Bogdan cu,„femeia şi cu copii şi Paşco cu 
femeia şi cu copii, şi Bejan cu femeia şi cu copii 
Ducul cu femeia şi cu copii. Deci noi văzând a 
lor de bună voe toemală şi schimb între ei, aşijde- 
rea şi noi i-am dat şi i-am întărit slugii noastre 
credinciosului Lupe Hurul biv parealab acei de mai 
sus scrişi țigani. ca să lie şi de la noi şi cu tot 
neruşuit nici odănăoară îu veaci, şi allul să uu se 
amestece. 

„: Domnul a zis. vel logofat a invaâțul. 
La anul 7053 Mai 21. Cara 

S6. Document din 7106 Dec. 4. Suceava 

Sumar: Fromia Moghila Voevod?înlăreşte lui Patraşeo pilărel 
cumpărăturile fă.cute iu satul Floreşti, după 3 zapise adeverite de 
şolluzul de Buo 

Acela Gh. Strat. Iorjeşti (Surete şi Izvoade V, 398) 

T Iv Epemita Mornaa BoegoAa, BOieIe anaderire rec- 

NOAAPZ BEMAN MOAAdRCKOH. WWE IpiAE Nk namulu 

up name Boa'kpu. caSra nam Ilarpauno nnrzpea 

H ighiee np'ka, nad Ann Saune | w'r uioarv3 n npatapii 

wr par ae cuue cR'kA:bTEACTEĂTALIE EA HEAN, tdKo LIPIRAET 

np'ka, ratia || Î[lean. vor daoueru, no ere Aspen Beau 

HEKHM HENIOHVBAENH  AHHNPHCHAOEAH, H MpOAEA EAa | or= 

_HAH 'Tperaa uace wr uacr Gpeain. umo că t'kiuie kviaena



wr Gpravia gkruecitonpiut |] ver ceao  dpaosuriin. ma npoaaa 
non "Toaqrp. 3a ceătm a acc maaepul. a Homo Bac 
maa ca cara nai Îlarpamke mimzpea. ma parea rin 
uuwksu si aa. ax pSan nerv [| Toaqep noro cr nan- 
Bankuin nacmink Gpeain, n a To Pun Skasaa np'ka, 

nau | apăr Banne muz we oa n uparăpu wr mpa 
“ae, cupe Ba em ct'Ea'breacraSaiţin. tao || pina :k 

npia, nai, h83Sa n ca Bparira cnour, ki Lanrer. 
H9 HK ACEpon Boa |] azktai. nenonSAcin. aunipuicraotariii. 
4 HGOAdan "rperaa uac w7 uace Gpemin Îl wm cea dpao- 
cazi, me tă B'kie KSnaena wr Epravia avkrnecitoațin. ma 
npoaaa noni$ |] Lagpna sa 'acekr na acc aa. n gamvoan 
eacmaack cavra ună llampanine uumzpra ra Bparita min 
amuksu şi aa. ex pvkn uon$ Lanpna. wi" np'ka, croa 
lepun E&Pay. În ru npunecer npka aa, rperin Banc, 
nakn caTopen vor uioară ww ae. take || npinae upika, 
uta. Avmnepa acuta Mapnnunnui wm dBaouen. no eu 
JoBperi Boa || teknat nenonSxAea, anuinpuciasgatta, n ngez 
Adâă n Npâtaa Wwrunita |n Akannna.... en umo ca nane 
per Yv cea daoueaini, ma nposana Toaarp$ peoamiu || wapiea 
sa Atcibr ma. n BATOa Bacaacă. Ilarpauito Hr apea. 
Ta paria Tin i maa, ea PERU, MApIOA. UH9 ML BII- 

Aikeme A9ăpo Boanet mokataa, n noanteni ganaar'$ || aut rva- 
KO HI AWVT Hâc AdAH Hi NOTPEPAANAH cca, cASSII Harte 
WaTpaulke uivapta || aa cer euS n wwe hac write ni Spa 

CZ R&CEM AOXOACA, HI Mit Aa ch ne oyatwminacr. 
Locnoanuz pru, 

Ilucaa v Gvu. akm +aps Ac. kA, 

Gmponu ea aoroder vuna n uckaa. 

Ilr'rpanuko
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Traducere 

i 

lo Eremia Moghila Voevcd cu a lui Dumnezeu 
milă Domn țării Moldovii; iată a vebil înainlea boa 
stră şi înaintea ulor noştri boeri sluga noastra Pă: 
traşco pilăvel, şi a adus înninteu honsiră un Za: 
pis de la Şoltuzul şi (de la) pârgari din tărg (din) 
Dae. aceste mărturisind în el cum a venit înaintea 
lor Stefan din Floceşti, de a lui bună voe de nime 
silit nici asuprit şi a vândut o ocină a treia parte 
din partea lui Eremia, ce şi lui i-a fost cumpaărălu- 
ră de la Eremia Deatpisiiuşlă lin satul Fluceşti, aceea 
au văndut lui Popa Toader drept şapte spre zece 
laleri şi după acestea sculatu-sa sluga noastra Pa- . 
traşeo pitarel de-a întors acei bani 17 taleri în mâ- 
nule popii lui “Toader, pentru că este mai upropial 
neam Eremiei; --şi după aceste iarăși al aratat îna- 
intea noastră all zapis iarăși de la şoluzul și pâr- 
gari din tărgul Baia. acestea în el mărturisind cum 
au venit înaintea lor Buzul şi cu frații săi copii 
Gligăi de a lor bună voe de uime siliţi nici asy- 
priţi şi au vândut a treia parte din parfea Eremiei 
din satul Floceşti, ce și lui i-a fost cumparătura 
de la Eremia Deatpisiiuşti acesta a vândut popei lui 
Gavril drept  nouă-spre-zece taleri, şi într'acestea 
sculatu-s'a sluga noastră Patraşco pitărel de a în- 
tors acei bani 19 taleri în mânule Popii lui Ga: 
vril din naintea Scaunului Bercei vălah; —şi iarăşi a 
adus înaintea noastră al treilea zapis iarăşi facut 
de şoltuzul diu Bae, cum a venit înaintea lui Du- 
mitra fata Marineii div Floceşti, de a ei buna 
voe de nimeni silită nici asuprită și a vândut a ei 
dreaptă ocină. și moşie câtă i se va alege în sa- 
tul Floceşti ; aceia au vândut-o lui Toader cel numit 
Yariul, drept zece taleri şi întwacestea sculatu-s”a



Pătraşco pilărel de a întors acei 10 taleri în mâ- 
nule 'Ţariului ; deci noi văzând de bună voe tocmala 
şi depliva plată iarăși aşijdere și de la noi am dat 
şi întărit noi slugii noastre lui Patraşco pitărel să-i 
lie lui şi de la noi ocină şi uric şi cu toate veni- 
lurile, şi altul să nu se amestece. 

Domuul a zis. 

S'a seris în Suceava la anul 7106 Dee. 24. 

Stroici vel logofăt a învățat şi a iscălil. 

Patraşco 
. 

87. Document din 7106 Mai 15, Volovăţ. 

Sumar: Zapisul prin care lonaşco păbărnicel din Ilorodnie 
vinde 4 case şi 4 jirebii din Botoşani lui Ion Brahă păhărnicel din 
Volovăţ cu 55 ughi. 

Acta Gh. Stvat; Ilorjeşti. (Surete şi Izvoade V, 1065), 

Go aa Hwhauuko. NZXZpHHUEA WT XOBOANIK cât Ha 

CEBE CABJABAI || CHA AHCTOA AMO HENOHSKAeII. HHNpHCHAO- 

RAH. HR [0 AMOEFO || AOBPO BOA MPOAdA ECAlh UETHPIN AAN 

cA verupu Kepegin Wr  Bomzauani || mă npoaakeat wo 

BPâYA IZXZPHIIUEA (is: ROACBZU, 34 DEP Acckr n NET Yrep. 

CKHX || KOATHy. a Had makowAatpe B'Riue KSnexno We attiy 

neno'r || navk Huwnawke n Bacnaie. ca Bzceat AoXoateat. 

H BADA4TiA MH |) Hcnazua Tin Buumucăniu  nun'ksu îte vru 

Moara Wwr np'ka, Ata || aoRgin na Aocogeto doXHatari 

Apune Ilvwenckiu, n Baaan wr. Rzaznuk || n non Cuauwou 

wm goacezu, tou Toaarp. ui Hwnamko Aitakon n Pzaop) 

RATA || man wr Xpunuetpui si Roata Tr Tai. n Gamconi 

kav rap we Gvuruu, n Ilagza mvlekpz npnaoxiaui 

MEua'p Kz CEAS AMOEdY BauHc. 

Iluc v oackau, A'kr +âps Alau fi.



  

“Traducere 

lată eu lonaşco Păhărnicel din Horodnic însuşi 
de la mine încredințez cu această carte a mea ne- 
silit nici asuprit ci de a mea bună voe am vândut 
eu 4 case cu pairu jirebii din Botoşani; acestea le-am 
vândut lui lon Brahă pâhârnicel din Volovaţ pen- 
tru 55 galbeni ungurești. Si nouă aşijdere ne-au 
fost cumpărătură de la nepoţii noştri anume lonaşco 
și Vasile cu toate veniturile şi mi-a plătit deplin a- 
cești de mai sus scriși bani 55 ughi, denaintea a 
oameni buni, anume Dosofteiu arhimandril la Putna 
şi Balan de la Bălancea, şi pop Simion din Volo- 
văt. călugărul Toader, i lonaşco diiacon, și Fâdor 
vătâman din Hrinceşti, şi Cozma de acolo, şi Sam- 

„son "căutar din Suceviţă şi Favăl Şuveară a pus 
pecetea pe acest al meu zapis. 

Seris in Volovăţ la anul 7106, Mai (5. 

NOTE 

Originalui hărlie cu camaşa lui. Are 2 peceli presale 

în hărtic, una a lui lonaşco Păhirnicel și alta a lui 

Pavăl Şuveară. 

Marea hârtiei o bufniţă. 

$3. Document fără veleat (cătră 7116). | 

Sumar : Costanlin Moghilă, Voevod întăreşte lui Kirită Dumi- 
trache Paleologul, marele postelnic, cumpărătura ce a făcut de la 
Antonia preuteasa popii Măciucă. cu preț de 30 taleri în satul Mâ- 
leștii pe Prut în ținutul Iaşilor, 

Acta Gh. Sirat, Horjeşti (Surete şi Izvoaoe V, 762). 

Hw Rocranrun Aloriaa ROEROAA.  RORIAO  dinascrui0 

    rocnoAăpz Seman Aleagakeken, we npinaouk UDEA tau



H MpEA, HaueMH MOAgatckHmu Boa'kpun AnTeaura NOUArA 
uoui Mă ||uvkz. Aouta Togaocia. avia pa. Heat He 
MOHVĂAEHA. AHHNPH || cHaoRAHa. H NpoAaAn CROA Upaga Wrunv 
n A'bahiinv wT HcnpHRHAitak UTo || Hataani Ata AX OT 

E BOEBOAH. Back uacr cui mo ck H3REpET UT ceao || mă 
aripi ure c'k Ha Îlpvm v Boaccr tackik. HHHA acm, 'Taa 
NpoAăan Haweaiv |) B'Gpnomv n noumennoav goa'kpun Rupu: 
wa Avanrpann Ilaacoaor Eta ll nocmeannk. paan pi 
AECEP TĂdEp. CPEBHHL Hi BANAATHAN E Baci Hcnaza | ca 
MHSU POTOBH, 1IPEA HA, Tia păi n wm hac pan i 
UOVTEPAAHAH || cm cm. KAkO Aa ET tv Npata Wmunv 
H BHKBNAENIE ca BZC'EAMH || AOXOAOM.  HELIODVIUEHA HHKOANAE 
Ha B'Bku. n nH pd cele vawuaer up, chat AHCToAM 
HatuHat, 

T Gan rocnoauuz pru. 

Traducere 

Io Costantin Moghila voevod cu a lui Dumuezeu 
milă Domn ţării Moldovii, iata au venit înaintea noa- 
stră şi înaintea a lor noştri Moldoveneşti boeri An- 
temia preoteasa popei lui Maciucă, fata Tudosiei 
nepoata Greucăi, de nime silita nici asuprită şi a 
vândut a sa dreapla ocină şi moşie din privilegiile 
ce le-u avul bunui lor ..... dela... ., voe- 
vod, toată partea ei ce i se va alege din satul Mâ- 
leştii ce-s pe Prut în ţinutul Iaşilor. cea din jos 
parle ; aceia au vândut-o celui al nostru credin- 
cios şi ales boer Chiriţa Dumilrachi Paleolog vel 
postelnic pentru 30 taleri de argint şi a plaiil el 
toți deplin cu bani gata înainlea noastră, pentru care 

Surete II 29 

.



D
P
 

— 926 — 

şi de la noi am dat şi am întărit noi lor ca sa le 
fie lor dreaptă ocină şi cumpărătura cu luate ve- 
niturile neruşeit nici odănăoară în veci. și altul sa 
nu se amestece înainte acestei cărţi a noastre. 

Iusuși Domnul a zis 

restul rupt pe dos scris Bvag'kin. 

S9. Document din 7125 Dec. 31 Iaşi 

Sumar : Gaşpar Vodă intăreşte lui Popa Deâiul cumpărătura 
ce a făcut în Dumuşeni din jumătate de sat cumpărat cu 45 taleri 
de la Sora fata Anei nepoata Dumşei. 

+ Hu Tamnap Borgopa. BX MACTIIO renApa 3tMan 
MOAaAaBckon, WE pini At np'ka, naatn ui nprka, nănina Boa'kpr. 
noa A Batoa n npunecoua np'Ea, Hastn canti Bate sa cab au 
reacreo wT np'Ea, non BSpaă wm Bopăat n wr Tapak Ba: 
Tay-n GOnna uzy. ww ASmsuann, n Megan Pena mru, n 
Kacitaan n Toaarp wr Bayopun n ĂpSmana wm Hopzae, 
s Kako npinae np'ka, naan Gopa azipa unu gusta Ava, 
MI-E ACBGON BOA ERA HENONSEAtHA. antHnpucHAcBana 
MPOASA4 th pată wruu$ ni AbkannuS gacbn uacr în e 
Anko cr H3Beper wr moaouna cedo ASA. wm: Barpa 
CEAO II WT Acea H WP NOAR H AWP CTaR N wm Bee AXA, 
moră a npoaan non A'kara a uerupn acchr un ne 
"Tăttp cptăpo. wr Spun 3a Akai um nataa o... 
BOEBOAd. UNSA tate Baba £ro npagst 3anncewr np'ka 
"TOAHKH APAN ACEpH H caSri POcNOAApetuI, a MH ELE Hi 
WTHac AdAH H N9TRPZAHAN EC: MOAEGHHK Hai en 
Bare n cunone em$. ora au npkageuena uacr wT ceao 
VAI V ROAocT poker ca Baceat AMOXOA. TAKO Ad sc
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HM SpHk Hi AWTHHNV H NoTEpzWAehie Ca BaceAt AX AA. 
Henopăiueiv HHkoAHK Ha E'kku, n Hi aa ce nr Smuuuaer 

T Gaa rocuoanua Beata. 
V lac. tar. apu Aer. aa. 

V'kur'k Bea aoroder Suna n ncnaa. 

oua 
în dos: Ba nsenrnocen ere MHnaocruna Likurk Bea 

aoroder. S atop. a3 Nesomarko. 

Traducere 

lo Gașpar Vv. cu mila lui D-zeu Domn Ţarii 
Moldovii. iata au veuit înaintea noastră şi îvaintea 
a lor noştri boeri, Popa Dedrul şi a adus înainte- 
ne un zapis de mărturie de la popa Burlă din Bo- 
răle, şi de la Gărlea valah, şi Onil păharnic din 
Dumusşeni, şi Stefan Roşca tij, şi Căsilan Tader 
din Zăhoreani şi Drumana din Borăle. precum a ve: 
nit înaintea lor Sora, fata Anii, nepoata Dumşei. de 
a ei bună voe de nimeni silita nici asuprită şi a 
vândut a ei dreaplă ocină şi moşie toată partea ei 
câl i se va alege din jumatate desat diu Dumușşeni 
din vatră de sat, şi din padure şi din câmp, şi din 
bălți şi din tot venitul, aceia a vândul-o lui popa 
Dediul pentru 45 taleri de argint, din uricul de mo- 
şie, ce Pa avut de la (loc gol) Voevod,. Deci noi 
cum am văzut a lui drept zapis de la aceşti oa- 
meni buni şi slugi domnești, şi noi iarăşi şi de la 
noi i-am dat şi i-am întărit rugătorului nostru popa 
Dediul şi fiilor lui, acea de mai sus parte din satul 
Dumuşani din ţinutul Dorohoiului cu tot venitul, ca 
sa-i fie lui uric şi ocină şi întăritură cu toate ve- 
nilurile peruseit nici odinioară în veci ; şi nimenea 
altul să nu se amestece.
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Insuşi Domnul a poruncit. 
| In. laşi Ja anul 7128 Dee. 31. 

Gheanghea vel Ig. a învatat şi a iscalit 
Focea 

Nota : In nefiunţa imilei lui Ghenghea vel logofăt la Curte, eu Nebojatco. 

NOTE 

1) Originalul hârtie : acta D-na Castano, Iaşi (Surele 
şi Izvoade 11, 134). Pecete mică în ceară roşie ; 

2) Prezența vel logofătului la isealirea hârtiilor era 
riguroasă. In lipsa lui se nota cine iscălia, cum aici iscă- 
leşte Nebojatco. 

3) Popa Burlă din Borâle, trăeşte pănă supt V. Lupu 
(vezi Surete III, 89). 

90. Document din 7095 Iunie 21, Suceava. 

Sumar: Petru Vodă Şehiopul dă iâştig de cauză lui Boghian uşerul şi Văscan diac pentru un loc cu pomst în Pomârla, contra lui Ostahie şi Mihai. 

„le Petru V. V. gospodariu zemli Moldavscoi. 
lata au venit înaintea noastră Boghian Ușerul şi 
Vascau Diac, şi S'au pârâu cu Ostafie feciorul lui 
Pasco şi cu Mihai, şi s'au pârât pentru niște po- 
mât din Pomârla în vatra salului, ce noi am fă- 
cut dreptate ca să nu le de lor din acel pomăt de 
vreme că nu şade pe ocina lor. iar Boghian şi Vas- 
can ei au remas pe Ostafie şi pe Mihai ca să nu 
aibă a lua ei poume din acel pomăt şi casă n'aibă 
Dici o lreuba la acel pomaăt; peulru aceea de acum 
înainte ca sa nu aibă ei ai pâni şi alți megieşi ia- 
răși să nu a'bă ua! ţine nici odinioară în veci îna- 
inlea acestei carti a noastre.
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Pis u Suceava VIt 7095 lunie:21 zile. 

Domnul au zis 

Stroici vel Logofat ucil i iscal. Ghianghea. 

Acta «Condica Pomârlei» (Surete şi Izvoade ||, 332). 

91. Document din 7098 Iunie 14. Suceava 

Sumar: Cartea lui Petru Vods Şehiopul dată la mâna lui Ro- 
maşco vatav să-şi stăpânească un pomet din Pomârla. 

lo Petru Voevod Bujieiu Milostieiu Gospodariu 
Zewmli Moldavscoi. Datam cartea Doiwmniei mele slu- 
gii noastre lui Romaşco Vatavului şi surorii : sale 
Frasinei din Pomâria spreaceaia să fie tare şi pu- 
tearnic cu această carte a noastra ca sa propească 
un pomaăt din Pomârla, nimănui să uu dee, iar cui 
ia părea cu strâmbul se vie fața înaintea noastră. 
Drept aceea nimeneu ca să nu îndrăznească a lua 
înaintea carţei Domniei mele. Domnul a zis—şitot 
ce se va găsi dar el ca sa aibă a se apăra, 

Pis u Suceava Vlet 7098 Iunie 14. 
leremia Dvornic. 

Acta »Condica Pomârlei» Surete şt Izvoade II, 333. 

92. Doc. din 7128 Noembre 20. Ilotin, 

Sumar : Zapis de zălogire a lui Ion Hâbăşescul la mâna lui 
Patraşco Ciogole biv logofat “pentru 20 lei partea lui din Pomârla. 

Adică Eu Joan Hăbăşescul scriu şi mărturisesc eu 
singur pre mine cu cest zapis al meu cum pusam ză- 

log partea noastră ce avem în sat în Pomârla“ 

toată care este dreaptă cumpărâtură părintelui no-
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stru Lupului Mare Vornic de la Patraşco Culit şi 
de la fraţii şi de la ruda lui, aceaia parte o am pus 
zălog eu la d-lui la Pătraşco Ciogols ce au fost 
Logofăt Părcălab de Hotin dirept 20 _lei bătuți, 
pentru aceaia să o ție D-lui cu tot venitul, nime 
sa naibă treabă ca să să ştie, eu singureu mânu 
me am scris şi pentru credinţă am şi iscalit. 

U Hotin Let 7128 Noembre 20, 

loan Hăbâşescul 

Acta «Condica Pomârlei> (Surete şi lIzvoade li. 333); 

93. Document din 713% Mart Il.“ Iaşi. 

Sumar ; Cartea veliților boeri pentru vânzarea ce face în Po- 
mârla Lupul diacon cătră Lupul biv vel dvornie şi purealab la Neamţ 
cu 80 lei şi anume: 2 părţi din 5 părţi din jumătate de sat spre Codru. 

Iată dar noi Ghianghea Vel Vornic de Ţara 
de jos şi Gavrilaș Vel Vornic de Tara de sus Şi 
Grama Vel Stolnic şi Apostol Postelnic, şi Buhuş 
Visternic şi Solomon șalrariu şi Oneiul luraşcovici 
Vel Vatav de Dorohoi, şi Rugina şi alţi boeri, 
scriem şi mărturisim cu ceasta carte a noastră 
precum au venit inaintea noastră Lupul Diacon ŞI 
frate său Pătraşco feciorii Nastii nepoti lui Martin, 
strănepoţii Draghii, de a lor bună voe de nime în- 
demnaţi nici siliţi şi au vândut a lor dreaptă ocină și 
moşie a cincia parte de sat de Pomaărla ce se îm- 
parte în îrei părţi două părţi ce sun/sub Codru în 

„ţinutul Dorohoiului, aceea au vândut D.msale boe- 
rului Lupul Biv Vel Vornic şi Parcalab la Neamţ
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drept 60 de taleri de argint, iar pentru dreasă ceau 

avul pe acea ocină din Pomârla noi i-am întrebat 

unde le sunt scrisorile, îar ei au mărturisit că 

le-au perdut din prada Tatarilor şi noi daca am 

văzut a lor de bună voie tocmeală şi deplina plată 

Şi noi am facut această carte a noastră ca să-şi 

facă şi ispisoc domnesc și pentru mai mare cre- 

dința am pus şi a noastre peceţi şi cu a noastră 

mână aim iscălit această cartea noastră; şi eu Bo- 

răleauul uricariu am scris. 

| U las Vlet 1137 Mart (1. 

Ghianghea vel vornic iscal., Gavrilaş vel vor- 

nic, Grama vel stolnic, Apostol postelnic, Buhuș 

visternic, Onciul luraşeovici iscal. Rugiva. (m. p.) 

Acta «Condica Pomărlei» (Surete și Izvoade II. 334). 

94. Document din 7137 April 2. aşi 

Sumar : Miron Barnovski Moghila Vodă întăreşte Lupului biv 
vel dvornie şi parcalab de Neamţ cumpărătura ce a făcut cu 80. ta- 
leri de argint de la Lupul diacon şi de la fratele său Patraşeu stră- 
nepcţi Draghii, şi anume 2 părţi din 3 părţi din a cineia parte de 
supt Codru, 

Noi Miron Barnovschi Moghila Voevod Bojieiu 
Milostiu Gospodar Zemli Moldavscoi. lată au venit 

inaintea Noastra şi înaintea tuturor alor noştri 

Moldoveneşti boeri mari şi mici sluga noastră 

Lupul Diacon şi frate său Patraşco feciorii Nastii 

nepoţii lui Martin strănepolţii Draghii de a lor bună 

voie de nime neindemnaţi nici asupriţi şi au vândut 
* 

a lor dreaptă ocină şi moşie a 5 parte de sat de
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Pomârla, ce se împarle în tuei parți, doua părti' 
ce sunt sub Codru în tinutul Dorohoiului. aceea au 
vândut-o credinciosului boerului nostru Lupul Biv 
Vel Vornic Farcalab la Neamţ drept opt zeci de 
taleri de argint, şi dreasă ce au avut pe acea ocină 
de Pomârla ei singuri au marturisit înaintea Dom- 
niei Mele precum le-au perdul toate dresele ce au 
avut din prada Tatarilor, iar de se vor afla când- 
va nescaiva drease, pe acele drease se nu să crează. 
lata s'au sculat boiarul. nostru de mai sus scris” 
Lupul Vornic şi au platit acei bani de mai sus scrişi 
80 de taleri, numaraţi înaintea Noastră, în mănule 
oamenilor celor de mai sus scriși. Şi noi pe cum 
am văzut între dânşii de bună voie toemeală şi de- 
plină plata și dela Domnia me încă şi dela noi am 
dat şi am întărit boierulni Nostru de mai sus seris. 
Drept aceia acea parte de sat de Pomârla ca sa fie 
şi de la domnia mea dreapta râscumpărâtură şi ocină 
şi moşie și uric de întăritură boierului Domniei mele 
mai sus scris cu tot venitul neclatit nici odinioară 
În veci şi altul sa nu se amestece preste această 
carte a noastră. 

U las Vlet 7137 April 2, 
Singur Domnul a poruncit. 

Dumitraşco Ştefan Vel Logofăt iseal. 

Acla «Condica Pomărlei» (Surete Şi Izvoade II. 334).
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95. Document din 7087 (regeste). 

Sumar: Zapisul Ini Andronir. prin care cumpără în Obrejeşti cu 100 lei şi 2 cai partea lui Tapul şi Pricop, 

Acest zapis a cumpărat Andronic ocina de la 
Tapul și de la fiul sau Precop; partea lui din 0O- 
brejeşti pentru 100 zloți bani jumătate sa! și 2 cai 
1 Andronic a plătil toți în mâna Țapului şi a fiului 
său Precop. acei bani şi acei 2 cai și ia dat înain- 
tea a mulți oameni buni: din Predstol (capitala), 
Vrănceanul vatah şi Chiril şi Joan ai Gavwriloe şi 
Ciomârtan vatah şi Maria şi Giurgea şi.... Pro- 
copie şi .... diac şi Toader Majilescul vatah şi 
Vasile sulgerul i Gligorie Hăsărel, pentru aceia am 
dat lui spre știință acest zapis. 

Și caii sunt biciuluiţi un cal 40 zloti iar alt 
cal pentru 50 zloți. 

leat 7087. 

Comunicat de librăria Kupermann. (Surete şi Izvoade 
II, 437), pecete ceară neagră. 

56. Document din 142 Dee. 3. laşi. 

Sumar: Moise Moghila Vodă întăreşte lui Pătraşco Boldesceul 
parealab fiul lui Toader Boldescul cumpărăturile făcute în vii dia Ju- 
rul târgului în pret de 410 taleri de argint, 

lo Moisi Moghila Voevod bojiiu milostiiu gospo- 
dara zemli moldavscoi. lată a venil. înaintea noastră 
Şi înaintea boerilor noştri sluga noastră Pătraşco 

Boldescul părcălab, fiul lui Toader Boldescul biv 

Surete II | 30
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medelnicer şi a arătat înaintea noaslră şi înaintea 
svatului nostru un zapis de mărturie de la Danila 
Şoltuz cu 12 pugari din 7Zârg şi de la Hriza U- 
readnic şi de la Cozma Dumitru și de la Lovin Ţi- 

barța şi de la alţi barbaţi buni cu pecetea oraşului 
aceasta scriind şi mărturisind cum au venit înaintea 
noastră Gherghil de nime silit nici asuprit, şi a 
vândut a sa ocină şi moşie n vie de acolo din a- 
celaşi târg aceia a vândut lui 7. Boldescul biv 
nedelmicer pentru 350 zloți tatăresci şz iar cum el 
a cumpărat de la: acelaş altă vie de la Ficau lacob 
penlru 150 zloți tatăresci și iar cum ela cumpă- 
rat o telina de vie de la Iştioana Blaj pentru 
10 taleri argint. Deci Dmnia mea văzind acel za- 
pis de mărturie de la alâţia oameni buni cu pecetea 
oraşului şi noi am încredințat de la noi şi am dat 
şi am întărit slugei noastre lui Pălraşco Boldescul 
parcalab acele 2 vie şi acea ţelină de vie (u:kaunu) 

ca să-i fie lui dreaptă ocină şi cumpărătură şi uric 
Și întăritură lui şi copiilor lui neruşuil nici odini- 
oară în veci şi altfel să nu fie. 

U las 7142 Fevr. 3, 

Gospodin rece 

Ghenghea vel igt. ucil, iscal. 

Din Surete şi Izvoade 11,436.
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9. Document ante 7142. 

Sumar ; Zapisul lui Toma Birtoc prin care vinde Ii Toader: Boldescul şi fratelui său Gheorghe Boldescul cu 15 zloți partea lui din Tuleşt. 

Adica eu Toma Birtoc şi cn frate meu Matei 
din sat din Galbeni mărturisim eu cest zapis al 
vostru precum noi de nime siliţi ci de a noastra 
bună voe am vândut a noastra parte dreaptă de o- 
cină şi de moşie din &umaătate de sat din Tuleşti din 
partea de gios a treia parte giupânului 7. Bol- 
descul şi frăţiuesâu lui Gheorghe Boldescul drept 15 
zloți tatărăști cu tot venitul din câmp şi din'pă- 
dure şi din bălți și din vatra satului dinaintea a 
multor oameni buni de prin pregur megieşi, înain- 
tea lui Gheorghe Motoc din Aldeşti și a Cozmei 
Ciocârlii din Sârbi şi a Nechitei din Aldeşti şi a 
lui Pavel Medatul din Carligi şi a lui Mibail Bu- 
cur din Pădureni şi eu lonaşco diac din Galbeni 
am scris în casa popii Liciului din Galbeni Şi s'au: 
pus peceţile, 

Eu 'T. Mustea am scris acest zapis de pe sâr- 
beşte. - | 

Din Surete şi 'lzvoade II, 436. 

95. Document din 5082 Ghen.21. Iaşi. 
Sumar : Ion Vodă dă şi întăreşte Ini Pilipovskie fost visternic ocia sa din satul Mihălcăuţi ot Hotin. 

1 Îwan Borgoaa Bxtitro Macri TOAȘZ BEMAH MOAAaR- 
CON, WX TCABMH AAAOk H NOMARAX | cASra Hal nHAHyog
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ckîH BHBWaro ancr'kphuk ca EAHO cE40 HaHnav'E MHXAAkoguun | 

$ BOAOCT XoTuHckoH, uro em npaga wTrhun$ n a'EAHuHS. Rao 

Ad ECT | EMY WT Hac cz RACEM ACXOACM, H hh aa ck ne 

OVmnmacr, nuc 8 rac, 

BATO 38 Pi d. 

FENAR peu BăcuAit A9P Vua 

ASna 

Traducere 

——_. .._— 

loan Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn țarii 
Moldovei. laiă domnia mea am dat şi am milait 
slugu noastra pe Pilipovschie fost visternic, cu un sat 
anume Mihăleăuţii în județul Hotinului, ce-i este lui 
dreapta ocină şi moşie, ca să-i fie lui şi de la noi 
cu toate veniturile ; şi altul să nu se amestece, 

Scris în laşi la anul 7082 Ghenar î. 
Domnul a zis Vasile log, a învaţat 

Luca 

NOTI 

'1) Original hârtie mică, comunicat de di. Gr. Buţu- 
reanu, profesor. Iaşi (Surete şi Izvoade III, 308). Pecete 
mică ceară roşie sfârmată. Poartă iscălitura domnului Iw 
'BOHBOAA. 

Nu « adevărat că lon Vodă vel logofat ar fi inceput 
ar fi cel întăiu să iscâlească actele emanate din cance- 
laria gospod, aceasta ca un mijloc de control. Găsim deja 
pe lon Despot iscălind actele (v. Ispisoace şi Zapise | 
113.) Domnii vechi îşi puneau numai pecețile. 

2) Pilipovskie fost vislernic era rudă prin alianță cu 
urmaşii lui Luca Arbore (Surete şi Izvoade III, 64,69, 308), 
care cum se ştie, căzuse în dizgrație după nenorocirea bă- 
trânului portar de Suceava.
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99. Documeat din 71183 Dec. 28. Suceava. 

Sumar: Eremia Moghila Vodă întâreşte lui Patraşeo ureadnie de Botoşani cumpărăturile ce a făcut cu 140 taleri de argint în Flo- ceşti (azi Leucuşeşti) pe Şomuz dela Simeou şi ai lui strănepoţii Ste- fului, cum şi de la alte neamuri ale lui. 

Hw Epratia Mlornaa Borgoaa, B(o)iro m(u)a(o)emite 
r(oen(o)a(a)pz Beman  moaaagekon. wi npinaoun  np'ka 
Had || n mpa, nau moagatekuan BoA'bpn. geanknan_H 
mama. Gumnwn n crerpa er(0) Azraz | anna artrn nz= 
TpâuiROEH BiivuH mapkogn. np'kwuSui I[lepvaoani. n naez 
menukege Hx Godintia || n ceerpa en Gmana n Bar ux 
Pauregie c(ti)oge Hear. anvun mu Maprosu un npkwnv- 
var Î[ledva. no uy || aononi Boat. Heim nenonSActinu, 
AHHTIPHCHAOBARH, îi NpoAaAn. HX tpătoto wruumv Haka? 
Hiv | Bacu uacrui ux eankoc('k) naseper wr cea(0) Gao- 
uerin urock) renep naeuver Aevaviueipin ua cepeaniu 
Ilomva u că m'keru 34 maun. H v uoae n SEampv ceaoeHi 
Hz cante ui Sabu v EoAv uro $ Bgoaocm GBuaackou, 
Tă MpoAdAti WHH caSSH Hameav B'EpiomY narpauiko v- 
pan we Borlo)w'bnu. sa ucr | arca maaep AHuHuy, 
H npugtaie urw uman npbaaa uk Ilea sa abannnv 
Wr cTapăre cedată || Borgoai. n 3a NOTBpAA Ale W? 
craparo Îlerpa Borgoai. n wpoae muy npinaoiuu np'ba- 
Haâti. "ToaAtp || n ca eta ei Paaopa. n cz c(hijnone en 
Tanrepie. n Granka un - Gokiua. no Hk A0BpOIo BAR. H 
NpoAaă || n npageie wrunnv n Kvueuoto, wm ToroE CEA9 

Paouripiin.. uro menep acer Aevrvinepin | n ca atkcro 3a 

MANN, HI CA BEC MpHXCA. UT EA HM RvneHo Wr Maz- 
puka BHSa Aasop nprhwnvra I[IedsSa || ma mpoaaa Tux. 
cAvSH Hawemv R'kpuoav nzrpamuto Sphanuk wm Bor(c)-
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W'RHH. SA ABAAICAT adr) AHUHUL | wr uereaproe uacr 

HETEZPTAA WacT EHtWH'ka uacr. 4 AWP TARE - BHLUNHCARHX 

NpHEHALAX. n Banaarua | um Henazha wr npka Hamn. n 

wo TURE npinac mpa uamu Enndanie Epmonay china 

Todann || guvk caamun n Azpuran. np'kwnvk HBânko ii 

np'kup'kwnSe Aonuen Paourekvaa, Hatna no Eno A0 || Bpor 

BOA. Hi IIBOAAA CEOETO EAHH A43. H CA CAAOEE H CA CTAB 

ure ser 8 a'bev ceao Paouripu | uro menep naenver Aer. 

uuepiu "ra npoaaa "ru cass Hauero [larpauko Sp'EaHuk 

Bă IECT AfCAT Tantpu AHUHHR. TO PAAn Hako Ad ET 

EMS HI WT Hac. SpHk Hi WWTH(H)HH ca B'beeai ACXEACAI HHH 

Ad CE | HE vmMuiuaeT, 

„MHC, $ cBuag BATO, -Fâpri Ac. RH. 

r(0)c(Ho)ann. peu. 

Grponu Bea aqoroder Suna 

HEBOMArEO, 

Traducere 

Io Eremia Moghila Voevod cu mila lui D-zeu 
Domn ţării Moldovei. iată au venit înaintea noastră 
Şi înaintea a lor noştri moldoveneşti boeri a mari 
şi a mici Simion şi sora lui Maăgdălina copii Pa- 
traşeului, nepoți Marcului, strănepoți Stefului şi se- 
minţia lor Sofiica şi sora ei Stanca şi fratele lui 
Gligorie fii lui Isac, nepoți iar Marcului și străne- 
poți Stetului. de a lor bună voe, de nimeni siliți 
nici asupriţi şi au vândut a lor dreapta ocină şi 
moşie ioate părţile lor câte li se vor alege din sa- 
tul Floceşti, care acum se numeşte Leucuşeştii pe 
mijlocul: Şomuzului şi cu locuri de moară şi în cămp
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şi în vatră de sat şi cu livezi şi în pădure şi tn 
apă ce:s în ținutul Sucevei. acelea le-au vândul ei 
slugei noastre credinciosului Paâtraşco ureadnic din 
Botoşani cu 60 taleri curați şi privilegiile ce au 
avut străbunul lui Steful de moşie de la$ bătrânul 
Stefan. voevod şi de întăritura de la batranul Pe. 
tru Voevod ; şi întracestea au mai venit inaintea 
noastră Toader şi cu femeia lui Fadora şi cu fiii 
ei Gligorie şi Stanca și Sofiica de a lor buna voe 
și au vândut a lor dreapta ocină şi cumpărătură 
din acelaş sat Floceşti, care acum se cheamă Lcu- 
cuşeşti, și un loc de moară şi cu tot venitul ce a 
fost lor cumparâtură de la Marica nepoata lui La- 
zor strănepoata lui Steful ; aceia a vândut iarăşi 
slugii noastre credinciosului Patraşco ureadnie de 
Botoşani cu 20 taleri din a patra parte,a patra parte cea 
din sus parteşi din aceleaşi de mai sus serise privilegii 
şi a platitlor deplin dinaintea noastră; şi întru acestea 
tij a venit înaintea me Epifanie eromonah fiul To- 
fanei nepot lui Vlaşin si Maricâi, strănepot lui Ivan 
Şi restrănepol Aonţei Flocescul iarăşi dea lui bună 
voe și a vândut de la sine 0 luncă Şi cu livezi şi 
cu heleșteu, ce-i în pădure satului Floceştii care a- 
cum se numește Leucușeştii asta a vândut ij slugii 
noaslre lui Patraşco ureadaic drept şese zeci taleri 
curați, şi pentru ca sa fie lui şi de la noi uric şi 
ocină cu toate veniturile şi altulsă nu se amestece. 

_S'a scris în Suceava la anul 7113 Dec. 28. 
Domnul a zis 

Stroici vel legofat a învățat. 
. Nebojateo 

NOTE 

1) Originalul hărtie, acta Gh. Strat, Bacău (Sutete şi 
Izvoade III, 368) Pecete mică în ceară, 

2) Floceştii sat pe Şomuz îşi schimbase numele deja : 
in 1605, când se zicea mai mult Leucuşeştii. Numele de
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Floceşti şi la luat de la vechiul proprietar Flocescul. a 

cărvi spiță pe-o dă ispisocul domnului Eremia Voda. 

„In 1605 vinde lui Patraşeu ureadoicul de Botoşani o luncă, 

o livadă şi un bheleşteu diu Floceşti Epitanie ermonab. A- 

cesta era fiul iui Tofan Flocescul, nepot lui Vlaşin Flo- 

cescul şi i Maricai, strânepot lui luanco Flocescul, rastră- 

nepot Oanţei Plo:escul. Socotind cele 6 grneraţii de Flo- 

cești reese că cel dintâiu Flocesrul siu Flocea a trăit pe la 

1409 cănd sa închegat şi satul Floceşti pe Şomuz. 

O altă samură de Floceşti trebue să o vedem incei- 

lalţi vânzători, urmaşi ai Slefului (Flocescul) de supt Ste- 
fan cel Mare. 

100. Document din 114 Dee. 20. Suceava. 

Sumar : Irimia Moghilă Vodă întăreşle lui Parvan fost agă 
cumpărăturile ce le-a făcut în satul Ruşi de pe Ozer cu 170 taler 
de argiut. 

[AĂ)acriero Bisiero. Hw Gpem a Mornaa gottoaa. renApz 

3tmaăn oapaBckon AHaAtHĂTO UHHBIA HCCHAM AMCTOM Haz 

UIHA. Eacrka KTO Ha HEA BA3PHT. HAN UTIOUH Er oyc- 

AT, || wake rw nerunnit caSra Hauu e'kpuiu. IlzpEan 

ara Rhein. cASăna Ham upago n e'kpho. 'T'Eake at BH- 

A'kau e ero npagor'kpnon CASKEE. ME KA Hac HU EA HauIe 

BEMAH, XKAAOBAAH | 
  
EC ErO WCOBHOH HALE AACTHIO. Ad4H 

H NOTEPAAHAN Caini. E4i$. WT Mac OY HAuucii SEAMA: AM0A2 

Aagcr'bu. ero npagin WwTrHHH ceh H EURSNAcHĂN NOAORHHA cea 

Pscu uro na Gaepa| enunaa uacr n ca avbemo sa dan. 

Oy e3tpa uro cege nokSnna wr Roncranrun c(bi)uz mutu. 

eu8 crap Meu, nphwnsr (loc gol) n wr Pow cub 

Bycren. aus (loc go!) npkwns (loc gol).. sa o az 

Atpa || cpeepziiin. wm uenprenain exe. naaau wr Gredan
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(dres de alta mâna,. Borgoaa. n ApSraa uacm 34 wr- 

uuu$ WT HHEHEH MOAOBHHA CEAA Pscn. ee ceRe Nokia, 

          wr A Smnrpa n Lonua n Neatak. akru Mapnu,n. 

Markuu. a. k. Taaepu cpeBpaHi. HI MĂ Ade H NOTEPZ= 

AdEM AS HHinaa uac 8ă WTHHNS WT CEHE BHIUHON N040- 

Buna cena P$cu. uro von cee nokSnna to Hu cub IJle- 

va un wr Bagagia cun Ilerpn || (loc alb). aa 3. raaepu 

cpeGpanuț. n ApSraa uacr 3a wruii$ rr more HHKHad 

Hosoghia ceaa P$cn. ek. cege nokSnna wr Heaza'k Acu H- 

akun auSka Xnauna. npkwnSua... | 3a BR maaepui vw uc- 

npnguaie exe nataan wr Gredana ForBoaa.. "Poe Bace BHIlI= 

aa noaoguua cea Psen n ca awbere a manti o Esepa. 

n rin enwenp'kapeueniu uacri 3a WwHun$ WT ToE HUXHOH 

noaogiHa | câa Pscu. uro na Earpa pata îi noTRpa%AAeA 

HYk 8 wr Henucoaut KSNEKHHY. UTO HAdA WT căMaro 

FRAAN. Kako Aa cc ca ni kw'krunu cro lureanna, W'T 

Mac OYpHk H ca BBCEM AOXOAoAL Hui kre uk oy- 

HSuaroa ui np'Bvuduaroa Hy. Hi upapyokrom ui, f Ba 

cEMS poAS Hț. FTo CA HA H3BEpET HanBAnHin Henopbui cnnui 

HAL HHKCAMXE Ha B'EKH. 4 XOTap "TON BHUENHCARHON  MI0A0= 

gina cead | pScui n ca awkero 34 manti o Garpa. ui rai Ap 

TUL WacTii 34 WTHHHH AWP HHXHOM' NOAOBHHA Ce4ă DECI AA 

ECT HAI... OT BATp6 cea HI UT NO4£ bi WT BOAG, No WacTHl.Kako Aa 

BSAET CA Hai NpuxoatTu | ww Hunuu creponii nocrapons 

KorapS nokSaa uz Bia wănaan. a name ccm B'kpa Ha= 

UEPO PNACTBA BHiuienucantaro, bi. Lw Gpeaiia mornaa tota 

BOAa. H B'bpa np'EBa3ArBAeHiiț || A cpANUNX CHBE TEAM. 

Rocranruha n Marganapa n Borpana Boetoaui. ui B'bpa Bo 

4tp Hawuy. Bkpa nana Oypibre ARopinta Asan 3EM4H. 

ekpa nana Bperu ABopunka. ropi'E Beaan, gkpa mana | 
Surete Îl 31
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Tewpria npakzaaga Xornnetaro. e'kpa nana Lewprie n nana 

Îwonamka NpăKaAagoRe nemtukHy, B'kpa nana ManSac n nana. 

(loc gol) upakzaaBote poatanekuy. B'kpa nana WpzuuA top: 

mapk cSuagckare. || g'kpa nana Dpanockaro necreannta. e'kpa 

nata B'kacpriun cnzTrag'k. B'kpa mana * Lanrogie — cToAnnRA. 

gkpa nana Guatiwna Grponua ancr'bpunka. B'kpa nana ha: 

Pzanmana vatuinka, f'kpa nana gopoirapk oanca lin B'kpa 

BZCAY BOA'Rp HAM MOAAABERIIĂ BEAHEHY N AMdânk.. d no 

HAUHA XHROTA KTOBAAET PENApA MT ATi uatuk. Han 

VO HANEPe POAA Hân nak Ba, koro Î(or)a n3eeper rnapea 

BWTH Hatueui , Bean AMoaaagcran. Tor Bu nm Henopturna 

HUI EFO Adâtie 1 NOTRPBEAENE. datGi HA Aaa Hi OVEpk- 

NA BanSite car Hat npăgiu Wwritii ui BHkSNAEiA na uy 

numeau nuban. ja na BSawen p'knocm un norapaăi-. 

Aeniz gacea$ moaS Brumenncatinoat$. Bea'kani Ecatni HauteatS 

E'kpnomS n nounmennoaiv Boa'kpunS nau$ Grponu Beatiz 

KomS aoroderS near. || n nama ueuarr Bag'kaarui Rzcen$ 

Herutioav AucmS nau en$. 

nncaa Nenomaro ua Gvuane, T3pai At. E. 

Traducere 

Cu mila lui D-zeu. lo Eremia Moshilă Voevod 
Domn țării Moldaviei. înştiinţare facem cu această carte 
a noastră tuturor cui pe dânsa vor cata sau celindu- 
li-se o vor auzi. iată această adevarata sluga a noa- 
stră credinciosul Pârvan fost aga a slujit noao cu 
dreptate - şi credinţă, pentru care noi văzând a lui 
cu dreapta credință câtră noi şi cătră a noastra 
tară ne-am miluit spre el cu osebita noastră milă 
i-am dat. şi i-am întărit noi lui de la noi în
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a noustră țară a Moldovei a lui drepte ocini şi 
cumpărăluri jumătale sat Rusi care e pe Ezer 
partea din sus și cu loc de moară în ezer care sin- 
sur a cumpărat de la Constantin fiul Mecei nepot 
batrănului Alec strănepot (loc gol) şi de la Focşa 
fiul Cristei, nepot. (loc gol) strănepot. (loc gol) cu 
10 taleri de argint din dresele ce a avut de la Ste. 
lau voevod şi alta parte de ocină din jumătatea de 
jos de sat Rusi. care iarăși el a cumparat de la Du-. 
mitra şi Gontea şi Nedelea fiii Mariţei nepoți Ileni 
cu 20 taleri de argint; şi iarăşi dam şi întarim 
lui alta parte de ocina din acea de mai sus ju- 

.mătate sal Rusi ce singur a cumpărat de la Ion 
fiul Stelului şi de la Zaharia ful Petrei cu 60 ta- 
leri de argint şi alta parte de ocină Ain aceiaşi 
jumatate de jos din sat Rusi care singur a cum- 
părai de la Nedelea fata Ilenii nepoata Hilipei. stra- 
nepoala.... drept 20 taleri din dreselecare le-a avut 
de la. Stefan Voevod; acea toată de mai sus jumă- 
tate sut Rusi şi cu loc de moara în ezer şi acele 
de mai sus zise parti de ocină din acea de jos 
jumatate sat Rus: care-i pe Ezer. dăm şi îutârină 
pe ele lui din ispisoace de cumpărătură ce a avut 
de la însuşi domnia mea, ca să-i: fie lui și ju- 
pâvesii lui Anghelina de la noi uric si cu toate 
veniturile -lor şi copiilor lor şi nepoților lor și stra- 
nepoților lor şi rastrânepoților lor şi la tot veanmul 
lor ce li se va alege lor mai aproape neruşuil. 
Jor nici odată în veci. lar hotarul acelei de mai sus 
scrise jumătate de sat Rusi şi cu loc de moară în 
Ezer şi ucelorlalte parți de ocină din cea de jos 
jumătate sat Rusi sa le lie lor din vatra de sat şi 
din câmp şi din apa pe parți cum li se vor veni, 
ar diu alte părti, pe vechiul hotar pe unde din 
veac a îmblat. lar la aceasta este credinţa. a noa-: 
slrei domnii mai sus scrise Noi lo Eremia Moghila 
Voevod şi credinţa prea iubiţilor, şi din inimă fi, a
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domniei mele Costantin şi Alexandru şi Bogdar. Voe- 
vod. şi credința boerilor noştri credinţa jupânului U- 
reche dvornic țării de jos cr. p, Cristea dvornie ţa- 
rii de sus cr. p. Gheorghze parcalab Hotinului er, 
p. Gheoryhie şi p. lonaşco pare. de Neamt er. p. 
Manule şi p..... pare. de Roman cr.p. Oră por- 
tar de Suceava cr, p. Bărnovske postelnic cr. p. 
Veaveriţa spatar. er. p. Gligorie stolnie er. pan. Simion 
Stroici visternic cr, p. Cărăiman pah. cr. p. Po- 
rontar comis şi cr. tuturor boerilor noştri moldo- 
veneşti a mari şi a mici iar după a noastră viată 
cine vaifi Domn din copii noştri sau din al nostru neam 
sau pe ori care. D-zeu îl va alege domn săficriîna 
noastră țară a Moldovei acela să nu le strice a 
noastră daanie şi intărire, ci săle dee și întărească, 
de oare ce le sunt lor drepte ocini şi cumpărături 
cu ai lor drepți bani. lur spre mai mare larie şi 
putere a tot ce s'a scris mai sus am poroncit noi 
la al nostru crediucios şi cinstil boiarin pan Stroici 
vel logofet a scrie şi noastră pecele so acățe la 
aceasta adevărală carle a noastră. 

A “scris MWebojaleo în Suceava la 1114 Dec. 20. 

NOTELE 

1) Qriginalul pergament bine păsteat, perete atârnată 
cu șnur albastru și în ceară, e sfarmata. Esle și o tra- 
ducere a lui Gh. Evloghie dascal din 177$ April 10. (Su- 
rele şi Izvoade III, 370). 

10i. Document din 7137 Ianuar 12. laşi. 
Sumar : Cartea lui Miron Burnovskie Moghila Vodă dată «neghi- 

nei Salomia Comisoae spre a-şi line jumătate din Boldeşti zălogit de. 
Ionaşcv ficiorul lui Calapod pentru 7U zioţi luată eu camătă de Li luni. 

Hu AAnpon apogeu Mornaa Porgoaa Baieo mac: 
TO PocNAaz Stâtae Aoaqtackoti Aaa ceath csc Aucm POCNOA-.



« Bamzi kwkrânn Gaaomin Roamcoar cup ua ca die 

mape mn nSr'kpuua KS napr'k aanien avkae cz aHBz a 
wnpi uSmzTrare Act car qe Hoaacip kape a$ docT Sat 
mapa Ac Aa Tonanio dseuopt aSu Rananoa KS mom Behu- 
TSA E ui Ac KAMUS UA AEHTBANIZ IM AcHi TOP ACKSA 
ApenT u Bacu, GATSu, ui 148 ar uiti ckpricoape At azp= 

măpie Sau ta5 nznaSr ac BSia Roc 40p ulu ASna awk cas 

ekSaar urk$ ganasrS un aamop. Îl awkemza ysnzurbe 
Muc Ka 45 AS4T dutii Bah KS KaMATă uihe 0zW ARAS 
ai ASun Apenmauk kaca auBz an .MITopue UB KAMata KzT 

ga dau nzu asmS un Apenr au'k tate cz n8 nSmkae a 

-MiTrpa akoa -prpău'k wunn(2) dizp me au'kera ubnzu'lez 
RS Wămtenti cz nzH SH ce B9p Aa Bani 'rou, AENALH Ul 

kamara „pannr'k veţi Kaprun a Amici aka, 

| Iluc $ rac gar +3pa3 tan gl, | 
Tocnoannz pru. 

Acta Gh. Stat, Bacău (Surete și Izvoade VI, 39) 

102. Document fără veleat (secl XVI.) 

Sumar : Zapisul adeverit de şoltuzui şi cei 12 păreuri din Baea, 
pria care popa Toader cumpără cu 16 taleri de la Stefan din 
Floceşti a treia parte din partea Eramiei, 

COe puma nona Toaarp wr Auraatajin ca Ian 
wr Paoutipui ! cne Kepna na npka, Illoaroava n Bi npara” 
poat Wr Bac n oana nenă Toaacp tac wrienz wm Ile 
dan. wr uac(r)a Gpeaie | no mmpera uacr 34 si Tantp. n 
Ada Buk3e roTOBH Hi RONA LH TUT WTPHE 34 BzCA uTo 
Hataer >Keprkaie n Aazope n | norwkmuca 3a Aocp'k Boat 

, „ui CBOETE Kâko Ad E Haaer i parea ne jean Ne uk ateria 
IHedanoan uro aa i BăAeT WTHeta pata, 4 nui wr noii



ToagtpeaS n apSe erou uagca ro a Bhunaa. a Ko'rope 
epareă nau IȚiekan | nan nakaena Ilepanoen aa Băaer 
mpetru asia | aie. apa anareaă. aan Beann$ Mapr$ 
pie i ICCPăBHA Uo4T$3 Hu NpzArapoa near wpauiSaSa, 

nic sa hac wi: ka. 

Traducere 

Cum au venit popa Toader din Anlalesti cu 
Ştefan din Floceşti fiii Ini Kiril înaintea Şoltuzului 
şi a 12 părgari din Bae.şi a cumpărat popa Toa- 
der o ocina de la Ştetan din partea lui Eremia pe 
3-a parle cu 16 taleri şi a dai bani gata şi a cum- 
pârat în acea ocina cu toate ce are jirebii ŞI La» 
zore şi s'au tocmit de bună voea lor ca să uu 
aiba a întoarce nici Şlefan nici semiuţia lui Ştefan, 
ca să fie ocină dreaptă, dar nici de catra popa 
Toader şi a femeei sale şi a copiilor sai în veti ; 
iar care ar întoarce ori Ştefan ori seminţia lui Ştefan 
să fe procleat şi anatema maranatema, mai mari 
mărturie au pus Şolluzul şi părgarii pecetea  ora- 
șului. | ! 

Acta Gh. Steat. Bacău, (Surete și. Izroade Vi, SI). 
Marea hârtiei porcul. 

103. Document din 71iS Noeim. 29. Iași. 

Suma: Cartea veliţilur boeri pria care atestă că 'au schimbat între sine, dând Vasile fiul lui Brudul 5 vecini cu 5 jirebi din Leu- cuşeşti lui Patraşeo vel drornie țării de sus pentru 6 vecini şi 6 ji- rebi din Cămârăzani; 
A 

7 Ian Oypikre rowacaou aawprnk Acân'ku Seman. u 
ai leak Haanka Xeratan | n npakzaan  CSuaneriu. n na 

9



Kupuuui ASanrpauco Beauxin mereatuk | n nat Huneap 

Reankiu aner'Eounk. n „HoSa gnembpuut n Teaatp | Bea ap- 

Mani Hi Facnaie IlpaxecaSa Agcopuur n Tuwprie aa 

ARSpHHR. we Npiuacuia up aan Raciaie cHi$ Ip5ASA 

enSr Azpacan. n ca ceerpa ere nonatena. Sepaatiă ue 

RIA MEDONSZEAELIH. AH | UGHCHACEANII HI HSAVHIAN, H AdAnt 

nem cScuan ca mer >inp'kăin wr ceno AeSnS | weijiti ue $ 

goaccr GSuanekin. vo Mnaocr an Îzrpauiko Beaniroaiw 

ALWpuUNE ropi'li BEA. a Nat ro AMHAOCI NATPANIKO BEA 

ABUOBIR Aaa Heat IecP cScua ca ter | np'beite wr 

ctao Hatkuo Ramzpa3anii. 'Tiaai pâani Buna eat UI ACBpo 

i BOANOIO Toate u3akuenie za H3uwkrenite. a At ww 

ac Sunusţuoai ere Auaocr | cia crkaereaceaa nokota BS- 

AFT CEBE. SUHHUNPIL MCIMCEE AWP POCNOANANII, | 1 Ha Roata 

kpa n Hank nesări n NoAricanin npnaeikoa KA cla 

nătma c&'kaereacTaa. 

UC OP 1ac. BAT, 300 Hota. Ka. 

Oyp'bke gopune (m. p.) Lanrepua : 

lea Panta tea Vara (m. p). 

Traducere 

Pan Ureache mare (vornic al -tării de jos şi 
pan Jsac Balica hatman. şi parcalub Sucevei, şi 
pan Ririţă Dumitraşco vel postelnic, şi pun Ai» 
coar vel vislernic şi Boul vislernic şi Toader vel 
armaş, si Vasile Prăjescul dvorme, şi Gh. Balş 
dvornic și Toader Dragolă vornic, cum au venit 
îvainlea noastra Vasile fiul lui Brudul nepol Dă- 
răbanului, şi cu sora lui avume Avrâmia, de nime 
siliti iei asuprili. şi au schimbat şi au dat 5 ve- 
cini cu 5 jirebii din Lvucuşegti ce-i în tinut Suce-
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vei, milei sale boerului Pâlraşco vel vornic țarii 
de sus, şi domuia sa Patraşceo vel vornic a dat 6 
vecini cu 6 jirebii din satul numit Cămarâzani. Pen- 
iru acestea văzând noi a lor de bună voue tocmala 
şi schimb pentru schi:sh. și de l2 noi am facut si 
inilei sale aceasta marturie păna când îşi va face 
ispisoc de la domnie; şi spre mai mare credinta şi 
a noastra pecele şi iscâlitura le-am pus la aceistă 
mărturie. | 

scris în laşi anul 7118. 
Ureache vornic Gligorcea 

Isac Balica vel hatman 

Acta Gh. Strat, Bacău (Surele şi Izvoade VI, $2). 

