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PREFAȚA 
—— 

În volumul III al colecției mele „Surele şi Iz- 
voade“ am ținut să Slrâng documente slavo-române 
numai cin epoca lui Vasile Lupul. 

Prin lungimea sa fală cu domniile anterioare. 
şi urmâloare; prin faplele culturale săvârşite în 
timpul acestei domnii, merită un deosebi! interes de a 
se Slărni asupra ei mai mult prin publicarea în corp 
a fuluror actelor de cancelarie eşile din acea vreme. 

Ar fi fost ceva pripit pentru mine să schițez aici 
câle-va pagini din domnia lui Vasile Lupul, numai 
după actele publicate de mine în acest volum. Asemenea 
acte ne vorbesc mai mult de viaja socială a epocei 
şi este mult pentru noi lucrul acesta. 

De fapt malerialul se găseşte orânduit în 
indicele ce întovărăşeşte aces volum, unde găsim. 

toate numele de oameni, oraşe, sale şi judete; iar 

în sumar ni se arală afacerile multiple de care 
vorbesc documentele noastre. 

Cetitorul va erta căin publicarea acestor documente 
mam păstrat şirul cronologic. Varietatea izvoarelor, 
greutatea culegerii. lor, deosebirea de timp, în care 
mi-au câzut în mână; apoi împrăşharea lor în 
cele 13 vol. inedite de documente mai toate legate în
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corp mare, nu ne-au înlesnit aşezarea lor in ordine. 
Celitorul însă o vede în tabla de materii. unde do- 
cumentele sint orânaduite cronologic. NI 

Pentru lămurirea cetitorului fin a face aici v 
clasificare a intregului material Publicat in acest 
volum. 

a În primul loc găsim la 7o cărți domneşti lispi- 
soace) de iulăriri de proprielaţi prin vânzări şi cunm- 
pârări. Limba in aceste acte publice este in foarte 
mare majoritate slavonă, câci din 7O 1Sfisoace y0s- 
pod numai 3 sint scrise în româneşte. Celelalle 63 
sînt în Slavoneşte. În jurul domnului limba slavon 
Sa mânfinul mai mull. 

În al doilea 7oc ave n cărți domneşti de chemat ia divan sau de introdus acţiune în cercelare prin bo- eri, boerinași şi alle Slugi și diregători domnești. Aceste sînt în numâr de 27, toate însa sînt scrise în româneşte, 'fențru că la Slujbaşri inferiori dit stat limba slavonă era necunoscută Și deci domnul nu putea corespunde de cât în româneşte. 
În al treilea loc avem cărți domneşti de jude. cală, prin care se dă râmas sau se câșligă o pri. cină. În asemenea categorie de acte publice limba o găsim în luptă: româna cu slavona. Din 12 docu- mente de acest fel 7 sint scrisz în slavoneşte şi ş în vominește. Deci şi din această categorie de acte Scoalem un învăfamânt asupra caraclerului oficial al limbei slavone. Părţile chemate în proces ascul. iau procesul în române;jte; iar diacul care redacta actul îl scria după calitatea socială a păâriilor, ori în Slavoneşte ori în româneşte. | În al patrulea loc avea cârti de divan ale we- ditilor. boeri, date Pentru vânzări şi 7ecunoaşteri de Proprietate. Pe lângă că asemenea cârți ae divau ne arată extinderea ce a luat boerimea la viata po- e 

s » vedem că și bo- erii de divan începuse a întrebuința mai mulj limba română de câi cea slavonă, căci din II asemenea 
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cărți ce cuprinde volumul nostru 9 sint Scrise în 
româneşte şi numai 2 în Slavoneşte. 

In al cincilea loc avem zapisele parhculare 
de ori ce categorie, pentru vânzari, cumpărări și 
alte întâmplări foarle interesante pentru cunoașterea 
vieții publice de atunci. Din 36 de asemenea zapise 
numa unul îl avem scris în Slavoneşte, şi anume al 
marehu logofăt, primul boer din divan şi . şeful 

cancelariei. Pătraşco Başolă, care crede că şi un 
zapis particular se poate scrie în slavoneşte, limba pe 
care o întrebuința şi pentru afacerile sale private. 

Practica juridică o găsim in cele 72 carți de 
Judecată. Putem ceti acolo bunul simt care era câ- 
lăuza din vechi în pdecătile țări; apoi luarea în 
samă a obiceiului ării — Zaconul fării —şi chiar ici 
pe colea se făcea apel şi la pravila. 

Jerarhie în instantele juaecătorești nu era. Pentru 
chestii mari şi mici, pentru prima şi ultima înfălișare, 
folul mergea la divan; de acea îmbinând cărtile ae 

chemare la divan, cărțile de cercetări și 1scodiri, cu 
cărtile de judecată, vom prinde putin mersul şi naş- 
ferea procedurii. 

Seple cârți de judecată ne vorbesc de ferăe, care 
continnă de a figura ca taxă legală pentru curmare 
definitivă a judecăților de supt Vasile Lupul Vodă. 

Multumind din inimă tuturor prietinilor, cart 
mi-au încredințat cu grăbire arhivele lor de acte 
vechi pentru cetire și transcriere, nu mă pot opri de 
a nu constala că lor datoresc putinta şi acestui vo- 
him, cum şi a celor-lalte ce vor urma, căci munca 
de a copia alle acte şi vechi şi nouă din aceste ar- 
hive particulare, cum şi dragostea de a mi le co- 
munica nu Sa împutinal, ci a sporit cu atât mai 
mult, cu cât sint ajuns la finele vol. XIII de doc. 
inedite, în care am copiat eu cu mâna mea peste 
2000 documente, vestul până la 6000 fină munca
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harnicilor şi destoinicilor mei elevi, colaboratori neo: 
bosifi, ceia ce le face cinste. 

În miile de documente, ce întră în marea mea 
colecție găsesc oglindirea întregii vieți moldovineşti din 
/recul cu toate feţele ei Iriste şi vesele, căci in actul 
obştesc sau privat strămoşii noştri şi-au Bus tol su: 
felul lor, tot interesul lor, viala lor, deci adevă- 
rul Social pe deantregul. 

29 Iunie în ziua d» Sân-Petru | Gh. Ghibănescu 
*
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1) Document din 7143 Iulie 21, lasi. 

Suma» : . Cartea lui Vasile Vodă Lupul pentru a se scoate din 

satul Nisporeşti pe lonuşco şi Cazan, a căror parte s'a fost vândut 

lui Toader Boul visternic, acum răposat, şi să nu mai supere pe 

jupâneasa Agahia Bhoae şi pe ginerile ei Neculachi vel stolnic. 

+ Hu Racnaie. BOEBOAA. Bi MACTIIR FenApA BEAMAH MWA- 

AdECROH. DHIUIEA TOCNOACTEAMH cavs" name | (loc gol) Ade ru 

auâmu îpe Maaokaack NpEA, HAM HekSaakie 3&T HOKOH | aro 

TPoaacp Rova BHCTEpHHK. Ha IÎWHaNIKO Hi Ha EpaT cro Rz- 

sau wrHecnopeţi peuvun ! MEA, rocnoACTEAAU. ARE WHH Np9- 

AdAH BAN EAHd UAcT 34 WTHHHY ToaaepoRu Hova EHCT'EpHHR ! 

wm ccao Huenopetţi. a EZAA Bha pi AH Lătuinap RWEBCAH Wu 

gacraack n Tk | raan Ha Kikrnuk Boae H Hă Hekvaakie Er cu. 

PAAH Tăa HI BEUEHAA UACT SA | WTHHRV. HHO nukruw'k Boae. n BET 

m Hukvaakie ccmaan Ha Huy wm npk(A) Bcere | CARTA RAKO 

WHH VRABSRAAA H AHCT WT Lamunăp EWEEWAA H WT arda ApS 

EWEROAA. H Eba | NOCPARHAA HM AH KARE Aa HSHANT W'T 

ceace Hecnopeg. a win Aăke H AO HAR HE | H3HAGUIE. NpOPOX 

TAKE VApHUL CECT AHCT POCNOACTEAMH . . . „ H3BAAHUN Hă HEX 

wr (esa Hucnopei. H A NCCPARHIIi HM AH RâKO Ad H3H- 

HAHT Wa, CX Bec WTO BBAET | HMATH. ă AIE he HBHHAET Ha 

AHN” Ad EBACT 34 PACE Ri EWAH N9PTVBV POCIOACTEAMH ia 

Rom Cr MHHTU KPHEAA WHU AA CTAHVIr 84 AU npka roc- 

NOACTBAMU. CAM NHIDEM, | H Hak HE VUHHHIUE, 

Gama LocnoAHHa pe, 

(une v ac akro) Fapmr. EOa kă. 

Narpauko Bamorz BEA arober vuna. SMarăa Apr. 

Surete III. 
i
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Traducere 

Iw Vasile Voevod, din mila lui Dumnezeu, Domnu 
țării Moldaviei, scriem Domnia mea slugii noastre. .., 
dăm ţie a şti că s'au jăluit înaintea noastra Neculache 
ginerele răposatului Toader Boul vislernic, pe 10- 
naşco şi pe fratele său Cuzan din Nisporeşii zicind 
înaintea Domniei mele ca ei ar fi vindut o parte de 
ocina lui Toader Boul visternic din satul Nisporeşti: 
iar când au fost în zilele lui Gaşpar Voevod, ei 
sau sculat şi au parât pe jupaneasa Booue şi pe 
Neculache ginerele ei pentru acea de mai sus zisă 
parte de ocină, deci jupăneasa Booae şi giuerele 
său Neculache i-au remas pe diuşii dinaintea a tot sfatul precum ei au aratat şi carte de la (Gaşpar 
Voevod şi de la Alexandru Voevod şi le-au fost pus lor şi zi sa iasă din satul Nisporești, dar ei şi pănă acum n'au eşit, pentru aceia dacă vei ve- dea această carte a Domniei mele, tu să-i scoţi pre dinşii din satul Nisporeştii, și sa le pui lor zi ca să iasă cu ce vor. fi avind, iar de n'or eşi să fie de gloabă 12 boi porții Domnii mele, iar cui i sar părea strâmbatate aceia să stea de faţă înainleu Dom- niei mele; aceasta scriem și întu”'alt chip să nu faci. 

Insuşi Domnul au poruucit. 
Seris- în Iaşi la anul 7143 lulie 21. 

Patraşco Başota ve] logofăt. 

Alexandru 

NOTITE 

Originalul hârtie, act a D-nei Ana Roseti, şi Izvoade VII]. 44). cf. v 
laşi (Surele 

ol. IL, 48, 55. Pee ete ceară roşie.
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2. Document din 7142 Aug. 20. laşi. 

Sumar: Vasile Vodă Lupul dă câştig de cauză lui Sava Ganea 

şi ai lui pentru un câmp ce le-ar fi surpat apa Moldovii, punâud ferăe 
> 

12 zloți şi dând rămas pe Nechita din Leuteşti 

Hiw Bacuait ROEROAd. BOXER MHAȘCTIID rOcnoAApă BEM 

MOAAABCECU. W6 NpIAACUIĂ Mpa, Ham. n np'EA, HawHA | 

MOAAAECKHMH  BOAEpU. REAHKHAMU H MAAHA, HexuTra cHHz 

Canon. ca cgenmu pasti. ww Aevren. Hi eraăuek 34 

AHUn NpEA Ham, ca GaBă Tank nu ca Toaatp Hear. n ca 

Van | regie Bakuak. n ca unu pzăăuu H WT dhuțaemu. n 

com wi Mura. paAt HBK. | noakuu. wro SpBaan 

pa MiwaaeBk. wr Mere Hy. ca MHOro ckuoaTAn. HH9 

Hera | ca BECHMH pă FIiHAn €ro pru a%E TOT Aero EC'Th 

ua Adanie wr Grponu a9reger. a ApSrAy Hapae | niz. He 

aBHA NpEA Ham TAUR... . H3SCTE 6CT UTE Ras44. d CALA 

nau 'Toaarp Mea, i Gagaj lant. n Taurogis RBaknaa. H 

SpaTilaM Hy WT ceAo ĂHX Aer. WHH WKABCBAA. NpEA Ran | 

HCHHCOR Bă no rapa Aenie wP Îlerpz ROEBOAA. H NaKHX HCNHCOR 

34 NOPRPBEALNIE, Hi 84 | CAMOTpEHIE. W'TO CAMOTPHAN HM Grpou 

awreger. we Epnmia Mornaa ROEROAA. RâRO H3Epaa | HM TOrad 

-roru noaknui. cz CEHOMATAN Uepeâ MCAAGEE pEna AC AHNOBE 

un akckoge. | ne PocnoAcTEanu că BECHMH HAtmHMA goakpi, 

aHA baie ba HekuTă cHHA CARORE UOANRERA BE3 HapE | AchiE. 

Man CAMOTPHXOM . . . Bă H NOCAHXOAM. Ha HHX TA . . - 

NOCAA)Xo AM Mc POCiIOACTBAMH. AC | goakpun nam Îlzrpauko Rera 

EHR REA CNATAp H AC APAN ACEpH. H. CHHOBE EOAEpekHy. IAKD Ad 

HAAET | win DBSCOKOTATA H Hân ASBpo "TOTU noaEuu ca ckno- 

marMu 4 ca nacuka ânci. PaK €AMOTBHAN | CA MHOPH CATA 

POCNSACTBAMI H CHHOBE BOAEPCRHX. H wepimere roru noakun. 

ez ekHoxaT AC | AHnoBu H akckoBH. a. . - EET Să ABANHNY. 

Cagoan Pank n Toaarp Hear. n Lanropie Bahna ca pa! 

akmum HK. a Hekira cHHA GaRo. WHH XOAHA UĂRA ABXHE. H
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BE3 HCIIPAR, "FAXE 30CTAA WH ca R&CI | mn paskinum îro up 
HPEA, POCNOACTEAAUI. H BEC 3AKOHA 3EMekoH. a Caka Vank. u 
Toaasp H Canrepie | Bakuak cx paskutum HTC ACUPARAN- 
anek wr  npBA, POEROACTRAAN. H npEA, nana Bcakpu. n 
NOCTA | Ba con depzu. Ba RHCTAp  POCNCACTRAAUI. Ri. BACH 
BHTHX. H HMAan WHH Hi ApVE HCnHCOR W'P MOHCEA ROEROAA. na- 
RUX | 8a npkuica. H 3a Zepze. ku pai wr unu ua upka, 
Hekn'ra ca Bzcum pain cre Boaiie Ad HE HMAcP | Wu Man 
TĂrATH. A HH ACBHEATH KOAMkE Ha E&RH, dă ate Man “rkraru 
HAH tagaker NERHX Bannce | Aa ce ne EkpoPr. HX AA cr ga 
TASĂBA NOpTY rOcnoAHHZ K BOA, N HAR Ad HE BxALT. 

V tac. gakr apa, ax. K. 
Ilzvpamko Bauer KEA AsPodber nekaa. 

Iduna. 

Traducere 

e 

lo Vasile Voevod, eu miia lui Dumnezeu Domn Tarii Moldaviei, iata a venit înaintea noastra şi înaintea a lor noştri moldoveneşti hboeri a mari și a mici MVekita fiul Savei cu ai săi razeasi Qin Leu- teşti şi s'a judeca! de fata înaintea noastra cu Sava Ganea şi cu Toader Isac şi cu Glisore Blean- dea şi cu alţi răzeaşi ai lor din Mibaeşti si din Si din Miteşti pentru oare care câmpii ce le-ar fi surpat apa Moldovei din locul lor si cu multe fânețe. Deci Nekita cu toți răzeşii lui zie cum acel loc le este lor daanie de la Stroici logofăt, dar alte di- vease_n'au _arălat înaintea noastră, ci numai din gură este ce au arătat. Iar sluga noastra Toader Isac şi Sava Ganea ȘI Gligorie Bleandea Şi fraţii lor din satul Mihaeşti. Dânşii au arătat înaintea noastră ispisoe de întaritura da la Petru Voevod Şi isrăşi ispisoe
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de întărilură şi de cercetare cea cercetal lor Stro- 

ici logotat, de la Irimia Moghila Voevod, cum le-a 

ales lor atunci ucele şesuri cu fânețe peste apa 

Moldovei cu priseci şi rediuri. Deci domnia mea cu 

toți ai noştri boiari văzînd pe Nekita fiu! Savei or 

fară direase i-am mai cercetat lui lege şi Pam tri- 

mes pe el .... . cu cartea domniei mele la bo: 

iarivul nostru Patraşco Boul biv vel spatar şi 

la oameni buni şi la fii de boiari ca să aibă ale 

mai socoti mai bine acele câmpii cu fânețe şi cu. 

prisaca Gavei ; deci su cercetat cu multe slugi 

domneşti şi fii de boeri şi sau aflat acele câmpii 

cu fânețe la priseci şi rediuri cum ... să fie de 

moşie Savei Gauei şi lui Toader Isac şi lui Gli- 

gore Bleandea cu răzaşii lor, iar Nekita fiul Sa- - 

i vei au eşit om minciunos, şi fără ispravă; deci a 

rămas diusul cu toti raăzeşii lui dinaintea domniei 

meale şi din toata legea țării, iar Sava Ganea şi 

Toader Isac şi Gligorie Bleaidea cu răzeşii lor ei 

S'au îndreptat dinaintea domniei meale şi înaintea 

a lor noştri boeri, şi şi-au pus loruşi ferăe în vis- 

tesul domnesc 12 zloti bătuţi; şi au avul ei alt 

ispisoc de la Moise Voevod, iarăşi de primire şi 

de ferăe. Pentru aceia de acum înainte Nekita şi 

cu toți răzeşii lui mai mult să nu aibă ei a se 

mai judeca nici a se prici vre o dată în veci, iar 

care Sar mai încerca a se judeca sau ar arăta 

niscaiva zapise, să nu se creada, ci să fie de gloaba | 

la poarta domnească 20 boi, şi altfel să nu fie. ; 

In Iaşi leat 1142 Avg. 20. | 

Patraşco Başota vel logofat iscal. 
[lanaki 

NOTE 

Originalul hârtie ; acta Spiridon Icimes-u ; (Surete şi 

Izvoade VIII, ;1). Pecetea ceară aplicată.
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3. Document din 7146. Febr. 15. laşi. 
Sumar : VasileVodă Lupul întăreşte boernlui Toma Cantacuzino 

vel stolnic cumpărătu-a făcută în satul Tupilati cu 26 lei bâtuţi de la 
Gavril Zupco sin Spiridon Zupeo, pe ciediiiţă Zapisului dat de marii 
boeri de divan. 

+ Iw Vasilie Voevoda. bjiiu milstiiu g*ndra zemli 
Mo!davscoi. adecă au vinitu înnaintea ! noastră și 
înnaintea boiarilor noştri mulduveneşti a mari și a 
mici | boiarinul domnii mea! Toma stolnicul ce mare. 
cu un zapis de mar | turie de la credincoşi şi cios- 

tiți boiarii domnii mel Gavrilaş logo |! fatul cel mare 
şi de la Savin vornicul cel mare de țara de gos şi 
de la Dumitraşco Şoldan vornicul &l mare ce tara 
de sus. și de la Gavril |! hatmanul. şi de la Gli- 
gorie Ureache spatarul cel mari. şi de la Dumitru 
Buhuş | cau fost vistearnic. Aşea seriindu şi martu- 
risindu intracel zapis cum au | vinit înnaintea lor 
Gavril Zupco fiorul lui Spiridon den Tupilați de 
ni | me silitu. nice înpresuratu. ce de a lui buna 
voe au vândut a sa direaptă | ocină şi meşie den 
satu den Tupilați ce iuste pre apa Moldovei ia ţi | 
nutul Sutkvei a&hra otină au vândutu boiarinului dom- 
nii meali Tomei | stolnicului celui mari dereptu do. 
aw săci şi şeas lei bătuți cu tot venitul ce sa vini 
den totu | locul cu vatra de satu şi cu vad şi cu 
fânaţu şi cu pamânturi | în tarin ŞI cu pădure. însă 
partea lui far de altor fraţi ai lui şi pănna naul 
intrebalu de toţi frații lui şi rudele lui și pănă nau 
fost cu voia tuturora Il nau vrutu să vânzaă. derept- 
a&k noi d'kaca am vazutu ace] Zapis scriindu 
măr | turie de la cinstiţi şi credintoşi boiarii do 
uit meali carii 
ŞI am daiu şi 

de 

m- 
ma! sus scriem | noi încă am crezut 

am întăritu ca s(a) hie boiarinului 
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domniei mea! | Tomei stolnicului celui mari, şi de 

la noi dare şi miluiri, şi di! reaptă ocină și moşie 

şi cumpărătură neclătită nici dană | oară în veati. 

preste cartea domnii meal. 

Sam gospodnz veleal. 

u las vlt. 7146. Febr. î5. 

Gavril Mateiaşi vel logofăt iscal 

NOT 

Originalul hârtie ; acta Spiridon Irimescu, laşi (Surete- 

şi lzvoade VIII, 60). Pecete ciară aplicată. 

4. Document din 7146. Iunie 15. Xaşi. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Toma Cantacuzino vel 

stoluie cumpărăturile ce a facut în Tupilați eu 60 lei de la Cazan 

sin Stefan Bleandă, pe zapisul de mărturie a mai multor boeri. 

T Hw Eacuais ROEBOAA EOII. AMIAOCTIR, POCNOAAPĂ. BEMAE, 

MOAAABEROH. WE NIBIHAE MBA, | Ham. A NpAA,. VCHA. HAMLEMH. 

MOAAARERHMH. BOAAPH. BFAHRHX. H MAMĂ | HâeAw. BABHOMV. 

zoaapun. Toma. Rea. CTOAHHK. CA HAHN, Bâc. SA CRAA AT EAc- 

ae. w? Hnnbanie Bazata. n WT Iarpauo Uwreaa Xor- 

nor. u wr Luwprie | Bwuyva. în we Pwnamukw Pzenwr, wr Ew- 

Actii. ui wT Twâarp. w Twnnaauu. n wi Ewawhitu, Lu wT 

HNAX. MHETH AAH. ACEpH. Hi ROHHH np'kAnin. CUBA MHcatatpi. 

H CREA ETEACROLAMIA ! RA POT SaNHe KARO MpINAE DpAA, HHAH, 

Kasau cun Ijedan RaauA E. Buvk rap | THU, WT TSunaauu. 

VW ETO AMWEGWHU EWAW. HERHM HENWHIVISASH. AHENBHCEAW | Bau. 

H N9WAAA CEWUL NpAgă WTHHNV A AAAHHNI. Hi RHKYnacuie, WT 

cea Trnnaaui. |V BROAOCT CvuaRekou. UTO KVNHA. WTEUZ EFO 

wm dana. un wm GOnuta. n nwawguna WT uacr Basa bwy- 

mark, u wr EpanHnkSA. H AEBAT. HHRH. WT ACT Iez(an). 

ue ser Wr uacT | Xapu E. W7 BATPWE CEAW. H WT WApHH. A
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WT CEHOKATH, H WT Wunipenie. H WT APA: Bpat. Hr anck. 
n wr EWAJ. H WT BZCA MACTW,. uTw ck M3BEpEr. uacr ers, 
Taă  NPWAAA. Hăutt BapHoar, Ewakpun Toma Rea crwa- 
HHE. PAN  WIECT AECAT AH | BUTHX n Răcranck nau, 
BApiwaw EWakpun, Toma Bea CTOAHHR. H NA4THA Seuk |! sa 
Hcnazui Tux. nuH&Su. rwrwau. Ă. aa prk. Esau cun iție- 
fan Baanatk Bu. | Tragruu, wr Trnuaauu. Hu TOCAOOACTEaAMN 
H EACEPO HAIErO CABATH. 1aKWRE. RUA By rw | neruuin. 
BăNHC "TAKE iHeaiăiuH. n c&aa/ETeAcRorai. TOCHSACTRaMu, 
BEpwBâzwai. n wr | nac ete. AdĂWĂWA, H IWTpEAukoa. 
EWAGBBHH PoenoAcCTBaMnH, Rapnin. Toma. | BEA CTWANINR. Ha Po 
TiU. EHINNpAApeuenin. uacru 3a WTHHHE. we Tvunaaun j ue 
CVT 3ă AAMAHHNY. n 34 BHkvnaenis, uroc'k H3REpET. Aa EzAer: 
H WTP TOCNOACTEAMH | upaga wrHunv. n EHRPNAEĂE n vpHK, n 
NOTBPAXALHIiE că BacRM AwrwAwm, | Henwpwur nu HHROANE. 
Ha &Ekin kauniu. un Hu Ad CE he vmnuaer, 

CAAM POeNoAHHZ Reaaa. 

Si tac Bakr. apa. ku. er. 

Iiluzur Heniesu 

Traducere 
———— 

lo Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu. Domn țării Moldaviei. iata a venit înaintea noastra si îna- intna tuturor alor noştri Moldovineşti. boeri. «i mari ŞI a mici. al nostru credincios. boiariu. Toma. vel. stolnic. cu un zapis. de marturie. de lu Ipifanie Bahnaşul. şi de la Patraşco Ciogolea Hotnog şi de la Gheorghi Boțul. şi de Ia lonaşco Raspop.! din Bodești. Şi de la Toader din Tupilați. şi de la Co- moniţ. şi de la alţi mulți oameni. buni. ŞI militari curteni. aceasta scriind şi mărturisind în acel za- PIS. cum au veniţ înaintea lor Cazan fiul lui
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Lupu Bleandea. nepol lui Ghearghiţ. din Tupilați. 
de a lui bună voe. de nimeni silit nici asuprit și 
a vândut u lor dreaptă ocina şi moşie. și cumpă- 
rături din sal din Tupilați. la ținutul Sucevei ce 
Pa cumpărat tatal lui de la Manea şi de la Onciul 
şi jumătate din partea lui Cazan Bohmatea. şi de la 
Crainieul şi 9 pamânturi din partea lui Stefan. ce 
este din partea Ilerfei. diu vatra de sat. și din 
țarină. şi din fânaţe. și din curături. şi din dum- 
bravă. şi din pădure. şi din apă. şi din tot locul. 
ce i se va alege. partea lui aceia au vândut la al 

nostru credincios boiarin Toma vel stolnic pentru 
şese zeci lei batuti, şi s'a sculat al nostru credin- 
cios boiarin Toma vel stolnic şi a plătit toţi deplin 
acei bani gata 60. în mânule lui Cazan fiul lui 
Bleandea nepot lui Ghiarghiţ din Tupilați. Deci Dom- 
nia mea şi cu întregul sfat. cum am văzut acel în- 
credinţat zapis ustfel scriind şi mărturisind. Dom- 
nia mea am încredințat şi de la noi încă am dat 
şi am întărit boiarinului nostru credincios Tomei 
vel stolnic. pe acele mai sus zise. părți de ocină, 

din Tupilați, care-i sunt de moşie şi de cumpără- 
tură ce i-se vor aleage să fie şi de la domnia mea 

dreapta ocină şi cumparătură şi uric şi întâritură. 

cu toate veniturile veruşuit nici odânăoară în vecii . 

vecilor şi altul să nu se amestece. 

Insuşi Domnul a poruucil. 

lu laşi la anul 7146 lunie 15. 

Gavril Mateiaş vel logofat 

lavaş Belicu 

NOTE 

Originalul hărtie, acta Spiridon Irimescu, laşi (Su- 

rele şi Izvoade VIII, 64). Pecele în ceară roşie sfarmată. 

Surete III | 2
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5. Document din fit? Fevr. 13. Iași. 

Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Toma Cantacuzino vel 
stolnie cumpărătura ce a făcut cu 45 lei în salul Tupilaţi de la Toa- 
der şi fraţii lui nepoți lui Popa Bleandă. - 

Fiâ Racnaie BROEROAd. BOI AMIANCTIIO. POCNOAAPA BEMAN 

AWAAARCRON. te NpiuAe NpEA, Hanul. | n npka, Serra HauritAtu 

BOAEpU. REAHKHMH. H AtaaHAti. Toaarp n ceerpu | rw rata. 

H Gepa. cunoge Heak Gr TSnnaan, aria  Macracki. cecrpu 

Ion | Baban. nw uk ACBpON BOAH. HEREA MENSUVEA EA. Ant 

NpHceAwBânH. | H NpoAaan cRWHE pate wrunuv ni AkAnnv n 

KSnemHw. ww ceaw TSnHaaui. | up BA ww uacr ne laknau 
H KSuexuw wr uacr Mann. Poa npoaaan. | Boahpunv  namemi 
Bkpnoms. Tome, Beanwaw Crwannk. PAAN VETHp AccATr ju 
HEP A SHTHR. CĂ BRATRS SA CEAC. H CA PpACCAT HUIRM Wwr 
WăpHiH$ H că | ceNWMATU, W CA Rec NPUXWVA,. UTo Hakeper uacr 
HM, H Exeraack name Eoakpuu RUUI | HHCau. H BANAATHA He 

HAANĂ THX Bumpeuenuuț. nuHkSu. A. Acu EMTUX. | KA ok 
Toaatp n ceerpnm erw fraxin un Gopn cunonem Icax RUVUN 
Hacracku | wr upka, Ham. n wm Np'EA name AVI Ecâkpn. une 
MU RHA ERE Men nun | UK ACEpO ROANoR 
HE Maat, 4 Mn AaROXAE (sic). AAACkoM n 00 |! TPhpasu- 
Xom Boatkpun Hauieat Toate REA CTOAUNK, poa npkapeucntta 
W4cT | 3a wTHHHv w7 ceao, T$nhaau,.  Rake AA ECP EMS UI wT 
Hâc HpARSI WwTrHuuv n | KSnekub. n Son. 

TORA. HN AK 

H NOTRPAXAEHIE ca 
BACEAM ACXOACAI. H hi Aa ck us | Satu aer. 

Gaa rocnoAHHz Ragaa. 

nHe S rac. Bar apa. spe. ri. 
Tatpna Marea tea asrober 

Ropakuva 

 



Traducere 

lo Vasile Voevod, din a lui Dumnezeu milă: 
Domn ţării Moldaviei. lată au venit înaintea noastră 
şi înaintea tuturor a lor noştri boeri a mari şi a 
mici. Toader şi surorile lui Agahia și Sora, fii lui 
Isae, din Tupilați, nepoli Nastaseai, surorii lui Pop 

Bleandă, de a lor bună voe, de nimeni învâluiti 

nici asupriti şi au vindut a lor dreaptă ocină și: 
moşie și cumpârâtură din sat din Tupilați, cea 
fost din partea Popii lui Bleandă. şi cumpărătura 
din partea lui Manea ce au vândut boiarinului, nos- 
tru credincios Tomei marelui stolmic pentru patru 
zeci şi cinci lei batuţi. cu vatra de sat. şi cu trei 
zeci păminturi în țarină * şi cu fânaţe. și cu tot ve- 

“nitul, ce se va alege partea lor, şi s'a sculat al 
nostru boearin mai sus seris, şi a plătit deplin acei 
mai sns scrişi bani. 45 lei batuţi în mânule lui 
Toader şi surorilor lui Agahia şi Sorei. ficiorii lui Isac 
nepoți Nastascăi dinaintea noastră şi dinaintea a 
lor noştri boeri. Deci noi văzînd între ei de a lor 

bună voe toemală şi deplină plata, şi noi aşijderea 
am dat şi am întarit boerinului nostru 'Tomei vel 

stolnic cea de mai sus zisă parle de ocină din sat 

din Tupilați, ca să fie lui şi de la noi dreaptă o- 

cină si cumpărătură şi uric şi întăritura cu toate 

veniturile. şi altul să nu se amestece. 

Insuşi Domnul a arătat 

Sa scris în laşi la anul 7147 Febr. 13; 

Gavril Mateiaşi vel logofăt 
Borleanul 

NOTE 

Originalul hărtie ; acta Spir. Irimescu, Iași (Surete şi: 

Izvoade VIII, 72). pecete ceară roşie.
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6. Document din 7147 Fever. 14. Iuşi. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul îotareşte lui Toma Canlacuzino vel stolnic cumpărătura făcută cu 35lei bătuţi în satul Tupilati a treia parte din a patra parte de la fetele lui T. Bodorin, Erenu și Tudusea. 