104. Document din 7120, Mai S, Iași. 
Sumar: Ştefan Vodă Tomşa dă câştig de cauză lui Baciul fiui 

diacului Jon care ui pus şi ferăe 12 zloți. în pricina de pământ din 
Văseani, şi unume a treia parte diu jumatate, cu Hugina și mătuşa 
lui Titiana şi ai lor, căci acea parte o cumparase lon diacul incă de 
supi Petru Vodă Schiopul, de când protimisul său nu mai avea putere. 

ÎȚlejan noenoaa (Boxiete aimaocri)ie rocnoaapz Beatani 
. x N Moaqagekon, we rre(raa)u a anu, pa, nad n npka i 

Hamemu Boakpu pv(uun)za wr GOsopouanu n Tiorka ere 

Tumirana un sar em Toaaep! n nunx pasbur na a cass 
name Bauva NUT WP Eackanu. PAAH EAHA uacT 34 WTruu$ 

WP cEA0 Bac | 
  
KAHN, WP NOAOBHHA CEAC TpeTaa Mac H pe 

KVU AXE ECTEHL HaHGan%HiH Aa BpaTer caw i nui'kan. a Ba. 
VA WHH peVu AXE RYNMA. Pioa wrinv Pia ere wii Alta 
BAan "pu ero SAT | Parapekuă. npui anu Ilerga Boegoaa. ui 
Hchăcek Kvnekior batai wruz ere wu aia vw Ilerov 
BOEBCAA. MHC AI H ca Bee CAB'BT aur caAțoai HI cz npa- 
BEAHHA CZAÂIAL. HI CHA | weprkoreal. AXE HE DOACEAETCA
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Hdt Bparire Wr 'roanka pateu, une | prynua n uri: 
rana MW cz en Loaatp win aocraaui wr mpa, nam lu 
wr ECE naw cate... a Bauva ca on pita wnn ov- 
Upathătica WT np'ka Ha | an n noemanni cete depre ei 
aaa ni 407 (en4'k) na npka aa ne natace aan! 'rera'ru PS. 
ynuz n Turităana n Teaaep n HHuţ. NAeeunuat x. anu 49 
RHBAT |! Ero nuioan:ke Ha eri Mp'Ea, ecua ancmoa HauHăt. 

nuc v tac akr +apă. man Hu. 

+ Locnoanna Bea'ka 

 BOHKO BEA A0rwâ;er vuna. 

Traducere 

Ştefan Voevod cu a lui D-zeu milă Domn țării 
Moldaviei cum a parât de faţa înaintea a lor 
noştri boeri Rugină din Oborociani şi mătuşa 
lui Titiana şi ginerele lui Toader şi cu alti razeși ai 
lor pe sluga noastra Baciul pilar din Vaseani peu- 
tru o parte de ocină dia satul Văscani din juma- 
tate sat a treia parte şi zicând cum sunt lor mai 
apropiaţi să întoarcă lui banii, iar Baciul insuşi a 
zis cum a cumparat acea moşie talal sau lon dia- 
cul pentru trei sute zloți tătăraşti în zilele Ini Pe. 
tru Voevod, şi ispisocul de cumparâtura Pa avut 
tatul său ton diacul de la Petru Voevod. Deci 
noi și cu tot sfatu! nostru am judecat lor cu 
dreapta judecată şi astfel am hotarât cum nu secu- 
vine ca să le întoarcă de atâta vreme. Deci Ru: 
gină și Titiava şi fiul sau Toader, dânşii au ramas 
denaintea noastră şi a tot sfatul nostru, iar Ba- 
ciul fiul lui Ion diacul dânsul Sa indreptat dinaintea 
noastră și şi-a pus sieşi ferie 12 zloti şi de acum 
înainte sa nu aiba a se mai pâri Rugină si Ti. 

Surete II / 39
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tiana și Toader și alte seminţii ale lor nici a mai 
dobândi vre-o danăoară în veci înaintea acestei cărț; 
a noastre. 

Seris în laşi la anul 7120 Mai $. 

Domuul a poroncit. 

Voico vel lugofat a învatal. 

Acta Gh. Strat (Surete şi Izvoade VI, 171). 

105. Document din 116 Iunie 17. Iaşi. 

Suma: :; Cartea veliţilor boeri pentru vânzarea ce a făcut Ionaşco 

Boldescul fiul lui Condre Boldescul în satul Boldeşti 2 părti din a 3-a 
parte din a 5-a parte lui Necoară logofătul cu 60 taleri. 

Ero aa Tpndan nocmeannk un HanpanzekSA n RacHa.e 

H Hpaziz n Kaanun ARopunun Taorunn | un Rpan oaie. 

n Geprie rzatzgauu, n nui noakpn n cavru I'oenoaa- 

PECKHY DIE 1 pătat! Sanie CA CECT HAI Banc. pu 

npinae pa naatu Iwnaniko Hi cacrpa re Togocita 

cuge | Bonpap'k Boageckva vivun craparo RoageckSa. 

MO HÂ AOEpOE BOA HEkHAI HENonS | ANU ANHNGUCHAOEANUI. 

W HIBOAdA HX Npagaa win îi aka. we 'rperaa dac | 

WT neraa acm Wwr ceo vaii ABRA uacru. "aa npe- 

ada nănv Hekoap deroien paan | iuecr  Arcrk TâAtpui 

CERPBNAX. U BăuaaTuă Hy han Mukoap nenazne Tu nn 

wa | 4 'Taarp cpespanui nau romoguk Ba pr Bnue 

peueuuț Lwnauiko n cacrpu | ero Togocie wm Haanit, ue 

A EHABUUH SA APBpEIe Hy TORA N HeNAzIOIE | naarv. 

4 AH UN OT Hac CATEOPHXOAN cECP  Hântie SamHCă, 65TH 34



Ce Acre | crao ackeak eaTBap'kio ni p'haenie wm rocnoz 
AHIIY €ro dIAccTH. Aa ce 'Suarr, | 

MHC Y tac. BAT. +3p5i lo K3, 
HekAA pan Keane 

43 Baciae ABoprutik Hckaa 
Tpudan nocrean Hckaa, 

Epacne AReprnk raoruie, 
Kaait Kautrau (|. p.) 

Traducere 

lata eu Zrifan postelnic şi Xâvrăpăscul şi 
Vasilie şi Vrabie şi Calin dvoruici glotnii şi Bran 
comis şi Serghie câmaraş și alți boeri şi slugi dom- 
nești scriem si dam Ştire cu acest al nostru ză pis. 
cum au venil înaintea noastra lonaşco şi sora lui 
Todosiu fiica lui Condrea Boldeseul nepoti bătrânu-. 
lui Boldescul de a lor bună voe de nime siliţi nici 
asuprili şi au vândut a lor dreaplă ocivă și moşie: 
din a 3-a parte din a 5-a parte din satul Boldesti 
2 părţi, acele le-a vândut boerului Nicoar logofăt 
pentru 60 taleri de argini și a platit lor pan Ni 
coară deplin acei bani 60 taleri de argint bani gata 
in mânule mai sus scrişilor Ionaşco și sora lui To- 
dosia la noi, din noi vazând de bună a lor tocmalz 
și deplina plată, iar noi și de la noi ani facut acest 
al nostru zapis să le lie de credința pănă când îşi vor 
face şi drese de la mila domnului nostru să se ştie.. 

scris în laşi la aul 7146 lunie 927. 
iscal Bran comis a 

az Vasile dvornic iscal 
Tritan postelnic iscal. 

. Vrabie dvornie glotnic 
„Calin capitan (pecele în fum) 

“Hârtie; acta Gh. Strat B cău (Sarete zi izvoade VI, 227),
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106. Document din 7078 Iunie 17. Suceava. 
Sumar : Bogăan Vodă dărueşte mănăstirei Tazlăului satul Ostup- 

cani pe Bistiița din ocolul târgului Petrii pentru pomenireu moşilor 
lui şi a sa: Dania e legată cu mare blestem. 

horaan Roegoaa Boikieio Aiaccrie reuapa 3tatant Aloa- 
AABCKOH, WE BAAPONPOHBROALR. FOCiIOACTBĂAMH HăHAt | Gadz 

PBIA NpoHBROAEHIEAL, H BOA HI YOT'Bhiea, anko Borg Npena- 

Boat lipociarui cep ua || naut. n AAA HI BpAPIIY POCHOACTRA MI. 

Hama cr, monacrupui Tasnoter'ku. AEK tem Ypaai poz 

AecrBo nprkuner'bi aa anucun name BLUE DPCHO ABadi Atapini 

1 Mace ec | rovaseti epatonay || Edspnat. catre ceao ua RUC'TOULĂ 

nanavk Ocrankanin.n ca man n cz pasa || n crSuaaui 

H CA RZCEAL AOXOAOAL. 110 "TOE CEAG BHIAO (PT WORWA K4ALEHIIOH 

AE0p8. |n nphikae cita apkark FIE BHA Aan Wr oOViika 

ocnoacreamn Gredana Foroai. more paan AGAwY || n ne= 
MHACBRAȚOM. Hânk AABa MonacTiipH TacAwBcko ca ere 

BruinHcannaro ceao || nanark OcrSnanin ua hucrpuuă. n 

CA AMAHHH, H ca tpaSamu Hi ca ceSiamn |] Borru Ba a uree 

ARawe n Np'E ARAB. Hay BOANTEANAL aula i B2 34 AS- 

uite || nic neceniccamoatv recnoacTeaaii. a ro c'k nokoverr cita 

iaurk aaanie | n awmacnanie pazepuTii Han n HAKOpa3  Bpa: 

TUTH MO cROEAoY || came Bvnerav. 'makoghi aa ccm npoka'kr 

WT Pă ECă CATROpUIArO HEv Hu stata'k |n wr npiucrăă ro 

MTpA NpcHio ABăXH Mapin. n WTA, crhiț Barob'kerinuu | 

H WR CTBI EPAXOBUUY AHOCTOAR. N TOTH TU I:kE 

BA HAREM Ha cagepk npociapuiuiț. n Wr Bac'kr CTRIN Hăse 

WT B'EKa Broy Bare VrOAHBUIHY. H Suacrie || Aa mmaeT ch 

ÎOȚAa n ca TRBKARioat apitat, ui ca ora He BA32- 

MAUR || Ha ra Bra. KpzR ere ua Hy. îi ua ag n. u 
EET H EVAer dun În Aa cc hauiei cr'ku aan WT7 Hac 

H Ca Băceai AOYoAwal, Bz Bhkui. un aa c'k ue | Syatn- 

AHdeT, i mic, v Gouag Bare. ao. tan, şi.
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Traducere 

Bogdan Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn: 
tării Moldaviei: iata a binevoit domnia mea din a 
noastră bună voinţă și cuget şi îndemnare, pre cât 
Dumnezeu a bivevoit a îndemna inima noastră şi 
dat-am şi am întors domnia mea sfintei mănăstiri 
de la 'Tazlau, unde este hramul Naşterii prea cura: 
tei stapânei noastre de Dumnezeu nascătoare și pu- 
rure fecioarei Maria, şi unde iasle egumen ermo- 
nah Efrim, un sat pre Bistrița anume Ostupcanii 

"Și cu mori şi cu jitnițe şi cu stupi şi cu toale ve- 
hiturile, care acel sat fosta din ocolul lârgului 
Petrei, şi înaintea acestei vremi înca fosta dat de 
unchiul domniei mele Stefan Voevod; drept uceia 
dat-am şi am miluit Domnia mea a noastră rugă 
mănăstirea Tazlăului cu acel de mai sus seris sa 
anume Ostupcanii pe Bistrita, şi cu mori şi cu jitnițe. 
şi cu stupi ca sa fie pentru sufletele noastre şi 
strămoşilor noştri şi a nasealorilor noștri. şi pentru 
sufletul şi mântuirea însuși a domniei mele. şi cine. 
S'ar cerca a rade aceasla daanie şi miluire sau şi din 
interesar schimba-o după ului de la sine putere,unul ca 
acela sa fie procleat de la bunul Dumnezen facătoriul 
ceriului şi al wământului şi de prea curata lui maică 
pururea fecioara Maria şi de cei 4 slinți bine ves-. 
titori (evangheliști), şi de cei 19 sfinți varhovutri a- 
postoli şi de 318  parinți care sau adunat în si- 
nodul de la Nikea şi de la toți sfiuții care din viac. 
bine au placut lui Dumnezeu, și parle sa aiba cu 
luda şi cu trecleatul Arie şi cu acei care au stri-. 
gat asupra D-lui Dumnezeu : sângele lui pe copiii 
lor. şi este şi va li în veci amin. şi să fie. sfintei. 
noastre rugi de la nvi cu toate veniturile şi altul. 
sa bu se amestece.
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NOTE 

1) Originalul  ergament aflător în grefa Curţii de A- 

pel din laşi. (Surele şi Izvoade VI, 397). Peceto mică în 

ceară atâenată. 

2) Unchiul domniei mele Stefan Voevod nu este al- 

tul de cât Stefan Rareş, frate cu domniţa Ruxanda, soția 

lui Al xandra Lipuşneanu, şi deci mama lui Bogdan Voe- 

vod. Se arată cu aceasta că dania satului Ostupeanii că- 

tră mânăstirea Vaziăului fusese dată de Stefan Vodă Ra- 

vel cu cel pulin 20 de ani mai înainte. 

10%. Doc. din î13l Iunie 25. Iaşi, 

Sumar: Cartea lui Stefan Tomşa cătră slujitorii de la Putna 
să lese în pace morile Tazlăului. 

Hw Gredau Team goegopa. Bit mnascTite. renapa 

BEMAH AICAAABCKON. MIMICA POCROACTPRAAUI.  CASraai i HAuun 

"Grapocreai vw Îlvmua. n ezraroat. 3a Xzncapu. n npouir 

CASTAM, HăuAi, KOAUUH ROTH XOANTH + CA CAStRore  roc= 

NOACTRAAMH 10 "POrO BAOCT Ad HAACT WOCTABIITI BEAAA V dtp 

40, HR alani Chu | MONACPHBIL PAAroAeMaa 'mazazva. 

H ROAMATPII TE WOHI HALAN TPâAt 40. TAY AAN. E HU 

CORE Ad HE WI |! AAHTE BAAYEATUI. HAN EZBHHATA WVO OTPAY 

MAH. HZ Ad BZAET Beata V atipiio. i tut cana | To'bez 

AA HE HMAET ca TR AAMHU, POE Baăi NHLUEAL, ÎI BOALA 

HE BAAVHT, Ep Aa pn || AT avea 40 Bpkaa Bikere, 

€DE B2AET BA REAHKAA Kapanit, HI Hi HE VunHATE, | 

V tac Bak FSpaa. 10. ke 

„ Gaat roenoanuz Beata. 
Haacie.



Traducere 

lo Ştefan 'Tomşa Voevod, cu mila lui Dumne- zeu Domn tării Moldovii, scriem domnia mea la slugile noastre staroştilor de Putva ; şi vatajilor de Hansari, și altor slugi ale noastre câte veţi hi îm- blându cu slvjbile domniei în acel ţinut, să aveți a lăsa foarte în pace niște mori a sfintei maă- năstiri numită Tazlăul şi bucatele ce dânsa a avut acolo la acele mori în ele chiar, să nu aveti a le În- vălui Sau a lua ceva de la acele mori, ci să fie foarte în pace., şi nici o treaba să n'aibă cu acele mori ; aceia vă scriem ŞI mai mult să nu învăluiţi, căci de va mai veni Jalobă, bine să Ştiti, că va fi de mare. certare ; şi altfel sa nu faceţi. 
Iosuşi Domeul a poruncit. 

In lași la auul 7131. funie 25. 
Vlasie. 

Originalul hârtie ; acta grefa Curţii de Apel din Iași, (Surete şi Izvoade VI, 404). pecetea in ceară roşie căzută, 

108. Doe. din 23% Aug. 10: Iaşi. 
Sumar: Cartea lui Miron Bârnovski Moghila Vodă prib care scuteşte de orice angărie satul Bărleşti, afară de cislă, de oase ce e au a face strajă pe apa Tazlăului celui mare. 

1 

lo Miron Barnovski Moghilu Voevod.. bojiiu 
milostiiu gospodarz zenmli Moldavskoi. | Scriem. dom- 
nia mea. tuturor. slugilor. domnii meali. câţi. veti 
îmbla cu slugile | domnii meali. la tinutul Bacăului 
dămuva. Şlire. dacă veti. vedea. cartea. ; domnii 
meali. iar voi sa aveţi. a lăsa. foarte în pace. de
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toate. angăriile. satului Bârleşti. numai să a:bă 

ei aş plăti cisla lor câlă va !hi scris în vistea- 

rul domnii meali. nici iliş să dea. nici sulgiu. nici 

| ontu. nici.... ar pici lup. nici o angărie câte sintu 

pre alți mil şei a domnii meale. pentru căci dom- 

pia mea. î-am lăsat să ţii străj | pe apa Tazlău: 

Lui celui mare. cum ţin şi alle străji şi de | 

toate sa le să ţie în sama de câte să țin şi altor 

străji | şi neme întru nimica să nui învăluiască 

pread sem listom | gospodstvami i nac na budet (ina- 

intea acestei cărți a domniei meale, şi altfel să nu fie). 

u las leat. 7137 August 10 dui. 

Saam gospodina veleal. 
lauăş, 

NOTE 

1) Originalul hărtie ; fără pecete ; grefa Curţii de a- 

pel din laşi (Surele și Izvoade VI, 405). | 
2) Cisla, fiind plata birulvi, cu cars se acoperea da- 

rea câtră Poartă nu se sculea nimene, ci de veniturile in- 

directe ca îlişul, sulgiu, untul, lupul. Motivul scutirii se 

arală că a fost slujba strâjii pe apa Tazlăului. Cum sin- 

tem la munte se vede că intre alte angării ce apăsau asu- 

pra celor de ja munte era și darea de lup, cum era acea 

a şoimilor, care se strângea de pe la Târgu-Ocnei. 

109. Document din s13€ April 13. lași. 

Sumar : Miron Barnovskie Moghila Voevod întăreşte lui Ivaşco- 
ful lui Cârjău stolaie cumpărătura unei vii din Slipoteşti cu 30 ta- 
leri de la Ivana fata Bredei. . 

Hw Mupon BapnoBckie RoegoAa S0XII MHA0cTi (roc- 

noAapz) 26%4n Moagagckon. | we npinaoii mpa roc-
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NOACTBAMu. Hi upba, gac'Ranti Goa'kpn roenoacrBaaini. ein 
i maani. Gasra | rocnoacreamu.  Heamko cunz Rzpxav 
CTOAHHK, ca AHN Bannc 34 cgta'kacmao wr Koama | uica: 
Sa ca | Aganaare:k naprapiiwr "ozn Tekvu n Wr 3am- 
dup crapoerk "Tekvuckon | Hi wm Avnva ne cnaTap wr 
Henepeui. n Hcana Baruu wm Rarzperiu. nu oda ap= 
Mau n Bacnaie || garun u we ]lon Cuanwn L'oc ne aapz= 
CREM, II (WWT AHOrII AVAĂ AcBpi 407 Taat NHeataljle n cee 
AEPEA |] creSauri ez or 3anuc Kano npinac npka una 
[vata Azia Bpeark wm cannonoreri kiar || nenonoxacia 
ANANBHCHAORANA u& 1oj fi A0BpO KOANOH, Hi NpOAAA cca 
npaga wrunt$ |] rana griorpaa, wm Gannorei. aa wua 
IIpoAdA cAra recnoacrRatn Bhupeuriiiu nato || ca Kap- 
REV păi 'pnaceBr Taatpi BHTI, WHo rocnoacreaati take 
aHAkkoa Tor Bare | Ba cgeaereacreo wr TIX ARai Ac6pi 
FOcNOACTEAAti B'RpORAXOA, H 'PakOMAe 1 ww POCNOACTEA4H 

|| aanexear n norepzanroa cas POCNOACTBAAĂ Buuincani 
Hă Pod Biiorpaa, wr Gannoreiii || tao pa ce? î wr roc- 
NPACTEAMH Npaga wrunuiS n gukSuatii H Spuk n UOTEpAAt- 
Aeni ca Bzc'kai || AOXoAoat. n un Aa ca He vamuaer np'ka, 
CHA ANETPOA POcNoACTBAati. 

CâA POCNOANNA gea'ka. 

V Hdc Bak Fapa3 re, ri. 

Ie dos pe indoilura actului se citeşte nota. 
Ba HEBHTIOCT Bv AĂSmirrps Great ea aoroder 40 

ABopanz v a'kAckou Beau, 

43 Harparuko aurora Aoreder Hekaa. 

UHTAHAUI 

Suvete JI - 33
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Traducere 

loan Miron Barnovskie Moghila Voevod cu a 

Jui D-zeu milă Domn tării Moldaviei; ială au venit 

inaintea Domnii mele şi iuaintra tululor boerilor 

domniei mele a mari şia miri sluga dornniei meale /- 

vaşco fiul lui Cărjău stolnic cu uu zapis de măr- 

turie de la Cozma şoltuz, cu 12 pargari din târgul 

Tecuci şi de la Zamfir starostea Tecuciului şi de 

la Lupul biv spatar din Nicoreşti şi Isaia Batin 

din Batereşti şi Toflea armaş şi Vasilie Balin şi de 

la Popa Simion cel domnesc şi de la multi oameni 

buni de acolo seriind şi imarturisiud în acel zapis 

cum a venit înaintea lor loana fala lui Bredea 

din Slipopoteşti de nime nesilita nici asuprila ci de 

a sa bună voe şi a vândut u sa dreaptă ocină o 

vie din Slipoteşti acea dâusa a vândut slugei Domoiei 

mele mai sus zisă lui Ivaşco fiul lui Carjeu pentru 

30 taleri bătuţi. Deci Domnia me cum am vazut a- 

ucel zapis de marturie de la acei oameni buni 

- domnia mea am crezul şi aşijderea şi de la Dom- 

ia mea am dat şi am întărit slugii domniei mele 

mai sus scrise pe acea vie din Şlipoleşti ca să-i he 

şi de la domnia mea dreaptă ocina şi cumparăluriă 

şi uric şi întărire cu toate veniturile şi altul să nu 

se ameslece înaintea acestei cărţi domneşti. 
Insuși Domnul a porontit. 

In laşi la anul 71371 Ghenar 13. 
„In lipsa credinciosului Dumitru Stefan vel lo- 

gofăt la curtea div ţara Leşasca”. 
Eu Patraşeo Başota vel logofat am iscălit. 

Tigănaş 

NOTE 

1) Originalul hârtie; acta Gh. Stat, Bacău (Surete 

şi Izvoade VI, 433).
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2) Vel logofătul Dumilraşco Stefan lipsind dela Curte 

a iscălit logofătul al doilea Pâtraşco Başotă. Notiţa ne 

spune însă că D. Stefan logofâtil cel mare ea dus la 

Curtea leşască, credem în afaceri politice, domnia lui Bar- 

novschi Vodă fiind foarte agitată supt vaportul relaţiuni- 
lor din afară. 

110. Document din 1129 Sept. 16. 

Sumar : Ghinghea şoltuzul de Ajud adevereşte că Chiriac par- 
calab de Putna a cumpărat a treia parte din a șeptea parle din 
Conţeşti cu 33 taleri de la Tofan Bubaiu. 

Eto az Ghinghtk şoltuzul i dva na dest (19) 

prăgări ot trâg Ajud | marturisim cum a venit îna- 

int& noastră 'Tofan Buhaiu | ot Contăști. şi cu frate 

“său cu &urgul, şi cu Malută | de au vândut lui Ki. 

riiak prâcalab ot Putna. a lwr direap | ta weina şi 

moşie. ot Contaști. dintra ștkplk | parte a treia 

parte. dereptu trei zăti şi trei de la | leri. d'kea 

văzum a lor buna tocmală noi am facut | zapis 

şam pus pe&bte tragului. ea săi hie | lui ocin. în 

veac neclatită. 

vit. 7199 Sept. 16. 

NOTE 

Originalul bârlie, comunicat de librăria Şaraga. (Su- 

rete şi Izvoade VI, 450). Peretea târgului Agiuiului cu e- 

xerga : î 'Tparya âuSASAsii. Pe pecete se vede un cleşte şi o 

rielă, semn că târgul era compus din meșteșugari. In dosul 

actului se ceteşte Cernat. o 
Doc. noslru îndreptează greşala ce s'a făcut cu zapi- 

sul aceluiaşi Ghinghea şoltuzul de Agiud dat pentru U- 
rechești şi crezut a fi din 7031 (15923), afiător în arhiva E- 

pitropiei Sf. Spiridun din laşi.
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MU. Document din 5121 Ghenar II. lași. 

Sumar : Stefan Vodă Tomşa dă dreptate eneaghinei lui T. 
Dragolă in pâra ce a avut eu Cernat biv logofat peutru 130 stupi 
de albine. 

+ Gredban Boegoaa. Boxiero AiccTiie FeuApa 3tn 

Moaaanekon. we nginae npba | nam caSra nau Wepnar 

SHE aoroder. n meraa Ha Rukruua Toaaspv Aparoră || 

enue Kaas Epe ez3rka ca Aparorz cala co n Tphar- 

ckr nuean. a ex "rom || eumpeuennin Wepnar sacre Acnpere 

Boa lpocria na B'krunk 'moaacpv Apăroră || npoenie n 

ca ainpenie paan Tor n r(o)e(no) pasa CAT BopuzWat cu noSr- 

Epzaetie || kaxo wr czaa na up'Ea, Aa He Haar EH: 

nucatiti epuar aan noro erati || nukoane na Hu'bk= 

runk ToasepS Aparora pasi THR enummncannu  nuaui | a 

HH Hidu Id NEA BAAOBATH Np'kA, CH AHCTOAM Hatna. 

MAC Y tc, RAFO. F3pRa Pt, ai, 

r(o)clns)a(n)ua. grata. 

Bono Bea aoroder Su, n mekaa. 

Traducere 

Stefan Voevod cu mila lui D-zeu Domn tării 
Moldaviei: adica a venit înainlea noastra sluga noa- 

stră Cernat biv logofat și a pârât pe doanina lui 
Toader Dragota, asttel a arătat cum i-a luat lui Dra- 
sotă o suta şi trei zeci stupi, iar la aceasta mai 
sus zisul Cernat de a lui bună vora ertat Doamnei 

lui Toader Drugota cu ertare şi cu pace; pentru aceia 
şi Domnia mea am facut ei întărire cum de acum 

inainte să nu mai aiba mai sus scrisul Cernat mai 
mult a pără vre-odută pe Doumna lui Toader Dra- 
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gotă pentru acei de mai sus scrişi stupi, şi nici o- 
data pe eu sa n'o mai învâluiasca înaintea acestei 
cărţi a noastre. 

S'au scris în laşi la anul 1121, Ghen. 11. 
Domnul a poroneit. 

Voico vel logofat a învălat şi a iscalit. 

Originalul hârtie; comunicat de librăria Şaraga Iaşi. 
(Svrete şi Izvoade VI, 485) marca hârtiei porcul, pecele 
aplicată cu ceară, se ceteşte 1 Iw Greann Boa. BâxiR 
Macri. cun "Pauli ROEkoAA. cap de bou; corona, stea, 
soare, lună, sabie şi buzdugan. 

I2. Doe. din 7095 Mart 5 laşi. 

Sumar: Petru Vodă Șchiopul întăreşte lui Chicer diac cum- părătură ce a făcut- în satul Ilişeni cu 160 zlnţi tătăraști, de la Cos- tin şi lon, fiii lui Petre, nepoți lui'Daşco, cu care bani ei şi-au plătit capul. 

Ilerpa BOEEOAA. Biro Macri renapa 3eatăn  Aloa- 
AdECKON. WE) PIGINAE NEA, Has H IDEA Veuâmn nava || 
AMoaaageknain noakpu. Kocrun n EBA cgon Îwn ce nerpn 
EnVuu, Ăauuko, netu HENOHVAAEUH.. atuinpui || chaogann, ui 
IIPOAAANL HF Npatoio Wwrinnv uacr na umo c“k H3BEpET wr 
Hanutau wm HCNpHEHAIIO || uTo nmaa WTEU, HX. VT aatăau- | 
ADA BOEROAN. Pa npoaaan cass'k Hauicaioy Ruuep Aa |] 
34 pă BA4TH PaTapekHY. n €A THAN NHN'E3H Wu COR Ba: 
MAATHAH raagv, n escraguit ch caSsk cass (sic) nau 
Buutg AITA H BANA4THA HA BACH HENAZHY no Hi item At- 

cb 3aaTu TĂTagckuX. V pvku || anwpeuchuy. uno au ana 'baure 
IX AOBpOIO BOA TORMEXIO  HCNAZHON BanlaaTv. a AM Ta 
KO | AE H WT Hac cât AdAH Tâa NPEADEULHINAA ac 
Rocrunv n Bpar ego Lun cnoge Ilirpu euvun Aawko |
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wTr cedo Hanurai Bi EMOY. CA BZCEal ACXOACA. N HH Ad 

ek ne ovatniuaee mpa cai aicToat || nauiai, 

MHC OY Ic RATE F3u5 MapT e. 

r(ojento)a(n)uz aza(ka). 

Grpouu, BEA Aoroder tckaa. 
Ț BVBHIIKO, 

Traducere 

Petu Voevod cu a lui D-zeu milă Domn ţării 

Moldaviei cum a venit înaintea noastră şi înaintea 

tuturor alor noştri Moldoveneşti boeri Costin şi 

fvatele sau Ion, fiii Petrii, nepoți lui Daşco de nime 

silili nici asupriţi şi au vîndut a lor dreaptă ocină 

partea lor ce li se va alege din Ilişăni din dresele 

ce-avut tatăl lor de la Alexandru Voevod aceia au 

vândut slugii noasire lui Kicer diac drept 160 zloți 

tatărăşti şi cu acei bani ei şi-au platit capul; şi s'a 

sculat sluga noastra Kicer diac şi a platit lor toți 
deplin una sută şi şese zeci zloți lătărăști în mâ- 

nule celor mai sus serişi. Deci noi văzind a lor „de 

bună voe toemală şi deplina plata și noi înşine și 
de la noi am dat acea mai de sus zisă parte 

lui Costin. şi fratelui sau lon fii Petrii, nepoti lui 

“Daşco din satul llişani să fie lor cu toate veniturile; 

şi nime să nu se amestece inaintea acestei cărti a 

noastre. 
Seris în lași la anul 7096 Mart 5. 

Domnul a poroneit. 
Stroici vel log. a iscalil. 

Buziuco. 

Originalul hârtie ; comunicat prin librăria Şaraga, 

lași. (Surete şi Izvoade VI, 488) pecetea în ceară roşiecă- 

zută ; se păstrează numai vata ce se punea supt hârtia 

romboidală. |
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113. Documcat dis 708 Ghenar 21. Iaşi. 

Sumar: Bogdan Vodă hotărăşte că Ionaşeo și Sava Lentoviri 
si întoarcă Unciului şi restu] de GU zloți din 233 zloți cu cât Ou- 
ciul cumparase moşia lorcăuţii, a treia parle din parlea din sus. 

ÎUPAAI ROEBCAA BOWIEIO  MHACcTIIO ocne Aap  BEatan 

“Aloagagekeni, Aaan cca cacySk nameaiv  lvonamko || ni ce 

crpuunuS cgoio cat Aenmonnua. rper8io uacr wr cea wm 

lopkwanun Bila uacr Ip ||... Bia npopaa wnuSaoan 

BA CAP BA4T VATApeRiik TOTO uacT. 4 Hak Îwhauiko a 

want || gepuoya wnuSaogu mori untksu np'ka aa. aan... 

. AWcTraă EMS 3 nui ă Baar lu nasc ca5 aan n 

Ha BAHKSIE.., uporome Hu Aa ch ne Sanuiarr np'ka, || cuav 

MHICTOA NAUM, 

muc $ tac BATO 3011 DEH. Ka. 

Cat POCIIO AHHA Ka844, 

ttankin 407. Suna. 

ai. Grpaua mica. 

Traducere 

Boglan Voevod cu mila lui D-zeu Domn tarii 
Moldovei; dat-am noi slugii noastre iui Ionagco şi ne- 
polului sâu de soră Savei Lenţovici a treia parte 
de sat din Iurcăuţi cea de sus parte ce.... a fost 
vândut'o Onciului drept 233 zloți tataraşti pe acea 
parte şi însuşi lonaşco el i-a întors Onciului acei 
bani înaiulea noastra, dar i-a rămas lui din aceia 
60 zloți şi să aibă a da lor; pe mare... și de a-



ceia nime să nu se ameslice înaintea acestei carți 
a nozslre. 

Scris în laşi la anul 7078 Ghenar 21: 
Insuşi Domnul a arătat. 

Alex. Stărcea a scris. 
Marele logofat a învatal. 

Originalul hârtie ; comunicat de librăria Şaraga. (Su- 

vele şi Izvoade VI,497).Pecete mică în ceară:ncuar Iw BE. PAS. 

114. Document din 709$, Iunie 21. Suceava. 

Sumar : Petru Vodă Şchiupul dă rămas pe Ostuhie în judecata 

ce a avut cu Boghean Uşerel şi Vasean diac pentru niște livezi din 

Pomârla şi nişte vecini. 

Ilerpa BotRoAa BOXIIO AAocTiIO  Pocnoaapa Beatani 

iMoagqagenon. we npinae pa nau. Rer'ku  Viuepea ji n 

EZCRAH pirat, HU r&răanca ca wcradie cu auto n ca 

Muyar. rrkraanek || paan canu caacae wr Ilompaaa. una 

AU ECMI HAL VUNHHA BaROH, AB HA HtAda We Tu] 

CAAOBE. NOHERE HECHANT, 5 uk vornunv, mâme Boran ui 

BECRAH. a Wii, 3veraan Ha || wcmadie ui na Muia. kare 

AA HE HAAIST WH BESATH aYoan. VOT 'THX | cagone. n ia 

HE AAN HH EAHA pbAo ca "Try caaoge uporo, wr nun'k 

Ha nip'ka, | aa ne nasarer wi ne mmibraru, ni pa cia cvena 

ME NOBAn. NARHA Ad HE MAAIOT Ap ÎI KAI. HIIkOAn:e 
Ha Bi. NPAA CHA ANCTOAM Hama. 

MHC Y cVUaE EA Faun, 10 Ka, 

Lan pru. | 
| Gmponu nea aeroder yu, 

T'kur,
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Traducere 

Pelru Voevod cu mila lui D-zeu Domn tarii 
Moldovei: iata a venit înainlea noastră Boghean L- 
șercl şi Văscan diac şi Sau pârât cu Ostatie fiul lni 
Paşeo şi cun Mihai şi sau pârât pentru o livada din 
Pomârla. Deri noi înşine le-am fâcul lege. cum sa 
nu le dea din acele livezi, pe care nu le-au săditei 
pe a lor ocine. Şi usttel Boghean şi Vascan ei, au 
rămas pe ustalie şi pe Mihai cum să nu aibă eia 
lua vimica din acele livezi și sa nu aiba nici o 
parte din acele livezi şi deci de acum înainle sa 
nu aibă ei a se pâri. şi pentru acest vecin care l-a 
perdut; deci sa. nu aiba a mai stapâni nici 0 da- 
năoară în veci înaiulea acestei cărți a noastre. 

Scris în Suceava iu anul 7098 lunie 24. 
D-l a ms. 

Stroici vel Jogofat a învatat 
| Gheanghea. 

Originalul hârtie, comunicat de librăria Şaraga. (Su. 
rete şi Izvoade VI, 498). Pecetea mică: $ anascruR Boxie 
Jw Ierpa KOEBOAA. 

115. Document din "115 Noem. 17. Iaşi. 

Suma» : Costantin Moghilă Voyă întăreşte lui Isac Baliea hal- 
man cumparăturile ce a făcut în satul Şiieşeul de sus de lu FElinea 
fata Ciornoşcăi şi de la tatăl ei,şi anume 3 locuri de case şi un loc de 
moară cu 90 taleri. 

Hw Rocranruui atorhaa BorBoAa BOAire attaccrire rec. 

noaapa Beata Moaaagekou. was npina NpkA || aan. n 

npEa, namean caekn. Gonna. sapa Vopnomaut. wm ceao 

emuunot ileazurze * enSra Aparniia, ni Dposata H 3a A0npo 

Surete ÎI 34
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ECATE £0i, HEGMARE  HENONOEAEHA, - Arii | NBHCHACEANA, Hi Npo- 

AAAd, CROA. NBAEA. Tina. Hi A EAnne. uTo wa, Hatkaa. 

$ ceae, gminna. llnanueg, avkere 3a Apă atm. n avkero 

sa anii o ÎĂHaie, | Pad IEC AFCAT 'Tâqtp €pEBHIIX. 

ta ngoaaaa. namea$ gepuoatw n nouneruaS noa'kpun | ea 

Baanta Xeratani. n MA4TrHA e Banca. PH Munka Butu- 

HAN, n Take:kAepe | Bzcraaock L'posag. wruiw Santa. ara 

VopigouRă. WI DpOAăA Rei. NpaBa. Sina |; atkcro 34 eta 

APMA. TH BA 'Toe cea. Bnuinncanee, enuia Iluanineg. past 

ronateke | maarp ro em$ bule ora vru, avkero sa 

  

eAHa pom. Ba Rviemioe, wr ia Goiponie| aztpa Alapura. 

N NAKHAE. MAATHA EA 34 NO4HO. iau nounren goa'kp Buui- 

anca cr! Heak Baanta Xeratan, kat paan an era 'Eaue. 

ASBBO BOAHOE TOKANIAO II NOALICE BANAATb || A AM ElȚIE ECANII 

AdâN H NOTROBANAN, CA ci Hal HCIIHCOK. KARO Ad GSALT 

EA, A APT ae, ATI. Hi A'banintio, că Erc AOXoAcAt. îi 

HU Ad CE NE WAMHIUAET, 

cam rocnoanniz Bt4'ka. 

$ sac. akm +apui Ho. zi, 

Grponu. Beankiu aoreder Suna, 

[arpauie ARopunk Hehaa. 
lo nauke, 

v Ba nestTrucer na Grponuk Beankare asrodera. 

Lopamko aorâder neraa. 

“Traducere 

lo Costanliu Moghila Voevod. Cu mila lui D-zeu 
Domu tării Mollovei. iată a venit înaintea noastra 
și înaintea sfatului nostru Elînca fala Ciornoşcăi, 
din sat din Silişeul de sus nepoata Drăghinei şi u 
lui Grozav de buna voia ei, de nime silită nici a- 
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suprita, şi a vândut a ei dreaptă ocină şi moşie, ce 
ea a avut în sal în Şilişeul de sus, loc de două 
case şi loe de moară, în Jijia, pentru 60 taleri de 
arginl, acela Pa vândut credinciosului nostru şi cin- 
sitului boer Isac Balica hatman şi i-a platit ei de- 
plio acei bani mai sus scrişi. Şi iarăşi sa sculat 
Grozav tatal lincai, ibarbatul Ciornoşcăi, şi a vân= 

dut a sa dreuplă ocina un loc de o casă iarăşi 
în acel sat mui sus scris în Şilişeul de sus. drept 
30 taleri, ce şi lui i-a fast acea ocină loc de o 
casă, de cumpărălură de la Sofroniu fata Maăricăi, 
si iarăşi a platit lui deplin al nostru cinstit boer 
mai sus scris Isac Balica hatman. Pentru aceia şi 
noi vazând de buna voe tocmală şi plată deplin şi 
noi încă de la noi i-am dat și întanit cu acest al 

noslru ispisoc ca să-i fie și lui de la uoi ocină şi 

moşie cu tot venilul. Şi altul să nu se amestece. 
insuşi D-l a poroncit. 

în laşi lă anul 7118 Noem. 17. 
Stroici vel log. a învățat. 

Patraşco dvornic iscal. 
lonaşco. 

„In lipsa dumisali Stroici marele logofat. 
luraşco logofat a iscalit. 

Qriginalul hârli€, comunicat de librăria Şaraga, Iaşi. 

(Surete şi Izvoade VI, 499). Pecetea câzulă. 

116. Document din îIS Dec. 27. lași. 
Sumar : Costantin Moghila Vodă întăreşte lui Isac Balica hat- 

man cumpărăturile «e a făcut în satul Şilişeul de sus de la Elinea 
şi de la Grozav tatăl ei u 3 locuri de casă şi locuri de moară. 

Hw Kocmarun. Alornaa ROERoAA.  Boiero  AAecTiIo 

rocnoaap Bata Moagagekou. W  NPIHAE MpEA, Had. Hi 

npea | mamii Boa'Epii. Ganna Aocuka “ophviukărn. BHSKa 

Aparnnn n Tposagni. ne EH APO BOAN || HERHAt HenoHS- 
.
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AENA,  AHHNPHCHAOBALIA, Hi NBOAana CRX pata WrHHa un 
AEAHHHY, WT uenpugu || aie urw matana 34... Wwru. Bot 
kogi. avkero sa ABA qoatoee, ww anuuiin Ileacurev | 

  

Ii 

WacT HY BpOA 3a Atat Ha Suite. uTo Y BOAOCT A0p0- 

XOHCKOAV, "Ta OpoAaaa Hauitatv ioueretinoav !: Boakpunr nu 

Icak aanka reTaan 34 ter AEcAT TAAEDH  CPERHIY, CH 

BANAATIA în kace nenazia. || n Sroa That NpInAE pe, aan. 

H IpEA Hama, Bea'kpui. Pposat we, BuuinneanEu e- 

AHU KU NARMĂ NO Eni AOBpOIO BOA 1 Hpoaaa BAI NIpAgor 

VOTHUNV Hi KVOEMHO AVECTO 4 EAIA AA WW'P TUrOA ceda 

w7 || anuiniui Tlleaeuer n ca uacr en wr BPOA Ba atat 

UT9 B'Euue Ea Renato wm Godponia-Azipa Mapuu "Ta 

NpoAaA "Ph Hameatv Boa'kpunv niv Heak. Baanka Teratan 

SA PH ASCAT TAA, BHTHȚ. Hi BANaaTHA || Hat Bzce uenaztia. 

kai Baa Rao AA €eT ca Hi WT Hac TU” BHiunncanuuț 

avbero 8a "pn poa wr Bu. |) Mleaeuev wrunr n nor: 

BpEAeiu || ca Bzcea ACXOAcAt. îi MI AA ce HE VANUIaET, 

mic $ tac, BAT Spui Afk. R3, 

r(o)en(0)4(u)uz peu. 

NATpALKS ABOPHAR VU. H MCRAA.. 
. 

HEBOWBATRO, 

Traducere 

lo Costantin Moghila Voevod, cu mila lui Dam- 
vezeu Domn țării Moldovii, iala a venit înaintea 
noastră şi înaintea a lor noştri boeri Elinca fata 
Ciornușeăi nepoata Drăghinei şi a lui Grozav, de 
a ei buna voe de nimene silita nici învăluita şi a 
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xândut a sa dreaptă ocina şi moşie din diresele ce 
dânsa a avut de la.... Voevod, un loc de doua case 
din Şilişeul de sus şi cu locul lor de vad de moara 
în Jijia, ce-i în ţinutul Dorohoiului, aceia au vândut 
cinstitului nostru boiarin pan Isac Balica hatman 
drept 60 taleri de argint şi i-a platil ei toţi deplin. 
Şi într'acestea iarăşi au venit înaintea noastra ŞI 
înaintea a lor noştri boeri Grozav talal mai sus 
scrisei Elincai, iaraşi de a lui buna voe şi a vân- 
dut a sa dreaptă ocină şi cumpărătură loc de una 
casă din acelaș sat din Şeleşeul de sus, ȘI cu par- 
tea ei din vad de moară, ce-i fusese lui cumpârâă- 
tura de la Sofronia fata Maricai, aceia au vândut'o 
iarăşi la al nostru boiarin pun Isac Balica ghetman, 
drept 30 taleri batuţi, şi a platit lor deplin. Pen- 
tr'aceia ca să-i fie lui si de la noi acele de mai 
sus scrise locuri de 3 case din Şeleseul de sus, şi 
intăritură cu toate veniturile. Și altul să nu se a- 
mestece. 

Scris în Iaşi la avul 7118 Dee. 27. 

Domnul a zis. 

Patraşeo dvornic a învatat şi a isealit. 
| Nebojateo. 

Originalul hârtie ; comunicat de librăria Şaraga, laşi. 
(Surele şi Izvoade V$ 300). Pecete mică Iw Koceranrun Mo- 
răâa ROEROAA, Capul de bou, stea, soare, lună. Cuprinsul 
actului e aproape idenlic cu cel de mai sus din 17 Noem- 
Ce a hotărât pe Isac Baliea să! scoală două ispisoace pentru 
aceleaşi cumpărături, din diferența mică de context nu o. 
putem prinde pe deplin.
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117. Doc. din 7136 Ghenar 10. Iaşi. 

Sumar : Miron Barnovskie Moghila “Vodă întăreşte lui Gh. 

Roşca visternie cumpărătura ce a făcut pe o şesime “din jumătate 

sat” din Scobinţeni cu 75 taleri de la lonaşco şi fraţii lui. 

Suret de pe ispisoc vechiu pe hârtie de la Miron 

Barouvskie Moghila Voevod. Seris de Vlasie diac în Iaşi. 

din leat 7136 Ghenarie 10. 

Precum venind înaintea noastră şi înaintea 

poerilor noştri, boerul nostru Gheorghe Roşca Vis- 

ternic cu un zapis de marturie de la Neaniul Par- 

calab din ţinut Cârligăturei şi de la Lupan vâtav 

de visternicei din Scobinteni şi de la popa Grigo- 

vie din Todireşti, şi de la lonaşeo și Misail din 

Arpaşeşti şi Vasilie Tăutu şi Gavril Şuverdean şi 

Gligorie şi Pavel şi Dănilă Corovan din Scobin- 

teni scriind întracel zapis precum că au venit 

divainlea lor lonaşco şi frate său Grigorie şi sora 

lui Marica toţi fiii lui Gheorghie din Scobinţeni, de 

buna voia lor sau vândut dreaptă ocina lor și 

cumpărătură din giumâtate de sat din Scobin- 

teni a şesa paule, şi cu o a şeptea parte din he: 

Jeşteul cel mare, din ispisoc de cumpărătură! cel 

are tatal lor Gheorghie de la Miron ficiorul lui 

Craciun şi acesta o au vândut boerului nostru Gheor- 

ghie Roşca Visternic ; drept şepte zeci şi cinci la- 

leri bani gata. Drepl aceea şi de la uoisa fie boe- 

rului nostru lu: Gheorghie Roşca Visternic. dreaptă o: 

cină şi cumpărătură şi urie şi întărilură cu tot ve- 
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nitul vestrămulat nici o dinioară în veci şi altul 

să nu se ameslece. 

Insuşi Domnul a poroucit. 

Vlasie. 

„De pe sârbie pre linba moldodenească am 

tălmaăcil la anul 181î Fevruarie 9.“ 

Cluceral Paval Debrici. 

Du:nitraşeo Ştefan vel Logofat 

Comunica! prin librăria Saraga laşi. (Surete şi Iz- 
voade VI, 391). 

11$. Doc. din 7097 Sept. 2. Hotin, 

Sumuv: Zapisul de mărturie a lui Gheorghe şi Frăncescul 
păreălabi de Ilotin cum Druţea 'Nemiş au vândut partea sa din Băr- 
noul popei Tomşa din Hotin cu 200 zloți tătărăşti. 

[lan Pewprie n nani Ppanureva npakaaasorl Xworiuiui- 

crin. coate npinaou'k npka, mac. apvuib | llenaper n cz 

cota cterpa Îrnanita mutat  nenouSăceniii — aHunprien ogari. 

9 CBOETA | ACBpOH BOAEIO NpOAda CROI page WwruH$ H 

AtAtnuS wr ce4o Bpanesa wm mperaa uacr ! ceao 'rprkras 

vacT, WT Îaroukoeuui, 17 npukSTHOE N AT BZCEy Wpoţ- 

KVTOB, H NpOAdA | en  naemenunogn cRotatv nonv Toata 

wr rpaa Xorunekin, sa ARE co 3aaruy | rarapekur. 1 
nataa atcuă Hi Tau/E. wr nphenante 3a norapaaetiie ! wr 

SNAEBANApA ROEBOAN.H NpH Moi Hf AOBPO ROANISIO TORAIEK GhiA 

AAN Ao6piu crapin | garox. Alapnui garay. n Aanuva Bara. 

n GOpaunckin garax. ni epin Baraț. n Aparman gara || une 

AH BHAEAn, Hy AOBBOROAHIN TORA 1 NAZINSIO Banaa?$S 

n npkannwk B'kpa ; n neanocri neukTi ego ca npu- 

AARHA K2 cea Hf Banner aa ck sac, 

Peaop aitak n nuc. oy Xorun Ba'br 7Faus aicua. cere. 

(L. p.)



Traducere 

Pan Gheorghe şi pan Frăncescul pareulabi de 
Hotin ; cum au venit îuainlea noastră: Druţea ne- 
miş din Şendreni, şi cu a sa soră Achilina, de ni- 
meni siliți nici imvăluiţi, ci de a lor bună voe au 
vândut 2 lor dreaptă ocină şi moşie din satul Băr- 
noul din a treia parte de sat a treia parte, din 

Pliuşcăuţi, din colune şi din toate colturile şi au 
vândut dânşii seminteniei lor popei Tomşa din ceta- 
tea Hotinului cu 200 zloți tatarăşti, ce le-a avut 
moaşa lor Taţea, din divese de întăritură de la A- 
lexandru Voevod. Şi într'această de a lor bună voe 
tocmală fost-au oameni buni şi bătrâni lu aceastu 
Marin vatah, şi Dauciul vatah, Orliaski vatah, şi 
lurie vatuh, şi Dragsan valah ; deci noi văzând a 
lor de buna voe tocmală şi deplina. plată si alălu- 
rata credință şi atârnate peceţile lor, înşine am 
pus'o la acest zapis al lor sa se ştie. 

Fedor diac le-a scris în Hotin la anul 70958 luna 
Sept. 2. 

Originalul hârtie; din actele defunctului Iancu Codre- 

seu, traducerea s'a publie.t în Uricac XIV, 159. 

119. Doc. fără veleat (catră 7194). August. 

Sumar: Petru Vodă Şchiopul intăreşte popei Roman, nepot 
lui Gherasim, cumpărăturile ce a făcut: cu satul Bârnova cu 175 
galbeni de la Petriman vatah şi Ion strănepoţi Costei visternicul. 

+ ÎleTpa BOEROAA BOiEO  AHAOCȚILE PocNOAdp BEA 

Aoaaanekou, (we aginacure np'ka nai up'Ea, Senat a- 

umar | Woaaagcknatn foakpn Ilerphaani BATAX H BpaTa 

ero Îwhauiko n CECTpA HX BACYTKA CHVBE | Bâcko VHOVKORE 
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WAENKH uprkeonvun Grau EUCTIIPHHR o HN AOBpot. 

ROATE * HERMAN HENONVAE EN AHHUPHCHACBAHU 1 NpoAaani 
CBelo  HpaBete. WTun$ ! Bacu uacru up pe c'k uagepvir 
Wr cete wr hapnog ww... po uman wr Sacăan Apa 
GCEBOAMI. TA MPOAdAH €ROEAOY NAeatetikoy (noii) poaau wm 

  

Xernueki i rgas, 34 co Baa nuu'bau TATApeKHĂ. n az 
KlotkAtpe) npinaonue upka, nad Iu ca ceea | paru: 
tam cuve Iergn Îluaar euSun Tepacua n IIBOAAAn cROIo 
aer wm mere | Vpiikae Tu uenogu Peman cuve L'epacuz 
ME aa cesta ACE ui mer 34aru i mrkait marazeknk, 
H "Pu:R weragmeck nou Poaan ui nekvnnA ego uacn' po 

  

  

Bad 13, Rearogania wr apkaa ero Lepacnai, wr Ilen apkuu. 
a Acckr | goan n 'rpu acc avu n AdAIL HCNpHBHAiE 
Y pSku. ui weranuurek  Gpen Peman. n 3anaarua Sen uz 
WES, tak Buureperkinatu v pVKH | Thai aroganta! ue 
BHIIHCAŞ, 4 A TAROEAEDIL RUA'RBUIE HK AOBgCIo | Boqno ii 
HAND BANaăTY, 4 din Aaani ti viphnna ccmii epic Poaan | 
KARE Aa cc caS n due ac vomunS ca azebai ACXOACA n 
Ha CE ue vanutaer NBA, CHA ANCTOA Hai 

da. 

Traducere 

„Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn ța- 
rii Moldaviei ; adică au venil înaintea voastra ŞI 
inainlea tuturor a lor noştri moldoveneşti hoeri Pe. 
triman valah şi fralele său Ionașco şi sura lui 
Vasutca, fiii lui Vasco, nepoți Olencăi <trânepoți 
lui Coste visternicul, de a lor buna voe de nimeni 
siliti nici învaluiți şi au vândut a lor dreapla o- 

Surete II . | 35 

|
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cină toate părtile lor ce li se vor alege dim sat 

din Bârnova din (uric) ce au avut de la A. 

lexandru Voevod; acelea le-au vândut semiuției 

sale lui popa Roman, din cetatea Ilotinului drept 

100 galbeni bani tatarăşti. Si aşijderea au venit 

îuăintea noastră Ion u ai sai fraţi [ii lui Petru Pi- 

lat, vepoli lui Gherasim şi au vândut a lor părti 
din acelaşi urie iaraşi popei Ini Roman nepot lui 
Gherasim. drept 75 galbeni bani tătărăşti. şi iarăşi 

s'a sculal pop Roman: şi a răseumpărat partea sa 

_ce a fost din chelluiala de:la bunicul său Ghera- 

sim din Şeudreni drept 10 boi şi 30 galbeni şi i-au 
dat dresele în mână ; şi sa sculat Erei Roman şi 
a plătit toti deplin banii, pe cum serie bai sus în 
mănule acelor oameni care mai sus suit scriși. lar 

noi îndala ce am văzut a lor de bună voe şi de- 

plină plata, şi noi dal-am şi am întărit înşine lui 
Vrei Romau ca să-i fie lui şi de la. noi ocină cu 
toate veniturile şi altul să nu se amestece înaintea 
aceslei cărţi a noastre. „e August... 

Hârlie ; acta Lancu Codrescu, nepot lui T. Codrescu, 

autorul Ubricarului, ” 

120. Document din 7082 Dec. 21. Iași. 

„Sumar: loan Vovă cel Cumpiit dă câştig de cauză lui Lazăr 
comişel şi Toader, nepoti Micului Bărbosul. în pâra ce au avut cu 
popa Drăghici pentru saltul Bărboşi. Se jură cu 24 jurători şi se plă- 
teşte ferae 12 zloți. 

4 ÎNDAN  BOEROAA BOC  AMHAOCTIIO  POeNOAAp Beata 

Moagqagekon. we. npinacula npha, naam n [| n'a, ua- 

uitau AMoapageinmn Boakpn nona Aparuu nea So 

oRE cgoii Hi T'kra | A Haga, Hain cASSuU Mat Aa30p Hoz 

„At urea ci Anreanuu, n Voaard crin  hperninn | SuSkoge 

„HurSaa BpaocSaa n noBpzanck 34 nuy mpa hai 
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PEKVu Win | ate ue Haator wruui$ ca ua ea RSR. ov 
cea 8 patoui, Tu cer na Akai | B5, kako ww pe 
ES, Ho ati, MOT rac Babiuc ae noapara'kioe'k aa 
MIX. | AM Adăokoat na pi enueuenni Aazopu Boa: 
uită cun fiureanuu n | Toagepa cun Kpernun, au Bona. 
CA FA AAN. Aa ck Sunrinau ga wruus. |v mor ceao. un 
AROAH) BHao na ah a Wu HIPHIUAH 8 MapTopu. 1 Wwnpa j 
Buanek apa nam. n nocranua conu dbepite Bi Bar v nani 
auctikp. a Iona | Apzruu n cz SHOVATAANI  cBOHAM, wii 
Bocraan nprka HAM WT Bacero 3a:| Rona. n i și 
YTBpAAHkoat, câSraai naurtati. Aasop cut Aurtaunu, u 'Toa | 
AEpY cun Bpcvntiut, Suokege dinvaa EpanocSaa. mor TIpEA = 
PE | WEHDE CEO RAO Ad ECT Hit N W0T NAC, Ca Race 40: 
X9Acăi 4 UT caăa na pla aa ue umar uk mbraru 
4 HI A9BHBATH Roană na Bibi, npka, cena aneroau i 
Hatna, | | 

ME OY tac. BATE F31R. AER. Ka. 
Pun greu. 

BEA A9F. Vuţia. 

Asa, 

Traducere 

loan Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn ţa- 
rii Moldaviei ; adică au venit înaintea noastră Şi 
ivaiulea a lor noştri moldoveneşti boeri popa Dră. 
ghici şi cu nepoţii săi şi au pârâl pe a noaslră slugă 
pan Lazăr ce mişel liul Angelinei şi Pouder fiul Cris. 
tinei, nepoți Micului Bărvosul şi căzură cu plângere 
şi ei înaintea noastră zicând cum nu au ei ceioă 
«cu dânșii la un loc în sat în Bărboşi, şi le esie 
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lor moșie cum zic ei. Deci noi îndală ce am văzut 
cum“se pricesc ei în deei, noi le-am dat zi mai sus 
zisului Lazăr comişel, fiul Anghelinei şi lui 'Toa- 
der fiul Cristinei, cum să iure cu 94 oameni, ca 

să le facă de ocină în acel sat; și când au fost 

la zi, iar ei au venit cu marluri şi sau îndreptat îna- 

intea noastră Şi ş-au pus loruşi feriiu Î2 zloli în al 
nostru visliar. iar popa Draghici ŞI cu nepoții săi 
ei au rămas dinaintea noasiră din toată legea şi 
dat-am şi am întărit slugilor noastre lui Lazăr fiul 
Aoghelinei şi lui 'Poader fiul Cristei, nepoți Micu- 
lui Bărbosul, acel de mai sus zis sat ca să le [ie 
şi de la noi cu toate veniturile şi de-acum înainte 
să nu aibă a se pâri, nici a mai dobândi vreodi- 
neoară în veci, înaintea acestei cărti a noastre. 

Seris în laşi la anul 7082. Dee. 21. 

Domnul a zis. 

vel logofat'a învălat 
Luca. 

Originalul hârlie ; acta Profira Codrescu. Surelul e 

“publicat in Uricar XIV, 152. Pecete mică ceară roşie. 

121. Doe, din 1051 Iunie 4, Iași 

Sumar: Petru Vodă Schiopul dă slugei sale săliştea Visterea. 
de lingă Medreja, în schimbul slujbelor sale. 

(lw Ilerpa Borgoaa neiiete ainacc'rite) rocneAap Beta: 

Aloaaagekon Adaii scai îi DOAnASBAAtni caSra | .... cz EAnto. 

CEARIIE WVCTA. IO EHAA NPABA FHApACEaa. KOTOpA ECT BHUL 

| unuua TEHIROAOY Hanavk Biierepha. mie ecr avek ceao lea 

BE! AA HAdeTE 45 Guru woruua n BiicaSaenie 7 ac 

MpARCE ca Baceii | .... Eu WM năa ceas uanavă BHeTepka,
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nporwă ter czaa Ha mpa un aa ch] (ne Sanuaer 
sa B)kru np'ka, cat aceea natieat, 

E Mic $ tac BATO Frau, 1, A. 
- Koere nocreanu Suna. 

Taursp. 

Traducere 

lo Pelru Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 
țarii Moldaviei, dat-am inşive şi am imiluit pe sluga 
ncastră..,. cu silişte pustie, ce a fost dreaptă dom- 
nească, care este în sus... (iu ținutul Ilotinului) anume - 
Visterca, care este între salul Medveja... să aiba a-i 

fi lui ocină şi slujenie de la noi dreapta cu toute 
„ŞI ac-u selişte anume Visterca, dreaptă ocina de 
acum înzinte, și allul sa nu se amestece în veci îna- 
intea acestei cărţi a noastre. 

„Scris în Jaşi la anul 7091 Iunie 21. 
Coste postelnicul a iuvaţat. 

“Gangur. 

Hârtie ; acta Iancu Codrescu, ruptă pe la închieluri, 
pecete ceară roşie mică sfarmală. 

122. Document din 7070. Sept. 11. Suceava. 

Sumar ; Inan Vodă Despot, părintele patriei, dă lui Vartic e 
selişte, foastă domnească, Andreicăuţii din ocolul Bojovinţi ot Hotin. 

+ Iwau ROEBSAA ROXIE  AIHAGCTIIO  PecnoAAp Btdtan 

Aloaganckon. we wreusego. Adan ecato caSS'k taueatv 

| eaprukoy canoe ceanipe 'nonavk duapiekoauun. OY Ro- 

aoc'ru Xornncku, ape ema ceai abuse | we Seas ko
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BOEHHCRACO. KAKO AA ECT FAS WT Hac 11 CA BACEA ACXOACA 

ere, n nporo ui Apă ch e 8 | atuacr pe, chai ancroat 

Anat. 

une oy GSuagk game. + 80. re, di. 

Traducere 

“loan Voevod cu mila lui Dumnezeu Domu tării 
Moldaviei, părintele patriei, dat-am înşine slugi 
noastre lui Vartic o silişte anume Andreicăuţii, 
în ţinutul Hotinului, care acea silişte fusese de o- 
colul Bozovinţi, «a să-i fie lui şi de la noi cu loale 
veniturite. şi la aceasta nime să nu se amestece, 
înaintea acestei cărți a noastre. 

Seris în Suceava la anul 7070 Sept. 15. 

NOTE 

1): Originalul hâvtie, ladă 20 cm. latul. Pecele ruptă 

în ceară roşie. Traducere fâculă în 18385 Sept. 24 de pi- 

larul Ioniţă Stamati s'a publicat în Uvicarul lui T. Co- 

drescu vol. XIV, 151; Originalul aparținuse lui Iancu Co- 

drescul. ! 

2) wreu, wreuergs=pater pairiae, e o titulatură neo- 

bișnuită in diplomatica internă a țărilor româneşti. Se 

resimte aici influinţa apusului, pe unde rălăcise alât de 

mult Despot Vodă inainte dea căpăta tronul țării Moldaviei. 

123. Document din 1070 Sept. l5 (1367). 

Sumar: Bogdan Vodă dă lui Vartic selişlea Andreicăuţii din 
„ otulul Buzovinţi foastă domnească. 

-$ BonAdH BOEROAA. BOXE AHAOCTIEIO POCIIOAAp Bedtan 

dMoagageen, adan ec(am caSsH na)iueav Baprukv ao |
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cesuntpa natia SÎuapenkonuini v noaocr Xomutickoii, uro Tora. 

ccaniția nanavk Anapenoginin vea || ekma roenoacraaati. WT 

WECAY ÎVB0RHHUi H AA ECT Ea Hi WF dc IM: CA Băceat Ao» 

XoAea, nporoik Hu.ck ne vatiuace, 

nuc o Goyaaa. BAe F805 cen, fi, 
CHA RARA; 

Depyku une, 

Traducere 

Bogdan Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 
țării Mollovei, dat-am înşine slugii noastre lui Var- 
tic o seliște anume Andreicăații în tinului Holinu- 
lui: care acea selişte anume Andreicăuţii a fost a 
domnii mele, din ocolul Buzovinţi ; şi sa fie lui și 
de la noi şi eu toate .venilurile: pentr aceiu nimene 
altul să nu se amestece, 

Scris în Suceava la anul 7076 Sept. 15. 
Domuul a aratat. 

Berheci a scris. 

Originalul hârtie ; pecele mică ceară roşie proprieta- 
tea lui Iancu Codrescu, trad. publicată şi in Uricar. XIV, 151. 

124. Document din 70S5 Maiu 20. Iaşi. 
Sumar: . Petru Vodă întăreşte lui Neckita și Petre cumpără- 

înra făcută în Bicani o pătrime din jumătate, de la nepaţii lui vaş- 
co Bica, 

_ (lzarpz Boigoqa. Băsito aacr)ite renapa. Btatan  Aloa- 
- i ! 

AAREKROH. (w:k npinAotl npea, Had n NpEA, Haminauit Boagiu! 

(.. A)hru runka. enSuui Waăunto Buia. uH crempe- 

uituu ut Makua. ui euve Wa'bun. cual
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(Î.) UNRAL HENOINEAEIA, ANHNPUCHASBAHI, 1 Npo- 

(+. Mph)amăiz 8a norapBkaetie ao tataa Aba, uy 

Hawke buna wr cragaro Cmwegana || 

AAN, Hy UpăBOto TPI 
  

(1...) Bakanu ua Gatas We :KHete MoAoBHIla ueT- 

&paPaa vaci n ca Akero 3a aan. |] 

(erau ui nerpu Isa cro Bas Taragekniț H 

aaemaanc'k nauun carat || | 

(1... Dad) Pasi Ha Scu nenoană, Tori mn'b3u, p Bar. 

1 AVP Hac. CA BAceAi AOȚOACAt, 

HHC 9 dc, BATO > 30£, MA. E, 

 AluyznateSa 
- 7 , - + Voazn Bea. a0r. Vu. HI HekaA. 

Traducere 
——_— 

(Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu Domo 
țării Moldaviei, iala ca a venit înaintea noastră și 
inaintea a lor noștri boeri.... copii Bicăi, nepoți lui 
Jvaşco Bica şi nepoata lor de soră Ileana şi nepot - 
jlenei fiul... de nimeni siliți nici învaluiți şi au vân- 
dut a lor dreaplă ocină (şi moșie din privilegiile 
de întaritura ce au avut bunul lor Ivaşeco Bica de: 
la bătrânul Stefan (Voevod în sat în) Birani pe 
Smila din jumătatea din jos a patra parte şi cu loe 
de moară. (aceiu a vândut ei) lui Nechita şi Petrei 
drept 100 zloți tataraști. şi s'au sculat slugile noa- 
stre (Nechila şi Petru şiau) platit toti deplin ucei 
bavi 100 zloți latarăști denaintea noastră şi dena- 
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intea a lor uoştri (boiari. deci să le fie) lor și de 
ia noi cu loale veniturile. 

Scris în lași la anul 7065 Maiu 20. 
(Domuul a arătat) 

Golae vel logofat a învățat și a iscalil, 

+ Mihăilescul 

Originalul hârtie ; aclo Maki Paladi, Bâ'lad (Surete 

şi Izv»ade XIII, 1) Pecele roșie. 

123. Document din 1097 Aug. J4. lași. 

Sumar: Petru Vodă Şehiopul dă şi intareşte lui pop Dumitru 
şi Ignat partea lor din obârşia Suhăi jumatate din a treia parle cum: 
parală de Ja Vartic cu 40 zloți iatărăști. 

+ Ilempa Boegoaqa. Bit atacrite reuapa Beata Moa- i | Ă r $ 

Aateken, wi. pina npka tam ui upha nana || Bo 

akpu. Ion A wvanrgv. n doua er. Hrnar. n nguucan 

pb a HAM EAHH BAH C&TBOpEU WYP GApTIIK | GBHaiI 

ABODIIHK TAROM  KVIHAN FANE  W'PHIIIV, WI 'TQEPda ace 

MoaogHia. wm Aopor$ | CSckinacp nn... wo ceao wm 

tophitiii Cwyţaa. canto ek ua n3eper: uacr arvaoan. 

WTO Wii || coRti KYNHAt WU Her. BA A AA '-dapeunir. 

io au Er Ade ciiabicai "Tom Bannc | carecgen rake:k 

URI KYNHAH. 4 ai er B'Bpogakoat, kai pan Kako Aa cr, 

A 30 0 ac Woiina ln Bukviariie ca Baceat  AoXenoai. 

HM Ad CHE VAtHutiar, 

Wc. Oy tac, a'kT: £8u3 48. ai. 

Tenana pru 

BEA 497. VU IM HCKAA Grponu 

Ggenu aorodrr. 

+ Packusa. 

Surete ÎI - E 36 
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“Traducere 

Peiru Voevod cu mila îui Dumnezeu Domn tă- 
vii Moldaviei. iata au venit înaintea noastră și ina- 
intea a lor noştri boeri pop Dumitru şi latul său 
Ignat şi adus-a înaintea noastră un zapis făcut 
de la Vartic fost vornic. cum au cumpărat o o- 
cină din a teeia parle jumătate din drumul Su- 
senilor de sus din sat din obârşia Suhai. câtă 
li se va alege parte Fătului, ce ei singuri au cunpă- 
părat de la el, drept 40 zloți tataraşti; deci noi 
cuin am vâzul acel zapis făcut că ei au cumpărat, 
şi noi încă am crezul. Pevtru aceia să le fie lor şi 
de la noi ocină şi cumpârălură cu toate veniturile 
şi altul să nu se ameslice. | 

Scris în laşi la anul 7097 Aug, 14 
Domnul a zis. | 

vel logofăt a învăţat şi a iscalit. 
Stroici vel logofat 

Baseanul. 

Hârtie; acta Maki Paladi, Bârlad (Surete şi Izvoade 
VIII, 9): Pecetea ceară roşie: + macrir Bi Iv Ilerpa Roc- 
ESAA rocnauz. Cap de bou. ă 

126. Doc. din 4094 Iunie 12. laşi. 

„Sumar: Petru Vodă Şehiopnt dA şi întăreşte lui Toader şi A- 
gafiei cumpărătura fâcută cu 60 zloți jumătate din a patra parte din 
jumătate de la Maria femeia Nekitei. . 

ilerpa Boroaia Baile amAcrile CenAgA. Beata iMoa aan 
ckoit. Wa Dginat | np'ba, aan. zi pla nana noa'Epu. 
mape Xa Fnkurina. no ei A9Bp0r0 || oare. tina ue 
NOHĂEAEHA. AUHUPHCHACBANIIA, ti NŞOAaaa En npatek || wr- 
HHNS, Wr HN FIBABAro licuiicoRa, WT HCUHCOR. Ba ESneuo.
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uTo [| HAta4n WwY PCĂABAN, (VP IOAORIINA CEAO WP Li utau N, 

ia Gamaa, MOT HUMUS | MOAOBHHA,  W'TP  uETBpATAa uacr 

HoaoBiia, n ca avkero Ba. aanui. "Ta | popdan cavan a= 

eat, "TvaaepS. ui zen coe(r radu sa ue peer | 
B44T. TATApeRIIx, ni aacraack cara nau (Tvag)epS. n Ba-. 
uaarita || na. Sen nenoana rorn numai. 4 Baa. wm npba,. 

iam, ri npka nat | ai Beakpu. tre kako pa rr cms 
_W 9T ac că Băcetti ACXoAoar, lu mu ca ce he Sauiutaer. 

Mie V Id RATO-F3UA, Io, ei; 
Pena Rasaa, | | 

Grponu era awrodie Su. n ckaa 
| | + Honauko. 

Traducere .. 

Petru. Voevad cu mila lui Dumnezeu Domn la- 
rii Moldovei. lala că îi venit înaintea noastră şi 
a . . . - . N . . . inaintea a lor noştri boeri, Mărie femeia Nekitei, 
de a ei bună voe. de nimeni silită nici îuvaluita Şi: 
a vândut a ei direapla ocină din al ei drept ispi- 
soc. din ispisocul de cumpărâtură ce a avut de la. 
domnia mea din jumătate sat din Bicani pe Smila.. 
din jumătatea din jos, din a patea parte jumatate; 
Și cu loc de moară ; acelea ie-a vânriul Slugii noa- 
stre lui Puader şi femeii lui Agafia drept GV 
zloți lătarăști; şi s'a sculal sluga noastra Tua- 
der de a platit lor toţi deplin acei bani 60 zloți, 
dinainlea noastră şi dinaintea a lor noştri boeri: 
Dec: ca săi [ie lai şi de la noi cu toate ve- 
niturile. Şi allul să nu se amestece. 

Seris în lasi la anul 7094 Iunie 12. 
Domnul a aratat. 

Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit. 
lonaşto. 

  
j ; 
| 
' 
| 
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Originalul hâitie ; acta Maki Paladi, Bârlad (Surcte 

:şi Izvoade XIII, 10). Pecetea ceară roşie sfârmală. 

| Pără Document din 7107 Masrt 6. Bârlad. 

Sumar : Zapisul de mărturie a lui Procop Negrea ureadnic de 
"Bărlad pentru o cheltuială de 30 taleri făcută de Ionaşeo cupar pen- 
tra partea de ocină a lui Dumitru, luând zalog ocina lui. 

+ Ilponen Herpk vpkannr wm Fpaaa. we pia 

mpa nau n npka, ainorux [| ateu. cepe Ilagea wr Gr. 

chan. u Banau wo mam. ni Kpruva. un Coacaonllez Iu 

Hatiko KYiap poa, na mobi, n nmaan. rug Bu | nn- 

Can CVT AA CA aan BHB Atopunt. paa săcr ĂSanTpS- 

BI. Mio BA Toat Îtoiiaurko Snap KEATOEAA pag ||ra uacr 

wii ASmnrpoan uro nmaa BA cea Gackun |] ponei 

carBap'ker em Henpat uusu nem Aebm 'raatpri |] anuuny. 

HHO:K AH TaRO RIA/EYav Ia "Tokatai care |] pran car 

FAW Bătnic KAKO Ad EBAST AY WWTHMIIIO Î| Acra noTBpz= 

T'Ran av vaTpY TAL BHUmuT | TaA. Had He He 

Maer caw Bau'bumn uukoant na Bnr [| mpa, citat rue 

cane, 

v pasa, ar. +303 Apr. 8, 

Npoon HCRAA, 

Traducere 

Procop Negrea ureadnice din Bârlad; cum a vez 
mit înaintea noastra şi înuinlea a mulli oameni Erei 
Pavel din Suseni şi Canat de acolo şi Cretul și 
Solomon cu lonașco cupar pentru oareşi care pri- 
ciuă, ce au avut-acei ce sunl serişi mai susoameni 
cu Calin biv dvornic, pentru partea lui Dumitru;



— 9285 — 

deci într'acestea Ionaşco Cupar a cheltuit pentru a- 
cea parle de ocină u lui Dumitru ce a avut în sa 
tul Suseni, până ce să-şi facă lui ispravă Dani 50 
taleri curaţi, Deci şi noicumam văzul a lor toemală 
facul'ani înşine lui zapis ca sâ-i fie lui ocină până ce-i 
va întoaree lui Dumilru acei de mai sus scriși 50 
taleri : altul să nu aiba a-i sminti lui nici odâna-- 
oară în veci înaintea acestei ua noastre cărti. 

In Bârlad la anul 7107 Mart 5. 
Procop a iscălit. 

Hârtie ; acla Maki Puladi, Bârlad (Surele şi Izvoade- 

SUI, 19). i 

;2S. Document fără veloat. Ghenar II. 

, Sumar: Zapicul Iui Jurj Soltuzul de Rârlad cu 12 părgari pen-- 
tru vâuzaren cătri Parorar din Greci a pârţilur Vasilcăi şi lui Gro- 
zav cu 45 zloți latărăşti, 

+ Ga opac 43 Ihoppo'k moaToyBova n ca Bi upzrapi 

wr pasa Î wet npinaourk np'ka, mad, Eacnaka Aocuta. 

iMzpic npar || eee Lposag wr Tpecui, nurnat nano aci, 

AMBII |] cezeBantui. an 34 AcBgete Bea'E 1 npoaaa Baciakă | 

SoukA Alzpe uacr 3a Tune to nsteper uacr en ri 

_uder || rioTăa ui Ierpurz ww Îpeun n we menogiina: 

wr uacr L'pe3se | 6par cu Tu AT Ta po ck u3aeper 

sar tatoy “ra npoaaaui || Izowypapro wm [pruni "ucr Ba- 

CARU Bă A BAT d BPATOVA ciot di Bar, Mo BACTA- 

aoc lakvpapica ui naaTua | oyeni rug Buu unksu a Bar: 

v pvku. Bacau, ui fi BAT, v pvăn. || apare caorr Lposae. 

Ho Ati Koat cca Bila Bu || AoRpo tai ToRAOKY. Hi NAT 

Să MARIO An TaRoArpe | caTeepnkoa. emo. ci Aldgpe=
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“TYpie KAKO AA EBALT |] emoy WTHHMO cz Baceit ACȚOACAL. 

4 HH Aa CE ue Vamnuaer, 

une v paaa re. ai. 

Traducere 

lată eu Jurjea şoltuzul şi cu 12 părgari din 
Bârlad, cum au venit înaintea noastră Vasilca fala 
„Mariei şi [rutele sau Grozav din Greci. de nimeni siliți 
nici învăluiți ci de bună voe şi a vândut Vasile: 
fata Mariei partea de ocină ce s'a alege partea Ei 
din pariea mătuşei. sale Negrila din Greci şi din 
jumătate din partea lui Grozav fratele ei tij de a- 
colo câtă se va alege partea lui aceia au vândut 
lui Păcurariu din Greci partea Vasilcăi drept 30 zloți 
iar a fratelui sâu drept 15 zloți. Deci s'a sculat Pa- 
eurariul şi a platit toţi acei de sus bani 30 zloți 
în mânule Vasileai şi 15 zloți în mânule fratelui 
său Grozav. Deci noi când înşine am vazut buna 
lor toemală si plata deplină între ei aşijderea am 
facut lui această marturie ca să-i fie lui ocina cu 
toate veuiturile şi allul să nu se amestece. 

Scris în Bârlad Ghen. (1. 

Hârtie ;-acta Maki Paladi, Bârlad. (Surete și Izvoade 
XIU, 14). Pecete ceară neagră căzulă; se vede urma a 3 

peşti marea veche a Bârladului. 

129. Doe. din îll? Ghenar 26. 

Sumar : Costantin Moghilă Vodă dă şi întăreşte lui lonaşeo 
cupar ocină lui Nicoriţă biv armaş din Bicani pe Smila, „căzut "în 3 
“hiclenie eu Icobeg, întorcâudu-i banii, 

Hw Bocranmun AMornaa Boeneaa Bir aacziiro renaph 
Beata Aoagagenon,, wat reaati. Satacrueiigek In Aaaex. 
AM MOMAOBAX, cAVSH Hattmv, Hiwuawmo Ernap ca EAtta  
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MacP SA AWPUNV, To b'kue || nopti GHk pavat. tz ceas 
Eukann ua Gamaa n ca (daunu S$ Camaa n. ca ASloRe 
er Wro Ba || camee phana maa ora. uro 8 goaoce "Fwmorik. 
usuro  Hunopnuai . apatau a wi Xuma'kuna | Leagan. un 
Bean natie Foner wm Btatan, 4 'Taa WTH3, A HN EHA 
EH RVOHA WF EAHH | DAEMERIIKORE CASSU HAIEAIV  RUUULIUCA= 
noa. ilobtauiko Snap. ui m'kraan nau ui a Anita na Hu | 
KOpIUU, 4pâtaii, upu AH PO OUR AD NOKOHar poan'rea'k.. 

reagau Cpeaiu BoeRoAi. În Adio BHCP HAL Wp Banortă, 
Bate Aa Bparbru tv ANS Pasti POa MVTUNA. MR o We 
Shan | nau ca upariai nus. none Văapnut uk cakz 
i'kuiz ua Bean veABaătti, "ka paan “make | Ad ECP să i 
7 iac Aaanit Aactanie n NOTEPZAALNiE CA  EZCEA  Aoţe- 
APA. 1 HE Aa c(E) ue vantituaer (np'EA ca  uernunoaw 
AHCTOA Ma EA. 

nic 5 tdc, BATO, Tapai. en. Es. 

lw hecranruu BOEBOAA, 

+ Grponu “nea Asroder vu. ui nckaa, 

n a3 Gngonu aocroder. 
Suunnpe ca Spuik. 

Î HEBOMATEO, 

Traducere 

lo Costantin Moghila Voevod, cu mila lui Dum: 
nezeu Domn ţării Moldaviei, iată domnia me m'am 
milostivit şi am dat şi am miluit slugii noastre lui 
lonaşco cupar cu o bucata de ocibă, ce a fost a 
Nicoriţei biv armaş, în satul Bicani pe Smila şi 
<u mori în Swmila și cu casele lui, ce le-a fost facut
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pe acea ocină, ce-i în (inutul Tutovii, căci că lut 
Nicoriţa armaş (i-a venit când) a hiclenit dânsul don- 
niei mele și tarii domniei mele lcobeg din ţară și 
acea ocină dânsul u cumparat-o de la nişte semin- 
teuii a slugii noastre mai sus scrise a lui lonaşco 
cupar; și Sa pârât și de fața pe Nicoriţă armaş. 
în zilele sfânt raposatului parintelui domniei mele 
Eremia voevod, şi li s'a fost dat lor lege cum să-i 
înloareă lui banii pentru acea ocină. deci însă nui 
Sa îulesnit lui a înloarce banii, pănă ce uu se va în: 
deparla acel amestec din (ara domniei rele. Pen- 
traceii ca să-i fie lui şi de Ja noi duanie şi miluire 
şi intărilură cn loale veniturile şi altul sa nu se a- 
meslece înaintea acestei cărți adevărate a noastre. 

| Seris în laşi la anul 7117 Ghenar 96. 
lo Coslanlin voevod. 

Stroici vel logofat a invâlat și a iscâlit. 
cu Stroici logofat. 

Să-i se facă lui uric. 
Nebojateo. 

Hârtie ; acta Maki Paladi, Bârlad (Surele şi Izvoade 

XII, 15), pecete mică ceară roşie. 

]39. Doe. din 112 luiie 5, Bârlad. 

Sumar : Zapisul lui Necola Frăgău! șolluz şi cu cei 12 păr- 
gari din Bărlad pentr vânzarea unei cincimi din ho'ompăneşti pe 
Smila lui Drăgan, Mihul şi Postolaki cu 100 zloli tătărăşti, 

- Ero a3 Nenxoaa Pparava lloarsa. u ca ei npa- 

rap wr pasa. | wă npinacui Apa Ham.  Mearatu n 

Surnanna. n Apnatira ui Magie | azipa lenapoc. nekuar. 

HHNOHORHRU, AMENDUCHAOBANII. | HA Sa cRoa ACEporo  Roa'k. 

H NBOAAA CROA Mpaga Wwrhiv ui akannno | wm ceao Porou- 

Na. (OP NETA UACP, VacT Rika. a BETA ac cz 

ga | e'kai Avţoacat. Hi Npoada aa. uacr Aparaneeu ui Mu- 
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XYAoBn, n Îlocroaakii nat Baii Ș Baa, Tamăgeriik. 4 Bze- 
aa "Apzran, ui Alnxea n mocroaatu Hi Adă EAI. cre, 
BA4T. zTapckuy. | nni'ka rorogu v pSkn Aleacakun du- 
ruănna, ni fpnatiz | ui Alagie azipa lllenagoe. tite au ra 
ROSE BUAPENOAL HAI ACEPOIO | TORAEE. HCNABNO NAATz. at 
EIIEAR B&CTAA H CATEOPHXOM | maprSp-e aa BzarT na (w'r) 
une n Akaunno cz Back | ACXoAoA a ni Aa ch ue v- 
AHINAET, MHC Y BpAAA. AT. JEapei, MA. £, 

Traducere 

lata eu Wicola /răgăul şoltuz şi cu 12 pră- 
guri din Bârlad. cum au venit înaintea noastra Me- 
deleun și Anghelina şi Arimiia şi Marie copiii Şen- 
droaei. de nimeni siliţi nici invaluiți. ci de a lor 
bună voe şi au vândul a lor dreaptă ocină şi mo- 
şie din sat Rotompănești din a cincea parte, partea 
de sus. jar a treia parte cu toate veniturile şi au 
vândut acea bucală lui Drăgan şi Mihului şi lui 
Postolachi Pan. pentru 100 zloți tatăraşti. şi s'a 
sculat Dragan şi Mihul şi Postolachi şi au dalLuna 
sulă zloți 1 lataraști haui gata în mânule lui Mede- 
lean şi Anshelinei şi Arimiei şi Mariei fetele Şen- 
doael. Deci şi noi cum am văzut a lor buna toce- 
mală şi deplină plată și noi încă ne-am sculat şi 
acut-am mărturie ca sa fie lor ocină şi moşie cu 
toate veniturile și altul să nu se amestece. 

Scris în Bârlad. îeut 7112, Iulie 3. 

Originalul hârtie ; acta Maki Paladi, Suseni, Bârlad 

(Surete şi Izvoade XIII, 18). Pecetea de ceară căzută, se 

cunoaşte urma pe hârtie cu marca 3 peşti, marea oraşu. 

lui Bârlad. | 

Surete il 37
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131. Document din 7117 lunie 13. Iaşi. 

| Sumar : Costantin Moghil» Vodă întăreşte lui Ionașco cupar 
<umpărâtura ce a facut cu 5U taleri în Suseni pe lubana, ot Tutova, 
de la Dumitru fiul lui Sorin din Pueneaga. 

Hw Rocvanrun AMernaa BOEBOAA. BĂI AMACTII renapz- 

sean Alwapagekon. wzk npinae mpa naatu. n | mpa, v- 

CHA HAmeAuL AMOAAageknatii Boa'kpu. caSra nautav. Ilpekvu 

vpkanuk wm hpzaaa. n cEBAeTtacroAtţiek. Kato NpiHArT 

npka, una. | Ăvanrpv cuz Gopuu wr  Ilvaw'kra no er 

AOEOIC BOA MERA MENOVIRAE. AHHIIGHCHAOBAN. 1 UPOAAA 

cROA Hpanoio wriintiv'u A'kannnoy Back uacr er uro H3- 

Beper Wwr i cedo Gwen. uro cvp ma Lonana. vw Bo4scTv 

"TYPOBCKON. PAA WII NBOAAA. | CAVE NAUIEAY EHUINHCANNCAV 

Ivwnanke KYnap paaut nerv Acer mmaarp anunuk. ww mpa 

| Matu, Mo Ati BuaEeine 'rer Banc Ba cR'EACTEACTBO 

av: Hâni cavr Wr Îlpekvn Herpe. | vp'kare. n or nnuy 

AAN ACBpHL. a AM B'kpoRAțeAL 1IN HI TAKOMALpE Adani n 

MOTEPAANAN | ECÂI CAYCV HanteaWwW EHUI NHcauhoav. anko 

&VNap 'Toe uacT 34 wii Rack | uacT  ĂNVAnTgV canta 

£ usâeper, wP ceqo Gvchkun uTo cer na noreun logata | Vi 

BoAocr ÎwmogckoatY RARE AA ECT Ed ÎI VP Mae, WTHIY. 

4 BHKYIIAEIIO ca | Raceat ACVOAAL, NHL Ad CA HE VAtH= 

AHdET IpEa curat AHcToai Hatuntal. 

nuc Y tăc, Bare -zapai ten. ri. 

Tea pe, 

Hw Hocranmun Borgoaa. 

Grponu neauxin aorezper vu, m ea. 

SunnuTe ca n Spui.
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Traducere 

lo Costantin Moghila Voevod cu mila tui Duta- 
nezeu Domn tării Moldaviei, iată au venit înaintea noastră şi îvaintea tuturor alor noştri Moldoveneşti 
boeri sluga noastră Ionașco Cupar cu un zapis de 
la sluga noastra Precup ureaduic de Bârlad şi de 
la alţi oameni buni din Bârlad, mărturisind cum au venit. înaintea ?or Dumitru din Pucneuga de a lui buna voe de nimeni silit niei învatuit şi a vândut a lui dreapla ocina și moşie toată partea lui cei 
se va alege din satul Suseni, ce sunt pe Iubanu, 
în ținulul Tutovii, aceia au vândut-o dânsul slugii noastre mui sus scrisului Ionașco Cupar pentru 50 
taleri curaţi dinaintea lor. Deci noi vazind acel za- pis de mărluri: de la u noastra sluga de la Precup 
Negre ureadnic şi de la alți oameni buni, şi noi 
am crezul lor şi aşijdevea noi am dat ŞI am întă- ril înşine slugii noastre mai sus scrisă lui lo- 
naşeo Cupar acea bucata de ocină loala partea lui 
Dumitru câtă i se va alege din satul Suseani ce-i pe apa lubana în ţinutul Tutavii, ca să-i fie lui șI de la noi ocina şi cumparalura cu toate venilurile. Și allul sa Du Se amestece inaiatea acestei cărti 
a noaslre. 

Scris îi laşi la anul 7147 lunie (3, 
Domnul a zis. 

lo Costantin Voevod. 
Siroici marele logofat a învățat şi a isealit. 

Sa-i faceţi lui şi uric. 

Originalul hârlie; acta Maki Paladi, Suseni, Bârlad. 
(Surete şi Izvoade XI, 19.) Pecete mică: 3 Iw Bocranrua 
Mornaa Rooaa. Capul de bou, steaua între coarne, soa- 
rele şi luna.
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132. Document din 7121 Ghenar 13. Iaşi. 
Sumar: Stefan Vodă Tomşa dă şi intăreşte lui pan Nieuară vel 

armaş cumpărăturile făcute în satele Bicani şi Balosineşti de la răzeşi 
cu 120 taleri, 

+ Gredsan BOEROAA. Bilete maeriie. Tenapa Bentan 

Moaganekon. wi npinasuh npka, hau. ninga, | Sena: 

Hama awvaaagckumu Boa'kpu. Hane Mapam no tr AS- 

EpOH EOAH HHKHaL  HENOHSEACH | AHHIIPHCHAORAH. ii WBOAAA 

CROA NpABAA WTHHHA. H BUKVIIAEHIE, UEPROATAA W4cT WT D9= 

aoBitia cec | hukann. uro ta Gatmnaa v goascr Lvroa'k 

un ca avkero 3a aan v noronk Gaaa "TA Npoaaa | na 

uemiv Bikpnoaw Hukoap gta apa 3a TpnackT 'Tantp Gn- 

TH, HOTE NPAAE Np'EA, Had | PVACPA ABIpA Avea. 

n MpOAdaa noaona W7 uacT Aaa EA Apar wr 'rorex 

cena hukanu. | ma uaku ngoaasă Ianv Enkoag BEA apaauu 

34 METHAAECET 'Taatp GUTEY. HPI Npoaaani wr np'ka, 

Hamu WapE cz ea cui Apzrzanna uacT Hy Back wT ceao: 

Buia, uro Backa cui Hi BiunncânBua B'kue na | KS- 

neko ww Waamno Rua. n ca arkeroge 3a Aa v no 

Trout Bgumnncata CGamnaa. Tă -NpOAaaui | TH BHUINHCAN- 

noa an Mukoap Bea apă. 3a nernaarekT 'maarp Bu- 

TIN Ia FR IPOAÂA VOT | mpa, nam...) er npagaa wrina n 

Akamua. uirepamaa ac cor ceao Haaccnieţi. n ca aber sa 

Manu v Gamnaa. Ta mun npoaăa Manv Hukoap Bea apatanu 34 

Tpnatckr Tag anunuy. | ni "TH npoaaaa Wr np'ka naan 

auunucantia Tvaopa Azipa (Avmuk)eu aiva Keri. noxoguina 

wwe uacr aka car Apzruuă. wP mor, ceaa Baascunerin. 

ma ca avker 34 Ann. HA norourk. mu | Danv Hukoap Bta 

Afatauu. 3ă TphaccikT Taatp BWTUL n Banana na Bacbat 

Eutunucatiț neaga | ww mpa, hau. Tla pag Rako 4 

ECT EA WI 407 MAC WTHIU.H RHCRYDAENiE CA EZCEA ACXOACAL. | 

H HI AAC î0€ VAMAL, Mie OV tac, BATO fF3pka ren, ri. 

Feana p:u. bono gea aoroder Su, 4 Hekaa,
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Traducere 

ț Stefan Voevod, din a lui Dumnezeu milă 
Domnu țării Moldaviei, adică au venit inaintea noa- 
stră şi înaintea tuturor alor noştri Moldoveneşti 
boeri /lie Avram de a lui bună voe de nime silit 
nici învăluit şi a vândut a sa dreaptă ocina şi cum- 
părătură, a patra parte din jumătate de sat din 
Bicani, ce-i pe Smila în ținutul 'Tutovii și cu loc 
de moară în apa Smilei. aceia au vândut la al nostru 
credincios Nicoar vel armaş, drept 30 laleri batuti. 
Şi iarăşi au venit înaintea noastră 7Zudora fata 
Duşcei şi a vândut jumătate din partea bunului ei 
Draghici din acelaș sat Bicani, aceia dânsa a vân. 
dut o iaraşi boerului Nicoar vel urmaş drept 15 ta- 
Jeri bătuţi ; şi iarăşi au vândut denaintea noastra 
Udrea cu femeea lui Drăgălina partea lor toata 
din satul Bicani ; care tuturor acestora de mai sus 
scrişi le-a fost și lor cumpărătură de la Ivaşco Bica. 
şi cu locuri de mori în apa mai sus scrisă a Smi- 
lei. acelea le-au vândut iarăşi mai sus scrisului pan 
Nicoară vel armaș drept 15 taleri batuţi. Şi iarăşi 
au vândut denaintea noastră a lor dreaplă ocină 
şi moşie a palra parle din satul Balosineşti şi cu lo- 
curi de mori în Smila, acelea iarăşi le-au vândut 
hoerului Necoară vel armuş drept 30 taleri batuti. 
Şi iarăşi au vândut denaintea noastră mai sus scrisa 
Tudora fata Dușcei din acelaşi sat Balosineşti, ia- 
răşi cu loc de moară în acea apă, iarăşi boerulu! 
Nicoară vel armaş pentru 30 taleri batuţi. şi au: 
platit tuturor celor de mai sus scrişi deplin denain- 
tea noastră. Drept aceia să fie lui şi de la noi o- 
cină şi cumpărătură, cu toate veniturile. Şi altul 
să nu se amestece. | 

Seris în laşi la anul 7121 Ghenar 13. 
Domnul a zis. 

Voico vel logofat a învăţat și a isealit.
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Originalul hârtie ; acta Maki Paladi, Bârlad. Pecete 
in ceară desprinsă. (Surele și Izvoade XIII, 22). 

133. Doe. din 7126 Febr. S. lași. 

Sumar: Radu Vodă întăreşte lui Nicoară vel dvornie cumpă- 
văturile facute de la răzeşi în satele Balosineşti şi Bicani pe preţ de 
100 taleri şi 92 ughi. 

+ Vw PaaSa Boetoaa. Exil Atacrito PENADA Beau 

Moagaeekoi. wx npinaouu'k npka, Ham 1 ni npka nana 
sca'kpu Hynar n spam er Eacuaie ui cecrpa uk COaoria 

cu Toaarp | n ru Iwnauo cra Hukoap n Aăzpuna Azipa 
EzpRapui, no Hy ABB BOA Hekha ! HENoHvAHn AH npuicu= 
AOBAH, 1 NpOAdAH, HX MpâBOIO WTHIY BACH ACTH, HK £AH= 
sc Hâ | Brprr. n Sa akatuinv n 34 KVnEAMO. 7 ceace 
Faaacunetuu vor uniuni kw vro na | Gmnaa. S Boaoem 

Twroe'k, ma npoqaan  Hauitmv Bono n nourrentioatv 
Goabpunv. | nuv  Hunoap Beankoav ABopHHkt 34 EAHO 
CO. MAAED CpEEHHL. h BAnNaăTiA HM Hcij nazha. n STom 
mu mpinaou'k upka, Hamu n npka nauean Boa'kpn rin 
emuue | nucanin Hram. n par ero Haciaie n cecmpă ut 
GOaokix cun Toaaepr. n Geyinua, | no ut AcBpore. ui rit 
Hotapk n cecrpa er Geasaiă. chii (Iljerpu. n npoaaau uX 

Mac | Sa wruuv wroc H3BEpem MT ce4o hukatui "TH Ha 
Gaunaa, n ca avkero a atanu. n 8a | crSuu, n aan. 

UTE HAAAH (WTP CROIO UacT H KVNEKHO W'T HENHCOR KSNEk2 

“Ho | uro na vreu, HX Toaatp n ea er “Goginka 

“vw Îlerpa BOEBOAA. Ta npoaaat | 'ru hamem Eoa'bpunv 

Hukoap. BEA ABogHnk. 3a neve arch Sropekuk. n Tu apin- 

acut j Haic n par er non Boaaa. n cecrpa ung Xeacrea 

cin. non Lwn (scris cu altă cerneala) no nu qcapon
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BOAH | N IPOAGAN HI ace 34 WHY Ezciik Wroc H3REprr. 
H Ba abat n 8a Rvmneiie. ww moro | cea Rukann, 
u ea uacr atkero 3a aan Wr Gainaa, i EAtă BWorpaA, 
Pnaoret | ra npoaaan Pui Îukeapven Ba ABep. Ba "pu 
accikr Sru. n ru Rvnna cer. apvra Bune | rpaa tur Kon- 
apk uro cer S cea manu. 8a |aganaaceer vru n Ba- 
HAATHAN MA RZCE HCDAZIA, | TOP paqni Aa cc cati un wr 
nac Spuk ui Wruuv un norepzariiie ca tre ASXOA. 11 HU Aa 

ck | ne vainulaer. 

mic 5 tăc BATO + 3pk5. der. ui. 

Venana pe, 

REA Acroder Su, ui nckaa, 

+ Henoskarko. 

Traducere 

lo Radul Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 
țarii Moldaviei adica au venil înaintea noastră şi 
inaintea a lor noștri boeri /hnat şi fratele sau Va- 
silie şi sora lor Odokia ficiorii lui Toader. și ia: 
răşi lonaşco fiul lui Nicoara şi Marica fata Varvă- 
rei, de a lui bună voe de nimeni șiliti nici învă- 
luiţi şi au vândut a lor dreaptă ocină loate părţile. 
lo” câte se vor alege și de moşie şi de curapara- 
tură din satul Balasineşti din partea dia jos ce-i 
pe Smila în tinutul Tutovii, aceia au vândulo ere- 
diuciosului nostru şi cinstitului bhoiarin pan Nicoară 
marelui dvornic pentru 100 taleri de argint și au 
plătit lor deplin. Şi într'acestea iaraşi au venit îna- 
intea noastră şi a lor noștri boeri cei de “mai sus 
serişi Iguat şi fratele său Vasilie şi sora lui Odo- 
kia fiii lui Toader şia Sofiicăi, de a lor bună (voe).
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Şi iarăși Condrei şi sora lui Solomiia, fiii Petrei 
şi au vândut alelor părţi de ocină ce li se vor a- 
lege din satul Bicani iaraşi pe Smila şi cu loc de 
mori şi de stupi şi moşii ce au avul dânşii ale lor 
părți şi cumparături din ispisoc de cumpărătura ce 
au avut tatăl lor Toader şi femeia lui Sofiica de 
la Patru Voda ; aceia au vândut'o iarăşi la al no- 
stru. boiarin Nicoară marele dornic drept 30 ugli; 
Şi iarăşi au venit Ilie şi fratele sau pop Cozma şi 
sora lui Hololeia, fiii lui popa Ion de a lor bună 
voe şi au vândut ale lor parți de ocină toate câte 
li se vor alege și de moşie şi de cumpărătură din 
acelaş sat Bicâni şi cu parte de loc de moară din 
Smila, şi o vie a Filoteei ; aceia iarăşi le-au vân- 
dut lui Nicoară marelui dvornic drept treizeci de 
ughi ; Şi iarăşi dânsul a mai cumparat o allă vie 
de la Condrea, ce este în “satul Bicani drept 12 
ughi, şi a platit lor tot deplin; Drept aceia să fie 
lui și de la noi uric şi ocină şi întarire cu tot ve- 
nitul,, şi altul sa nu se amestece. 

Scris în laşi la anul 1126 Fes. &. 
Domnul a zis. 

Vel logofat a învățat şi a iscalit, 
Nebojatco. 

Originalul hârtie ; acta Maki Paladi, Bârlad. Pecetea 

ceară slărmată. Se ceteşte : î... BoroAa +apta=voevod 
7124 (1616). 

134. Doc. din 7133 Iunie 15. Jlâvlău. 

Sumar: Radu Vodă întăreşte lui Focea uricar şi femeii sale 
Măriea fata lui Tuţurman două părţi din satul Rotompăneşti pe Bog- 
dana, ce le are de pe străbunul său Toader Tazlău. 

+ Hw PaaSa Boegoaa. Bile macTiie renapa Bean | 

Mwagagckon. W%X renABâtH Ada n no | Tepzanan cca 

cavsn Hama Pou'k Spukap n nreannust ere Mlapuku |



cnRe IlSuSpaan. guvuu BanSaokn. np'kenvun "Toaarp Tas. 
AY. HX npagii | ori, n pauni wr nenncok 34 p43= 
A'Eaeniie. ro  nataani pia uk | Toantp Tasazr wr 
orAAN BOEBOAA. Aa acru 24 wa wm ceao Porreai 
nznelin. na loraana S goacer "T'wroeckiu, (scris mărunt 
de-asupra Lpeuin.... ra paan) take Aa cc nato tac | 
MPARA WTHHV n Spuk. Hi NOTEPBRALNiiE CA BZCEA ACXOAca 
HenopSetiv | Hukoană 82 RE. ui ui da c He Smnwarr, 

Tenanz au. S Apaaok fâpar. tu di. 
Avanrpauko jean Bta awrmr vu. 

+ AvanTrps. 

Traducere 

lo Radul Voevod cu mila lui D-zeu Domn țării 
Moldaviei, iată domnia mea am dat şi am întarit 
înşine slugii noastre lui Focea uricar şi sotiei sale 
Mărica, fii lui 'Tuţurman, nepoți Banului, strâne- 
poti lui Toader Tazlău ale lor drepte ocini şi mo- 
şiid in ispisoe de împarţală ce au avut strabuvul lor 
Toader !azlau de la Bogdan Voevod, doao parti 
de ucină din salul Rotompănești pe Bogdana, în 
ținutul Tutovii, drept aceia ca să le fie lor de la noi 
dreapta ocină şi uric şi înlăritură cu toate venitu- 
rile neruşeit nici o dănaoară în veci, Şi altul sănu 
se amestece. 

Scris în Hârlau ta anul 7133 lunie 15. 
Domnul a zis. 

Dumilraşeo Stefan vel logofat a învatat. 
+ Dumitru. 

Originalul hârtie ; asta Maki Paladi, Bârlad. Pecelea 
sfarmată : + Iw (Paasa...) koekoaa +apra, (Surete si Izvoade 
XIII 29). 

Surete II | 32
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135. Doe, din 139 Sept. 22. Hârlău. 
Sumar : Moisi Moghila Vodă întăreşte lui Bejan armăşăl cum- 

părălurile unei priseci de albine de la Diia şi Măcrina, cu preţ de 
6 taleri. 

+ Hw Aloven AMoruaa nosgoaa. Bio Macri renap 

staAti Moaganeken, wm pina npka | Haaibi n np'ka, Bz 

end Hatitatii Alwaaaeckidihi BoA'Epi Beau n aaanţ. 

caSra ! nau lexan paz za. Wwr  nkanui. Hi nphitec | 

AHN Banuc Ba cea kriacrew. wr marunti Haui Ion L'anz 

regie wr Paza n wT Eapruk wr Wznsaun n wr H- 

aie wr Tan | n wr Bacnaie Nowup wr apasa. Hi WT 

Mare wr Alzansauu. n wr Granusa Aackaa. wm lz= 

TPZIKÂNH, HI UT HUHX AIA AcEpin. n gnuui np'kanin. 

cHu, nheacijie | n cBeA'E'TeacreaSetie, 82 PUT Batinc Kako Npinaf 

np'ka, ua, Aia ! în cacrpa er Makpuna. cut weran- 

ran Wr Azusauu 3a HY ACBpOI | Boa neta enron 

AFI. AHENDHCEAWEAHH, ui NpoAaant HX npagă wruiS. lu 

AkannS eaHa mac. a neant. wP RSSA rpSioau. wrka 

BSHAS. oa | Wu Hpwaaa. ca$Sk nameuS gumnucan he- 

an WF Fukui. pași IUECT Paaepri. CQERHHX. HU dit rd 

KU BHA/EXOAL MERA HARI AWEBAU RWANIO TURA, 

H POT |! Sannc 34 cREA/BTEAcTEO. 4 cnatant B'kpweakwat. Hi 

PAIE HAT ac Aaaa, n nwrepa | Antoai caiS. ka 

PAAH 'Tâd (MăcHk KHUIHCANUA, T4kO Ad BZAET Hi WT FcAatit 

casa naum auuinu | can Bean. npaga wrun$ ui bau. 

n BukSnasnie, Hi Spuk 1 noTapzaenie ca Backa | atoiwvz 

ADA HewpSUeroat, mkoanik Ha B'kru. H Hu Aac HE = 

MHuiacT np'ka, ca aucTiva Hamnat. 

$ Xapaz$S BAT. 3940: cin. KE. 
Gam renanz Bea'ka, + Hwnamkw. 
În dos caini Eta awrâer Bone H HE 3A£. 

43 Îlagea eropn avwrâer nekaa.
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Traducere 

lo Moisi Moghila Voevod, cu mila lui Dumve- 
zeu Domn lârii Moldaviei, cum a venit înaintea 
voastră şi înaintea tuturor alor noştri moldoviveşii 
boeri a mari și a mici sluga noastra Bejan armă- 
şal din Bicani şi au adus un zapis de mărturie de 
la rugătorul nostru popa Gligorie din Radaeşti și 
de la” Vartic din Manzati, şi de la Ilie deacolv, și 
de la Vasilie Cojonir din Barlad, şi de la Matei din 
Mânzaţi şi de la Stanciul dascal din Pătrăşcani, și 
de la alţi oameni buni şi militari mai denainte ; 
aceasta scriind şi mărturisind în acel zapis cum a 
venit înaiulea lor Dia şi sora lui Marina fi lui 
Costantin din Mâuzati de a lor buna voe de nime 
siliți nici învăluiți şi au vândut a lor dreaplă ocină 
şi moşie o prisacă de albine în Buza Gruiului din 
fundu, aceia ei au vânduto mai sus scrise slugii 
noastre lui Bejan din Bieani drept şese taleri de 
argint ; deci noi cum am văzut între ei de bună 
voe tocmală şi acel zapis de mărturie Domnia mea 
am crezut şi încă şi de la noi am dat şi am întă- 
rit lui. Pentru aceia acea de mai sus zisă ca sa fie 
şi de la domnia mea. slugii noastre mai sus scrisă 
lui Bejan dreapta ocină şi moşie şi cumpărăiură, 
şi uric şi înlârire, cu toate veniturile neruşeit nici 

_odănâoară în veci. Şi altul sa nu se uwmeslece îna- 
intea acestei carți a noastre. 

In Hârlău la anul 7139 Sept. 92. 
Insuşi Domnul a poronrit 

In dos: Fiind dunenealui vel logofătul boleasnic şi 
nefaţă, eu Pavăl vtori logolăt iscal 

Ț lonaşco 

Acta Mache Paladi. (Surete si Izvoade VIII, 31). Pe- 
cetea căzulă, se păstrează vata pusă între hârtie Și pecele.
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136. Document din 7140. Dec. 9. Bărlad. 

Sumar: Zapis de mărturie de la Savin Prăjescul vel dvornie 
şi Kieoş vel şătrar cum D. Gheuca vornic de gloata a cumpărat în 
Rotompăneşti zis si Greci de la răzeşi mai multe părți cu 70 zloți. 

+ Gagun Ilpztekva BEA ARophuk Acamku Beata. n 

Bunoiu Bea mergapS | wi pina mpa nad. Bzaau 

Xvane. n enouu ro Toaaep n Bpar ere | Bpemk cuge Ge= 

pn. n Alpnatinka ao aopen. HHKHAL HENOHORAEIIH. | aHn- 

HBHCHAORANH, NĂ Bă Mat AOBBO BOA n HpoadA Hai pata 

KONEKHA | uro Konogaa. wuz Hm Îlzkvpap. Xvane, wT ceao 

Porouznep. uroc ss. pen WT BHUIHaă uac 'TpH HHBH 

BA U440. H 'TpH HHEHH NA WP HUKHA | WacT "TH B2 Uado, 

u ca avkemo 34 aan H ca avkemo a nacuk, ez arte 

! Ba cknowaru H cz Konaniu. ue uacT npoqaan Ava: 

Tpamkven Fewkaa | EH& ABOPHHK PAOTHEII, pagini NET Arc 

3A40TH SWTRAL. H PH npinaouuă | apa nam. Sata n 

cecrpa er(0) Maginna. cnene Marele Kapac | thoun Hekoap 

HHKUM HENCHVKAEHH AHANPHCHAORANN. HZ 34 Hai "40 | Bpa 

Boak n MpoAaa Ha npaga WTHHa. n ABaHHHaa, WT cEAo 

Toaae. na Tvrvea n ww Gmpaaaa cz aber 34 nui 

n ca avkcm 34 crkHomaTii | Ta uacru PH Npopdai  Av- 

MHTpAuIKVEH Fewkă EHE AROGHHUE. TAOTHEH, | 3a Apa acerb 

344rH BUTH. MHO mn take BnAkroat. 3a aut Apa | Boa'k 

MPOAGA HX War UTE BHUINHCET, Hi AH (W HAc CATBOPHXOAL 

| cie maprogie Sa B'kpo. AoHAEK CATROpUT CoRIi WTRPa- 

AENIE | Wr BEAHucTEiE, cH PCNANY HaueatY, Hi Hă REAHKOA E'Epă 

NOCTABHYOA Au | MEAT, H HekzZAHXOA Aa Bkpvut cira nau 

dapTopie. H Banc, 

nuc v Bpaaa,. EAT. Fâpa. At. 8. 
Gann Bea ABopunk. Hckăa. (|. p.) 

Rukem Bea uierpap (|. p.)
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Traducere - 

Savin Prajescul vel dvocnic țarii de Jos şi Ki- 
koş vel şatrar; iata au venil inaintea noastra Bă- 
lan IHulpe şi nepotii săi Toader şi fratele său 
Cristea (iii Sorei, şi Arimiica nepot florei, de ni- 
meni siliţi nici esupriţi, ci de a lor bună voe Şi au 
vindut a lor direaptă cumpărătură ce au cumparat 
păriatele lor Pacurar Hulpe din satul Rotompăneşti 
ce se numeşte Grecii din partea de sus 3 păman- 
turi în frunte și trei pământuri şi jumatate din pin lea 
de jos iarăși în frunte şi cu loc de prisaca ŞI cu loc de 
fânaţă şi cu bucate, care parte au vândut lui Dumi- 
traşco Gheuca fosl vornic de gloata. pentru 50 zloți 
bătuţi ;— şi iarăşi au venit înaintea noastră Alexa 
și soru-sa Mariica fii lui Malei Caras nepoți lui Ne- 
coară de nimeni siliţi nici învaluiti. ci de a lor 
bună voe și au vândut a lor direapta ocină şi mo- 
şie din satul Gradeşti pe Tutova și din Stamba cu 
loc de piuă și cu loc de fânat, aceasta parte iarăşi 
au vândut-o lui Dumitru Gheuca fost dvornie de 
gloală penlru 20 de taleri batuţi. Deci noi cum am 
vazut de a lor buna voe cum au vândut a lor parle 
ce mai sus scrie, şi noi ce la noi făcut-am aceasta 
marturie de credinţă, până ce-şi va face ei înlari- 
tură. de la mărie sa Domnul nostru. Şi spre mai mare 
credință pusum a noastre peceli; şi am iscălil, ca 
să se crează aceaslă a noastra mărturie şi zapis 

Seris în Barlad la anul 7140 Dec. 9. 
Saviv vel dvornie iscal (|. p.) 

Kikoș vel şatrar (|. p.) 

Acta Make Palade (Surele şi Izvoade VIII, 33). Savin 
Prăjescul are în pecete o ramură de floare cu 3 er ărgi, 
iar Chicoș ase o pasere cinpind...



— 302 — 

13%. Document din 7142 Fev. 28. Iași. 
Sumar : Moisi Moghilă Voiă dă rămas pe Bejan din Bicani in 

judecata ce-a avul cu Tonaşco penlru părţi din Balosineşti şi Bicani 
pe Smila. Se pune ferăe, 

+ Aw Mwven Morhaa BOeROAA, BE MAcTIR renApa 

ema Moagagenion. w npinaivurk npka nasu, n np'EA 

ama. | aoa'kpu. Dean wr hukann n Bpar cro flarăa. 

n naemenunun erw Îlon Bwama. ri nuk nacaennțiti AX. Hi 

era 3a ant up'ka Haz | na caSSu namnk Fwnaurw ui 

&pav rw ASanrpanitw auvuu Hukwap Lemaan. pekzijie 

upka mam n np'iba czekrivat Haminai Rako NpriceacEaA 

HA | H'BRUȚ uacru a wenn WT ceqe haaocubeipu, ui 

wm hnkann. ure na Gatacu norekv, 5 Baccr lvrota. 

n ca uacrui Bă tan S cata. |n gz3ka. na RE pa 

H RE HCNDABAIO CA BEANKOE MPHCEAORANIE, 4 CASSII HAY. 

Huwnauko n apar ro ASauirpauio tuvuut Euxoag Pemaau. 

| Saaonaa mpa, nad nap'kaenie Ba gukvnacnie ua mky 

vacii 3a wruuu wr Gredan Rottoaa Tominegnua. n wr 

Paasa gocgoaa. Mura. | Mnecarape kate kSnna  nkoap 

Te Fata "TON UacPul Să WI, OP kk macara Ha 

(ue aAâ) pogaa Buvuuat ro Ilwnamure n Avanrpauiko | 

NOUTE BRE EA EHVIH. ADVTA Nope MOcASKHA Edit WT 

POKANCTEO HI A0 CAPTA TO, HO Hi CCNABAtt Sezan- 

OA UY NPORAEHHNA cBAitat, CA | HAINA BoA'Epu n 30c- 

“aa ema parere faega, 1 non BoBata, n HHHHȚ Naeate- 

uit MY wo npEa, nad Hi tor Bic akon, atatckon, a Nwz 

name | H Bpar Er ASanTpantike SNpaRHAcA H NocTaRHA 

conu Pitpah0. KAKRO Ad APRUT BACH ACTH 34 WTHHN, t2 

ate Hanncve? Hat Ba Tg! naphkacie Sa KvnoKHto.  uTo 

uamaa Spuk uk Hukoap Lerman wr- ctao Raaocnieajn. ui 

we Eukannui. Ha Guns nsTou3. ui ca acri COT RS
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ACRE 3a danut $ Gamaa. n aa cer na NpAză WTiia. n 
A'Bannia n vpuk. cz Exeka ACXOACA, n w7 cea Ha 
HpEA Aa ne Mater atau TErATPH, 34 ci | Ta  umkoAnt 
ga Bkkii &kunin, n un pac ne Smuuaer.: 

VW HAC RAT, F3DAE Acra. SEE. ku, AH. 

Cam renanza Bea'ka. 

Iw Alwven Borgo. 

Rper'k A aaunnan. 

Traducere 

lo Moisi Moghila Voevod, cu mila lui Dum- 
nezeu Domn țarii Moldaviei, iată au venit înaintea 
noastra și inaintea a lor noştri boaeri Bejan din 
Bicani și fratele sau Alexa şi seminția lor popa 
Cozma, şi alte semizţii ale lor şi au pârit de fata 
înaintea noastră pe slugile noastre pe lonaşco și 
fratele său Dumilraşco nepolul lui Nicoară Ghet- 
man, zicând inaintea noastra şi înaintea sfatului 
nostru cum le-au luat lor în tărie niscaiva părți de 
ocină din satul Balosineşti şi din Bicani ce-s pe 
apa Smilei în ţinulul 'Lutovii, Şi cu parți de moară 
în Smila, şi le-a luat lor fara rând Şi fară ispravă 
cu mare silă ; lar slugile noastre lonaşco ŞI fratele 
său Duwmilraşco, nepoţii lui Nicoară Gheliman au 
arătat înaintea noastra direse de cumpărătură pe 
acele părți de ocină de la Stefan Voevod Tomşevici 
şi de la Radul Voevoq Mihnea, scriind cum a fost 
cumpărat Nicoară Ghelman acele părți de ocină de 
la unele seminţii ale lui ce le-au daruit el nepoților 
săi, lui lonaşco și Dumitraşco, caci că i-au fost lui 
nepoți; alta caci ca i-au slujit lui de la naşterea lor pănă 
la moartea lui. Deci şi domnia mea le-am judecat
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lor cu dreaplă judecata cu ai noștri boeri şi au 
rămas Bejan şi lratele său Alexa şi pop Cozma şi 
alie neamuri ale lor denaintea noastră şi din toată 
legea țării. lar lonaşco şi fratele sâu Dumitrașco 
sau îndireptat şi şi-au pus singuri fierăe, ca să-și 
stăpânească toale părțile de moşie câte le serie lor 
în acele direse de cun.părătură, ce au avut unchiul 
lor Nicoară hatmanul din saltul Balosinești şi din 
Bicani la apa Smilei, și cu parte din vaduri de 
mori în Smila și să le fie lor dreaptă ocină şi mo- 
şie şi uric cu loale veniturile și de acum înainle să 
nu aibă a se mai pâri de aceasta pâră nici odână- 
oară în vecii vecilor. Şi altul sa nu se ameslece. 