Hw FEacnaie. ROEROA, BIR MACTIR PEnApă Bean dlloapnakckou 
Ve npinaouk npEA Ham | un np'ka Scumn naut Roakpu. 
EFAHRHAW. H Masai. Epruau kr en Mauku | Tomocka, 
dcukii Toaacp Hoaopnu. n kr ere Mrpus. us 1 
ACBpaa Bwak, nek | nm HENSUVASAEHU,  anenpHiceaskanuuy. n 
NBWAGAM CROHX.  NpaRwR. wr | H(H)us, n ARAn(u)ur. ur craw 
T Snuaaun. wr METEpATaa acer Porte ceaw. wm uacr “oa: 
AEp | HoAwpnu. wr aniunkaa Wacr 'Tperaa uacr, ca iosak 
34 Wapunv. H cz RAPAS Sa ceaw. |n ca Ec .ă HPHXSA, Twa 
NpOAaan  EcAkpuuS naum &'Epuoawr. Too REAHKOAM | cro- : AHHK, Bă "TPBHAECAT HU sr Au ENTHY. n RxeTaac'k 
Eoakpui  euuinucan | Toma Bta CTOAHHR, n 
NăăHdă 'THX BHiiinucann: n(H)u(k)au. îi. As BHTH(j) | na pu. Epunu. n str cu îann. u Toacckn Acuku "Foaarp hoAcepnu. m kr ro ILosus | wr NPhA Baa. n wp pa Senmn. WeMH Boakpu, PR Baa "Toa npkapeuenua u 

BANAATHA He 

Nd- 

4€P | ac sa wr. H(n)uv vw cca TSnuaau. wm VMETBpATâa uacr. wr Ap Boaopuu. | wr &ituiEaa uacr. TpETaa 
MADHHV. n că BaTpS wr ceas, 
akpuuv BHUINHCANHOMS. Toateu 
wrh(H)h. n KSuenne n Spnk. u NOFEPARAtnie. ca zece AS XSACM H hh Aa c(k) ue Smnuiaer, | 

T(e)en(o)A (nu KABan, 
NHC. $ racwy, Ra, spuma den, Ai. 

 Pakpua Marea BEA Acroder 

Yacr "Voa- 

UacT ca noakuv v 
H Bfe npuxoa, | axe ÂA ECT Ro- 
REA CTOANHK. n W'T Hâc NpaRwR | 

Hopakura



Traducere 

lo Vasile Voevoda cu mila lui Dumnezeu Domn 
Țării Moldaviei, iată au venit înaintea noastră şi 
înainlea tuturor a lor noştri boeri a mari a mici 
Erena şi ginerele ei Manea, şi Tudosca fata lui 
Toader Bodorin. şi ginerele lui Giurgiu, de a lor 
bună voe de: nimeni siliţi nici asupriţi şi au vân- 
dut a lor dreapta ocină şi moşie, din satul Tupi- 
laţi, din a patra parte din acel sat, din partea lui 
Toader Bodorin, din partea de sus a treia parte, 
cu câmp în țarină, şi cu vatră de sat, şi cu tot 
venitul; aceia au. vândut'o boerinului nostru cre- 
dinciosului Tomei marelui stolnic, drept 35 lei bă- 
tuți ; şi s'a sculat al nostru boiarin mai sus scris 
Toma vel stolnie şi a plătit deplin acei mai sus. 
scrişi bani 35 lei bătuţi in mânule Erinii şi gine- 
relui ei Manea, şi Tudoscăi fetii Ini Toader Bodorin 
şi ginerele său Giurgiu dinaintea noastră și dena- 
intea tuturor a lor noştri boeri. Pentru aceia mai 
sus zisa parte de ocină din satul Tupilați, din a 
patra parte, din partea lui Toader Bodorin, din: 
partea de sus a treia parte, cu câmp în țarină şi 
cu vatră de sat şi cu tot venitul să-i fie boerinu- 
lui nostru mai sus scris. Tomei vel stolnic, şi de 
la noi dreaptă ocină şi cumpârătură si uric şi în- 
tăritură, cu toate veniturile. Şi nime aliul să nu 
se amestece. 

Domnul a cercetat. 

S'a seris în laşi la anul 7147 luna Febr 14. 

Gavril Mateiaşi vel logofat 

Bozleanul 

NOTE 

Originalul bârtie; acta Spiridon Irimescu, laşi (Surete- 

şi Izvoade VIII, 51) Pecele în ceară roşie.
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6. Document din 7147 Fever. 14. Iași. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul iotăreşte lui Toma Cantacuzino vel stolnic cumpărătura facută cu 35 lei bătuţi in satul Tupilați a treia parte din a patra parte de la fetele lui T. Bodorin, Erenu si Tudusea. 

Hw Bacnafe. ROEROA. BIR MACTIR PENApă Bean (lloapmakekosu 
we npinacuik np'ka, nââ | n npka, Scriu naut BRoakpu. 
EFAHKHAM, H Maaimu, Epenau skr en Maukuu | Pomocka, 
uk Toanep Hoacphu. n 3kr ere lpys. ns 1 
„ACEDăa  BEWAR. nek | um HEDSAVĂSAENI,  AneNipHCEASRAnUuY. n 
NPWĂaAH cEOHY.  NpaRw. wr |] H(H)us, u AEAu(u)n. ur ceaw 
TSunaauu. wr MEPBpATaă act Tort ceaw. wr uacr oa: 
AEp | Hoawpun. wr  mun'kaa WâcT "Tperăa uacr, cx moak 
34 UWaphuv. n ca EATpS 3a ceaw. |n ca SEC IIpPHXOA,. Twa 
NpoAaan Boakpuns HaâueMS  B'kpnoaw. 
AHHK, Bă "TpHALCAT HU neT așa EHTHĂ. H Rxcraac'k 
Bcakpui  Bguiunueau | Toma Bta CTOAHHR. n 
NAZHâă 'TUX - RU nHcannh: n(n)u(k)au. âz. an BHTH(j) | na pun, Epunu. n 3kr. su îann. u Toaccku ACuRH "Toaarp hoaopnu. Mu 3'k'rw ergo Miosus | wm NPRA, Ham. n wr Up'EA, Sena. ueMu Eoakpu. ram pâAn "Tea npkapeuenna uacp | uacr za ww. H(H)uv wm cca TSnuaau, wr WETBPATAA uacr. wp Ap Boaopnu. | wr &HiuH'kaa uacr, Tperaa 
MAPHNV. H că BRaTpS wr ceas, 
akpuuv BHUIIHCANHOMS, 

Hdue 

BANAATHA He 

Hd- 

uacr [oa 

YâcT că noakur v 
H BEC NpuXoA | Rako Aa cer ka. 

Ton Bea CTOAHHK. Hi WT Hac NpakWR | wrH(n)ur. n RSHEXHHO n Spune. n NOTEPA% Achile. cz KZCEM As XOACA H nn Aa c(k) ne Smnuaer. | 
T(e)en(o)A (n) RaăBaa, 

He. S tacwy. ga. tagma den. ai. 
- Fakpua Marea EA aoroder 

Hopatknva 

Tome Keaukoaw | ere:



“Jraducere 

lo Vasile Voevada cu mila lui Dumnezeu Domn 
Tarii Moldaviei, iată au venit înaintea noastră şi 
înaintea tuturor a lor noştri boeri a mari a mici 
Erena şi ginerele ei Manea, şi Tudosca fata lui 
Toader  Bodorin. şi ginerele lui Giurgiu, de a lor 
bună voe de: nimeni siliţi nici asupriţi şi au vân- 
dut a lor dreapta ocină si moşie, din satul Tupi- 
laţi, din a patra parte din acel sat, din partea lui 
Toader Bodorin, din partea de sus a treia parte, 
cu câmp în țarină, şi cu vatră de sat, şi cu tot 
venitul; aceia au. vândut'o boerinului nostru cre- 
dinciosului Tomei marelui stolnic, drept 35 lei bă- 
tuți ; şi s'a sculat al nostru boiarin mai sus scris 
Toma vel stolnic şi a plătit deplin acei mai sus. 
scriși bani 35 lei bătuţi în mânule Erinii şi gine- 
relui ei Mavea, şi Tudoscăi fetii lui Toader Bodorin 
şi ginerele său Giurgiu dinaintea noastră și dena- 
intea tuturor a lor noștri boeri. Pentru aceia mai 
sus zisa parle de ocină din satul 'Lupilaţi, din a 
patra parte, din partea lui Toader Bodorin, din 
partea de sus a treia parte, cu câmp în țarină şi 
cu vatră de sat şi cu tot venitul să-i fie boerinu- 
lui nostru mai sus scris. Tomei vel stolnic, şi de 
la noi dreaptă ocină şi cumpârătură si uric şi în- 
tăritură, cu toate veniturile. Şi nime aliul să nu 
se amestece. 

Domnul a cercetat. 

S'a seris în laşi la anul 7147 luna Febr (4. 
Gavril Mateiaşi vel logofat 

Bozleanul 

NOTE 

Originalul bârtie; acta Spiridon Irimescu, lași (Surete. 

şi Izvoade VIII, 51) Pecete în ceară roşie.



2. Document din 7147. Iunie, 17 Iași. 

Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Toma Cantacuzino 

vel stolnic, cumpărăturile făcute în satul Bădeşti cu GU lei bătuli și 

anume a treia parte din jumatate sat şi a şesa parle din a treia 

parte de sat de la Toader Tinţar şi a lui. 

Hw Bachaie ROERSAA. B(0)wi m(n)aţo)erire r(o)en(o)ata)pa 

„SEMAN MWAAABEKOU. we npinAc mpa, Hamu. Hi | ripka, Sena 

HAmeMn Boakpu. ReankuAn. H Maat Toaatp Lnuuap ui 

&paru ro | Hamnxo n Rzazanva. Hi cecrpa uk lacracia. 

e(nnvae INejan Bakugan. wr TSnnaauu. ui | Xnann cu 

Haceru. wr BzAcmn. n BHSuu uk Avarpv. u Herarie n ApS- 

ruX EHVuH HX | Skcenrie ui BpaT evo finApenka. ciuc H- 

cankw, Ehvuu Baannn, wr Baci” n Hy AcpoR | twan. 

HERHM  HENOHVEAEHHHY,  AHENPHCEAVBEAHHHY. 1 pPOAAAI CEWII 

npatok wru(n)iv |n A RAn(n)n ww cea Baa. WT ay. 

BRHHă CEA WT HHH'Ra uacr 'TpePăa ude. uacT XOIuMzHAN, | 

n uacr Bocitot, n acre TETEA. n "THR NpeAaan WTP ApSraa 

MăCT. W'P TpETAĂ UACT 'TOro cEAW | Meerâăa act. uăcr Aparvul, 

THĂ BPOAAA. HanlemS BEpHoMV | CTWARHK. paăi MECT Acea 

ae BHTHX. H Băcraack Ha Koakpui Toata. BEA CToAHHR, i ui 
SănaaTHa HenazHă THR EHuepeueiiy n(H)u(k)su. E. ae Rivruy. 
EZ ȘVK TUM BHULE | mHcantiuiă ADA. WT mpa, Hanu. i wm 
MIpEA, Hamemn. Boakpu, TEAM paAH. KakO Ad ECT EMSiu wm 
Hăc page wru(n)uv n RSuekho. n Spuk. HENOGSUIEHHO. CA Ra 
CEA ACXOACAL. n HH | Hnk&'TO Ad c(a) ne Smnmarr. 

Gam r(o)en(o)a(n)uz geata. 

MHC $ rac. BRATO. F3pM3. lu ai. 
| . Fakpua Marea Rea acrober 

bopaknra. 

  

3
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Traducere 

lo Vasile Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 
Ţării Moldaviei, iata a venit înaintea noastră şi în- 
naintea tuturor alor noştri moldoveneşti boeri a 
mari şi a mici Toader Tinţar şi fraţii lui Paşco şi 
Cazanul şi sora lui Nastasia, fiii lui Stefan Bleandă 
din Tupilați, şi Hilip fiul Nastei din Badeşti, şi ne- 
potilor lor Dumitru i Istatie și alţi nepoți ai lor 
Axinte şi fetele lui Andreica, fii lui Isaico, nepot 
Calinei din Bădeşti, de a lor bună voe de nimeni 
siliti nici asupriţi şi au vândut a lor dreaptă ocină 
şi moşie din satul Bădeşti din jumătate de sai din 
partea din gios din Bădeşti a treia parte, partea 
Hoşmăndei şi u lui Bosioc și partea lui Teatiul, şi 
iarăşi au mai vândut din altă partie, din a treia 
parte din acelaş sat a şesea parte, partea lui Dra- 
ghici; aceste le-au vândut credinciosului nostru bo- 
erin “Tomei marelui stolnic, pentru şese zeci lei bă- 
tuți. Şi s'a sculat ai nostru boerin Toma vel stol. 
nic şi a plătit deplin acei de mai sus scrişi bani, 
60 de lei bătuţi în mânule acelor de mai sus zişi 
oameui, dinaintea noastra și dinaintea a lor noștri 
boeri; Peniru ac_ia să-i fie lui de la noi direaptă 
ocină şi cumpărătură şi urie neruşuit cu toate ve- 
niturile; şi nime altul să nu se amestece. 

Insuși Domnul a poroncit 

Scris în laşi la anul 7147 lunie 17. 

Gavil Mateiaşi vel logoiat. 

Borleanul 

NOTE 

Originalul hărtie ; acta Spir. lrimescu, Iaşi (Surele şi 

izvoade VIII, 53). Pecete ceară roşie,
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S. Document din 7144 Iunie 24, Iaşi. 

Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Toma Cautacuzine 
vel sulger cumpărăturile facnte de el în satul Tupilaţi pe Moldova, 
de la Snceava cu 70 lei de la Pasco Bleandă şi ai lui. 

Hw HacHaie BROEROAA BIR MHASCTIID  POCIIOAAPA.  SEMAN. 

îwaaagekei. te NpINAE DPAA, HaMH ui npka, | Sena. namhan 

MWAAGECKHMH. BOAABH. BEAHRHX.  H MaaHXk, caSra nau. Iauko | 

HaanAk. No Ero ACEBO. BAR HERA. HENIOUSEACH” AHHIIpIICH- 

AOBâN. H NpPOAaA CROA | NpâRda WTHHHA. H RuKSnacuie. uro ck 

HBBEpET Wace EM8. wT ceao ESntaau, uro | na Aicaacnk. x 

BaseTv. Guakekou. wT RATpS CEA9. H e EPSA Ba Manu, HA 

pkua moa ! Ac. n wr noak u wr az. ui ca cRuHORATA. 

H WT BEC DPHXOAH. 'Tă WH NpOAaA.  Hauie | Eăpuoaw. BoAkpr. 
TomH. Bea cSaxkp. paant. cea AECAT. BASUH RHTHY. HRK | 
eraack Bwabpun reenoacrEamui. Toma kEA CSAKAp "Ta 3anaa- 
Tha, See HenazHha, 'THk EH | ancaunu. nuuE3u. romoRu, $ pSinu, 
Nawko Hakuak. wi NPAA Ham. Hi npEA, nana. goakpu. | 
Ho Ain take SRHA/ Ryo HX ACEpO ROAGE. "FORME, H HenAB 
NOE BăANA4TW. 4 MU H WT ac | ete AdACXOAM n NOTRpZANI- 
XeM. Hâuie E'Epuuoms. goakpnn 'Tomn. BREAKIN cSa 
TOa BHUNPAApEUEHNA.  uacm 34 WTHHHNS. wT7  ceao 

  Map. Ha 

TSunaauu. 
ca MEcT. Sa Manu | Ha pkua. mwaack. H CA REC NpHOAcA. 
KARW AA EcT EMS  npâgaa. w'rHHHaa | RuxSnacnie. Ş Spuk. n 
H NOTBEpEXAeNiE, cz gzekm, AWXWAwWai, HenopSurenHo | HHKOAnE. 
Ha BRKH. HU Hu Aa c(k) ne Smnuaer, npEa, cum Herunw 
TI Haulem. 

AM AHC- 

Gaam rocnoAHHZ. Reaaa. 

Wwy Idc. aza'krro F3PMA. RH. KA. 
Lakpia Marea Bea aoroă&er 

Avawrpanuke Haxytk. 

  

 



— 17 — 

Traducere 

lo Vasilie Vodă, cu. mila lui Dumnezeu Domn 

tării Moldaviei, iată a venit înaintea noastră şi în- 

nainteu tuturor a lor noştri moldovineşti boeri, a 

mari şi a mici, sluga noastră Paşco Bleandă şi de 

a lui buna voe de nimeni silit nici asuprit şia vin- 

dut a lui dreaptă ocină şi cumpărătură, ce i seva 

alege partea lui, din sal din Tupilați pe Moldova, 

în tinutul Sucevei, din vatră de sat, şi cu vad de 

moară în apa Moldovei, şi din câmp şi din pădure, 

şi din fânaţe şi din toate veniturile, aceea el a vîn- 

dui credinciosului nostru boer 'Toma vel sulgiar cu 

10 zloți bătuţi; şi sa sculat Doerinul domniei mele 

Toma vel sulgiar de a plătit toţi deplin acei mai 

sus scriși bani gata în mânule lui Paşco Bleandă, 

dinaintea noastră şi dinaintea boerilor noştri. Deci 

noi cum am văzut a lor de bună voe şi tocmală 

şi plata deplin şi de la noi incă am dat şi am îu- 

tarit crediociosului nostru boer Toma vel sulgiar, 

pe acea mai sus scrisă parte de ocină din satul 

Tupilați, cu loc de moară în apa Moldovei și cu 

tot venitul ca să-i fie lui dreaptă ocină şi cumpă- 

rătură şi uric şi întărire, cu toate veniturile neru- 

şuit nici odata în veci. Şi altul să nu se amestece 

înaintea acestei adevarale cărți a noastre. 

Inşuşi Domnul a poroncit 

(S'a scris) în Iaşi la anul 7144 lunie 24. 

Gavril Mateiaş vel logofat 
* Dumitraşco Vlagea 

NOTE 

Originalul hârtie ; acta Spiridon Irimescu, (Surete şi 

[zvoade VIII, 58). Pecete in ceară: i Iw RacHaie BOEROAd BX. 

MA. PENOAAPR, BEMAE MOAAdECKOH, cap de bou, stea, soare, 

şi luna“ sabie și buzcugan. 

Surete III _: 3 
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9. Document dinu 7147 Fever. 14. Iași. 

Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte „lui Toma, Cantacuzino 
vel stolnic cumpărătura ce a făcut eu 60 lei in Tupilați de la G. Nae 
vrăpăscul biv _dvornie de gloata, şi de la femeia lui Nastasiu, ne-. 
poti popei Bleandă. 

Hw tacHaie EOEROAA. BOX AMIACCTIIR POENOAADA  BEMAN 
dwaaagcon. We npiuacrmk npka, ! nam. Hi apa, Sena na: 
UIEMH. BOARpA. REAHRAAM HI AMAANAA. CASraA Haue | Vewopie 
NaapanzcaSa sue AROPNUR TAWTUHi, că kwkruk erw Hac- 
"Tracia Acuka | Ppacunn. &uSta Iun Hakuan. wr hc. us 
HX ACEBOH Boan. nek | HenotivasAcnn ANENPHCEASR a Hui. HI Npo- 
AdAH EROU pate wrutn$ | u ARAnuni EXCEE vara na. wr 
ctaw "Tsniaau. uroca um HABEpEr. că MCTI 34 Mann. Ha 
pku& | moaAatk. n ca CeHoARATH, H wr usa. m up ASapwn'k. 
HA WT EAC PHXOA. N THAN. wr ceaw | BAe. uroea npia- 
AHAwW aer HM. Buia uacr ui wr HSAR n wr  ASipoRu ca 
CEHOKATH. H ca | user wr BOA, Sa Mau, ua Aloanark. n wm "Ric NBHXOA. uacr ncu Hakhan. "poa HAOAdA BoakpuuiS naueas Toaleu REAHROMS CPOAHHK. paAn user Acchp asi. Bray. i E&CTaack | Haule Boakpiu Rumennean Toma ka CPOAUIR, n BANă4PuHA HCNAZNOAt, PHX. BHiue | NHCaHHHĂ, uuuksu ă Ain GH- THĂ. Ra pyR. lewprie HakpanzekSa AROpnuk, n Rubranui | erw Hacracin. wm np'ka, Hâ, H wT npka, nau. Eoahpu. «rkay PAAH Kao Aa ec eM8 |n wm nac HPâkin wTrunHu. KSneznu, H Spun. „HenopSuisnnoayp HHKOAHAKE ua kkan. i | i Kkuniu. u unu HHE'TO Aa ch ns SMHuiaser,. 

Gam POCNO AHnz RâB4A. 

HE 9 tacoy. gakro spa e. îi ui Tatpna Marea kea aro 

Bopatbuta 
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“Traducere 

lo Vasilie Voevod, cu a lui Dumnezeu milă, 
omu (ării Moldaviei iata au venit înaintea noastra 
şi înaintea tuluror a lor noştri boeri a mari şi a 
mici sluga noastră Gheorghie Navrăpăscul biv dvor- 
vic glotuii. cu doamna lui Nastasia. fata Frasinei 
nepoata lui Pop Bleanda din Bădeşti, dea lor buna 
voe de nimeni învâluiți nici asupriţi, şi au vândut 
a lor dreapta ocină şi moşia toate părtile lor din 
satul Tupilați ce li se va alege. cu loc de moară 
în apa Moldovei, şi cu fânate, şi din câmp și din 
dumbravă şi din tol venilul şi iarăşi diu satul Ba- 
deşti ce li se va cuveui parlea lor. partea din sus. 
şi din câmp şi din dumbrava cu fâvate, şi cu parti 
de vad de moară în Moldova, şi din tol venitul 
partea popei Bleandă, aceia au vândut boetrinului 
vostru Tomei marelui stolnic, pentru 60 lei batuti 
şi s'a stulat al uostru boearin mai sus scris Toma 
vel stolnic, şi u platit deplin acei de mai sus scriși 
bani. 60 lei baţuţi, în mânule lui Gheorghie Na- 
vrăpâscul dvornie, şi doamnei lui Nastasia, denain- 
lea noastră şi denaintea a !or noştri bâeri. Peniru 
aeeia să-i fie lui şi de la noi dreapla ocină şi cum- 
pâărătură şi uric neruşuit. nici odăuaoară în vecii 
vecilor. şi nimene altul sa nu se amestece. 

luşuşi Domnul a aratul. 

S'a “scris în laşi la anul 7147 Febr. 14 zile. 

Gavril Mateiaşi vel logofat iscal 

Borleanul 

NOT 

Originalul bărtie ; acta Spiridon Irimescu, Iași (Surete 

și Izvoade VIII, 76). Pecetea ceară aplicată pe hârtie.
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10. Document din 7147 Febr. 14. lasi. 
s 

Sumar. Vasilie Vodă Lupul întăveşte lui Toma rel stolnic 
cumpărătura ce u tăcut cu 22 lei în Tupilați şi Bodești de Ja Simion 
şi Vasile fiii îmi Gh. Motor şi de la Marica fala lui Stefan Bleunda, 
nepoli popei Ion Bleanda. 

Hw Fachate ROEROAA. BOI AMHAscTIR. POCUOAApA SEM 
" Alwaaaekon. w npiuae NOAA, Han | n np'kA Sera nani 
BCAAPH. BEAHRUMH n Maat.  Facuaiz ui par rw  Cummvu | 

- cHSge Pawprie Awuwk. wr SaAcipu. ni Mapinu Acuku Ijieţau 
Bakuan. knska Ion Iun | Baknane n& HX ACEpOI  ROAN, Hg 
KHA HERA en, AHENPHCEAWRAHHHY. 4 up | Aaa CROHY mpa 
RU wrnuH8. n AEAtuuy. uro ser ua wm "RA na Ilou lwa 
Bakuau. w7  ceaw | Tsnnaau. un wr DRACU. wr UEPRAATaa 
WâcT WT "TH CeAWBE. WT uaer Mean hakuan. nsas | KHUa 
că noak wr uapun$. n CA RATDS w'r ceaw. 4 CX Kec IpPHXOA. 
ure ck usneper wr j THR ceace w Kacero AvkerS rosa upo- 
Adi BoakpuuS nauiemS Tomeu KEANK | EPOANIK Sa Aa Ar CAT H ABA AH BHTHY. n Baeraack natie Roahpunu Foata | Rea CTOAHHR, H BanA4THA HenAziia TUk Ruu 
A BHTAL. | Ex pr Rachaie. n BBaT erw Guatiwu.  Cunwke, Pewvprie Monivk. u fHaputn Acuxu iIebau | bata. up npta, Haâtttu, Roakpa. ka PAAH RARE Aa scr up | Hac Boakkunuy. tiamea "Toate Rea C'POAHHK. 

NHcauutuy unuksu. în 

NPARet wTrunnyk un KSnennw. u - Spnă, in NOTEDZMAENIE CR Kzceai Acea, H HU HARTA Aack HE SAHiuiae, 

Gam rocneAHHa Ragaa. 
HE OY tacog. Rar. +apma, ek. îi. 

Lakpna Mareau ka asroder 

Bopakuva 

 



Traducere 

lo Vasile Voevod din a lui D-zeu milă, Domn 
tarii Moldaviei; iată au venit înaintea noastră şi 
înaintea tuturor a lor noștri boeri a mari şia mici 

Vasilie şi fiatele său Simion fiii lui Gheorghie Mo- 

toc, din Aldeşti, şi Maricai fata lui Slefan Bleandaă, 

nepoti lui Popa Ion Bleanda, de a lor buna voe deni 

meni siliți nici asupritţi, şi a vindut a lor dreaptă 
ocină și moșie ce este Jor de la bunut lor popa 

loan Bleanda din salul Tupilați şi din Bădești din a 

patra parte dii; acele sate, din partea lui Stefan 
Bleanda jumatate, cu câmp în țarină, şi cu vatră 

de sat, şi cu tot venilul, ce li se va alege din a- 
cele sate, din tot locul, aceia a vindut boerinului 
nostru Tomei vel stolnic cu 22 lei baâtuţi; şi s'a 

sculat al nostru boer Toma vel stoinie şi a plătii 

deplin acei mai sus scriși bani 22 lei batuti, în mâ- 

nule lui Vasilie şi fratelui sau Simion, fiii lui Ghe- 

orghie Moţoc şi Maricăi. fetei lui Stefan Bleanda, 

dinaintea noastră şi dinaintea a lor noştri boeri, 

pentru aceia sa-i fie şi de la noi boerinului nostru. 

Towei vel stolnic dreaptă ocină şi moşie şi cum- 

pâr atură şi uric şi întaritură cu toate veniturile ; și 

nime allul să nu se amestece. 

Insuşi Domnul a arătat. 

Sa scris în laşi la anul 7147, Febr. 14. 

Gavril Mateiaş vel. logofat 

Borleanul 

NUTE 

Originalul hartie ; acta  Spir. lrimescu, laşi (Surete și 

izvoade VIII, 78). Pecete ceară aplicată pe hârtie.



11. Document din 7147. Mart 1, Iași. 
Sumar: Vasile Vodă Lupul intăreşte Ini Toma vel stolnic, cumpărăturile făcute în Tupilați şi Bâdeşti cu 22 lei de la ficiurii lui Gh. Moţoc şi cu 55 lei de la Tănasă din Vereşini 

Fw HacHaie ROEROAA. Roi MHASCTIR  POCNoAapă Seman 
illoaaagcReu. ke EpiHAE ripka nau. 1 NpRA Senat HaAutta 
Roakpu. BEAMKHAMH Hi Maanimu. Facnaie. n Epar erw Cumuwu | 
cnHSBE. L'ewprie AlouoR, wr Baa. n Mapnka Acuka ijledau 
Hakuan. | guSkA Ion Iwu kakuan. uo HY ACBBO KAHN, HEKRHAM 
HENSHYAERU.. AHENpHCeASRAHHX. ui po | Aaan CRSHX. IpaRSR WTHHHY. H Akanun8. urme ccr um W'T Aba um loa lwn habuau. WT7 cea | TSnnaanu. n wr EzAcipu. dr ueraparaa uaer WT THĂ CEADEE. wWwP uacr. IHegan Batuan. | MOASBHHA. ca noak wm WAPHHV. H ca Rarpv wr cea u ez REC IpHLOA, wr nxceri aber, | pod NpoAdan Boakpnuy nâuiem R'kpuomy. Toaen Re- AHKOAV €ToAHHK. Sa ARa AECAT | ARa acu BETA. N UP To THE npiHAc npka namu. Tznacie wr Fepnurkuu kr Fane îăyeuau,. no ere ÂOBPOIR ROAR. HERHAL HENOHV Acu 
H TIPOAaA CROEro ! npaRor WTHHHY Hi KSne 
Exacu. tr Enuunka NOAS&HRa ror 
ROACBUNHA. ue 

epic | 

A HEIIpHEFASRAH, 

YTO HAMAA ww ceas 
V cec. | w'r usrpzraa uacr TOă WHH BHA coEH KSina, up ASauirpa  Byu- KOaE. | wr uacr Haen Acum. n NpkAe kr NPSAdaa. A Satu- TPâLIKORH Aît4KoH wp Fepkurkun. | A ne TSAM. HeRSuua ca. Ta Hacie sk Vauropie. sa 4TO BHA wHH Mau Bau n'kuuin CXpoA,- HHE, | Hnau ASmMu'r paun Aitakon. oa IPOAGA. nAKHK goak- BHiHS roencAcrRaatu. BHUWenHcannoaw | Tomeu Rea CTOAHHK. sa NETHAAACAT AH BHĂTHX. Hi &zCTaaca nau Bwa'kphu "Toaa Rea | 

4 
CPOAHHK. H BanaaTHa HenazHa TH EHHIpeueHHuk. nnuksu, ş ps: THA AIAH IHcaNHuy | ha PâAH. KRâtw AA ECT EMS ui wp Haâc NpaRin WTHHHV. n KSnemun. H Spun. u NOTRpz%A cuie. | ca nz- CEA ACXOACA. H Hu Ad CA ne Sainuaerr, 

Gan TOCNOAHHZ Kâsaa, 
“MHC S tac, are, +apma. iMapr. a AHN, 

Vakpua Mareau REA Acrodber 

Hopakuva. 
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Traducere 

_To Vasilie Voevod, din a lui Dumnezeu milă. 

Domn tarii Moldaviei. ata au venit înaintea noastra 

şi înaintea tuturor a lor noştri boeri a mari Şi a 

miei. Vasilie şi fratele sau Simion, fiii lui Gheorghie 

Motoc, din Aldeşti, şi Maricăi fata lui Stefan Bleandă, 

nepoata popei lui lon Bleandă, de a lor bună voe, de 

nimeni învăluiti nici asupriţi şi au vindut a lor 

dreaptă ocină şi moşie, ce le este lor de la bunul 

lor Popa Ion Bleandă, din satul Tupilați, şi din 

Badeşti din a patra parte diu acele sate, din partea 

lui Stefan Bleandă, jumătate, cu câmp în' țarină și 

cu vatră de sal, şi cu toale veniturile din tot lo- 

cul ; acelea le-auvindut boerinului nostru credinciosu- 

lui 'Pomei vel stolnic, cu 22 lei batuti, şi întraces- . 

lea iarăși au venit înainte-ne Taânasie din Verişani, 

ginerele lui Gligore Musteaţă, de a lui bună voe, 

de nimeni învăluit nici asuprit şi a vândut a lui 

direaptă ocină şi cumpărătură ce-a avut din satul 

Badeşti din jumatatea de sus a aceluiași sat, din 

a patra parte jumătate, aceia ei au fost cumpărat-o, 

de la Dumitra Zupeoae, din partea Blendeştilor, şi 

mai îvainte o vânduse lui Dumitrașco Diaconul din 

Vereşeani. iar după aceia a fost răscumpărat-o Ta- 

nasie ginerele lui Gligorie, cari a fosl rudă mai de 

aproape de cât Duwmilraşco diacouul. aceia au vin- 

dut'o iarăşi boerinului domniei mele mai sus scris 

Tomei vel stolnic cu 55 lei batuti, şi s'a sculat al 

nostru boerin Toma vel stolnic şi a plătit deplin 

acei mai sus scrişi bani, în mânule. acelor oameni
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mai sus scrişi. Pentru aceea să-i fie lui şi de la 
noi dreaptă ocină și cumpărătura și uric şi întărire, 
cu toate veniturile, şi altul să unu se amestece. 

| Insuşi Domnul a arătat 

S'a scris în laşi la anul 7147. Mast 1 zile 
Gavril Mateiaș vel logofat 

Borleanul 

NOTE 

Originalul hârtie, acta Sipiridon Irimescu, laşi (Surele 
şi Izvoade VIII. 80). Pecete ceară roşie, aplicată pe hârtie. 