In lași la anul 7142 luna Febr. 28 zile 
Ivsuşi Domnul a poroneit. 

lo Moisi Voevod Cristea Damiian 

Acta Mike Palade (Surete şi Izvoade VIII, 36). Pe- 

cetea căzulă. 

138. Document din 712% Iunie 28. laşi. 

Sumar: Gaşpar Vodă dă câştig lui Albul și Frimul în pricina. 
cu Creţul armășel din Suseni peatru o parte de loc din Suseni Se 
pune ferăe 12 zloți. 

Hw Lamnag BoEBoAa. Bi macro renapa Beat Xwa- 

AAgeRou, wa upinae moka, aan n npka | naumnain noa'kpn. 

cavsk nau Kpemyva paza wr GSchun un meraa Sa anu, 

Ha, Aabva n Ha par cro puma. pam cana .uaci 3a 

wrin wT7 ceăo Gveknu. uacr Avatumpv | cun Gepu euvk= 

WEra 4 pekVu 92 HE NPOAdA HUKTO 4 Hu BZ3kani WTHHUX 

HHUTA, H& | ApPZXaan ceBe Henpat. 4 lanva n Epamr er Ppuz 

aa nn Sazoaaut Np'Ea, aa uenicok. | ui Spui 34 Bu- 

Snaeni vo HocTanTHAN BOEROA, Kako KRBNMA Pad act 34 
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wruuv we | csckun par ur Toratuko Kviap wr mor AS 
dup 8a neratchr tastp. a Kpeuva eraa | Riia,keuie Ro 
HMAAN Wii HCNPCOR HI VpHK. d (VH KARA AA: BHAA Nocera: 
AENA 84 Kaag, "Pad |! acm 84 doru. n Bac jor'ka  epa- 
PHTHA HA, HHO A CAANYOA, Hf He Bakoa Bratca |n 
WEP'RTOXOA BAKOHA. RO HE HOAOBAETIEA WT Poankaa ep'k- 
Mea &parurn ur | unw'kan.-apvrbi ue BzcXo'r'kroat pasvpuru 
anuale renaptiat, io ÎARvA n par er Ppuawa. wnu 
viipagtiaue'k n nocrantan coan bepen. i Saar Bz namer 
tute | r'kp. a Kpeuia Sp. wa socraa wr Ap'ka Haar. ui ww 
EEE Hatiter”, Bakona Beaicăar, n 4 czaa | ua apa, Boat, Aa 
HE Haaer "erati Hoeuva ap. na ara n na Ppuava. 
pai cita ho, a nu! ACEHEATIL HY  HHROAt ka ku, 
Hp'Ea, CHA ARCTOAM Hale, 

Me Y-tdc, Bar, =+3pn3 ou, ui. 
Gaa Lenaua Baku, 

T Lauri nea aorezer vu, n uekaaa. 

+ Mlapuvpe. 

Traducere 

lo Gaşpar Voevod diu a lui Dumvezeu milă 
Domn tării Moldaviei, adică au venit înaintea noas* 
tră şi înaintea a lor noştri hoeri, sluga noastră 
Creţul armaşul di» Suseani şi a pârit de față pe 

„Albul şi pe fratele sau Frimul pentru o bucată de 
ocină din satul Suseni partea lui Duwmiteu fiul Sorei 
nepot Neagai. și zice că ma vâudut nimica. şi nici 
n'a luat de la ei ceva, ci şi-a facut siugur ispravă, 
iar Albul şi fratele său Frimul ei au arătat înain- 
tea noastră ispisoc şi uric de cumpârătură de la 

Surete Ii ” 39
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Costantin Voevod cum au cumpărat acea parte de 

ocină din Suseni fratele lui lonaşeo cupar de la a: 

cel Dumitru drept 30 taleri, iar Creţul când a va- 

zut că au avut ci ispisoe şi uric, iar ei au arătat 

cum a fost pusă zălog acea parle de ocină şi tot 

au vruț sa o întuarcă lor, deci noi am judecat lor 

după legea țării și aflat-am lege cum nu se caile de 

atâta vreme a întoarce lor banii, alta mam vroit 

sa radem privilegiul domnilor. Deci Albul şi fratele 

său Frimul ei s'au indreptat şi şi-au pus singuri 

ferei 12 zloți în al nostru visliar. lar Creţul armă- 

sel el au rămas dinaiulea nvastră şi din louiă 

a noastra lege a tării; şi de acum inainte mai mult 

să nu aibă a pâri Creţul armăşel pe Albul şi pe 

Frimul pentru aeasta pâră, iar nici să dobân- 

dească lor nici odânăoară în veti, înaintea acestei 

carti a uoastre. 

Seris în laşi la anul 7127 lunie 95. 

Insuşi Domuul a poroncit 
i Ghiange vel logofat a zis şi a iscalit 

+ Marmure 

Acta Make Palade, Bârlad. (Surete și Izvoade VIII, 56). 

139. Document din 1660. Martie Ja. 

Sumar : Zapisul veliţilor boeri pria care se atestă că Pană Fi. 

lipescul vel visternic u cumparat moşia sa din Nenciuleşti, județul 

lifov de la Radul fiul lui Şerban vist. pentru 111 galbeni şi 5 ve- 

iai, anume 278 „stânjeni. 

= Mack e Paava awrr. cra Ilepeau BueT, tor na 

UHpelți. ckphcaai =sauHcSA AtieS Ka ca Vie | A€ ES Rpraniuă. 

Aa dzha ASincăat. Shah nau PnanneekSA RA. BucTrap | 

KOVȚA cz CE Wit, KANA AY docr akBAt „A BHAEAE AVApIH CAE 

Asmn$ uocmp$. Iw Teop | rie ua Boegoa. rap aie Tpnas- 

I
I
 

N
O
N
E
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MHASAL Hutpie Bau Ba ca aa net | pegas atkac, er 
uram aa ASm'kaoya Ac am dzkSr menarkaz. Ac tan 
BBHAST ASmncaac, moar nap"k avk. Ac moruie, seu car 
Ati HenuSaeip. | Ac aa Ba4Ta WT coța. cat. prea erau 
AAN Co AFI KZ4NZ. AH Baa | ră LUN Act Ule3ITSA ca: 
Sasu. ae nerSrunarina'k. 4 npec | “re mor yorapSa. Kara 
ca Ea asbys. «pea cranmnuSa no Batut n dau cam vr. 
pal ui KV E Banere A€ pvazin anvate Tadaaz KS | deuo2 
eva avu anvaătt (loc gol) un dertopin Pama kenan a- 

uSase | Îlatea n Gran min cpeuopva son Gran auSaie (loc 
gol) -pca at kan i no Sri dak vr. n. UK, aa tau- 

ATP adacTa mount tin kY aveti | pSaziui. Kapen ckpi$ 

dan cSc „pirpigaraat pe napunreae eraeiSa | wr Rzaaz- 

BVUAHN, Hi pe dau pat, Ac atourie un unu SSa 

tă | cav nr ana ca KSanepe ue am BanASr ASauicans 

AYuANSASȚU Mata BA BHCT. Ac a m'k GSu Roc dap unu w 

CHAZ UI TAN AAT WI KAPILHAZ UN | Bannicear kape da a2 
BSw ui on npe auacr$ moni wii pSătzitii. It aat Ava 
TON, Bani PATA p Aaa ab. uni OM „PE ad AAT Ea 

cz j NE AVUaMICAAE MOWMIIE, WXABHHKZ UN KROMHACP AVaui- 

că | .p GE trap ca ca BA -ATAAUIAA EPEWDAp Cav TBAUAARA. 
e ca aBk (sic) a w uvpra | ataca AăpTwpiicecki unt 

MapTSpie Gorapii Kape Rep HekzAn | aan îRcc ui nenrpv 

KPEANRUA da ckpuic Ev atzia Ark us ai aq ve | neuark 

ui vekzarSpa ane. atapT Ai Ai AT. Yaya. 

43 Pasva awroder Ilrpeau uckaa. 
43 Baaanka Tewvăna 
+ Gan epmonak invat wr BzaazpSuanni. 
“+ Gaoptekva non Gokoa. AMapeui awroder 
+ erp kan(wrari) 43 Pagoa atwr. BpruSateiSa 
A . 

4 Hupua iepeaenak.
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Hârtie comunicat de păr. lon Antonovici. (Surele şi 
Izvoade XIII, 38). 

140. Document din “ll? lunie 13. Iași. 
Sumar : Constantin Mogbilă Vodă dă rămas pe Boivină apro- 

dul în pricina de judecată pentru Martineşti, zis şi Muaxinești, dâud 
“ăstig lui Petre Spătar, Ifrim comisul, Iakim şi lonaşeo, cari pun 
ferăe 12 zloți. 

lo Castantin Moghila Vvod. cu mila lui Dum- 

nezeu Domu tării Moldaviei ; adică au venit înain= 

tea noastră şi înainte boerilor noştri al Moldaviei, 

Petre Spatar, Iachim Comisul, i Efrim Armaşul, 

Ionaşco din Mărtinești şi au tras de faţ înaintea 

domnii mele pe sluga noastra Borvină anprod din 

- Deleni pentru salul Mazineştii, ci să numeşte a- 

cmu Martineştii, zicând ca ei au avut acolo dow 

sate Mazineştii ce să chiamă acmu Martineştii şi 

Suleleşiii; iar sluga noastra Borvină el au arătat 

că adevarat este satul acolo Martineştii. Şi noi 

am căutal dresăle acestor oameni a Petrii i Iakim 

i Etrim. şi lonaşco. ci au avut moşii lor de la llieş 

Vodă di strămoşie (baştină) şi le arată lor .în urie 

doaw sat'k Maxineştii ci să numeşte acmu Minline- 

ştii şi Şuleteşiii, şi după acea iarși am câutal șia 

uricul slugii noştri di sus scris Borvină aprod, ci 

au avut de la Alexandru Vodă de danie de la o 

mătuşa a lui Safta, şi aşa arata în uricul lui pre- 

cum iau dat ace măluşă a lui Safta din a patra parle 

din satul Maărlineştii partea din &os pentru ca să o 

caute pe dâusa şi după moartea ei să w. pomenească 

şi el via să ei şi din Şuleteşti a patra parti şi vra 

„sa facă strâmbatate acestor oameni de sus scrişi 

Petrii spat.. i lakim i Efrim şi Ionașcu. dar noi am 
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văzul că nu iau tamas lui nimic în Şuleteşti, ci 
numai i sau venit lui a patra parle din satul Mar- 
tiveştii parte de gos ce este lui danie de la mătuşa 
lui Safta. şi mai multu sa naiba a stapâni, drepti” 
aceia slugile noastre Pelre spatar i Efrim comisul. 
i lakim. şi lonaşeo sau îndreptat înaintea noastră şi 
înainte a toală gudecata şi au pus ferii 12 zloți. 
Dar sluga noastra Borvina el au rămas înainte 
noastră şi înainte gudecăţii. Dreptu aceia de acmu 
înainte să naibă a tragi Borvina pe Petre spa- 
tar i kim comisul şi pe Efrim şi pe Jonaşco pen- 
tru acaslă pricina nici o danaoară în veri înainte 
acestei cărți a noastre ei numai să aibă a stăpâni 
el al patra parte din satul Martiueştii parte de os, 
iar mai mult nimic. 

S'au scris în laş let 7117. Iunie (1. 
Însuşi Domnul au poruncit. Lp. g. 

Stroici vel logofet. 
* Asămine de pe sârbie sau talmacit de mine 

din envânt în cuvânt cu ispisocul cel adevarat ȘI a- 
flândul intocmai şi fara greşală adeverez 1801 Mart 10. 

Polcovnicul Pavel Debrit ot Mitropolie. 
Acta d-na Ecaterina Andriescu, Huşi, proprietara mo- 

şiei Stroeştilor de la Fălciu (Surete şi lzvoade XIII, 65). 

14]. Doc. din 7131 Febr. $. lași. 
Sumar: Stefan Tomşa Vodă întăreşte mănăstirei de la Aron 

Vodă, cu hramul Sf. Neculai, stăpânirea asupra moşiei Rânzeştii de 
la Prut, Fălciu, perdută în viclenie de Meleştan postemicul pentra hi- 
clenie cu Lobodă hatmanul căzăcese în contra lui Aron Vodă. 

T Ea navk wua n ca n crro așa. cr'kii EAnHecă= 
sku n nepasabanavku "genu. ce 43 pan BaAkbi ra Ba ui
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crea Moe Ie Xa. nerinubiți, moka, cTku por, 

How Gmedan nocgopaa Biro marite Lenapa 2eAtAn. | 

AMoaaageken, cun Bareucrugar Gredan Twamu hoc 

BOAdA BNAMENNTO UHHHAL Ciia AHCTOAL Hatna Bacbat kre 

BanEM BA3pHm, MAH unTBIpi €r ScAsIuuP, (0% UpPIHACLLIA 

pia Had. Hi np'ka, Sena Hama MOAAdE | CRIMA B02 

Ap BEAHKHAU H AAN MAEBHHUN tau RaaSrepu erSateu 

H Rec CABOp WU craa Atonacrup nasnBatatin Gri Huz 

ROAdE WT wăpuui pară Lackoro. H 'Ferăanieă Ba Anu, 

ca kukrun'k Ankaaun Menetpan | ti ca pb ei pasi 

EAno ceao nanark pzusripin na IlpSr'k urw $ Boawcr 

Paauin. pekSuu wa Hi ca AVETI că. AK EET MAL TOE CEAC 

Mpataa WrHnnă n Aaanit. n necTagtan pla, aa. ui S= 

pu. Sa Adanit. uro Hataa Suko uk i Menean GH& nNocrza- 

uk wr Ilerpa Bozzoai. a Maesnnuni Han KâaSrepu  eHul- 

nucannin Makbi nocraRiui nprka, nada Spui. uTw aaa 

wTr pita Boegoai Sa Aaaie 4 atnaogânie crt msacTnpii- 

n CA Btaukoă | kakraoă. Bate Basta To cea pun 

Eoegoaa. Wwr Meaeipati BH& NocTeaiuk 3a Xnra'bucrao eraa 

Basagngaack ca AonoA$ ŞETAan CA BWOHCRI ANUL KZSanz 

Cu na ckunmrpS unerurar Llp'k. ni Ha ÎÎptona Bortoir ui 

MUWF | 340 cATEOpHA. Hi NOBWEBau Betta Hal  Alwva- 

AdEckS. Moe paAHi Bibi BA3'ETv €r ceao Po. ApSrooke n 

npiikae AAA Îlerpa BoeRoai. Me BHA ceac To Npage 

renapeo n tiphcaSuno kz wkoaS 'rpar Bpzaaa. ni e 

AEŢIAH | NocTeantik. He Hara kr vw căoer mbaa. cere 

Pasi TCOABAN CA Bec CRB'RT. CĂAHYAWAL HY Ca Npagiii că, 

No BARWUS BEACKeAlS CAMOTBHEWAL HA HI NpHBIArA UTw 

WHI HANAAN H VEPETOȚIDAL A CT UPARAA WTHRH, HI Ada- 

He HI AMIA | RANlE MAEBHURUAL  Halutiăi KaASrepwa w'r
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Eniuiptutitii aonacrhpi chin ÎHkGade. Ho Bruipeueriuite 

MAEBUHUAL Hai KaaScepui  Wnpagnanck. H  N9cTaRnan coBi 

epiro upka ac Ka, Saaru. a when  Alugzauoe. 

ca | Aku ai wi BWCTaAn AWP BBcero BARA Beat- 

CRAT.: H "TOE EBIIUINHCAHHOE CEAC PASII HE BHAO Hat 34 

Ab AnHHS Hi BarSuHA Er EBIUIMHCAHMINI AAA RH&  NOCTEA= 

uk Sa Xurakuereo. tă Hi Np'kae cea "To BHA npate: 

renapeke. n mom Spuk.uro nataa Mearpan, wr Hewpa oe- 

goi empe czpkaaua Wr np'ka, Teapa, TEA Pag PreABathi 

AAA îi NOTEPZANANL Ecâtni "POE Bhimnncanor ceqe Pănseuiin 

na ÎlpSr'k. m cz Bzc'bati coma Boawraan n Rorer. ; 

ur $ RoAWCT Pzauite. BBIUTICANHIbtAA AAERHHRAVA HALA 

aaSrepivai wr craă monacrup ch  ntoaae WT  uapuui 

para ackar, Kako aa ter n cor năcer'bui MoHacrHpu npa- 

Bd WrHiha. Adanie n noPapzaeiie n Kp'kukin | Spuk ca. 

BZCEM AOYOAWAL. II CA ROAOTAAMH, PHBOAVBII ANII. Hattăt'b p 22 

PSuASA. n KapanraTSa. i BZPANTzBIEASA. 1 BA4ukSA. îi 

X'kpe'knre (scris cu alta cerneala) n wrroak S rapaa 

epagneen. po geankar 'Tonoa'k 8 ger ÎlpSm. n wm 'roa'k 

Ha | mpa na mwac aocaaucipu Ilomek. n wr  Mauap S 

upazao noroka Ainyaaurun. n novonoa Lopik rac ek erpkuaer 

Xwrap Eaansasu. n ae nporagakrea ex H'kkoc BpBaa n 

ui rii papkaenn vor kukrunb  AĂnxaauoe. Han WT 

CE £%. Ha Tor ct4o Aa HE HmarT B'kpogarucik. Hă Ad 

MoAdASTek n Tin Bz păkhi KaASrepivat. 1 Ad HE HMarr 

an Boat merarui AMukzauoe. a un abea că na KaaSrigii 

a cira mb unoană. na Bkiii B'Runbi, . 4 XoTap 'Toai$ 

Enuunucâunoat$ cea$ pzuSerin na Ilgr n cz Bzckaui te- 

AWVTAAUI UEHUMA KadAo NouHHS cROEAY. 1 CA Roorenut. ue 

_S Eoawcr Oaauite, pa cer cu XoTap WP Senik cTopivu ne
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TROIA CPapuatu VwTapu nokSaa n3 BEA SKHRAAI. d lia Te 
scr Bkpa uamer renaga abnunncantar ati Hw Gmean 
BOEBOAA. n e'kpa Bwrap Hatuuiy. B'bpa. nana Inkoapa Bt 
AMKATO ABWpHHRA Acan'lu aeman, e'kpa nana ĂSaur ps 
Mean geau | aro agtopunka rupi Seman. Bkpa nana 
Apărani Tasrsa n Lopamko Ăpauk npzhaaanui  Xuw- 
THHCRHX, &'kpa nana Iwnauiko npzatanit Hemenckuy. a'kpa 
nana Bacuait bvuvm npzanatii Purmanetuț. B'kpa Nana 
AMupwn Bapuwacku | Xeraan n npaaaan  GSuasckii. 
Bkpa nana Lewpru nocreanua. pa nana. Maega cna- 
rapit. B'kpa nana Anocrwa KarapyiSa. uaunnka. R'kpa 
nana 'Tvata. crwannka, B'kpa nana iMukanaku encr'kp- 
umka. &kpa | nana Kw koatnea. n B'kpa Bzckyewrap nany 
AMVAA ABC BEAHKHE N MaAny. 4 No Hama Au BoTk ar 
BĂAET TCUApE WT ABTIN Ba Hk. HAN WT Haunero pWvaa. 
MAH “MAR BSA, Koro BA H3BEPEP TCNADEAL BHITE Hament BEMAn 
AMwaaagerbu. mor Bu na nenopSuna maur Aaania WneTr2 
Epaattia, Hă atu Hai Aaa || n Skoknna. a kre ck nskScur 

n APASHET pAS0PHTU HA Aaanit n NOTROZKALiie. HI NAMAT 
"ere renaha peona Rocgepi, ee maa n Sro'k | ma ca Be- 
AHKUMIU Hi CPpAniii At KA'BTPEAaMn, ceea MonacTHpS, ros 
Bunuipeenec ceao PanSapit 'makoghii Aa BXAET ngokakr n 
TpARAET AT Ta GA CATRPOUIAL HBW H Bema'k. n or npu- 
CPââ Bo ATpA YES, N WP BI âncan. N WT A, tvran | cr, 

1 7 'Tui cThik wruz Fukenckuk. n npona'k'riene Spieao 

Ad DpiHAET Ha PAaB8 er. n Aa nokper cre Beah tina 
TAKOK Aagana n Senpoua. n naavkr ere twr ema ca 
UISMOA Ad NOTBIBHET, HI Ad Hătatr uacT ca [Satu | ga3ze 
nugunati ua Pa Hamer ÎS Xa kpze er Ha Hu na wat 
HX ex cer n Bazar, n că ÎSacă nphadTreata va'k aa Bes-
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HOHEMHBIA AMĂKRI dAHH. d Ha Roamu kp'knocr n NOTBa iz 
Ati rom$ pacen$ Biiuinncantea$. geakan || caini natrmS 
BEpuonS ui uounrennomS Bwa'kpun$ nans HionaunS Taur 
&eAukou5 awroderS nucaru n uaui$ neuaT npua'baanu,  na- 
ceMS neruntoa$ Ancr$ Hama, 

Ilucaa A Sau'ro$ Micap, Stacy. | Bare Jpâpai dia. pi. 

Gredau Borgoaa. 

L'raur'k acreder. 

Traducere 

In nuzele Tatalui şi al Fiului şi al sfântului 
Duh, sfintei cei de o ființă şi nedespârțitei Treiwi, 
iată eu robul stăpânului Domnului Dumnezeu: a 
mântuilorului meu Isus Hristos. adevarat închinător 
sfintei Treimi, Iw Sfefan Voevod. cu mila lui Dum- 
nezeu Domn tării Moldaviei, fiul bine credinciosului 
Stefan Tomşa Voevod, înştiinţare facem cu aceasta 
carle a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta sau 
0 vor auzi cetindu-li-se ; cum a venit înaintea noa- 
stra şi înaintea tuturor a lor noştri Moldovenești 
boiari a mari şi a mici. rugătorii noştri călugări e. 
gumenul şi cu tot săborul de la sfânta mănaslire 
numită Sfântul Nicolae din fărina târgului laşi- 
lor şi s'au pârât de faţa cu Cneaghina M'halcei 
Me:eştan şi cu copiii ei penteu un sal anume Râuze- 
ştii pe Prut, ce-i în tinutul Falciului, zicând dânsa 
şi cu copiii ei, cum este lor acel sat dreaptă ocină 
şi daanie şi au pus înaintea noastră şi uric de 
daanie ce a avut unchiul lor Meleştan biv postel- 
nic de la Petru Voevod. Lac rugatorii noştri călugări 
mai sus scriși iarăşi au pus înaintea noastră uric 
ce Jau avut de lu Aron voda de danie şi de mi- 
luire sfiulei manastiri şi cu mare blestem căci că 

Surete II | 40
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Pa fost luat acel sat Aron Vodă de la Meleştan. 

biv postelnic pentru viclenie, când a năvălit cu 

Lobodă hatmanul cu soldați mulţi cozaci în con- 

tra shiptrului, cinstitului Împărat. şi contra lui 

Aron Vodă şi multă pagubă s'a făcut şi a pră- 

dat țara noastră a Moldaviei. Pentru acea vină 

deci i sa luat satul acela, alta că şi mai înainte 

de Petru Vodă, încă a fost satul acela drept dom- 

nesc, şi alârnător de ocolul târgului Bârlad şi 

Meleştan postelnic, wa avut copii din al său trup. 

Drept aceia şi Domnia mea cu tot al nostru sfat 

am judecat lor cu drept judeţ după zaconul țarii 3 

vazutu-le-am lor şi direasele ce ai au avut şi aflat-am 

cum este dreapta ocină şi danie şi miluire rugato- 

rilor noştri călugări de la sfânta monastire de mai 

sus zisă a sfântului Nicolae. Deci mai sus zişii rugă- 

tori ai noştri calugari s'au îndireptal şi şi-au pus 

loruşi ferăe înaintea noastra 24 zloți. iar ensaghina 

Mihăltoe. cu copiii ei. dânşii au rămas din toată 

legea ţării. şi acel de mai sus scris sat Rdâazeştii 

wa tost lor de moşie şi l'a tost pierdut pe el mai 

sus scrisul Meleştan hiv postelnie pentru viclenie, 

ci şi mai înainte satul acela a fost drept domnesc; 

și acel urie. ce la avut Meleştan de la Petru Voda 

incă s'a rumpt devaintea domniei noastre. Drept 

aceia domnia mea dat-am şi am întărit înşine acel 

de mai sus scris. sat Râunzeştii la Prut, şi cu toate 

ale sale bălți şi cotete ce-s în ținutul Falciiului, mai 

sus serişilor rugătorilor noştri călugări de la sfânta 

mănăstire a sfântului Nicolae din tariva târgului 

Iaşilor ca să-i fie şi de la noi sfintei mănăstiri 

dreaptă osina, daanie şi întăritură şi deplin uric cu 

toate veniturile şi cu bălțile de peşte anume -Ră- 

 tundul şi Cârligul şi Cârligăfelul şi Valicul şi 

Herbeante şi de acolo în gârla Vrabiei la marile 

Topolea în margina Prutului şi de acolo înainte pe 

şes la apa Macești, şi din Maceşti drept ia apa Mi 

  

 



— 315 — 

halceui şi apa în sus unde se înlâlneşte cu hotarul 
Elanului, şi de sa vor afla în niscaiva. vreame şi 
alte oarecare direase de la Cueaghina Mihalkoe, sau 
de la fii ei pe acel sat să nu aiba a se crede. ci 
să să dee şi acela întru mânule călugărilor şi sa 
nu aibă mai mult a pâri Mihăltoe sau copiii ei 
pe călugări pentru această pâră nici o dâna- 
oară în vecii vecilor. lar hotarul acelui de mai sus 
setis sat Râuzeștii pe Prut şi cu toate balțile de 
pește fie care pe cinul său și cu cotetele ce-s în ţi- 
nutul Fălciiului, să fie lui hotar dinspre toale ]a- 
turile pe ale sale vechi hotare, pe unde din veac 
au îmblat. lar la aceasta este credinta domniei 
noastre mai sus scrise, Noi lo Stefan” Voevod şi 
credinţa boerilor noștri, credinta dumisale Micoară 
marele vornic al țării de jos, credinta dumisale 
Dumitru Stefan marele vornic al țării de sus ; ere- 
dinţa dumisale Drăgan Tăutul şi lonaşco Dracea 
pavealabi de Holin, credința dumisale Ionaşco par: 
calab de Neamţ, credința dumisale Vasile Bucium 
parealab de Roman, credința dumisale Miron Bar- 
novshi hatman şi parcalab Sucevei, credinta dumi- 
sale Gheorghe postelnic, credinta dumisale Alexa 
spatar, credința dumisale Apostol Calargiul ceaş- 
nic, credința dumisale Toma stolnicul, credinţa du- 
misale Mhalachi visternicul, credinta dumisale 1on 

- comis şi credinta tuturor boerilor noștri ai Moldo- 
vei a mari şi a mici. lar după a noastră viată cine 
va fi domn din copiii noştri, sau din al nostru 
neam, sau chiar pe ori care altul Domnul Dumne- 
zeu îl va alege să fie domn tării noastre a Moldaviei, 
acela sa nu-i strice a noaslra danie şi întacitură şi 
mai vârtos să le-o dea şi sa întâreasea. lar cine sar 
ispiti și ar îndrăzni sa radă a noastră daanie şi 
întarire şi pomenire acelui domn Aron Voda, care 
a dat şi întărit cu mari şi straşnice blastamuri sfiu- 
tei sale mânăstiri, acel. de mai sus zis sat: Rânzee
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ştii, unul ca acela să fie procleat și trecleat de la 

Domnul Dumnezeu, făcătorul ceriului şi al pămăn- 

tului și de la preacurata de Dumnezeu maică a lui 

Hristos, şi de cei 12 apostoli şi de cei 4 evanghe- 

lişii şi de cei 318 sfinţi părinţi din Niceea, şi a 
procleatului Arie (soarla) să fie pe capul lui, și să-l 

drda (îughița) pe el pământul de viu ca pe Da- 

than şi pe Aviron şi pomenire lui de pe pământ cu 

sunet să se piardă şi să aiba parte cu ludeii care 

au strigat la Domnul noslru lisus Hristos, sângele lui 

pe ei şi pe copiii lor, care este şi va fi; şi cu luda 
vâuzătosul lui Hristos în nesfârşitul muncilor amin. 
far spre mai mare lărie şi putere atot ce s'a scris 
mai sus poruncit-am înşine la al nosiru credincios 

și însemnat boiarin pan Jonaşco Ghianghia ma- 
rele logofat să scrie şi a noastră pecete s'o acăte 
la această adevărată carle a noastră. 

A scris Dumitru pisar, în laşi la unul 7131 Fev. 14. 
Stefan Voevod. 

| Ghianghea logofat. 

1) Ociginalul pergament mare cu pecete, atârnată cu 

şnur roş și albastru. Se ceteşte: li Greann Twa 

ROEBROAA EXIR acri renAap. 3sman MoaAatekou. Capul de 

bou, steaua intre coarne, soarele şi luna. Mărimea 0 m. 55 

lățimea pe 0 m. â2 lungimea, 

2) Cuprinsul. Documentul nostru e însemnat prin mai 

avulte note ce ne dă cu privire la dreptul Domnilpr de a 

confisca pentru viclenie moşiile boerilor haini, cum a fust 

acel Meleştan biv postelnic, care dându-se de partea lui Lo- 

bodă hatman a venit în ţară contra lui Aron Vodă: 

Al doilea ne arată întinderea ocolului târgului Bârla- 

dului spre răsărit pănă în Prut, de oare ce Rânzeştii în- 

trau în acel Ocol, de şi făceau parle din jud, Fălciului. 

Originalul ne-a fost comunicat priu librăria Şaraga.  
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142. Doe. din 711S Iunie 25. Iaşi. 

Sumar: Costautia Moghila Voevod întăreşte lui Chiriță Dumisi tvachi vel postelnie cumpărâtura ce a făcut cu 50 taleri în Movilen de la Frăsina şi Anita. : 

Hw Rocpananni Roegoaa. Bile macrite FEAA BEstan 
Moagageron. wa npinaoii npka, Has. n mpa  nameanti 
Meaqageuatu noa'kpu Ppacnta. n crema cu Anna. acuku 
ÎMCHUIZ. MERHAL HENOHSAENN. ANNPHCEAORANU, HĂ 34 CRSHAL 
ASPRE BOA. HI poss €K9H paote wrut$. n Aba 
HuS 47 Spuk Ba KSnekIio Ure Haaat WTuz cn lwnhnuz 
wr Îempa goegeai wT rpera uace tur ceao Moeua'kuu 
do Ha Scrie WUMINVApEN AVT BHUIHA Wace MOARA, "Ta 
Hpoaaaui HsmenS B'kpuou$ ui noumrennomt, Boa'kputi Ku 
phuă A SanTrpaku eankom$ nocmeann. Aa UET. ate 
ckr Taatp cpeiHHȚ. Hi BanaaTHAt Ha aci nenazua ca un'ksn 
POPOR MIDEA, Maat, T'Rat Bag Rak9 Aa ccm caS npaga 
wiun$. ti BukSnazuie că Backaui pexoaastit. n uri Aa c ug 
SAUD AET APE, CHA AHCTOA Haul, 

Iuc S rac, ar. =apui, tonic. ke. 
Gan reni peu. 

Izrpatuko gta atopnuk. Su. n uckaa. 

Traducere 

lo Costantin Voevod. cu mila lui Dumnezeu 
Domn țarii Moldaviei ; adica au venil înaintea noa- 
stră şi maintea a lor noștri Moldovineşti boiari Fră- 
sina şi soru ei Aniţa fetele lui Ioniţă de nimeni 
siite nici învăluite, ci de a lor bună voe ŞI au 
vândut a lor dreapta ocina şi moşie din uric de 
cumpărătura ce au asul tatal lor Ioniţă dela Petru



„— 315 — 

Voevod din a treia parte din salul Movileni. ce-i 

la gură ]ijioarii din partea diu sus jumaătale ; aceia 

au vânduto la'al nostru credincios şi cinstit boiarin 

Chiriţă Dumitrachi marele postelnic peulru 50 de 

taleri de argint; şi au platil lor deplin cu bani gata 

înaintea noastra. Peubaceia ca să-i lie lui direaptă 

ocină şi cumparătură cu loate veniturile; și altul 

sa nu se amestece înaiulea acestei cărți a noastre. 

Scris îu laşi la anul 7118 Iunie 2. 

Iusuşi Domnul a zis. | 

Patraşco vel dvornic a învățat și a iscalit. 

Acta D. Filipescu, farmacist laşi, copiat din o con. 

dică a moşiei Movilenii, în care sunt trecute vreo 20 de 

acte ale acestei moşii. Copiatorul cunoscând.limba rusă a 

tracut textul slav cu slove ruseşti în mare parte (vezi Su- 

vete şi Izvoade XIII, 225). 

143. Doe. din 7118 Iulie 29. Iași. 

Sumar : Costantin Moghilă Vodă întăreşte lui Chiriţă Dumi- 

trache postelnicul cumpărătura ce a făcut cu 0 taleri în Movileni 

-de la 'Louder Negrilescul. 

+ Hw Rwcranmiut  Alornaa Boegoaa. Băile Macri 

renapa Bean AMoagdeekoii. WE NPINAE IDEA, MA. i 

npea, namnani Boakpu "Toaarp MerpharekSa. no tre Apr 

ROAI HEKHAL HENONSEAEII, AHHNPHCEAOBAN îi IpOAAA CBOI Mpă- 

got wTHuS ui KSNERHo MT Spit RENE UTO HA WT 

Îlempa ROEROAL TPETAA Wc WT BACELO CEA0 Moana'krn. na 

Wei. m ex atbcro a cragni $ PBeonivapa. ea Serite ikez 

_MLOapu; HN HA HOToNH Amap$ $ mapuuă. vro $ Bo409cT7 

“Tackon, urme RHAC AS KSiektto "top [cante cPoAHIE BpAT 

Magun Xaucap wr Spnk uTe wii Ata WT slacăan apa 

„ROEROAH. TA IPOAAA HaieAtă g'kpnca$ noakpunS univ A Sau?  
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“paie Înpuu, BEANKOA NocTeaniik, 3a cepe eerbr aa, 

BHTUY. H BaNAaTIi4 EMS HcnAznă H Po? Spuk. uro ata 

34 kSnexno wr Ilerpa gertoai ei er aaa cz pat Bu 
pia nocr, ka Pad KAKO Aa CT EAIS HWT Hac. WTPHun$ 

H HOTPEPBEAEILE CA BACEA  ACȚOADAL 1 HI a ce e $- 

MHUL der, 

mic $ tac. Bare apui 1oaie Ka 
Venua. peu, 

Traducere 

lo Costantin Moghila Voevod, cu mila lui Dum- 
uezeu Domn țării Moldaviei ; adică au venit înaiu- 
tea noastră şi inaintea a lor uoştri boiari 'Zoade» 
Negrilescul de a lui buna voe de nimeni silit, niri 
invaluit și au vândut a sa dreaptă ocină Şi cum- 
părâtură din uric de cumpăratura ce au avut de la 
Petru Voevod, a lreia parte din tot satul Movileni, 
pe Jijia, şi cu loc de iazuri în Jijioara, la gura Ji- 
jioarii, şi la apa Amaru în țarină, cezi în Judetul la- 
şilor ; care au fost şi lui cumpărătură de la Isaico 
stolnic fratele lui Maxin Hăusar ; din uric ce ei Pau 
avut de la Alexandru Vodă ; aceia au vândut laual 
nostru credincios boiariu pan Dumitrache Râriţă 
marele postelnic, pentru 710 de taleri bătuţi ; și au 
platit lui deplin şi acel uric ce Pau avut de cum- 
părâtură de la Pelru Voda înca 1 Sau fost dat în 
inânule lui Kirita postelnicul. Pentru aceia să fie 
lui şi de la noi ocină şi întărire cu toale veniturile 
şi allul să .nu se amestece. 

Scris în Iaşi la anul 7118 lulie 29. 
Domnul a zis. 

Copiat din condica moşiei Movilenii; acta D. Fili- 
pescu, farmucist Iaşi. (Surete şi Izvoade XIII, 226).
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144. Document din 71285 Fev. 26. Iași. 
Sumav : Cartea lui Gaşpar Vodă prin care senteşte pe ori ce 

om va aduce din ţări străine Mărica lui Chiriţă postelnicul să nu 
plătească nici o dare 3 ani de zile. 

+ Hw awmnag BotBoAA. Bi Macrito PCNApZ  BEaani 

Moagagekon. Aaan erau ce aner renagan Mapunu nik: 

Fin nokoiaro Ăupnu, GHR DOCTEANMK. N SpEANHE. WI Race 

amante em$ wr ceao AMoynaetu. „i uunSrSa lauinaop na 

ro (OIL EAPHKOAHU AIA KO NPHREAT WP WHIaa  BEAtAN 

HAN Boc HAN AX “Hati RAAX. HA BSA Să uTo FABIA BAT. 

WU Ad HAAET. WF: FCUABRĂIN  CBOBOWALNIE Ha Ton a'b'ru 

HE DORHT Hâdi. HEKAGIIOE HAUI PAROT HE Ada AaTH, He 

HARUI, MAATHAT. ME CSA. HE ACHpIt. HZ Ad B3AcT. $ diHg= 

no aa pack AaRnaaţ u anrepita Aa! ne naaruT ca Tu 

ATI HE BHUI DHUZEA TRAI Pati. HI EHT HAPEZAARN HI PA0- 

BHHUI, si AciuBrSBrinapu, Hi Back caSraat Hatna canu - 

EIOT VOANT CA CASKRO PENABAIH MO POT BOAOCT BA HHUNCOLE 

Aa tu BaaSi Msi Ecko uk. Aa tu noT'BrisA, “pasi 1 

HU CEAAX. TOE HHIDEA, 4 WAR UE RZA PE, cit ane- 

TOA PEDARA, 

$ tac. BATO E BpPRU. Aa, K5, 

Gaam renanz Beata. 

lw Lawnap Botgea,. 
Teoprie Gkopuau. 

Traducere 

lo Gaşpar Voevod, cu mila Ii Dumnezeu Domn 

tarii Moldaviei, dat-am noi această carte a Domniei 

mele Măricăi cneaghina răposatului Chiriţă biv 

postelnic şi urednicului şi vătămanilor lui din satul 

Mohileni în fânutul Iaşilor, spre acela ca să-şi 
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aducă ori căți oameni din alte tări sau rus sau 
Leah sau ramân sau ori de ce limbă va fiei sa 
aibă de la domnia mea slobozenie pentru trei ani 
să nu robotească noao nici una din ale nou- 
stre rabote, nici dare de boi să nu dee, nici ilş 
să plăleasca, nici sulgiu, nici aspri, ci sa fie foarte 
în pace pentru toate dabilele şi aşezările, ca să nw 
plateasca în acei ani ce scriu mai sus. Pentr'aceia 
scriem şi voao parealabilor şi globnicilor ŞI deşu- 
gubinarilor şi tuturor slugilor noastre câți îmblati. 
cu slujbele domniei în acel judet întru nemică să 
nu-i invaluiţi, şi sa nu-i apucaţi pentru alți oameni 
sau pentru alte sate. Aceasta scriem şi altfel sa nu 
fie înaintea acestei cărți a domniei mele. 

In laşi la anul 7128 Mai 36. 
Insuşi Domnul a porontrit. 

lo Gașpar Voevod. 
Gheorgh: Scorieş. 

Copiat din condica meşiei Movilenii; acla D. Filips- 
scu, farmacist Iaşi. (Surete și Izvoade XIII, 226). 

145. Leat 7142 Ghenar l5. 

Ispisoc de la Moisăi Movila Voda. 
5: îav: Moise Moshila Vodă dărueşte lui Pătraşeo strănepot 

lui Ivancu sulger trei părți din satul Căbicenii ot Dorohoi, foaste ale 
lui Miron Barnovskie şi rămase domniei. 

Adeca domnia me mam milostivit și am dat 
şi am miluil pe sluga noastră credintos Pătraşcw 
itor Nastei, nepot Anuşcăi, slrănepot Sofiicăi, și 

Tvanuco sulger cu w ocină, trei părti din satul Că- 
bianii din ținuțul Dorohoiului. care aceste _trii 

parți diutracesi sat de mai sus seris au fost a lui 

rgenre moşie și baştină de pe Lvanco Sulger pentru 
Surete ÎI 4
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cari au fost vândute aceste trei părţi unchiului 

domniei mele lui Miron Barnovskie Vw. şi după 

moartea lui au ramas toate moşiile lui iarăşi 

domneşti. Drept acasta domnia me. ca pre nişte 

moşii domneşti. am luat toate înoşiile lui şi liam 

dat şi am miluil. pe cine niau slujit moaw. Pen- 

„tru acasta am luat aceste trei părţi dintracest sat 

Cabitanii, şi am dat şi am miluit pe sluga noastra 

de mai sus seris Patraşcw ficior Nastei, penleu cart 

viau slujit mai de nainte vreme. cu dreptate dupa 

cum să cade. Pentru acasta ca sâi fie de la don 

via me dreapta ocină și moșie. în veci nime altul 

să nu se amestece. 

| IL. 7261 Oct. 1. 
lordachi Graină am scris. (m. p.) 

1) Surelul dat de noi e scris in 1752 de Grama lor- 

dachi, şi copia ne-a fost comunicată de librăria Șaraga. 

(vezi Surete şi Izvoude IX, 512). 

2) Cuprinsul acestui document ne lămureşte mult asu- 

pra felului proprietăţii domneşti şi dreptul ce-i avea Dom- 

nul de a lua pe sama domniei averile domnești nemoşte- 

nile, cum şi dreptul de a dărui moșiile celor ce slujiau cu 

crediuță domniei. - 

]46. Doc. din 7095. April 7. lași. 

Sumar : Petru Vodă Schiopul întăreşte lui Toader şi surorii 

sale Antemia cumpărătura ce a făcut cu 160 zloți în satui Movileni, 

Ja gura Jijioarei. de lu Isaia hănsar 2 părţi din a 3-a parte. 

+ (Macro Dokite. lu lerpza Borgoaa. renăpa Bean 

wa aagckoui. 3NAAMERUTO UHHHA,  HccHM  AHCTOM HAINA,
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ăcka ko nana Bz3pur. an urSuin ere Scaun. to:k 
| roru nerunin Hcanke eroannura Bpa MWaănu Xancap. 
pina mpa nam. n up natunanni Aa aagcruan Ros'kpn 
BEANEHAMH, N MdAltălt, NO €P AOGpoto Bone || Heat nenenS: 
EH AHHIBHCEACRAN. 1 MpoAdA ct npanere wriui$ n a'ka- 
HHU6, HenpuBHAit 84 noTapakaenie Io Baa Rpar er(o) AMa- 
un Xaucap, wr SarfanapS || gocgean, ver To uacre wm 
AMotna'kun mo ga oerin MEREAVBIL Ad acri, uacr 
para cgoer AMaănu Xancap. "a npoaaa Teaatpv. n cerpu 
Er ANTHAMIA. Ba cTo ni tute i tcAT BaaTu Tarapekuy. 
n Bacranck Toaazp n cecrpa Er ÎNTeanA. 1 Banaaruani 
edi$ ovcu Henoatia Ton Brunei nuw'k3ui pă am ra- 
apei, er mpa masini ui pla! taman Boa'kpu. Kao 
AA EET HA MAP Mac VpHk H 4UTHIS Hi ca BCEAL AOXOAcAL 
na n Ara un Shauareat n up'kvnouamoat n iiparis- 
pbroa. ui BzenuS poa n kre c nabeper. |n nan Banniu 
HeNepSinenio HHkoAn%e Ha ku, d XoTap ee np'kapeueninuy 
MAcTH Mă ECF AT Bacer koaprk wm mora uacT Aga uacr 
APT HHWINȚ cpopoti Ne c'rapomă | țorap. nokSaa Ha aka 
APXHBAAN, d Mă "Po Ec B'Rpa Hăuiero renARă EHIEriHcanare 
Ilerpa Rocgoan. n e'kpa Np'REZBARBAEIU Sati Hauiny. Eaaq 
1 Gredan Boego i qoBe. 1 R'kpa norap Hatuny. B'kpa nana Bâg- 
TukA Agcpika Aoatku Beman Brkpa nana Eprmia atep- 
Hkă ropr'Bu aeman. Bkpa oana Liwprie n nana Bokopk | 
pakzAagone Xorutiekuy. Rkpa nana A parora n Woanana 
NpAK&aaboge tkaemekuk. 'kpa mata da n Bekana npata- 
AaRoBe Pomanekux. e'kpa | nana Aus pia noprapik Gvuatckare. 
&kpa nana hpSr nocreanuka. g'kpa nana Lp aka enarapk. 
g'&pa nana Lanu snemkprua g'kpa nana | Lîwprie uaunnika, 
Bkpa nana Rapana'kaa croata. ekpa nana Cm ana. Ro-
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munca, îi B'bpa rzeby Berap namny. MoaaatckHX Beauty HI Avaauiy.. 

ă no naut autori To BSALT renapă WP AETHX Hey, 

AN (OT HALBErO POAa HAN Ia RSA, K'To 57 H3BEPET FCNpEt BUTE 

name Mea | aatcr'ki Beatan. rom Bu eaiS nenopSuuna. naui'k 

danie n norepzarnia, ant atu cmS Aaa Hi SapiBiiua. 3a- 

MSRE ECADI CAS aa | 1 UOTBPZBALA. BA [0 CT HA pata: 

WTHUV. ML BHkViiAeie, a Ha Reaulie Kp'EOcT H NOTRPBAL- 

ie roaS atuunucane Bucit | B'ba'kan cani nau Bkpnoaiv 

i nounrentionS nan$ aSnSa Grgsnu BeankomS  d0roder 

AHCATE 4 HALL ZUAT MpIRE 1 CITE KAcHAS scTunHoMă (An 

er uamneas, 

Ilncaa Muţanarciva (ov tac) Bare Faue. acra Înpua 3. 

Hekaa Crponu avworwăer, 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu lo Petru Voevod, Domn 
tării Moldaviei ; ştire facem cu areastă carle a noa- 
stră tuturor» cui pre dânsa vor câta sau celindu- 
li-se o vor auzi. lată ca acest ardievărat Isaico stol- 
nicel fratele lui Măwin Zlănsar, a venit înaintea 
noastră şi înamnlea a lor noştri Moldoveneşti bo- 
iari a mari și a mici.de a lui bună voe de ninieni 
silit nici învăluit şi a vândut a sa dreaplă ocină și 
moşie. din diresele de întăritură ce le-a avut îra- 
tele său Maxin Hausar de la Alexandru Vodă, din 
a treia parte din sal din Movileni ce-i în gura Ji- 
jioarei 2 părţi, pailea fralelui său Maxiu Hansar 
aceia au vândut lui Toader şi surorii sale Antemia 
cu una sula şese zeci zloți talarăşti, Şi sculutu-s'a 

“Toader şi sora lui Antemia dea platit lui toți de- 
plin acei de mui sus serişi bani 160 zloți tataraşti
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denaivlea voastră şi denaiulea a lor noștri boiari, 
ca să le fie lor şi de la noi uric şi ocina şi cu 
loate veniturile lor şi copiilor şi nepoților şi stra- 
nepoților şi rastrănepoţiloi şi ia tot neamul lor ce 
li se va alege mai de aproape nerușeil nici ocana: 
oară în veri. lar hotarul acelor de mai sus zise 
parti să fie diu tot hotarul din acea parle două 
parți, iar din alalte parți pe vechiul hotar, pe unde 
din veac au îmblat. lar la aceasta este «rediuta 
domniei voastre de mai suş scrisă Pefruw Voevod i 
credinta prea iubiților fii ai noştri Vlad şi Stefan 
Voevod, şi credinţa boerilor noştri, credința dumi: 
sale Vartic dvornie tarii de jus; credința dumisale 
Eremiia Uvornic țării de sus, credinta dumisale 
Ghiorghie şi a dun.isale Cocoră părcălabi de Ho- 
tin, credința dumisale Dragoş şi Ciolpan părcâlabi 
de Neamţ, credința dumisale Luca şi Bejan 
parcalabi de roman, credinta dumisale Andre; 
portarul Sucevei, crediuta dumisale Brut postelnic, 
«redința duwmisale Brădean spătar, ciediuta dumi: 
sule Iane visternic, credinţa dumisale Gheorghie 
ceaşuic, credința dumisale Carafizeal stolnic, ere. 
dința dumisale Stan comis. şi credința tuturor boc- 
rilor noştri ai Moldaviei a mari şi a mici. Lar după 
a noastra viaţă cine va fi Domn din copii sau din 
al nostru neam sau ori pe care altul Dumnezeu, 
il va alege sa fie Domn țării noastre a Moldaviei, 
unul ca acela să nu-i slrice lui daania şi intarilura, 
ci lui să-i dea şi să-i îutarească, câci că înşine i-a 
dat'o lui şi întarit'o spre aceia ca este lor dreaptă 
ocină şi cumpărătură. lar spre mai mare tărie şi” 
imputernicire a lot ce s'a scris mai sus porunci: 
t-am la al nostru credincios şi însemnal boiarin 
Lupul Stroici marelui logofăt sa serie şi a noastră 
pecete s'oacâte la uceasta adevarată carte a noastră, 

A scris Mihaiiescul in laşi la anul 7095 luna A- 
pril 7. ' 

a iscălit Stroici logotel.
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1) Originalul pergameut mare cu pecete, alârnată cu 

şnur 10ş. Se celește: + mnacerite pexite li Ilerpa Rege, 

poenAap. semn Moaaakexon. Capul de bou. are-0 m. 38 

lalul pe 0. 28 lungul. Comunicat de di. farmacist D. Filipe- 

scu, laşi. (Surele şi Izvoade IX, 602). 

143. Document din î0+% lunie 3v. Suceava. 

Suma» : Bogdan Vodă întăreşte fiilor Stanei jumătate de sat 
din Şperleşti danie de la mătuşa ler Marina fata Olinii ; asemenea 
întărește lui Orăş uşerel şi fratilor săi cumpărătura făcută în seli- 
ştea Comanului de la Neaeşa, nepoata lui Sima Turluianul cu 40 zloți. 

(A)acrite. Biro ati. horăai BOEBOAA. FCIApA Bcatau 

Alwagagekeni BUăAMeRnTo UHHIHAI,  HECHA  AHCITOA,  Hdtiuti 

gac'kă vro Hănita z3pHiT. an cre urSun canu, we 

mer nerunuin anu caSru, Lun. n lamos. n Hhozaa. 

|n cecrpn uk Mapoyuka. n noua. cuge Gmwann 

BAAOBAAN ECAIbI HY. APCOBHOIO HaWltlo AACTIR. HI Ada i 

NOTEPZANAN Ecâtti Hat ww tac ov name S MoaaaBcken BEMANI, 

HE DpABiN WTHHHHA HI AAANIIUI,  HenoHeHAle ta || norapa- 

AEHIE 10 WHH HAd4u WT DpEAEA, PCAROMH. crapare CTA- 

paro (sic) Grebpana pecgeai. noaognna ceno wr Gneparw. 

W'7 NO'TORA to ECT 10 CEDEA ceda ACAOVE Mio Adaa Mapnia 

Acukă (Oantu. mo cgorte aotpore noa | aurpn uk Grann. 

N WTOA TaROKALDE DPIHAE NpAA Haqi, tipla, overa 

natuiătu Meagaanekuan peabkpu.  Nakwa acuta Ilrrea 

ToypaSra, aussa Guaa Guaia (sic) TSpaSranoya. no 

CROEIO AOEPOIO BOA NEKHAI |] MENOHOVRAEIA AHMIIpHeMAoRANA. 

H DBOAdAa cRor Mpagăte WPHHiiS un AAAHHHE. H3 "Toro 

NGHRHALE. H H3 Toro Biiuenueatare cena. tur RoMaHOgA 

CEAMIIE UETEpATAA WacP H ueTBpAmaa uacr tr ne || akuoy. 

Ta npoAdaă caSraa naut Cp opuepea n EpaTiraai ut. 
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Mapai. n AeaSuopu, n Ranoya. n uranova n dasep. 

n cecrpaat ut Alapiă. n Lovacciă overa wuokogea Iakun. 

BA VEPUDH ACT BAat TAPApekIiț În weranuiee Buie-. 

petenuț naui casru GOpaur ovutepea n Bpariaat ro  Ala-. 

piu. n Aoacuovu. n hanoya. ni Inranoya. n Aazop. n 

crcrpe uk Magia. n Sacciă ra Banaarnani open nenoatia. 

roru Brienneatiu || mika a 3aae pag aan n np'ka 

natunăiti  Moaaaeckuat Boa'kpit. Be An BHAABUE NL ACEpo 

EOANSIO TBEMGE. NPOAMEK NAM. 4 NOANOIE Banaapoy Hi at 

TAROEAEE MT Hâc ECAI AAA 1 NOTROZANAN Bullet: |] 

PEUEHEAI CASYTAAL MAE BA HI Gparitaai ere Magi. u 

Acaoneyur. n feanoya. ui Muranoa. n dazep. n ceeTpeat 

ut AMlapiă. n Tvacriă oc npaapruentere ver Hoatanoga: 

CEAHIȚIE METBPATAA WacT. HI urPepăTaa uacr 7 no || a'bnoy. 

BAR9 AA ECT HA MOT Hd€ CVpHK 11 CA BZCEA AOXOAOAL. Ia 

HAATEA IX. WE AOHOUATOA HI NPAWIOUA OA NY. HN Race 

MOV poA5 HN. KTO c€ HA H3BEpET HanBan:tHin.  nenopturenS 

HHKS Ha B'kKhI. 4 Yo'Pap "Poate Bute: || mmcaneaov ceao 

Aa ter ekSaa 13 B'kka wngaani. a nat XoTap mo uer- 

BpB POI Maer wp Îomtattoza ceanijie pa ter wm Bzcrre Xeo- 

TApA WETRPATAA Maer, H UETBPATAA Wace WTA. a 

ua ro ec p'kpa nauiere reaga. || euuenricatareabti Boraau 

EOEGOAH. WI E'Epa NpArABAroBAcui Bparin rea nat. Au: 

vana. n Ilarps. n Kocranruu. n &kpa Back norap. 
HAY. R'Epa natia BBîrap'R AEOpHNkA MIKHOIO BEA, ut 
ekpa nana RpzuSna agepiinka. || enuimore Bean. n B:Epa 
nana Boâmu Moproy. in ekpa nana Lon Raparrzaa. 

n &hpa nana Gata. n nana Vovpua napraaanege, Xorun- 
entiț. n za nana Ilawko. n natia Toyaopan  Napkaa-. 

sege Ieateickur, n g'bpa nana | Eoscmre n nana Ilopocau nap”!
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Kadanozt Hogorpaackuy. n B'kpa nana acnaie neprap'b 

Gowuanckare. n n'kpă nana Toaaepa cnara (sic). n B'kpa 

natia Bwpoka BucTritapunka. n F'kpa nana Annru nocrea- 

ta, Hi e'kpa nana. || Mocan canina. ui Rkpa nana tace 

Kâtia croannka. n &'kpa aha flpgamra Koamca. 1 B'kpa 

BACAX Borap ămtiţ. Moaganekuk. Bean(ku)y. n maany, a n 

namum ago ro nSae renagpa antet „Moaadeciou. 

Beman. | wr aBren namuţ. an We apărin natmuţ, Han 

WT HdHIErO pOAd. HAH H4k BOVAKOro BA HSGepee FEN pe 

BPI HAueti Moagaaenoni. BEMAH, TOP EHAL HenepSuriA na- 

UIETO Aatie. Hi OVrapamarnie. a HS anti tat O Tapaz || Ana, 

ui oykprhnna. nene ec Hat Ada. n AVT&pa Aa. 34 iţIe 

Witt KSDHAN Hă c&ou upazini uur'E3u. a ta goamen Kpik= 

HOCT, 1 NOTBPAA Acne, POMOV BACEALOV  BHIDENUICAHO NOV he 

  akan cm. saureaoy, || e'kpnoav. nountenoatoy  Bea'kpri- 
nov nato. Vanpinaoy Beankeatoy aoroderoy nuca n name 

MEAT UPHUBEBATIL KCEAMOVȚ BCTIMIOAOV AHCTAV HAMAS, 
Iucaa o Gopuanik= lun Goawawueckova. || 308 

10. 4 AH, 

Traducere 

Cu mila lui Dumvezeu Noi Bogdau Voevod, 
Domn ţării Moidaviei, înştiinţare facem cu această! 
carte a noastră luluror cui pre dânsa vor cata sau 
cetindu-li-se o vor auzi, adica ucesle ale noastre 
adevărate slugi Jon şi Pătru şi Cozma şi surorile 
lor Măruşca şi Anuşca, iii Stanei wmiluitu-ne-ani 
Doi spre ei cu osâăbită mila noastră şi am dat și 
am întărit înşine de la noi în a noastră tara a Mol- 
daviei ale lor dreple otini şi moşii diu diresele de  
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înlaritură ce uu avut de la strabunul domniei mele 
bătrânul Siefan Voda jumatate sat din Sperleşti 
din apa ce este prin mijlocul satului în jos, ce au 
dato Mărina fata Olinii de u ei buna voe mamei 
lor Sfanei ; — Si înti'acestea iarăşi au venit înain- 
lea noastră şi înaintea tuturor alor noştri moldo. 
vineşti boeri WVeacșa fata lui Petre Purluiul, ne- 
poata Sime; Turluianul de a sa buna voe de ui- 
meni silita nici învaluită şi a vâudut a sa dreaptă 
ociuă şi moșie din acelaşi privilegiu şi din același 
sat de mai sus scris din seliştea Comanului a pa- 
tra parle şi a patra parte din poiană; acele le-a 
vâudut slugii noastre iui Orăş uşerel şi fraţilor săi 
Mariş şi Doduuuş, şi Banul şi Tiganul şi Lazor şi 
surorilor lor Mariei și 'Tudosiei, toți nepoți Neacşei 
pentru 40 zloți tataraşti. Si s'a sculat cele de mai Sus 
scrise ale noastre slugi Orăş uşerel şi fraţii săi 
Mariş şi Dodonuş și Banul și Ţiganul şi Lazor şi 
surorile lor Maria şi Tudosia de uu platit toți deplin 
acei de mai sus scrişi bani 40 zloți îvaiutea noas- 
tră şi înaintea lor noştri moldovivești boeri, Deci noi văzând a lor de bună voe tocmala între dânşii 
şi deplina plata, și 'uoi aşijderea şi de la noi înca 
înşine le-am dat şi am întarit mai sus scrişilor lui 
Orăş şi fraţilor sai lui Mariş şi lui Dodonuş şi Ba- 
dul și Tiganul şi Lazor şi surorilor lor Mariei și Todosiei, acea de mai sus zisa din selişlea  Comu. 
nului a patra parte şi a patra parte din poiană, ca 
să le fie lor şi de la noi urie şi cu toale veniturile 
lor şi copiilor lor şi nepoţilo: lor și strănepotilor 
lor şi la tot neamul lor ce li se va alege mai de 
aproape neruşe!t nici odănăoară în veci. lar hota- 
rul acelui sal de mai sus seris sa fie pe unde din 
veac a îmblat ; iar hotarul acelei a pitra parți din 
seliştea Comanului sa fie lui din tot hotarul a palra 
parte şi a patra parte din poiana. lar la aceasta 
este credința domniei noastre mai sus scrise Bog- 

Surete II 42
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dan Voevod şi credinta prea iubitilor frali ai dom- 
niei mele Mihail şi Pătru şi Costantiu şi credinta 
tuturor boerilor noştri, credinta jupânului Zbiiarea 
vornicul țării de jos şi credinta jupânului Crăczzn 
vornicul tării de sus, şi credinta jupânului Cozma 
Murgu şi credinţa jupânului Joan Caraghiuzeal, 
şi credința jupânului Saza şi a jupânului Zurcea 
parcalabi de Hotin şi credința jupănului Pagco şi 
jupănului Tudoran parcalabi de Neamt şi credinta 
jupânului Coste şi a jupânului Poroseacea parealubi 
de Novograd, şi credinta jupânului Vasilie poilar 
de Suceava, şi credința jupânului Toader spatar şi 
credința jupânului Jurj visternic şi credinta .jupâ- 
nului Dingă postelnic şi credința jupânului Moghilă 
ceașnic, şi credinţa jupăuului Văscan stolnic şi cre- 
dinta jupânului Arvat comis şi credinţa tuluror bo- 
erilor naştri moldoviveşii a mari şi a mici. lar 
după a noastră viată cine va fi domn țării noastre 
a Moldaviei. din copiii noştri sau din fratii noştri 
sau din al nostru neam, sau pe ori care altul 
Dumnezeu îl va alege să fie domn pamântului nos- 
tru al Moldaviei, acela să nu le strice a noastră 

danie şi întărire, ci să le întărească şi să le împu- 
tereasca căci că înşine le-am dat, şi le-am întarit, 
penlrucă le-a cumpărat cu ai lor drepti bani. Iar 
spre mai mare larie şi pulere a tot ce sa scris 
mai sus poroneil-am înșine la al nostru credincios 
şi cinstit al nostru boiarin dumnealui Gavil mare- 

lui logofat sa scrie şi a noastră pevele să lege de 
această a noastră adevărală. carle 

A scris în Suceava lon Solomonescul 

1071 lunie 30 zile. 