12. Document din 2147. Mai 17. laşi. 
Sumar: Vasile Vodă Lupul întărește lui Toma vel stolnic 11 cumpârături ce a făcut cu S Isi în “Tupilați de la Cazau şi fraţii lui, feciorii lui Ghermani. 

Hw Racuaie, ROEROA. EX AMacTrin PENApA Bean Aloanakcksn Voitec nginAouk npka, nau |.H npka, Scumu 
REAHRHAM, H Maatimu. Kazan wm îWânuea, 
Hăuiko Hopa un da3ep. n Hezuaz. 
EHVUH | no uy ACEBOH Roau, 
NpHCEAoRanHH. n NpoAaan cRouy ng 
4 ctâo 'TSnuaau, 
Mac. uacp, 

HAWHAtI Boakpui 

H Epa | ric evo Io- 
H AparBiua. cuone lepaan, 
HEKHA HENOHSXA Eu aug 

AES | wrhnav. n A Banu 
WT” 4eTRpxTaa MACT CEAO ABataactckraa 

| Pepaan 'roa NpoAaan RoakpunS naulem$ t'Epuo ms Tomsn BEAHKOAW e roanuk. 
Tăack nau Boakpun. 
HAăTHA Henax | ua “my 
Ea34k8a WT dĂSnusa. 
H Heznaz. ui ApzrSua, 
UPA nau Boa'kpn. 

PâAHi 3ă wehm an EHTHY | u nac- 
&Hienucanuy, oaia Rea CPOAHHE, H a: 

Y “EHuInHcanuy HNSH. Îi, Acu &HTUN. Rx p$K, 
H Bpari ere Hwnauke | Eopak. H Aasep. 

CHORE Lepman, wp NpEA nasu. n 
| nno ani &hA kan 

ww 

HĂ AOBpO Kano. 

sr 
re
ce
te
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ORAR ÎN NAZRORKE MAAT. H PENARAMH NARA Hi WVT Hac Aa! 

ACK9A. H USTBABANKOM.  Boakpun name, Tomei BEAHSeAt 

CTOAHHK. RARE AA ECT EMS NpaBa | tri Hi RSNEXHo Henop$- 

menmemS nuante ma Bbn Rbuniu. a 3a HapEAsniu ura u- 

Maat | Ha THY UacTH 34 Wu. a ren&MH. BACIIHCATEXCA HA 

HHX. A WHH AdaH CAMS KaRO H3PHEAN. | HHOZE Ala. MIpoiaB- 

akerea. HkkorAa Bă Ho Epkma. Ad he ESAcT Ba Srkp- 

HGeTH, H Hu i To Aa CR ne Saarr. 

Vocnoanna Kazaa, 

nuc o Ile. BATo Fâpma. Man. ai. 
Pakpia Marian Kea asr. 

Bopakuva. 

Traducere 

lo Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 
Tarii Moldaviei, iată au venit înaintea noastră şi” 
înaintea tuturor a lor. noştri boeri a mari şia mici 
Cazan din Muncel şi fraţii lui lonaşco Bordea şi 
Lazor şi Isăila şi Drăguţa, fiii lui Gherman. nepoți 

„de a lor bună voe de nimeni siliți nici asu- 
priți şi au vândut a lor dreaptă ocină şi moşie din 
sat din Tupilati aim a patra parte de sat 192 părti; 
partea lui Gherman, aceia au vândute boiarinului 
nostru credinciosului Tomei vel stolnic, cu 8 lei 

batuţi; şi s'a sculat boerinul nostru mai sus scris 
Toma vel stolnic şi a platit deplin acei mai sus 
scriși bani 8 lei batuţi în mânule Cazaeului din Mun- 
cel şi fraţilor săi lonaşco Bordea si Lazor şi Isailă 
şi Drăguţa, fii lui Gherman înaintea noastră şi 
dinaintea boerilor noştri. Deci noi văzind a lor de 
bună voe tocmală şi plată deplin, iar Domnia: mea 
iarăşi şi de la noi am dat şi am întărit boerinului 
nostru “Tomei vel stolnic să-i fie lui dreaptă ocina 

Surete III. 4
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și cumpărălură nerușeit nici odănăoară în vecii ve, 
cilor; cât despre direasele ce au avut pe acele parți 
de ocină, Domnia mea am scris de ele ca ei le-au 
perdut, ia» dacă s'ar afla vreo dată undeva să nu 
aibă ase crede ; şi nimene altul să nu se amestece. 

Domnul a aratat. 
S'a seris în Iaşi la anul 7147 Mai 17. 

| Gavril Mateiaş vel logofat 

Bo:leanul 
NOTE 

Originalul hârtie; acta Spiridon Irimescu, laşi (Surete 
şi Izvoade VIII, 82) Pecete în ceară roşie aplicată pe hârtie 

14. Document din 3152 April S$. Iași. 
„Sumar: Vasile Vodă Lupul intăreşte lui Toma Cantacuzino vel stoluic cumpărătura ce a făcut cn 20 ughi în salul Tupilaţi de la Ghervasie şi Dumitru Băea. 

Ii Eacnaie BOEROAd. BORER MHASCTIIR TSENOAAp% BEMAN 
MOAAABCKOH. tite npinaoue NBA Haatu: NEA, Echo na UIHMH | Awaaatexnau Boakpu keankuy. n Masti). epRacie n RpATr Ero ASmnTrp$. . cunonu Bza wr 'TSuu | dau. 
BPOH BOAR HEKHA nenonSătAcuu, AHHIDHCEAORau N, 
NARA (Tinu | n AEAHHHVy. ur Hyk 
ptazu. ură wau HMaAH W'r Huuiu 

NO BY Ao- 

H HpoAaau uk 

NPARIN N OH'TOAMIIL Ha 

TOENSAApcKH. ww ue. Maer wr cec TSunasun. uerRpamaa uâc 
Gyusgerku. ca uacr sa 

Roz i DA! "Pa 
T. 9T9 S Racer 

Man | ua pkua MoaAaRerku. un wp 
noak n w7 Rec NPHXOAV. fanko ck na EEpET wr act Xkpua. "Ta wnu NBOAaan. natuea  RkpHosas. Boakpunv, nat "Toata | BEAHROMS c'rroanukS PAN ARa Atcar Srapekuk. nun'k&Su romoau, 

uksu. &, 

RATpSE cea. n wm 

  

H 3ăânasTrua HA Henaz | Ha TUX nu- Vrâpekuy. RA pSKu "ru EH IN HCANH HAN wW'p npha, Had- 
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Mu Hi Apa, natia EOatpu. Tai paAH RAKO AA ECT cm Hi 

WT Hâc. HpABRA WTHHHS. Hi Ruknarhie H SpHik. H NOTROARAE ! Rie. 

NENOROAEEHAt HHROAHKE Ha BRRU, H ni Aa ch He Saniuaer, 

NpPEA CHA AHCFOA POCNOACTPRAMU. 

CAM POcnoAHNA REARA. 

$ tac Bar. F3păR, Meila. aul. Ă. An. 

ToAepanikte Rea awrober HeKaA 

« ASmurpauiko 

“Traducere 

„lo Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 
tării Moldaviei, iata au venit înaintea noasiră și 

înaintea tuturor a lor noştri Moldoveneşti boeri a 

mari şi a mici Ghervasie şi fratele sau Dumitru 
liii Băei, din Tupilați, de a lor bună voe de nimeni 

invăluiți nici asupriţi, şi au vindut a lor dreaptă 

ocină şi moşie din ale lor drepte şi adevărate dire- 

suri, ce ei au avut de la alți domni. din a patra 
parte din 'Tupilati, a patra parte ce-o au în ţinutul 
Sucevei ; cu parte de moară în apa Moldovei; şi 

din vatra satului şi din câmp, şi din tot venitul; 

care li se va alege din partea Herlei, aceia ei au 

vindut la al nostru credincios boerin pan Tomei 

marelui stolmic, pentru :20 ughi, bani gata, şi a 
plătit lor deplin acei baui, 20 ughi, în mânule a- 
celor de mai sus scriși, dinaintea noastră și dina- 

intea a lor. noştri boeri; pentru uceia să-i fie lui şi 

de la noi dreaptă ocină şi cumpărâtură, şi uric şi
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întărire neclatită nici odanaoară în veci, şi altul să nu 

se amestece înaintea acestei carti a domniei mele. 

Insuşi Domnul a poroncit 

| în laşi la abul 7152 April S$ zile 

_ 'Todiraşceo vel logofat. 

Dumitraşcw 

NOTE 

Originalul hartie ; acta Spir. Irimescu, laşi (Surele și 

Izvoade VIII, 83); pecete ceară ioşie starămată. 

15. Document din 7152. April S. Yaşi. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Toina vel stolnic cum- 
părăturile ce a facut cu 20 lei în Tupilați de la Mârica Brâivae ne: 
poată lui Bleandă, după ce a schimbat cu fratii ei, 

3 Ew Racnaie ROEBOAA, BOXIR. MHASCTIR. POCIIOAApR, EMae, 
MOAAAReROH. WE NpIHAE NIpAA (aa. n Npâa,. H(a)m(n)an 
Bwaapi | Beanknatu n mămaui. Alupuka pure Awuka Xian 
EHSka Ilwn Haanatk. nw cu AwEpă | BRWAE HEKHA nenouv- 
AEHH  ANHHpPHCEAWBANA. H HPWAAaAA CEC ipată WTH(H)ha | ni KS- 
MEXHA, CBRE UACT EA H EpaTilak EH. WP ccaw TSrmaaun, ue na 
mwAwa $ B(o)accr GSuan | ckwu. Eankwk H3REpET  uacr 
w(rus. uk. wr ace nwn Baanak. sa ARAH(n)uv n sa n. 
NEXHA, W'T BaTpSE | ceaw un Wwr uapunS. n ex c'Enuo 
4 CA Bee npigwav. 

KATHAH, 

TA Wua NBWA ana. HaueAw | RAĂPHHOA”  Bw- 
aEpn 'Pwmazi BeMkar(0) crwanuka, PAAH ABA AECAT AEKWRH 
BirTHĂ. | IIWUTW Whaâ EHA CXTROPHA "PWKRAMER, cu Eparitay su, 
Kopniaie n ceerpa HR. |H Aaa ua 

- 

BpâTiiay cn. Apăru uacr, 

m(n)afo)er(a4) 

H3mkunw 8a usavhunw 
Ba CeAW Bepexkuiu | n Bacraack cre 

* H(a)H8 “Toma Rea CPOAHHR. n nâaTrua. Sce HcitaxHa "uiy N e N a 
THX n(n)u(bosu. &, aw | Ko Bax ps dapnna Awuka Xuann. 
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w mpRA, Ham ui pa, H(aju(e)au Bwvakpu. "TAM paAu | Kako 

Aa E3ACT cre A(u)a(o)era. npaga wrn(u)nv n RUkSnaenic n Spuk, 

H NOTRPEKAEHIE, | CX RACAM AWEWAMWA. HENORWARERIMH, HHKO-- 

- auzte H(a) BREku, n uni Aa CCR) He Smnmaer. 

Gam rfojen(o)a(uua Reaaa. 

S$ tac a(b)r +sput. Meckua an. H. Ann. 

TOAEpauI KO REA awroer HekaA. 

A MUT pa ko 

Traducere 

lo Vasilie Voevod din mila lui Dumnezeu Domn 

tării Moldaviei. iata au venit înaintea noastră și 

înaintea a lor. noştri boeri a mari și a mici. Mă- 

- vica Brăioe, fata lui Hilip, nepoata Popei Bleandă, 

de a ei bună voe de nimeni silită nici asuprită şi 

a vândut a sa dreapta ocină şi cumpărăturăa toata 

partea ei şi a fraţilor ei, din satul “Tupilati, ce-s 

pe Mo(l)dua, în finutul Sucevei, câtă i se va alege 

partea tatalui lor. din partea popei Bleanda de mo- 

şie şi de cumpăratură din vatra satului şi din ta- 

rină şi cu fanaţuri. şi cu tot venitul, aceia au vîn- 

dut la al nostru credincios boer Toma marele stol- 

mic, pentru 20 lei bătuţi; pentru care dinsa a fost 

făcut tocmeală cu frații ei Cornelie şi sora lorşia 

dat ca schimb pentru schimb fraţilor ei alte părti 

din satul Verejanii. şi s'a sculat mila lui pan Toma 

vel stolnic şi a plătit toţi deplin acei bani 20 lei, 

în mănule Maricăi fata lui Hilip, dinaintea noastra 

şi dinaintea boerilor noștri Pentru aceia ca să-i fie 

milei lui, dreaptă ocină şi cumpărătură şi uric
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şi întaritură cu toate veniturile neclatita nici oda: 

năoară în veci, şi altul sa nu se amestece. 

Insuşi Domnul au poruncit. 

In laşi la anul 7152 luna Aprii 5. 

Toderaşco vel logofăt a iscălit. 

Du mitrașcew 

NOTE 

Originalul hârtie; acta Spiridon Irimoscu, laşi (Surete 
și Izvoade VIII, 85). Pocete ceară aplicată pe hârtie. 

16. Document din 7152 April S$. lași. 

Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Toma Cantacuzino - vel stolnic cumpărătura făcută cu 12zloţi în satul Pupilaţi de la Ca- 
trina femeia lui tonaşco Hadăr şi a ei. 

Hw Rachaie "ROcBoAA BOX Anaoerir POCUSAAPA BEAM 
MWAAARCRON. WE NpinAcine npkA nau ui npka kxenai  na- 
HM | AwvaaatekHaui goakpu. BEAHRUX. H Maany. harpa mea 
Hiwhamke Xaazp. n cz cunegu cu | Tondau n Azatilai 
phiak. RuSuu Ilerpn: upkwnruu Hpnmia. no UY Acnpon ROAA 
HERHA | HenoH Să Acu dHHiipueeaotanu. H HBSA 
HHHA H A RAHHHA, RăcH uacr Ha | Eankock 
Hpumien. 3a AkAuunnv n aa & nene. wm 
Ha | MeaAagă S gaccr Gruagekeu, 

u Hu 

AAN NY pata wr- 

H3BEpEP Wwr  uacp 

cea TSnuaaun. _upo 
Fă WHH npoAaati HAMHAS 

&kpuomr ncakpun nans Toma | Reankomw e 
Ha AECRT 849T7H BhiTuk. 4 naarăa ui 
EHUInHcaunH. 

TOAHHRY. pan ARa 
A HeiAZHa Tur uun'Esu | 

RI BA0T BHITHY, Ka pSku Karpnuu 
WT Np'kA HaMH u NIpPEA na | una 
"UacT SA WrHuuy. 

AdtunA, 

H CHNORU cu 

Ecââpu. Tha paan Ey 
BHUINHCANH. îanko ck H38BEpH'P ua 

WT YacTr Epumia wr ceae TSnnasun. că MACT 3a MARI 3 A 
ț . . NOAA Sa. 4 ca Rec! NPHĂSA. RAKC Aâ EZAET Er MHASCTA uw 

CT THM ul pox- 

T 
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H4€ NpaAtă WwPuHiaH Kiikvnasie si Spuku n | "rpaAeniz H' SpuR 

N NOTRPARA cuie (sir) că Bela ASXSACAI. HU un Aa ck He Sainaer. 

Gas roci AlHA Bena. 

$ 19c. BAT FApHB. MEA an. HM. AHH, 

"FOANDANIRO LEA AWrOET HCKăA A Sarpante 

Traducere 

lo Vasile Voevod, cu a lui Dumnezeu milă 

Domu tarii Moldaviei, iata au venit înaintea nvas- 

tra şi inaiulea tuluror a lor noştri moldovenești 

boevi a mari şi a mici. Catrina femeia lui lonaşco 

Hadar şi cu fi ei vrifan şi Damian și Chiriac ne- 

poli Petrei, stranepoţi Irinei, de a lor bună voe de 

vimeni siliti nici asuprili şi au vândut a lor dreapta 

ocina şi moşie, loute părţile lor, câte'li se vor a- 

lege din parlea Irimiei de moșie şi cumpărătură, 

din satul Tupilați, care-s pe Moldova în ţinutul 

Sucevei ; aceia au vândut Ja al nostru credincios 

boiarin pan Toma marele stolnic; pentru 12 zloți 

batuti ; şi uu plătit lor deplin acei bani mai Sus 

serişi 12 zloți batuți, în mânule Catrinei şi fiilor ei 
dinaintea noastra şi dinaintea a lor noşiri boeri. 
Pentru aceia acele parți de ocină mai sus scrise 
vâte se vor alege, partea lor vândute, din parlea 

„Eremiei din satul Tupilați. cu loc de moară în Mol- 
dora şi cu tot venitul, ca sa'i fie milei lui şi de la 
moi dreapta ocină şi cumparătură şi uric şi întarire 

şi uric şi întaritură cu toate venilurile şi altul sa 
mu se ameslece, 

Insuşi domnul a poroncit. 
| In laşi la anul 7152 luna April S zile 
Voderaşco vel logofat a iscal  . Dumitrașco 

NOTE 

, . etea ceară roşie aplicată pe hăzlie.



17. Document din 7152 April S, laşi. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Toma vel stolnie 
cumpărătura ce a făcut în 'Tupilaţi de la Ghiarghiţă și surorile lui 
Arămia. Marita şi Kelsia” din. Mihăeşti pe Moldova. 

Hw BacHaie RCEROAA. BOI AMHASCTIIS POCNSAAA  SEMALI 

MWAAARCROH. WE NpiNACnIE npEA, Had. 1 Ip'RA, RACHAMI | Ha- 

MIHAI  AWAAABCEHA  BOAEPU. BEAHKUX 1 AAA. Levpriuui n 

eserpu sro Sagamia. n Mapnua [Hi Keacia n tpar uk ToaAtp 

exineRu Ilzpacka wT Muzeu, 10 HK ACEBOR Koak Nek ur 

Mo | USXAERU  ARUNpHICEASBANN. H NPOAAA HAY PARA tOTHHNA. n 

AkAnnă cankock usgzper ww ceao | Mugeni. uro Ha AA 

AcRE. S$ Roacer ESuagckeHi. ac AAPH HA Ilipackri WwT7 Ba 

TpSe cea |U WT noAk. Hi WT BOAA. H CA REC APHVOAL. Ta Wii 

MpoAda Hâmemv B'hkpHomS. uanS Toast | REAIROAS CToaunRS. 

paân (toc gol) raaepn. cpegpannu, Hi cx Tuk nuHESu Wit aa: 

Tha | eAHA AculSrvrenu$ cecrpațuia Mapuun. ui naaTrua May es 

HENARHWE TU TOHHW'ESH  BEIUIUNCANUM, | RR PSR Tia AA: 

Buunicaitu, wr np'kaA Ham ni pa, nana Boakpu. "Tan 

Păăi TWA Bbilu | NpEAgEUeiHA. UACT sa write can ck 

H3Reper. uacrv Ilapăcku. Wr RarpSe cea. ui we mwak n ca 
CRHHWKRATH, HN WT BWAV H ca cc NPHUXOA. RA | KO AA EBAFr 
Ere MHAWCT NAHS Tomni REAHROMY CTOAHUKS IIBARA WTHHuY. Hi 
RH | RSDastie. n wr hac Spit n NOTBRPAAAENiE că Rack Ac: 

- Li XOACAL HENOROAkaHaAo nu 1! KWANZKE na Riu. un nu Aa ck ne 

$ MHUIAET. IIPEA, CHA AHCTOA HCTUHHOMS FOCNOACPRAMUH. 
Gam roeicAnHA RtAaa. 

S tac. akr. +3pug. mkeanma an, n AHH. 

TOAEpaluke Rea AWroeT HeRăA 

ASauiTpaui Ro 

 



Traducere 

lo Vasilie Voevod, din a lui Dumnezeu milă Domn 

tarii Moldaviei; iată au venit înaintea noastră şi 

inaintea tuturor a lor noştri moldovineşti boeri a 

mari şi a mici Ghearghiţă și surorile lui Avrămia, 

și Marița şi Kelsia, fetele lui Toader fiii Parascăi 

din Mihaeşti, de a lor bună voe, de nimeni siliti 

nici asupriti şi au vândut a lor dreaptă ocină și 

moşie câtă li se va alege din satul Mihăeşti, ce-i 

pe Moldova, în ținutul Sucevei, partea mamei lor . 

Parascai, din vatra satului şi din câmp şi din apă, 

şi cu tot venitul; aceia ei au vândut-o la al nostru 

credincios pan Toma, marelui slolnie, pentru... taleri 

de argint, şi cu acei bani ei au plătit o deșugubină 

a surorilor Maritei, şi au plătit lor toţi deplin acei 

bani mai sus scrişi în mânule acelor oameni mai 

sus scriși. dinaintea noastră şi înaintea a lor noştri 

boeri, pentru aceia acea de mai su» zisă parte de 

ocină. câtă li se va alege, partea Parascăi, din sa- 

tui Mihăeşti, cu loc din vatra satului şi din. câmp 

şi cu fânate şi din apă, şi cu tot venitul, ca să-i 

fe iilei lui pan 'Toma marelui stolnie dreaptă o- 

cină şi cumpărătură, şi de la noi urie şi întaritură 

cu toate veniturile neeclătit nici odată în veci, şi 

altul să nu se amestece înaintea acestei cărți ade- 

varate a domniei noastre. 

Insuşi domnul a poroncit. 

In laşi la anul 1152 luna April 8 zile 

"Poderaşco vel logofat iscal 
Dumilraşco 

NOTE 

Originalul hârtie ;. acta Spiridon Irimescu, laşi (Surete 

şi [zvoade VIII, 91). Pecete ceară aplicată ps hârtie. Pe- 

cetea poartă data de 1142, iar în cifre arabe 1633. 

Surete III 
5



15%. Document din 714%. Mai 18. Iaşi. 

Sumar : VasileVodă Lupul întăveşte boerului Toma vel stolnic 
cumpărătuca ce a făcut in Tupilați cu 40 lei de la Nechita şi ailui, 
nepoti Savei. 

î Hw Facnaie ROEBOAa BOX AMASCTII POCNOAApA SEAMA 

MOAAaBcKon: oxe npinacuk , mpa Ham. n pa, Sena Ha- 

mem BoAbpH BReankumui n maanai, Hekura | cut Cabii wT 
Esau. n Toaatp fipman wr Tpuuem par Cana. Măpua 

Acuka' | Panrzu. Bivka Gan. n: Bacuane ca cecTpu ero, Is. 

Apa H Hacra. n. | Tur. enSne Aparnuu. BACHY BpaTrn Hi nuSuui 

Gakeu npwhruH... | no BX ABBE ROSA. HERA MENOHWRA cn. 
AHETIPHEEAWRANHUX, Hi HpOAaan | ckeny npazwie wruuv. ut A kan 
WT CEAO ÎZAriţiH. WTP HOASEHHA WT "Por CEAo | wr “rperaa uacr 
uro ch pasaraber Ha inter Bpariu. BPOAdan cHH uacru | ueru 
PHM BpaTiH. "ru npoaaan Boakpunv nana RkpuuomS Tome | 
REAHROMS cPoanHk. 34 uerupn AECEP AEHI BHTHX. ca Barp$ wm 
CEAC H WT mnapunS n | wm ace n ca una n wr Rec 
Răcrăack hanie uoatpuii Toma Bea CT9 
NARHA TAXĂ RHIUSNHCAHHUL DNSH. AM. 
NpEAperenuk AA. 

NpHXCA, 

ABHR | Banaărua. ue- 

A BHTHR. Bă pr Tu] 
WP IPEA Ham n wi pa, Maueaul Bo: 

Ap. HHOXE FEARAMu taxe | vena tron. 
MEX H MABHOAR NaarS a rcăgmu. 
Boakpuny uâmeawr T 

HX ACBBO ROAHSR "ron: 
ENE AAAWAL UI | no ARpBAnyvai. 

SAMEA BEA CTOANHK. 'ruk BHUIENHCannuy i 
HăCTH 3ă WTHHV Rao Ad ECT EMS Hu wr nac npakin wrunc un 
KSNEEHwW Hi NOTRpZ | Asie ca RECEA ACXOAC, 4 8a nap'kagriiie 
PCABMU BACRWTALOAM Ha HHX. a Win i penoukae H3rS&HAN Hy, HHOXE ate Wepkiwrea. HBKOFAA az HERHX. Aa ck ne | Aacr E& pvk Tome croanut. un nu HASTO Aa cE ne Smniarr, 

"FenAna Kazaa 

nHe.. S tac EATe F3pma Man Hi, 
Papua Mareaui Kea Acrober 

_ Bopakm a 

 



Traducere 

  

[o Vasile Voevod cu inila lui Dumnezeu Domn 

tarii Moldaviei, iată au venit înaintea noastră şi 

înaintea tuturor a lor noştri boeri a mari şi a mici 

Nekita fiul Savei. din Bădeşti şi Toader Arman din 

'Trinesti fratele Savei şi Marica fata Gligăi. nepoata 

Savei şi Vasile cu surorile lui Toader şi Nastea şi 

Titea, fiii Drăghitei toţi frați şi nepoți Savei, stră- 

nepoți... de a lor bună vo: de nimeni învăluiti 

nici împresurati și .au vândut a lor dreaptă ocină 

şi moşie din satul Badeşti, din a patra parte din 

acel sat din a treia parte, celi sa împârtit pe 

şese frați au vândut ei părțile a patru fraţi; acele 

le-a vândut boerinului nostru credincios Tomei ma- 

relui stolnic cu 40 lei bătuti, cu vatra de sal 

şi din ţarivă şi din pădure și cu livezi şi din tot 

venitul ; şi sa sculat al nostru poiarin 'Toma vel: 

stolnic. şi a plătit deplin acei mai sus seriși bani 40 

lei bătuţi în mânule acelor mai sus zişi oameni, din- 

naintea noastră şi dinaintea boerilor noştri; deci 

Domiia mea cum am vâzul a ior de bună voe toc- 

mala şi plata deplin, iar domnia mea încă am dat 

şi am întărit boerului nostru Tomei vel stolnic acele 

mai sus scrise părți de ocină ca să le fie lui şi de 

la noi dreaplă ocină şi cumpărătură Şi întărilură cu 

toate veniturile ; iar de direase Domnia mea i-am 

întrebat pe dinşii zicând că le-a perdut ; iar dacă Sar 

afla cândva din acele să aibă a se da în mânule To- 

mei stolnic. şi nemene altul să nu se amestece. 

Domnul a arătat ii | 

Sa scris în laşi la anul 1141 Mai 18. 

Gavril Mateiaş vel logofăi 
Borleanul 

NOTY 
- 

Originalul bărtie ; acta Spiridon Irimescu, lași (Surete 

şi Izvoade VIII, 93). Pecetea ceară aplicată pe hârtie.



18. Document din 7152 April S laşi. 

Sumar. Vasilie Vodă Lupul întăreşte lui Toma Cantacuzino 
vel stolnic cumpărăturile făcute îv satul “Tupilați de lu Icimia cu 
22 lei şi de la Gr. Hadâr cu 24 zloți. 

îHw Bacnaie BocRoaa. E(o)zit m(a)o(e)rir r(o)en(o)a(a)px 

BEMAH MOAAâBcKOH, Oe npinAome npha, naiv. ui apa, Ken 
ME | Hari. Mwaaaekuau Rwvakpu, FEAGRUY HI Maat. Ipnna 
u ea c(uiuoRu en Ilagta. n ASawrpante. lu Toawena. n lag- 
Teona. RHSun Tierpu. npkwuruu  Hpuaia. uw Hy ACRpoN Boak 
MERHA HE | NOHSXRAEHII ARHUPICEAOKAHII. HN INpPOAaANL CEO HPARA 
WTH(H)E Hi KweAHa. Hee aci HA eannec('k) HBBEpET WT cra 
Tsneaaun. wr uacr Hpumien, uro ua Moaasa $ n(o)aser Es- 

| MAKCKOH, "Ta j WHHA npoaaau u(a)uteS Rkpuoms goakpuuS n(a)us 
Toma REA cPOAnIIR, PAAt ARâtatehr Sarii RHITUX | ur 
TOM "Puă npinAout nphA aa. Hu NpEA naumtaui  Boakpu. 
Fanroputk Xaazp n ca e(nu(o)n em zaanavk, N 
Ilerpu npkinrun Hpuaua. no HX AcSRpou 
HA | Achu anunpuceaeRatu 

„RAP, 

ROAE NERHA  Heno 

H NBOAdaui Hy npaRă wruin)ur n 
NVNEX BAce văcr nm. caute ck HâBeper | w " "roroe ceao Tsunasu, 
WP uacr Hpnmia. „AWT  BATpSE cec n wr noak H WTP ECAS. Hi 

Tă WUH npoAaan "Tu Boakpuinv T(o)eţus)a- (er)a(a)am nkpunoms n(4) 
AECRT 8407 Burruy 

W'T Bec | npnyoa, 

US Toma Bta CTOANHK. PAAN ARA | Ha- 
- N B4NA4THA HA Sce Henazuo. ay n(u)u(h)su. FA. 340UU. BnrPuy, | wm EpEA nau, 

TRM paAh Rato Aa BZAEE £AWw uw 
&ukSnasuie: 

HpRa, unauatui Roa'kpu, 
P Hac | upaka wru(u)ur u 

H SpHk. N NoTRPBXAEHiE ca BACRAM AOXoAcat. Hi un Aa c(k) ne vmumaer. | 
Gan r(o)en(o)a(n)uz REAaA, 

S tac. a(k)r. apune. m(a)e(b)ua an. ă Anu, 
ToAepanue nea Awroăber Hckaa 

ASaw'rpauiko 
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Traducere 

o ——_—— 

lo Vasilie Voevod, din a lui Dumnezeu milă 

Domn tării Moldaviei, iată au venit înaintea noas- 

Wa şi înaintea tuturor alor noștri moldoveneşti bo- 

eri a mari şi a mici lrina şi cu fii ei Pavăl şi Du- 

mitraşco şi Todosea şi Gaftone, nepoți Petrii, stră- 

nepoți Lrimiei. de a lor bună voe de nimeni siliti și 

neînvaluiți şi au vândut a lor dreaptă ocină şi 

cumparătură toată partea lor, câtă li se vor alege din 

sat din Tupilați, din partea lrimiei, ce-i pe Moldova 

în tinutul Suceavei, aceia ei au vândut la al nostru 

credincios boer pan Toma vel stolnie, pentru 12 

zoti batuti; şi întracestea tij au venit înaintea noas- 

tră şi înaintea a lor noştri. Gligoree Hadăr ŞI cu 

fii lui anume nepoți Petrei, strănepot Îvi- 

miei, de a lor bună voe de nimeni siliți nici asu- 

priți, şi au vândut a lor dreaptă ocină și cumpără” 

tură, partea lor câtă se va alege din acelaşi sat 

Tupilați, din pariea Irmiei, din vatra de sat și din 

câmp şi din apă, și din tot venitul, aceia ei au 

vândut tij boerului domniei mele, credinciosului pan 

“Poma vel stolnic, pentru 12 zloți bătuţi şi au plă- 

tit lor toti deplin, acei bani, 24 zloți batuţi, dina- 

intea noastră şi dinaintea a lor noştri boeri; pen- 

tru aceia să-i fie lui şi dela noi dreaptă ocină 

şi cumparatură şi uric. şi întaritură cu toate veni- 

turile şi altul să nu se amestece. 

Iosuşi domnul a poroncit. | 

In laşi la anul 7152 luna April 8 zile 

"Poderaşco vel logofăt iscal Dumitrașco 

NOTE 

Originalul hârtie ; acta Spiridon Irimescu ; (Surete şi 

"Izvoade VIII, 123). Pecetea de ceară aplicată pe hărtie. Pe- 

cetea poartă data de 7142 (1633).
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19. Document din 714%. Febr 14, Iaşi. 

Sumar: Vasile Vodă Lupul întărește lui Toma stolnicul cel 
mare cumpărătura făcută în Bădeşti cu 22 lei bătuţ,pea patra parte 
din jumătate de sat, partea lui Hilip Bleandă. 