Originalul pergament; acta D-na Sachelăresen lazi, 

prin dl. inginer Braescul. (Surete şi Izvoade XIII, 385). Pe- 

cete mare atârnală cu şnur roș: + Teuan Iwan Horaann
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KSEBOA, PocnoAdpă email (Moaaakeken. are 0. 67 latul pe 0.926. 
lungul. 

2) Uricul nostru se pune în legătură cu cel publicat 
de noi în Uricar NXUII, 1, dat lui Sima Turluianul iu 6970 
Mai 15 de Stefan cel Mars. 

Sima ținea in căsătorie pe Stana, sora Ulinei şi era. 
deja căsătorii în 1462, când nepoala Stanei, Marina îi dă-- 
rueşte jumalale sat Sperlești, iar seliştea lui Coman o: 
cumpără de la ea cu 70 zluţi tâtărăşti. Proprielatea a curs 
liniştită 107 ani, când locmizi în 1569 intervine din nou u: 
vicul acesta a lui Bogdan Vodă. După 107 ani trăiau 5. 
copii ai Stanei şi a lui Sima: los; Petrea, Cozma, Ma» 
vugca şi Anuşca, toţi bătrânii de peste 100 ani. dovada. 
vie de longevitatea generaţiilor de pe atunci. Bogdan Voaaă. 
întăreşte şi el după 107 ani de proprietate in familie, ju- 
maăte de Sperleşli ficiorilor Stanei, danie fâcntă de vara 
lor primară Marina, fata Ulinei cătră mama lor Stana. 

la timpul de 107 an: urmașii lui Sima s'au înmulţit. 
Pe lângă cei 5 ficiori, ce mai lrăiau în 1369 Sima mai 
avusese pe Petre Turluiu care era mort deja în 1569, şi a. 
vea de tată pe Neacza, care şi dânsa la rândul ei avea ne- 
poți pe Orăş uşerel, Mariş. Dodovuş, Banul, Tiganul, Lazor, 
Maria şi Tudora, care cumpără a patra parte din seliştea 
lui Coman cu 40 zloți tătârăşti, celelalte 3 sferturi rămâ- 
nând totale familiei Turlui. 

145. Doe. din 1005 Mart 15. Iaşi. 

Sumar : Stefan Vodă întăreşte lui Mihăilă Cuprici şi nepoților 
săi de frate Mihai şi Vlad împărțala moşiei lor Hatcianii, pe Larga, 
«um le-a impărtit'o Otel midar. Se dau hotarele. 

+ Alacrite carite. amni.  Greda(ri) noegwoaa.. renapz i 

EMA Ava aagckou, 3BHAMEHRITO UHHHA HCCHA AHCTOM Ha- 

ien. azeka HTO Hă HEdi BA430HT, HAH ErouTouu SYCABIUIN'F
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uk vor nertin, namtaS || caoyri AMuyznaz BSnunua Asan 

N WETEDAAHAN CROHY NPABO Wpiitioy Hi khipasa'kuenie Ante 

eta na dapS'k nonamk Xoruanin rac nui Gran Roan: 

GA, Wro Wii: Hataan pasatae || in cz Rparhunuu ere Alu 

VaNAa 1 Rââaa. ureati Ha pasa:kana namemoy B'bpuoai$ Be- 

abkpuun mana (hiea AieAap. Kako Aa Ec WP hac Spui 34 

pasarkaenie smoe ceac. || ke Bhiuipeuruu na Aapru nenav'k 

Xoruanin. rac ama Gman Roannan. caSru nana. Aluţan- 

azRu Sua. umean ter Emoy pa3akariie WTA Bparrnunitii 

ere Auyanaa || n Paaaa nekoaa xorapnaz. uameaiS e'kp- 

nom$ Boakpnu na GOiupea AtiAap. KakO Aa ET NBABOIe 

wrnuS n pasaraeuie na n Apkria Hy. SnSuarea uk. 

upkSuSuaro ux. || n BackuS poaSan n ro ch na H3Bt- 

PET HAHGAHKBÂN Henoponini Hekoane na B'biii. 4 XOTap 

“poaiS BnunnncatoaS cese notat Xoruantin Ha Aa(p)abk 

Il rac ena Gran Koanan munuiune wr Aapsk. we Grasz 

HE npuțoanr. wm ceae (GOrnmein, ne 3%erek Tps- 

Aaseipitt, Www eAHH Hevouni ta COanouira. n ma pane] 

KA Bauag, uepec Marar apr si ma nmkuthi no wi cre: 

ponn Mârku aapsk. Aa 40 Kphhuua Moreau. n ma wz 

nepinrek ka Racrek. Bach Ha aoposik ko Kpauaaotk || Aa- 

tao overita Acanna GSţa rac nagerek na Gaamk. n "Ta 

BWIUIIE Hă APRIL ACANIHA, CSYhi, AO BEAHKATO KEApa. $ FANA 

AARA. RZ EAHN ASE. WE EC SHadtenanz. | cz Bop. rac 

npuenuuaerea ca Xomapoat ÎSpaSpeghi. n ma wgepuureik 

Ha Acanta aapsk $ canu ASB nike ecr SS overita AA 

uouyeanupik no rep Aeporă. Hi ec anaaie || tau ca BSwp. ui Ta 

HHĂNA 104, AHCA AO EA Kaatena. ne rep. Bpaniia. 

Cmpajla. H Ta NOA ANC AO EAI Kate BA KENIA INCA. 

N Tă CA AHC AAEAOCTA (ORITECRORH |] ra nounniunierk npz- 
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Beal vorap. Pate pasqibanac'k w crasa Hui. aan Aa 
cer dark Aapru Auyanaanui nSnua no vwoa'k crogon'k cz 
EaC'BAR AOXOACAL, WT cez || sa Rum Aa RSACT Bpariiuu. 
iz ere Aluganaa n gaaaa no we cropon tame ca 
BZCRA AOXOACAL a tă ro ec Bkpa hauitre reagAi Brin: 
cantadthi Gmeana Bettoaa. În e'bpa Up'EBaBatonacare cua 
renta! Boraana ni Baaaa. n &kpa norap. Hattitik.  B'kpa 
Dana ASunn npakzaaga. n a'kpa nana oaaSpa . ARopnea. 1 
ek | pa nana Xpamana. n Bkpa nana ASani  npakzaaia. 
wkpa nana "Toagtpa npakz(aa)ia YOPHuekbiY. B'kpa nana 
Epumita npzkz(aa)ioe  Hkatekaro. || u'kpa natia Uoprropecz 
kere, B'kpa nana (Illjanapa npaaaanone Hogorpaackaro. 
e'kpa nana Haka ancr'kpunka. n'kpa nana ASauun'b nocreaz 
tuia. || e'kpa nana Mornaa uannutka. t'kpa nana Ppsurena 
ereatiika, B'kpa nana Ierputa roata n &k(pa) eăcby Borap 
HAUL NY. REARRIUȚ Man. a ne natienS ikunomili mo n$ 
AEP TEUADE Haiut$ Bran, Wr Ahn Hauină. Han wo 
MAMELE POAA. HAN Matt BSAS. Fero RZA H3REpEP Ceapa Bherur 
nau Moaqagekon. || Bean. mo Bi na HenogSuitia  uauiere 
ddabie N DSPBPAAAENIE. gasii ăi HOTEpzAnta n Skp'kria. 
Baneke c57 pa vrnuS ui Rupasarkarnie. a na Roame npib= 
nocT ui uoTRpaEAe || nic, romS ennunincanoaiv geakan cca 
iiaueu$ BhkpuomS nana PaSrSan avwrodera nuicaru una. 
ueaS neuaru 3:B'keu'eu, kenaS ancrea nana. |] 

Meua Mayra ei Ann. mticaa Ilan(apS)  Kpa:kenuu. 
Stacy. Bară zar,



Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Ştefan Voevod, 
'Domn țarii Moldaviei ; înştiinţare facem cu această 
-carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta sau 
vor auzi-o cetindu-li-se ; adeca acestei adevarate a 
moastre slugi lui Mihail Cupeiei am dat şi am înlă- 
rit pe a sa dreaptă ocină şi împârtală un sat pe 
Larga, anume Hottanii, unde a fost Stan Coliban 
ce ei au au avut împărtală cu nepolii lui de frate 
cu Mihail şi Vlad, ce lor li-a dispărtil al vostru 
credincios boiarin pan Ofel miedar, ca să le fie de 
la noi uric de dispărțeală acel sat.ce zice mai sus 
pe Larga anume Holtanii, unde a fost Stan Coli- 
ban, slugii noastre Ini Mihăilă Cupea, ce lui i sa 
-deosebil despre nepotul său de trate Mihaila şi Vlad 
pe unde le-a hotarât ui nostru credincios boiarin 
pan Oțel mredar, ca să-le fie dreaptă ocină şi mo- 
'şie lor şi copiilor lor şi nepoților și strânepotilor 
lor și răstrânepoților lor şila tot neamul lor, cel 
se va alege mui de aproape neruşeit nici odanăcară 
în veci. lar hotarul acelui sal de mai sus seris u- 
nume Hoftanii pe Larga, unde a tost Stan Colibau 
se începe din Larga din drumul ce pleaca dm sa: 
tul Ochiteşti, ce se numeşte Grumăzeştii, de la o 
fântâna la Obocia şi de-acolo drept la apus peste 
matca Largăi şi de acolo în gios pe îmbe laturele 
amateai Larga pănă la fântâna Mogâi, şi de acole 
se intoarce spre răsărit tot pe drum spre Cratalova 
pănă la gura văii Suba, unde se varsă în Elan, şi 
de acolo în sus pe matca văii Suhai la marele nuc 
la un semu dinbun stejar, care este îusemuat cu 
bour, unde se întâlneşte cu hotarul 'Tulburei şi de 
acolo se întoarce la valea Largai la un stejar care 
esle în guru văii, ce vine din susul drumului, şi 
-este însemnal cu buor; şi deaice în jos supt pa-
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dure la o piatra în susul fântânei Smradnei, şi 
deaci supt padure la o piatra în capătul piscului şi 
deari supt padure s'a iocepul întâiul hota: 
asifel s'a împartit de la drum în gios ; însa să fie 
malca Largii lui Mihaila Cupta pe îmbe  țârmurile 
cu toate venilurile, însa de la drum în sus să fie 
nepoților sai de frate lui Mihaila şi lui Vlad, pe 
îmbe laturile mateai cu toate veniturile. [ar spre 
aceasta este credința Domniei noastre mai sus serisa 
Noi Stefan Voda şi credinţa prea iubitului fiu al 
Doniniei mele Bogdan şi Vlad şi credinţa boerilor 
noştri, credința jupâuului Duma parcalab, şi credinta 
jupânului Boldur dvornic, şi credinţa jupânului Zra- 
mu, şi credința jupânului Duma parcalab, şi credinţa 
iupânului Teader parcalab de Hotin, şi credinţa jupâ. 
ului Eremia parcalab de Neamţ, credința jupânului 
Ciortorovshi, credinţa jupânului Șandru parcalab de 
Xovograd, credinţa jupânului Isac vislernic, cre- 
dinţa jupânului Dumşa postelnic, credința jupânului 
Moghilă ceaşuic, credinta jupânului Pronteş  stol- 
uic, crediuta jupânului Petrică comis, şi credinta lu- 
luror boerilor uoşiri a mari şi a miri. lar după a 
noaslră viată cine va li Domn țarii noastre din 
copii noștri sau din al nostru Weam, sau pe ori-care 
altul Dumnezeu îl va alege să fie Domo tării noas- 
lre a Moldaviei, acela sa nu le strice a noastră da- 
nie şi îutărire, ci sa le înlareasca Şi împulerească, 
căci că le sint dreple ocini Şi împărteli. iar spre 
măi mare tărie şi putere a celor scrise mai sus 
poruucit-am înşine la al nostru credincios boer 
Tăutul logotatul sa scrie şi a noastra pecete sa 
acate de uceaslă carte a noastra. 

Luna lui Mart 15 zile, a scris Sandru Crăjo- 
vici, în lași la anul 7005. 

Originalul pergament gros; acta Principesa  Aglaia 
Mo'uzzi, Iaşi (Surete şi Izvoade IX, 492) pecete mare atâr- 
nală sDur roş, se ceteşte: + Ileuari Iw GTedan  ROEBOAA 
POCNSAAp BtMan awvaAaBckon, cap de bou, stea, soare, lună.
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2) Zlolcenii azi Hocenii, ne aminteşte de Hodco, Hoteo, 

nume patroninuic vechiu, ce-l găsim des in documentele 

sec]. al XV-a: Hodco Mamurinski, Hodeo Slibor, Hodev 

Cupcici. 

3) Unde a fost Slan Colibau. Pe locurile Hocenilor 

"de azi a trăit din vechiu (seci. XIV-a) Stan Coliban, pro- 

babil primul descălicâtor al acelor vâi. El nu şi a legat nu- 

mele de Jocalitate ci vre-un urmaş a lui, Holco Colzbau. 

Pe acolo au trăit Zlusul, Stan Posadnicul. lar de Oțel Mi- 

dar hotaanicul din 1497 ne aminteşte satul O/e/eni peste 

deal de Hoceni. 

4) Ochiteştii zis şi Grumăzeştii, apoi Grumăzenii, şi 

azi Grumăzoaia. 

149. Document din 7036 Mart 22. Vaslui. 

Suma»: Petru Vodă Rareş întăreşte surorilor Marenca şi Var: 

vara satul Şcheia pe Sarata, cumpărat de la bunul lor Boră de la 

Coste fiul Oanei dvornicul cu 150 zloți. 

+ Macrire naiero. dit Îlerpz ROEBOMA. FenApA Btatant 

ĂLoAgatckeM. BUAMENN'TO UA HCCHAI AHCTEAL HdNIAI. RA2 

ch KTO HAeqi BA3PHT. Uau uz | TAIPoaS ere Venit: 

WE TIA HCTUUNIA dl apenka 1 cECTpA E RApRAPA ACRU. 

Pswmunuu. EUBUH GOPBIIH. dACRAAH ! ECătl Hy WeoB- 

MOR IAUIEO AACTIIO. AAA WI NOTRPZAHAN £CAbI HA MT Hac 

"$ nawtn S AMloaqageken Bta. HX MpARIH OT SH 

BiSnacăie Suta uk Fropnt mo WI Bta KONHA NB AHE po- 

AiTea'k reapaatni Cred ana gocoaa. wr Rece cia | Mann 

Agopunka. ego cese ua Gaparik uanark Ile'ku ga pu 

BA. TATApCKHY. POE BCE EBIIUEMICARNCE | Ad EC Ha WP 

Mac Spuk cz B2Ceat AOȚoACAt Hu Hi Abe Mk N BHSUATEAI 

un upBenvuareat Hy. HI npăpSpbroa uț. n BacenS pas.
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| HX Ko ca nm naBeper nanganbin HenopSuretiiio HHkOAH 
Ha B'bti. a xomap up'kapeucnnto sromBai cet | po na Gapanik 
nana Ilriku pa eee so Scuy eropoi no crapoas yomap$ ns- 
RSaa ua tkra vennanu. | a ua ro cer tkpa tautere PCAkA 
Bimeuinicannare Ani Ilerpa noenoai. îi pa azzaronariinaro 
cita horaana. ui 'kpa no | ap natur. t'kpa ari Xpana 
Aoptinka. Bkpa nana Merpnao. tkpa nana Tpuukoanua. 
kkpa nana Tanana. n'kpa | uana CGrpnura. &'kpa nana 
haaaa. n nana MuySaa Xomnuckuy, &kpa nana Kpae 
n mană ASpS Nesenugn. ehkpa nana Tpozaga. n nana 
AanuSsaa Hogorpaaciiy. B'kpa nana apnoncroro nop= 
mapk Gouaneore. t'kpa ! [nana) Aparmana cnarapb. R'kpa 
nana ĂSmun ancrikpunea. B'kpa nana AnuSaa noerearna. 

fkpa | nauta an uamunka, t'Epa nana Biitap'R coana. 
„Ba nana Iona koatnca, n Bkpa Bzckă Borap tatii 
Moaqanektii. BEAMKUL 1 AAA. a ne tatea >kueorpil ro 
ESAFT FenApA anti Bean Mr Are | nau Han ww 
MANIErO POAS. Han Wâk GSA, KOTO BA HARP PENAgEA RBITH 
name AMoagageken Bean : om Bi uim nenop$uina na: 
MECO Aadiid H HOTBpAXeHia, dan Bi HA SmepzAHa n 92 

Kp'RIMA, BănSke, | ecqtti HA Adănt N NOVEPZANAH. 34 1ji9 
EC HAL NDARAA WTPHMiA, d Ha Boauice Kpnoem, Hi nom- 
RpaK Acne | ToAb BzcenS Bnwvennnteatinioa8 ReA'Rani Ec Haz 

meni$ e'kguoaS. nant Toaarpr | aoroderS mnucamu ni taui$ 

near npug'keuri tcea$ ancr$ aur ea8, 

Ilucaa | puropie horaonuu. S gacaSn. BAmo 345 

Map. KE. 

Surele II 43
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Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, Domn 
„tării Moldaviei, înştiinţare facem cu această carte a 
noastră. tuturor cui pre dânsa vor eăta sau celindu- 
Ji-se o vor auzi, ială că această adevărată Marenca 
şi sora ei Varvara featele Ruscăi nepoate Borei 
miluitu-ne-am noi spre ele cu osebita noastră milă 
dat-am și am întărit înşine lor de la noi în a nous- 
lră a Moldaviei țară a lor direapta ocină şi cum- 
părătură a unchiului lor Borăi, ce dânsul a fost 
cumpărat îu zilele. părintelui Domniei mele Stefan 
Voevod de la Cosze fiul lui Oană dvornie un sat la 
Sarata anume Şchei drept 150 zloți lătăraşti. acela 
lot de mai sus scris să fie lor de la noi uric cu 
loate veniturile lor şi copiilor lor şi nepoților lor 
şi strănepoţilor lor şi răstrănepoţilor lor şi la lol 
neamul lor ce li se va alege lor mai de aproape 
neruşeit nici odănăoară în veci. lar hotarul acelui 
de mai sus zis sat care-i pe Sarata anume Schei să 
(ie din toate părțile pe vechiul hotar pe unde din 
veci a umblat. lar spre aceia este credinta noaslrei 
domnii mai sus scrise Noi Petru Voevod şi credinta 
iubitului fiu Bogdan şi credinţa boerilor noştri, ere- 
dinţa dumisale Han dvornie, credința dumisalo 
Negrilă, credinţa dumisale Grzucovicr, credința du- 
misale Talală, credinţa dumisale Scripcă, credinta 
dumisale Vlad şi a dumisale Mihul de la Ilotin, 
credința dumisale Crăjă și dumisale Huru de la 
Neamţ, credința dumisale Grozav şi dumisale Dan- 
ciul de la Novogiad, credinţa dumisale Barbovsfi 
portarul Sucevei, credința dumisale Drâgşan spăla- 
rul, credința dumisale Dumgşa visternie, crdința du- 
misale Liciul postelnic, credința dumisale Zelea 
ceaşnie, credința dumisale Zliarea stolnic credinta 
duisale Io comis, şi credinta Inluror boerilor
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noştri  Moldovineşti a mari şi a mici. Iar după a 
noastră viaţă cine va fi Domn noastrei țări din co- 
pii noştri sau din al nostru neam, sau ori pe care 
altul Dumnezeu îl va alege Domn să fie a noastrei 
a Moldaviei tară, acela să nu le strice a noastra - 
daanie şi întăritură, ei lor să le întărească şi împu- 
terească, căci că înşine le-am dat și întărit spre 
acea că este lor dreapta ocină. lar spre mai mare 
lărie şi putere a tot ce s'a scris mai sus poroatcit- 
am înşine la al nostru credincios boiarin lui Toader 
logofatul să scrie şi a noastră perete să 'acăţe de 
aceaslă carte a noastră; a seris Grigorie Bogzovici 
în Vaslui la anul 7036 Marl 22. 

| Originalul pergament, pecete mare şnur roş: illsuarh 
Iw Îlerpa .î:". BOEROAhI. POCNOAAp: BEA MOAAABCKOH, cap de 
ou, stea, soare, lună In dos: Ahapenka n Baptapa. Ilkka 
ne Gapara. Acla princesu M. Moruzi lași. Are 0.30 lungul 
pe 0.26 latul, Princesa Moruzi are o prea bogata arhivă 
de documentea maoşiilor: Hoceni, Bărboşi, Şişcani, Câşla 
ete. La vreme vom da pubiicităţii pe cele mai vechi şi 
cele mai interesante. 

150. Document din 7093. 0et. 21. 

Sumar : Hotarnica satului Plopii, proprietatea mănăstirei Galala, 

Suret de pe hotarnica moşiei Plopii ot ţinut Hărlău 
a mănăst. Gălăţii de ia Petru Vodă din leat 7093 Oct. 21. 

„lar hotarul de mai sus sat anume Plopii şi 

cu heleşteu ca să fie, începâudus de la vadul de 

piatră pe cosliş la o movilă aproape de drum unde 

iaste piatră, şi de acolo drept peste părăul țarinii 

în deal unde iaste pialră, şi de acolo deacurmeziş 

peste Spinoșita în deal la piatra deacolo drept în 

piscul lui Banco den sus de puţul Oanei în movila
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Cocoarii unde iasle piatra, şi de acolo diepl unde 

să împreună drumul Cotnarului cu drumul cel 

mare unde iaste piatra, şi de acolo tot drumul 

păn în Jăjaoară în gura largii, şi iar pe Jajăoară 

în sus păn în drumul Şăpoltelor, şi iar drumul în 

sus pân la hotarul Ezărului, şi de acolo tot părăul 

Ezărului în %os. 

Originalul hârtie. Acta Albert Danii! (Surete şi Izvoade 
LX 594). | 

In dos însemnarea: „Suret bota:nicei mănăstirii Gă. 

Jăţii cei vechi cu care vrea să ţie drum hotar, şi apoi 

giudecânduse şi învoindune sau făcut hotarnica noă des- 

pre moşiile mele, iar un drum cel făcea că-i hotar.“ 

15]. Doc. din 7054 April 2. Bârlad. 

Sumar : Petru Vodă Rareş întăreşte Muşei Frijoae cumpără- 
tura ce a făcut cu 290 zloți de la Mărica Țintea moşia numită lamic- 
futilă. 

Macri Roxiero ati Ilerpa Bortoaa renapn Beau 

MoaqaRcken, 3HAMEnHTe WMA Cena AHCTOA HANAL EZ- 

ca Kro Han Bz3pu'r. Han cre urSun Scaun, 40 npiliae 

pa Han n npka, Sena naum Moagateku | aut Bo- 

akpu Mapinka acuka luna no en AoBpon Boan uHe- 

FIA HENORSKAENĂ AHENPHCHACBANA N NPOAdAA CECIO  NpAkOI 

„WruHu$ Hengugiaie KEnekor io nada wuz Ilnur'k vor 

poanTeak reagamu Grez || pana notpoaw Ha: noaognna ceao 

tat ck aoger Aamuk Păruaz. ma npoaaaa TOTA noaogHua 

ceno to ck acer 8 Mn PSruax. aan nunta noao- 

Buna. MSmuu Ppuoae sa agk cra saaru Tarapeuy. n
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Seas || ue ASma Dpmkeae va sanaamnaa Sen "POPI pu 
ienicanniin nuw'ksi c 347 PATâgcKHY Henoană pSku Aa, 
pini Aoukta |] Inna. ntre aut Bua:keuie HY AOBgo BOAHoE 
TEKAEK W MOAHOIO BAnaaT$ | a au “rakeăte n tor ac Aaqt 
H NOTEpzAHan ecâti 'ToTS np'kapeueritoro moon ceo 49 
ek aogem $ ank PSrhaz S uaueu Bean $ Moaqanckou 
DNS Gpumoat, Rako Aa ccm cn wm nac Spuk ca Bzceu 
AOXOAcat. en n Akmea en ri duSuaroa en. n np'bSniSuaroa 
e. ui npatjSpkTroam cn n Baceas POAS cun ko cl e ua= 
REPET AnBAHXuÎn HenopStuenio MHRkOAtE na B'kku. a XO'T4p 
TON OAORUHH CEAC Ion No40 | Bun ufo cr aoam $ 
Mk PISTA aa ca EN COT Bacere XOTapa  NoAoBHIia, 
AWP WU copou  nocmapons yomap$ uSkSaa n 
Bhka wear, a na To. ecr R'kpa Hauero reaa Bit 
wueiitt || cannaro am Ierpa goczogu n ekpa np'kezaare= 
GAmHHĂ cno reatSan Maitama n Greana n Boc- 
Tania, n &'kpa Boap hau. kpa nana Edpnaa 
XSpS ABeprnka, B'bpa nana Ilerpu KpakonS. || Rkpa nana 
Hepun n nâna-GrSp3u napkanaone “XoTHHeKHY.  B'kpa 
nana AanuSaa XSp$ un nana Angona MAPKAAARORE HE 
deukuk. E'kpa nana Ilauapa n nana Taanu NApKAAaRORE 

“Hogerpagcrny. || pa nana: Ilerpu Bap'rukoR$ noprap'k 
GSuagckare, e'kpa nana [opia cnarap:k, g'kpa nana Xpa= 
Bega NocTeanuka. B'kpa nana Tpud Xamsa. ekpa nana 
Izmpamw | ka vamnnka. ebpa nana HkrSaa. croata. 
e'kpa nana Iasăn omuea. ti B'kpa gzc'Eţ Boap natur Moa- 
AABCKHL BEAHKHL HI MA4HX. 4 9 Haultiat MHROT'R „KTO B8 
ACT TeNApă Haweni 3tmau WT bre Hauiiy || nau wr az 
UIEFO POAA. HAH Nak BSA, KOro BZ H3REPET BHTH PCnAgea 
(name AMoaganerku aeaan mor au sa ueuopSuina tiăuiero)
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Adaria n nopapzaactia san Bu €m8 Srphuna. n STepzAna 

BANSAE ECA EN Ada 1 NOTPRPAAHAH. 3a 10 cun KSnnan 24 

cRoH npanini muls. a na Boautee kpknocr ui noTapaaenie 

oat$ gzcemS guutenncantioai$. ara'kan cca | name pkpnoai$ 

nauS MarirauS aoroder$ MHCATU 0 îidtu6 ear npuerkeuru 

KceaiS ancr$ namueaoy. nica A Saui'Tp$ Bzckanoaunl. 

S Bpaaaan EATo Fa, anpnaie E, 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod Donn 

țării Moldaviei, înştiinţare facem cu această carle 

a noastră tuturor cui pe dânsa vor căla sau o vor 

auzi celindu-li-se; adică au venit înaintea noastră şi 

înainlea tuturor a lor noştri Moldoveneşti boeri 

Măriica fata Tintei şi a vândut a sa dreaptă ocină 

din diresele de cumpărătură ce a avut tatăl ei 

Tintea de la părintele domniei mele Stefan Voevod pe 

jumătate sat, unde se numeşte lamicfuzilă, dea vândut 

acea jumătate de sat care se cheamă lamicfutilă, 

însă numai jumătate din jos Mugşei Frijoae drep! 

200 zioţi tătaraşti, şi sa sculat Muşa Frijoae dea 

plalit toţi acei de mai sus serişi bani 200 zloți tă- 

tarăşti deplin în mânule Marieai fata lui Tinlea. 

Deci noi văzând a lor de bună voe toemală şi «de- 

plină plată, şi poi aşijderea şi de la noi am dat şi 

um întărit acea de mai sus zisă jumatate de sat 

ce se cheamă lamictulilă în tara noastră în Mol- 

dova Mușei Frijoae ca să-i lie de la noi uric cu 

toate veniturile, ei şi copiilur ei şi nepoților ei şi 

strănepoţilor ei şi răstrănepoţilor ei şi la tot neu- 

mul ei ce i se va alege mai de aproape neruşeil 

uici o dănăoară în veci. lar holarul aceiei jumătate 

de sat, jumătatea din jos care se numeşte la miclu-
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tilă să fie ei din tot hotarul pe jumătate. iar din- spre alte părţi pe vechiul hotar pe unde din veac a îmblat. lâr la aceasta este credinta domniei noa- slre mai sus scrise Noi Petru Voevod şi credinta prea iubiţilor fii a domniei mele Iliaș şi Stefan și 
Constantin şi credința boerilor noștri, credinţa ju- 
pânului Efrim  Huru dvornie, credința jupânului 
Petre Crăcu, credinţa jupâuului Borce şi a jupâuu- lui Sturza parealabi de Holin şi credința jupânului 
Danciul Hurul şi a jupânului Miron parcalabi de Neamt, credința” jupânului Sandu ŞI a jupânului 
Tămpa parealabi de Novograd, credinta jupânului 
Petre Vartic portarul Sucevei, credința jupânului Iuria Spatar, credința jupâvului Moghilă visternie, credința jupânului Zizăbuz postelnic, credinţa jupâ- 
nului Trif Hamza, credinta jupâuului Pafraşco ceaşnic, credința jupânului Neagul stolnic, credinta 
jupâuului Plaza comis; Şi credința tuturor boerilor 
noştri Moldoveneşti a mari Şi a mici. Iar după a noaslră viaţă cine va îi Domn țării noaslre a Mol. 
daviei din copii noştri sau din al nostru neam, sau 
ori pe care allul Dumnezeu îl va alege să fie Domn 
lării noastre, acela să nu-i strice a noastră daa- 
pie şi întărire, ci să i-o înlarească și împulerească, 
căci că înşive i-am dato şi i-am întărit-o, penlru- 
aceia că singură a cumparat cu ai sai drepți bani. 
lar spre mai mare tarie şi pulere a lot ce stu scris 
măi sus poruncil-am la al nostru credincios boiarin 
lui Mateiaş logofa! să scrie și a noastră pecele să 
alirne la aceasta carle a noastra. 

A scris Dumitru Văscanovici în Bârlad la anul 
1054 luna April 2. 

Originalul pergament, pecelea ruptă ; șnurul culoarea fvagilor. Are 0.41 latul pe 0.30 lungul. Acta princesa Mo- 
ruzi din Iaşi ; face parte din bogata arhivă de documente a moșiilor de ia Fălciu, unde şi pănă azi se vorbeşte de se- 
liştea Futileasa, poreclă veshe de la miefatilă. Moșia vine 
ceva mai în jos de Hurduei,
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152. Document din 7054 Mai S. Huşi. 

Sumar : Petru Vodă Rareş întăreşte vânzarea ce Fatul Tatar 

şi fraţii lui, copiii lui Mihăilă Cupciei au făcut în satul Hocenii, unde 

ă stat Stan Coluban, eu 370 zloți cătră Paşeo Răzlog şi Marcu şi Pe- 

ire Beareş, cum şi împărțala în două părți a acestui sat. 

Macmire Boieto mn, Llsrpa BOEPOLA. reAga Beata 

ea AăReketi. BNAMENPE WHAL MEEHAL ANEVOAI HAINA. RA- 

CAM Ko NANE EASPHT HAN UTA ECO ScAntuIi DAVE 

npinawua upka, Hăat n. noa Hănnin Aloagagckuait 

potape. cara nau Para farap u cecrpui er] dure 

anuna u erirana cuone Mugzanaz Koynunua. ue n 

ACRPON ROATE HtIAIA WEnGuSAEIINI. AHINBHCHAORANTI. HI Dpo- 

AAA CROIO Npakoie WTHHHS i Akannn8. n Henpuuaie WT 

pasaikaruie 110 Hataan Bă (Ba) ny or poaimea'k re atasati Grr- 

ana notoai || eano ce4o Ha Aapru nenavk Xoruanini rac 

nmaz Cana HoaSaan. 'ro4 upoaaan  cASrAA MAD HAI 

Iamus Paaaors. n Aapko u Îlewpu Bkpeimoy. 24 'rpu 

CTA H CEAEAL ALCAT BAATU 'PATApERtIĂ. MI SCTPaABIHCA HAN 

casrii Îauio Pasaors ni Mape Lu Ilemprl n'kpemoy. "ra 

sanaamhan Sen HEDOANA Tort Bienneanniu  nun'ban. "re 

Bam mamageăhiț. ov pân cas nau eai$ PamSav TarapS 

ui cecmpă sro sinrtannu n Teriranit avkrea Auyznaa RSu- 

uta, pag, nat ni pita] mama Meaaganekuatii  Be- 

ape. NO Ab BIIATGEUIII Hy ACBPA BOANOIO TORAEAE fi IICA- 

910 BANAAMoY, A Ati TAKE H MOT [dc AdAH HNOTEpAANAN 

cm, caopraat Hautiai Îawkoan Pazaoru n Maproru ii 

Iierpu FrkpemuS, mec npkA peuentioe || ceao po Ha Aapru 

nonauk Xomuanin, rac Biaz Gran BoaSBahn. KAKO Ad 

dem MAM (WT Hac SpHIkZ Ca BBCEA AOKOACAI. AA Ad ECTh 

at mor ceao ie Ha Aaprii nanavk Xoruanini PA Blat 

Gran RoaiauS nd ARă VACTII, Nsaeaună, Ad terh c4ogh-
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Hatut- || aS Ilaurkoeu pz3aorS cade mS. a nakth Tora ApSra 

UCAVISMHA TOTO CEAC A4 ECTR CANTAM Halat AMlapioni n 
Herpu bekpenS na ui abea ung. n SuSubrom nu apt: 
SuSuaron ui up'kipiSparea HX HI BacetiS poaS Hu Kro ca 

HM HBBEPETR MANGAN || zici HenopSiuentio  mukeane a 
EBRH. 4 VoTap ToalS Bhinenincanttoatov ceao io na Aapru 

nani Xoruaneat pac Biaă Gran Bonsai. pa tcrh 

WT OVcHy cToporini nocrapoais XorapS mokovaa n E'kka vw. 

MBdan, a mă mo tera B'bpa tauero || reaga thiutenucantiare 

dn Îlerpa Botea. n e'kpa upbezsatonacituț cuwe renA- 

aan Hairama. n Gredana n Bocmanmuna, n 'kpâ 

sotapn Hamey. B'koa nana E dpeaa XSp8. erkpa nana opun 

gepiintka. n'kpa nana Ilerpu Roza. t'kpa nana Groypsu 

H Hata Alo(rnaa) upakanagoe Xornnckii. B'kpa nana X$ps 

Hi nana AMnpona NpakAAaoR Heaeuckux. B'&pa nana (lau: 

4)pa n nana Tan npzkaaacone  Mogerpaackguț. u'kpa 

ana lerpu “eap(Turotnua neprap'k GSuagceare. 'kpa 

vana. opta cnarap. || (6'bpa) nana. Aana (encr'bprttca). 

epa nana Maăuna Xpanopa uocreannta. t'kpa nana Tpud; 

Xamsa. pa nana Ilzrpamka uamnua. &]'kpa natia 

HkrSaa i croannna. a'kpa nana Naaăa koamca | n n'kpa 

GacAk Boap hatuut (Moaqatckuț BEAHKHY 1 Aaa. a no || 

HAIMEA WHGOTA KTO BBAEr renApz Hamet azMan. WwT apb= 

TEN UALHȚ (MAH MUT HaiDECe POAa. AH MAK BOA, Foro B2) 

H3GEGET renApea CHTH Hauitii 3rtat | Mwaadecr'bu. i mor 

BI HAL HENOPOVUINA Mao Adatiid. n NOTBPZAAENIA. A4H6u 

săi oV']] Tepaqhan n Skp'kunan Banoyike cati Hai Adei 4 

M9TEPZAHAH. Să 10 Wu con Sinan 3a cEen Hpapin ntz 

ukau. a na Boatite (kpknscr)u norapamariiie mom Baceai$ 

genuenncanoatS. neakan cca nameaiS B'Ep | noaiS nau Ma- 

Surele Ii Li
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mitanu$ aoroder$ uncaau n nano ntuare BazbcuTui kcen$ 

AHCTOY HAIEAOY, 

Iucaa Anyanaz Boppa S țScek. Bare F3Ha dica Man n. 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn 
țarii Moldaviei înştiinţare facem cu aceasta carle a 
„oastră tuturor cui pe dânsa vor câta sau. celin- 
du-li-se o vor auzi, iată a venit înaintea noastră şi 
înainte alor noştri moldoveneşti boiari, sluga noa- 
stră Fătul Tăfar şi surorile lui Anghelina şi Ti. 
lana fiii lui Mihăilă Cupcici dea lor bună voe de 
nimeni siliti nici învăluiți şi au vândut a lor dreaptă 
ocină şi moşie şi din direse de împaârtală ce au a- 
vut bunica lor de la părintele domniei mele Ste. 
fan Voevod, un sat pe Larga anume Hotanii, unde 
a fost Stan Coluban,, acela Va vândut slugilor noa: 
stre lui Pagşco Răzlog, şi lui Marco şi lui Petru 
Deareş drept 310 zloți tătaraşti; şi sau sculat ale 
noaslre slugi Pașco Răzlog şi Marco şi Petre Bea- 
vreş, de au plătit toţi deplin acei mai sus scriși bani 
310 zloți tătarăşti, în mânule slugii noastre lui Fă- 
lul Tataru şi surorilor lui Anghelina şi Teliana co- 
pii lui Mihăilă Cupeici înaintea noastră și înainlea 
alor noştri moldoveneşti boeri. Deci noi văzând a 
lor de bună voe tocmala şi deplină plata, şi noi -a- 
aşijdere şi de la noi am dat și am întărit înşine, 
slugilor noastre lui Paşco Răzlog şi lui Marcu și 
lui Petre Beareş, acel de mai sus zis sat, ce-i pe 
Larga anume /iottani, umde a fost Slan Coluban, 

„ca să-i fie lui de la noi uric cu veniturile, ci să le 
lie lor acel sat ce-i pe Larga anume Zloltani, unde 
« fost Stan Coluban în două părti, jumătate să fie 
slugii noastre lui Paşco Răzlog singur iar cealaltă
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jumătate din acelaşi sal sa fie slugilor noastre lui 
Marco şi lui Petre Bearesu, lor şi copiilor lor şi 
nepoților lor şi străvepoţilor şi răstranepoţilor lor 
şi la tot neamul lor ce li se va alege mai de a- 
proape neruşeit nici odânăoarăa în veci. lar hota- 
rul acelui de mai sus scris sat ce-i. pe Larga anume 
Hottanii, unde a fost Stan Colubav, sa fie din toate 
laturile pe vechiul hotar pe unde din veac au îm. 
blat. lar la aceasta este credibta domniei noastre 
mai sus scrisa. Noi Petru voevod şi credinta prea 
iubiţilor fii ai domniei mele Iliaș şi Stefan și Cos=.. 
tantin, Şi credința boerilor noştri, credinţa dumi- . 
sale Efrem Hurul, credinta dumisale Borcea dvor- 
vic, credința dumisale Petre Crăc, credința dumi- 
sale Sturza şi a dumisale Moghilă  parcalabi de 
Hotin, credința duwmisale ZZuru şi a dumisale M.: 
ron parcalabi de Neamţ, credi.ta dumisale Şandru 
și a dumisule Tâmpa parcalabi de Novograd, cre- 
dinţa dumisale Pere Particourci portarul Sucevei, 
credinţa dumisale Iurie spatar, credinta dumisale 
Damn visternic, credința dumisale Jaain Hrâbor 
pos'elvie, credinţa dumisale Trif Hamza. credinta 
duwmisale Patraşco ceaşnic, credinta dumisule ANea- 
gulstolnic, credința dumisale Plaza comis;și credința 
tuturor boerilor noştri Moldoveneşti a mari și a 
mici. lar după a voastră via(ă cine va fi Domn ța- 
rii noastre din copiii noşiri sau din al nostru Deam, 
sau pe ori care allul D-zeu il va ulege sa fie Domn 
tarii noastre a Moldovei, unul ca acela să nu le 
strice a noastra daanie şi întarire, ci sa le-o întă- 
veasca şi împulerească, caci că inşine le-am dat Şi 
le-am întărit, pentraceia ca ei singuri Şi-au  cumpă: 
vat cu ai săi drepți bani. lar spre mai mare tărie 
şi pulere a tot ce s'a scris mai sus poruncil-am la 
al noslru credincios boiarin Matiiaş logofătul a serie 
şi a noastră pecete să atârne de aceasta carte a 
noastra.



— 348 — 

A scris Mhăilă Borra în Huşi la anul 7054 
luna Mai 8. 

Pergament pecete 0 m. 55 lutul, pe 0,28 lungul. Şnu-- 
rul culoarea fragă: neuari Iw Île(rpa BR). CeRoAa roenoAdp- 

3emaţi Mloamaxeoii. Cap de bou. Acta priveesa Maria Mo-- 

ruzzi, laşi; face parte din pachetul Hocenilor. 

153. Document fără an. Iunie 23. Trotuș. 

Sumar :  Zapisul soltuzului de Trotuş cu părgatrii săi prin care- 
„ înlărese vânzarea, ce a fâcut'o Ursul cătuă Dumitru, a 6 pămâuturi 
„din Hărtăneşii cu 6 ughi bani buni. 

+ SIa &peSa bnutpya Magie. copă aoy PnpRacie, Mape 

PHCECNS pi KO UEePOV BANHc. KIA AM BAHAVT A a At, 

AHpENTA Wusuz Ut A | aie. pH VioTap aa Xaprzneuul. AE 

HHAE CHAHU, HHU ACSOpHU. UE A BOVHZ | Bia. At am B3HAST. 

5. namaurpu aţi AvaurpS nuopya avu Kocre | anu Bor-. 

AZHE. AEBENTAWY 5. VE, Ban CATA. UIH AMAV AdT AUElţi Bani | 

TUI, Sâti FATA. Ac MANI. UA AMeAE iute NBMANT CHE pu: 

TOATE UAB | HA. HEHTPYȚ Kau ay „MHBAaT. HIIpRacie SHRRANEV 

AC â APATAT | dUtA NAMBUTIpPH. POT AHVAE, Kâpii SHAc C% Ba 

XU. MN RBNAS aM B&i | AVT. auacTz, MWiuie ay oery pre 

Rac ațu dxprun uiwaryavya Ac Torpyuu | ui Ky usprapin Mat: 

anțate. e &peSa un Bapryu. AvaurrpS BSkou |! mu Gumnwn 

un luran un Pyara. Ac Borazeui. ui ToaAtp Anu EA, | 

UA AAUH AMA WăMen EVH, Acu E AĂpTHR UIWATVAVA Ac 

TOTPVU AEAM | E2SVT TORAAA EVIIA. UR UAAT. AENAHN. AM 

nve neuerk Tapr$ | ayu cxe ile. 

nuc Y Torpyui. WH. Rr. 

Acta Weisengriia, Bogdânesti-Barău (Surete şi Izvoade- 
VIII, 274). Pecetea Tutruşului (nzusre TwrgtuisaSn) un braţ, 
şi un ciocan.
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154. Doc. din 1078 Ian. Iaşi. 
Sumar : Bogdan Voda Alexandrovici întăreşte lui Turbure şi se- inințenici lui stăpinirea peşie mosia Răteştii de pe Bsrheci la'Te- cuci, cumpărată cu 300 zloli tătarăşti de la Coman nepot lui Negrea ploscar. 

- 

(Aacrire nico ai ÎCOPAAN BOEBUWAA, FenApz Btatan 
Aon acei. BuaatnuTiv usual. HECUAM ANCTOA,.,, | 

2) oyeantuT, vw upinae npta nat n np'ka, (Sena 
HdWHAH Bo)apu. caSra nau Konan cua Goacakn. npk. 
ovusuar Herpunu, | 

3). Dpoaaa ego npagoc wrinuă. n A'kaunnS (uc)ugu- 
BHAit 34 NOTapaaenie uTo timda ip'kaka nt Herpa..... i 

4) "Ppa Boekoaa. BSar ww XoTap Plaza) nokSaa 
EET BIIGAMENOBAN WT IMRHOE ACAHNoY npato npt3.,.. — 

5) Aakac mwem Lopie, un wr 'maa MATRH.... Ka 
osia n cane avkere sa manu $ ep. ra po... i. 

6) pu. n nacuzunkS cero Tâpovypr (sa)ran co Baa 
PĂTApERRIĂ, N WePraBmiec A caSrii nau... | 

Î) BSpe. ra Banaanan Sen "Tor BUtenie aut tu: 
kan e sar TăTegeiii. $ pvau caSsk nam... ! 

$) nasckapu. ue ati Eu akeuie A4ca(po 20406) Tak- 
ME H MOANOE BadăâT$, a Ahi 'Pako N WP ac, | 

5) opun ez acea ACXOAcal. Ha ui Akrun (na. 
1 Wuo)uareat. n npkwuouarem, n BZCEMOY poas... i 

10) Hoame Ha akku, a XoTap role Bununncanee B)oy- 
BAT W7 vovap Parewpna nokSaa tcT anaateiegani,.. | 

11) Aa op acpier. n nau VOPI OT ram 
MATăa 40 crazna dosunuu,., | 

12) ccm by saatenie, ar... oragă MORSVAA Ha B'ka 
AWĂNBRAAN. |
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13) ati ÎOrAAnă BOfESAA He. MO BpATeV rea Baii 

Muana.... | | 

14) geankare Akopunka,  Awankn 3... ata kpauSua 

BEAnKaro  AESptinkă, repiku.... | 

15) nana Ewsaia Alwprv. Bkpa nana... ana Toypu'k 

napkaaacone Xorunckhiy, B'kp... | 

16) ment. Bkpa nana Bocre u Ilepoceuk napkaaa- 

goec Hogorpaackbiy, B'kpa nana Bacna... | 

17) Annra uocreanuka. B'&pa nana... a cnarap'k B'kpa 

nana oyaxrk ener'bpinka... | 

18) B'kpa nana gackana crwannka. Bkpa nana para 

Roamea, ui Bkpa azeki Boap... | 

19) a ne naut itugork no BSAET renApz Hat 3Eji= 

AH OT FETE HALIHY HAN WVT HALIErO pOAA. HAN EOVARoro.., | 

20) pSuina năuiro NOTBpAKAcHia 1 Adânid. d4HGU OVT- 

EPZANA HA. BAN CA HA AdAM NSUT ccP HN NpABad... | 

91) geakan ccatn  namtatovy BkpuomS LagpinaS Bean 

KoaS acroderoi! muearu n nai neta upie' bazar... | 

V fâc. BATO F30u... 

“Traducere 

—— 

Cu mila lui Dumuezeu Noi Bogdan Voevod, 
„Domu tării Moldovei, înştiintare facem cu aceasta 
carte (a noastră luturor cui pre dânsa vor cătu sau 
cetindu-li-se) o vor uuzi. Adica au venil înaintea 
noastră şi înaintea a lor noştri boiari sluga noa- 
stră Coman fiul Solomcăi, strănepot lui Negrea. 
(de nime silil nici învăluit, ci de a sa bună voe) 
şi a vândut u- sa dreaplă ocină şi moşie din dire-



— 351 — 

sele «de înlăvilură ce le-a avut străbunul lor Ne- 
area (ploscar... de la Pe)lru Voevod, o bucată din 
hotarul (Răzeştilor) pe unde este insemnat din va- 
lea din jos drept spre... pănă la fodul lui Iurie, şi 
de acolo matea apei Loziuţa, şi un loc de moara 
in Berheci; acelea le-a vân(dul slugii noastre 
lui...) si seminteniei sale lui Turbure drept 300 
zloți tatarăşti. Şi s'au sculat slugile noastre (de mii 
sus scrise)... şi seminţenia su 'Tur(bure de au pla- 
tit toți acei de mai sus scrişi bani 300 zloți lata- 
răşii, în mânule slugii noaslie (lui Coman fiul So- 
lomeâi stranepot lui Negrea...) ploscar. Deci noi 
văzând a lor de bună voe tocmală şi plata deplin, 
şi noi aşijderea şi de la noi (am dat şi am întărit 
ca să le fie lor) uric şi cu toale veniturile lor şi 
copiilor lor și nepoților lor şi străvepoţilor și ra- 
strănepolilor şi la lot neamul (lor ce li se va u- 
lege mai de aproape nernşeit) nici o danăoară în 
veci. lar holarul acelei de mai sus scrise bucati 
din hotarul Răteştilor, pe unde este însemnat (din 
valea din jos drept spre...) până îu drum şi iarăşi 
dealul... (până la podul lui lurie) şi de acolo matca 
la stâlpul Lozniţei (şi un loc de moară în Berheci 
...) este acest semn, iar dinspre alalte laturi pe unde 

din veac a îmblat. lar lu aceasta este credinţa dom- 
niei noastre mai sus scrisă). Noi Bogdan Voevod 
şi (credința prea iubitului) meu /rafe Mihail. (şi 
credința dumisale Zb/iarea) marele dvornic al (arii 
de jos (şi credința dumisale) Crăciun marele dvor- 
nie al țării de sus, (credința dumisale loan Cara- 
ghiuzeal și credința) dumisale Cozma Murgu, cre- 
dința dumisale (Sava şi credinţa dumisale) Turcea 
parcalabi de Hotin, credinta (dumisale Paşco și 
crediuta dumisale Dancâul parcalabi de Nea)mt, 
credinta dumisale Costea şi Poroseacea parcalabi 
de Novograd credința dumisale Vasile (portar de 
Suceava, şi credința dumisale) Dingă postelnic,



credinta dumisale Toader) spatarul, credinţa dumi- 
sale Jurj visternicul, (evedinta dumisale Moghlă 
ceaşnic), credința dumisale Vascau stoloie, credinţa 
dumisale Arvaz comisul, şi credinţa luluror boeri- 
lor (noștri ai Moldovei a mari şi a mici). lar după 
n noaslră viața cine va fi Domn țării noastre din 
copii noştri sau din al nostru neam, sau pe ori-care 
altul (Dumnezeu îl va alege să fie domn peste a 
noastră tară a Moldovei, unul ca acela să nu le) 
strice a noastră întărire şi danie, ci să li-o înla- 
riască şi împulerească, căci că înşine le-am dat și 
le-am înlărit, de vreme ce le este lor drepte ocivi 
şi moşii. lar spre mai mare târie la totcesu sşris 
mai sus) poroncit-am la al nostru credincios Gavril 
marele logofat să scrie și a noastră pecete s'o acăţe 
(ia aceasta adevarală carte a noastră. A scris... 
In laşi la anul 7078... 

Acta învățătorului din Onceşti, Tecuci, (Surete şi Iz- 
voade XILI, 945). Pergament rupt in două: lip eşte pe 
jumălale, pecete mare ceară alirnală cu snur roş: î neuaTa 
want HOPrAaND BOEROAA. POCNSAADE BEMAN MOAAaRCROH. 

155. Document diu 7132, Mui |. laşi. 

Sumar: Moise Moghilă Vodă dărueşte lui Grama hiv stolnic 
stăpânire asupra moşiei pentru serviciile aduse de el domniei. 

+ Macrie BX mar. Hw dloven Mora Eoekoaa 

TCRApA BEMAH MOAAARCRSI SHANE UHM NECULA ANETSM 

Hamniiat, KACRM NTO Ha Hs BRB3pH'T7 Han urSuiu ere Senat. 

WE TOT HCTHNIU Haule ROAEpEN pana BHIB CTOANHE 

câSitha npako ui Bkp || ho nunun cro nouri rapizi apa 

Hac ERIRUIS. A AHEC CAST n ia. "PEM PA Ai. RUA lite 

ErO NpARSR H  BANetă CASRBS AS Mac. ATAACRAAN ECAMAI £FO W- 

COSHIR MAE MACTIR. WI ANA si ASTROBAHAL SAI EA. Ww'r
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Hac $ Baisii BEMANL MOAAARCROH, ere npatii || win ui tuRS- 

iacuir, ApSroz wa npinac pa aa MOAAARERIIMUI BoakpH Bi 

AHKUX. si pune H SIPUBUALU, SA AdANiE HI AARAANIE. Ure tu 

MAAA WT HapHOReRiE ROEROAA . 1 Sa NOPEPARALUIE Wwr Sar 

AanapS uorgoaa. || cu PaAsa BRoekoaa. ua nea cea Ilierpriu. 
ABANHS ABactem nani Xoguaepaa. si: ua IFR Uaczi BA 
WTUNS DAkH:KE AWP TOTO cae. EXte. BRIME UpARO RSOEKUO Bpa- 
Tauinua renAtAi Heat Bastsii BIR ETA. UTo sc S Rase 
Poataekon, He |] renakati 1 ca Bre CaBĂT PARA ARO 
uuA Eye mhk uaphkaeuie ua "Tor ceno. ApSree NSCOKOTHLoA 5 
DEA, "POE BHUIEINCAANSE NOA CEAD ELE BHUIE Aa AkanuS reaRan 
wrkz dMleRnarpuat, 4 TEY uacrui a WTuuS 6 ua RSustuiu 
Heak anii reravana, || HCRAXCA PCABAUI, UI Wapkroroi aa 
Henpukuaiti Ham 34 AtouunS ARAcnsa anina Mona si 
Heas Baanku Xermau. si iespkrojora ca nic cankr TCARAM KA 
"TE; napkaAenie HanHcâta TOA NSADRINA Cra0. n "RY MacPit 34 
w'ruan$ să KSuna. | 

  Bpăranunu$ peak Hean Bania Ban Ye. 
Mat. KAKO EC Mpa Ba A kaun$ rea, ApSro RA brom 
TCĂRMH, 19ROE AAA A NOMARAAL Ma neo. Pin Riiuprucuniu renapui 
NPERAE hac BRIRIIIE. H CP 34 AkannS Akaonem naum dlo- 
FHAEIRHAA. Tâ PERARAU, ww || paa we pana CPoAnnR. Tor 
HA ceao Meier. n Ry vacii Haiku, RA "POAE Bac- 
Tanc Bgoakpen nau ASauirpS ESţSm Rucrkpunk, i "Peraa 34 
AIE UpEA ăn, Ha ECABpe Hai Ruuinncau Tpama croat, 
PAAA TE RHUmMHCanuin acru W7 Hierpuu, pian || ax npu- 
Koauret nm, none nasusrek Wwruni Ha or BAS. "ra pasn 
PEARAMH CĂANLOM HY 10 HIpARAL 1 119 BAROIIS BEMCROH. CA Rec 
CART reAkat Boakpu MAUINĂ MOAAABCRAL. UI WBPETOLOA H- 
PHUHS RAKo cBeA EPeacruogaai Racu Roakpu HADHE. MOAA aReKÎi 
CB CBONANI || Astaati. ax ne Apzitaa ESyS RucrkpunR uu wua 
Er9, HH A'RACBE £rO HHROANAE WTUHS. E CEAS Tierpuu. a no. 
KSHHAP pOAN TEA 1 Bparaunu$ rea, Baanka Hi AR ACREAM 

Surele II. 
45
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HAM WHH AEPRAM A căprui wruuS Ba cra Ilierpuu, n 
ECT ua || pape Ba A kanuS ura POCNCACTPRIE "TAR reARatu 
LARS WRBRTELCA HCTHUNO. AK HE AEpătaa RSS un uusr 
WT OA HEX. Aba BocTaa WP APĂRA AA HI OWT REC SAR Bem 
CROH. PA PAAN Ad HE HAAEP MAN TECATH. dA HI AOBHRATH, Ba 
cia TkeS ASaurps BSySm nuerkpunk. la mu poa, cre ua 
pama CPoanuK uHkoanke ua RRKUI. "PAROEAEBE aie wăp'hipereR 
ukaoraa RpBaena kk napkaenie A BSySui enrkpnuk. Han 

de HHBY MAEMEHRUN EPO. Să Adanie MA RA HU WEpa3. Aa He 

BEpSerek HA Aa wparrca || n ka oa “rue nacraack ku- 

ienmican BoakpenS name Ipama CPOAMUR. îi Râasnaa CR ua ca 

BEAMROE MăAoB$. H CHABH IpPOAHRALIE NpRA HAM. pPER&UIH Rako 
CĂTEOPHA  MHOTA KEATORAANIE Mă "POT CEA, ANEXE CXTROPHA 

MAH. N CPA || RCRE. Hi CaAcRE. APSrOE CXTROPHA REAMEA REATO. 

Bdanie ua TEX naphaeie. H HCRpHRNALI. UTo Ha wT 'Tiu 

UpEAHIN renApu 34 Aaanit n MARaanie H a NOTR PREA cuie, 
ApSree Kăekorhue US%AiH ESHTI W7 PEABAUL "Tor Ioa Ce | 

u TEE Wacri a WTuHS. AbanuiS rea. a CABRAU NOcono- 
THYOA CA BEC CXEET CARA. KAROC HAM NBAȚOAHT REAHK ep 
H H3BAANTH HA Hi U3 “rore ceao. ui Smniuarii Hui AA. 
SUTE WEpPETOLOA PEARAU CA REC CART FCARMUL, TAROM Ca i] 

TPBOȘHA WH KEAHKA KEATORAANIE, IAROX RHIDENUIEA. ApSroE ERI'TH 

EMS IpARO 34 Aaatie H MARaanie, R&CT'RX PCARAN CKABITHA EMS 

HENpIBHAlU, UK IAR SRHAEOAM PEARAUL "POANRA MAaeRS IaRo 

EH, A FCABAUL poat |] aceruguxemek. n nenpeaaea 

Her USAAlnal. a nui ASmnTrpoRii ÎSySul Ruer'Epunk. d tm ar 

MEHHIUN EMS. HĂ NaK AAAOYOAL. n IPOAațoA RoatkpenS aureus 

EHHIENHCANSAS  LpaMoRii  CTOAHUR. "POA DOA CEA WP Ilier pn, 

dac |] Moxuaepnai. n TE uaeru Bamnku. (nat we rere 
CEAO. PĂĂH MECT COT. SPABcRHE CATI II AAACYSA reABAu 

TIN NASI RX CTRIY MOHACTHD. PÂN ALE pOANTEAEA FCABAN. 

H BE BA AIE AGACBEM Hatna AoRHAEIțIHAt, Hi PAAN Ata || 
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Epărantitiua reakâui, Hcak DaAHkH ERIR PETMAH. H WT "POM PHARE 

AdEM [i NOTEPEXAaEM BRHIINHCaNHSAMS pasta CTOAnuk. wr ne: 

NHCOK Sa BHKSnaenie wT RecranTiă ROEBROAA, HEKHL uacru 34 

wrHinu wr Poroie etno Ilierpuu. urme cer EMS kuSriaruie. | 

WT ĂSMHTPANIRO Hi WWr BpAT eo HekSaar. ni Panrogut n Gaanu. 

n cecrpu HX hpxuASta ui Gpeua cuone Fapaan AKSpHHk. a Bap- 

AAHOBU BHăo EMS AdaHit WTr TRPRA Erc LpOBaBA. WT HCUHCOAUE 

ST IOROHHAT pOAHTEAE TeARAu Guatevii  ROEROAA. H ww oc 

TăâN | "PH BOEROAA.. paA, Tphiateki N Aka SPA KOATI, n TUE 

K$nna vw Vepuk Buta Ka3an uacr n, wr uacr Hasan wr 

Toro cea Ilirrpuuw. pasuni Aga Ac ui urrugn Sri KOATIH. 

Ti paai Ey BacEy Bunucanuuă acre sa win w7 ce | 

as Iirepnu sacr MoRnaripua. n "TEX uacrh Rami. n uacru 
R&3AHORH. CA EPSACRE SA AAHHH, H Că PAMHIURO pHEHOR n caz 

CAAOBE îi Că AOMORE Hi TUN uacr Râpaat ABROpHHE. Aa sc7 wr 

Hac Spus N NOTRpBAActis 1 Adatie. Hi npakaa | RUKSuaeitie cA% 

HATE eroi WuouăTea Hi IIpkWHOUATOAI. 1 Npănopărea, u 

KYCEMS poAS er PO € HSBEDEP HANRAIRULI MENSpOINENNO HA 

HHRSANĂE Ha RRRU. A ȚOTAp "POE RIINEMCANCE N9ASRUINO CEAG 

Hierrpum || uace Moananpum n Ry ACT SA WTUHA WP Poro 

CERO Ad scP na Yerap W' Sci CPOPOUIL. 119 CROIAMI Crapaatrt 

XOTApH 0 RSAa H8 KRRA W%RURAAH, 4 Ha "ro cc KEpA nauiere 

CEnARA Riuninieannare ant, Hiv Moven Moruaa keegoaa. || u B'kpa 
Fotap Hay. BEpa (aia ASnSa neanzare Akopiuika Acan'u 

Beaati. îi Bbpa nana ASusSa Reanikare Akopinika ropubu gen, 

Bkpa nana MocnSa erau n upăkăaag CSuakenon, Bkpa na 
Tsaopn Hi Alaakcu npaxxaaone Xeon ! care. aka una Es- 

aa npakaaiăa leaeiekuy. Rkpa na Muă npăzaata Pomane- 
tou. B'Epa ia Toia Roereanua, ebpa una Ir pane enz- 

rap kkpa na IHuaxu Raurakosuno eueThpnua. R'kpa niia 

Iu eroannsa. Bhpa una fincetoa Rarap un Sa uamnuia: 

găpa nu Ian Romnea n kkpa Racky Boakpn HAY Asa



— 596 — 

AABCRIIY. REAHKHX EI AAN, d IS HâNIHAV ERSTE II PCARSRANIL 

BTO BAAET TENAŞB WE ARTUY Hanu, Bat WTA” poaa. 

MAH MâR BRA, KOP(C) PA R5 HBBEPET PCUIApDE BNITII Halta | Beata 

Moaiateri, or sit EMS netepSnia cia uanmere Serpoenie u 

NOTBgEARAENiE Hk aatri 55 Aaa Hi Sipkata. Ba Ure cc SAS 

DpaBă Aaanie HI Makaanie. Ii KHSENAFIE HA CRCUȚ RARE rate 

"TOMIU WHĂH. a RTPO € HoRSeir | 
  CRASWTII HAN pABepiiTu, ci 

Hăuiire Serpoztit. Ta Ad EET IIDSRART II PARA WP PA Ba CRT 

KOPULATO HBO BE BEAAL II 0 RUPA 69 ATBR- UI AA Bacțil= 

rb ero ..ker Băi. n Ad ări uacr ca ÎSAoe. Hi ca pe 

BARTON pia BA GERIEUNIA || CER n MAR Aaa. d Ha Boaiiie   

KPBHOCT 1 NOTEPIAEHiz 1PomS Races pinenneanuomS. Beakai 

ecaui HatmeaS kpnom$ Boakpiu. UnS Hvnznie ram near 

RoAMS aorodier uncarui 4 sait near uputesarii || ceas nern- 

UNOMS antcS naureAS, nicaa S$ race Iiiaruko Azuark. 

Bă + 2pa Atena Alan a Au, 

lv Aloreni diornaa Romoaa 

“raducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Moisi Moghila Vo- 
evod, Domn țarii Moldaviei, înştiinţare facem cu 
această carte a noastră tuluror cui pre diusa vor 
căta sau o vor auzi celindu-li-se ; adică acest ade. 

vărat al nostru boiarin Grama biv stolnic a slujit 
cu drepiale şi cu credinta altor sfinti râposati Domni 
mai înaintea noastră fiind, iar acu slugeaşte și noa. 
Drept ucsia noi văzînd a lui dreaptă şi cu erediuta 
slujbă spre noi, miluilu-ue-amn înşine spre el cu vse- 

„bila noastră mila şi datu-i-am şi i-am întărit înşine 
lui, de la noi în a noastră tară a Moldaviei a lui 
dreple ocini şi cumpăraluri; alta, dinsul a venit 
inaintea noaslră și înaintea tuturor alor nostri Mol:
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doviveşti boiari a mari şi adus-a și diresele de da- 
anie și de miluire, ce dinsul le-a avut de la Ba- 
novski Voevod şi de întarire de la Alexandru Va- 
evod, fiul Radului Voevoa, pe jumătate sal Pietr;ș. 
moşia moşilor noștri a Movileştilor, şi pe alte părli 
de ocină iarăşi din acelaşi sat,care a fost drepte cum- 
parături nepotulu: de frale al dommei mele Isac 
Balica biv ghetnan, ce este în ținutul Romanului. 
Deci Domnia mea şi cu tot sfatul Domnuiei mele 
cum am văzut acele direse pe acelaşi sat, alla, so- cotil-am pe rând acea de mai sus scrisa jumătate 
de sal ce-a fost de moşie domniei mele despre Mo. 
vileşii şi acele părţi de ocina care au fost de cum- 
părâlura lui Isac Balica ghelman ; catat-am domnia 
şi am aflat în diresele noastre de moşie  moşilur 
uoştri a Movileştilor şi a lui Isac Balica ghelman. 
şi am aflat cu tot sfalul domniei mele, în acele 
direse scrise acea jumatate de sat şi acele părți de 
ocină, pe care le-a fost cumpărat nepolul de frale 
a domniei mele Isac Balica biv ghetmav, cum sint 
drepte moşii a domniei mele ; aita, vazut-am Dom- 
pia mea cum au dat şi au miluit pre dânsul acei 
de mai sus serişi domni denaintea noaslră  fiinit 
şi este de moşie moşilor noştri a Movileştilor. Ast- 
tel domnia mea am oprit de la Grama stolnic acea 
jumatate de sat a” Movileştilor, şi acele părți ale 
Baliezi. Intw'acestea . sculatu-s”a boiarinul nostru 
Dumitru Buhuş visteruic şi a părit de fată înain- tea noastră pe boiarinul nostru mai sus scris Grama 
stolnic pentru acele de mai sus scrise parti din 
Pietriş, zicînd că i Sar cuveni lui, căci căi Sur 
trage orinele pe acelaş neam ; drept aceia Domuru 
mea am judecat lor după legea tării cu tot sfatul 
domniei mele boiarii noştrii ai Moldaviei,. şi aflat. 
am cu direplul precum au marturisit loți boeri; 
noştri Moldovineşti cu ale sale suflele, cum wau 
stapinil Buhuș visternic, nici tatal lui, nici moşii
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lui nici odânăoară ocină în satul Pietriș; iar răpo- 
satul părintele meu şi nepotul de frate al domniei 
mele Balica şi bunii noştri au stăpinit pâna la 
moarle ocină îu salul Pietiiș, și ne iaste noaw 
dreaptă de moşie fără domnie. Asltel domnia mea 
«cum am aflat cu adevărat că n'a slăpânit Buhuş 
nici altacineva din neamul lui, a rămas devaintea 
noastră şi din toată legea ţării; penlr'aceea să nu 
mai aiba a se ma; pâră, nici a dobândi pentru a- 
ceastă pâră Dumitru Bubuş visltearnie; cum nici 
neamul lui pe Grama slolnicul nici odănăoara în 
veci.— Aşijlerea de să vor afla cându-va vreame 
nescareva direase la Buhuş visternic sau la alle se- 
mințenii ale lui de daanie sau la alt obraz să nu 
se crează, ci să se rumpă;— Şi înlracestea iarăşi 
sau sculat mai sus scrisul boiarin al nostru Grama 
slolnic şi s'a jâluit noao cu mare jalobă şi cu pu- 
tere a câzut înaintea noastră zicând cum a făcut 
multă cheltuială pe acei sat, căci şi-a facut sieşi 
mori şi iazuri şi livezi; alla, că a facul mare chel-. 
tuială pe acele direase și privilegii, ce au avut de 
la acei de mai nainte domni de danie şi de milu- 

“ire şi de întărire; alta, s'au radicat straini sa cun 
pere de la domnia mea acea jumălale de sat şi 
acele parți de ocină moşia domniei mele; iar Dom- 
nia mea m'am socolit cu lot sfalul domniei mele, 
cum Sar veni 0 mare greșală a-l izgoni pre dinsul 
diu acel sat, şi să se amestece alti oameni, pentru 
căci aflal-am Domnia mea cu tol sfatul Domuiei 
mele, precum că a făcut dânsul mare cheltuiala, 
cum mai sus scriem; alta, să-i fie lui dreaptă de: 
daunie şi miluire; wa voit Domnia mea a-i rade lui 
privilegiile ; ci precum am văzut Domnia mea atâta 
jalobă precum scriem, iar Domoia mea m'am mi- 
lostivil şi n'am vândut allora străini, dar nici lui 
Dumitru Buhuş visternie, dar nici seminţiilor lui, 
şi iarăși am dat şi am vândut boerinului nostru
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mai sus scris Gramei stolnicul acea jumătate de sat din Pietriş, partea Movileştilor și acele părți ale Balicai, tot din acelaşi sat, pentru 600 ughi galbeni şi a dat Domnia mea acei bani la sfintele mănas- liri pentru sufletele păribților mei și pentru sufle- tele strămoşilor noşiri a Movileştilor, şi pentru su- fletul nepotului nosiru de frate Isac Balica biv ghet- man ;—Şi într'acestea iarăşi dăm și întărim mai sus s+risului Grama stolnic, din ispisoc de cumparatură de la Costanlin Voevod niște părţi de ocină din a- celaşi sat Pielriş, ce-i este lui cumpârătură de la Dumitrașco şi de la fratele său Neculae şi Gli- gorcea şi Savin şi surorile lui Brănduşa şi Erena liciorii lui Varlan dvornic ; Iar lui i-au fost danie de la maâtușa lui Grozava din ispisoace de la 7ăpo- satul părintele domniei mele Simeon Voevod şi de la Conslantin Voevod, pentru 32 ughi galbeni ; Şi iarăşi a mai cumpârul de la torta nepoata lui Cazan partea dânsei, din partea lui Cazan din ace- laşi sat Pietris pentru 94 ughi galbeni ; Pentru a: ceia toate acele de mai sus părți de ocina din sa- „ul Pietris, partea Movileştilor, şi acele părti ale Balicai, şi partea lui Cazan cu vaduri Şi mori şi cu râmnice de peşte și cu livezi şi cu case şi acea parte a lui Varlan dvornie să fie de lu noi uric şi intărilură de daanie ŞI cumpărătură lui şi copiilor lui și nepoților şi strănepoților şi răstrănepoţilor şi Ja lot neamul lui ce i se va alege mai de aproape nerușeit nici odânaoară în veci. lar hotarul acelei de mai sus jumataţi de sat Pietriş partea Movileş- lor şi acele pârli de ocină din acel sat sa fie h6- tarul lor din toate parțile pe ale sale vechi botare pe unde din veci au îmblat. lar spre aceasta este credinla Pomniei noastre mai sus scrise Noi lo Moisi Moghila Voevod, şi credinta boerilor noștri ; credința duwmisale Lupul marele dvornic ai țarii de jcs, şi credinta dumisale Lupul marele dvornic al
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țarii de sus, credinţa dumisale Moscul hatman şi 

parcalub Sucevei, credinţa dumisale Tudor şi Mal- 

coci parealabi de Hotin, credința dumisale Balea 

parealab de Neamţ, credinţa dumisale Pană par- 

calab de Roman, credinta dumisale Toma postelnic, 

credinta dumisale Pa/raşco spatar, credința dumi- 

sale Janahi Cantacuzino visternic, credința duimni- 

sale Pană stolnic, credința dumisale Apostol Ca- 

targiul ceaşnic, credința dumisale Pană comis, şi 

credința tuturor boerilor noștri Moldovineşti a mari 

şi a mici. lar după a noastra viaţă şi domnie, cine 

va fi doma din copii noştri sau din al nostru neaue 

sau pe ori care altul Domnul Dumnezeu îl va aleg: 

sa fie domn tării noastre ua Moldaviei, acela să nu-i 

strice a noastră aşezare şi întărire, ci mai vârtos 

sa-i dea şi sâ-i întaârească, caci ca este lui dreapiă. 

daanie şi miluire şi cumpărătură eu ai săi drepii 

şi adevăraţi bani. lar cine sar cerea a strica sait 

a rade această a noastră orîinduive unul ea aceli 

să fie procleat și trecleat de la Domul Dumnezeu 

facatorul Cerului şi al pămiatului şi de precurata 

lui maică şi să-i fie lui strain Dumnezeu şi să aibi 

parle de luda şi cu afurisitul Arie, în nesfârşitul 

veacurilor şi muncilor amin. iar spre mai mare ta- 

rie şi împuterire a tot ce sa seris iai sus potruu- 

cit-am înşine la al nostru credincios şi cinstit bo- 

iarin pan Ionașco Ghianghia marelui logofăt să scrie 

și a noastră pecele să o acațe la această adeva- 

rata carte a noasta. 
A scris în laşi Zonaşco Mănjea lu anul 7139. 

luna Mai | zile. 

Iw Moisi Moghila Voevoda. 

Acta princesa Moruzi, Lui. (Sureteşi Izvoade XIII, 924)
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]56. Doe. din 7105 Maiu 5. Suceava. 

Sumar: Eremia Moghila Vodă dă şi întăreşte lui Cozma Cio- 
cărlie staroste de Totruş sa ul Brăteştii de la ocolul Romanului fost 
domnese, pentru că a prins vii nişte Unguri de ai lui Răzvan și i-a 
dus la Suceava, 

(AM)acrieo niriero atat Ho Epesia Mornaa Roegoaa. 

EOABA Beata Awaaaeckon. BHAMEnIrro UHIINAL CCIAT AHc'ro at 

Matia! tacka KTo nana ezâprimr. nau uvSun ere Sean. 

(94 PCARAURI NPOAACTIIRUXEA HAM RATUAM  UpoNzROAEIIE AM. 

HI ASACĂ IO MARAY | reatau. cara naum e'kpuin  Hosaa 

Mokapaie emapocea Tompvukon. CA FAO CEAO MAHALA 

[i pareipin uwo 8 goaocm Pomanekeni. umo oc cEA0 Rhta0 

HA UBAROE FCNApAcKkOE. Ipucaviiite EA twkoa iaânti Peart: 

cROI. Ba ero paote ni pikpnore cavinS ro 0 Maat cav- 

UA 40 BEAAN  Mdntient, Î| koraa Buc put, o 40'rp$ 

Pasha NAA TEABANI Hi HăA, Nane Beata, ca Srpi ca nu 

IMN APP HI UOHAAA WI OPAA NPAROE 043 ca Srpii 

RARI 00" EpărroR PEABANI, 4 IIPHILECE MIX  reagaui, $ 

cSuan'. mika paai Kake Aa ccm sa tom ac Spit. ui ter- 

MIA. CA BACEA AOXOACA EAMOV. 1 Akira ro. ui wiivud- 

oa ro. n nphionvuaroa. 1 tipaiSpanoat. ni azeraS poa 

evo ro ch en$ H3REpeT HANBANKNIN HENOPSUIENITO. FAS tul 

Roan:K Ha RR, 4 Yorag Ton nimimenneanen ceao. antav'k 

hparepiu ro $ oase Poataniekoni pa fe. ww Seuk, 

ePpatit. | necTagoa xoTaps nokSaa n3 pa wta, 

a ua mo ccm c'kpa nauitro CEARA Bhimuinicanăro atatni Fi 

Epemia AMlornaa goegoaă. n np'bezaareRacutiii un cpauntiiț 

cnog reatau, Lw Rocrarnu. un AacZanapS. n horaana 

ROEROAL. Hi t'kpa noakpog nawriy. |] Bkpa nana Yorke 

Akopiika Acan'bui sean. n'kpa nana Kpema ARepuna rop 

whu Bran. B'kga nana Lewprie npakaaata Xornuckare. t'kpa 
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nana Puwprie n R'kpa nana Îwnauko npzaaanoat Heaeu 
ckHy. k'Bpa mana Manoar, n e'kpa nana Pomana npakada: 
no ; Pomanctuy. t'kpa nana (paza revmana ueprapa 
cSuanckare, Bikpa nana hpanogenu nocreaniita. e'kpa nana 
lkecpuu, cnarapk, bkpa nana Kapanaan vamnika e'kpa 
nana Lanropie creanta. Bkpa nana Gu auwu Grponu eue- 
mapiinka. B'bpa nana Liropata Boatnca. ni t'kpa mano no: 
akpoai namnat Moagaetna Beau n Mana. 4 no ua: 
MIHAI KHRSTA KPe BaAET renapz wr Aku namnk. nan 
MT MANMro ţoAa. HAN E3A Oro BA H3REDET CENApEAL Bun 
namen Beast Aoagater'ku. mom au za$ uenepSi na namigre 
Adănie | 1 aaBanie. dat RH EMS Asa ui Skphnia Bate cer 
FAS HpaRăă wrhina n ataRatie paqi NpăROIO ECO CAvVXRV, 4 
K'TO NORBEHRHHCA pasepuTu Hauitro Aaanie Hi uomananiie. 'ra 
Ad HM4Er AATu w7 RT mpep crpaunrkar. cxanteai Xarkat. a 
HA BOA kpikioc” ni nomepzkaenie | mmoaS aceai8 Butii: 
iscanom$ Beakan team nameaiS akpnoaS n uouerenitons 
Boa'kpuu. nau Asnsa Grponu ueaunoms aoroder nncaru u 
nau neta npueksaru KceatS neriuinoatS ancrS uamea$, 

micaa Hukoap. $ Guatrk, | name japs MEA aan. 
e ark, 

Hw Gpemia Alornaa noenopa. 
H Hekaa Grponu awrgr. 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Io Eremia “Moghila 
Voevod, Domn ţării Moldaviei, înşliințare facem cu 
aceaslă carte a noaslră. tuturor cui pe dânsa vor:
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căta sau celindu-li-se o vor auzi, ială că domnia 
mea m'am milostivit diu a voasteă buna voinla şi 
am da! și am întărit Domnia mea pe Sluga noastră 
vredinciosul Cozma Ciocârlie staroste de Totruş, 
cu un sat anume Brăteştii, ce-i în tinulul Roma- 
nului, care acel sat fosta mai înainte dirept dom- 

„mese alârnator de ocolul nostru al Romanului, pen: 
tru a lui cu dreaptă şi cu credința slujbă, ce el 
mi-a slujit nouă şi tarii noastre. când a fost venit 
acel tălhar Răzvan asupra domniei, mele şi asu- 
pra țării noastre cu Ungurii şi cu alți talhari şi 
a prins dânsul cel întăiu nişte Unguri vii din 
vrâjmaşii dommei mele şi i-au adus pe ei vii la 
domnia mea la Suceava. Pentvaceia ca sa-i fie 
lui şi de la noi uric şi ocina cu toate veniturile, lui 
şi copiilor lui şi nepoților lui și stranepoţilor şi ra- 
strânepoților lui și la tot neamul lui ce i se va a- 
lege neruşeit nici cdănăoară în veci. Iar hotarul a- 
celui de mai sus scris sat anume Brăteştii, ce-i în 
tinulul Romanului, să-i fie din toate partile pe _ve- 
chiul hotar, pe unde din veac a îmblat, lar la a 
ceasta este rredința domniei nvastre mai sus scrisă 
Noi lo Eremia Moghila Voevod, şi a prea iubiţilor 
și din inima fii ai domniei mele 10 Costanutiu, şi A- 
lexzandru şi Bogdan Voevozi ; şi credinţa boerilor 
noşiri, credinta jupânului Ureache vornicul tării de 
jos, credința jupânului Cristea dvornicul țării de 
sus. credinta jupânului Gheorghie parealab de [Ho- 
Liv, credința jupânului Gheorghe Şi a Jupânului fo- 
naşco parcalabi de Neamţ. credinta jupânului Ma- 
nole şi credinta jupânului Rodna parealabi de ho- 
man, credința jupânului Orăş Ghetman Şi porlar 
Sucevei. credinţa jupanului Barnovski postelnic, 
credința juvânului Veaveriţă spatar, credinta jupâ- 
nulu Caraiman ceaşnic, credinta jupânului Gligorie 
stolnic, credinţa jupânului Simeon Stroici visternic, 
credința iupânului Ghiorma comis, şi credința ju-
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pânilor boeri ai noştri Moldoveneşti a mari şi a 
mici. lar după viața noastră cine va fi Dummn din 

copiii noștri sau din al nostru neam, sau ori pe 

care altul Dumnezeu îl va alege să lie domn țarii 

noaslre ; unul ca acela să nu strice a noastră dlu- 
vie şi miluire, ci mai vârtos să-i dea şi să-i îula- 

reasca, căci că iaste lui direaplă ocină şi miluire 

pentru .a lui diveaptă slujbă. iar cine sar ispili să 

strice a noastră danie şi miluire. acela să aibă a-şi 
da samă la straşnicul judet a lui Ilristos. lar spre 

mai mare tarie şi împuterire a lol ce s'a scris mai 

sus poroncit-am îngine la al nostru credincios şi i- 

lustru boiarin paun Lupul Siroici să serie şi a noa- 
stră pecete so lege de uceasta adevarata carle a 
voastră. 

A seris: Nicoar. în Suceava la anul 7106 luna 
Mai 5 zile. 

Io Eremia Moghiiă Voevod. 
și a isealit Stroici vel logofăt. 

Originalul pergament; 0. m. 67 lalul şi 0. m. dl 
lungul ; are pecete mare atârnată cu şuur roz. Se celeşte: 
+ Maepite Bien mw Epratita moriăaa RoeBoaa riaa Beâtaii Aloa 

Adkekon. capul de bou, steaua între coarue, soarele şi luna, 

2 sabii încrucişate, Acta Gr. Buţureanu profesor din lași. 
(Surete şi lzvoade IX, 609). 

153. Document din 7117. Fevr. 4, Iași. 

Suna» : Costantin Moghila Vodă întăreşte mănăstirei Secul 
satele Săboianii şi Beriudeeştii de la ţinutul Homanului şi Vânătu- 
rii de la Neamţ să fle de pomeana sa şi a părinților săi. 

Muaccriio Hoxtinie Îw Hocvanrun  Mornaa noetoaa. 

Ea navk wma n ciă ui cere AXA. "pori crilu eat- 

uecătpuku, n Hepasa:Ranavku. Ge a3 pan Bath XA Eră 

moro RAPOUCT bb HI YBCTOAIOBHEI, HP MOR AWU-
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tit || crr'ku rponun. o Kocrarnmunn Mornaa ECEBW Aa, Bătire 
Marile Penăpa Seman AÂWAAatckoii. BHămettit'0 nitisat centi 
ACTIVA Hat Hai, KTO Han E43prir, nau uzrSeje || ero Sc. 
ARMAT. 0 HPIUAE ph, adi tanin RCoMALu, ivSăenn n 
Bec căhepa Wwr cPaa monacrhip GakSra. na ecr Xpaai 
Sekenozenie verii aa CTro 1 caaguate NpOpOa n up rug 
n kpeorea'k vcu'k |] oana n nokazama HBEA renatatbi €- 
Abiith Spuk ww Snokoentaro poanrea'k retail, lo Gpeatia 
dMornaa notnoaa, 3a maganie, une POARACH  IIOAAORAA "aa 
Cad  AonacPiipn ca Ata || cenote natia  Cacoranin un 
Înepen Alei. uro cĂTI BA BWACCTA ppiwvataiickoai$ ui pute. 
AS et Ka TOMSA WRoAS. n Tălk ApSra Spit wr Sue. 
Kocinăre crpăa regimul || Iv Cumevna Mornaa Bortoani, 
MARI. BA MAOBANIE, PO IO4AOBAAC PARA THR "aa cTaa 
AMPHACPHp. că EAH0 ceao hanatk BanăTopi UA Roawer 
Ik au W HA POakE || MOTOARE "para. To Bhi40 
pas renapekel. ni npucaSureni tva rpaga Meaenaro. n Sa. 
ANANCĂ PEABAMI. TRON Ad CATEOPIIAL MA NA 'TPEsX CEAAY i 
vor nach |] Srepzamaenie “moro pain TENARAIRI KSIIHO ca Ra 
ceai caibroa regtaui. capbrogaroa n cubp'krokoa take u 
W iac mvgogarr kphnocra n Srapaaenie.  w "PAKORUY 
Upakuik Aaanin, | ui maokanin. exe ka cra dontactup$. Aps- 
COERE HI cat reatani eria'kijie maketoe ScpAle wr Hautut po- 
AMTPeaie, ke wB5'k "renace nr weaanit, u TAKE BARINLA- 
HA “makogaa || Saacuinia raaroau. reataui Sanatica S'kaw. 
H Smangoa np'kâarare n ataca” Bra. take AA N Ham Ad 
PSETR "PARCBNI MPHAEE, AA HAaANI AMACEATII CTix APEI, Hi 
CTIA || mMonacriipri. 1 ca BeAnkea PAACCTIA  CATROPHRCA și 
WT Haâc Spiikn, ni Sv'Rpaacnis na THIX ceASRE CPR Aoracz 
Tiipir, na cesak Gascianin, n Bepengiepin wm teaocr ppo-
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mani$ || n na ceao pznzropin wr noawer  MeaemoaiS. rare 

Aa cSe crku monacrupni i tor tiach danie n Ataokarie, 1 

Sapzkaenie, n Spun, n WWrinun CA RACkA XOTapnaiti BA 

Moară Hi Ba Akcak. n ca aAnnăntn ri cata, ni ca Bnc'kat 

ckuoitaru. m ca Bzc'kâni AOXoAdatti cina Bbiula wr 'ia 

Ha ti 1 HR capitan, ARW cc Micauo ta npuinialax 

PAD ANPEAEAL PCAgAtbi. | Wave ko'map csAS B20ăPOphiat, Ad 

ET H CO OAC n WT naaninut. n KSuo ca Bach Bpa- 

HMȚAAR MANA N cantat. că eze'kai canta B'kră uocaS= 

iiaăiție 13 cra Îl peatn Bp'kavennain. uoa rpaaa Heateuare, 

N AAKAC EHIer pă pkaă. n upe3 PuierpnuS 10 rAe Apa: 

arh 1 ApSrita Atentacripnl. 4 tă “rw tera B'Epa Hate 

res ahnunncantare, || an. Lu Bocranmwunna Mornaa Be- 

etoan, i pa np'kezsatosazubniț ni cpu partida rea- 

ai, darfanaga n hworgana Borgopaatn, îi pa notap 

tau. &'lpa nana Fc opS | Vorbe nea agopunka awaw'hu 

ataman, kpa nana Mempaua tea "AROpIIRA ropivku Beatan. 

spa nana Liwpria npakzaana Xorunekare. p'kpa nana ASu Sa 

un Vpuropir npatanan Meacntuy. | Bkpa mana Alaroac n 

[wnamo Asa npakzaanotn Pomanekhiy, Bkpa nana 

câta Raauun eraană n npakzaaza  GSuanear. t'kpa 

nânta Ănmumpaku nocreanuta. &kpa nana L'kurn | cuz- 

apik. ekpa naua Bzpanamana uamnnta. t'kpa nana ba: 

cnaita Aoannckini croatia, t'kpa nana Muroapă nue- 

m'kpusuta. kpa nana Poponmapik koaica, ni Bibpa nzc'by: 

Eotaph Hatna) || Awapatekri Beata 4 aaa. a no na- 

MEA XHROTA KPo RSAET renapz naut Bta Aoaqatereni. 

AU APE O BAMY. MAN OT RPATĂ ami, Man tn 

WT HUGO POAA KOTOBhI CĂACA | BEXIEA H3RPAN BĂAET. Wu 

O MACTh Ad HE pâ30pHT Adanie H uoavbua TIHA  BAPOUZ
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CTHBHA renapiza. n ee ka ar$ Scala un ucephim ere UPRRAA, Hă Aa SPepzanr ui Skpkuna || crku mMonac'rupu Ga 845, rr'kya rpiexu ce4ajb Hank Canorani u hepen aietpin (P Boacer ppomans, ui Rzuxvopiu wm Boawer than Aa GSA erku monacrupn ca eacka FAHKA  BOIIDDHIMEA, j IAROE UAH cATRopuYoai n Skp'Enţoa tao Ad Huda BALET Naavkr, 4 mo pa30pn'T naat'be ua n maoanie u HCTpAPHET” WT cTaa Wia MOHaC'TipR. Aa pazopur sro rue GRI. inadki || ro ca WUSăiodih Ad norSGHTrn, take Ad RSAETR, CPSA n nonoueatig Np'lA ana azer eacea'bnu'ku, HA IIPOcAAcT ca nocp'haa tare Ad upbaarea Xcan, n CA BESKOUEUNI A măkbi |] ac ero ca HM Aa Bă, n CA Xpero Sauniţamu ISatie, nu ca pica ue wr 'rui CTRIY WR ke a Hukta ipokakrare. n ca axcbau Eperun,, 4 atuTeaie anu. A ua oauiee || tprkncera n STepzarnj ezc'ka grunge MHCAHRIAL.  BeA'kani ccatni — Haureatt vkguo us H UouePennom$ Bo4'kpun$, HanS aSn84$ Grponus neankoais “aoreibers uncaru. | u Hal ntuaTa nputkemu kacem$ ue. Phiiio4i$ aucT$S nauiem$, 
MHehe Ă SauumpS $ IcEk. BAro +-apai, Atena ae, A Anit. Bocvanruu ROERO Aa 

n Hekaa Grponu aorezer. 

Traducere 
———_— 

“Cu mila lui Dumnezeu lo  Costantin Moghila Voevod. 
lu numele Tatălui Şi al Fiului și al Sfântului Duh, Troiţa sfânta cea «le-o fiinţa și nedesparțită, adică eu Rob stapânului Hristos Dumnezeului
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meu, bine credinciosul și de [Hristos iubitor, adevă- 

val închinâtor sfintei treimi, Jo Costantin Moghilă 

Voevod cu mila lui D-zeu Domn țării Moldaviei, 

înştiinţare facem cu această carte a noastră, cine 

pre dânsa va căla sau cetindu-i-se lui o va auzi, a- 

decă au venit înaintea noastră al nostru rugălor de 

Dumnezeu Igumen şi tot săborul de ia sfânta mă- 

năslire Săcul, unde este hramul taerei cinsiitului 

cap al sfântului şi cinstilului prooroc şi înainle mer: 

gator şi bolezatorul Domuuiui loan. şi arătata de-- 

naintea domniei mele un uric de la răpăosalul pă- 

vintele- domniei meale Io Eremia Moghila Voevod, 

de miluire ce domnia lui a miluit acea sfânta mă: 

naslire cu doao sate anume Saboiauii şi Berendi- 

eşti ; ce sînt la țivulul Romanului şi ascultătoare 

de acelaşi ocol ; şi iurâşi all uric de la răposatul 

unchiul domniei mele lo Smeon Moglală Voevod, 

iarăşi de miluire ce a miluit domnia sa iarăşi pe 

acea sfâula mănăstire, cu un sat anume Vânălorii 

din tinutul Neamţului. și pe aceiaşi apă mai în sus 

de târg, care a fost drept domnesc. şi ascultalor 

de cetatea Neamtului. şi sa milostivit. Domnia mea, 

precum să facem lor pe acele sale şi de la uoi în- 

tărilură : 
Drept aceia şi domuia mea împreună cu tol 

sfatul domniei meale, sfatuilu-ne-am și am aflat cum 

'şi de la noi se cade (a face) întărire şi împuterire 

pe asemenea drepte duanii şi miluiri, care (a facul) 

catea sfintele mânăstiri. Alta că și însuşi Domnia 

mea văzând. atâta osârdie de la al nostru părinle, 

şi cea cu ferbințeală. a lui miluire, şi cum în câr- 

țile lor cu atâta umilință zice, Domnia mea wam 

milostivil foarte, şi rugat-am pre prea bunul şi mi- 

loslivul Dumnezeu, ca şi noao să dăruiască un a- 

seminea prilej ca să avem a milui sfintele biserici 

şi sfintele mănastiri şi cu mare veselie fâcul-am 

şi de la noi uric şi întăritură pe acele sale, sfinlei
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mănăstiri, pre satele Saboianii şi Berindeştii de la tinutul Romanului şi pre satul Vanatorii de la ţinu- 
tul Neamţului, ca sa fie sfinlei manastiri şi de la noi daavie şi miluire şi întaritura Şi uric şi ocină 
cu toate hotarele în câmp şi în pădure şi cu mori 
și heleșlee şi cu toate fânaţele şi cu toate venitu-” 
rile câte au fost din veac loruși şi acum sa afla 
cum sta scris în privilegiile părintelui domniei 
mele ; In deosebi hotarul satului Vânătorii sa . fie 
şi din câmp şi din munte şi împreună cu toate bra- 
niştile mari şi mici şi cu toate câte au fost ataâr- 
nătoare din bătrâne vremuri. de cetatea Neamţului, 
şi pană în a Bistriţei apa, și prespre Bistriţa pe unde 
slăpânesc şi alte mănasliri; iar lu aceasta iaste 
credința Domniei noastre de mai sus scrisa Noi lo 
Costantin Moghilă Voevod, şi credința prea iubiţi- 
lor şi din inimă fraţi ai domniei mele Alexandru 
şi Bogdan Voevozi și credinţa boerilor noştri, cre- 
dinţa jupânului Nistor Ureche mare dvornic al ța- 
rii de jus, credinţa jupânului Patraşco mare dvor- 
nic al țarii de sus, crediuța jupânului Gheorghe 
parealab de Hotin, credința jupânului Lupul şi Gri- 
gorie parcalabi de Neamţ, credința jupânului Ma- 
nole şi Ionașco Leca parcalabi de Roman, credinţa 
jupânului Isac Bafica hatman și parcalab de Su- 
ceava, credința jupânului Dumi/raki postelnic, cre- 
dinţa jupânului Gheanghea spatar, credința jupâ- 
nului Cărăimanu ceaşnic, credinţa jupânului Vasifie 
Lozonski stolnic, credinţa jupânului Nicoară vis- 
ternic, credința jupânului Vorontar cumis ȘI ere- 
dința luturor boerilor noștri. Iar dupa a noastra 
viață cine va fi Domn țarii noaslre a Moldovii, din 
copii noştri sau din fraţii noştri, sau altul din 
alt neam, care cu judecata lui D-zeu se va alege 
sa fie, dânsul din a lui milă să nu rada daania şi 
pomeana acelor bine cinstiți domni, şi care (au 
tacul) cu osârdie calră D-zeu şi cinstitele lui bise- 

Surete II 174
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rici. ci să întărească şi să împuterească sfintei ma- 

năsliri Săcului. acele trei sate anume Saboianii şi 

Berendeeștii din tinutul Romauului şi Vânătorii din 

tinutul Neamţului să fie sfintei mâăvaăstiri cu toate câte 

mai sus scriem, cum şi noi am făcut şi am întărit, 

ca şi noao să ne fie pomeană. lar cine ar rade po- 

meana lor şi miluire şi le va rumpe de la sfânta 

acea mănăstire, să-l radă pre el mânia lui Dum- 

nezeu şi pomenirea lui cu sunet. sări piară, şi să 

fie de râs şi de ocară înaintea fetei întregii lumi, 

şi sa crape prin mijloc ca luda vânzătorul lui Hris- 

tos, şi în nesfârşilele munci parte lui cu ei să fie 

şi cu Iudeii ucigaşii lui Hristos, şi cu Arie care de 

318 sfinţi părinţi care în Nikeea luu afursiit, şi cu 

toţi erelicii şi tiranii amin. lar spre mai mare tă- 

vie și împuterire n tot ce sa scris mai sus porun- 

cil-am la al nostru credincios și ilustru boeariu dum- 

nealui Lupul Stroici marele logofăt să scrie şi a noa- 

stră pecele să lege de aceaslă a noastră adevărată 

carle, 
a seris Dumitru în laşi la anul 1117 luna Fe- 

vruar 4 zile. 
Costanlin voevod, 

şi a iscălit Slroiri. 

Originalul pergament cu peete foarte bine păsleată, 

de -o ceara curată de albine şi cu snur de argint. + aacriR 

gain Iw Kwemanritn ALOrHAA BOEEOAA. PEnApE ran „liwa- 

Adgekou. are 0 m. 50 lungul şi 0 m, 63 latul. Acta Gr. C. 

Buţureanu profesor din Iaşi. (Surele şi Izvoade LX, 613). 

158. Doc. din 7113 April 20. Suceava. 

Sumar : Eremia Maghilă Vodă întăreşte mănăslirei Xeropotamu- 

lui awmită Săcul, hotarăle moşiilor szle despre mănăstirea Agapia 

şi Neamţul, după cum le-au hotărât Gheorghe parcalabul de Neamţ, 

Agafton Episcopul de Roman, Teodosie Barhov+kie Episcop de Ră: 

dăuţ şi Filoteiu proin Episcop. 5 

+ Macriere nxtiee ant Hw Epemia Alornaa BoEBoAa 

CEnApz Bta MoAAdRckeH, BHAMENHTE WHHBA HCCHA AHC-
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POM Hâuitm Back K7O Haneat BA39HT Han uniuni er 
ojeanun'r. w% gina mpa nad. n np'ba, OVendttl 
taman Xloaaaacknatu noa'kou. | geanfuatu ui maanau. up'k 
WEBER WUh Hi AAEBHHR Hat. kvp Hukanvp EHEiH au 
PpONOAHT. H ca Bach Anu wr croc draunuckou 
MOHACTHp. KAACBAIOUN Hădi BEAHKOH MA40B$. ca canti o: 
pik wm lankSaa BorEOAA. PEEĂILUGO  MonacTHp A epoune: 
“Pam || sonemia GanSa. nat ter Xpâdi CTLO H cAatHaro 
ngpoka n nparia Eperureak x Iwana. n ucrnoe îro w- 
CrRknoBenie, ET c&TBOpENA n ovekaana. Bz av'bemo  atonac- 
“Tupu ranin n Bz oypuk HX. 1 OVAIAHIDANII AA pasopuai 
TCE C'0£ MOHACTHp. 4 B2 Tea Wa | Aocodreu cTaptu, 
Hi ECSMEN CA HpoUHMH AUX AT atonacruip Casa. CHU,E 
Kh DM pekoila Bo tbc monacriip HX Ha atbcro Araniu, 
RAKO WHH WAN regop'kr. ună cr casAdtia n CATEopEitA 
Ha awbcro rpaat Neaeukon$, n OVKABOBALUILHH, Hi PICIIMCOK 
33 Adanit || n noamaozanie vw Sacăanapa BOSBOAI. H NpHeu- 
din 3a norepaxarnie wr Boraana n Merpa gorgoaa' un A- 

_POHA BOEROAE. TAK A CA HAM CARĂTOA, ca AHkoai H* 
IpABEANIHA CAAPA H NOCOROTULOA, Kako Wa Tin wenrkan, 
KPHEAS EAHA WTKA APSTA Aa NE HAMAT. nu CANA CZ Foo 
Tap n ApSraa Brâ YoTap. Bank WwBak Bz nat Bi: CAT 
"CABAAHH. HĂ Ad HMAIOT, ŞOTAp TAkORE N npouin crin at0- 
HâCTHpH. 4 AtHp Hi AoBpoe ip'Bsugaie aci nau Ad H= 
„MAPPT AKOX BA BASARRIIT, n Ba Tom 0uz MWekantp Bug 
muTponoanr n KaaSrepu wr flranix || ez MHHXH, AT BEpo- 
MOTA, MOAATOAHAN ceBE Me Hatutr caA. Hi BABA CEBE Yo. 
TApHHUH NO HU  ACEgoN Boan Hi neon S At, WT 
s0'Ba, reali n wr Hprka, Băcani Mania Boa'kpni pran- 
KHH n Maanan, ace ce'bra'buiuug voua naut Ep d.
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Qona. Encnna Pomanckare. un Bg] Qroaocira Hapnoackin 

Pagoackare Enckno. n Pnasreă Bnemare Gneken. n Bo4'k- 

puna nauitro Tewgria „upazaaaa Hemenkaro. Aa HOHAAT 

NO AMAMETIHM XOTApH, WT NOMERAS MOHACTHPEX H WTKA 

HHUIHĂ cTgann. n Enuenucaniu www n maeenuuui nam Gu- 

cun |n Tewgrie npakz4ăă. NoHAotuA A9 TH CTE Mo» 

HAcTHpek. Hi XoAHua n no Snaateitaui'k XoTap monacrupu f- 

ranin wrka Caksa. aaxe Bnergnutekon pruni np'ka Buc= 

TpHUĂ TAROK MHUIET HAL Hi BZ IDHEHAÎA EX CATBOPHLET 

HA OT TCABAMH, TAKOAKAEBE Hi Atonăcrapu. | ĂtponoTamă 

sonemră GakSa. cXTEOPHNA KOTAP 1 N0 SHAMBALA Hat, 

WTKA Arania H WTEZ HHUIHX CTpAnH H AVECTH HAWHLDHCA 

XoTap WT BuwHit raaR. Gear WT Kati H W'P BSWpHI. AO 

eSwgu npano npeâ wapzuia WopnouS uHcTounnk$ 2 sSwpu. 

a wr rosa || npago np'ka Hocma Morega n npes Horses 

monne raag Hamenuai Ba rop Ha MT Raatopui ov orbi 

9 ESWp. îi (W7 Tâdi NpaBo Ha AMSAHA BHIHS 0 ESWp. awr 

TaAS uaki WT BSWp Ac BSWp A0 HHXHIA Konru, noa'kun 

oipieza ez BSwp. n nak pr Tonantun von || atu 

Oyp'khega. n nphka piua Haus. ea Aga naarunn m oY 

mornaS n oy aaten. 1 Bz noakuS npka acoperă 40 Kpant. 

AcBpSeu. ov mornakS oy tame n oy BSwp. a wr 'Toak 

NO ACEpOBROI. COT BSWp 40 BSWp Aa 40 iihickS oV macTik= 

KăMu Hi $ BSwp Hi OV KaMEN NOBHUUE, || HcTouRIIE, îi BZ Ko= 

meu, mnuck8 o BSwp nogniue kiaia Ilporopona. n npano op 

rop. BA HH RSwp H CV Kaateti. H 407 Tar uoieprk Eco 

npt3 AcanHa no&iiue Baia Beinaanna. 84 rep 0 Aloyu= 

ura RapuznSe n Bz ASE cv B8wp n op Razi, 1 ww moak 

npes Acanna Kapnationa. |] 40 put Rapnănva 84 Bvup 

OV Kati, a WTA NpE3 KOCTA haauitutiv. ropk patne
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că XoTap Heaeukon monacrupn. noanue nonoev nsa'kus CAE 
CAT. KHAN cnupuaona, a wr 'roa'k npe3 koacm3 no Rpak it0- 
a'knun Hemeukaro rpara. n Topa MSnuras no || une Eu. 
dit Eupraks. n npago np'ka p'kua HkauS 40 uniuni une 
ekB Hornăpenoye o Rame n az BSwp n no kat Ark 
AS 40 BSiwp. vi npago na rop 62 nu BSwp. a wr rost 
AOAR na AoannS nonva a'ke8, 40 noas KoTHzpeaSe ui Aoca'k 
ROTuBpEtă A0 B045 Ilentpura, |n wr raza no nenepurs n 
nona, pan$ no exzoyera Muţat rac ca BakSua'ker Anyau 
că Îlenpură. n rop'k noqot AMnxatao rar ca anSua'kee 
Auare ca Aluţaru, n noro ropa Muigaruea 40 apaţ 
MAdio OY Tpantăaă n ga nSwp. ni Ha pzx lpyaan o 
68wp. |la wr roa'k pace npuxoanijete 40 CEPEANOIO. H  A0 
HHXUOH Apa WT B5wp 40 nSwp 40 TACE că Bzkvna'ker 
KopStoa ca Aapruipsa. n aca'k MPHYOAHIIEIO A0 PAE CA B2- 
k&na'ber azpruiopSa ex daprsa. n no pH AHipeto Ha Aap- 
răa Ac ncrounuk Iuranse, a wm nerounuk | Iluranve 
Mpago Ha rop'k n» kocwuue AaprSaa n no Mânutas wm 
BSwp (Ac 68wp) Ba acak oy Moanatea 40 kpau Bncrpnun. 
u nprâ pbua Bucrpuma roprk goaote no na Kpau Rue: 
Tout. Aa 0 Xorap kaaSrepon Nemu:kroa, îi wmraa sa 
Na4$ no San korap Hemuybnoa. ll ao rac ca Bars 
maker xorap Hemuknoa n Paukanoai, n Npouitai MonacTH- 
pen n Vronhekumn XoTapu. a wm rmoa:k ACAE 40 Kamen 
Toaguiua n EZ UEPRAEHHHAM RAME, A wm TAAS npato Ka 
Bucpuuv. OY XSpasra. n az Hnniu KoHtu, Auna n np'ka 
Bucwpnus || ac uencera Bvse n wTrkx Bacrok, n wp CTpzAM- 
TVpă pago Ha ropk. Ha mmpn Boaogati v Bvup. a wr 
Toak wr EScop 40 BSup Aamao Epak Be. n ropk no 
KSaamk Sen 40 nnauîn Kpan pATSHAH o0y E5wp. “a
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wp oa Bace WRUHHItOII Ha MAatuitn8 40 Kone, laur 

w$Sava ex BSwp. la wr Kone, AMaueega Eace COBUHIIOE 

wr aSwp 40 BS0p Ade 40 Beankoatv dizuruiv sy BSp ar 

OY CTĂAIIV. 4 WT TAB BACE WBUHHOIL WI BVWp AC BSwgp 

ASKAo Bgannkva. a wT Bpanikva Bzce WRUHHOH  AA%Ao 

TME" d WT TZAY 110 WBUNINOH "TANIOHEEA Wr EVUp|] 

A0 Epay NabB$. a wr roak wuniion no E7CAX BENI. 

Wr B50p A0 BSW; Aa 40 THR RuEntcAnHE Bvpu i 

Kamen AT CBXAS. OC RACE BUUIEIIICANĂI XOTAP NOBUAALNUR 

Ad ECT eriku monacrupu Beponoraato acetuia GakSa. vw 

Hac Aaantie 1 WOAMAORANIE Hi OVpHk || ca Bzctai ACXOACAI HE- 

NOpSUENHO HHROAHK Ha B'EKI, 4 TOT VpNK EX Haldqă CTad 

motacrup Arania WT7 lantSaa BOEBoAa. NINA ZA, Ad ca 

PABAPET Han B2 WrHZ BZAETacr. BHTÎHA XoTapi no WEiit 

BHAMENIIU EXE.CAAA BHamenaul tc lait. a wuz Nukan$p || 

murpenoauT Buguliu n ca Anuţu wr cană Aaan caas 

NOA npicikr$. KRaKO H3PHE WT K&TAHE KOPAA NpIHAOUA c& 

Ă Nana BOEROAA. HA, BEMASIO TCABSAI, Hi EA TEA NOAMH= 

PUI E CA AEKAS HAI cz Au, ww ArponoTaal; n car 

Bopuiulă MERAY ceBe ancrbi |.kakrazgur.n aa he atator r'b- 

CATI EAHH ABSrHX MOKORA CTOATH TEX CTE MonacTHpEk. 

a tu np'k3 rin 3namenn nphuru. ună Aa BSqe ap it 

Ac6po np'keuBanie meat nny. Tae ca ate ko Bz W'k- 

kou Epkma n'kkoraa Backor'bm | noaturu n TAK BZAtH= 

BAH ca POT O9Ypnk. Aa ca ne B'kpSer. Ha pa ca pa3= 

ApET nonpukoarkipeaiS czA8. i Aa BaAEP Hat XoTap Heno- 

koa'Eenatiu, No SHAH EX BRAMENALLA HA BiuIenncanitt 

wun Encknwi. n ca npounau Boagiu. la na ro ter B'kpa 

HduI4ro cata EHuieuncantaro di Îw Epemia Mornaa 

EOFROAA. H Bkpa NpEBZ3APBAFHRUȚ H CBAuHBI Waqui rea= 
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Raâmu Îw Rocraurnua n Aaczanapă gockoat, n Bkpa 

UETHBEC CVA ionaateruy Rp Oewaocie Bapaonekiu |] 

durponoanra G3uagckaro n kvp firagona enekna  Poatan- 

ckare. 1 kvp (loe gol) tnnckna Paaceckaro n Rp wanna 

enckona Xvukaro n B'kpa cos'kp namux e'kpa nana Oyp'hke 

ABoprinka Acan'ku azaau. e'kpa nana Kpcon atopnua ropu'ku 

Bean, || Bikaa nana Lewpria rpzakaaaca Xorunekaro. a'Epa nana 

ewpria n una louauka upakaaancee Hraenkux.iEpa nana Maz 

HSaa n una Poann npzzaagoge Poatanciuy. t'kpa nana wpzula 

nopmaprk GSuagenare. noa nana Bpanogciin nocreannia, | 
“crkpa nana &'kerpiuă cuzrapă E'kpa nana Cuatitbua Buc- 

r'kpunka, t'kpa uana Kapanimana wanna. a'kpă năna Pan: 

rep croatia. pa mana Viopatana Koaica. Hi tkpa Bz= 

CA Bo4'kpui nauuiţ. doaqanekbiț BEAHKuț n aaa. 4 no ia 

IUHA SKHEOTA K'TO || 2zacTh reapa Bemau nameti 0 A'k'rin 

NAUHĂ, WAN GOT Hâulero poAS. lat Nak BSA Koro EA H38Bt- 

BET FCHApEAt Fiti taie Beata ÎMoAAARckOu, TOT RH Hat 

HenopSuia Hauie Aaanie i noaacgania. n oyTapzacilit. aae 

EH Asa n oykpkuna cron aonacrupu. || aumenucannou. a 

păsopuniu Haui Aaănie si momazatiie Aa (Haiacr) Aarit can$ 

np'& crpaunaa czAHiție XB'at. a ia Bvauitui Kp'kiioeT n 19T- 

epawArnie ezeraS Tom  BuienneanitoaS  Bos'Epnu$, || uan$ 

Asusa Grponuro geankoaiă aoroderă nucaru ui Ham$ neuar 

Banb3aru Raet$ nerunuoaS aucT$ Haureu$. 

nncaa AMlapko lenea oy GSuaga aro Fapri a 

npHaie K. 

Epraia Aornaa Bockoaa. 