+ Fw Eacuaie BOEEOAA. Băi MACPII, PCNADA SEMAH AMDA- 

AdgekoH, Wx ngiuawurk | pa Hai. n NpkA Schana” 

MOAAABCKHXAMH  BOAEpH  REAHRHA Hi MA i ana. Ceaonia. u 
Acukă ei. Hakua n kr Tea. Acuta Xuaun hahuau. | 

&HSka non tn BakuAH. 9 HE ACEBOI ROAR. HERA HENOUVA- 

AEHHHE. A | nenpHceaoBANHY. H NPOAAAN CROHY NpARSR WTHI 
n A BAY. wr ceao EzAciuH i Wr NOASRUHA ctaw. UETEPBTAA 
sac. uacr Xhaun Bakupani. că noak sa măphu |n ca garp$ 
34 CAO. H Că BEC NpHLOA. Tod NpOAaaii. BCAkpuu nai MS 
E'kpunoms | Tomeu BEAHROAI CTOAHHK, Ba 'PpuAtekr aci EWTUY. 
H &ăcranck Haul Boakpun BHiu | nucan "Toma REA CTOARHEK, Și 
BANAATHA. HenazHa 'THX BHuipeuennk nnân | rpnacekr ae Bu: 
THX. WT EpEA, Hai. n wr npka, nameamn Bcakpu. ka PăAH 
RKO Ad ECT | H WwT nac Ecakpuny uautav. "Tome Rea crea- 
HHK. "Toa npkApeuenHă uacr sa wrhuv | WT CEA BEAU, wT7 
HCAOBHHA CEAG. UETRpAPAA uacr uacr Xuanu hatuan, 
WEHHOMIȚ, HHRoan Ha Bkku, 
Sanuiarr. 

HENSpS | 

RRUHIH, 4 HN HHRTO Aa c(kR) ne 

Ga renAnHă Kazaa. 
He S tac BATE F3pa. dea. af. 

Lagpua Aareau REA acrober 

Ropatkura. 

Traducere 

  

lo Vasilie Voevod cu i i | ] a lui D-zeu milă tării Moldaviei, iata au Domn veuil înaintea noastră si 

 



— 39 — 

inaintea tuturor a lor noştri Moldovineşti boeri, a 

mari şi a mici. Solomia şi fata ei Ileana şi ginerile 

'Poader, fata lui Hilip Bleandă nepoata popei lui Lon 

Bleandă, de a lor bună voc, de nimeni siliti nici 

asupriti şi au vândut a lor dreaptă ocină şi moşie 

din satul Badești din jumătate sat a patra parte, 

partea lui Filip Bleandă, cu câmp în taină, şi cu Va- 

tra de sat. şi cu tot venitul ; aceia au vâundui boe- 

rului nostru credincios Tomei, marelhui stolnic pen: 

tru 30 lei bătuţi. şi sa sculat al nostru boer mai | 

sus scris Toma vel stolnic şi a plătil deplin acei 

de mai sus serişi bani 30 lei batuti dinaintea noas- 

tră, şi dinaintea a lor noştri boeri; pentru aceasta să-i 

fie lui si de la noi boetului nostru Tomei vel stol- 

nic, acea de mui sus zisă parte de ocină, din satul 

Badeşti, din jumatate sat a patra parte. partea lui 

Hilip Bleandă, neruşuită nici odănăoară în vecii ve- 

cilor şi altul să nu se amestece. 

lusuşi Domnul a arătat. 

Sa seris în laşi la anul 1141 Febr. 1% zile 

Gavril Mateiaş vel logofat 
Borleanul 

NOTE 

Originalul hârtie, acta Spiridon Irimescu, laşi (Surete 

şi Izvoade VIII, 123). Pecete de ceară aplicată pe hârtie ; 

se eeteşte.  lw Bgacnait ROEEOA E. MAC. TOCNOAAPĂ. 3EMAH, 

MoaAakeou. cap de bou. 

20. Document din "447 Mart 6, Iaşi. 

Sumaw : Vasile Vodă Lupul întăreşte tui Toma stolnicul cel 

mare cumpărăturile făcute cu 35 lei în satele Bădeşti și Tupilați de. 

la Andrei Grebencea fiul lui Gavrilaş Grebencea. 

az 

- 

Hu FacHaie BOEROAA EXIL MBASETIIO POCNOAABE AFĂMAHA MOA- 

AAECKOH. AVE npinae npEa, nă | Mr. n np'Ea, ScHmn Manet
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BOakph REAHKHAMH. H MAAHANI. CASA Uaute | Slnapen Fpeken- 

uk ecua Lakphaaui: l'pegenuk. n9 ere ARBOR KOAR, HERA 
HE | NOHA AHENPHCEASEAN, H IPOAdA CRSEro HpPARSR wruuv 
H KYnE%Ho tu ero | Tanphaaui pese, nxek uacp ue Aaa 
WT ceăo ÎzAtipn. Wwr noacknna 'roro | cea wr unita ucr 
Tperăă MăcT. WacT... n "'PHE  NPOAaA Hi ApSraa uacr wr | ceas 
Tsnnaau, aer sro Hi BpATinM ero. er UETRPATAA UacT 'roro 
CEAO TPpeTăa uacr | wr uacr 'Toaarp dA'kkva. uro oa uacr ia 
KSnHA Wa cro Lakpnaaui Tpesenuk, wm | "PHX RUUINACAR HI 
WACPH Bă WTHHY npoaaa Boakpnuv tanem$ R'Epnuoms | Porn 
BEAHKOMS  cToAnHk. paani nerAscaAr n ner acu. BHTHY, N Kăc- 
TaăcA Hate Boak | puui Toma Ea CTOAHHK, H BANAATHA ACU 
"FHX BHuipeuinuy nuâu ui, An BHTHX | S pSk STuapeR Ipenenuk 
H Cu Er. WwT np'Ea, rARtMu Hi ww npa, nautemu goakpu, ka ! 
PAAH KAKO AA CT EMS n wr nac NpăBCI WTHau. ui KSneătuu, 
THĂ Uacri 34 WTHHYV wT Cea0 | Bzaeu. n wr Tsnnaan, n Spuk, 
H [OTBRpEARAENIE cz Bzeea ACĂOACM, Hi HH HHRTO Aa ca Hs $ | 
MHIDAET Mpa, cu AHCTOM Haiti, 

Gam reenoAnuz Rasaa, 

V tac. BAT spuma Mapr s AH. 

Takpua Alareaui Rea aorober 

Hopakua 

Traducere 

| lo Vasilie Voevod, cu mila lui D țării Moldaviei. iată a venit înaintea noastra si înaintea a lor noştri boeri a mari şi a mici sluga noastră Andrei Grebencea fiul lui Gavrilaş Gre- bencea, de a lui buna voe de nimeni silit nici asu- Prit şi a vândut a sa dreapta ocina si cumpără- tură a tatălui sau Gavrilaş Grebencea, toata partea 

umnezeu Dumu



ce-a avut din satul Badeşti din jumătatea acelui sat 

din partea de gios a treia parte, partea ..... . ŞI 

iarăşi au mai vândut şi alta parte din satul Tupi- 

laţi, partea lui şi a fraților săi, din a patra parle 

din acelaş sat a treia partie din partea lui Toader 

Leahul, care acea parte fusese asupra tatălui său 

lui Gavrilaş Grebencea, din acele de mai sus scrise 

părti de ocină, le-a vândut boerului nostru credin- 

ciosului Tomei vel stomic pentru 55 lei bătuţi. şi 

sa sculat al nostru boiarin Loma vel stolnic şi a 

platil toţi acei de mai sus zişi bani 55 lei batuti 

în mânule lui Andrei Grebencea şi fiului său. din- 

naintea domniei mele și dinaintea boerilor noştri, 

pentru care să-i fie lui şi de la poi dreaptă ocină 

şi cumpărâtură acelor părţi de ocină din sat din 

Badeşti şi Tupilați şi uric şi întăritură cu toate 

veniturile şi altul nime sa nu se amestece înaiutea 

acestei cărți a noastre. 

Insuși Domnul a arătat. 

In laşi la anul 7147 Mart 6 zile. 

Gavril Mateiaş vel logofat iscal 

Borleanul 

NOTE 

Originalul hărtie ; acta Spiridon Irimescu, (Surete și 

Izvoade VIII, 194). Pecete ceară aplicată pe hârtie. 

24. Document din 7146. April 29. laşi. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Toma stolnicul cel 

mare pe baza zapisului iseălit de câțiva boeri cumpârătura făcută de 

la Mărica Brăioe nepoată popei lui Ion Bleandă cu 20 lei în satul 

Tupilați. 

+ Ho Bacnaie BOEBOAa BX MATII PCNAPE BEMAH AWa- 

Aakckon. adecă au venit înnaintea domnii | meali şi în- 

Surete III 
6
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naintea boiarilor domnii meali mulduveneşti a mari 
si a mici boiarinul domnii meali , Toma stolnicul 
cel mare cu un zapis de mărturie de la boia(r) 
slugili domnii meali de la | Pătraşco fogolea hot- 
nogul de Ionăşeşti şi de la Ghiorghie Boţul ot 
Dolheşti şi de la lonaşco | Răspop ot Bodeşli şi de 
la Toader fitorul lui Isac ot 'Tupilaţi și de la Cazan 
Bleandea de acolo | şi de la Anton de Zbiereani 
şi de la Ghsorghie fitorul lui Comoniţ ot 'Tupilaţi 
şi de la Vasile | ficorul Boţului şi de la 'Toader 
Rusul ot Homiceani şi de la soacra lui de la 
(loc gol) de acolo | aşea scriindu şi mărturisindu 
întracel zapis cum au venit îvainlea lor Mărica 
Brăioe fata lui | Flilip den Mihaeşti nepoata popei 
Bleandei. de nime silita nici supărată ce de a eil 
bună voe au vândut a sa direapta ocină şi moşie 
den sat din Tupilați și cumpărături ce iaste | din 
parlea Leavului, şi pentru căci au vândutu Marica 
Braioei toală partea lui Hilip de moşie | şi de cum- 
părătură dev Tupilați. căci au facul schimbu cu 
fratesău cu Cornilie şi cu sorusa cu (loc 8o0l) și 
sau tocmit denaintea cestor slugi domneşti ce mai 
sus scrie deau dat Marica | lui Cornelie parlea ei ce sa vini la Verejeani pentru partea lui den Tu- pilaţi şau dat surorisa | doc gol) partea cei la sat la Badeşti pentru partea ei den Tupilați, deci aceste părti ] de „ocină şi cumparături au vâutut Marica 
boiarinului domnii meali Tomei stolnicului | celui mari drept doazăci de lei bătuți cu vatră de sat ŞI cu pământuri | în ţarin şi cufânat şi cu tot veni- tul den tot locul ce sa vini însa aşea serie și | (sic) şi mărturiseşte întracel zapis de la slugile dom- niei meali carii mai sus simtu (cuarv) scriși | cau 
întrebat mainte (maunre) boiarinul ' domnii meale Toma Stoinicul cei mari de toată ruda ei Şi ! până nau fostu cu voia tuturor nau vrut să cumpere pentra&k domniia mea domniia mea (sic) dacă am | văzut (25%)
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acel zapis de marturie de la ceaste slugi a domnii 

meali ce mai sus scrieni, domniia mea am crezut | 

si am dat şi am întărit, ca să fie boiarinului dom-- 

iei meale Tomei stolnicului celui mare şi de la! 

noi dari şi întarituri şi direaptă ocină și moşie ne- 

clalila nici dănăoară în'| veaci peste cartea dom- 

nii meali. 

Sam gospodina veleal. 

In laşi vleat 7146. April 29. 

Gavril Mateiaş vel logofat 

NOTE 

1) Originalul românesc pe hârtie, acta Sipiridon Irimescu, 

laşi (Surete şi Izvoade VIII. 196). Pecete ceară roşie căzulă. 

In dos e însemnarea : (nenucok Acanbekv npt& napre Ma- 

PURZH. a panta Aj CAT AHH Tynnaaun. Baser. Gvuag. up. 

MSAA SEA). 

2) Mărica Brăioae era lata lui Hilip Bleandă,. şi soră 

cu Cornilie, şi cu Solomia, ce-și vinde partea ei tot lui 

“foma stolnicul după 10 luni. Mărica Brăioaea îşi mărise 

purtea ei din Tupilați prin 2 schimburi făcute cu frate- 

său Cornilie în Verijeani şi cu soră-sa cu Solomia în Bă- 

dești. Aşa mărite cum erau ea le-a vândut lui Toma, după 

ce mai întăiu şi-a întrebat rudele, şi numai după ce auw 

fost cu voia tuturor a cumpărat dânsul, dând 20 lei. 

22. Document din "158 Sept. 12, laşi. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul serie carte lui Macarie căpitanul: 

pentru nişte fân ce s'ar fi cosit pe nedreptul lui Vasile Strătulat la. 

Grumăzoae ot Fălciu. 

+ Hw acHaie BOEROAA, EXIL MACTIIO PENApZ BEMAN MWÂ- 

Aageke, Scriem domniia | mea la sluga noastră. la 

Macaria căpitanul, dămuţi | ştiri ca domnii meali



AM 

sau jăluit sluga noastră. Vasilie Strătulat | zicâudu 

că are doaw părţi de ocină la sat la Grawnăzoaia 
([pvmzacaa) | şau mărs nişte oameni de au cosil pre 
părțile lui. pentra-l ka d'kaca vei vedea cartea 
domnii m'kle. iar tu săi alegi | a&tkle doaw părti de 
ocină. den fânaţ, şi din tot locul. |eceisăva al'kge 
părțile lui. şi ce de fân să va alla cosit| pre păr- 
țile lui, să aibi al opri să hie pe sama lui | Vasilie. 
Şi cui va părea cu strâmbul. să vie de față. 

câ renanz Bea'ka 
o tac ar 1158 Sep. 12. 

T Anghel 

NOTE 

1) Originalul hârtie; comunicat de pe. D. Lascar 
fost protoereu, de loc din Grumăzoaea. Pecete în tuş roș. 
(Surete si Izvoade VIII, 132). 

2) Grumăzoaea, de care se vorbeşte aici, e vechiul 
Grumăzeşti amintil, în uricul din 6953. Avg. 11. Satul Gru- 
măzeşti fusese din început a lui Stan Posadnic, care apoi 
Pa vâudut lui T. Gănescul cu 60 Zloţi. ln secul al XVI-a urmaşii lui Toader şi Costea Posadnicul îşi vând moşia lor 
unuia Toader cu 400 zloți ; Vasile Strătulat vine prin cum: părături urmaş moștenitor a lui Toader din 1558 (Surete 1, 138, 144). De numele lui Vasile Strătulat, şi anume «le a fratelui său aga Stratulat se leagă toată spiţa răzeşilor din Grumăzoae şi Hurdugi prin ginerele său Enachi Penişoară» care ține în căsătorie pe Mărica fata lui Strătulat. Mărica a moştenit de la tatăl său 488 fălci di n trupul Grumăzoaei, căci cei 4 copii ai ei: Măria, Mihalachi Penişoară, Ale. zandru, şi Neculai moştenesc câte 122 fălci. Spiţa apoi se ocupă de urmaşii lui Mihalache Penişoară, care sint a- ceştia : Arhiri, loan, Postu şi Sandu, fiecare moștenind câte 30 fâlci. (Surete Şi Izvoade III, 309 — 398).
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23. Document din 7147, April 3. Iaşi. 
Suma: : Cartea veliților boeri prin cari udiverese vânzarea ce 

Vasilie Dieniş a făcut în Plopeni şi Grumăzoae de la Fălciu cu 1& 
galbeni cătră Stratulat sulgeriul. 

Gr cvio mi Gavrilaş vel logofet. i Dumitraşco 
Şoldau vel dvornic dolneai Zemli i Irimia - dvornie 
glotnii, i Vasilie... vornic. i Costantin vornic. i 
Busirc căpitan. i Moisea ot Leoşti. i innih boleari 
ot dvor gspiluna egu milosia. (şi a altor boiari de 
la curlea domniei milei lui) adecă au venit înain- 

(tea nojustra Vasilie fecorul lui Dieniş. de nimene 

nevoit. nici as(uprit. şi) a vândut a sa direaptă o- 

cină şi moşie. den sat din Plopeni (i din Gr)umă- 

zoaia. den &umătate de bătrân gumătate, den câ(mp- 

i din) vatra satului. și din tot locul. aka o au vândut 

priliaten)ului nostru lui Strătadat (sulg)eariul. di- 

replu patru sprez'kce galbeni buni. deci deacain vă- 

zut de buna voe a lor tocmală. şi plată deplin 

14 galbeni buni. în mâna lui Vasilie fetorul lui 

Dieniş, (noi) înca am facut acest zapis priiatenului 

nostru ce mai sus scriem lui Stratulat sulgeariul 

săi hie dir(eapta ocină şi spre) mai mare credinţă 

(am pus) pecetile şi neam iscalit. | 

u las văleat 7147 april 3. 

Gavril Mateiaş vel logofat 

Dumitraşeo Şoldan vel vornic 

Bosioc Grebleş iscal _ | 

Fu lonasco Rusul biv dvornic mam prilejit în- 

| tracasta tocmala 

az Lrimia Vanculeţ dvornic iscai.  lopaşco „dvornie 

az Neniul dvornic iscal. Gherghită Ciogo(le) 

NOTE 

i) Originalul hărtie; comunicat de preutul! D. Lascar. 

Digits iscăţil în 1825 Mai 7 de Vasile 'Tenie vorni- 

cul de poaulă. , , , 

2) Surătulat sulgerul e cunoscut în spițele răzeşilor din 

Grumezoae ca aga Sleatulat, socrul lui Enachi Penişoară.
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24. Document fără veleat (dupa 7158) 

Sumar ; Vasile Strătulat dă lui Enachi Penişoară ginerele lui 
-aga Steatulat a treia parte din bătrânul Grumezoaei, cumpărut de el 
de la Simion Codău, nepot lei lui Grumează cu 5 galbeni. 

Adecă. eu. Vasilie. Strătulat. scriu și mârturi- 
săscu. cu &kstu. zapis. al mieu. de nim. n'voit: 
nici. asuprit. cea de bună voe. um dăruit. fratelui. 
nostru. lui FEnakie. zet. agăi. Jui Strătulat. a lrea 
partea. dentrun bătrân din sat. den Grumăzoe. den 
câmp. şi den tarină. şi den padure. şi den valra 
satului. cu tot venitul, care. parle am eumpârat de 
la Simion. Codău. n'kpot. Iki. lui Grumazu. di- 
reptu. optu galbeni. şi un leu. aceae. partea. am 
daruitu. pr'k Enakie Penişoara. ca sai hie lui şi 
fecorilor săi. moşie în veaci. şi am dat și zapis. 
uk am. avut. de cumpărătură, de la Simion. la 
mâna luia Enakie şi lam daruit. denainte vornicu- 
lui Gherman, şi devainiea Căpitanului Vasilie şi 
Căpitanul Marzacul. şi Frăteaiu hotuogul. şi Vasilie 
sin Burghelei. .şi Ion Zamaă şi Apostolaki.. sin Va- 
silie. Căpitan. şi sau scris acesta zapis. în casa 
șoltuzului de Huş. a lui Petri. pentru credința am 
iscălit și am pus pectkti ca să să ştie. ” 

Căpitan Vasilie (|. p.) Frăteaiu (|. p.) 
Ion Zamă (|. p.) Vasilie zet Stratulat (|. p.) 

az Gligoraşeo Gherman biv dvornic iscal | az Nikifor Sprinceană (1.p.), Petri șoltuzul de Huşi. 
pecetea Şoltuzuilui de Huşi e un vier care ia în rit o căprioară 
Costandin sin Iriwia (|. p.)  Mardari sin Iordakii 

| Vasilie nepotul vornicului Gherman (|. p.) Maria. Şi eu Ionascul mam tâmplat când au darnitu. 

NOTE 

1) Originaluţ hărtie comunicat de 
(Surete şi Izvoade VIII, 133). 

2) Curgerea proprietății în Grum 

preutuil D. l.ascar 

ăzoaeu pare a fi a-
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ceasta. Toader cumpărătorul din 1558 era Grumazu. Fe- 
meia lui Ilea, a trăit mult timp după moartea bărbatului 

ei, căci numai aşa s'a legat numele satului de o femee a lui 

Grumazu,de Grumăzoaea. Nepotul ei Simeon Codău probabil 
al unei fete măritate cu Codău îşi vinde partea sa, (a treia 

parte dintr'un bătrân) lui Vasile Stratulat, frate cu aga 

Stratulat, fost sulger, la 1639, cu 8 galbeni; acesta o di 

danie lui Enache Penişoară ginere fratelui său. 
Astfel ajungem cu proprietatea în Grumezoaia în ju- 

mătalea întăia a secl... al XVIl-a. 

25. Document fără veleat (dupa 7150) 

Sumar : Zapis de vânzare a lui Ignat Herie Căpitanul pentru 

a prisacă de lu Gruinazeni, dală cu 10 taleri lui Stratulat sulgeriul. 

foastă lui cumpărătură de la Simion ficiorul lui Ionaşeo Sprânceană. 

+ Eto az (adică eu) Ignat Herie Căpitanul. scriu 

şi mărlurisescu |! cu cest zapis al meu. cum mam 

tocmit cu Dumiiealui cu Strătulat su/ătriul de iam 

vândut un loc de prisacă şi prisaca facută | şi casă 

în prisac şi pomeat şi cu loc împregur cât să cade | 

unii prisăci. la Grumăstni in pădure ce miau fost 

mie | cumpărătură de la Simion feciurul lui Jonaşco 

Sprăncean | dreptu zeace taleri bătute, şi iam dat 

şi zapisul | carele miau facut Simeon Sprănceana 

carele mai sus serie | şi tocmala neau fost dinaintea 

dumisali vel sulgar | şi Enaki pitariul cel mare. şi 

Răcoviţ al doile logofat | şi Caracaş jicnicariul. şi 

Neaniul dvornicul de gloata | și Eremiia Vanculet 

dvornicul. şi Macarie capilan | şi Patrașco hotnogul 

și popa Fene și alţi oameni | mulți şi bani miau 

dat bani gata ca săi hie | dumisale dreaptă ocină 

şi moşie şi săşi facă şi ispisoc domnescu şi mai
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pre mare mărturie miam pus | şi pecelea şi dum- 

nealor acei boiari toti şi au pus pecetile. 

lane vel suleer (|. p.) az Fene iscal 
lon Enachi pitar az Neaniul dvornie 

NO 3 

Originalu) hârlie ; comunicat de păr. D. Lascar. (Su: 

vete şi Izvcade VIII, 134). 

26. Document din 7146 Iunie 27. Iaşi. 

„Sumar : Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Slratulat 'sulgerul 
cumpărătura făcută cu 45 ughi în satul Iteşti. zis și Ilurdugi, de la 
Ionașco Jora biv dvornie şi de la femeia lui Simina fala lvi Alexie 
postelnicul, 

+ Hw  Facnaie BOEBOAd, BOX.  AMHASCTIR,  POCNSAApz. 

SEMAH, AMWVAAaBeRon. we npinaciut apa nam. n npba, | Sen: 
MH. HAUIHAMUH MOAAaRcKRHA goakpu. REAHKHAUI HI MAAHAMI,  BO- 

akpun nau IwHauie Sopa | Bik ARSpHuk. n Kukriunk ere. 
Gumnna. Axa Sasăa SlpanSa. noscereanuk. ui TBOAaAAn CEO | 
NPăBda WTHHHa. n A RAnHHa. W7 HenHcok Bă EHRSNAEHIE, ERE 
aaa larăa SIpansa noceanuk. |wr  Kocranruu Mornaa Boe- 
BOAa. EAHo cec Hank Hrepnii. îxe nakuSerel nun XSpas- 

ț 

WHH, | Ha Caan S$ goacer Vzauitckoaw. wp BRATpS cei H WT 
noa Hi wT ROAS ui wr Bee NBHXSA. TOa MpoAdan | Boaepnu$ na- 
uieM$ CG'rparSaar Csaykon. DâAH uerupu Arckr u nr Srap- 
CEH, H Răcraack | guiunucan goakpun nam CrrparSaar cSauapu. 
H SâNAATHA BAce HCnRAnNs,. THX EHiDnHCanuy, nua'k Su, ME. Sr. |] 
RA Su. EHinHeannem$. Iwatto Mopa. n kukruun eo Gu- 
MHHă. HHO Mi BHA/etunt | MEXAC HHA. AGEPOROANSE 'TORMEK. 
H HenARRou 3âNAaTr$. TâKOXAEBE n wr Hae AAACNoM, | n nor: 
EPXAHLOM. EHUINHCanHoMS. Grparsaar cSayapu. Hă "poe npta-
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peuenuoe ceas. Hrerpnn | exe navknSerek XSpASunu. Kako AA 

CT EMS INpARAd WTHHHA. H EHRSnarnie. H Spun. A | NOTRPAXAL- 

uit, ex ACRA ACROACAI. HENOPSIDERHE EA HHROANALE Ia F'KKII. 

unu Aa ck ue Smnmarr. | 

Gam POCNOAHHZ Ra3ăA, 

$ dac. AkT. F3pM5. Iu, 3. 

Papua Marea Bea acroder 
TU au Aug 

“raducere 

lo Vasile Voevod cu a iui Dumnezeu milă, 

Domn tării Moldaviei, iată au venil înaintea noas- 

tră şi înaintea tuturor a lor noştri Moldovineşti boeri 

a mari şi a mici. boerinul nostru Ionaşco Jora biv 

dvornic, şi soţia lui Simina fala Alexei Arapul 

postelmic, şi a vândul a sa dreaptă ocină și moşie 

din ispisoe de cumpărături ce la avut Alexa Ara- 

pul postelnic, de la Constantin Moghilă Voevod, un 

sat anume /leştii, care se numeşte acum Hurdu- 

gii pe Eiau în ţinutul Fălciului, din vatră de sat 

și din câmp şi din apă şi din tot vinitul, acela Va 

vândul boerului nostru Strătulat sulgiar, pentru 

45 ughi. şi s'a sculat mai sus scrisul boer al nos- 

Iru Strătulat sulgerul şi a plătit toţi deplin acei mai 

sus scrişi ughi, în mânule mai sus scrisului Ionașco 

Jora şi jupănesei lui Simina. Deci noi văzin'l între 

ci de bună voe toemală şi deplină plată aşijdlere 

şi de la noi am dat şi am întărit mai sus serisu- 

lui Stratulat sulgeariul pe acel de. mai sus zis sat 

lteștii, care se numeşte Hurdugii, ca să-i fie dreaplă 
7 

Surete IIL.



ocină şi cumpărătură şi uric şi întărire cu loale 

veniturile, nerușuit lui nici odănăoară în veci, și 

altul să nu se amestece. 

Insuşi Domnul au poruncit. 

lu laşi la anul 7146 luni 97. 
Gavril Mateiaş vel logofat Șandir 

NOTE 

1) Originalui hărtie, comunicat de pr. D. Lascar (Su 
rele şi Izvoade VIII, 135). Pecete ceară roşie căzulă, 

2) Hurdugii sat în judeţul Fălciu, 5 chilometri mai 
jos de Grumăzoaea. Proprietatea aceia a fost din vechi un 

„lrup cu al Grumăzoaei, căci răzeşii de Hurdugi işi au a: 
celeaşi spiţe cu cei din Grumăzoae. Se leagă numele de 
Hurdugi de un Hurduc, proprietar la inceputul secl XVII, 
căci pe la 1638 încă se numea Iteşti şi Hurdugi, 

24. Document din 7150 Mart 27. luşi - D 

Sumar: Zapisul prin cari . . . . 
Do b 

nie lui Enachi Penişoară gin mt: sacă, cât va arunca cu mări coți de şiftu şi o iapă cu m 

: a Ghiorghe din Plopeni dă da: 
erile agăi lui Stratulat un loc de pri: 
uca, pentru că şi acesta l'a ajutat cu 9 
ANz.. 

Jeui i Adeca «+ popa Gheorghe. den satu den Plo- e ŞI cu fisorii miei, scriem | şi marturisim cu 
E a atevkratu zapis al nostru de nim p'kvo | itu niz silitu. de a m voe, um dăruitu. un locu de pri. 
saca, in iocul | plopeanilor desprk apus. cata să 
A LC an prisăc câțu. wa. arun | ca, cu mătuca. 

ale apt: . , aaa: a părțilrk, lui Enachie Pknişoară. ink | rit 
i j . nete u Stratulain. direptu. sufl'ktul ficorilor | miei 

Morți. ca sai hie lui. si gsupankski (ui si 
U. ŞI gupăn'ksi lui. și



[i | corilor lui. mosie şi prisacă. în v'kE iar Euakie. 
încă | mau dăruitu. pr'k mink cu noa cot de şiflu. 

de am făcul. | tămbal. şi o iapă cu mănza alaturea. 

cu căruta. cu ba | muri. pentru suflktul. părinţilor lui. 

si carii den si | minţie nostr't. va. ami'bstikea. să hie. 

procleat. şi treacleatu şi | cându. lam dăruitu și 

maă dărnitu. au fosta Herie. căpita.| nul. şi Ştefan. 

Ghindău. 'de Siminrşti. şi Anghel. dea | colo. şillie 

de Răculeaşti. şi Stahie otam | şi eu popa Attana- 

sie. am scris. p'kotru. crădinţa am |iscalitu și am 

pus p'kektilk sa hie de cr'kdinţa. 

u las ]'kt 7150. mart ka. (27) 

+ popa Gheorghi 

+ Herie Căpitan (|. p.) 

+ Stahie (|. p.) 

+ Stefan Ghindau (|. p.) 

+ Anghel (|. p.) 
+ popa Aftanasie iscal. 

1) Originalul hâvlie ; comunicat de pr. D. Lascar (Su- 

rele și Izvoade VIII, 137). 

2) Obiceiul pământului. Locul prisecii nu e fixat, ci . 

cât va arunca un om cu măciuca de jur împrejur, căci cam 

alăla era de ajuus local pentru v prisacă. 

3) Piftu pentru tămbal... 

28. Document din 7156, Mai 1 lași. 

Sumar: Zapisul prin care Simion Codău fiul TȚigancei nepot 

lei lui Grumazu vinde lui Vasilie fratele îi Strătulătoai cu 8 galbeni 

şi (A leu partea lui din Grumăzeni. 

+ Adecă eu Simion Codau fetorul Ţigancai. ne- 

pot Ilei Grumazu scriem | eu cu cestu zapis al meu.
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cum eu de bună voia mea de neme nevoit nice 
împre || surat (ce deja mea bună voe. am văudul, 
a mea dreaptă ocină şi moşie dintruu i băt(râu a 
trei)a partea din sat din Grumăzeani. ah w am 
vândut lui Vasilie || fra(tele îi S)trătulăloe dreptu. 
optu galben și un leu de zapis bani (de argi)utu. 
dinaintea popei lui Gheorghii şi lonaşcooe (Isrmannkerve) || 
Blăndă.... lonaşco Meldea şi Gligorie Bulandau şi 
llie tubotariul | şi Gligorie Coteal şi Arion de IHur- 
dugi.. ca sâi hie dumisali dreaptă ocină şi moşie. 
din vatra satului şi din fânaț şi din ţarinlşi diu 
cămpu şi din (AH.p) pădure şi din tot venitul satu- 
lui pre toată || partea.... dintrun bătrân a treia parte. 
şi toală ruda mea lam întrebat şi nime nau vrut 
să mi-o plătească. eu am fosil un om sâăracllee o 
am văndut..... cui mi-o plătit dumisale lu Vasilie 
carele mai sus scrie ll de bună (voe) mea și saş 
facă şi ispisoc domnescu pre aceasta mea || mărtu... 
cestor oameni buni carii mai sus scrie si neam 
pus şi || peceţi(le). 

u las leat 7156 Mai 1. 
1 peceţi în fum Popa Gheorghi 

NOTI 
___ 1) Originalul hârtie, comunicat de pr. D. Lascar (Surete 

şi Izvoade VIII, 138). 
2) Galbeni şi lei. fapisul nostru pomeneste că pe a 

treia parte dintrun bătrân din Grumăzeani sa dal 8 gal: 
beni de Vasile fratele Strătulătoaei ; 
zapisului s'a dat un leu de argint. Ins 
rată că prin 1648 leul de argint începuse a se diferenţia 
de galbănul de aur, căci mai dia vechiu şi aurul și argin- 
tul erau tot una de scumpi şi că atât zotul lătarăse cat ȘI ughii ungurești erau tol una cu leii şi talerii de argint. Cu secl. al XVII diferința a inceput a se produce şi ajunge la finele sec 3 , de ae seci. al XVII a se da 24 lei de argint pe un galban 

iar penlru facerea 

emnarea aceasta a-
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Sima: Două zapise de la Simion Sprănceană fiui lui lonaşeo 

Sprănceană pentru prisaca diu Grumăzoae vâudulă lui Ilerăe Cipi 

lanul. 