Grgonu 4orode?.
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"Traducere 
— 

Cu mila lui Dumnezeu Noi lo Eremia Moghila 
Voevod, Domu tarii Moldaviei ; înştiinţare facem cu 
această carte a noastră luturor cui se cade a ști 
sau cetindu-li-se o vor auzi; iată că au venit îna- 

intea noastră şi înaintea luturor a lor noştri mol: 
doveneşti boeri a mari şi a mici, nreaosfintilul pă- 
rintele și rugătorul nostru Kir Azcanur proin mi- 
tropolit şi cu toți calugării de lu sfânta manăstire 
Agapiez, jaăluindu-se noao cu mare jalobă cu unu- 
ric de la Iancul Vodă, zicând cum ca mânăstirea Xe- 
vopolam numita Secul, unde este hramul sfântului 
și slăvitului prooroc şi înainte mergător şi Boteza- 
lor a lui Hristos loan şi cinstila lui laere, este facuta 

şi zidita pe locul manastirei Agapiei, şi în uricul 
lo: şi s'au gândit să slrice acea sfântă măvăstire, 
lar într'acestea părintele Dosoftei starel şi egumen 
cu ceilalii călugări de la mănăstirea Secu, astfel 
au zis câtră noi cum nu este mănăstirea lor pe lo- 
cul Agapiei, cum ei au vorbil câtră noi, ei este zi: 
«dilă și făcuta pe locul cetaţii Neamţului, şi arătând 
şi ispisoc de daanie şi miluire de la Alexandru 
Voevod şi privilegii de îularire de la Bogdan Și 
Petru Voevod şi de la Aron Voevod; astfel noi şi 
cu al nosiru sfat am judecat lor cu dirept judeţ şi 
am socotil cum îmbe acele locaşuri nedireptate una 
despre alta sa nu aiba, nici una cu hotar, iar aita 
făra hotar, căci ca îmbe în numele lui Dumnezeu 
sunt zidite. ci să aibă hotar ca şi alte sfinte ma- 
năstiri, şi pace şi bună aşezare între ele sa aibă 
cum D-zeu iubeşte. Şi intiacestea părintele Nica- 
nor proin mitropolit și călugării de la Agapia cu 
calugării de la Xeroptam sau împăciuit între ei 
dupa al nostru judeţ și au luat loruşi hotarniri de 
a lor bună voe de nimeni siliţi nici invaluiți dena-
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iinlea domniei mele şi deuainlea tuturor a lor nOŞ- 
tri boeri a mari şi a mici. Intru tot prea lumina- 
tul părintele nostru Kir Agafton Episcopul de Romau 
şi Kir Teodosie Barbovskie Episcop de Radauţi şi 
-Filofteiu proin episcop şi boiarinul nostru Gheorghie 
parcalab de Neamţ, să meargă pe ştiulele hotare, 
“din imnijlocul manastirilor şi dinspre alte laturi. şi 
"nai sus scrişii părintii şi rugatorii noștri episcopi 
Şi Gheorghie parealub, mers-au de la acele sfinte 
mănăstiri şi s'au dus pe ştiutele hotare ale mănaăs- 
tirei Agapiei despre Secul, până în apa Bistriței şi 
prespre Bistrita cum serie lor şi în diresele ce li s'au 
făcul lor de Domnia mea; aşijderea şi măvăslirea 
Xeroptamului numita Săcul facându-i-se hotar şi pe 
semnele lor despre Agapia şi despre alte laturi şi 
locuri, începându-se hotarul din capătul din sus a 
Sihlei din piatră şi din buor în buor drept prespre 
obârșia fântânei Cernei în buor, iar de aci drept 
peste coasta Moişei şi pe Nogupsu mai în jos de. 
capătul Petrei la deal la drumul Comorii la Nogu 
și la Duor. şi de ucole drept la Molid în sus la 
Duor, şi de ucolo iaraşi din buor în buor la capa- 
lul din jos al poenei lu; Ureache, la buor şi iarăşi 
prespre Toplița mai în jos de poeana lui Ureche 
și prespre apa Neamtului, la doi paltini ŞI la ino- 
vița şi la piatră, şi din poiană prespre drum la 
inarginea dumbrăvii, la moviliţă, la piatra şi la buor, 
Şi de ucol:a prin dumbravă din buor în buor până 
în piscu la Mesteacâni şi la buur, şi la piatra din susul 
fântaânei, şi la capatul piscului la buor mai în sus de 
Kilia Prohorului ; și drept la deal la alt buor Şi la 
piatră, şi de acolo în curineziş locului prespre vale 
mai în sus de chilia Jui Veniamin, la deal la Munce- 
lul Carpânului ; şi la stejar şi la buor şi la piatră; 
şi deacolea prespre valea Carpănului la Runcul Car- 
pănului la buor şi la piatră şi de aici prespre coasta 
nunlelui în sus drept la hotarul mănastirei Neant- 

Surete II 48
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tului mai în sus de poiana popei, unde suul chi- 
iile lui Spiridon; şi deacol:a prespre coaste în vâr- 
ful poenii târgului Neamţ, şi muntele Muncelu mai 
în jos de chilia ui Chiriac și drept prespre apu 
Neamţului la piscul din jos ul Cotnărelului la pia- 
tră şi la huor; și pe culmea dealului la buor; şi 
drept la deal lu alt buor; şi deaculea valea în jos 
pe smpt pădure la apa Cotnărelul şi valea  Cotuă- 
relului la apa Piperigului. şi de acolea pe Peperig 
pe supt Branu până la gura lui Mhaiu, unde 
se împreună Mihaiu cn Piperigu; şi în susul apei 
lui Mihai unde se împreuvă Mihai cu Mhăeţul şi 
si deacolea dealul Miha: tului la vârful muntelui la 
trapeză și la buor şi la vârful Argealii la buor: 
şi deacolea tot drumul pe mijloc şi la Argeaoa din 
jos din buor în buor până unde se împreună Ceru- 
iul cu Lârguşorul, şi la vale pe drum până unde 
se împreună Lărguşorul cu Largul, şi pe drum la 
Largul pană la fântâna Tiganului, şi de la fânlâua 
Țiganului drept la deal pe costişa Largului şi pe 
Muncel din buor în buor la vale la Molidu lua ma- 
lul Bistriței, şi prespre upa Bistritei şi în susul a- 
pei pe malul Bistritei păua la hotarul călugărilor 
de la Neamţ. şi despre apus pe lângu holarul Nem- 
tenilor pâna unde se împreună hotarml Nemteni- 
ior cu a Ratcanilor şi a altor mânâstiri şi hota- 
rele Ungureşti ; iur deacolea în jos la piatra To/- 
dheş. şi la pietrele Cerulene şi de aci «drept spre 
Bistriţa la Hurdug. şi la capatul din jos ul Lipei 
și prespre Bistriţa la capâlul Bubei şi despre ră- 
sărit şi din strâmtură drept la deal la 3 bolovani 
la buor, şi deacolea din buer în buor până în vâr- 
iul Bubei şi în sus pe culmea Bubei la marginea 
din jos a Raălundului la buor. şi de acolo toată op- 
cina pe munte la capălul Macieşului la bnor; şi. 
de la capătul Măcieşului tot opeina din buor în 
buor şi la stâlp. lar deaci tot opcina din buor
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în buor până la Crainicul; şi din Crainicul tot 
opcina până la 'Taciune şi deaici pe opeina Ta- 
ciunelui din buor în buor la vârful Hleabuw- 
lui, şi de aci pe opeină pe toate vârfurile din 
buor în buor pănă lu cele de mai sus buore Şi 
pietre din Sihla. tot acel mai sus scris hotar pe 
semue să fie sfinlei mănăstiri Xeroptam nu- 
mit Secul de la noi daanie și imiluire şi uric cu 
toate veniturile neruşeit nici odanăoara în veaci. 
lar acel uric ce Pa avut sfânta mavastire Agapia. 
de la iancul Voda sa-l aduca aici ca să-l rumpă sau. 
în foc să-l arunce; să le fie hotarele pe acele: 
seamne cari acum li Sau însemnat, lar păriutele- 
Nicanur proin milropolit şi cu călugării de la A- 
gapia au dat sama supt juramâul cum li Sau 
fosi prăpădit de cătane când au venit cu Mihat 
Voevod asupra ţării Domnie: mele: şi înlracesteu 
s'au împăciuil între sine cu caluzării de la Xeropo- 
tam şi şi-au făcut între sine carti de jurământ ci 
să nu aibă a se pâri unii pe alții, cât vor trăi a- 
cele sfinte mânăstiri; dar nici prespre aceste seamne: 
să nu treacă, ci sa fie pace şi buna aşezare între 
ei ; aşijderea să care cumva în niseareva vreame- 
vre-odineoară s'ar scula sa vina şi să purceagă pâra 
cu acel uric să nu se creaza. ci să se rumpă pe 
calea judecății şi să le fie lor holar nestrămutat 
pe seamnele ce le-au însemnat lor mai sus scrişii. 
părinți Episcopi şi cu ceilalţi boeri. Iar la aceasta 
este credinţa domniei noastre mai sus scrisa Noi 
Jo Eremia Moghilă Vocrod şi credința prea iubi- 
ților și din inimă fii ai domniei mele Io Costantiu 
și Alexandru voevozi şi credința a 4 sfinţi erarhi 
ai Moldovei, Kir Teodosie Barbovski Mitropolit Su-- 
cevei, și Kir Agofton Episcop de Roman şi Kir 
(loc gol) Episcop de Radauţi şi Kir loan Episcop de 
Huşi şi credinta boerilor noştri. credința dumisale 
Ureache vornic al ţării de jos, credinta dumisale:
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“Cristea dvornic al țării de sus, credința dumisale 
Gheorghe parealab de Hotin, credinta dumisale 
“Gheorghe şi a dumisale Ionașco parealabi de Neamt, 
credința dumisale Manule şi a dumisale Rodna 
parealabi de Roman, credinţa dumisale Orăş por- 
tar de Suceava, credința dumisale Bârnovvskie 

postelnic, credinţa dumisale Veaveriță spatar, ere- 
dinta dumisale Simeon visternie, credința dumisale 
'Cârăiman ceaşnic, credinţa dumisule G/igore _stol- 
nic, credinta dumisale Ghsurman comis, şi credința 
tuturor boerilor noștri moldoveneşti a mari şi a 
mici. lar după a noastră viaţă cine va fi Domn țării 
noastre din copii noştri sau din al nostru neam, 
sau ori pe care ultul Dumnezeu il va alege să fie 
Domo pământului nostru al Moldaviei, acela să nu 
strice a noastră danie şi miluire, şi întârilură, ci 
mai vârtos să-i dea și să-i înlărească sfintei maă- 
nâstiri mai sus scrisă, iar cine ar rade a noastră 
-daanie şi miluire, să aibă a da samă inaintea straş- 
nicului judet a lui Hristos. lar spre mai mare tă- 
rie şi împulerire a tot ce s'a scris mai sus poron- 
cit-am înșine la al nostru credincios şi straluzit bo- 
iarin dumisale Lupul Stroici marelui logofat să scrie 
şi a noastră pecete s'o lege de aceasta adevarata 
carte a noastră. 

A scris Marco Pepelea în Suceava la anul 
7113. Aprilie 20. 

Eremia Moghila Voevod. (m. p.) 
Stroici logofat. 

Originalul pergament foarte bine păstrat are pecete 

mare alârnată cu şnur în viţe roş şi albastru. Se cetește: 
i Macri BXiER Iw Epentira Alorăaa ESERSAA rapa 3EMAH Aloa- 

„Aagekou. Capul de bou, steaua intre coarne, soarele şi luna, 

două săbii încrucişate. E proprietatea d-lui Gr. C. Buţu- 

reanu profesor în laşi (Surete şi Izvoade LX. 615).
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159. Doe. din 6970 Aug. 10. Suceava. 
Sumar: Stefan Vodă cel Mare dă şi întăreşte Martei jupâneasa.. boerului Mihail Andronic eumpărătura cu 106 galbeni tătărăşti în sa. til Ungheni unde a fost jude Dumuriea, în jos de Flăfoe de la Bra= tul procelnicul. 

Macri aie ani Gredau BorRoAa. renApz 364: 
Moaaagckon, BHaăteiTe VHIHAL Herkm  AHCTOMZ  HAUIHA.. 
ga || crka «To nana OyâpuT. Han ro urovun SVeAzuln'r, 
WE Dpiac np'ka, mam ui pla, nana ovenmnui  Moa-. 
AABCKH || Ani Borape. BEAHKHAUI n atat. Wata E'kprtin nan: 
hpaToya. NpoueaniikOB CHR. 9 cB9 AOBPOIO ROAH. HH- 
FHAL NOHOVĂKEUI, || atimenaogani. n MBOAaA ERO9I Hpagote WTHu. 
HO, WWT CROEPO NBABATS OpHKA. EAti9 ctao Hank oyiiroya, 
PAE BA OVAL ov. i atuka, nohme Pazăsoe ha x. 
ÎI, H ABB W3tpa jo coyTa ee npoyromz. n aete She. 
Ito. N noa'biibi open Ko |] ako caoyțaa Hapanna moro ceqa. 
Tă MIpoAdaz Tor ceao AMlapriu nau mana Muxkopaa Au. 
APONH <a, 34 ps BaaT ra | Tapekiiț. n. ovyeratuini  Magra 
Dani nana Muroyaa Auagonuka. ra sanaarua 9Ven 'ro'ru 
entuznucă || in auwkau. 05 aaa. TATPABERRIR, Oy po 
nana hpăPoyaa npoutannkoga ca mp Ham u nipta nă |) 
UIHMH BOrdpe. HHO Ati EHA'RBUIE APRp9IO BOA H TORMERA. 
HNO4N9IO SAN44TOY. 4 AN VAROAE HI WT Hac ccm Aa || 
AH îi NOTEŞZANHAH. AMaprii iati nana Anxoyaa ataponuka. 
Tot npkapeuenioe cea nanav'k Oynrtea. re Ba ovar || 
Acvanuka. na XHewito nn Dazdţer, n ABk Warpa Mo cor: 
Mee npovroai m ee Weil, n moa'kiiu oyen RoAke caoy-. 

| Xa H3aatnta moro cea. mor Race Ad BO AET tH. Hi Bpa-: 
Tia £n,. n onoarea ei lu npkoynoyaaroai n nprkupioy=- 
PETON Hi BXCEAIOV poa, cn, KTo ch H3BEPET HaRAH%, lt: 
NepOYUIEIE HHKOAH Ha “Rh. 4 KoTap "To || Mov ceaoy. ui w-.
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Bepaai, noa'buoam mika. WT oVcu COP Ad ET No CTa- 

-POAOY HX XOTApIo KOVAH H3 B'Eka WHBAAH. 4 ha TO EcT 

ae | ana amapmopia camz renagun redau BOEROAA. N Hăuliti 

Gotape. BHa nau Acama Bpacgnu'k n nau Manonav. n 

“nau | Granuoya, nani Baankovya. Man Loranz ABOpHHEK. 

man Bocme Aanoanu. nai Toma Runae. nau Ilerp'k 

Ilounu. nan Sagoya. nan Aazop. || llurnr. nau Xoano 

Rpeueckoţa. tan Heana Hememriu. nan Grewko. nau 

Merpuz. nau BSym'k. nau Gan cnamap't. || nan Lora 

ancrrapunk. nai lamrko nocreanuk. nau  WNerpnaz uauuz 

HR, Nan... Hat DÂVWpkHUZ Oac. H HI AccHT WT 

mamă Boakpa MoaaaRekut BEAMKIIX M AMaAnk. 4 Ha BO42 

usi kpEnoerz momo Baceatoy But || uenueanoatoy. Bea'Eati 

FCAH Hameâtoy B'kptioatoy panoy Aonpoyaoy acroderov n: 

CATH, Hi Hauoif |] neuaTz. n ntuarb Gorapz Hang ripn'b= 

CHTH KACEMOV AHCTOV HALEAIOY. 

nuc Gramo. oi Goyuarik || Bak Fauo. avr. k. 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi ȘŞtefun Voevod 
Domn țarii Moldaviei, înştiinţare facem cu această 
carte a noastră tuluror cui pre dânsa vor câta sau 
-v Vor auzi celindu-li-se : iata că a venit înaintea 
noastră și înaintea tuturor alor noştri moldovenești 
boiari a mari şi mici. al nostru credincios jupân 
Bratul fiul Procelnicului, de a lui bună voe de ni- 
meni silit nici învăluit şi a vândut a sa direaptă o- 
cină din al său dirept uric, un sat anume Uughiul, 
ainde a fost jude Dumitca, mai în jos de /lăfoe 
:și doao ozere ce sunt între. Prut şi între Jijia, și
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poenile “toate câte se tin de acel sat, de a 
vândut acel sat jupânesei Martei a jupânului Ma 
hul Andronic drept 106 zloți tataraşti şi s'a scu- 
lat jupâneasa Maria a jupânului Mihul Andronic 
de a platit toți deplin acei de mai sus scrişi Dani 
106 zloți tâtaraști înaintea Bratului fiul Procelni: 
cului înaintea noastră și înaintea a lor noştri boeri. 
Deci noi. văzând de bună voe şi tocmala şi deplină 
plată, şi noi aşijderea şi de la noi am dat şi am 
întărit jupanesei Marta a jupânului Mihul Andronic 
acel de mai sus zis sat anume Unghiul, unde a 
fost jude Dumitea, pe Jijia, mai în jos de Flafoe, şi 
2 ozere, ce sunt între Prut și între Jijia, și poe- 
nile toate ce se ţin de acel sat; acele toate sa fie 
ei şi de la noi urie cu toate veniturile ei şi copii- 
lor ci și fraţilor ei, şi nepoților ei și stranepotilor 
ci şi răstrănepoţilor ei şi la tot neamul ei ce i se 
va alege mai de-aproape neruşeit nici odânăoară în 
veci. lar hotarul acelui sat și ozere cu poenile acele, 
din toate parţile <a fie pe vechiul lor hotar, pre 
unde din veac au îmblat. Iar la aceasta este marea 
mărturie a însăşi domniei mele Stefan Voevod „Şi 
ai noştri boeri au fost: pan Duma Braevici, şi 
pan Manoilă şi pan Stanciul şi pan Vlaicul, pan 
Goiană dvornicul, pun Coste Danovici, pan Toma 
Chinde, pan Petre Ponici, pan Albul, pan Lazor 
Pitic, pan Hodco Creţescul, pan ioan Nemţanurl, 
pan Steţco, pan Petrică, pan Buhte. pan Sakiş 
Spătar, pau Iuga .visternie, pan Paşco postelnie, 
pan Negrilă ceaşnie, pan (Zbeare) pan Buorean 
comis, şi alți s'au prilejit din ai noştri Moldove- 
veşti boeri a marişi a mici. Iar spre mai mare tarie 
a lot ce s'a scris mii sus poroncit-am la al nostru 
credincios boer pan Dobrul logofătul sa serie şi a 
noastra pecele şi p.ceţile boerilor noştri să acate 
de această carte a noastră. 

a scris Stetco în Suceava la anul 6970 Aug. 20.



Oiginalul pergament bine pastrat. Acta Mişu Buz-. 

nea, proprietarul de azi- a moziri Uoghenii uşi. Are 0: 

m. 28 latul pe 0 m. 39 lungul. A avut 5 peceţi atârnate, 

din care uumai 2 se păstrează ; una în ceară roşie a dom.. 

nului, iar alta în ceară neagră nu se poate ceti a cărui: 

boer, fiind rău păslrală. 

Prin părțile Unghenilor de azi trăea la inceputul secl.. 

XV-a judele Dumicica, a cârul nepol în linie dreaplă era. 

Bratul, fiul Procelnicului, căci acesta zice în 1462 că vinde: 

moşia Ungul din al său drept uric, deci de baştină. 

Numele cred că și Va luat de la cotul mare ce facea: 

Prulul în acel loc, azi fiind potmoiit cu Prulețul. 

Cumpărătoarea, jupăneasa Marla a jupânului Mihul. 

Andronic dă 106 zloți tatărăşti pe toată această moşie: 

Ungul, care trecea şi peste Prut dincoace ; pănâ în Jjia.. 

Pr moşie erau şi 2 ozere, cu poeni cu tot. Ozerele siut: 

şi azigye apa Delei. 

Dio câte cunosc uricul acesla e cel mai vechiu, care: 

ne pomeneşte de aceste locuri, căci în jos se intindea pu- 

sta Jijiei, unde apoi s'au organizat braniştele domnesti ;: 

din care Voevozii au dăruit upoi moșii la boeri şi mănă- 

stiri. («Cronica Bohotinului» de R. Roseti). 

— SFARŞIT —
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26, şoltuz de — 396. 
Cotnar (druuul —) 340. 
Cotnărelul, (apa —) (vale —) 

318. 
Covurlui, 169. 
Cozaci, 314. 
Cozma, 924, 328. 
Cozma eroitor.. 216. 
Co ma popă. 290, 303. 
Cozma şoltuz, 258. 
Cozma Dumilru, 23%. 
Cozoncea, 189. 
Crainicul, 318. 
Crăc Petre, 343, 347. 
Crăciun, 189, 216. 
Crăciun Miron, 270. 
Crăciun vornic al țării de 

sus, 830, 391. 
Crăeiuneşti, 169. 
Crăstea aprod, 189, 190. 
Crâjevici Şandru diac, 335. 

i Creţescul Hodco, 382. 
Creţul, 284. 
Cretul armas, 305. 
Cretulescul Radul log. 397, 
Cristea, 183, 184, 205, 943, 

301. 
Cristea dvornic țării de sus, 

S, 186, 244, 363, 379, 
Cristina, 62, 136, 279. 
Criveşti, 111, 113, 124, 159, 

334. 

Cudreşti, 142, 
230. 

Cupeici, 117, 165. 
Cupeici Mihail, 334, 346. 
curălilură (ucestenie) £6. 
Cuţitna, apa, 118. 
Dadeşti, 117.
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Daftan şi Aviron, 149. 
Daje ni, 192. 
Dalbul. 192, 
Dâmăcuş stolnic, 165. 
Damian Cristea uriear, Î, 4, 

38, LIS, 304, 
Damian 88, 89, 
Daniseni, 170. 
Dan, 165. 
Dan vist. 347, 
Danail călugărul, 216. 
Danaila, 192. 
Danciul, 189. 
Danciul vatab, 272. 
Danciul pare. de Neamţ, 351. 
Daneiul pare de Roman, 338. 
Danoviei Coste, 352, 
Dancoci Nestor, 216. 
Danilă şoltuz, 234. 
Darâbanul, 247. 
dare, de boi, 321. 

. Daşco, 262. 
Dăşovanul Vasile, 160. 
Dathan, 316. 
David, 193, 125, 129, 

199. 
Davideni, 37. 
Deatpisiuşti Eremia, 222. 
Debrici Pavel polcovnic ot 

Mitropolie, 309. 
Dediul popă, 227. 
Deleni, 218, 308. 

desealeca, (a — curătura 
<Cotina»), 83. 

deşugubină „50boi“ 180, 321. 
Dia, 999, 
Dinceştii, 169. 
Dingă” post. 330, 351, 
Dionisie Episcop de Roman, 

118. 
Dobrul log. 382. 
Dobreneul uricar, 142, 146, 

119. 
Dokia, 205. 
Dochiţa, 20, 59, 60. 

174, 

  

Î 

  

Dodonuş, 329. - 
Dolea, 82. | 
Donici Andronaki vel log, 

212. 
Dorobâţ Ion diacon, 166. 
Dorobăt Euaki, 166, 
Dorohoi (ținutul —) 105, 

194, 927, 230, 932, 269, 
321. 

Dorohoi (vel valah de--) 230. 
Dosoltei arhimandrit de Put- 

na, Î87, 924. 
Dosoltei staret, 376. 
Drabişte, 117. 
Drace' lonas șco pare. de Ho-. 

lin, 315. 
D: -ăculeşti, 
Draga, 180. 
Drâgaea, 12. 
Drăgăilă, 206. 
Drăgâlina, 207, 293. 
Drăghici, 28, 293. 
Drăghici popă, 275. 
Deagie popă, 210, 230,231. 
Drăgomau, 78. 
Dragan, 189, 289. 
Drăgan post. 186. 
Drăghina, 266, 268. 
Dragomirești, 169, 170. 
Drăgoeşti, 169. 
Dragoş, parcalab de Neamţ, 

325, 
Deagotă Toader dvornic, 247. 

260. 
Dragoşe, 129, 164. 
Dragşan, spat. 338. 
Drăgşan vatag, 214, 2172. 
Drăzumăneşti, 214. 
Drăguşani, 168. 
Draguta, 49, 
Drulă, 9, 12, 
Drulea, 47. 
Drumana, 227. 
Drumaş, 136. 
Druțea nemis, 272, 

169.
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Druţui Ionașco, 185. 
dubasă, 117. 
Duca parc. de Roman, 107. 
Ducul, 220. 
Dula, 58. 
Duma parcalab, 335. 
Dumicico jude, 3S1. 
Dumbrăvița, 92. 168. 
Dumenii, 160, 177. 
Dumeşti, 78. 
Dumitra, 222, 943. 
Dumilraki posi. 366. 
Dumitrașco, 303, 359. 
Dumitru, 135, 284, 291, 305, 

348. 
"Dumitru ceaşnie, 107. 
Dumitru spatarul, 93. 
Dumitru uricar, 61, 68, 9%, 

94, 99, 297. 316, 367. 
Dumitru popă, 282. 
Dumşa, 227. 
Dumșa post. 333, 
Dumşa vist. 338. 
Dunmuşani, 227. 
Dupniţă lon, 196. 
Dupuiţă Div vatag de armaş 

196. 
Duşca Tudors, 293. 
Ekim Toader, 191. 
Etrim, 189. 
Etrim armaş, 308. 
Efrim eromonah de Caldă- 

ruşeri, 307. 
Efrim egumen de Tazlău, 253. 
Elun, 334, 
Eihov (ţinulul —) 307. 
Elinca, 62. 
Enculeasa Nastasia, 113. 
Epifanie eromonab, 195, 239. 
Epureni, 206, 207, 209. 
Eremia dvornic ţării de sus, 

215. 
Eremia pare de Neamţ, 335, 
Eremia vatav, 70. 
Eremie căpitan, 216. 

  

  

Brewmia, $, 16, 37, 39, 922, 
246. 

Erena, 359, 
Erina, 93, 
Evloghie Gh. dascai 211, 218. 
Ezărul (holarul —-) 340. 
Ezer, 243. 
Fado: vâtăman, 224. 
Falciul (ţinuta! —) 113, 470, 

313, 3:4. 
fântâna împuţită (Smradna) 

335. 
Făreeşti, 123. 
Fătul, 282. 
Faureştii, 82. 
Feveleşani, 110. 
Fedor viac, 272. 
Feer câpilan, 307. 
Felea pah. 338. 
fevue, 50, 31, Gi. 
ferăe, 99, 68, S6, 96, 154 

314. 
levie, 249, 309. 
ferei, 306. 
feriiu, 216. _ 
fierăe, 304. 
Ficău lacob, 934. 
Fiiip, 126. 
Filipes ul Pană, vel vist. 306, 
Filoteia, 296. 
Filofteiu pron. Epise. 377. 
Flafoe, 381. 
Floceşti, 222, 238, 246. 
Florea, 301. 
Flovescul Socol popa, 307. 
foamete, 201. 
Foca lon uricar, 161, 228. 
Focea uiicar, 297. 
Focşa, 206, 917, 943. 
Fadora, 939. 
Folteşti, 169. 
Frăgăul Nicula, 289. 
Frăncescul parcalab de Ho- 

tin, 272. 
Frăsina, 209, 229, 317.
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Frăteiu, 914, 217. 
Fratovski Juri, 164. 
Frija, 82. 
Frijoae Muşa, 342. 
Frimul, 305. 
Frunteş stoluic, 335. 
Fulga, 348. 
Fundătura, LR0. 
Fundeni, 170. 
Funuleni, 169. 
Furtună "Mihail comis, 107. 
Futilă- «la mie futila> 343, 
Gădinţi, 114. 
Gafa, 105.   Gaftona, 20. 
Găgoae Tudosia, 206. 
Gabhia, 195, 216. 
Galata, călugării de la— 191. 
galbeni. zloți latârăşti, 218, 

235, 214. 
Ganea, 67. 
Ganea Ionașcu vister. 63, 4. | 
Ganea Marica, 64, 67. : 
Ganeu Isac, 64. | 
Ganescul Ion, 161. 
Găneasa Sofronia, 64. 
Gănești, 134. 
Gangur diac, 277, 
Gărdan, 78. 
Gâlea valab, 297. 
Gaşpar Vodă, 40, 41, 50, 53, 

56, 57, 99, 226, 305, 320. 
Găureni, 111. 117, (34. 
Gavril log. 312. 330. 
Gavril vist, 129. 
Gavril vatab, 78 
Gavii! popă, £05, 222. 
Gavril, 122, 128, 174, 199, 

914. 
Gavrilaş vel vornic țării de 

sus, 930. 
Gavriluae «ai Gavriloae> 223, | 
Gavriţă, 193, 195, 
Gavrila lonaşco. 126. 
gde bil Toma şi Micul, 

Surete ii 
    82, 

gde bil Dragomir Chicer, 142. 
gde bil Dragomir Hasnaş, 

119. 
gde bil Răvâcanii i Petrișul 

MII. 
gde bil Sian Coliban, 334. 
gde este dumea ego, l64. 
Gde bil jude Duwmieito, 331. 
Gemenii, 170. 
Gerul, apa, 169. 
Ghedeon diac, 165. 
Georghe spalar, 137. 

| Gheurghe pab. 215. 
Gheorghe pare. ve Hotin, 

137, 215, 944, 219, 28, 
325, 363, 366, 3719. 

| Georghe parealub de Neamţ, 
107, 244, 363, 377, 379. 

' Gheorghe ceaşnic, 323. 
Gheorghe postelnic, 315. 
Gheorghe stolnic, 107. 
Gheorghe, 78, E 136, 270. 
Gheorghiţ, 33. 
Gherasim, 274. 
Gherasim putneanul, 187. 
Gherghel, 234. 
Gherghenlie eromonab, 95. 
Ghergheşti, 205. 
Gherman, 20, 93, 40, 19%. 
Gherman pităr., 1, 28, 44, 50. 
Ghiurman conis, 382. 

Gheuea Dumitraş: :0 biv dror- 
nic de gloată, 301. 

Gheuca Ion, post. 166. 
| Gheuca Toader post. 166. 
+ Ghianghe, 265. 
Shianghe spatar, 366, 
Ghiaughe diac, 229. 
Ghianghe vel vornic tarii de 

jos, 230. 
Gheanghie Ivnaşco vel log. 

51. 56, 60, 96, 98, 108, 
120, 171, '200, 928, 934, 
306, 316, 360. 

Ghiban lov, 218. 

„50
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Ghica Gh. Vodă, 306. 
Ghianghe şoltuzul, 259. 
Ghiorma comis, 363, 
Giugaslri, 169, 
Giuleştii, 168, 170. 
Giumătale Giurgea, 182. 
Giumătățeni, 182. 
giurători, 60, 79. 
Giurge stostele, 82. 
Giurgea, 233. 
Giurgiul, 259. 
Gligă, 76, 222. 
Gligoraşco ot visterie diae, 

115. 
Gligovcea, 174, 290, 359. 
Gligurcea diac, 248. * 
Glizore, 76, 97, 126, 128, 

190, 191, 217, 238, 239, 
970. 

Gligore vatav de sineţaşi, 95. 
Gligore stolnic, 244, 363, 

380. 
Gligorie pare. de Neamţ, 366. 
Gligore popă, 123, 299. 
gioabă 24 boi la poarta gos- 

pod, dl. 
globnici. 321. 
Glodeni, 170. 
Goalbă, 82. 
Goeşti, 170. 
Goia vel dvornie al țării de 

jos, 107. 
Golâe ve! log. 281. 
Golăe Şlefan pare. de Ro- 

man, 34. 
Gonţea, 243. 
Goian dornic, 382. 
Grădeşli, 301. 
Grama lordachi diac, 322. 
Grama biv slolnie, 356. 
Grama vel stolnic, 230. 
Grama vel jicnicer, 209, 
Grapă, 120. 
Grăpina, 136. 
Greaca, 185, 225. 

  

  

Greci (Rotompăneşti), 286, 
301, 

Grigorie, 183. 
Grigorie popă. 270. 
Griucoviri, 338. 
gripe, 216. 
Groza, 183, 189. 
Grozea, 183. 
Grozav pare. de Ruman 338. 
Grozav aprod, 78. 
Grozav, 104, 9266, 26S, 286. 
Grozava, 359. 
Grozeşti, 117. 
gruiul (buza —) 299,. 
Grumăzeşti (ochitești) 334. 
gură <a avul o gură cu ră- 

zăşul siu> 192, 
Gurie, 123, 126, 129. 
Gulu, 97. 
Habăşescul Ion, 229. 230, 
Hacimaudă Drob, 73. 
Haăcimăndoar Varvara, 104. 
Hamza Trif, 343, 347. 
han «cinstitul ban» 159, 
Hanul «<a venit banul cu ta- 

tari asupra țării» 100, 
Hargav, 189. 
Hangul, mănăstire, 179. 
Hânsari, vataşi de - 255. 
Hansar Maxim, 319, 324. 
Harăea Petre, 214. 
Hariton diacon, 193. 
Hârlaul, mănăstirea din dea- . 

lul Hârlăului, 81. 
Hârlău (ţinutul —) 117,770. 
Haârlau, 124, 154, 297, 299. 
Hartăneşti, 34$. 
Harlop, 169. 
Hăsăre! Gligose, 233. 
Hasnaş Dragomir, 112. 
Hăsnăşeni, 112. 
Hleabul, 379. 
Heigiul Iakim, 122, 128. 
Herbeante. baltă, 314. 
Hilimon, 78.
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Hilina, 217. 
Hilip, 123. 
Hilipă, 243. 
Hiloteiu, 193. 
Himia, 127, 199. 
Hoceşti, iul. 

Hogea Simza, 136. 
Hoiseşti, 18. 
Holoteia, 296. 
Horeştii, 170. 
Horodoic, 224. 
Holceni (Hoceni) 334, 346. 
Hoteeşti, 117, 134, 160. 
Hotin "(cetatea —-) 230, 272, 

Hota! (tinutul —) 197, 
169, 236, 278, 279. 

Holineşti, 170. 
Hotnogul, 97. 
Heabor Maxim, postelnic 343, 

347. 
Hramâăn, 335. 
Hram dvornie, 338. 
Hrinceşti (vataman de—) 294, 
Hrişcanul, 117. 
Hriza ureadnic, 934. 
Hulpe Păcurar, 301. 
Hulpe Balan. 301. 
Hulpeştii. 169. 
Hulubeşti, 169. 
Hurdug (la —) 318, 
Hurul “Etrem, 341. 
Hurul Danciul parealab de 

Neamţ, 338, 343, 347. 
Huru Lupe biv. pare. 718. 
Haru Dragoş, 219. 
Huru Etrem. dvornic, 343. 
Husi, 81, 348. 
Iachim comis, 308. 
Iachim, 124, 216. 
Iacob din Țarigrad, 204. 

160, 

lacomi parcalab de Potin, 
107. 

lanăş, 256. 
lancul Voda (Sasul) ss, 89, 

  
  

91, 110, 178, 
199. 

Iane vist. 2!5, 395. 
lane post. 3%. 
laşi, 1, 4, 6, 9, 14. 16, 9, 

25, E 33, 38, 42, 4, 47, 
30, 33, 55, 57, 59, 61,71, 
12, 73, 11, 86, 87, 91, 93, 
95, 99, 104, 1 12, 114, 118, 
120, 134, 142, 148, 153, 
158, 171, 119, 192, 
196, 197, 193, 216, 298, 
231, 232, 234, 9236, 945, 
248, 250, 251, 255, 256, 
258, 261, 2692, 9264, 267, 
269, 270, 278, 281, 9289, 
283, 288, 291, 293, 29%, 
304, 306, 309, 318, 335. 
352, 360, 367. 

Iași (ținutul —) 117, 170, 
206, 207, 295, 319, 320. 

laşi <şoltuzu 12 părgari din 
targ> 234. 

laşi «curlea mea (a lui Cris- 
lea vel dvornic) din laşi» 9. 

laşi «din țarina târgului Ia- 
şilor> 313. 

Ibănescul Toader, 166. 
Ibănescul Ion, 166. 
Ichim, 189. 
Icobeg, 288. 
Idrici, 170. 
Ignat, 180, 216, 289. 
Jgnul! ş:trărel, 106. 

180, 184, 

175, 

| Ihnat, 293. 
Ihnat spatărel, 93. 
Ifrim 217. 
Iftemie vataf 205. 
Ilcișor Toma vatav, 183. 
lea, îil. 
Ilea biv jicnicer. 196. 
lea biv parealab, 135. 
lia Vodă, 163, fraţii săi 

Steteo, Petru ŞI Bogdan 
Vodă, 164 fiul său Roman
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Vodă, î64. 
1lie, 296. 299. 
lie şi Stefan Vodă, 82, 111. 
Ileana, 82, 243, 280. 
Ilieş Vodă, 308. 
Ilinca, 18%. 
iliş, 321. 
Ilişăni, 269. 
lon, 88, 89, 111, 

198, 135, 185, 
269, 214, 328. 

Ion comis, 315, 338. 
loan «ai Gavriloae», 233. 
Ion Bolezălorul, lâerea ca- 

pului sf. — hram la Să- 
cul, 368. 

loan Episcop de Huşi, 379. 
Ion Cojocarul, 195. 
lov vist. 129. 
Ion parcalab de Holin, 137. 
loan Voda Despot, 277, »pa- 

rinlele patriei» 
Ioan Vodă cel 

81, 235, 25, 
pradat Tatarii țara, 
183. 

Jon popă, 196, 206, 29%. 
loana, 174, 199. 
Ionașco pare de Neamt, 215, 

315. 353, 319. 
Jonaşco pare de Roman, 215. 
Ionaşeo pare. de Hotin, 107. 
Ionaşco vatah, 87, 89, 91. 
Ionașco aproj, 142. 
lonaşco biv şoltuz, 142. 
lonaşco păhârnicel 224. 
lonaşto diacon, 224. 

122, 
193, 

12%, 
214, 

Cumplit, 
“scând a 

180, 

lonaşco Cupar, 284, 287, 
291, 30. 

Ionașco, 40, 50, 56, îl, 
194, 129, 135, 190, 194, 
200, 251, 963, 210, 235, 
283, 295, 303, 308. 

lonaşco uricar, 112, 190, 
154, 190, 224, 935, 949,   

261, 299. 
Ioniţă, 317. 
losăp, 82, 19. 
Irimia, 49, 41, 
lriva, 84, 113. 
Isac vist. 335. 
Isac, 67, 238. 
Isaico stolnic, 319, 394. 
Isaico, 4, 9. 12, 47. 
Isaia, 165. 

193, 205. 

Isaiu, lâ. 
Isimia, 198. 
Işiovăţ, 165. 

Istatie, 14. 
Islioana Blaj, 234. 
Istratie, 174, 200. 
lubana, 291. 
lubăneasa, apă, 105. 
Jucşa, 42, | 

luda, 149, 179. 
luga vist. 382. 
lugşa |, 4. 
luraz:o logofat, 267. 
Iuraşco biv parealab de Ro- 

man, 18. 
luraşeovici Onciul vel vatav 

de Dorvhoi, 230. 
lureăuti, 263. 
lurghiceni (E biceni) 117. 
Iurie vatab, 272. 
Iurie (podul lui -—) 331. 
lurie spalar, 347. 
Iurincu Vâscan, 185. 
lurincul, pah. 184. 
lurşea vatav, 183, 
lorşa, 10. 
Ivan, 239. 
Ivan Nernţanul, 382. 
Ivan parc. de Neamt, 215. 
Ivănanie, 195. 
Ivancu sulger, 321. 
Ivăneşti, 216. 
Jăreni, 109. 
Jijia, 117, 110, 182, 207, 

267, 968, 381.
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Jijioara, 318, 319, 340. 
Jirebie, 224, 246, 247. 
jurători, 65, 276. 
Jureştii, 189. 
Jurj, 18. 
Jurjea solluz, 286. 
Jurj vist. 330, 352, 
Jurj dvornic, 164, 
Lăcina, 204. 
Lahova, 210. 
Lăpuşna (ținutul —) 169. 
Larga, 334, 346. 
Larga (gura —) 340. 
Lărgeni, 169. 
Largul, 378. 
Lărguşorul, 378. 
Laur, 189. 
Lazăr comişel, 273. 
Lazăr vist. 76, 
Lazian, 105, 107. 
Lazor, 99, 165, 205, 239, 

329. 
Leca lonaşeo pare. de Ro- 

man, 366. 
legea <a rumpe legea», 85. 
lei bătuţi, 230, 
lei curaţi, 196. 
Leuţovici Sava, 263. 
Lencuşești (Floceşti) 138,247. 
Leuteşti, 6$, 73. 
Liciul popă, 233. 
Liciul post. 338. 
Libacii, (18. 
Lipa, 378. 
Liurinţ vieriu, 96. 
liuzi, 73, 76. 
Loboda batm. 314. 
Loghin, 180. 
Lozenski Vacile stol. 366. 
Lozenski Vasile vist. 137, 
Lozniţa, apă, 351. 
Lucoci uricar, 86, 121. 
Lucuci, 135. 
Luca pare. de Roman, 333. 
Luea diac, 236, 976. 

  

  

Luca Stefan tâlma€, 171. 
Lungani, 170. 
lup (dare de—) 256. 
Lupan vatav de visternicei, 

210. 
Lupșa popă, 4, 42, 53. 
Lupul diacon, 230, 931. 
Lupul, 78. 
Lupul biv spătar, 258. 
Lupul Cupar, !13. 
Lupul ve! dvor., S6, 95, 230; 
Lupul vel dvornic al țării 

de ss, 161, 359. 
Lupul biv vel vornic parea-- 

lab de Neamţ, 930, 232, 
366. 

Lupul vel dvornic al ţării 
de jos, 161, 339. 

Luta vatav, 982. 
Luţeani, 170. 
Macarie, 195. 
Macarie cojucar, 216. 
Mâcău lon, 122, 128, 139. 
Maceşti, 314. 
mâcieş, 318. 
Măciuca Antemia, 225. 
Maciucaşii, 170, 171. 
Macri vel armaş, 1$2, 189. 
Mădârjaci, vatah de— 78. 
Maftei diacon, 218. 
Magdalina, 12. 16, 39, 47, 

92, 180, 185, 938. 
Majilescul Toader valuh, 233. 
Mâlaiu, 205, 
Malăiasa Stanca, 1, 3, 42. 
Malcoci pare. d= Hotin, 164 

360. 
Maâleşiii, 225. 
Mâlinescul, 928. 
Malotă, 259. 
Manarie, 218. 
Mânceşti, 169. 
Mândru pan, 165. 
Mândru, deal. (71. 
Mândrestii, 170,
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“Manea, 206. 
Maneşti sat, 117. 
Mânjea uricar, 149,191, 200, 

360. 
Mănjeşti, 191. 
Manoil, 382, 
Manule pare. de Roman, 107, 

137, 944, '363, 366, 380. 
Mâănzaţi, 299. 
maranatema, 946. 
„Marco, 84- 180, 346. 
“Mareoei, 128. 
“Marcul, 233. 
Mareş log. 307. 
“Marenea, 338. 
“Măria, 

253, 286, 399, 348. 
“Marica, 1, 9, 12, 

131, 134, 174, 183, 
189, 196, 199, 200, 
207, 239, 267, 269, 
295, 297, 301, 342. 

„Măriea cneaghina, 320. 
“Marina, 42, 111, 135, 
„207, 909, 299, 399. 
Mărinca, 222. 
Mariiţa, 8, 233. 
“Mariuta, 20. 
Maruşea, îl, 
Marin vatah, 
“Mariş, 329. 
„Mariş. biv vel vatag de Câr- 

ligăluri, 25. 
Marmure uricar, 
Marta tigan, 190. 
“Marta cneaghina lui Mihul 

Andronic, 381. 
Martin, 230, 231. 
Marlin şoltuz de Trotuș, 348. 
Marlineşti, 99, 308. 
Măstacânu, 118. 
matce, (ă, 

„Matei, 50, 
299. 

184, 
206, 
270, 

136, 

328. 
279, 

37, 306. 

183, 192, 235, 

1, 4, 198, 206, 233, 

14, 34, 42, 
47, 70, 91, 106, 111, 129, 

  

  

Mateiaş logofăt, 343, 347. 
Maxi, 206. 
Maxineşti (zis şi „Nartineşti) 

308. 
Mecea, 243. 
Mecea Costanliv, 243, 
Medarul Pavăl, 235. 
Medelean, 289. . 
Medveja, 277. 
Meleşan, uriear, 23, 
Melestan Mihalcea, 313. 
Melestan biv postelnic, 313. 
Mereut, 129, 192. 
Merăută pacealab, 216. 
Mesteacănul, 117. 
Micul, 82, 189. 
Micești, 205, 
Mielescul Vasile vel vornic, 

212, 
Mieşineșli, 78. 
Midcăul, 169. 
Mihăeşti, 64, 67. 
Mihăetul apă, 375. 
Mihai, 298, 265, 334. 
Mihaiu logotat, 91. 
Mihai! pan, 164. 
Mibaiu (gura lui—) 378. 
Mihail Vodă (Viteazul) «când 

a venit cu cătane asupra 
domniei mele» 379. 

M.hailescul uricar, 89, 2$1, 
325. 

Mihalachi vist. 315, 
Mihalcea, 489. 
Mibalceri, apă, 315. 
Mihălcăuţi, 936, 
Mihaleioae eneaghina, 314. 
Mihneştii, 170. 
Mihul, 289, 
Mihul pare. de Hotin, 338. 
Mihul Ghelman şi parealab 
de Suceava, 107. 
Mileşti, 197. 
Mindeneştii, 169. 
Minotici Trifan, 206.
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Miron, 218. 
Miron pare. de Neamţ, 343, 

341. 
Misail, 270. 
mişei, 256. 
Miteşti, 20, 37, 62, 67, 70. 
Mititica, 185. 
Mitrofan epise. Huşilor, 179. 
Mlinăuţii, 194, | 
moarle de om, 45, 51. 
Mocul, 169. 
Moga Ionașco, 160. 
Moga Toader, 160. 
Moga sulger, 160. 
Moga (fântâna —) 334. 
-Moghila Simson hatman și 

parcalab Sucevei, 1S6. 
Moghila leremia dvor, 929. 
Moghilă pare. de Hotin, 347, 
Mogbilă vist. 343, 
Moghilă pah. 330, 339, 332. 
Moghila Eremia Voda, 5, î£, 

19, 29, 186, 220, 237, 38, 
47, 50, 62, G4, 6. 92, 
105, 116, 182, 186, 220, 
231,941, 288, 362, 363, 376. 

-răposalul Voda, 24, 
Moghila Simion Voda tatal 

lui Moisi Vodă, 319. fiii 
mei Costantin, Alexandru 
şi Bogdan Vodă, 362, 363, 
244, 317 unchiul lui Cost, 

-Moghilă Constantin Vodă, 69, 
11, 76, 105, 134, 1c0, 193, 

  

Moghilă Voda, 368. | 

| 
| 

291, 305, 317, 318, 359, 
364. 266 parintele meu 
lercmia Voda, 368. fraţii 
mei Alexandru și Bogdan 
Vodă, 366. 

-Moghilă Moisă Voaa, să, 9, 
119, 121, 141, 145, 159, 

205, 295, 961, 268, = 

173, 199, 233, 299, 303.! 
321. 

Moglan, $5, 97, .198. 
Mohileni, 320. 
Mohorăşti, 170. 
Moişa (Coasta —) 371. 
Moiseiu, 218. 
Moldova (apa —) 16, 20, 33, 

02, 168. 
Moldavia, 1, 3, 5, 16, 19, 

22, 28, 33, 38, 39, 41,47, 
50, 52,55, 57, 59, 64, 6, 
69, 71, 74, 76, 80, 81,75, 
87, 8S, 92, 97, 104, 110, 
11%, 119, 121, 134, sat, 
144, 148, 153, 159, 163, 
173, 182, 191, 19, 214, 
218, 220, 925, 226, 928, 
229, 931, 233, 934, 236, 
237, 942, 944, 349, 253, 
205, 256, 260, 262, 263, 
265, 266, 973, 25, 216, 
217, 278, 279, 280 9s2, 
253, 286, 291, 2%, 295, 
297, 299, 303. 305, 308, 
313, 317, 318, 390, 394, 
528, 334, 349, 362, 364, 
316, 381. 

Moldovei «prada - de Caza. 
cu lui Lobodă hatm. supt 
Aron Voda» 314. 

Moldoviţa (mânăst.) SI, 194, 
hanul Plopeştenii) 

mulid (la — ) 371. 
Moşetești, 85, 193. 
Moseul Ghetman şi parealab 

de Suceava, 161, ? 
Moscul Mardare poleovnie, 
moşie domnească — fară 

domnie, 322, 358. 
Moţoc Gh. 235. 
movilă sapată, 159. 
Movilă sat, 84, 117. 
Movilă logofătul, 82. 
Movileni, 31$, 319, 324. 
Manceii, 117. 
Muncel 159.
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Muncelu, Munte, 378. 
Muncelui Carpănului, 377. 
Murat, 175, 200. 
Murgu pare. de Romav, 34. 
Murgu Cozma, 3%, 330, 351. 
Mursă Vlad, 166. 
Muşeteşti, 198. 
Muşeteşti (vatag de —) 124. 
Mustea Teodor diac, 235. 
Mustea Gligore, 160. 
Musteaţ Gavril, 161. 
Muşa, 33. 
Nacul, 160, 191. 
Nădibaico parcalab de Neamt, 

186. 
Nădâbaico vel vornic, 45, 
Nărnova, 110. 
Naşeul, 97, 198. 
Nastasia, 129, 135, 136, 161, 

182. ! 
Naslea, 76, 141, 135, 182,| 

184, 230, 231, 321.   Năvrăpăscul dvor. de gloată, 
251, 

Nazaria, 174, 199. 

Neacşa 329. 
Neacşul Eremia, 199. 
Neacşul Giurgea .stol. 174, 
199. 
Neacşul lhimia 173. 
Neagoe, 305. 
Neaga logotăi, 165. 
Neagul stulnie, 343, 347. 
Neamlul (linutul --. ) 118, 

170, 365. 
Neamţ (parecalab de —) 56. 
Neamţul (0 oi. cetății —) 366. 
Neami, (tărg—) 328. 
Neam| (apă) 371. 
Neaniul vorv. de gloală 153. 
Neaniul parcalub de Cârli- 

gâturu, 210. 
Nebojuleo, 228, 239, 288. 
Nebojalco logofat 51, 53.   Nebojateo Arsene uritar, TI, 

73, 107, 
269, 296. 

Nekitor 78, 84, 93, 142. 
Nekifor visternicul, 67. 
Nekifor, 64. 
Nekita, 235, 280, 283. 
Nekila visternic, 76. 
Neculake ve! stoln. 30,58, 60. 
Neculacki pare. de Neamt, 56. 
Neculae, 359. 
Neculeştii (Trifeştii) 118. 
Nedeiani, 192, 193. 
Nedeleo, 243, 
Negrea, 2, 15, 22, 200. 
Negrea ploscar, 350. 
Negre Pricop uveadnic de 

Bârlad, 2S4. 
Neag comis, 168. 
Negrilă pah. 382. 
Negrilă, 538. 
Negrilescul Toader, 319. 
Ne grileşti, 168. 
Negrita, 2S6. 

137, 171, 944, 

Nemiş, 2972. 
Neneiuleşti, 307: 
Niceia, 251, 316 
Nicheia, 149. 
Nicoar uricar, 65, 364. 
Nicoar logofat, 251. 
Nicoară vel dvornic al ţării 

de jos, 315. 
Nicoară vel dvo'rnie țării de 

sus, 107. 
Nicoar star. (bătrâni) 78. 
Nicoară vel dvornic, 295,295. 
Nicoar vel armaş, 293. 
Nicoară vist. 247, 366. 
Nicoară Ghelman, 302. 
Nicoară, 124, 180, 303. 
Nivoriţă armaş, 287, 283. 
Nicanur proin. Mtrop. 376. 
Nicolae sfântul, mănăstire din 

țarina lasilor, 313. 
Nicoreşli, 258. 
Nistor, 206,
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Nistru, 117, 169. 
Niţitina, 206. 
Nisporești, 1, 4, 6,8, 12, 14, 

16, 18, 20, 93, 95, 926, 98, 
35, 37, 39, 40, 49, 44, 47, 
50, 53, 56, 58, 60. 

| Nisporestul Oanţă, 90. 
Nogu, 377. 
Nogupsu, 377. 
Nuor, 196. 
Nuor Toader, 166, 
Oanţă Flocestul, 239. 
Oane, 82. 
Oancea, 193. 
Oană dvorni, 
Oană (puţul - 
Obrejeşti, 233. 
Oborocean, 949. 
Oboeia, 334, 
Ochiteşti (Grumăzoaca) 334. 

338, 
-), 339. 

Odochia, 12, 28, 47, 906, 
995. 

Oișeni, 170. 
Oituz, 117. 
Ojivanie, 78. 
Olaşei, 118, 160. 
Olenca, 273. 
Olina, 329. 
om mort, 180. 
Oncești, 352. 
Onciul popă, 37. 
Ouciul, 263. 
Onco. 183. 
Oncşli, 170. 
Onilă, 118. 
Oail paharnic, 227, 
Oprea, 136. 
Oprejeni, 78. 
Orăş portar de Suceava, 14, 

244. 363, 350. 
Orăş Vasile vel vornic [ării 

de sus, 206, 207. 
Orăş uşerel, 329, 
Orhaiul (tinutul -—) 169. 
Orlinski vata, 272. 

Surete H . 

  

  

ortul, 121, 
Ostupceanii, 233, 
Oslafie, 228, 265. 
Olel Miedar, 334, 
Păciceni 169. 
Păcurar 986. 
Pădureni 235. 
Paisie popă arh. şi egumen 

Putnei, 55. 
Palade vel visternic 210. 
pămânluri (nive) 9, 348. 
Pantea 78. 
Pânoasă, (gârla —) 169. 
Pană pare. de Roman 360. 
Pană stolnic, 165, 360, 
Pană comis 360. 
Părasca, 20. 
Paraschiva 190. 
parealabi 321. 
părgari de Cotnari 26. 
părgari, 258, 259. 
părgari de Trotus, 348. 
Partenie, 195. 
Păruceni, 170. 
Parvan biv agă, 949, 
Pârve Ivul, 207, 
Paşeo, 220, 295, 265. 
Paşco' comis, 161. 
Paşeo post. 382, 
Pasco pare. de Neamţ, 330, 

351. 
Patrasco, (14| 

938, 321. 
Palraşco uricar, 

223, 
Pălraşco ureadnic de Bola. 

şani, 239, 
Patraşco pitărel, 922. 
Patraşeo protopop, 204. 
Palraşco căpitan, 72, 76. 
Palrasco pabh. 343, 347. 
Patrașco spatar, 360. 
Palraşco dvor. 267, 269. 
Patraşco vel dvornic, 74, 73 

318. 

1, 135, 230, 231, 

0. 39, 40, 

) 

5t
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Pâtraşco vel dvornie al țării 
de sus, 137, 248, 366. 

Pătrăşcani, 299 
Pavăl, 8, 47, 106, 190, 1%, 

210, 307. 
Pâun, 8. 
Pavel pitărel, 1$, 37. 
Pavel vist, 49, 53. 
Pavă biv vorn. 2. 
Pavăl viori log. 299. 
Paval Debrici polcovnic $8, 

911 (elucer), 
Peaic lonaşco, 35. 
Pepelea Marco uricar, 380. 
Petre, 82, 93, 185, 206, 243, 

262, 280, 296. 328. 
Pele spalar, 308. 
Palre parcalab, 217. 
Petre pare. de Roman, 215. 
Pelreşti, 180. 
Peliica, 189, 382. 
Pelrica comis, 335. 
Petru Vodă (Aro) 211. 
Petru Vodă Rareş, fii noștri 

las, Stefan si Costanlin, 
182, 349, 346, ati, ivalele 
domnii mele St: fan Vodă, 
[iul domnii meic Bogdan, 
239, 338, 342, 351, 

Pelru Vooda Şehiopul, fii 
noștri Vlad şi Ştefan Vodă 
1, 3, 20, 25, 33, 49, 41, 
$7, 91, 105, 106, (24, 199, 
134, 164, 9214, 915, 218, 
298, 949, 269, 965, 213, 
916, 280, 299, 283, 29%, 
313, 314, 318, 392, 329, 
376. 

Petriman valah, 273 
Pialeş Lon, 78. 
Pialra «ovulul tărgului -- » 

253, 
Pietrişul, 142. 
Petriş, 117, 357. 
Pilat Petre, 974. 

  

  

Pilipovskie biv vist. 236. 
Pipirigul. 169, 318. 
Piseani, 78, 170. 
Petic Lazor, 382. 
plastografe (scrisori) 166. 
Piaxa comis, 347, 
Pliuşeăuti, 272. 
Plopi sat, 339. 
Piotuneşti, 78, î17, 159. 
poaria domniei mele, 99. 
Pocriş apă, 146, 149. 
Podobiţii, 78. 
Poile lunaşco diac, 228. 

| Pojog spatar, 34. 
Polujeni, 169. 
Pomârla, 928, 

239, 965. 
Ponici Petre, 382, 
Popăscul comis, 34. 
Popeni, 105. 
Popeşti, 170. 
Popovskie. 106. 
Popseşti, 58. 
Poreesti, 169. 
Poroseacea parealab de Ro- 

man 330, 351. 
Posadnici, 170. 
Pan Postolachi, 289. 
Potropoești, 118. 
Prăjescul Calrina, 93. 
Prăjescul Toader, 93. 
Prăjeseul Sava, 84, 93. 
Prăjescul Lupul, 113, 114. 
Prăjescul Vasile dvorn. 247. 
Prăjescu Lupul vel comis 

929, 930, 

219. 
Prăjescul Dumilraşco, 93. 
Prăjescul  Patraşco  diacul, 

84, 93. 
Prăjescul spatar, 113, 114. 
Prăjescul Savin vel dvornie 

țării de jos, 113, 114, 301. 
Prăjescul Nicoar vist. 137. 
Prăjeşti, 129. 
Prajila, 169.
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Pricup, 136, 233. 
Prigorenii, rediu, 146, 149,154. 
Procelnici, 191, 192, 193. 
proctlnicul, 331. 
Procopie, 233. 
Procopie eromonah, 95. 
Procopie călugăr, 85, 121. 
Prohorul (chilia —) 377, 
proin=biv=fost, 376, 377. 
Proselnici, 170. 
Protasia, 85. 
Prut, 117, 160, 169, 170, 

295, 313, 314, 315, 381. 
Pucneaga, 291, 
Puriceni, 117. 
Putna, 169. 
Putna, parcalab de — 959, 
Putna «staroste de — 955, 
rabotă, 321. 
hăcăciunii, părău, 170. 
Râcei, bram aducerea st. Ni- 

colae, 33. 
lăcicanilor, 378. 
Răciuleni, 168. 
Răcoviţă vi. log. 210. 
Rădaeşti, 299. 
Rădeni, vatah de — 78. 
Radui Vodă, 218, 295, 297, 
Radu Vodă Mihnea, 104. 
Răfleşti, 16. 
rămnice, 359, 
Rânzeştii, 313, 316. 
Hasleul, 117. 
Râşea, apă, (68. 
Răteşti, 351. 
Râtundul, 378. 
Rătundul, baltă, 314. 
Răut, 169. 
Răvăcani, 111, 143, Li4, 417, 

3%. 
Răvăcani selişte, 113. 
Răzina, 170. 
Răzlog Paşco, 346. 
Răzvanul Pavăl, 205. 
Răzvan Vodă, 363. 

  

Rediu, 348, 
Rodns, parcalab de Roman, 

363, 380, 
Rogojeni, 169. 
Roman (ținutul --) 113, 144, 

117, 123, 198, 134, 160, 
170, 361, 398, 

Roman popă, 274. 
Românești, 78, 118. 
Romăscel Miron, 136. 
Romaşco, valav, 229. 
Roşca Dumitru pitar, 106. 
Roşca vorn. dn gloată, 9%, 
Roşca Cost, 107. 
Roşca Gh. vist. 270. 
Roşca Stefan, 217. 
Roset V. vel log, 212. 
Rotompăneşti. 289, 301. «ce-i 

zic Greci—> 297. 
Hugina Condrea pitar, 105, 
Rugină Solronia, 105. 
Rugină, 230, 249. 
rumăni, 307. 

Rusca, (06, 338, 
luscior, 84. 
Rusi sat, 243 
Rustea, 174, 199. 
Saboianii, 368, 
Sakiş spatar, 382 
Săcuiani, 85. 
Săcul mănăstire, 376. hra- 

mul lăierea cap. Sf. lon 
Botezătorul, 308. 

Salta, 158, 308. 
Salomia, S$, 859, 129, 907, 
Sulomia comisvae, 245. 
Samoil, 35, 
Samson căutar, 924. 
Sarata apă, 82, 214, 328. 
Sârbi, 170, 935. 
Sârea, 117. 

sat «să-şi tacă sat», 210, 211. 
Saula Gh. 191. 
Saula Gavrii, 192, 
Sâuleștii, 170.
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Sava hotnog, 93. 
Sava de Bogdâneşti, 199. 
Sava stolnic, 215. 
Sava pare. de Holin, 330, 331. 
Sava, 12, 16, 31, 73, 76, 17, 

97, 124, 209. 
Savin, 359. 
Scatalin Stefan şoltuz de Col: 

nari, 26, 
Scaun «inaintea seannului» 

lui Bercea vatah, 222. 
Şeheia, 170, 338. 
Schiula, 182. 
Scobinţeni, 78, 270. 
Scorţeş Gh. diac, 32]. 
Scripră, 338. 
Scumpie, 169. 
Seliveslru, 195. 
Selsea, vale, 105. 
Serghie camaraş, 251. 
Seuceşti, 194. 
Sihla, 377. 
Silișeul de sus, 266, 268. 
Simion, 189, 224, 238, 348. 
Simeon popă, 224, 258. 
Simion stolnicul, 18. 
Simeon vist. 186, 380, 
Simia, 122. 

Siminie aprod, 37. 
Sinăuţi, 169. 
sinețari, 25, 
Sinza, 136, 
Sirbea, apă, 146, 
Siret, 114, 169: 
Slatina, mănăstire, 202, 
Slipopoteşti, 258. 

slobozenie (carle de— pen- 
tru 3 ani) 321. 

Smila, apa, 47, 210, 280, 283, 
287, 293, 295, 996, 303. 

Soci, apă, 146, 149. 
Sofiiea, 95, 135, 190, 238, 

239, 295, 391, 
Sohiica, 20, 30, 
Sotronia, 67, 183, 261, 269, 

149. 

  

    

Solomea, 350. 
Solomia, 136, 296. 
Solomon, 284. 

Solomon şatrar, 230. 
Solomonescul Ion diac, 330. 
Soloneţ, 169. 
Sora, 84, 124, 227, 283. 
Sorea, 301, 305. 
Soroca, (ținutul —) 169. 
Spânul Radul ţigan, 220. 
Sperleşti, 329. 
Spinoasa, 117. 
Spinoşița, 339. 
Spiridon (chiliile lui—) 378. 
Stamnic, 164, 
Stan, 307. 
Stan comis, 215, 3%, 
Slana, 214, 398. 
Slanca, 203, 938, 939. 
Stanriul 165, 220, 392. 
Slanciul dascal, 229. 
Stănești, 180. 
Stănila, $2. 
Stanislav pare. de 

137, 
Slărcea Alex. diac, 264. 
staroste de Putna, 255. 
stiroste de Totruş, 364. 
Stefan, 125, 190, "193, 

216, 299, 246. 
Stefan diacul, 9%. 
Stefan Voevod, 211, (fiul lui 

Alex. cel Bun, fratele no- 
slru Petru Voevod), 2 

Stefan Vodă bâtrânul, 1, 4, 
6, 15, 16, 20, 31, 39, 42, 
41, 62, tv, LII, 134, 155, 
189, 214, 239, 280, 329, 
334, 338, 346, 381, 

Stefan Vodă cel linăr, 106. 
Stefan Vodă unchiul lui Bug- 

dan Vodă Lăpuşnean, 253, 
Stefan Vodă (Petru Şechio- 

pul), 25. 
Stefan Vodă, 243. 

Neamt 

206,
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Stefan Dumitrașco vel vornic 
al (ării de sus, 315. 

Stefan Dumitrașco vel log. 
192, 232, 258,271, 297. 

Stelania, 192, 198. 
Steful, 938. 
Steful Ioan, 243. 
Stefu! pan, 165. 
Stelko, 382. 
Sleţko uricar, 381. 
Steţco Vodă, 164. 
Stravici Costea, 111, 134. 
Straviei Jorj, 141, 134. 
slrăji pe Tazlau, 256. 
Strâmba 301. 
Stratulat, 217. 
Strezeşti, 169. 
Stroeşti, 16$, 170. 
Siroici Lupul 164, 395, 
Stroici Lupul vel log. 1, 4, 

0, 16, 20, 29, si, 47, 65, 
87, 89, 91, 9%, 112, 137, 
187, 215, 293, 224, 229, 
239, 262. 965, 267, 288, 
283, 308, 367, 380. 

Siroici Simeon vist, 3%, 244, 
363. 

Strunga, 114, 134, 160. 
Studenita, 216. 
stupi, 260. 
Sturza parcalab de Ilolin, 

343, 347 
Suceiva, 6, 20, 63, 65, 

65, 168, 212, 293, 929, 
239, 265, 278, 219, 364, 
380,382. «la domnia mea la 
Suceava, 363, 

Suceava, ţinutul — 
169, 239, 977, 

Suceviţa, 224, 
Suflet Vasile, 166. 
Suha, 282. 
Suba (vale—), 334. 
Suila, 12. 
sulgiu, 256, 321. 

16, 20, 

  

Suseni, 289, 284, 291, 305, 
Surtă Gavri!, 217. 
Surlă Gligore 217. 

Şacovăţ, 160. 
Şaidir uricar, 192, 
Şandru parc. de Roman, 335, 

343, 347. 
Şăpliceni, 170. 
Şendreni, 272, 274. 
Şendrevaea, 289. . 
Şerban vist. 306. 
Şerban Radul log. 306, 
Şerbănești, 128. 
Șipotele (drumul—), 340. 
Şoimăreşti, 168. 
Şoltuz, 378. 
Somuzul, 168, 238, 
Știuca Vasile, 83, 
Şuleteşti, 308. 
Suveară Pavel, 224. 
Saudre portar Sucevii, 191. 
Taburcă Ion preut, 165. 
Tăbânești, 169. 
Tabuci, 97. 
Tăciune, 378. 
Tăfală, 307. | 
Tahat Nicodin ermonsh, 202. 
Talabă, 180, 338. 
Tălabu, 2/8. 
taleri, 6, 29, 37, 50, 63, 84, 

105, 174, 206, 207, 223, 
225, 231, 232, 234, 239, 
243, 246, 251, 258, 259, 
267, 269, 270, 285, 291, 
293, 299, 301, 306, 318, 
319, 324. 

taleri de argint. 47, 50, 135, 
199, 200, 227. 

Tălbâreşti, 117. 
Tălmaciu sat, 117. 
Tâmpa, 106. 
Tămpe pare. de Roman, 341, 

347. 
Tămpești 170. 
Tanasă, 160.
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Tanasie, 199. 
Tanasie biv dvornic de gloulă, 

149, 145, 1485, 153. 
Tărâţa, 78.. 
Târeol, 216. 
Târgul Frumos, 

159, 179. 
Târgul Frumos ocolul —-146, 

149. 
Târgul Frumos «preuții —» 

șoltuz de—păngar de—bă- 
tvân de — 142, 

Tatar Fălul, 346. 
Tatari «prada Tatatarilor> 

231, 232. 
Tatea, 272. 
Tatiana, 183. 
Tăutu Vasile, 270. 
Tăutul diac, 190 
Tăutul Dragan parealab de 

Hotin, 315. 
Tăulul logofăt, 190, 32%. 
“Tazlău Toader, 297. 
Tazlăul cel mare (slrajă de 

pe —) 256. 
Tazlău, mănăstire 9%, 93, 

hramul 8 Sept. 953, 
Teatiul 73, 76, 220. 
Tecla 9, 12. 
Tecuci (ținutul —) 169. 
Tecuti, şoltuz şi 19 părgari 

de— 958: 
Tecula Lrimia, 206. 
Teofil vlădică, 307. 

117, 153, 

Tiron, 183. 
Titiana, 160, 249, 346. 
Toader, 35, 76, 122, 1%, 

199, 135, 192, 19%, 20, 
216, 219, 999, 915, 983, 
301. 348. 

Toader popă din laşi, %. 
Yoader câlugăr, 924, 
Toader din Borceşti, 189, 190. 
Toader ţigun, 136. 
Toader popă, 210, 292, 9246. 

„Toader 

“Toader 

  

  

Toader Audroina, 125. 
Toader uricar, 9%. 

armaş, 78, 
Toader vel armaş, 247. 
Toader lozofălul, 339. 
Toader pare. de Hotin, 335. 

spatar, 330, 352. 
visternicul, 190. 

Toader sloiuicul, 95. 
Toetist, 195. 
Todoran, 180, 132. 
Toderești, 78, 270. 
Todosia, 85, 89, 91, 

209, 257, 329. 
Tofana, 239, 
Toflea armaş, 958. 
Tolgheş, 378. 
Tolocico lnvaşco, 20%. 
Tolocico Slefa, 194. 
Toma, $2, 1924, 199. 
Toma stolnic, 315. 
Toma vel postelnic, 161, 360. 
Tomeşti, 33. 
Tomşa popă, 272, 
Tomşa Stefan Vodă, 92, 2%, 

44, 50, 55, 59, 80, 949, 
254, 260, 293, 303, 3t3, 
(Tomşeviti), 353. 

Toplita, 317. 
Topolea cea mare, 3l4. 
Totoești, 78, 117. 
Potruş, 348. 
Tolruş (staroste de—), 363, 
Totruş (şoltuzul de—), 348. 
'Totruş (ținulul —), Li7. 
Teebisenţi, î17. 
Trifan, 200. 
Tritau țigan, 175. 
Trifan, post, 95]. 
Trifeştii, 118. 
Trufaş, 190. 
Tudor parc. de Hotin,161,360. 

Tudora, 105. 
Tudoran pare. de Neamt, 330. 
Tudurian, 183. 

Toader 

105,
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“Tudosia, 235. 
Tulburea, 334. 
Tuleşti, 935. 
TPunsul, 97. 
Tupilați 93. 
Turbăteşti, 191. 
Lureea par. de Ilvlin,330,351. 
Turbure, 351. 
Turcul Toader, 290. 
Turluianul Sima, 329. 
Turluiul Petre, 329, 
Tutova 303. 
Tutova, apa, 170. 
Tutova (ținutul-—), 174, 288, 

291, 293, 295, 303. 
Tapul, 933. 
Tarigrad, 204. 
'Lariul Toader, 293, 
Tibarţă Lovin, 234. 
Tigan, 348. 
Tigânaş diac, 258. 
tigani robi, 136. 
Tiganul, 329. 
Tiganul (fântâvă —), 378. 
Lintea, 342. 
Togoe, 198. 
„Toţurman, 297. 
Udrea, 111, 135. 293. 
Udrea stolnicul, 135. 
ughi, 45, 73, 76, 129, 99, 

348, 359. 
Uneleat, 165. 
Ungheanu lonaşeo, 99. 
Ungul (azi Ungheni), 
Ungurași, sat, 190, 
Ungurii. ce vin cu talharul 

de Răsvan, 363. 
untu, dare de—9256. 
Uvăta, 189. 
Ureache Nestor vel dvornie 

tării de jos. 81, 137, 168, 
171, 186, 244, 947, 363, 
366, 379. 

Ureache (poiana lui —) 377, 
Urecheştii, 169, 170). 

381. 

  

  

| ureadnici, 217, 984, 320. 
Urmean Stelko, negustor din 

Liov, 135. 
Ursul, 348. 
Ursu Stefan, 193. 
Uşărel lie, 84... 
Uscalescul Jurj vatav, 6. 
UscatulDrăghiei, 20, 25,50,59. 
vacă cu vițel (preţ) 25. 
Văcoteştii, 191, 193. 
Văideseni, 170. 
Vaipan Nicoar, 105, 
Vâlce pan, 164. 
Vale albă, 170. 
Valicul, baltă, 314, 
Vârlan, 174, 199, 
Varlan dvornie, 319. 
Vartic 278, 279, 299. 
Variic Gavril, 203. 
Vartic Lupul 203, 
Vartic Iuraş:o postelnic 203. 
Vartic dvornic (ării ve jos, 

395. 
Varlic biv voraic, 289, 
Vartic Petre portar Sucevei, 

343. ă 
Vartic Iuraşco pare. de Ho- 

lin, 34. 
Varticoviei Petre portar Su- 

cevei, 347, 
Varvara, 129, 183, 295, 338. 
Văscani, 127, 249, 
Văscan diac, 298, 261, 
Văscan pitărel, 16. 
Văscan stolnic, 330, 352, 
Văseana, 91. 
Vascanovici Dum. uricar 343. 
Vasco, 273, 
Vasiica, 198. 
Vasile, 18, 47, 76, 85, 97,. 

126, 135, 142, 216, 218. 
294, 295. 

Vasile popă, 37. 
Vasile dvornie gloală, 251, 
Vasile sulger, 233.
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Vasile vist. 49, 53. 
Vasile paharnic, 113, (14. 
Vasile spatar, 107. 
Vasile portar Sucev. 330, 351. 
Vasile logofăt, 236. 
Vasilea, 174, 200, 203, 286. 
Vaslui, 215, 216, 339, 
Vaslui (ţinutul—) 160, 170. 
Vasutea, 273. 
valag de sinețari, valag de 

Cărligătura, 25, 
Vătămani, 320. 
Văvatieşti, 117, 160. 
Veveriţă pare. de Roman, 

186. 
Veaveril Toader vel spatar 

79, 944, 362, 380. 
vecini, 58, 247. 
Veniamin (chilia lui—) 377. 
Vicol, 218. 
V.col pare. de Neamţ, 137. 
Vilica, 169. 
Vânătorii, 368. 
Vintilă lon, 193. 

„Visterea, 277. 
visternicei, 270, vatav de -- 

210. 
visliarul domnesc, 256. 
Vlad, 334. 
Vlad pare. de Holin, 338. 
Vlad Vodă (fiul lui Pelru 

Șchiopul) 215. 
Vladeşti, 169, 170. 
Vlaicul, 382, 
Vlasie, 50. 
Vlasie diac, 955, 277. 
Viaşin, 239. 
Vlatnic, 170. 
Voica, |1|. 

 Voieo, 135, 220, 

  

  

Voico vel log. 81, 250, %1, 
293, 

Voineşti, 129. 
Volonciuţi, 184, 
Volovăţ, 224. 
Voroncâulii, 169. 
Vorontar comis, 25, 137, 

944, 306. 
Vrabia (gărla —) 314. 
Vrabie dvornie glont. 951. 
Vrănetanul văta, 233. 
Zaharia, 122, 198, 943. 
Zaharia Ursu, 917. 
Zăboreni, 927. 
zălog, : 190. 
Zamă Pavăi, 97. 
Zameioei, 169, 
Zamfir staroste Tecuciului, 

958. 
Zamfir medelnicer, [6/. 
Zbiare slolnic, 338. 

Zbiare voinic țării de jos, 
330. 

Zbiare vel dvornic al ţării 
de sus, 351, 

zi «carte de zi» 99. 
Zladoca, 17|. 
zloli, (95, 9233, 934, 989, 

286, 289, 301, 306, 381. 
zloți lătârăşti, 1, 4, 25, 33, 

42, 88, 91, 97, 105, 194, 
182, 214, 235, 963, 279, 
280, 283, 324, 329, 338, 
342, 346, 351. 

zloți bătuţi, 205. 
zloți curati, 198. 
Zota pare. de Hotin, 215. 
Zuza, 180. 
Xeropolam (Secul) 376. 
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6941, Ghenar 17, Iaşi. Ilie Vodă dă şi întăreşte lui Dragoş de pe Stamuic satul unde îşi. avea casu lui. în schimbul sluj- belor lui cătră domn . , . . 6952 lunie 18. Stefan Vodă fiul lui Alexandru Vodă cel Bun dărueşte lui popu Toader din Bârlad o moară de pe Si. mila, unde a fost heleşteul Bistricenilor, cum şi mănăstirea de pe Inhova. umândoui foaste ale fralelui său popa Draghie 6970, Aug. 10, Suceavu. Slefan Vodă cel Mare dă şi în- tăreşte Marlei. jupăneasa boerului Mihail Andronic cumpără- lura cu 106 galbeni tătărăşii în satul Uugheni unde a fost jude Dumiciea, în jos de Fisfoe de la Bratul procelnicul . 7003, Martie 15, laşi. Stefan Voda înlăreşie Ini Mihail. Cupcici şi nepoților săi de frate Mihai şi Vlad împărțeala mo- şiei lor Iloteeanii, pe Larga, cum le-a impărţit'o Otel midar, Se dau hotarele . . . . 7036, Mart 22, Vaslui. Petru Vodă Nares întăreşte su- torilor Marenca şi Varvara satul Şeheia pe Sarata, cumpărat. de bunul lor Boră de la Coste fiul Oanei dvorn. cu 150 zloți 7054, April 2, Bârlad. Petru Vodă Rareș întăreşte Muşei Frijoue cumpărătura ce a făcut cu 290 zloți de lu Mărica Țintea moşia numilă „Ia nic futilă« ÎN . E 7054, Mai 8, Huşi. Petru Vodă Rareş întăreşte vânzarea ee Fâlul Tatar şi fraţii lui, copii lui Mihăilă Cupeici au făcut în satul Ilocenii, unde a stat Stan Coluban, cu 370 zloți căteă Paşeo Rizlog şi Marcu şi Petre Beareș, cum şi împărţiala în două părti a acestui sat . . . 1010, Sept, 11. Suceava. loan Vodă Despot, părintele pa- lriei, dă lui Vartic o selişte, foastă domnească, Andreicăulii din ocolul Bozoviuţi ot Ilotin . . 707î, Junie 6, Huşi. loan Vodă De=pot, nepotul lui Ste-- fan cel Mare. întăreşte lui Frija şi ai Jui sutul Fănreştii, unde au fost Tom: şi Micul pe Sărata, prezentâudu-şi urice'e ce le-au avut de Ia Ilieş şi Stefan Vodă în vremea. pribegiei lui Ale- . xandru Vodă . 

7076. Sept. 15. Bogdan Vodă dă lui Vailie scliștea An-! dreicăuţii din ocolul Buzovinţi foustă domnească . 1077, Iunie 30, Suceava. Bogdan Vodă întăreşte fiilor Slanei jumătate de sat din Sperleşii danie de li mătuşa lor Marina fata Olinii; asemenea întăreşte lui Orăs uşerel şi fra- ților săi cumpărătura făculă în seliştea Comanului de la Neacşa nepoata lui Sima Turluianul cu 40 zluti , . 
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1078, fanuarie, laşi. Bogdan Vodă Alexandrovici întăreşte 
lui Turbure şi sumințeniei lui stăpânirea peste moşia Răteştii 
de pe Berheci la Tecuci, cumpărata cu 300 zloți tătărăști de 
la Coman nepot lui Negrea ploscar . . 

1018, Ghenar 21, aşi. Bogdan Vodă hotărăşte că lonaşeo 
şi Sava Lenţovici să întoarcă Onciului şi restul de 60 zloți din 
983 zloți cu cât Onciul cumpărase moşia lurcăuţii. a lruia parte 
din partea din sus . . . 

7078, Iunie 16, Suceava. Bogdan Vodă dărueşte mănăs- 
lirei Tazlăului satul Ostopceani pe Bistriţa din ocolul târgului 
Petrii pentru pomebirea moşilor lui şi a sa: Dania e legată cu 
mare blestem. . . . . 

1078, Lulie 20. Zapisul prin care egumenul mănăstirei 
de la Moldaviţa şi cu tot soborul primesc 700 zloți de la Ia- 
naşco ginerele Stefei Tolocico, pretul răscumpărării salului 
Mlenăuţii ot Dorohoi dăruit mănăstirii de Stefa Tolocico pen- 
tru pomenirea sa şi a fiicei sale Anuşcăi . . 

1082, Dec. 21, Iaşi. Ioan Vodă cel cumplit dă câștig de 
cauză lui Lazăr comişel şi Toader, nepoți Micului Bărbosul, în 
pâra ce au avut cu popa Drăghici pentru satul Baărboşi. Se 
Jură cu 24 jurători şi se plăteşte ferăe 12 zloți . 

1082, Ghen. i, Iaşi. Ion Voda dă şi întăreşte lui Pilipov- 
skie fosi visternie ocina sa din satul Mihălcăuti ot Hotin 

7083, Mai 21. “Petru Vodă Şehiopul întăreşte Lupei Hu- 
rul fost parcalab şi nepoților săi de frate, fiii lui Dragoş Hu- 
rul, mai mulţi robi tigani . . . 

7085, Maiu 20, laşi. Petru Vodă întăreşte lui Nekita si 
Petre cumpărălura făcută în Bicani o pătrime din jumătate de 
la nepoţii lui Ivaşco Bica . . . 

2087, (regeste). Zipisul lui Andronic prin care cumpără 
în Obrejeşti cu 100 lei şi partea lui Ţapul şi Pricop . 

7087, April 25, laşi. Petru Voevod întăreşte călugărilor 
de lu sfânta mănăstire Hăciea 2 pării din satul Tomeşti pe 
Moldova. cumpărate cu 1000 zloți tătărăşști de la Ghiarghiţa 
îiciorul Agafiei Ciolpănesii, nepot Lupei Ciohorean, strănepot 

uşei . . , . . 
: 1089, Iaşi. laucul Vodă (Sasul) întăreşte lui lonaşro 

vătag. şi fămei sale Chelsia, fata Bechei, a cincea parte diu 
jumărate de sut din Bogdăneşti, cumpărat cu 150 zloți tălărăşti 
de la nepoţii ei de vară primară, nepoţii lui Budic . 

1039, April 18, Iaşi. Iancul Voda Sasul întăreşte urima- 
şilor din Ciorta, Ignat, Zuzu şi Ana locul lor din Buciumeni, 
pentru -că au plătit deşugubina 5 boi pe vremea lui Petru 
Vodă (Rareş), pentru moartea unui om găsit pe locul acela 

1089, Mai 8, laşi. Iancul Vodă întăreşte strănepoţilor 
Nastei ; Ionaşco Bohnş, Ana şi Anghelina, satele Iloceşti, Gă- 
ureni, Răvăcani, Criveşti. Hăsnăşeni şi Chicera, după diresele 
vechi ale strămoşilor lor Coste şi Jurj Stravici de la Alexandru 
cel Bun, . . , . 

1091, Iunie 4, laşi. Prlu Vodă Șchiopul ds slugei sale 
sălistea Visteica de lângă Medveja, în schimbul slujbelor sale 

1092, Oct. 24, laşi. Petru Vudă' Șchiopul întăreşte lui 
lonaşeo vatah şi femeii sale Chelsia, fata Bechei, a cincea 
parte din jumăiate de sat Bogdănești, cumpărat de ei cu 150 
zloți tătărăzti de la-nepaţii lui Budie Pi . 
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7095, Oct. 21 (regesle). Ilotarnică satului Plopii, propri- 
etatea mănăstirei Galata . . . 

1093, Maui 3, Iaşi. Petru Voda Sehiopul întăreşte lui lo- 
nașco vatag şi femeii sale Chelsiei fata Bechei, cumpărătura 
ce a făcul cu 450 zloți tataraşti în Bogdănești, în părţile urma- 
şilor Văscanii . . . . 

7094, Dec. 15, Iaşi. Petru Vodă întăreşte lui Gherman 
Pilărel şi lui Băleal Pitărel cumpărălura ce a făcut cu 320 
zloli tătărăşti în moşia Nisporești a şesea parte de la Stauca 
Mâlăiasa şi de lu neamurile ei . . . 

1094 Dec. 15, Iaşi. Petru Vodă întăreşte lui Popa Lupşa 
şi lui Isaieo stăpânirea peste a şesa parte din Nisporeşti, cum- părată cu 32) zloți tătărăşti de la Stanca Malăiasa şi de la ne- 
poata ei Mărica fata Anghelicei, futa luşeăi, nepoata Marei , 

7094, luni 12, Iaşi. Petru Vodă Schiopul dă şi întăreşte 
lui Toader şi Agaliei cumpărătura fâcută cu 60 zloti jumătate 
din a patra,parie din jumătate de la Maria femeia Nekitei 

1095, April 7, laşi. Petru Vodă Schiopul întăreşte 1.i toader şi sururii sale Antemia campărătura ce a făcut cu 160 
zloți în satul Movieni, la gura Jijioarei, de la Isaia hănsar 2 
părți din S-a parte . . . . 

1095, luni 21, Suceava. Pelru Vodă Schiopul dă câştig de cauză Iui Boghiau uşerul şi Văscan diac pentiu un loc cu 
poimel în Pomârla , contra lui Ostahie şi Mihai - . 

7096, Mart 5, Iaşi. Petru Vodă Şehiopul întăreşte lui Chicer diac cumpărătura ce a făcut în satul Ilişeni cu 160 
zloți tătarăşti, de la Costin şi Ion, fii lui Petve,. nepoți lui Puşco, eu cari bani şi-au platit capul . , 

1097, Sept. 2, Hotin. Zapisnl de mărturie a lui Gheor- ghe şi Frăncescul parealubi de Ilotin cum Druţea Nemiş au 
vândut partea sa din Bărnoul popei Tom din Hotin cu 200 zloți tatărăşti . . . . 

7097, April 24, Vaslui. Petru Vodă Șchiopul întăreşte 
Iui Frăteiu fiul lui Petre Hărăe vânzarea ce a făcut în salul 
Dragomireşti pe Sara!a cu 80 zloți catră Simion, Gavril şi loan 

7097, Aug. 14, laşi. Petru Voda Șchiopul dă şi întăreşte 
Iui pop Dumitru şi Ignat partea lar din obărşia Suhăi jomă- tate din a lreia parte cumpărată dela Varlie cu 40 zloți tătărăşti 

1098, lunie 14, Suceava. Cuarlea lui Petru Voda Schiopul 
dată la mâna lui Romuşeo vătav să-şi stăpânească un pomet din Pomârla . . . . 

1098, lunie 21, Suceava. Petru Vodă Sehiopul dă rămas pe Ostahie în judecata ce a avut cu Boghean Uşerel şi Văsean diuc penlru nişte livezi din Pomârla şi nişte vecini . 
7106, Dec. 4, Suceavu. Eremia Moghilă Voevod întărește lui Patraşco pitărel cumpărâturele facute în satul Floreşti, după 3 zapise adeverite de şoltuzal de Bae . . 1106, Mai 15, Volovăţ. Zapisul prin care lonaşco păhăr- nicel din Horodnic vinde 4 case şi 4 jirebii din Botoşani lui 

lon Brahă păhărnicel din Volovaţ, cu 55 ughi . . 
1107, Mart 6, Bârlad. Zapisul de mărturie a lui Procop Negrea ureadnic de Bârlad pentru o cheltuială de 50 taleri 

făcută de Ionaşco cupar pentru partea de ocină a lui Damitru 
luând zălog ocina lui , . . 
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„7107, Aug. 28, Suceava. Eremia Mrghilă Vodă întăreşte 
lui Toader Boul trel; visternie şi jupănesii sale Agaliei stăpă- 
nirea în Nisporeşti peste a treia parte din atreia parte, cum- 
părată cu 60 taleri de la Jurj Useăteseul şi cu îndatorirea de 
a-l pomeni după moarte , . . 

7108, Martie 20. Irimia Moghilă Voevod intăreşte lui 
Macri armaş şi jupănesii sale Nastea fata lui Chicer diacul 
mai multe cumpărături în satul Giumătăţenii. Voloucinţi şi 
Jurăştii de supt Cozancea—Cocăneşti cum şi mai mulţi robi 
țigani : . . . . 

7109, Ghenar 15, Iaşi. Zapisul de mărturie a Cristei vel 
vornic de țara de sus cum Toader Buul visternie a cumpărat 
în satul Nisporeşti, a 5-a parte din a G-a parte de la Pavel cu 
490 zloți, şi altă parte cu case de la ficiorii lui Isaico cu 600 
zloți tătăraşti . . A . 

7109, Febr. 3, lași.. Zupisul lui Orăş hatman şi parealab 
Sucevei prin care arată cum Boul vist. a cumpărat în Nispo- 
reşti păuile Macicăi fata Anghelinei, cu 150 zloti tătărăşti, 
cum $i părţile lui Istatie fiul Andreicăi cu 75 zloți . 

7110, Mart 30. Cotnari. Zapis prin care Sofiica fata lui 
Drăghici Useatul păhărnicel, soia lui Băteală, vinde partea sa 
din Nisporeşti lui Toader Buul visternie cu 400 zlaţi tătărăşti 
si o vacă cu vitel . . . . 

7110, Mai 3, laşi. Eremia Moghilă Vodă întăreşte lui 
Boul vistevnicul, cumpărătura ce a făcut în Nisporeşti cu 35 
taleri de argint de la Sava, Avram şi Anghelina ficiorii Magdalinei 

7110, Mai 3. Iaşi. Irimia Moghilă Vodă întăceşte lui 
Boul visternicul cumpărâtura ce a făcut în Nisporeşti cu 35 
taleri de la Avram şi Anghelina, ficiorii Magdalinei . 

1119, Marit 10, Iaşi. Eremia Mogbilă Vodă da în stăpâ- 
nirea Măricăi, jupăneasă lui Gane visternicel, ” părţile lui din 
Mihăeşti, Miteşti, Ciohoreani şi Liuteşti, cumpărate împreună 
cu soțul ei, după ce a pus ferăe 12 zluţi în visterie . 

7112, Mai 2, laşi. Zapisul lui Ilea fost jitnicer, ficior Mă- 
ricăi, nepot lui Toader visternicul, prin care se tocmeşte cu 
Ion Dupniţă foet vatag şi cu alle veamuri ale ]ui pentru Ilâr- 
top, două părţi din a patra parte . . . 

7112, Mai 10, laşi. Eremia Moghilă Vodă întăreşte lui 
Boul visternic al doilea cumpărăturile sale din Nisporeşti, şi 
anume : 2 părți din 5 părţi din a 3-a parte de la strănepoții 
Auuşeăi cu 100 taleri de argint şi părţile altor răzeşi urmaşi 
a lui Avram cu 150 taleri tot diu a tueia parte din Nisporeşti 

7112, lunie 5, Bărlad. Zapisul lui Necola Frăgăul şoltuz 
şi cu cei 12 părgari din Bărlad pentru vânzarea unei cincimi 
din Rutompăneşti pe Smila lui Drăgan Mihul şi Postolaki cu 
1U0 zloți lătărăşti . . . 

7113, Dec, 28 Suceava. Eremia Moghilă Vadă întăreşte 
lui Patraşeo ureadnie de Boloşani cumpărăturile ce a tacut cu 
140 taleri de argint în Floceşti (azi Leucuşeşti) pe Somuz de 
la Simeon şi ai lui strănepoţii Stefului, cum și de la alte neu- 
muri ale. lui, . . . . 

7113, Febr. 18, laşi. Eremia Moghilă Voevod întăreşte 
Catrinei lui lonaşco Prăjescul diac şi fiilor ei, lui Poader Sava 
şi Dumitrașco stăpânirea în satul Bogdăneşti, pe parte cumpărată 
cu 80 taleri de argint de la Bejan și sora lui, copii Nekifoaci 
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7113, Mart 14, Siceava. Eremia Mnghilă Vodă întăreşte 

Sofroniei, mama lui Ginea visternicul, actul de Înrământ ade- 
verit de Agafton Episcopul de Roman, cum Ganea a cumpârat 
pentru femeia lui Mărica 3 locuri de case în Mihăeşii şi hotă- 
răşte ca acele case să fie a ficiorilor Ganei, iar nu a fratelui său 

7113, Martie 21, Suceava. Ieremta Moghilă Voda întă- 
reşte lui Boul visternicul schimbul făcut cu Agaltona, strâne- 
poata lui Ounţă din Nisporeşti, pentru satul Miteştii pe Mal- 
dova la Suceava Pai . . . 

7113, April 20, Suceava. Eremia Mughilă Vodă întăreşte 
mănăstirei Xeropotamului numită Saăcul, hotarăle moșiilor sale 
despre mănăstirea Agapia şi Neamţul, după cum le-au hotărât 
Gheorghe parealabul de Neamţ, Agafton Episcopul de Roman 
Teodosie Barbovskie Epise. de Rădăuţi și Filoteiu proin Episcop 

1114, Dec. 20, Suceava. Irimia Moghilă Vodă întăreşte 
Iui Parvan fost agă cumpărăturile ce le-a făcut în satul Ruşi 
de pe Ozer cu 170 taleri de argint . . 

1116, Iunie 17, laşi. Cartea veliţilor hoeri pentru vânza- 
rea ce a făcul louaşeo Boldescul fiul lui Condrea Boldescul in 
satul Boldeşti 2 părti din a 3-a parte din a 5-a parte lui Ne- 
coară logofătul cu 60 taleri . . . . 

7117. Ghenar 26, lasi. Costantin Moghilă Vodă dă şi în- 
lăreşte lui Ionaşco cupar ocina lui Nicoriţa biv armaş din Bi. 
caui pe Smila, căzut în hielenie cu lcobeg, intoreându-i banii 

7117, Febr. 14, Suceava. Eremia Moghila Vodă înlâreşte 
lui Ionaşco Ganea vist. cumpărătura ce a făcut în satul Miteşti 
a treia parte din a patra parte din jumătate de sat de pe Mol- 
dova, cu 50 taleri de la Elinca fata Cristei, nepoata Anuşeăi 

7117, lunie 13, laşi. Constantin Moghilă Vodă dă 'ra- 
mas pe Borvină aprodul in pricina de judecată peutru Mar- 
„ineşti, dând câştig lui Petre spătar, Ifrim comisul, lakim ŞI 
lonaşeo, cari pun ferăe 12 zloți . . 

7117, Iunie 13, Iaşi. Costantin Moghilă Vodă întăreşte lui 
lonasco cupar eumpărătura ce a făcuţ cu 50 taleri în Suseni 
pe Iubana ot Tutova, do la Dumitru fiul lui Sorin din Pucuezga 

7117, lunie 24, laşi. Costantin. Moghilă Vodă întăreşte 
lui Dumitru Buliuş răstrănepot Străviceştilor mai multe parți” 
din satele Ctriveşti, Răvăcani, Hotcești, Gănrştii, cum şi mai 
multi țigani robi . . . . 

1118, Noem. 17, Iaşi. Costanlin Moghilă Vudă întăreşte 
Iui Isac Balica hatman cumpărăturile ce a făcut în satul Si- 
lişeul de sus de la Elinca fata Ciornoşeăi şi de la tatal ei, şi. 
anume” 3 locuri de case şi un loc de moară cu 9 taleri 

7118, Noem. 29. Iaşi: tiartea veliţilor boeri prin care 
atestă că au sehimbat între sine. dâni Vasile fiul lui Brudul 
5 vecini cu 5 jirebi din Leucuşeşti lui Patraşco vel dvornie țării 
de sus pentu 6 vecini şi 6 jirebi din Camărăzani. . 

7118, Dee. 27, laşi. Costantin Moghilă Vodă întăreşte lui 
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Isac Balica hatman cumpărăturile ce a făcut în satul Silişeul * 
de sus de la Eliuca şi de la Grozav tatăl ei a 3 locuri de casă 
Şi locuri de moară . . | . . 

1118, April 15, laşi. Costantin Moghilă Vodă iutăreşte 
lui Toader Boul visternic cumpărătura ce a fâcut su 50 taleri 
de argint în satul Miteşti pe Moldova, de la Pavel, fiul Măricăi 
uepoi lui Ecemia vătag . 
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7118, April 24, laşi. Coslantin Moghilă Voevod dă şi îu- 
euviințează ca Stefan Bleandă, Ionașco Bleandă, frați şi vărul 
lor lonaşeo Bleandă şi sora ei Hăcimanda şi alţi liuzi ai lor 
să întoarcă cei 10 taleri daţi împrumut de Patraşco căpitan 
şi să-şi țină părțile lor din a lreia parte din Bădeșşti pe Mol- 
dova la Suceava 

1148, Mai 3, Taşi. Coslantin Moshilă Vodă dă lui Lazăr 
vist., lui Nekita vist., “Tai Anton Andonie şi liuzilor lor partea 
lor de ocină din Badeşti pe Moldova îndepărtind pe Patraşco 
căpitan, care a dat 36 ughi la alte neamuri ale răzeşilor. la 
retuzul lui Patraşco de a primi 36 ughi cât ziceau răzeşii că 
au dat, domnul îi ia pentru visterie 

74118, lunie 925, laşi. Costantin Moghilă Voevod întăreşte 
lui Chiriţă Dumitrache vel postelnic cumpărătura ce a făcut 
cu 50 taleri de la Frăsina şi Auiţa 

7118, lulie 29, Iaşi. Costantin Moghilă Vodă întăreşte lui 
Chirilă Dumitrache postelnicul cumpărălura ce a făcut cu 70 
taleri în Movileni „de la Toader Negrilescul . 

7119, Sept. 2, laşi. Castantin Moghilă Vodă întăreşte 
lui Orăş vel vornic de tara de sus cumpărătura făcută de el 
în Epureni cu 100 taleri de la Nistor fiul Drăgăilei 

7119, Dec. 10. Costantin Moghilă Vodâ întăreşte lui Va- 
sile Orăş vel vornic de țara de sus, cumpărătura ce a făcut 
cu 200 taleri de argint de la urmaşii Condrei şi ai lui, în a 
patra parte din jumatate de sat din Bosăuceşti “ce-i zic acum 
Epureni, pe Jijia . . . . 

7120, Ghenar 31, “Iaşi. Stefan Vodă Tomşa dă şi întă- 
reşte călugărilor de la mănăstirea Moldaviţa o moară în satul 
Buhăinţi, pe upa Buhăinţilor cumpărătură de la călugării de la 
mănăstirea din dealul Hiărlăului, pe care le-a fost luat-o cu 
vicleşug marele dvornic Nestor Ureache. 

1120, Mai &, Iaşi, Stefan Vodă Tomşa dă “câştig de ca: 
uză lui Baciul fiul diăcului Jon, care a pus şi ferăe “19 zloți, în 
pricina de pământ din Văseani, şi anume a treia parte dia ju» 
mătate, cu Rugina şi mătuşa lui Titiana şi ai lor, văci acea 
parte o cumpărase lon diacul încă de supt Petru Vodă Schio- 
pul, de câad protimisul său nu mai avea putere 

7120, Mai 27, Iaşi. Stefan Vodă Tomşa dă carte de sta. 
pânire lui Gherman pitărel să stăpânească partea sa din Nis- 
poreşti, după ce a plătit 15 galbeni pentru două morţi de om 
săvârşite în hotarul lui 

"7124, Ghenar 11, laşi. Stefan Vodă Tomşa dă dreptate 
eneaghinei Tai T. Dragotă “în pâra ce a avut cu Cernat biv lo- 
gofăt pentru 130 stupi de albine ., 

7121, Ghenar 13, laşi. Stefan Vodă Tomşa dă şi întă- 
reşte lui pan Nicoară vel avmaş cumpărăturile făcute în sa- 
tele Bicani şi Balosinesti de la răzeşi cu 120 taleri 

7122, April 6, Stefan Vodă serie carte căteă Stefan 
Bleandă din Tupilati pentru dreptul ce are Boul visternicul în 
Nisporeşti şi că Gherman să nu-l mai supere . 

7123, Ghenar 96, luşi. Stefan Vodă Tomşa dă dreptate 
lui Toader Boul visternicul în judecata ce au ăvut cu Gherman 
şi Odocbia, fata lui Drăghici Useatul pentru partea ce i-a fost 
văndut lui din Nisporeşti. Boul plăteşte ferăe 12 zloți şi se 
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amenință cu gloaba domnească de 24 boi cine va deschide 
procesul . , . . 

7125 Noem. 15, laşi. Radu Vodă Mihnea întăreşte Var- 
varei ]lăcimăndoaei fata lui Grozav mai multe părţi din satul 
Popeni pe lubăneasa, cum şi alte părţi din satul Borădăceni 
cumpărătură de la diferiți proprietari în sumă de 295 taleri 

3125, Apeil 16, laşi. Radul Vodă întăreşte vornicului 
Nestor Ureche teate satele sale din ţara Moldovii şi anume 
52 sate intregi, 45 părți de sate, 17 Mori, 6 heleştee, i loc de 
fânaţ, i prisacă şi 4ă fălei de vie. în cele 19 judeţe ale Mol: 
dovii de pe atunci , . , . 

1126, Febr. 8, Iaşi. Radu Vodă întăreşte lui Nicoară vel 
dvornie cumpărăturile făcute de la răzeşi în satele Balosineşti 
şi Bicani pe preț de 100 taleri şi 92 ughi . . 

7127, lunie 28. Iaşi. Gaspar Vodă dă câştig'lui Albul şi 
Frimul în pricina cu Creţul armăşel din Suseni pentru o parte 
de loc din Suseni. Se pune ferăe 12 zloți . . 
w = 7428, Noem,. 20, Hotin. Zapis de zălogire a lui Ion Haă- 

"băşeseul la mâna lui Patraşeo Ciognle biv logolăt pentru 20 
lei parteu lui din Pomârla . . . 

1128 Dee, 13, laşi. Gușpar Vodă întăreşte lui Pavăl vist. 
lui Vasile şi Calrinei, ficiorii Popei Lupşei cumpărătura tală- 
lui lor din Nisporeşti” cu 328 zloți tatărăşti de la Stanca jupă- 
neasa lui Mălai; asemenea le întărește tot în Nisporeşti 
partea mamei lor Drăguţa, fata lui Ieremia . . 

7123 Dec. 13. Iaşi. Gaşpar vodă dă carte de slăpânire lui 
Pavel visternic şi lui Vasile şi Caterinii ficiorii popii Lupşei, 
să-şi stăpâneuscă cele două părți din a şesa parte din Nispo- 
reşti, împărțindu-şi moştenirea lor părintească în trei părti 

7128. Dec. 20. Iaşi. Gaspar Vodă dă câştig de cauză Aga- 
hiei visternicesei şi ginerelui ei Nieulachi vel stolnic, în pâra 
ce au avut cu răzăşii din Nisporeşti, feciorii lui Gherman pen- 
ru vânzare de ocină din Nisporești . . 

7128 Dec. 31, Iaşi. Gaşpar Vodă întăreşte lui Popa De- 
diul cumpărătura ce a făcut în Dumuşeni din jumătate de sat 
cumpărat cu 45 ialeri de lu Sora fata Anei nepoata Dumşei . 

7128 Fev. 26, luşi, Curtea lui Gaşpar Vodă prin care 
scuteşte pe ori ce om va aduce din ţări străine Mărica lui 
Chiriţă postelnicul să nu plătească nici o dare 3 ani de zile . 

1128 Mart 2. Ermonah Nicodim Tahat dărueşte mănăsti- 
vei Slatina o psaltire slavonă . . . 

1128 Aug. 18, Iaşi. Gaspar Vodă serie carte lui Pelrea 
că s'a jăluit Ionașco Ungheanul pe Lazor din Burdugani pen- 
tru 6 boi daţi pentru. o ocină . . . 

7129 Sept. 16. Ghinghea şoltuzul de Ajud adevereşte că 
Chiriac parcaiah de Patna a cumpărat a treia parte din a şep- 
tea parte din Conţeşti cu 33 taleri de la Tofan Buhăiu . 

1129 April 14, Iaşi. Alexandru Vodă lliuş dă carte lui 
Cazan biv postelaicel să scoată din satul Nisporeşti pe Iona- 
şeo şi Cazan feciorii lui Gherman, ca unii ce şi-au vândut o- 
cina şi au rămas diu judecată . . . 

7129 Mai 30, laşi. Alexandru Vodă Iliaş dă curte în mâna 
lui Cristea aprodul din Boreeşti şi fratelui său Toader de a-şi 
apăra moşia lor din Borceşti despre Cristea comişelul 
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1130 April 12. Iaşi. Stefan vodă Tomşa serie lui Arsenie 
biv logofăl ca să gonească din sat din Nisporeşti pe. lonaşco 
şi Căzan, care şi-au vândut părţile lor lui Boul visternie, a- 
ceasta pentru a linişti pe Aguhia jupăneasa lui Toader Boul 
şi pe ginerele ei Neculachi parcalab de Neamţ 

1130 Iunie 28. Iaşi. Stefan Tomşa Vodă dă dreptate Do- 
rhiței. fetei lui Drăghici Uscatul în procesul ce Pa avut cu A- 
gafia Booae visterniceasa şi cu ginerele ei Niculachi stolnic, 
şi-i dă să slăpânească a treia parte din a treia parte din Nis- 
poreşti, după ce au jurat cu 2% jurători . . 

7131 Febr. 8. Iaşi. Stefan Vodă Tomşa întăreşte măuă- 
slirei- de la Aron Vodă eu hramul Sf. Neculai, stăpânivea asu- 
pra moşiei Rânzeştii de la Prut. Fălciu. perdută în viclenie de 
Meleşlan postelnicul pentru hielenie cu Lobodă hătmanul că= 
zăcese în contra lui Aron Vodă . . 

1131 Iunie 25, Iaşi. Cartea Jui Stefan Tomşa cătră sluji- 
torii de la Putna să Iese în pace morile Tazlăului 

1133 Iunie 15. Hârlău. Radu Vodă întăreşte lui Focca u- 
riear şi femeii sale Marica fata lui Ţuţorman două părţi din 
satul Rotompăneşti pe Bogdana, ce le are de pe străbnnul său 
Toader Tazlău . . . . 

1135. Zapisul Tudosiei, prin care vinde partea sa din E- 
pureni lui Grama jilnicer cu 40 zloli . . 

1156 Ghenar 10; Iaşi. Miron Barnovskie Moghilă Vodă 
întăreşte lui Gh. Roşca visternic cumpărălura ce a făcnt pe o 
şesime din jumătate sat din Scobinţeni cu 73 taleri de la I0- 
naşro și fraţii lui . . . . 

7137: Dee. 19, Iaşi. Miron Bărnovski Moghilă Vodă serie carte lui Toader Echim şi Gh. Saula pentru alegerea hotare- 
lor Mânjei diacul din Văcoteşti despre Mâujeşti, partea călugă- 
rilor de la Galata . . . 

1137 lanuar 12, laşi. Carlea lui Miron Bărnovski Mo- 
ghilă Vodă dală eneghinei Salomia Comisoae spre a-şi line ju» 
mătate din Boldeşti zălogit de Ionaşro ficiorul lui Calapod pen- 
Ira 70 zloți luaţi eu camătă de 1 luni. . . 

„7131 Mart 11, laşi, Cartea veliţilor boeri pentru vânza- 
rea ce face în Pomârla Lupul diacon cătră Lupul biv vel dvor- 
nic şi parcalab la Neamt cu 80 lei şi anume: 2 părţi din 5 
părţi din jumătate de sat spre Codru, . . 

7i37- April 2. Iaşi. Miron Bărnovski Moghiiă Vodă înlă- 
tăreşte Lupului hiv vel dvornit şi parealab de Neamt cumpă- 
vălura ce a făcul cu 80 taleri de argint de la Lupul diacon şi 
de la fratele său Patraşco strănepoţi Draghii. şi anume 2 părţi 
din 3 părţi din a cincea parte de supt Codru. . 

1137 April î3. Iaşi. Mivon Barnovskie Mognilă Voevod 
întăreşte lui lvașco fiul lui Cârjău stolnic cumpărătura unei 
vii din Slipoteşii cu 30 taleri de la Ivana fata Bredei 

1437 lunie 10, laşi. Miron Barnovski Vodă milueşte mă- 
năstirea Hangul cea zidită de dânsul unde este hramul Vovi- 
denia cu mori şi heleştee pe Bahlueţ în hotarul Târgului Fru= 
mos, din tinutul Cârligăturei . . . 

7137 Aug. 10, Iaşi. Cartea Ini Miron Bârnovski Moghilă 
Vodă prin care scuteşe de orice angărie satul Bărlești, afară 
de cislă, de oare ca şi ei au a face strajă pe apa '"“azlăului ce- 
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3138 Dee. if. laşi. Alexandru Radu Vodă dă şi iulăreşște 

lui Yanasie dvornicul de gloată satul Avămeştii, ascultător din 

ocolul Târgului Frumos, legând dania eu mare blăstem „47 

138 Mai 10. Zapis de cumpărătură a Bechei parealabului 

de Bogdăneşti pentru mai multe parți din Bogdăneşti de la 

diferite neamuri ale lui . . , 

7138 Aug. 18 Iaşi. Caitea lui Moise Moghilă Voevod. că- 

tră Vasile Banul dvornic de g oată şi la şoltuzul eu părgarii 

de Târgul Frumos, cum şi lu preuti şi alte fete pentru alege- 

vea hotarului seliştei Avrămeştilor. a lui Tanase biv dvornic îţi 

4 7138 Aug. 18. Iaşi. Meisi Moghilă Vodă întăreşte lui lo= 

naşco biv dvornic moşia Avrămeşti dăruită lui de Alexandru 

Radu Vodă, din hotarul Târgului Frumos . Mb 

7139 Sept. 22, Hârlău. Moisi Moghila Vodă întăreşte lui 

Bejan armăşal cumpărăturile unei priseci d albine de la Diia 

şi Măcrina, cu preţ de 6 taleri . , „998 

2139 Oet. 1, Hârlăn. Moise Moghilă Vodă dă carte la mâ- 

nule Bechei diac de Bogdâneşti să-i ţină prisaca şi curatura 

de la Cotin. Iar Procopie călugărul să-şi aibă treaba numai cu 

prisaca tătâne-său . . . . 

7139 Noemb. î, Hârlău. Moisi "Moghilă Vodă judecă pri- 

125 

cina dintre Tanasă biv dvornic gtotnii şi Neaţgul deornic pen- Woanui 

tru un loc din hotarul satului Avrămeştii anume Prigorenii, 

dând rămas pe Neaegiil. iar Tănase a pus ferăe în visteria 

domnească . . . . 

1139 Dec. 21, laşi. Moisi Moghilă Vodă dă putere lui 

Stefan Bechea să-şi stăpânească prisaca de la locul numit Co» 

tina, ca cel ce a curăţit locul din pădure el şi cu femeia lui; 

dând rămas pe Procopie câlngărul şi pe -oră-să Protasia, fi- 

«iorli lui Păun. Stefan Bcke pune ferâe în visteria tării , 35. 

7139 April S. laşi. Moisi Moghilăa Vodă întăreşte lui Du- - 

mitru Buhuș visternie următoarele: o bucată de lac din hota- 

rul Târgului Frumos despre Criveşti, pentru 4 cai buni daţi 

țării : a teeia parte din a patra parte din Olășei pe Sacovăţ, 

parte din Olaşei pe Savovăţ, parte din Dumeni pe Prut, satul 

Vavătieştii (Bâcleşti), şi Hotceştii supt Strunga . 

7139 April 23. Iaşi. Moisi Moghila Vona serie carte lui 

Grapă din Ceratuani pentru pricina dintre Stefan Biachia dia- 

cul de Bogdăuesti şi dintre Pricopie călugărul pentru o prisacă 119 

1139 Aprii 27, aşi. Moise Moghilă Voda întăreşte lui 

Ştefan Bechea diacul din Bogdănești e prisacă în pădurea Co- 

tina, curaţită și descălecată de dânsul, dând rămas pe Proco- 

pie evmonah. Stefan Beche pune ferăe 12 zloți tătarăşti . 94 

7139 Mai 1, Iaşi. Moise Moghilă Vodă dărueşte lui Grama - 

biv stolnic stăpânire asupra moşiei pentru serviciile aduse de 

el domniei , . . „352 

1140, Zapis prin care Bechea parealab din Bogdănești 

cumpără cu î& lei batuti partea Candachiei şi fratii ei, ne- 

poţi Anisiei . . . „126 

1140 Dec. 9, Bârlad. Zapis de mărturie de la Savin Pră- 

jescul ve! dvornic şi Kicaş vel şătrar cum D. Gheuca vornic 

de gloată a cumpărat în Rotompăneşti zis şi Greci. de la ră- 

zeşi mai multe părţi cu 7Ozloţi . o „800 

7141 Sept. 223. Zapisul lui Vasile prin care vinde partea . 
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sa din Bâliţeşti pe Studeniţă lui Merăuţă parcalabul pentru că 
ş-a scos capul de la Bormo din cauza unui cal furat . 

7141 Noembre 7. Zapisul de mărturie a ureadnicului de 
Bârlad prin care atestă că Focșa din Băliteşti a vândut par: 
tea sa din Băliteşti lui Ifrim pentru 1 cal şi 4 oi, biciuluit ca: 
lul a 30 lei, iar oaeu a un leu . . . 

7141 Noembrie 21, laşi. Alexundru Vodă Iliaș întăreşte 
lui Dumitru Buhuş treti logofăt stăpânirea peste toate propri- 
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tăţile lui în S ţinuturi şi în sumă de 1% sale întregi, 22 părți. - 
de ocină, 3 locuri de fânate, 3 vii, 10 heleştee, 4 ferestrae, 2 
piue, 18 mori, 2 prisăci, 2 livezi şi un pod pe Siret şi altul pe Prut 

7141 Mart 11, laşi. Alexandru Vodă Iliaş întăreşte lui 
Naşeul cumpărătura ce a făcut în hotarul Dumbrăvitei a unei 
prisăci, în poiana mănăstirei mai în sus de prisaca cea veche 
la piatra Cârnitei (fântânei) de la Guţă fiul lui Tăbuei din Bol- 
deşti cu 10 zloți curați . . . 

ante 7142. Zapisul lui Toma Birtoc prin care vinde lui 
Toader Boldescul şi fratelui său Gheorghe Boldescul cu 75 zloți 
parlea lui din Tuleşti . E . 

1142 Dec. 2, laşi. Moisi Moghilă Vodă întăreşte mai multe 
cumpărături facute în satul Ciuneeşti pe Bahlueţ la Cărligătură 
de la nepoții lui Giurgea stolnicul de cătră Văvlan cu Marica. 
David cu Nazaria, Nastasia, Gligorcea, lohaşeo cu Vasilea şi 
Istratie cu Mărica . . . 

7142 Dec, 3, laşi. Moise Moghilă Vodă întăreşte lui Pă- 
traşco Boldescul parealab fiul lui Toader Boldeseul cumpără- 
turile făcute în vii din jurul târgului în preţ de 410 taleri de argint 

7142 Dec. 20. Iaşi. Moise Movilă Vodă întăreşte vânzările 
ce fac în satul Ciunceşti la Cârligătura, Irimia Neacşul ficiorul 
Jurjii Neacşului stolnie şi nepoţii lui, copii Ioanei, către dife- 
rite persoane , . . . 

1142 Ghenar 15. Moise Moghilă Vodă dărueşte lui Paă- 
traşeo strănepot lui Ivaneco sulger trei părţi din satul Căbicenii 
ot Dorohoi, foaste ale lui Miron Barnovskie şi: rămase domniei 

1142 Fev. 28. laşi. Moisi Moghilă Vodă dă ramas pe Be- 
jan din Bicani în judecata ce-a avut cu Ionaşco pentru părţi 
din Balosineşti şi Bicaui pe Smila. Se pune ferăe . 

1660. Martie 14. Zapisul veliţilur boeri prin care-se a- 
testă că Pană Filipescul vel visternie a cumparat moşia sa din 
Nenciuleşti, județul ilfov de la Radul fiul -lui Şerban vist. pen- 
tru 111 galbeni şi 5 vecini, anume. 278 stâvjeni . 

Fără dată de an şi zi. Zapisul de mărturiea lui uraşeo 
parcalab. Cârlig hotnog şi alţii pentru Boul visternie cum a 
cumparat de la Jurj partea lui din Nisporeşti a treia parte din 
a treia parte cu preţ de 40 taleri bani peşin, iar restul la fa: 
cerea diresului . . . . 

Fără veleat. Zapisul de mărturie a lui Ionaşc» Peaie 
pentru zălogul ce a pis Toader ginerele lui Samoil, partea lui 
de ocină din Nisporeşti cătră Boul visternie pentru 3 ughi şi 
un bou . SI . . . 

Fără veleat, lunie 6, Davideni. Zapisul de mărturie a 
lui Toader Cârlig visternicel din Briţcani cum Boul visternie 
a cumpărat cu 20 taleri, partea lui Siminie aproa fiul Eremiei 
din Nisporeşti . . .. 
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Fără veleat. Gaspar Vodă dă carte de stăpânire lui Ne- 
culachi vel stolnic, ginerele Agafiei jupăneasa lui Toader Boul visternicul, să-şi oprească satul Nisporeştii, cu vecinii fără a da ceva Buhmăteşiilor şi Popeştilor . . 

Fără veleat. Zapis de mărturie pentru Sava fiul lui Pa- 
teaşeo Prăjeseul din Movilă, cum a vândut lui Mareo din Rus- ciori partea lui din Bogdănești cu 80 taleri . Fără veleat. Zapis. priv care Naşcul din Muşeteşti cum- pără cu 110 zloți tătărăşti partea Himiei, fata lui Yăscan, din Mileşti . , . . 

: Fâvă veleat. Zapisul lui Moisei din Deleni (Falciu), vechi Micşenesti, prin care vinde lui Petre Parcalab cu 30 galbeni partea iui din Deleni . . . . 
Fără veleat. Ghenar 11. Zapisul lui Jurj Şoltuzul de Bâr. 

Pag. 

lad eu 12 părgări pentru vânzarea cătră Păcurar din Greci a : părților Vasilcăi şi lui Grozav cu 15 zloți tătărășu . 
Fară an, lunie 23. Trotuș. Zapisul şoltuzului de Trotuş 

cu părgarii săi prin care întăresc vânzarea, ce a fâcut'o Ursul 
cătră Dumitru, a 6 pământuri din Hărtăneşti cu 6 ughi bani buni 

Fără veleat (cătră 7114). Toader Veveriţă mare spatar dă zapis de mărturie cum a ales locul S+obinţenilor despre A- 
lexa postelnicul în satul Buzeşii. Hoturele s'au ales prin oameni 
juraţi în biserică în număr de 6 inşi, câte trei de parle . 

Fără veleat. Iunie 15. (prope (7141). Stratul Bolea şi Lu- 
pul Cupar cu jupăneasa lui Irina fata Nastasiei Enculeusa, 
schimbă cu Dumitra Buhuş, dând jumătate dia Răvăsani în ţi» 
nutul Romanului pentru jumătate din Bărgăoani de la Fălciu 

Fara veleat, Iulie 9. (prope 7141). Stratul Bulea şi Lupul 
Cupar cu jupăneasa lui Erina a Nastasiei Enculeasa vând lui 
Dumitraşco Buhuş jumătate selişie Răvacani pentru 40 matee 

Fâră dată (eatră 7141]). Zapis prin care Bechea pareala- 
bul de Bogdănești cumpără cu 16 galbeni din a patra parte 
din Bogdănești. partea lui Ion Măcâu, 3 părţi din 5 părti a 
moşului lor Ioachim Helgiui , . . 

Fără veleat (cătră 7052). Zapis prin care louaşeo valag 
şi cu femeia lui Chelsiu cumpară partea cumnatelor sale. Sora 
şi Anghelina din sat din Bogdănești , , 

Fără veleat (cătră 7140). Zapisul prin care Bechea par- 
calabul de Bogdănești cumpără partea lui Stefan ficiarul Ga- 
hiei cu patru galbeni. luată de la unchiul său Andreica, pen: 
tru neplata unui bou, preteluit cu 4 galbeni 

Fără veleat (cătră 7129). Zapis priu care Cristea din Bor- ceşti dă partea lui de ocină din Unguraşi fratelui său Toader 
care a plătit 10 galbeni pentru el la Pavă]. zălogul facut de Cristea incă de supt Radul Vodă . . E 

Fără veleat (catra 1137). Mărturia a 5 boeri pentru pri- 
cina de fânaţ din Văcoteşti dintre Corlat Uricar şi între răze- 
şul său Oancea . , . . 

Fără veleat (cătră 7100). Zapisul Vasilcăi jupăneasa lui 
pan lonaşco Vuartie postelnic cu fii săi Luţul şi Gavril, prin 
care arală că împrumutându-se Ionașco cu 120 0 aspri de la 
lonaşea Tolocico a pus zălog jumătate din satul Liş ia. Cu ba- 
nii luaţi s'a plătit 12000 lei datoria tatălui lor făcută la un ji- 
dov Iacob din Ţarigrad . , . 
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Fără veleat (cătră 7129). Zapisul lui Toader Corauga din 
Micești prin care vinde lui Costantin ficiorul lui Iftimie cu 15 lei 
o livadă cu pomet în Miceşti din cauza foametei 

Fără veleat (cătră 7116), Costantin Moghilă Voevod întă- 
reşte lui Kiriţă Dumitrache Paleologul marele poștelnic, cum- 
părătura ce a făcut Antonia preuteasa popii Măciucă. cu preț 
de 30 taleri in satul Mâleştii pe Prut în tinutul Iaşilor . 

Fară veleat (secl. XVI). Zapisul adeverit de soltuzul şi 
cei 12 pargări din Baea, prin care popa Toader cumpără cu 
16 taleri de ia Stefan din Floceşti a treia parte din partea Eremiei 

Fără veleat (cătră 7094). August. Petru Vodă Șchiopul 
întăreşte popei Roman, nepot lui Gherasim, cumpărăturile ce 
a făcut în satul Bârnova cu 175 galbeni de la Petriman va- 
tah și Ion strănepoţi Costei visternicul . . 
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