&, 

ans Simion Sprăntana fetoriul lui lonaşco Sprău- 

ceană. mărturi 

anase pis al mieu. însumi: de bună voia mea. de 

nime vevoait | 

none dat lui Herăe capitanului. o prisucă deş- 

chisă de pâ. 

„„..perji puşi în prisac şi cu chie gata în prisac. 

Je-am vândut Da 

„bătuți. şa eştea toți mi iau dat în măuă 

deplin. di „. 

„cin Păharnicul. şa lui Paătrăşean de - Huşi. 

şa Neculei căpi- 
„lui de Huşi şa Giurgii mesereiul. şa lui 

Costantin Calăraşul 
„şa lui Fene de Bărteani. şi pre mai mare 

credință neam pus | 

aansa sai fie lui moşie direaptă. acasta mărturisăscu 

sanse neam iscalil. 

| Huşi Oct. 3 dni 

ana şi însumi 

b. 

+ Adeca eu Simi(on.... 

de bună voia mea de (.... 

zapis al mieu. cam vâ(ndut... 

puşi în iprisac. şi c(ându... 

dat lu Herăe căpitlanul. 

şau cheltuit pre za(pis)



Ss 

„Zi. Evaki. să întrkhbk pr'k Pava... 
„de la Enaki 20 de galbeni. bani de ar 
m„ăloe au zis. cu gura ci că au lual... 20 
„„„„Daki. de plini. şi daca au luatu banii 

. . 

NOT 

1)  Originalele hârtie, rupte Şi arse; acta pr. D, Las: 
car (Surele şi Izvoade III, 139). —Data se fixează după ac- 
tul de supt No. 27. 

30. Document din 1146, April, 12. laşi. 

Sumăâr: Vasile Vodă Lupul serie carte lui Ionaşeo cuinis pen- iru a alege şi hotări lui Cristea şi Toader din Borceşti despre alli răzeşi şi despre nepoata lor Kiliana. 

Hw Racnaie BOFROAA BX AACTII PenA pa seama MOAAAKCKSUI 
cavSk hau Hwnauke Koaue. | Azavui wipe ka Awatini  avkac 
câv Mearu'Tr Kpazcrk ani(poA) un pareezv (Teaacp) ac Bopunn | 
HE 4 AWp pzâkui ae akoak wi npe Ruantan(4) Henoara awp. 
SEKAHAV  «phani'rk  Aomnin avkag | KA av „VUHH Ut ANOuarie 
akoatu Bopunu, AEpEIT auk Aa Ken KEA E kaprk ACE | Mae tap "Ti akSao CR MEpun aa Hopurijiu kw WAMENI GVHH Cc AE ddryeni napT'k awp Ac Năpre | tv acre aakea ti napr'k Hencaraca a Rnanianen Age KATE 4 VHKHAWp Cai | Atu CA HAHR& (nnavk) "rpkga a ca AMECTERA „pH naprk awp unu *AH notei | Huy -M nHwWa nnu AH "aha, HHy *MHTOY  UHAMAR ca nr CA 

Ai HapTk awp un ezu ie 
pA8kR ui Ace 

Mee" . amecreug 
| naprk en ap (une Anu) 

A BA năpk kpo cfpamnarare ca BHH Atbau, | pn
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nanurk Ankanvavii ACanie Akae. n Hat He RSAeT (şi altei 

să nu lie). 
v 1d€ ÂT FâpMs an. Ri. 

Gaam rocnoAlua keaka 

(Insuşi Domnul a poroncil) 

NOTOT 

1) Originalul românese hartie; acta Calistrat Hogaș, prof. 

lași (Surete şi Izvoade II, 133) pecetea în tuş roș ştearsă: 

Beavae MWwaaagec . . . cf. alle 2 acte de la Cristea aprod din 

Borceşti (Surete II, 180). 

2) în pioa. Cartea domnească enumeră natura ve- 

niturilor, ce avea a le lua de pe moşia Borceşti; pomeţ, 

[ânat, şi pioa.  Aceslea arată că în special în Borceşti 

era într'o oare-care desvoltare războiul de ţesut şaiac şi 

sumane, căci piua era producătoare de venit pentru ră- 

zeşii din loc, şi putea fi măr de discordie între ei. 

31. Document din 7153. Dec. 12. Iaşi. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul întărește lui Vasile Corlat cămăraş 

cumpărălura ce a făcut în via şi livada de pe Crăiasa cum şi o piv- 

miţă şi o prisacă din Rădiu, cu 30 zloți de la feciorii lui Durilă. 

Hw Bacnale EWEROAA ROMII MACTII PeNApE EMA MWA- 

AaReEeu. we ngiMACtk np'EA, nam n BEA, Halat zoakpu 

Heankuk W Max. Eacnaie n ex EpaTiiak emS Gaga n Rwcrau- 

“put n ceerpi nm Spara. n (loc gol) cugu ASpnan Hi cz Huy. 

NAEMEHHKS 34 HX AOEpOU RWAR HUKHM HENOHSAAEHA AHHNpHCHI- 

RORAMH. Hi pOAdA CROA IPARA WTHHHS FANA BHHOPPAA, CĂ CAAWEE 

mo Kphecen N ca EAHA Nacuka H ca NOXpEE UTo $ p'ka, Ta Wu npo- 

Aaa caSra Manic Baăchaie ROpAaT EAMZPA. PăAni 'rpeA tc? 

aA4Th MUWESH rOFORH, H NAAPHA HM Sen Henază, "TPHX HH- 

uksn. TRA paAt POCNOACTEAAH IAROXE EHA/EXOM HX ASEpO Roa- 

HO9I9. TORMEK H HENAAHNOL BaNăAT8 H WTF Hac HIBHRE AAA



H NOTRPRANLOM caSru nâul Butuniean hacuiaie Bopaar KăMApalli 

HA TOă RHUIND'EApEUENA cAHaA RIHOPBAA, Hi CX CAASRE Ho Kpareeni 

H ca "TOa Nacika S pan n ca NOXpER, Hi CR Rec na KARO 

Ad BSAET Hpăka WTHuuv n BHRSiaenie, NOTRPAKALiE  nentokoak- 

EHMS. H Hu Aa ce (He)Smriiacr. 

Gaam rocnoannz Reka, 
WV I4€ BATE Fagul” Acra AER. Ri 

Toaepauike REA awroăer uekaa Tupou 

Traducere 
n —— 

lo Vasile Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 
tării Moldaviei; iată au venil înaintea noastră ŞI în- 
naintea a lor noştri boiari a mari Şi a mici Vasilie 
şi cu fraţii săi Sava şi Costantin şi surorile lui 
Urita şi... fii lui Durilă şi cu alte neamuri de 
a lor bună voe de nime siliți nici asupriți şi au vândut a lor dreapta ocină o vie cu livezi. pe Craiasa ȘI cu 0 prisacă şi cu pivnițe. în rediu. pe acestea ei le-au vândut slugii noastre lui Vasile Corlat cămăraș, pentru 30 zloli bani gala, şi a plă- lit lor toţi deplin acei bani, Pentru aceasta domnia mea cum am văzut a lor de bună voe toemală şi deplină plata şi de la noi înca am dat si a.» înta- „it slugii noastre mai sus scrisa lui Vasile Corlat ca- măraş pe acea de mai sus zisă vie şi livada pe Urăiasa şi cu acea prisacă în rediu, şi cu pivnițe, șI cu tot venitul ca să lie dreapla ocină şi scumpă: rătură și întărire necliutita, Şi nime sa nu sc a: meslece. ) 

Iusuşi Domnul a poroneit. 
i In laşi la anul 7453 luna Dec. 12. Toderaşeo vel logofat Tiron 

NOTA: 

Originalul hârtie, acta Gh. lonescu, sef arhivei din



  

. 

  

Jaci. (Surste şi Izvoale III, 193). Pecelea ceară 
bine păstrată. Se ceteşta: + Iw Bacnaie. ROEBOA. EX AMaoc- 

"it Peene AApi, BEMAH. MOaAakeko. 3pua. (1633). cap de bou, 

coroană, stea, soare, lună ; sabie şi buzdugan. 

32. Document din 7153. Febr. 5. laşi. 
, Sumar : Vasile Vodă Lupnl îutăreşte lui V. Corlat cămăraş 

şi la ai lui inlorsul a două părţi din Turbăleşti, jumătatea din sus 
pentru 30 taleri de la ficiorii lui Duraleu. 

+ lw Bacnaie BOEROAa EX MHACCTIO PO:NOAAPA BEM 

AWaAateeni, tace npinacurk upka, nam | un npEA, Sen Ha- 

nai goatpu teankuk n ataaik. cara Hat Bacnale HopaaT 

znzpaui si imoypen cerc Axuizia [ui Hwnamo cnge Hannei 

auviit Kun Banu ni non ToaArg H RPATHA CRCA HpARaă Wrunv 

HA FAR WP noa Ce4o TvpezTeţit. WTO Y BROASCTY  KR2pAN- 

"ATP. BIWA UacP ARd U4€TH, W4€T,... ÎWHAKO. 'TOA WHH EpATHA 

wi Facnaie n Wwr Epar £ro Gaga H BocTaNTHH H CECTPH HX 

Xpama WM... E&CH CHOBE ANMPAaii) BHVUN ÎWHaAmKo WT HCIIHCOK 

34 RURVILAENIE UTo MMaa AV paaiie H BpAT Ero Idnamte wT Hgimia 

ROEOAd. HI AdAN HA TpHAECET TaArp CPAEPBHHX. nun Su roToRH. 

RA piu. Racnaie H BpaT EPO EoceTanTuu.u  Gakn. H cecPpH 

um SpăTa N...  DOWTE Tod UacTu, BRIE NpABăre. WTHuHiI 

n A kan cayru Hânt Fiuicăni. Bacnais Ropaar KZMapani 

ww Sousa Aban uk nou Toaatp H Hwn Bas uTo WHH HMaAn 

tur PlacăauApa BOEROAA. 'POTO PAÂH POCROACTKAMH. IâKO Sana, hyoam 

AVEA UHAM Ba AGEBOROANOI "PORMEX H EIIEX H POCNOACTRAMH 

AdACYOM Hi NOTESZANXOM caSSH Hai euiunicaun Bacnaie Rop- 

na RaMzpari 1 uiSpuuS sro Azuzna . .. (108) 34 wriniy wr 

ceno TSpE&TEIH W'T NCACRHHA €CtAo BHIIHA ACP ABA NACPIIX. 

RARE Ad ECT HA WT POCNOACTEAMH NpaBă WTHMHV H A EAHHHS... 

uenokoakEumS Hone Hă BEKH. H Hi Ad Că NE VMULIAET, 

o rac. BATE F3pHr ERE Ailh. 

TOAEpANEO BEA AOPOĂET HekaA -. Tupeu 

Surete II! 
8



Traducere 

lo Vasile Voevod cu mila lui Dumnezeu Domu 
tării Moldaviei, iată a vinit înaintea noastră şi în- 
naintea luturor boerilor noştri u mari şi a mici. 
sluga noastra Vasile Corlat cămăraş şi cumnatu 
său Dănăila şi lonaşeo fiii Ilenei, nepoti lui Ion 
Zanea şi ai lui Popa Toader şi au întors a lor 
dreaptă ocina şi moşie, din jumatate de sat lut 
băteşti ce-s la ţinutul Carligăturii, parlea din sus, 
2 părţi, partea . .. lonaşco, aceea au inlors-o de 
la Vasile şi de la fratii sai Sava şi Costantlin şi de 
Ja surorile lor Urâta şi... toţi fii lui Duraleu ue: 
poți lui lonaşco, din ispisocul de cumparătura ce 
Pau avut Duraleu şi fratele său lonaşco de la Iri. 
mia Vodă şi au dat lor 30 taleri de argint, bani 
gata în mânule lui Vasile şi fratelui său Costantin 
şi Savei şi surorilor lor Urâta... pentru căci acea 
parte-i foasta dreaptă ocină şi moşie, slugii noas:- 
tre a lui Vasile Corlat cămăraş din uricul strămo- 
şilor sai Popa Toader şi lon Zane, ce şi ei au avut-o dela Alexandru Voda. Pentru aceea Domnia mea cum am văzut între ei de buna voe toemală încă şi Domnia mea am dat şi am întărit slugilor noastre mai sus scrise lui Vasile Corlat cămăraş şi... cumna- tului său Dănaila...de ocina din satul 'Turbăteşti din ju- mătate de sat partea din sus 2 părţi ca să le fie lor de la Domnia mea dreapta ocină şi moşie, ne- răşluilă nici odata în veci. Si altul să nu se ames- tece. In laşi la anul 7153 Fevr. 5 zile Toderaşco vel logofat isca] Tiron 

NOTE 
1) Originalul hârtie ; 

Izvoade III, 104). 
păstrată: 

acta Gh. Ionescu, laşi (Surete şi 
Pecete ceară aplicată pe hârtie, bine
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2)  'Turbăteştii. Asupra acestui sat, care a aparlinut 

mai de mult Mitropoliei laşilor posedăm mni multe acte, 

care vor fi date la răndul lor, proprietatea aici curgând 

încă de pe vremea lui Stefan cel Mare. In legătură cu 

'Purbăteştii stă mănăstirea lui Iane Hadânibul de la dealul 

Mare şi familia lui Corlat uricarul. i i 

33. Document din 7152 Aug. 6 Iași. 

Sumar. Vasile Vodă Lupul dă rămaş pe Vasile Coriat uri- 

carul în judecata ce a avut cu Oancea din Turbăteşti pentru partea 

ui Marco; socrul Oancei, din sat din Turbăteşti, care prin zapis tăcut 

«u înşelăciune se trecuse ca vândut lui Corlat. Oancea pune ferde, 

Hw BacHaie BOFROAA BXIIO MACTIIO TOCNOAAPE BEMAH MOA- 

AARCROH. WWE LI pIHAOIIIE np'&a, r(o)e(no)a(er)e(a)mu. n np'bA, BACEM 

cat'kruwat r(o)en(o)a(er)a(a)an casra nau G)anuk wr Spear. 

CR HHHHMA EpaTianui £ro. H 'kramca Sa AHu, CĂ Bacnaie 

Ropaar wr 'LSp5aTEeiiH. PAAH EANV WacT WTHHV ACT MaApkoK$ 

WT "LVpEATEWIH, pEkzIpH G)anuk că BpăTiaMH cBOHAMH KARE KYRHA 

Hacnais BOpaaT ARă UaCTH 34 WTHHV WT Pewpric  ASpaner H 

wr Egan ero Hwhauiko WT cEAo ÎSpEXTEpH. H CATBROPHA COBH 

un nennce tr r(ojen(oja(er)a(a)mn. n uhunr um N PHCHAORARIE Că 

POP WCNACOĂ N HA WHiitaa UACP 34-WPHHV UAP Mapon8 ete 

uuimuuiusm, d Bacnale Ropaar win Kazaa Kako WHH KVNHA COE 

mea uacr MapreaS w7 ToaAtp Hanu mker anu. a GDanuk 

RaBăa AME HEKSNHA HuUUWTO” "TOTO PAAH Hf SR'kpOBaA ECAN CAOBE- 

em m HE SUHHUAM RA ACP FOCNOACTBAMA AO caSra Hanu | ewp- 

ris Bepra. n henpkTăa MHOPH AAN ACP. WKpZCTHIN AME- 

iati n EACANHTaA WP HHX. H TÂKO wEpbiraa axe MekSnua Fa: 

cnais Ropaar "Tea WacT MapkoB5. Hi HannicaA c& KPHBA,OIO BX Tor 

nenueok. n 3ocTraa Bacuait KopaaT wr NIpEA, POCNSACTRAAMH H W7 

BACELO BAKOHA BEMCKATO. A (Danut wnu Snpâgnauck H nocraBHA 

cosn biepan BZ RHETEp POCIIOACTBAMH, AA HMAET COEH AA4p-
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XaTH CA HUI HMH  BPATIAM  CECHMUH, “oa Bnuing'kA peusunaa 

Uacr 34 WTHUV Uâcr  Mapkoga €4 EaCem AyOACAi. a Bacuaie 

ROpAaT Aa HE HMAET HU Iakoe ABaw Smuularuca. u we citak 

HA HB'EA, BOALE AA HE HMAIOT WHH TkraTHCA a cita "kk HHKo-- 
MIKE Ha KEKH. BEA, CHA AHCTWM POCNOACTEAmu. 

Gaam roenoAnuz Braa | | 

$ fac BAT FapuR ar. 8 

ge awroger Suna Iduna Ilaou 
(. p. g.) 

Traducere 

—..— 

lo Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu Domu 
țării Moldaviei, iata a veni! înaintea Domniei mcale 
şi îuainlea a tot sfalul Domniei mele, sluga noas: 
liră Oancea din Turbăteşti şi cu alți fraţi ai ui şi 
s'a judecat de faţa cu Pasile Coriat din Purbateşti 
pentru o parle de ocină, partea lui Marco din Tur- 
băteşti, zicând Oancea cu fraţii săi cum că a cum- 
parat Vasile Corlat 2 părți de ocina de la Ghoo:- ghe Duraleu şi de la fratele sau lonaşco din salul Turbateşti şi şi-a facut luişi şi ispisoe de la Dom- na mea, Şi le face lor silă cu ace) ispisoc şi pe aliă parte de ocină, partea lui Marco, care scriem mai! sus; iar Vasile Corlai a aratat cum el însuşi a cum- părat acea parle a lui Marco, de la Toader Ichim, socrul Oancei, iar Oancea a arătat cum p'ar fi cum- pârat nici ca cum. Pentru aceia n'am crezut urătărilor orei am facut cartea Domniei mele la sluga noastră la :orghe Verga ŞI a adunat mulți oameni buni ŞI ea imprejurași şi i-a cercetat pe ei și usifel a acum n a seri a vasile. Corlat acea parie 

şi a rămas Vasile Corlat lioaintea oniniei PAPE şi din toata legea țarii iar Oa e: penali a > ari, ancea sa îndireylat şi 
-



şi-a pus luişi fierăia în visteria domnească; să aibă 

deci a-şi stapâni cu ai săi fraţi acea de mai sus 

scrisă parle de ocină, partea-lui Marco, cu toate 

veniturile. lar Vasile Corlai să nu mai aibă nici o 

treabă a se amesteca, şi de acum înainte mai mult 

să waibă a se mai judeca pentru această pricină 

nici odănăoară în veri, înaintea acestei cărţi a 

domniei mele. 

Insuşi Domnul a porontit. 
In faşi la anul 7152 Avgust 6 

ve] logofat a învăţat lanaki Plop 

NOTE | 

1) Originalu! bârlie ; acta Gh. lonescv, Iaşi. (Surete şi 

Izveade III, 195). Pecevea in tuş roş. 

2) Vasile Corlat uricarul, folosindu-se de faptul că era 

seriilor de urice in cancelaria domnească, a făurit un zapis 

fals, prin care arată că Toader Ichim socrul lui Oancea 

logofătul i-ar fi vândut parlea sa din Turbăteşii, cam în 

acelaş timp *u cele 2 părți cumpărate de la Marco pe 30 

lei. Oancea tăgăduind vânzarea, se trimete afacerea în cer- 

cetarea lui Gh. Verga, care ală şi constată falşul, după 

informaţiile luate de la oameni bani şi bătrâni. Ca să se 

închidă judecata, Oancea pune ferăie în visterie ciar Vasile 

Covlal să nu mai aibă nici o treabă a se amestecu şi de 

acum înainte mai mult să waibă a se mai judeca pentru 

această pricină nici o dănăoară în veci.“ 

34. Document; din 7152. 0et. 21. Botoşani 

Sumar : Scrisoarea îui Damian din Medieşti, prin care pune 

zălog partea lui din Medieşti pentru că fiind vacar Ja Pavăl vornicul 

i-a prăpăait 50 vite, : 

Adică cu Dămian feciorul Solomiei, nepotul 

Zahariicai, scriu şi mărturisesc cu acest zapis al
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meu precum am păscul vile duimnisale lui Pavăl 
vornicul şi an pierdut cincizeci vile a duumealui. 
Deci wani avut cu ce le plati, ci um pus partea 
mea de ocină din Mediești zalog, cât îi voiu plati 
oile să'mi iau moşia. şi acest zapis sau facul dina- 
intea lui Duwmilraşco din Poteşti şi dinaintea şollu. 
aului de Botoşani şi cu dvisprezece pârgari şi 
pentru credința am pus şi peceteu târgului sâ se ştie. 

la Botoşani, let. 7152 Oct. 27 zile. 
Din condica Onicenilor acla Goldenthal, laşi (Surele 

şi Izvoade II, 256). 

35. Document din 7155. Aug. 25. laşi. 
Sumar : Vasile Vodă Lupul dă carte lui Mihailă valah de că- răuşi și la ai lui pentru a-şi stăpani părțile diu “Turbăteşti, luato în- tărie de Vasile Corlat uricarul. Cercetarea o face Gh. Vei ga cu marturi. 

Hw Bacnale RoeROAa. BXIER MASCTIS  FOCNOAAPA  BEAani 
MOAAABCROR. We upitae npka Han un IRA natia Aa 
AABCKHA | BSARpH BEAR ui Manny. Muyanax KXT. Ba Ka 
păvuli. cun Hakani u ca nacu MAFMEHIILH CROEPO RECI GH 
H npbwmiuu | WivuS, ui Manogaai Has CĂ KEAHKOIR KaACR HA 
cavră Hâiii Bacnaie Kwpaar Spnkap. n Ha unui past em 
wr ceao Tvpaxregin, ufo $ gawer Rapanrarrp pian du: 
XBHA& îl CA HRUX AAN CROEM, ae Aare WHH Sar Ba Wwrunv 
VP "TOPO CEAD RRIIDNHCAUUHA Trpesraţu, 
NOACEHHA. Wii Haa UacT, n Snp'cnae 
roz (Sic) Bacnaie 

Es3 Wkkoe.A'Ba uuo 

WT NOAOBHHA fac 

EET HM CATA HOAc- 

Kopaar Spukap n ex tu pasul cau. 
TENARAMH H Ca tze CREAT Hat CATRADIIXOA HA AHCT POcIIoACTRAMU A cAVra Ham. Lewvprie Repra K&nu'ran 

SaKO Aa Has? wuu cMoTpu'ru AAN  ACEphl wT7 WEperuii MeXiamH n Aa exmarpkior ca "THE APAH ASEphi  Kako wepk- Tăâu Han pata. CR CROHMH AUIMH. Tae cari Haul le- 
Vprig FHepra SANHTAH  wnu NOUA TâAM CA MHOrH ARAH WT WEPACHHAU Mira. H "make WEpETOLOM că HCTHUNOR. RaRo
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£CT "OA UETRPATAA 34 csao TvpB2TepiH WT HHXRNHAA ACT HBABaA 

wii ui ABAHHW ÎĂHXAHACEH EAT Bă KABZVIL, A CA UHHY 

NAEMEHHUA ckoemw. Exeni kuvrui H npkwuvuii Hivn$. ca mker 

SA NACHK A WP CTAR H WT Bec BUZA. HI Eine Hm Snpheeao- 

nania 3a Kwpaar un 3a nuuiiu paskiun Hm Bes HEKoe A Eao. 

ARO CRAAATEACTRORAA Np'EA, HA MHOTh ADA ACEPH. HAHMA 

mipzvuui wr upouEannu ri KXBAH WP TA, Hi Facuaie GpAt: 

uva n Hwnatuae USR ww Meartânn, Hi FapHată KZAVrzp wi 

Tiaan tr Ap ku, mi Mapko wr BAe. i Bakva AlâkwWuH 

i MHHX MHOPI AAN ACEpRI. TAM PăAH RAR WT ciak ua up'kA, 

Aa hataer AEpkaTi Ănkznaz n CA HK NAEMEHALIA CEOFM 

“POA UacT 34 WTIIHY KhMUNp'EApBEULHHA WT TICASBHHA CEAO IOAO- 

RUA. W'P UH:KHAA UacF ca AVker 34 HAcHR Hi CA EC IDHROA.U 

Ad BEZAET HM VpHR H WTHĂHY CA ER&CkA AOXOAC. H HH Ad c£ 

HE VAHIIAET. 

Gam roenoaniia Beaka. 

Me V IAc EAT F3pHE MCilăA AB. KE 

TOAEDANIRO Bea ASroĂHT HekăA 

ABMHPBAKO 

“Traducere 

lo Vasilie: Vocvod cu mila lui Dumnezeu Domn 

tăriii Moldaviei, iată au venit înaintea nnoastră și 

înaintea a lor noştri molcovineşti boeri a mari şi 

a mici Mihăilă, vâtah de cărăuşi fiul leanei şi cu 

toate neamurile lui, toţi nepoți şi strănepoţi lui 

Ion. şi Sau jăluit nouă cu mare jalobă pe . sluga 

noastra. Vasile Corlat uricar, şi pe alți răzeşi ai lui 

din satul Turbăteşti; ce-i în judetul Carligalurii, zi- 

când Mihaila şi alti liuzi ai lui, cum că au avut 

ei parte de ocină în acelaşi sat mai sus seris Lur-



bătești din jumătate de sat jumătate din parlea 
din jos și le-a luat lor în tărie sluga noastră Va- 
sile Corlat uricar şi cu alţi răzeşi ai lui fară iri 
o treabă. Deci Domnia mea şi cu tot sfatul nostru 
am făcut lor cartea domniei meale li sluga noas- 
tră la Gheorghi Verga căpitan. ca să aiba a se a- 
duna oameni buni din megiaşii împrejuraşi și să a- 
île eu acei oameni buui cum le-a arâtat mai cu 
dreptul cu suileteie lor. Dupa aceslea sluga ioas- 
tra Gheorghie Verga căpilan s'a dus acolo cu mulţi 
oameni din megieşi împrejuraşi şi astfel a aflat cu 
credință. cum este acea u patra parte din salul 
Turbăteşti din parte de jos dreaptă ocină şi mo- 
şie a lui Mihaila vatat de cărâuşi şi cu alte nea: 
muri ale lui, toţi nepoți şi stranepoli lui lon, cu 
loc de prisacă şi din heleşteu şi din tot venitul, ŞI 
le-a fost lor împresurată în tarie de Corlal şi «de 
alți răzeşi ai lui fară nici o treabă. Astfel au mâr- 
turisit înaintea noaslra mulţi oameni buni, anume 
Mirauţă şi Cazan de ucole, şi Vasile Surdeanul din 
Proselnici, şi lonaşeo tucă din Nedeieni, și Văr- 
nav călugăr, și Balan din Dejani, şi Marco din Bu- 
deşi, și Zavul diacon, și mulţi alti oameni buni. 
Pentru aceea ca și de acum înainte sa aiba a sia 
pâni Mihaila și cu alte neamuri ale sale acea par- 
te de ocină inai sus scrisă diu jumatate de sal pe 
Jumătate din partea din jos cu loc de prisacă şi 
cu tot venitul Și să fie lor uric şi ociuă cu loale 
veniturile, și nimene să nu se ainestece, 

Insuși Domnul a poroncit, | 
Seris la laşi leat 7155 Avg. 95. 

Toderaşco vel logofat iseal. Dumitraşeo 

NOTE 

Originalul hârtie ; acta Gh. Ionescu, Iaşi (Surete și Izvoade III...) pecete aplicată ceară roşie. .
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36. Document din 7150, Mai 20 Iaşi. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul dă şi întăreşte slugii sale lui 

Ifrim părţile din Bălițeşti. cumpărate a 5-a parte, partea Focşei, şi 

partea lui Vasile fiul lui Ihnat, cu 2 cai buni şi & oi, calul prețeluit 

a 30 lei iar oaia a un leu. 

Hw Bachaie BROEOAd. EXIL MHASCTIIO POCNOAAPE. BEMAN 

MWAAAREKSU. VE MBIHAWLIE. NBA HAMH H NPAA veHk || au 

HaIEMH  AMWAAGECEHAIN BWAAp. BEAHKHX H MaAHy. CATA Hâui 

Hâphat. H VKRaSSBRAA. NPAA, POCNOACTEAMH | isaun sanuc 3a cBk- 

AATEACTEO. WT  SINABER. VpAAHHE. WT Bpzaaa. n Laurog. 

Gvwpra. n Paurop. n LaRpHa || Mwverau,. n Vagpna Gvpra. n 

Vpcsa cna Baxăpita. n Crpzmvaar un pare. H WT HHHX 

MUSCA. APAH AGEBH || cTapu. H ciwni nicaaiii. h cEkAk- 

“PEACTROIAIIN. B& "TOT SANHC, KâKO NpIHAE NBAA, HHMH || Pwnurk 

n ca cunoge ere Ilea. n Hekcap. H Bakapia. n ABIA £ro 

HăTrHuka. WT HX ACEACH BOAO HERHA || nenonoAen. ănunpuce 

AGRAHU. H DPOAAA CBOHX. PARA. WTHHHAâ HA AkAHHNV. Neră 

uaer. wm ceao Ez || antet. Ha GT ARE, V KASCT. Tyroa. n 

WT EATpWwE cea. n Wr NOARH WT CEHOBATH. H CA EOVA,. 34 

MAE, HI WT || Bec. NpHXOA. TO ck HAREpET. Tăă TIBOAAA. CAVTA 

nau Hâpum. păAH. HAHH KOH A0BPH. EHUSAOEAHh PAAH TpEAE- 

car || acu. n uernpu CRH EHUSASEANH. BAH. WETHP AH. H BAC- 

maaek. cavra Ham, Hdpum. Hi NAAPHA 34 | nenazno. "TAK. HAnt 

RON. H UETHpH WEU. E2 prka. wta. H CE cunoge Ers I[l- 

dan n Hexoap. Hi Bakapisa || n Azia ere. Hârunka. H TakOXAHpE 

VRABOBAA MIPAA. POCNOACTEAMH, H npka, Hami BoaEpii n ApYTA. 

Banuc. || 3a cB'EAcTEAcTEO. W? Hpnaia. RanHTan. H IRM, A 

Grraptya. n Ijlegan. n Bacuaie Koweekya. H || Bosma Kpateu,. Hi 

Maxagie Romokăp, n Bacuaie. n Hncrep. n Aanana  KEAVrApVĂ. 

H wT HHHX || Aoru atoAH. ACEpH. n CTApH euuu neant. H 

ce bATEACTBOIAIH. Bă TOT BANHC€. EAKO pin A€. || npEA RHAM. 

Racnaie cun Xaar. H Magia Azia ToaArp. WT HX AOEp9u 

Surete III | 9
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BOAt. HEKHA HENOHOX || Acu, aunnpuceaokatui, n npoAaa C&OHy. 
Npată. WTHuvy. un AkAHnuy, uro ck. H3Beper WwWTr csao Ban: 
ăi || wr BRarpwe. ceao. H wm noak. n wi Bec USURA. uro ck 
HBBEDET. MăCT HK "Taa. NpOAGA cavram Haul Mhpavyua || Romec. 
KVA. IIPBKEAABVA. PAAH HAHH KO ACEBH. UTE NAA4THA NY PAak 
NOWTO BEL VKpaa HAHH koH. Kpa || uyuozu wr Hukann. une Alice 
pavyu, Rowmeckya NPERBAAEVA. NpOAaA. TOT uacT 34 WTHHV acer 
Bacnaie. uacT Wr ceao || Ezanuemn. ue nui ec uneanuu ca 
TăM Haim Hbpna. paan TOT Kon ACEpH. HHO POCnsAcCTRAMU. n 
«acero namere. || cara taxome &HA Exo. ToTriu HeTruuin Banne 
3a c&kakreacTraoe wm THE ARAH ACEBpHI || 'Pako nncatatpi n cak.- 
Abreacreoraiu. Ba re 3anuc POCNOACTBAAMU R'EpoBayoat. ii 7 hac 
FIBER. AAACXoM. n norepa |] AHXOAM cara nana. Horia Ha 
"TOA BHUINPEApeucHA, yacr sa WTHHY Wwr  ceao Basie, He 
BHW cer nicann || neta uacr. user Doxurk, si CHHORE £ro uacr ui 
Mac Facuale, cuna Hyuar. uro ck H3EEDET, Wr Taro || ceas 
Ezanusiin AA ESAcr wm PSENOACTEAMH ApaRaa Tu n RuRS- 
naenie || n Spuk u NOTEpBAtAcHiE (ca ixce)u AXA. Hinopy- 
UIEHHO. HHKOAHKE. || na Rkxa e'kuniu. H HE Ad CE HE VAWUAET, 

Gaam roenoAnnz neaka, 

v Ic aâv facu Mau k. 
Laspna Marta Bea aorober 

Traducere 

lo Vusilie Voevod din a ] „domn țării Moldaviei ; iata au v tră şi inaintea tutulor a lo; Doştri moldovinești bo- Iar a mari și a miei, Slugu noastra Itrim si a a rătal înaintea domniei mele un zapis de marturie de la Andrei ureaânic din Barlad şi Gligori Surta 

ui Dumnezeu mila 
enit înaintea noas-



şi Gligore şi Gavril Musteaţ şi Gavril Surta şi Ur- 

sul sin Zahariei şi Strătulat şi Frăteiu şi de la 

alți mulți oameni buni şi bătrâni şi aceasta scriind 

şi mărturisind în acel zapis cum a venit înaintea 

noastră Focşa şi cu fii săi Ştefan, şi Necoară, şi 

Zaharia şi fica lui Iftinca, de a lor bună voe de 

nime siliți nici asupriți şi a vândut a lor dreaptă 

ocină şi moşie a cincia parte din sat din Baăliteni 

pe Studeniţa din tinutul Tutovei, şi din vatră de 

sat, şi din câmp și din fânețe şi din vad de mori 

şi din tot venitul ce i se va aleage, aceia a vân- 

duto slugii noastre lui Ifrim peniru un cal bun 

Diciuluit drept treizeci lei şi patru oi biciuluite drept 

patru lei, si s'a sculat sluga noastră Ifrim şi a plă-: 

tit deplin acel un cal şi patru oi în mânule Focşei 

şi cu fiii sai Stefan şi Necoară și Zaharia şi fiica 

Jui Iftinca; — şi iarăşi a arâtat înaintea Domuiei meale 

şi înaintea a lor noștri boeri şi alt zapis de mărturie 

de la Irimia căpitan şi (de la) lachim şi Stăreul şi 

Ştefan şi Vasile Coșescul, şi Cozma croitorul, ŞI 

Macarie cojocarul, şi Vasile şi Nistor şi Danail că- 

lugarul şi de la alți mulţi oameni buni şi bătrâni 

astfel scriind şi mărturisind în acel zapis cum a 

venit. înaintea lor Vasile fiul lui Ihnat şi Agafia fata 

lui Toader 4: a lor bună voe de nime siliți nici 

asupriţi şi a vândut a lor dreaptă ocină şi moşie 

ce li se va alege din sat din Baliţeşti din vatră de 

sat şi din câmp şi din tot venitul ce i se va alege 

partea lor uceia a vânduto slugii noastre lui Mira- 

uta: Coşescel pârcălabul, drept un cal bun ce şi-a 

platit lui capul, pentru că a fost furat un cala lui 

Craciun de Bacani,; deci Mierăută Coşescul părcă- 

labul a vindut acea parte de ocină partea lui Va- 

sile, parlea din satul Baliteşti, care mai sus este 

serisa slugii noastre lui Ifrim pentru acel cal bun. 

Deci Domnia mea şi cu tot al nostru sfat cum am 

văzut acele curate zapise de marturie de la acei



oameni buni astfel seriind şi mărturisind în acel 
zapis Domnia mea am crezut şi de lu noi încă 
am dat şi am întărit slugii noastre lui Ifrim pe 
acea de mai sus zisă parte de ocina din satul 
Băliţeşti, care mai sus este scrisă a cincia parte, 
partea i'ocşai şi a fiilor sai, şi partea lui Vasile, 
fiul lui Ignat, ce i se va alege din acelaşi sat Ba- 
lițeşti. sa fie de la Domnia mea dreaptă ocină şi 
cumpărătură şi uric şi întăritură cu toate venilu: 
rile neruşuit nici odanăoara în vecii vecilor. Şi al- 
tul să nu se amestece. 

Insuşi Domnul a poroncii. 
In laşi la anul 7150 Mai 20 

Gavril Mateiaş vel logofat 

NOTE 

1) Originalul hârtie; acla pr. I. Antonovici din Băr- 
lad (Surete şi Izvoale II, 293), pecetea desprinsă. 

2) Căâncelaria domnească. Cele 2 zapise aduse în 
ispisocul nostru domnesc se găsesc in acelaşi pachet de acte scrise în romineşte ; cel întăiu e din 7141 Sept. 22 (Su- rete şi Izvvade II, 287) şi al doile din 7141 Noemb.7 (dem II, 293). Bilinguitatea aceasta ne arată caracterul cancelariei supt Vasile Lapul. 

2) biciuluiţi. Acest cuvint vine nu 
tica seel, al XVII, Din text reiese ca biciuluit e sinonim cu prețeluit, un cal bun biciuluit cu 30 lei, pe când oile bi- ciuluite câte un leu. Sar parea că aici avem a face cu 9 extindere de înțeles, căci dacă calul nebicinluit nu e bun la treabă, căci nu e deprins, dacă boul ueînjugat nu e bun de lucru, oaia n'are a fi mai bună biciuită si nebiciuită. Bou biciuluit, cal biciuluit, oae biciuluită sint expresii o- bişnuite în secl. al XVII-a, Dupa etimologie însă avem a face aici cu un maghiarism, căci în Uugureşte, becstiln:, becsleni, insamnă a prețui, a prețelui. Şi după cum sufixul 

rar în diploma-
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lui e unguresc, cancelaria secl. al XVII a intins  întrebu- 

inţarea acestui cuvint, uitat cu totul în sec]. XVIII,—tă- 

cînd să pară la primul moment că ar fi vorba de efectul 

biciului în creşterea animalelor şi ridicarea preţeluirei lor 

după deprinderea lor prin biciu. 

3%. Document din 7145, Mai 9. Iaşi. 
3 

Sumar ; Zapisul lui Stefan de Pomirla prin care dă a cincia 

parle din a treia parte din stilpul lui Boldur, postelnicului Dumi- 

traşeo pentru că Lu scos de la o nevoe mare: fuitul u 4 boi si duşi 

în tara leşască, 

Adecă eu Stefan de Pomârla ficiorul Chiranenii 

de acole seriu şi marturisesc cu acest zapis al meu 

cum am furat eu patru boi a verilor mei a Căză- 

ceştilor de Pomârla, a Drinei şi a Costei, deci ei au 

umblat şi au alergat pentru paguba lor şi sau 

prins boii petrecuţi de mine în tara leşască, deci 

mau prins şi pe mine şi m'au pus la închisoare 

la Dorohoiu pre mâna Postelnicului Dumitraşco 

deci mau scos la judeţ de mau judecat cu oameni 

buni, deci mi sau aflat judetul să'mi facă ca u- 

nui fur. Eu văzând cămi vine vremea de peire am 

căzut. după D-lui Postelnicul Dumitraşco să'mi scoată 

„capul din această nevoe. Deci d-lui m'au scos din- 

"traceastă nevoie, iar eu iam daruit D-sale partea 

me de ocina din sat din Pomirla din a cincia parte 

a treia parle din stilpul lui Boldur ce meau fost 

mie moşie cu tot venitul ce se va alege pe acea 

parte. Deci ca să'i fie D-sale ocină şi moşie ne- 

schimbat şi cuconilor D-sale şi cui se va alege din- 

tre D-lui ; Şi am dat şi păgubaşilor cinei capete de
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vite, iar D-lui Postelnicul și de gloabă mau ertat 

şi mi-au ras şi doi polronici de dajdie diu visle- 

rie ce au fost parte me în sat în Pomirla, şi după 
acele încă să aibă a mă socoti D-lui cu haine, cu 
ceva vite după cum s'a îndura, şi în locinala noas- 
tră s'au întîmplat boeri și oameni buni anume Do- 
cul ce au fost Paharuic şi Goian de Jadova şi 
Joaniş Nemesnicul de Siret şi Neagul Neguţilorul 
și Chircor Otam şi Agop şi Cotila şi Gherman de 
Siret şi Grecul Otam şi Anton şi Isac Decarapeei 
şi Toader Gaină şi Vasile Şoltuzul de Dorohoiu, 
şi pe mai mare credința neam pus noi toti iscali- 
turile în zapis să se ştie şi am scris eu Mirze de 
Botoșani zapisul.—U Siret. Vlet 7145 Mai 4. 

Iscaliţi: Ştetau |. p. 
Acta în Condica Pomirlei (Snrete şi Izvoade II, 335). 

35. Document din 7146 Ghenar 25, Iași. 
, Sumar : Vasile Vuadă Lupul dă şi întăreşte lui lonaşeo Ilerța ficiorul lui Simeon Herţa, mai multe părți din Pomârla cumpărate de la rudele lui, cum si partea rău luată d ănăstir crator a lui Teodor Movilă. * p e mânăstirea Pandocrator 

lo Vasilie Voevod Bojiiu Milostiiu gospodarz zemli Moldavscoi. 
lată au venit înaintea noastră şi înaintea tu- 

turor a lor noştri Moldovineşti boeri, mari şi mici lo: nașco i Vasili feciorii Cazacului din Po 
pârâtu de faţă înaintea noastr 
Ionașco Ilerţa pentru nişte părți de moşie de sat de Pomirla în ținutul Doroboiului şi au arătat fe- ciorii Căzacului un zapis de la Onciul Mojoc, care 

mirla şi s'au 
4 cu sluga noastră
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este unchiu de mai sus scrisului lonaşco Herţa, 

seriind întru acel zapis precum au dat şi au dăruit 

Onciul partea sa de moşie din Pomiîrla partea lui 

Boldur Sfintei Monastiri Pandocrator, care ai 

zidito Toader Movilă, şi alt zapis au arătat pre- 

cum au vîndut călugării părintelui său Cazacului 

dia Pomirla ace parte anume partea Onciului Mo- 

toc partea lui Boldur şi aşa au zis lonaşto şi 

Vasilie precum au cumpărat tatăl lor Cazacul par- 

tea Onciului şi partea Herţei din sat din Pomiîrla. 

Ce noi am judecat după legea țării Şi aSă am a- 

flat ca sa p'aiba treaba feciorii Cazacului cu partea 

lui lonaşeo Herţa, de vreme că Onciul nau dăruit 

Sfintei Monastiri partea Herţii ce numai au dat a 

sa parte, partea lui Boldur, iar partea Herţii nau 

vindut ce au vindut numai partea Onciului Motoc, 

căci le-au fost dăruită lor partea lui Boldur, pen- 

tru aceea lonaşeo şi Vasilie feciorii  Cazacului 

au rămas din toată legea ţării, iar nai sus scrisul 

_lonaşeo Herţa sau îndreptat şi şau pus herăe 

în visteria Domniei Mele precuni de acum înainte 

nu va avea a se mai pîri pentru această pîri nici 

odănăoară în veci, penlru aceasta îi dăm şi îi întă- 

im de mai sus numitului slugei noastre lui lonaşeo 

Herţii pe a lui drepte ocini şi răscumpărături din- 

twacelaş sat Pomirla, care el şau cumparat. de. la 

neamurile lui, precum pentru mai mare credinţă au 

arătat adevaratul zapis de mărturie dela toate nea 

murile lui câţi i-au vindut lui părţile sale, facut dina- 

intea a mulţi oameni buni. Un zapis au arătat de
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la Ionașco sin Gavril Haleţchii, precum au cum- 
părat toată partea lui de moșie câtă se va alege 
pentru 9 taleri bătuţi; —alt zapis de la Darie şi Cer. 
dauca sinovi lui Iosip Haieţehii precum au cum. 
parat partea lor ce se va alege pentru 5 zloți 
bătuţi;—-alt zapis de la Stetan Huba şi de la femeia 
lui Caruşca seriind pe cum au cumparat partea lor 
toata câtă se va alege drepl 9 taleri de argint; — şi 
iar alt zapis de la Manoilă sin Petrică scrie precum 
au cumpărat toata partea lui de ocina câlă se va 
alege pentru 9 tateri bătuți; — aşiiderea alt zapis de la Ionuşco Herţa-unchiul fratelui latâne-sau Simion 
Herţa precum au cumpărat de la dînsul toată par- tea lui câtă se vu alege pentru un cul ŞI pentru un bou şi un gu!ban ubgurese bun. 

Aceste de mai sus scrise toate părţile de mo- şie câte scriu mai sus de sat de Pomirla au cum- parat Ionaşco Herţa ficiorul lui Sinion Herţa pe ai săi drepţi bani de la tot neamul lui citi sunt scrisi mai sus din vatra satului şi din câmp şi din pa- dure şi din apă şi cu lot venitul, „Ce noi precum am Văzutu aceste adevarate zapise am crezul şi de la noi încă am dat și am întărit Slugii noastre lui lonaşco Herţa ca sa-i lie lui dreaptă ocină ŞI râs- Cumpărătură şi uric de întăritură cu tol venitul neclătit nici odănăoara în veci şi altul sa nu se a- mestece. U las, let 7146 Ghenari 25. Singur Domnul au poruncit. 1]. p. g. 
Gavrilaş vel logofat Acta „Condica Pomirlei“ (Surete şi Izvoade II, 385).
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39. Document din 7150, Dec. 14. Cernăuţ. 

Sumar: Zapisul lui lonaşco Herta, prin cari dă lui Moisei din 

Devsea partea lui din Pomirla pentru 20 galbeni împrumutați, cu care 

şi-a plătit capul. 

Adică eu lonaşeo Herța scriu şi marturisesc 

cu acest zapis al meu singur pre mine cum am 

luat de la Mozsei din Dersca două zeci de galbeni 

şi i-am dat drept aceşti bani a me dreaptă ocină 

şi moşie de cumpărătură ce se va alege partea mea 

din sat din Pomârla din ţinutul Dorohoiului cu tot 

venitul ce se va găsi din fânațe şi din câmpii şi 

din vatra satului şi din heleşteu şi eşti bani am 

luat de lu Moisei din Dersca şi î-am dat lu mne- 

voea mea şi mi-am plătit capul şi aceşti bani i-am 

luat în târgu în Cernăuţ în casa lui Şoltuzul şi au 

fost şoltuzul cu 12 pârgari şi între preuţi anume Popa 

Ion cel domuese şi Popa Ignât TŢatuşie și multi 

oameni buni bătrîni din târg din Cernăuţi anume: 

Stefan Ungureanu şi Alexa şi Lazăr şi Alexa biv 

Şoltuzu, şi drept mai mare credinta şi tărie am 

pus şi pecetea târgului la acest zapis ca săse şlie. 

Pis u Cernăuţi vlet 7150. Becembre 14. 

Ionașco Herte - 

loan Arseni, 

Grigore Diaconu, 

Popa loan i 

Acta „Condica Pomirlei“ (Surete şi Izvoade 1, 336). 

Surete III 10
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40. Document din 7155 Iulie 13. Pomirla. 

Sumar: Scrisoarea lui Pavăl Albotă dvornic de gloală peutru 
alegerea părților din Pumirla ale lui Patraşco Ciogolea logofătul 
despre ceilalţi răzeşi. 

Adecă eu Pavăl Albotă dvornic glotnii dam şlire 

cu această serisoare a noastră cum ne-au lrimes 

Măria Sa Domnul Nostru Vasilie Voevod cu cins- 

tita cartea Mariei Sale să mergem la sat lu Pomirla 

ce este în ţinutul Dorohoiului sa strângem oameni 

buni megieşi de prin pregur să socolim pentru nişte 
părți de ocină ce au pârât D-lui Patragco Ciogole 
logofat că este cumpărătura lui Isac Balica Hat- 
manul de la Grozav feciorul Zahariei şi de la Si- 
mion Polupan nepotul lui Grozav şi de la Dumitru 
ginerele Boghiului şi de la popa Giurgea şi fiate- 
seu Andronic feciorii Danciului din Pomirla, ca să a- 
legem acele parți de ocină pe diresele I-sale ce 
are D-lui de la uuchiul său Balica Hatmanul despre 
toți razăşii din sat din Pomirla, cu caii Sau pâril 
Mariei Sale lui Voda anume lonaşco şi frate-său 
Vasile şi Coslea Şi Andrei şi Miron şi cumnaţii lor 
Griga şi Tiron feciori Cazacului nepoți Grigăi de 
Pomiîrla; de car e lucru noi am mers cum a fost îu- 
vatătura Mariei sale lui Voda la sat la Pomirla şi 
am strîns boeri şi oameni buni megieşi, slugi dom- 
neşti de prin prejur pre d-lui Constantin Stircea ce a fost Pârcalab şi Dumitrașco de Seleşeu şi Go- ciul de Dorohoi şi Onciu! de Şeleşeu şi Grigori şi Neculai Teutuleştii şi Nicoriei Brahă de Rugaăşeşti și Gheorghi fecior Raşeai de Şipoteni şi alţi oameni
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buni ce au fost strinşi. Deci am zis feciorilor Ca- 

zacului şi a toți răzăşii lor moşii şi cumpărături pe 

direse ce au arătat de muşie şi cumparăâtură şi li 

Sau ales din tot satul doua părti; iar D-lui Ciogo- 

lea Logofătul s'au ales pe diresile unchiusău Ba- 

licăi Hatmanul a treia parle din mijlocul satului. 

şi S'au stilpit şi din sus şi din jos de cătră cele 

alte parți şi încă mai prisosea de a treia partetrei 

zeci și şase stinjeni în vatra satului. deci acei stin- 

jeni i-au dat şi i-au dăruit pe toti răzeşilor din sat 

şi Sau tocniit şi s'au împăcat cu toti răzăşii sa- 

tului din înaintea noastră cun să ţie d-lui lugo- 

fatul Ciogole a treia parle în vatra satului şi în ța- 

rină şi în fâuaţe şi în heleșteie şi în tot locul. Pen- 

tru aceasla nimeni să nu mai aibă a scorni pâră 

unii pe alţii nici odinioară în veci și pentru credinţă 

care noi toți scriem mai sus iscâlit-am şi ne-am 

pus peceţile la acest zapis şi eu Dumilraşeo Şandir 

am scris să se știe. 

Pisal u Pomirla Let 7155 Msta luli 43, 

Paval Albota Dvornic, Gociul ot Dorohoi 

Acta «Condica Pomirlei» (Surete şi Izvoade II, 337).. 

41. Document 715% August 29. lași. 

Sumar: Serisoarea lui Toma Cantacuzino vel vornic al tării 
de sus pentru plata de 780 lei ce Macri căpilauul a avut să facă 
cătră Todiraşco a Zorei. 

lato az Toma vel Dvornic Vişneai Zemli serieny 

“şi marturisim cu această scrisoare a noastră cum:
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au pârât Todiraşco feciorul Zorei pre Macri căpita- 

nul şi pe mâtuşa sa Grapina înaintea Mariei Sale 

Jui Voda zicînd Todiraşco cau rămus mie de pă- 

rinţii lui, şau rămas de părinții săi tot ce au a- 

vut pe miva lui Macri căpitanul şi a maătuşă-sa 

Grăpina. -Deci Maria. Sa Voda i-au trimes la Noi 

şi i-am socolit cât au zis Todiraşcu că este la Ma- 

„cri, tot am socotit pe amănuntul şi şau ales 

şapte sute şi opt zeci de lei să-i dea. Deci dacă 

am socolit noi i-am pus zi ca sa aiba a plăti la 

zi acea sumă de bani cât scrie mai sus. Deci Că- 

pilanul Macri şau vândut bucatele şi ocinile şau 

plătit lui Todiraşcu a Zorei toți acei bani gata, cât 

scrie mai sus ; uşijderea şi boi şi vaci şi epe si oi 

şi stupi şi mascuri şi argint ce au fost pe mâna lui 
Macri de-a tătâne-sau a Zorei au dat deplin di- 
naintea noastră. Deci de acum înainte ca să nu 
mai aibă a pâri Todiraşeo pe Macri Căpitanul nici 
pe mătuşă-sa Grapina de aceste pâri, nici odina- 
oară în veci şi întraceasta tocmala au fost Pa- 

traşco Ciogole ce a fost logofat şi Neaniul vornicul 

de. gloata şi Grigori Pilipovsehi vornic si Ghe: 
orghe Boţul ca sa se știe. 

U las Let 7157, August 23. 
Patraşco Cigolea logofat isca!, Neaniul Ă 
dvornic iscal, Grigore Pilipovschischi dvornic iscal 
Gheorghe Boţul iscal 

Acta „Condica Pomirlei“ (Surete și Izvoade II, 337).
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43. Docnment din 4156 Mui. 26. Iaşi 

Suna»; Cartea lui Vasile Vodă Lupul! catră Patraşco Boldes-- 
cul din Răpezeşti pentru a-şi căuta pre vecinul său Vasile. 

lo Vasile Voevad bjiiu milostiiu gospodara zemti: 

Moldavscoi, datam cartea domniei meale slugii noas- 

tre lui Patraşco Boldescul din Răpezeşti spreacea- 

ca să fie tare și puternic cu cartea domniei mele- 

a cătă şi a cerea pre al său vecin anume Vasilie: 

unde-l va afla în ţara domniei mele, ori în sat bo- 

eresc ori în sat călugăresc ori în slobozia domniei: 

mele, ori unde îl va afla în ţara domniei mele, ca 

să-l aibă a lua de grumazi cu tol ce va avea el. 

Şi nime să nu culeze a ţine sau a opri peste car-- 

tea Domoiei mele. laur cui va părea cu strâmbul să. 

vie să stea de față. 

„ Saum gospodin veleal. 

u las leat 7156 Noem. 9%. 

Originalul hârtie ; procurat prin librăria Kupermann,. 

(Surete şi Izvoade II, 431). 

43. Document din 7147, lulie 2%. luşi 

Sumar: Cartea lui Vasile Vodă Lupul cătră Pătraşco Bol-- 
descul biv armaş pentru a-şi aduce la sine pre vecinii săi fugiţi: 
Gligore, loan şi Vasile, feciorii Dochitei. 

lo Vasile Voevod bojiiu milostiiu gospodarz zemli 

Moldavscoi. datam cartea domniei mele slugii noas-- 

tre lui Patraşco Boldescul ce au fost armaş spre- 

acea ca să hie tare şi puternic cu cartea domniei.



mele a cerca şia căuta pe ai lui vecini anume Gli- 

gore şi pe loan şi Vasile feciorul Dochitei, pentra- 

cea hie undel va găsi în ţara domniei mele. hie în 

sat domnesc, hie în slobozie, hie in sat boueresc, 

hie în sal calugaresc, hie în târgu sau în tirgu (sic) 

sau hie undei va găsi în ţara «domniei mele să aibă 

a-i trage la un scaun ce va hi mai aproape iar 

acel seaun să-i facă lege dreaptă, sa-i ia cu toate 

bucatele bucatele (sic) lor şi sai dea întru mâna 

Slugii noastre pentru că el le-au plătit capetele 

de la furtuşag şi au fugit. iar dacă ei vor vreu sh 

meargă la urma să-i dea în tare chizăşie şi sa le 

dea voe să vie de faţă înaintea domniei mele, iar 
de nu vor avea chizăş să-i prinza pe aceia cine să 
va prileji, să-i lege şi să-i dea întru mâna slugii 
noastre şi la domnia mea sa-i aducă şi nimene să 
nu cuteze a ţinea sau opri înaintea cărții Domniei 
mele. 

Saam gospodin veleal 
u las leat 7147 Iulie 27 

veliţi boleari ucil. Lupul 

Originalul hârtie: procurat prin librăria Kupermano, 
(Surete şi Izvoade II, 439). 

44. Document din 7150. April 9. 
Ciocări tm gMatei Vodă Basarab dă carte la măna lui Eremia i ova pentru a-şi î i lui e i iţi 
giocărlie din p ŞI urmări pe ai lui rumâni, fugiţi 

Milostieiu bojieiu Jo Mateiu Basarab Voevod 
davat gospodstvmi sie poveleanie gospodstvami o vom
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posteluicom  bolearin imenem Erimia Ciocărlie, ot 

Moldavscoi zemle (=Cu mila lui Dumnezeu lo Matei 

Basarab Voevod, dat-am domnia mea această poruncă a 

domniei mele la voi postelnicilor, boiarinul nostru anume 

Eremia Ciocărlie din a Moldovei ţară). Ca să fie volnic 

cu această carte a domniei meale şi cu sluga domniei 

mele pre nume de sâși caute şi săşi ia ai lui rumâni 

cari au fugit din tara Moldovei den satele lui aicea în 

pământul domviei mele de la parte care are făcut doo 

țări încoace veri undei-va găsi pe toti să'i ia cu ce 

vor avea veri câi va găsi în sat domnesc veri în sat 

boeresc veri în sat călugăresc veri la slobozie veri 

în târguri veri unde... . sâi ia săi dea în Mol- 

dova pe la satele lor care de pe unde va fi şi de 

nimine opreală să n'aibă ... . . veri săi ţii domnia 

mea. lar cine se va ispiti ai opri mare certare va 

avea de cătră domnia mea. 
pis april 9 leat 7150. 

lo Mateiu Voevod (|. p.) 

Originalul hârtie ; procurat prin librăria Kupermann, 

(Surete şi Izvoade II, 439) 

45. Document din 7149, Sept, 14 Soroca. 

Sumar: Cartea lui Vasile Lupul cătră Pătraşco Boldescul pen- 
tru a-şi stăpîni giumătute din Tuleşti ot Neamt, luându-și venitul 
-după obieeiu. 

Io Vasile Voevod bojiiu milostiiu gospodara zemli 

Moldavscoi. datam cartea domniei mele slugii noas- 

tre lui Patraşco Poldescului ca să fie tari şi pu-



ternic cu cartea Domniei mele a opri Sumaătate de 

sat de 'Tuleşti partea din Eos den tinutul Neamţului 

jumătate din vatra satului şi din țarină şi din fânat şi 

din bălți şi din tot ce se va alege pe acea guma: 

tate de sat şi cine va fi cosit pe acel loc să aibă 

a opri fânul în poeni şi în livezi şi în dumbravi. 

lar cui va părea cu strâmbul el săşi aducă drea- 

sele sa vie să stea defaţă cu sluga noastra cu Bol- 

descul; za toe pişem i nac nec budet. (de uceasta 

scriem, şi altfel să nu fie). 

Saam gospodin veleal. 

u Soroca leat 7149 Sept. 14 

Originalul hârtie ; procurat prin librăria Kupermane, 
(Surete şi Izvoade II, +39), 

46. Document fără dată (câtră 7149) 

leşti şi Cutite ări lui Licherie călugărul pentru Galbeni, Tu-. 

Adică eu Licherie calugărul scriu şi mărturi: 

sesc cu aceasta scrisoare a noastră şi cu suflelul 
meu cum nau vândut $mămea (pauzmk) nici soru- 
mea necăiuri din partea noastră nici în Galbeni, 
nici în Tuleşti, nici în Cătileşti cum au mărturi- 

sit Licherie înaintea Egumenului şi a săborului. de 
aceasta seriem. 

„Originalul hârtie ; procurat prin librăria Kupermann, 
Originalul poartă pecetea cu hramul Naşterea Maicii Dom- 
nulu) : neuaT Xpam poAeeTEe npucriniă suH, (Suvete şi Izv- 
oade II, 433).



41. Document din 5152 April 14. Iași. - 

Sumar : Cartea lui Vasile Vodă Lupul cătră Patvaşco Boldes- 

cul pentru moşia Scânteia a călugărilor de In Bârnova. . 

Io Vasile Voevod bojiiu milostiiu gospodar zemli 

Moldavscoi. datam cartea domniei mele slugii noas- 

tre lui Patraşco Boldescul să fie tari şi puternic 

cu cartea Domniei mele a chema şia soroei pe toti 

vânzătorii care au vândut Scântea călugărilor de 

la Bârnova să aibă ai ţine toți acei oameni să stea 

defata inaintea domniei mele cu Boldescul să'şi în- 

trebe. iar cure om nu va vini din acei vânzători 

bine sa ştie că va irimete domnia mea dei vor lupi 

celui om 6 boi ce nu va veni. toe pişem gospod- 

stvami (aceasta seriem domnia mea) 

u Ias let 7152 April 14. 

Saam gospodin veleal (Iusuşi domnul a poroucit). 

Originalul hântie ; procurat prin librăria Kupermann. 

Pecetea mică îni tuş roş. (Surete şi Izvoade Il, 433), Despre 

a lupi vezi „Din traista cu vorbe“ s. v.). 

48. Document din 7149 April %. lași 

Sumar : Cartea lui Vasile Vodă Lupul cătră Ciocărlie şi Ghe- 

rasim pentru partea Boldescului în Tuleşti de ales despre răzeşi. 

Iu Vasile Voevod bojiiu milostiiu gospodarz zemli 

Moldavscoi. Seriem Domnia mea la slugile noastre 

Ciocărlie si la Gherasim, dacă veţi vedea cartea 

domniei mele iară voi să strângeți oameni buni din 

pregiur megiaşi: şi sa mergeţi în sat la Tuleşti şi 

Surete III. 
îl
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la alte moșii pre unde vor avea moşie Boldescul 

armaşul cu răzăşii lui să socotiți şi să împarţiţi 

satul Tuleşti în doao cum veti afla mai cu dreptul 
pre zapis de împartire ci au de la Petru Vodă şi 
dacă veli împaârţi satul în doao, să puneţi semne şi 
să laceţi scrisoare Sumătate sa ţie Patraşco Bol- 
descul cu oamenii lui, iară Sumaâtate sa tie ccia ra- 
zeşi ai lui cu oamenii lor cum le spune în za: 
pisul lor de la Patru Vodă cineş pari, aceasta 
vă scriem. 

Saam gospodin veleal. 

u las leat 7149 April 7. 
Gavrilaş vel logofat iseal. Dimilrie 

Originalul hârtie ; procurat prin hbrăria Kupermanu, 
(Surete şi Izvoade II, 433). 

49. Document din 7153. Sept. laşi. 
Sumar : Cartea lui Vasile Vodă Lupul cătră Boldescul pentru sorocirea unor răzeşi din Popeşti. 

lo Vasile Voevod bojiiu milostiiu gospodara zemli 
Moldavscoi. datam cartea Domniei mele slugii noas- 
tre Boldescului spreaceia să fie tare Şi puternic cu 
cartea Domniei mele a chema şi soroci pe nişte 
oameni cari i-au vândut lui nişte părţi de ocina în 
sat la Popeşti din partea in Sus, iar vine le-au 
fost lor razeşi lau oprit pe Boldescul de pe acele părți ce au cumpărat Boldescul şi au zis ea acei 
oameni care i au vândut w'au treaba în partea din
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sus pentru aceia el să aibă ai soroci anume pre 

Sora şi Mazilă și Vlasie feciorul lui Hociung şi 

pe alţii care şiau vândut, pentru căci i s'au dat şi 

Boldescului a patra săptămână să (cheme) pe acei 

vinzători de față, în alt chip să nu fie. 

u las leat 7153 Sept. 

Saam gospodin veieal. 
3 

Originalul hârtie ; procurat prin librăria Kupermann. 

(Surete şi Izvoade II, 434). 

50. Document din 7153. Marte 4. Iași. 

Sumar: Cartea lui Vasile Voită Lupul cătră parealabii de Neamţ 

peutru pricină dintre Boldescul biv armaş şi răzeşii din Popeşti. 

lo Vasile Voevod bojiin milostiiu gospodarz zemli 

Moldavscoi. seriem Domnia mea la slugile noastre 

la Parcalabii de ţinutul Neamţului dămuvă ştire că 

Domniei mele sau jăluit sluga noastră Boldescul 

ce au fost armaş pre aceşti răzeşi alui de sat din 

Popeşti zicând că i-au vândut nişte părţi de ocină 

din partea din sus şi nau fosl având treabă. Pentru 

aceia dacă veţi vedea cartea Domniei' mele iar voi 

să-i faceţi lege dreaplă cu acei răzeşi să-i întoarcă 

inapoi ce le-a dat pre acele moşii. Ceia ce nu vor 

vrea să întoarcă sa le daţi zi de soroc să stea de 

fața. Toe pişem. (aceasta seriem). u las 7153 Martie 4. 

Saam gospodin veleal 

Originalul hârtie ; procurat prin librăria Kupermann, 

(Surete şi Izvoade II, 434).
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51. Document din 143 Aug. 14. Iași. 

Sumar; Cartea lui Vasile Vodă Lupul călră Stefan din Mărgi. 
neni pentru alegerea părţilor lui Patrașco Boldescul parealub de Ro- 
man din satul Plopoasa. 

Io Vasilie Voevod bojiiu milostiiu gospodara zemli 
Moldavscoi. pişem gospodslvamii slugam gspdvwmi Ste- 
fan ot Margineni damuti ştire că te-am ales de om 
bun şi înţelept, daca vei vedea cartea domniei mele 
iară tu să strângi oameni buni moşneni de pren pre= 
ur la sat la Plopoasa sa socotiți şi sa alegeti a 
treia parte de sat ce este dreaplă ocină şi cumpă- 
rătură slugei Domniei mele a lui Pâtraşco Boldes- 
cul parcalabul dz Roman cum au arătat şi zapis 
înaintea noastra ; drept aceia sa aveti ai alege acea 
a iveia parte de sat diu câmp şi din vatra satului 
şi din padure şi din fânaţ şi din tot locul cum 
veţi afla mai cu dreptul nimica să nu fățăriţi iar 
dacă vei alege să ne faceți o scrisoare şi să ne 
daţi ştire să știm cum aţi ales; iar cui vu păre 
cu strâmbul să vie de față înaintea Domniei mele. 
Toe pișem i nac ne budet. (Aceasta scriem şi altfel 
să nu fie). u las leat 7143 August 14. 

Saam guspodin veleal 
Patraşco Bașota vel logofat ucil 

Dimitrie 

Originalul hârtie ; procurat prin librăria Kupermaun; 
(Surele şi Jzvoade II, 435.
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52. Document din 7152. Iunie. 3. Iaşi. 
Suma»: Cartea lui Vasile Voevod Lupul cătră parealabii de 

Neamţ în pricina dintre Crâstea şi Paâtraşco Boldescul biv armaş 
pentru Scânteia: 

lo Vasile Voevod bjiiu milostiiu gospodaraz zemli 

Moldavscoi. Scriem Domnia mea la slugile Domniei 

mele la Parcalabi de Neamţ dămuvă știre că s'au pârât 

de față înaintea Domniei mele. Cârstea cu sluga 

domniei mele vu Paătraşco Boldescul ce-au fost ar- 

maş zicînd Crăstea înaintea domniei mele cau luat 

Boldescul bani pre sat pre Scânteia 400 de taleri 

bătuți şi au fost satul uumai a lui ci au fost şa 

altor răzăși ai lui şi ce s'au venit partea răzeşilor 

lui nu s'au dat nimie dintw'acei bani ce mai sus 

scriem. lară sluga noastră Boldescul au adus de faţă 

înmaintea domniei mele pre acei răzeși ai săi de 

au mărturisit înaintea Domniei mele cum şau luat 

ei partea lor, ceau fost oamenii Cârstei Birtoceştii, 

deci au ramas sluga Domniei mele Boldescui pre 

Cârstea dinaintea Domniei mele şi dinaintea sva- 

tului domniei mele; pentru aceia dacă veţi vedea 

cartea Domnii meale iar voi să faceţi a plăti despre 

Cârstea pre cât va hi luat de la dânsul şi cât 

va hi luat de la dânsul şi cât va hi altui tot să-i 

întoarcă si de această pâră să naibă a se mai pârâ 

nici odata în veaci înaintea cărții domniei mele. 

I nac ne budet. (şi altfel să nu fie)u las leat 7152 

lunie 3. 

Saam gospodin veleal Pe 

vel logofat ucil Mardarie 

Originalul hârtie ; procurat prin librăria Kupermaun. 

(Surete şi Izvoade II, 435).
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53. Document din 714%, Ghenur 2. laşi. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Patraşco Boldescul 
biv armaş, fini lui Toader Boldestul biv vel medelnicer stăpânirea 
îu Tuleşti şi Galbeni şi alte sate ale sale. 

lo Vasile. Voevod bojiiu milostiiu gospodara zemli 

Moldavseoi. lată Domnia mea am dat și am întarit 

slugei noastre lui Patraşco Boldescul biv armaş liul lui 

Toader Boldescul biv vel medelnicer a lui dreaptă ocină 

şi moşie din ispisoc de mărturie ce-au avut tatăl lui 

Toader Boldescu biv vel Medelnicer ot Bogdan Voevod 

şi de împarţeala de la Pătru Vodă Eumatate sat din 

Tuleşti partea din gos şi cu pădurea din gos și cu 

fânaţe şi livezi şi cu toate veniturile din ţinutul 

Neamţului şi a treia parte din satul Galbeni par- 

tea din mijloc cei la ţinutul Neamţului şi gumatate de 

sat din .. . . partea din sus cu fânaţe şi cu toate 
veniturile şi a treia parle din sat din . . .ţinutul 

Vasluiului ce-i ...... şi a treia parte din satul 
«s.. din binutul Iaşilor partea din gos, care a 
treia parte a fost cumpărătură tatălui său Toader 
Boldescul.  Pentraceia văzând noi acele părti de 
moşie și ocină am dat să fie şi de la noi ocina şi 
moşie slugii noastre lui Patraşco Boldescul biv ar- 
maș şi uric lui şi copiilor lui şi nepoților lui şi 
strănepoților lui nerușeit nici odănaoara în veci ve- 
cilor i in nicto da ne umişaet. (şi nime altul să nu 
se amestece) u Ias et 71471 Ghenar 3. 

Gospodinz cazal 
Gavril Mateiaş vel logofat ucil. Boureanu 

1) Originalul hârtie, slavon. Suretul! lui Gh. Evloghie



dascal din 7270 Ghenar 8; comunicat prin librăria Kuper- 

mann. Pecelec în tuş roz. (Surete şi Izvoade II, 440). 

2) Spița Boldegiilor. Toate uctele aduse mai sus despre 

Patra;co Boldescul biv armaş le-am fost copiat prin 189% 

în fugă de la librarul Kupermann din Iaşi, că nu le-any 

pului reda în forma lur cerută de transcriere conştiin- 

cioasă. In pachetul de acte ale Boldeștilor am rezumat mai 

multe acte, din care am pulut înjgheba următoarea spiță : 

[n 1092 tiaiau fraţii Teodor Boldescui şi Gheorghe 

Boldescul.-. Supt Vasile Voda trăia Pătraşco Boldescul biv 

armaş, şi mai apoi Parcalab de Roman. Soţia lui era Var- 

vara, care trăeşte mult după moartea barbatului său, căci 

în testamentul ei din 7167 dispune împărţirea mosiei sale 

Răpezeşlii la cei trei feciori ai ei: lJordache Boldescul, 

Dumitruşeo Boldescul şi Alecsandra. Moștenirea a mers 

liniştita pănă iu 7247 lulie 2, când se iscă procesîntre ur- 

maşii lui la divanul lui Gr. Ghica Vodă. Trâiau în 1739 

aceşti urmaşi : 

1) Constantin Boldescul fiul lui Dumilraşco Boldescul. 

2) Miron Boldescul fiul lui Ştefan Boldescul,nepot lui 

lordachi Boldescul. 

3) loan şi Antohi feciorii Sandului, nepoți Alecsan- 

drei Boldeascăi, 

Miron Boldescul are o fată, pe care o căsătoreşte cu 

loniţă Andrei. 

Constantin Boldescul are de fecior pe Ilie Boldescul, 

Ilie Boldescul are de feciori pe Ioniţă Boldescul şi Miha- 

lachi Boldescul, trăitori prin 14784. 

Ioniţă Boldescul are 9 feciori pe: anachi Boldescul 

şi pe Joniță Boldescul căsătorit cu Catrina fata lui Vasile 

armaşul ; acesta trăeşte pe lu 1893. 

Din lanachi Boldescul avem pe Mateiu Boldescul. 

lata o familie, care se leagă prin documente de la 

1584 pănă la 1844.
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54. Doc. fără veleat, Oct. 30. Borăle (cătra 7143). 

Sumar : Cartea vel logofătului Patraşeo Başotă prin care dă 
îui David şi Toader din Boureni nepoti Pântei să tină partea Mihal- 
cei fratele popei Burlă din Borăle pentru bani luaţi şi anume 330 
zloți şi 1000 aspri. 

Ero as Ilzrpamnke Bra acrober. we UPIHAE NpeA, Haas 
Aatna, n Toaarp wr Bvwpkun, euvun Ilzur u rkeaan. AHUEA, 
nă nona Bvpaă H ua Envun Ppnru. ui Ha kivuu 'Fpenzarul 
Paăn H'kkuyk nusu uro naaka îuxaauk Bpar non Ewpaz n. 

„Saar Wr Tank un Pphurk naxux Pa acnpu u cun Tpenzarviu 
pm 3aaru n Bvhviwk Azupa Xuanaen maxu nastkaa ȘM Saar. 
TAROK Sasa upka Ham, H 3ance w'p HEX 3a TH nHân 
PAAH UăcT Hk 3a wrHuH uro uHmaan Wu 8 ceao hvwpbuu. n 
npE%Ac WT ROPAa win Ban Rzakau THX NUSH. 4 WHH  EHAN 
HSAkHVaui ca HHMH paan ucr HM ure Hătăani S$ Bopzac. a no: 
Tok Raakau n CHĂ IIHSH EXE CVT  BHUINHCAHH, "TOCOBAAN AH 
AdACĂ. wr Hac Adsnav n Toaarpv Buvkom lame, Rako Ad 
HMACT WHH CERE AEDRATH. UACT SA WTHUV UT ce H3BEpET ucr 
Mukaauu wr ceao Hopzat n uacr RuvKoM Pphiuvn n cHoREM 
Tpenzavui ui uacr Evuvun. HAH Aa Epar&r u HM NHSH. tako- 
XE ECT BHUIIHCANH. UT CiE DHUEM Ad ET 3Hani€, 

| nuc $ Bopzac wk. A. 
EfA ASroder nckaa. 

Traducere 

„altă eu Paătrasco vel logofat, adică a venit în- naintea noastră David Şi Toader din Buoreani, ne: poti Pântei, şi au pârât de faţa pe popa Buriă şi pe nepoţii Rreanti. şi pe nepoţii lui Trepăduş pentru nişte bani, ce i-a luaj Mihalcea fratele popei Burla,
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cincizeci zloți de la Panlea şi Rreantea iarăşi 1000 

aspri şi fiii lui Trepăduş 140 zloți şi Bunușea fata 

lui Hilimon iarăşi a luat 140 zloți, cum au arătat 

înaintea noastra. şi zapise de la ei pentru acei 

bani pentru partea lor de ocină ce-au avut-o dinşii 

în salul Buoreani, şi înainte de a lua ei acei bani, 

ei au fost schimbat cu dinşii pentru partea lor ce 

au avt:o în Borale; iar mai apoi auu fost luat şi 

acei bani ce sint serişi mai sus. Pentru aceasta 

le-am dat de la noi lui David şi lui Toader, nepoți 

Pantei, ca să aibă ei singuri a-şi linea partea de 

ocină ce li se va alege partea Mihalcei din satul 

Borăle, şi partea nepoților Rreantei şi a fiilor lui 

Trepaduş şi partea Bunnşei, sau să le întoarcă lor 

banii, cum este scris mai sus; aceasta scriem și 

să fie ştiinţă. 

| seris în Borălea Oct. 30. 

vel logofat a iscălit 

NOTE 

1) Originalul hărtie; acta D-na Castano, Iaşi (Surete 

şi Izvoade Lil, 105). 

2) Nume de persoane: Patraşco vel logofăt, David, 

“Toader, popa Buriă, Rreanlea, Trepăduş, Mihalcea fratele 

popei Burla, Pănteu, Bunuşea, Hilimon. 

3) Nume de locuri : Buoreani, Borăle. 

4) “Popa Burlă ; Documentul nostru fiind o carte 

eliberată de Pâtraşco Başută marele logofat, e din primii 

ani ai domniei lui Vasile Lupu, între 7142 Maiu şi 7144 

lunie. Înb”un act adus de noi în IJspisoace şi zapise L, 223 

se vorbeşte că Simion sulgerul şi-a cumpărat parte din Bo- 

răle cu 20 taleri, pe care i-a plătit în casa lui popa Burlă 

din Borâle. Actul adus din arhiva epitropiei Sf. Spiridon 

gin laşi (pachetul Sârbii, Borăle II, 1) nu e datat, dar pare 

a fi tot de prin 7143 (1635). Im actul nostru se vorbeşte 

Surete III 

12
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de nişte datorii de bani: pe care le-ar fi luat de la David 
şi Toader nepoți Pântei, și anume: 50 zloți a luat Mihal- 
cea fratele lui popa Burlă; 1000 aspri Rreanlea ; 140 zloți 
fii lui Trepăduş şi 140 zloți Bunuşea fata lui Hilimon, 
Reantea a trăit prin 1567 (Ispisoace şi Izvoade |, 118), 
când îl găsim diac, şi avea un frate Ignat; seminţonie cu 
el gisim pe Trepăduş şi pe Hilimon, căci toţi rămâind 
datori lui David şi lui Toader, nepoți Rreantei, li se iau păr- 
țile lor din Borăle, schimbate cu alte părți din Boureni. 

55. Document făra velcat (catră 7150) , 
Sumar : Serisoarea lui Gavril Lupul hatman şi parealab Su- cevii cătră vatajii şi giuzii țiganilor să lese îu pace 4 tigani ai lui Gahăr parealab, 

Ero as VaRpna XâTAaH H nzpkaaag Gvuacku, CK9IEA aa 
îBuucpin nowTpu. kapin BEH «A MBAA || nehrpv uzranun un Aa 
BĂTAXH VH AA UVAcUN AE UWhraHu. Akkz Be, Beah Kaprk || HOACTpA. EROU CR ABCauHi -A naut, BE VEWIH WTA anvAe IW- 
Hauiko mn Gumiwn |] cun Rocruu KW Biuopra ca TaRpna. -ANTpV HEMHE CE HVH „ABZAVHUU. kzue car la avu Takzp nzpkaaa- SVA. In ape uin Aipiee irpe Azuuiiu. -NTpaătkun 2 uv || Baurun ee nhiuem. (aceasta scriem). v ac. ea, ei, 

Pakpha Xarman (|. p.) 
Acta Gr. Buţureanu. (Surete şi Izvoade III, 319). 

56. Document fără veleat (cara 1159) 
Sumar: Zapisul prin care nepoţii Căzăcoae vând lui Oan- cea jumătate diu jumătate din Turbăteşti cu 10 taleri de argint. 

Eu Vasile şi cu soră-m'k Marica și cu soră-m'k Chircana, feciorii | Aniţii, nepoţii Cazăcoae cum nkm vândut a noastra ocină şi moşie, din | sat din



'Turbătești, cumnatului nostru Oncel (COnnuen) din Tur- 

pateşti, din partea de | sus, partea lui Andronic. din 

zumaălate de sat sumătati. dreptu 10 taleri mari l 

cu tot venitul din tot locul din câmpu şi diu pă- 

dure şi dintrap, de nime siliţi ici nevoiţi nici 

împresurați. ce de bună voia noastră am vândut a 

noastră ocină și moşie, adică şi eu, Lucoci, fecio- 

rul Cazacului, nepotul lui Andronic, aşijderea am 

dăruit parlea mea ce se va alege din partea lui 

Andronic cumnatu-meu Oncei sai fie lui dereaptă 

ocină şi moşie şi lui şi ficiorilor. de pe acesta săşi 

facă dreas domnesc dimaintea popei lui Isidor, di. 

la biserica lui Bărboi, şi popii Nichifor ot lam 

(tot de acolo) şi Sava diacon, st tam şi Vasile sin 

Mirăuta ot Procelnici si Matei capitanul ot Dăjani 

şi Toader ot Nedeiani, şi Ion ot tam, şi mulţi oameni 

buni, p2 mai mare credința ne-am pus pecelile şi 

iscaliturile, ca să se ştie. 

az Sava iseal  T Matei căpitan + 'Touder + lon 

“az Popa Isidor iscal + Nikifor ot tam 

az Vasilie iscal 

NOE 

1) Originalul hârtie; acta Gh. lonescu şef arhivet 

Statului din laşi. (Surete şi Izvoade 1V, 36). 

9) Biserica lui Bărboi din lași zidită nu cu mult în- 

nainte de 164%, câtră 1620 de Bărboi Sturza, avea de pre- 

uţi în 1644 pe popa Isidor şi pe popa Nikifor.
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5î. Document din 2149 April 8. Iaşi. 
Sumar: Zapisul nepoților lui Duraleu prin care vind lui Va- sile Corlat uricar trei părți din cinci părţi din Turbăteşti cu 45 lei, cum şi o vie şi o curătură cu 25 lei. 

ara non Eacuaie tii dparemiS Gaga mun KocTan'run un 
Copa Hoâcrpa para un Hacracita TeuH deuopin nu uemtvuiu ASu Puwprie A Spaa:S ERBHEM Iun MzpTrSpucnam KV cKkpucoapk HOCTPA AE HUME HERWHU, unu AcSNpHu, ue Ac 4 UWacTpa BruX EWE AM KAHAST a Hoacrpa Apknrz wunna ui KVMNZBETYp VaS 48yr nzpnnuiu Hompu Luwprie ASpaaey Am ySaarare A car A€ Typezrapu AH HApTA Aen cSc Ac unuuu NApUn ue CX AMIIApTE au'k uSmzTrare ĂE CaAT AM BAHAVT "rpii nzpuu UIH a pamac Acaw NAPUJ HE RzHASre AEN HCnHevăue ua âgSTr AE EVânzparyp Ana Epumia ROAX aukak am EBHAST avu Eacuaie Rwpaar AIA win RSmnaunacp cz, AVH Azuzhaz un Au Hwnatuno AEpenT  narpSseu um UHHUH AE Bacu, SET, a- IH%AtpE am EznaSm AVH Bacnane KEwpaam w Bic RS nomeu, 1ăp4ul AeHTpaueaa car AH Typezreu un Su AWE ALE IpHeakă KSpauir ArSczeu AE KSMuauin czu AEpENT Acaw Scu ui uuntuH AC BAWU B&TSU Aenaunrrk AMYALH WaMEnH Eăun anSae Tuwp- rie Gasaa As Ipoukanuu ui A npaSu, AE ekWwaw imn Tuepri Eepra Ac akoac iH Hoprhe ' Baga AE akoac tun Hwananiko Mah ae HeArranni ui nona Hnărne Ac Tspezre iu Canun AE ĂSaeu un Mape  ptakoaw UIH AMVauH wamenu EVHH AE npeH npeySp Meyuraui AEpEnT avka atm akST auacorz CKpheoape Â€ dă HWH kă ca ag ie ae MapTrSpie um ca AHEZ ami auu 1UH Ap'kce ACMHEIH ui mau MIpE Mape mzprSpiz ukm ase uiH EUELHAE Ka ex c(2) mie. $ sac AkT tapms ânpua î, | * Bacuaie t Gaga + Kocrarrun i Spara as Propria nekaa T Wiepz3u 43 L'soprie BaRSA Hekaa 

Originalul hârtie; acta Gh. Ionescu, Iaşi, (Surete şi Izvoade IV, 43).
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58. Document div 7157 August 18. Iași. 

și agită area Vasile Voda pl ete Aa e 

Turbăteștilor despre Văcoteşti în pricina dintre Vasile Corlat urica- 

rul şi răzeşul său Oancea. 

“lo Vasile voevod boiiiu milosliiu gspărz zemle 

Moldavscoi, scriem domnia mea la sluga noastră la 

Verga căpitanul şi la Pavel de Voineşti şi la lon 

de la Nedeiani și la Ştefan ficiorul lui Merăuţă de 

Procelnici, damuvă ştire ca s'au pârât de faţă în- 

naintea domniei mele, sluga noastră Vasile Corlat 

Uricarul cu răzăşul său Oancea, pentru trei părţi 

de ocină ce au cumpărat Cor/at Uricarul den sat 

den 'Turbătesti partea lui Duraleu şi partea lui 

Ionaşco, şi den parte lui Andronicz a treia parle 

cum au aratat şi direase de cumpărături înaintea 

domniei meale. pre acele părţi ce mai sus scriti ; 

iară Oancea au mers de iau cosit dentracele părti 

câtva fân. şi au mai întrat şintralt holar de iau 

mai stricat, ce să chiama hotarul Văcoteştilor ; 

pentraesta lueru încă am dat domnia mea Învăţă- 

turi a cinstitu şi credincios boiarinul domniei mele 

Toderaşco logofătul cel mare să trimiță omul du- 

misale acolo, să socotească împreună cu voi şi cu: 

oamenii buni. Pentrawuka dacă veţi vedea cartea 

domniei mele. lavă voi sa stringeți oameni buni şi 

megieşi şi să alegeţi toate părțile slugii noastre lui. 

Corlul Uricarul pre deresă ce au cumpărat. Şi cum 

veţi afla mai cu dreplul să faceţi. şi serizoare de
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la voi şi să daţi domniei mele. Toe pișem i pac da 

ne budet. (Această seriem și altfel să nu fie). 

u las veleat 7157 (1649) August 18 di. 

Saam gospodina veleal. 

vel logofăt ucil. Dubău 

Originalul hârtie. Acta Gh. Ionescu, laşi. (Surele şi 
izvoade IV, 45). 

89. Document din 7149, Febr.. 18. Iaşi. 

Sumar : Cartea lui Vasile Vodă Lupul dată lui Vasile Corlat 
pentru a opri pe popa Vlasie din Turbăteşti să nu-şi facă prisacă, 

Iw Vasile Voevod bojiiu milostiiu gspdra zemle 

Moldavscoi. datam cartea Domniei mele slugii Dom- 
niei mele lui Vasile Corlat cămăraş şi oamenilor săi 
ca să fie tari şi putearnici cu cartea domniei meale 
a opri pe popa Vlasie şi pre oamenii lui ca să 
m'aibă nici o treabă în sat în Turbăteşti nici să 
aibă a lăsa sâ-şi faca prisacă acolo întracel hotar 
sau să pue pomi ci să aibă u-l opri din tot locul, 
iar lui de-i părea cu strâmbul să vie de faţa înain- 
tea Domniei mele şi sa-şi aduca şi direase. toe pi- 
:şem i pac ne budet. (Aceasta scrieta şi alfel sa nu fie). 

u las leat 7149 Februar 18. 
Saam gospodin veleal. 

Costantin 

Originalul hârtie; acta Gh. Ionescu. (Surete şi Izvoade 
1V, 67).
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60. Document din 7150, Turbătegti. 
Sumar: Zapisul lui Toader Echim prin care vinde cumnatu- 

lui său Corlat cămăraşul partea sa din Turbăteşti pentru 3 matce de 
roiu şi un bou de jug şi anume a 5-a parte din jumătate de sat. 

Adecă eu Toader Echim scriu şi mărturisescu 

cu cestu zapis al meu cum eu de bună voe me 

am vândut partea mea ce mi sau cuvenit din a 

cincia parte din partea unchiumeu Marco. din £u- 

mătate de sat de Turbăteşti din partea din sus 

ce se va alege din vatra satului şa din câmp ş4 

dintrapa şa din loc de fânaţ şa din loc de prisacă 

şa din tot venitul, acea am vâadut cumnatu-meu 

lui Corlat cămăraşului şa lui Dănăilă şa lui Io-. 

naşco direptu 3 matce gala de roişte şa un bou 

de Eug; aşâjderea am dat şi biserica pre mâna 

lor să o grijască să să facă în biserica ce va trebui 

sa să ţie preut la biserica pentru sufletul “unchiu- 

meu Marco. şa astă tocmală sa făcut dinaintea po- 

porânilor, anume: Trifan Vechiul şa Marco şz Va- 

silie Dalbul şa Savin de Budeşti şz Gligore ot tam 

Sa Vasile ginerele lui Golăi şa Ignat din Mogo- 

şeşti şa Florea de acolo șa Gligorie vatavul de a- 

colo şa alţi oameni buni din poporul nostru. Pentru 

credință am pus pecetea mea ca să să ştie, şa alti 

oameni buni au pus degetele a lor în loc de peceti 

sa eu popa pate am scris să să ştie. 

Pis u Turbateşti vleat 7150. 

“Toader +Trifant Maria +Dalbul țPopa Ipati (m. p.) 

NOTE 

1) Originalul hârtie; acta Gh. Ionescu. Iaşi. (Surete 

şi Izvoade IV, 112).



2) Schimb în natură. Toader Lehim vinde cumoatului 

său Corlat cămăraşul partea sa din Turbăteşti, luînd în schimb 
3 matce de albine gata de roil şi un bou de jug. Cu toate 

că banii luase o mare întindere în daraveri de vânzări şi 

cumpărări, tot se mai practica şi în plin secol al XVIl-a 

vinzări în. natură, pu cu bani gata, peşin. 

61. Document din 7152, Iunie 11. Suceava. 
Sumar : Grama vel jitnicer dărueşte slugii sale lui Pelre par- 

tea sa din Epureni, căci că Pa căutat la boală. 

Grama, mare jitnicer, scriem şi mârturisim cu 

cesi zapis al meu, cum eu de buna voia mea, am 
miluii pe sluga mea pre Petre pentru siujba lui cea 
dreaptă ce mi-au slujit mie cu dreptate la boala mea 
şi i-am dal lui partea mea de ocină din sat din E- 
pureni ce este în tinutul laşilor, are parle de o- 
cină mi-au fost cumparătura de la Tudosia fala 
Costinei nepoata Savei strănepoată Frăsinei şi Ma- 
rivei, care este aleasă şi stâlpită de Bandur Vor- 
nicul despre toate părțile, aceia o am dat'o ea să-i 
hie lui dreapta ocină şi moşie, lui şi ficiorilor lui, 
şi nime dintru feciorii mei sau dintru ginerii mei 
să naibă a-l învaălui sau a-i lua ocina, iar care se va 
ispili sa strice aceasta dare a mea şi miluire să hie 
tricleal şi procleat, şi diresile acei părli de ocină ce 
sunt de cumpărătură încă i le-am dat, şi pre mai 
mare credinţă am iscalit şi mi-am pus pecetea ca 
să se ştie. 

Scris în. Suceava la anul 7152 luai 11. 
Grama (m. p.) 

Din «Condica Epurenilor» (Surete şi Izvoade IV, 213). -
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62. Document din *154, Mai 4. Iaşi. 
Sumar: lvaşco Cârjeu şi ai lui dau danie Petrei slugii Gramei 

stolnicul partea lor din Epureni de la Orăş hatmanul, unchiul lor. 

Adică eu Ionașco Cârjeu şi cu fraţii mei a- 

nume Vasile şi Sava camaraşi şi Dumitrașco Ba- 

lin, aşijderea Stamati şi jupăneasa lui Stamati Ma- 

ria şi cu cumnalul meu Gheorghi şi cu femeia lui 

Irina scriem şi mărturisi noi cu cest zapis al 

nostru, cum noi de buna voia noastră de nime si- 

iţi nici asupriţi, am dat de bună voia noastră, 

parlea  Boleştilor ce este în tinutul Iaşilor, ce se 

chiamă Epurenii, ce se va alege, care ocină a fust 

a unchi nostru a lui Orăş Hatmanul, noi o am 

dat toată partea noastra d-sale Petrei că au slujit 

la Grama fost stolnie, derept sufletul hatmanului 

Oaș, ca sa-i fie lui dreaptă ocină şi moşie lui şi fiului 

lui şi nepoților lui, neclatită în veci, iar pe acesta 

zapis ca Să aiba d-lui aşi face zapise Domnești, ca 

sa nu mai aibă nime din oamenii noştri nici o 

treabă cu acea ocină, şi *ntaceastă locmală au fost 

al doile visternie fiul lui Prăjescu, Gligoraşeul şi 

ogolea dvornic de poartă, şi State al lreilea viS- 

ternic, şi Buta vornic şi Paval vornic, şi Barsan 

Vornic şi Lupaşco stolnic şi Iftimie vatavu și Isak 

Avram şi lonaşeo cuparu şi Lupaşco Vitul, aceşti ant 

fost noi înti'această tocmală : pre mai mare cre- 

diuță pusuniam pecetile şi iscăliturile să să ştie. 

lu laşi 1154 (1646) Mai 4. 

NOTIU 

1) Suretul luat din „Condica Epurenilor> d-lui Gh- 

Scorţescu (Surele și Izvoade IV 214). 

Surete III 
13
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2) Curgerea proprietăţii. In 1349 proprietare pe o 
cincime din jumătatea din jos a Bosănceştilor erau surorile 
Frăsina şi Mărina ; urmaş acestora este Sava, careare 
de fată pe Costina, iar aceasta are de fata pe Tudosia, 
care işi vinde în 1697 integral această cincime din jumă- 
mătate de sat jilnicerului Grama cu 40 zloți. Hotarnic în 
1549 fusese Iachim Bandur vornic. După 17 ani (1644) Grama 
jitnicerul îşi dă danie părțile lui din Epureni, slugii sale 
Petrii, pentru că Pa căutat la vreme de boala. 

Nu mai ştim de rostul ce l'a avut această slugă bună 
şi credincioasă, Petre, căci vedem că mai capălă danie de 
la altă grupă de neamuri pentru sufletul bătrinului Orăș, 
din partea Boleştilor toată partea hatmauului Orăş, un- 
chiul donatorilor Ivaşco Cârjeu, Vasile, Sava camaraș, Du- 
mitraşco Balin, Stamate cu Maria, şi Gheorghi cu Irina. 

Cu aceasta ajungem în a doua jumătate a seel. al 
XVll-a după Vasile Lupul, când vom aduce documentele 
moşiei la locul lor. 

63. Două Documente din 7145 N-bre 26 Şi 30 Iaşi. 
, Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte eneghinei Mierla Steţeose mai mulți țigani după diresele de la Alexandru Voda şi de la Petru Vodă Șchiopul. 

i 

7 Hw Bacnaie ROEROAA ROI R AMHASCTHR PENApA Bea MoA- 
AARCKOH. Wace NpinAe || np'ka, Haaw. ui Np'ka, Scut HADEAUt Ava 
Ad&ctHAn Boahpn, ukrnuk Mie paa |] Genoa. n Skazwaa 
npaA, r(s)en(o)a(er)ata)au. HER Banuee, wm FIAFĂANApV RoekoAa, 
Hr || Ilerpa ROEBSAA, HA EA npaBiu XAONU unrânui, ana ÎI II NIN, AN PI 

+ Hw Kacuate BOEBOAA EORIR  AHASCTȚIR TCUADA Bean îMwaaageRou. we r(s)ento)fer)a(a)atn Aaan u ISTBEPZAHAN ecoul, Kekrank, || Mn epaa Gemkoae ez ei npagiu XSA9nhi, itrânu. wT7 uapkaenie. uro wu, Haas, Wwr Slarăaua pa. |] BOERCAA, H 3a n9Tr-
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fierpt. n ca ea ero Mara n Uukwku c()ui(o)ee ere) ui 

Aku Hk. Hwn n Panropie u SnSuara uk AMluxana n H(acr)k n O- 

Aoxita c(nu(o)et Mukan Agonia || n cun si n Hwn  Puna. 

a ex ema ere n Epzuvn. ca Xena ro. n Daurope. un ÎoR ce 

aena sro un Mapnia || n Bapeapa ni Maraa ca AkTru cn. H GD-. 

Askira. n Hacrk. H Aaprira 10 cEcH BHILIENHCARH, | Xacnn 

UHTANH CVT ei păi WHrâun. Bă ASAHHHY, n SKABCEAA np'EA, 

r(oJenfe)a(er)eamu. || anni Banc wr Haprenis Ervam n wr 

Gaaorue Grvamcu wr IIoRpara. Rako Aaă ti || en (sic) Ata WHrăHRx. 

umene mur, ex EAHN AFTH PAAH. FANI UHPaH EH HANE MONI | 

nowro SEHA na Mou uitai Grân MoHacrHp. "Oro pai Poe 

NOACTRAMH cuie || AAA0X9M. n no8TBp4 | azixom. knkruuk Miepaa 

Cremkeat. Hă 61 NpaBiH XACNA WHrâHu. ERE EHUL CUT nHcant. 

Ad teren n wr Hăc că RZA AOXOACM. H HU Ad ek He 

SMuutarr, 
| . 

$ ac Bare F3pMe HSB, K5 Ah. 

Gaam. r(s)en(o)a(n)uz geata. 
N N N 

      

pacii. wr Ilefpz ROEBOAA. Hai ME uHranH. Ievpk n ERA 

sro Maraa. n AKTin uk || Hwn n Tanropie. H SHWUATOBE Hy. A 

Muykanaa. n Hacrk. n GOAcria, c(n)u(o)ge. Muxau. n THE 

GDapk. | n Bpzurn urat. H Rosa, n ARTA HK. A TH 

[wu Paula. n ea sro. Hi AETH HK. KEpauron. ni Xena FO. H 

Akrin n. |n Panrepie c& Aku ere. H Joia c4 MEnă sro. 

u Maraa că AkTi e. AH GOaosira. n Hacrk. n MapriTă. Hi 

Ak || rmn uk. n Pun AdeM H NOTRpEKAAEA, Că HHHY.  €ZAADH, 

BA UMrAHH. WT HCnHcoK. 34 uamkune. uree Ha |) -.. ASail- 

rp(amko S)pnkap. wT Epmonak. Enaorie erai, AWP REC Cz- 

S0p. WT Eraa MOHacTHp. Ilogpa || ra. nana miratiti Huwn lu- 

uk n AETPH HX. Hi CECTpA ro Agonia. H CHOBE £H Mapnabi. 

n BapRapa H CA || AETH HK. TAN păâhi RununpEAge(uc)uini. 

ampranni Kao AA EET 6. H WP hac, gag Xoaonn || murati. H
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Spnk. n noTRpaa,enie. HEnopSuueHHWV HHKOAnkE. Ha REKH, H HR 
Aa c(k) ne vanuraer. 

„CV IC RĂTW -F3pME HO A AH, 
Gaam r(o)en(o)A(u)nx nea'ka. 

Vakpua Marta Rea A9Poăe Hekaa 

ASaurrpauta 

Traducere 

lo Vasile Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn tării Moldaviei. iata a venit înaintea noastră şi înain- tea tuluror a lor noştri moldoviveşti boeri doamna Mierla Steţcoae și a arătat înainlea domniei noas- tre câleva zapise de la Alexandru Vodă şi de la Petru Vodă pentru a ei drepţi robi tigani, anume: Pelre și cu femeia lui Magda şi Tieşa şi fii lui ŞI copii lor Ion şi Gheorghe şi nepoţii lor Mihaila ŞI Naslea, şi Odocbhia fii lui Mihaila Dronţa şi fii ei și Ion Racil şi cu femeia lu; şi Gligore și Joia cu fe-. meia lui și Marica şi Varvara şi Magda cu copii ei şi Odochia şi Nastea și Marghita care aceşti de mai i O 

„lo Vasile Voevod cu mila lui Dumvezeu Domn. tării Moldavei. iata Domnia mea am dat şi am întărit not doamnei Mierla Steţeoae cu ai ei drepţi robi ti- gani din dresele ce dânsa le-a avut de la Alexandru Voda ŞI de întărire: de la Petru Voevod anume ti-. gani: Petre ŞI femeia lui Magda şi copii lor, Ion şi Gligore ŞI Depoţii lor şi Mihaila si Naslea şi Odo-. chia. fii lui Mihai şi iarăşi Oprea și Crăciun țiga-i și Cozma ŞI copii lor şi iar Ion Raciul și femeia lui. lui ȘI copii lor şi Craciun şi femeia lui şi copii lor, și Gligore cu copii lui şi &oia cu femeia lui “Şi. Magda. cu „copii ei şi Odochia şi Nastea și 
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sus scrişi robi țivani sunt şi drepti tigani de moşie 
şi a aratat înainlea domniei mele un zapis de la 
Partenie Egumev şi de la Evloghie Egumen de la 
Pobrata cum a dat ei o tiganca anume Muşa 
cu un copil pentru un tigan a ei anume Moş pen- 
pentru câ Pa dat pe Moştigan Sfl. mănăstiri. Pen- 
tru aceasta Domvia mea încă dăm şi întărim doam- 
nei Mierla Stetcoae pe a ei drepţi robi ligani care 

mai sus sînt serişi să fie ei şi de la noi eu toate 
veniturile şi allul să nu se amestece. 

In laşi la anul 7145 Noemv 26 zile. 

lusuşi Domnul a poronecit. 
  

Marghita şi copii lor şi iar dăm şi întărim cu alte 

sălaşe de tigani din ispisoc de schimb ce au avut 

Dumitraşeo uricar de la Ermonah Evloghie egumen 

și de la întreg sabor de la sfta mănăstire Pobrota 

anume tigani lon Ticşea şi copii lor și sora lui 

Dronţe şi fiicile ei Marică şi Varvara şi cu copii 

lor. Pentru acestea mai sus scrișii țigani ca să le 

fie ei şi de la noi drepți robi ţigani şi uric şi înlă- 

rire neruşeil nici odânăoară în vezi; şi allul să nu 

se amestece. 

In laşi la anul 7145 Noemv. 30 zile. 

Josuşi domnul a poroneit. - 

Gavril Mateiaş vel logofat 
Duwmitraşeo 

NOTE 

1) Originaleie hârlie turcească, acla Gh. Strat, Bacău. 

(Surete şi Izvoade III, 364). Pecetea căzută. Amindauă is- 

pisoacele sint scrise pe aceiaşi coală de hârlie turcească. 

2) Danie de țigani. În cele 2 ispisoace se vorbeşte de 

aceiaşi țigani cu mici deosebiri de ordine în înşirarea lor.
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64. Document din 7153, April 25, Iaşi. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul dă şi întăreşte lui Dumitru Buhuş vel spatar cumpărătura ce a făcut cu 60 lei in Movileni jumălate din a patra parle de la Ilinca fala lui Gh. Calapod. 

Hw FacHaie ROEEOAa BOX MHASCTrII POCNOAApA Btatan 
MWAAGECKOR, We npinAcue nphA, tam || n npBA nauinAut Bw- 
AEpH, BEAHKHk. n Many. kukruut Haunka Awuka | Pewprie 
Haaanoa, ca skr ai legau Gumnunuan. n că KMVRORE eu ] 
„ss. CECTDH caw . . . Awukzi Gadru no HX || Aokpon Rosa. 
HERHA RENOHVAA ENA AHUNBHEHAORAHH. ri npw || Aaan casu npata 
wruiia, Hi Hanno. wr cea Moknakuu W'T UE || Tapa'raa ceao 
NCACRHNA. Wro neAan Kpugemu. S Racer Po | AAHCROH. WP Ba: 
PpV ceao si wT noa un wr ckunoaru n ca CAACRE || i wr eee 
DPHXWA, Tâa WR" npwAaau, Hate Bkpucas. gwakpuur |] Av- 
Mpa HÎSkSu Bea cnăTap. pân ice ArcET ac &WEH 
BHIPHX. H NAAPHA || na. Henazunoe p pa, nam n mpa, Ha- 
uita Bwatpu. mt paan || akw Ad EBACT sro MACTI NpABaa 
WTHHA H BHRSuachie u ne | Tapawaenie ca azeha AOXOACAt. 
HEnopSuizune. n HH Aa ce NE VANHUIaAT, 

V tăc AT Fapur an, k&, 
Gaam r(o)enoa(n)ux Beata, 

TOAEpauuiko REA awrdf Hekaa 

AvauTrpvy 

Traducere 

_ lo Vasile Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn țării Moldaviei. iata a venit înaintea noastră si în- Daiulea a ior noşiri boeri a mari și a mici cnea- ghina Ilinca tala lui GH, Calapod. cu giverele ei Stefan Siminicean şi cu nepoţii ei . şi surorile
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lui . . fetele Safleide a lor bună voe de nimeni si- 

iți nici asupriți şi au vindut a lor dreaplă ocină 

şi schimb din sat Movileni, din a patra parte de sal 

jumătate ce-i lângă Criveşti. în ținutul Romanului. 

din vatra de sat şi din câmp. şi din fânețe. și din 

livezi. şi din tot venitul. aceia ei au vindut credin- 

ciosului nostru boer Duwmitraşco Bubhuş vel spatar. 

pentru 60 lei: bătuți. şi a platit deplin dinaintea 

noastră şi dinaintea poerilor noştri. Pentru aceia 

sa-i fie milei lui dreapla ocină şi cumpărătură şi 

intarire cu toate veniturile. ueruşeit. şi nime altul 

sa nu se amestece. 

N In laşi anul 7153, April 25. 

Insuşi Domuul a zis. 

Toderaşco vel logofăl a iscăiit 

| Duwmilru 

NETLE 

Originalul hârtie; acta Gu. Seat, Horjeşti, Bacău (Su- 

rete şi Izvoade Il, 363). Pecetea căzută. 

65. Document din 7117, Ghenat, 30 laşi. 

Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte boerului Lupul Prăjescul 

vel comis eumpărătura ce a făcut în satul Văscuni de la Păâcuratr şi 

Nastasiu fata lui Gh. Cat-.pod, nepoti lui Toader Calapod. 

Vw Bacnaie ROEBOA, EXIL Minto)err r(ee)n(e) afa)on acatai(e) 

M (S)aaaBcko. 

asta 45 BEHuT „patut a(o)mtnen AVEae WH „AHHaHu- 

m a A9p HCIpA Bop 4 Magi Win a MHWA Îlzergap un kr 

panta ca kt Hacracita Hi EV Magura kTeaE avH Tuwpric 

Haaanoă, BEnCATeAt AVH Toaatp Baaanoa. A HEME HEBCHTE Heut 

acvnpuHTE ut AEĂ A9p EVHA B0E Abkv EAHAST 4 499 ApknTră
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WHEHE IN MOulie HzpuHar Ap Ac car Act RR&CRAHH Hi Ar: 
EEHAVT ui naprk pauunecze avu Hunamke. sapa euopva 
AVH HaaanoA, RY Aok An RATpa CATVAVH IUN KV es: NBMRHTIpII 
"AH WApEHA UIH KV ACR AE MOApA LUI KW ASK A. Panamv un 
KW A9K ACE Xtazipit ui Kv Tor Remtrra. aukak nzpun atv 
EAHAVT Botapunvavui AomHiH avkac AvnSasi Ilpzăekva RoMHeLA 
AFA MAPE ADEN'TV "pen 32uH AE WAnRetii Banu, Acuc non ax 
BDHAT AFA A0p BVUZ ROE 'TotMaag ToRMinAvea mu banzuar 
MAATA AENAIN AC Ad HO AHK& aa A4T UIH AM .AHTApIT KA CaH 
die ur AE Aa Hou ApE&iTz wusa mu MOIDIE HE KAZTITA unus 
OARHZO4ga pn ahkuu, Np'EA, cita aucrsa r(o)en(o)acereaau. (in- aintea acestei cărți a domniei mele) vw tac fapma rm. a. 

Gaam renanz gsaka (însuşi Domnul a poronrit) 
IaRpua aveau Bta sorober 

Hwn 

Acta Gh. Strat. Horjeşii (Surete şi Izvoade VI, 79). 

66. Document din 2158, Noem. 17. laşi 
, Sumar: Vasile Vodă Lupul judecă Şi întoarce lui Gheorghe 

şi lonaşeo nepoţii lui Berizan, iazul de pe valea Nedeenilor. după ce 
î întors 2 galbeni Jupănesei lui Mânjea uriearul, luaţi de Toader gi 
nerele ei. 

Hw Vasilie Voevod b ojiiu milostiiu gospodarz zemli  moldavscoi adecz au pxrat de fat înainta noastra Ghiorghie, feciorul Naşcului 
fron, nepotii lui Berezan, pre Toader jei, pentru un hălăşteu ce i 
nilor mai gos de sat, în țin 
Ghiorghie şi lovaşco, 
or de moşie ezil 

si Iwnaşca So- 
ginerele Mân- 

aste pe valea Nedeia- 
utul Carligaturei zicând 

cum acel haălaşteu a fost a 
de moşul lor de Berezau şi lau
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cerul la dânşi Mânja uricarul să-l tocmască sâi fie 

adăpatoare de vită, iar după moartea Mânjei uri- 

carul sau sculat Supâneusa lui şi au vândut acel 

halaşteu cu peşte cu tot lui Toader ginerele Mân- 

jei dreplu doi galbeni şi au zis că au fost a uri- 

carului de moşie. Deci domnia mea ham crezut 

nici pe unii ce am Lrimes la wameni buni, la Verga 

căpitanul şi la Mievauţă de Procealuici să margă 

acolo şi să strângă wameni buni. megieşi din preagu' 

şi să întrebe cum vor şti cu sufletele lor acui a 

fost acel halaşteu de moşie. deci oamenii cei buni; 

întracest chip au aflal cum acel hălăşteu a fost de 

moşie a lui Beiizau şi au adus şi marturie de la 

acei wameni buni de au arătat înaintea domniei 

mele direptatta domnie me şi cu tot svatul nostru 

am giudecat şi aşa an aflat ca să întoarcă giupă- 

nesei Mânjei banii ce va fi lowat de pe iaz de la 

Poader giterele Mânjei celui şchiop şi iau întors 

doi galbeni dinaintia noastră şi a tot svatul nos" 

tru ; pentru awka de acmu inainte acel hălăşteu 

pre valea Nedeianilor ca Să fie lui Ghiorghi: şi lui 

lonaşeo nepotii lui Berizan diveaptă ocină şi moşie 

iar Toader ginerele Mânj»i ca să Du mai aiba nici 

o treabă la acel halăşteu a să mai amesteca nici 

o dănăoară în veaci. prad sim listom naşim. (îna- 

intea acestei cărti a noastre). 

u Jas liat 7158 Noembrie î7. 

Saam gospodinz mec. 
| 

Vel logofat ucil Vasilie 

Originalul hârtie; acta St. A. Negruli, laşi (Surete 

și Izvoade VI, 109). Pachelul Voineşti jud. laşi. | 

Surcte HI 
44
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6%. Document din 7156. Mai 15. Iaşi, 

Suma: Zapisul Irinei fata lui Stefan poteovarul prin care vinde un loc de casă lângă portiţa cea mică a mănăstirei Bărnovsehi diu Iaşi, cu 80 lei lui Dnmitru croitorul. 

„Adee eu Irina. fala lui Ştefan poteovariul. seri- 
em. și mărlurisescu. eu ceslu zapis al micu |. cum am 
vândut. un loc de cas. caa fostu partea mea. rămas. 
de la părinţi. ce iaste lânga portiţa dea mică a ma | năstirei lui Barnoskii. aka am vândut. lui Dumitru. 
croitoriul. dreptu. wptu zăci de lei. bani buni, de Dime asuprita. nici impresurată. ce dea-mea bună voe. am vânduto, ca sa hie lui dreaplă | moşie şi femei lui. şi cuconilor lui, şa toată semenţii sati. cărora i să va alege mai | aproape. iar eu deaeimu nainte să naibu treaba cu acel loc. nici barbatul mieu. nici copii | nici alta nime. dentru. semenția noastră. pentru caci am vânduto. de buna voe | şi miau dat banii toţi. a&ka ce mai sus scriem. denna- inlea lui Gligorii potcovariul. | şi dennaintea dumi- sali. Weculai Buecli. și denainţi Paraskivei. sta. rostea | de neguțitori. şi denaintea lui Tudosie. şi denăintea lui Vasilie. şi denaintea lui Vasilie lui Isaico fralele Nacuiui. şi denaintea | Moscului cepră- Sar. şi denaiutea lui Voico, zlatariul, Şi dennaiutea | a mulţi oameni buni Şi vecini bătrâni. am vândut aest loc. ca sai hie de la noi moşie | în veaci, şi cuconilor lui. iar altu nime. să naiba aSimesteca. piste cestu Zapis | al nostru ŞI eu [ani lam vândut de bun voia mea, şi cu fem'ka mr, cas naibu a
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ma ! mesteca. piste aest zapis ce sau facut. la ești 

oameni buni şi mai pri mati cre | dinţă neam pus şi 

pecelţi)le ca s ştie. 
u last. 7156 Mai 15. 

ore loga Gaatas PApENpIS 7 aypdev , Nacul, 

+ Tudosie, ani,  Moscul, (|. p- Anapeo Mocn8a) 

+ Gligor Caval, Voico (l.p.), Vasile (1.p), Nicula 

Anastasie, Vasile cal. (|. p.) 
! 

Originalul hârtie ; acta librăria Şaraga. (Surete şi I7- 

voade VI, 301). 

6S. Document din 144 Mazt 20. Iaşi 

, Suma»; Vasile Vodă Lupul dă dreptate lui Dumitru Buhuș 

vist, în pâra ce u avut cu Lupul Prăjescul ca numai el să cumpere 

în Boldeşti, de varore Prajescul a schimbat mai înainte cu Calapod, 

luând parte în Stolniceni, unde sînt casele lui Ioniţă Prăjescul. 

Hi  bacuale BOEROAA EMILIO ACTII roenoAipz 3EMAH 

MOAAAEERSU. dAEk& AY BHHAT „piautir AHBAHVAVU | Aomunen 

Akac au Hop RPEAMULUWVILI Botaju AVMHTPY Eykyu BHC- 

rkpuu un Aypny IlpBeckYA | Kauky în câ napar At Au, 

nEUTpV CATVA ToaAcipin. BURBHAW  BOTApiHY/A AO Msien ma 

dwaya Ilpaeeya | RE dutA car ay ocT Ey AnapATVp5 MA AE 

Mar TETĂNECBV AVI Hexoap Ilpaeekya MW €£ KAAt | CE 

RV MIEGE TaBZUiti FĂ AUEA CAT, Atu ACAuia ml am cokoTIT SV 

sr Auganya AYI(5) akuyk wap | Di âM adgaar KA He- 

koap IlpameckipA 4YV CRUMEAT dUACTA ay muzpaTVp 1I£ Ma cyC 

expuem KEY | Rananca, Wii AV ANAT menrpi. Boaaemti aATă Mo 

DE CATYA Groannukuin VHAE cur Kaczat [AVI Hwuamu- 

mo Ipamecka. Ati ay pRMAc BOApHNVA AoMuieH MEAs Kd- 

pun Mau cc 1acTe expne | Avva [pa mteekVA Raukp ui pa- 

ecay  Wwnamuke [pa ateeRVA ecunukp AM TOATĂ akuk ;
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Awmnien abac uin a W5DAH EVA că HaHBA unun w rp'kaa AE 
AKA pHAHHTE Ky CaTa KV. Hoaaeipri | tap RCIAPHHYA AC MHiisu 
Mae Kapuae mau eye ekpuiem Avanrpy Byykţu RucTEpuut 
CAV -pĂpenTaT | Ey ay KVMIOAPAT NauR aKAMy ca KA nepe un 
AE AKA "TOT cara Hoaaeu Ac aa unu Ba EHHAE | Ac EVu(2) 
BOE UIH 4AT nHMs cz HVcă aM&ereut „NTpaa? Kun ex my die. 

V tac ala îl44 mapr 90. 
Caam TOcnoAnnz ReakA 

Izrpatuke Bauer Rea Acrobar 

Originalul hârtie ; acta Gh. Stat, Horjeşti. (Surete şi Izvoade VI, 369) Pecetea domneasză in ceară roşie. 

69. Document din 7160. Ghenar 22, Succiva. 
Sumar : Zapisul de mărturie al boerilor cum Isae Moţoc de 

Vascuni îşi vinde un loc de casă în Vascani cu vecini lui loniţă Pră- Jescul elucer cu 89 galbeni. 

Haka komuc. n Hane IUenre(An)u su NepTap. i Ana nzp: R&A4E. n Gpanroak uopTap. || Hi  Hpuavira îAsprSaruv. n Hnarie disprsacu, H Hpumiia Kapkv, 
VECTY saune. aa HocTpr. KSM a 

CRpizA su |] MEP'PSpHeBAS. KB 
[E BEHHT. pan k noacrpă || Hcak Aouok A€ Bzckanu iun KS Bzavkia ASu RS Hpina Parc AE NUME HEkOhu, || unu “AHpecSpaun, ui ag RAHAST a a0p Adkn'ra Sunn(2) mn mourie. 

TSA Aen car AEH Fzckanu kw 
TST Kehurva, aukia vusu || 

A9K ACE W Kac ui RS 'rop | genu- 
EENEHH. Râu ca op aaa un RS 

W 4 EZHAvT, Avantaavu Honnug. Ilpxecnva, RAVukpioa. Apenre on Szuu || raacenu, EYHu. Acun He EX3zHAv. Ak acp EVHZ Roc. ; Îatanavu NAATA Anna, 
Type Ae aa nou. | Ka 

'TORMaan TOKMHHA Ve | un 
SH <AHEZ aa day araera Map: 

CA 4UHRA AViMnkavu, aur zaue un



— 109 — 

apele) Acne. Af ac TA CKEpieM 1 MEPTYV || pucuia man npe 

MADH KPEAHUUZ dA HEKBANT LH sm nyc tun Meuskieae. Ka 

exe mpi || cvyu. Facă. re. KE. 

a3 Haka EHE ROAHC HCRAA | + Heak 

a3 Ppanraui noprăy. a3 Hpeawma Morariu, cam Hickaa. 

43 Huarii dyprWarii, HeRAA. 

Originalul hârtie : asta Gh. Strat, Horjeşti. (Surele şi. 

Ilzvoade VI, 310). 

"0. Document din 7159 Sept. 97. laşi. 

Sumar: Zapisul lui Arpenlie ginerele lui Stefan Poinici 

prin care vinde cu 7 galbeni lui Enache cămănariul cel mare toată 

partea sa din Zeameş şi Sacălazăşti dia gura Tazlăului. 

Ey flpnsurie. VMiiepeat Asu Ilegan Ionnnu. CKpiEM Lui 

MRpTSpuercky KV uter BANC dA Mies || Rwa am B&AHAST. Nag- 

m MA. AE WaHH. AL unuSTSa. PorpSiuSaŞHi. AH rSpa 'Tas- 

ABVASU. At || Ceasiție. A£ Bi msul, WH AEH cataazui Bi. At 

EATpRH. cakaaziuaciS FAT CS ga aankut. || apr AEHTBAULA . 

axrpau. ySnzuSASii Guasie RE MENApVASH ugaSui MâpE. | av 

POT BEMUTVA AH A9R. Af AIA. AF BaASp. Ati nBASpE. RY UE 

MI ca Bet || Akka ca aakue. CA dis a AVaticaai AHpEOTA Wanh 

ui Momie „pn BRU. IMA | unu w mpeg că AS Hi uuogu 

Mic HU MENOUH. HUI CTpANENOUA, HI | Sun AenTroV PS AA 

ah. „pica Mia AaT. bnr PAABen. MBA CA RA anu || ae ati 

ca au ke ca AE AV aiaaSH cam at NAaT AHpEnTB. WH 

netTpS. KpE || Atta. Mi am ASC A SUETSVA. CEC ipie. 

” S lac BAP. FAPHS. CE. K3 | 

Sonae 

Originalul hartie; acta Gh. Steat, Horjeşti (Surcte şi 

Izvoade VI, 393).
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1. Document din 7147, Iunie 30. lași. 
Sumar: Vasile Vodă Lupul întzreşte lui Niculcea Onilă cum- părăturile făcute de tatăl său Toader Onilă în satele Nicoreşii şi “Poiana Cirnului, pe valea Vasluiului cu 12 taleri bătuţi. 

lo Vasilie Voevoda bojiiu milostiiu gospodara 
-zemle Moldavscoi. oje priide pread nawmi i pread | 
văsimi naşimi moldavskimi boleari. velikimi i ma: 
limi (adeca au venit înaintea noastra şi înaintea 
tuturor alor noştri moldovineşti boeri u mari şi a 
mici) sluga noaslră | Miculea. fetorul lui Toader 
Onilă. şi au arătat înnaintea domniei meale. un 
dires de la | Radul Voda de cumparătura &k au a- vut tatăsău Toader Onila cumpărălură de la Vasi- 
lie i şi de la fratesau Ştefan fetorii Tudoseăi nepoti lui Vasilie vatavul | & au cumparat din sat din Nico- rești: şi din Poiana Cărnului. din a patra partea de | sat de Nicoreşti şi din poiana Cârnului. a cin- cea partea direptu doisprezeace | taleri băluți. din vatra satului şi din câmpu şi din țarină, şi div fa- bate si | din padure şi cu vad de moară prea apa Vasluiului. şi cu Joe de prisaca. şi cu | tot venitul ce să va alege pre ata partea de ocină. dcei dom- niia mea şi cu lot | svatul domniei meale, dacă am vazut acel adevarat dires  domnira m'k încă am 

dat | şi am întărit şi de la domnia mea slugii noas- tre cea mai sus scriem Neculcei pre | ata parle de ocina, din sat din Nicorești. și din poiana Cârnu: lui. ca săi fie! și de la domniia mea direapta ocină şi cumpăraătura aca partea de ocină cea | 

c
e
a
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mai sus scriem. şi feciorilor şi neapoţilor şi cine 

să va alege dintru dănsul | şi întărim ......- 

cu tot venitul cum mai sus scriem neclătit în veti. 

i in da sea ne umişaet. (și altul să nu se amestece). 

u las vleat 7147 Msta luni 30 dui. 

Saam gospod'nz veleal. 

Gavril Mateiaşi vel logofat 
lonaşco 

Originalul hârtie ; comunicat prin librăria Şaraga. 

(Surete şi Izvoade VI, 408). 

2. Document din 7145 Dec. 20. Iași. 

Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte Lupului Prăjescul elucer 

cumpărăturile ce au făcut în Văseani cu 60 lei de la Totana, Pasca- 

lina şi Vasile ficiorii lui Gh. Calapod. 

+ Hw Bacnaie EWEBWA, EXIL MACTIIO  POCNOAApE BEMAH 

MOAAABCKON WE npuua, E np'EA, Ban H npkA, Hanu Mu MOA- 

AdBCKHMH BOARpH BEAHRHĂ 11 MAMĂ (adeca a venit inaintea 

noastră şi înaintea alor nostri: inoldovinești boeri a mari 

şi a mici) Todana fara aSn Puoprie BaaanoA. AE HHAE 

MEBOUTA Miue acSnprTă. UE AE acă ESuz Roc AES EZHAST acă 

ApEnra suuuz ii MOIiE AG a Harpa NApTE AH CAT AFH 

Eazekatu. WU că .NHNApTE ști uvkee năpuui w napTe uit KS RâA, 

AE MOapă «pui Rakaseut. iH KS dana. aă ASHKA wi RS TOT 

xenurSa ue ca Ra AA Rue naprk cu. aukia w aS B&HAST EOtapri- 

uBaSu Acaiiniu mbaz. Kp5AHIOC ăsnsasn Iipamsekba KAR- 

ukpISA ApENT A AE AH Asu Hu'T$. Anu AEpE a8 BEHHT  NMI- 

nauur E neacvpa Iizekzanua. iH KS dpare cas. KS Bâcuaie, 

aeuopin aSH Puwprie RaaantoA. AE HHME HEROUUNH HHus AcSNpHuui 

6 ALE a A0p BSUA BCE AkS BBHAST A ACP ApEnTA CUHNA UUH
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MOIUHE AH Hâ NaTPpA NApTE. Ac CAT. Ati FacKatH ue Ca pu: 

NAPTE „pH urkez îzZpuui Wu ES BaA, A MOapr „Mi EaXaStuS ui 

KS danauje na ASHKZ. UI KS TOT KENHTEA. 46 CE HA ankus 

naprk acp aukta wa Baa. aunăAcp ROIapunSaSu Acu: 

HHin Avkac RSA Man cSc cxpiem ASNSaSu IlparekSa taSukpia 

ApenTS a Ac aci A kpunurS. Acue Acatira Ak EASEUAV ALA 

A9p ESUZ BROE PORAAAR. TORMHHAScz Iuu BakanA, Sat NA4ra A£ 

HAHH dA AT UI dA „AHTAPHT iH AC Ad HO Ka can due aSu 

APENTE WUHHR 104 MOINIE HERAZTUTA uhue WAZHAWapă pH 

Ehbun, H Hat ue ExAer (Şi allfel să nu [it). 

5 tac RART -F3pMe Ar. R AH 
Gaam roeneAnna Beata 

Lagpna dareamun Rea asrober 

Originalul hârtie; acta Gh. Strat, Horjeşti. (Surete 
și Izvoade VI, 409). 

„18. Document din 7149 Dee. 20. Iaşi. 
„Sumar: Cartea Ini Vasile Vodă Lupul penten D. Buhuş vis- ternicul în încălcarea hotarelor Boldeştilor despre Barleşii, 

_Ew Racnaie koexoa,. Baie MACTIIP POCIIOAapZ BEMAE Moa- 
AdReken. ckpiea ASatniia Mk || aa Boitapinsa Acaniu mac Ag: 
MSUi ipiipe Ka Acainiu avkas cas 2KzaSur || RoirapinSa Aomuin 
Mae ASmurps ESk8u kucrepuuRSa pe car npe haăpacipiu 3u- 
KZHAS ka 4$ 

o     -hiapecSpar Bazpacipiu w ESRATA AE A9K Acu Xo- 
TâpSa Eoaasipnaop. nenrpau'kra | aka eu eat xapr'k Aa 
Hi Akae tdp PS ca crpanuu WâMEnti ESun Asn cSe un Ac 
oc || cz cokorepu NpE AHpENTATE Ac ca Ea racun quk BSkara 
ME Ask ca dica Hapacipnaop || EH W R5p un RSA W8 uunăr. 
Ip AE CA Bă CacH RA tacTre auk BSKaTZ Ac A9k Arii |] YoTapSa 
Foaaerpnâop 149 'TS ca 0 amet mn cz w CPRANELH ui ex w
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Adu || pe mana ASmncaae BucTepnukSaSH ue Man est cRpie AR 

Mara cRpieM Hut || .prpaar Kun ca uS aun. 

$ tac BATO FâpAMA, ALEE. 4. 

Gaam recusAnuz Beata 

Origiialul hârtie ; asta Gh. Straţ, Horjeşti (Surete şi 

Izvoade VI, 419). 

44. Document fără veieat (catră 71150) Aug. 7, laşi 

Sumar: Cartea lui Gavril hatman și parcalab Sucevii strisă 

la vataji şi giuzi pentru a uu învălui pe Toader Maţar jiganul căpi- 

tanalui Macri. 

Eto az. Gavril hatman i părealab Sutavskii. 

scriem la vătaji şi lă toți Siuzii | carii înblați pen- 

tru tigani. damuv ştire că ni sau jeluit Costantin 

Macri | pre voi zicănd. căi învaluiti. un ţigan anume 

Toader. feforul Ini Maţar. si el şau l arătat drea- 

sele înnaintea noastră: cum iaste a lui drept tigan 

de moşie. danie | de la unchiusău. Macri. căpitanul 

şi au marturisit învaintea noastră şi Maftei | Ziudele 

cel batrâv. cum iaste a lui drept tigan, de moşie. 

penlra&k deacă veţi vedea | cartea noastră. iar voi 

toți să aveti al lăsa în pace întru nemică să nul 

îuvăluiți şi pre alţi | țigani. ce va avea drease pre 

dânşi încă sâi lăsaţi în pace. aiasta scriem. i nac 

ne budet (şi altfel să nu fie). u las Ave. 7, 

Gavril 

Originalul hârtie ; acta Şarazga, Iași (Surele şi Izvoade 

VI, 419). Pecete mică ceară verde. 

Surete III 15
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45. “Document din 7142. Iunie. 25 laşi. 

Sumar : Vasile Jodă Lupul întăreşte lui Dumitru biv dvor- 
nic de gloată schimbui ce a făcut cu Mihalcea fiul Savei Brăniştea- 
rul în nişte locuri de prisacă din Coropceni şi Lieşti, 

Ț Hw Bacnaie BRCEROAA BOR AMAGCTIR TOCUSAApA BEMAH 
MOAAARCKOH, we npinae npka, || namu n np'EA, Hama Moa- 
AARCRHAU BROAkpu, cara nam ĂVANTOY RHE ABROSPUHR || vaoruiu 
CA EAHN Bănie 3ă CR'RAHTEACTRO WT Hain goabpu  Viranrk 
BH& | Bea acroder n wm IOparuko Hamor sue XaATAat Hi wr 
finoerea BHB uirap n tr Hekvaakui | ereaunk un wm num ne- 
akpu n Rouun npkanin. cavru FOCNOACTEAAUI. IMcaăipti Kako || 
NpiHAE np'EA nHmu Muyaautk cuna Gaze kpaunurkp sr Ilep- 
FEN. NEKHA |] HenonvAcn anunpHeHAoRani. HR no CROR ACEȘSR 
SCAP H c& BHanie Rack || parta £ro, NOTORMHASCA c4 Teri 
ere AvauTpv BHR Azopunk n una | eAno mkero sa na 
cnk 9 xorap Kopenutknun upo ser v ROASET FacAS. PAE EHA 
îacHk Aa Îhuyaauu. TEI, MHACCTU ere 
1 ca noakiin || ea ckuoxaru. aa mp 
Toro avkero sa nacuk Aaa Ie 

Ilaurk ca caAcRE 
Sr XOTAp TOM CEAG. îi pai 

MW HHe Akere ga nach v ceas 
Aietpu nat ca caAoke n ca noakun || 
CTEAMH RHA ke Acpor Rea 4 3dute wr ru Roakpu |] IIKOX CA NOToRAHAn uamun'tau "kx 
HOACTEAAu E'kpokaau [| cca, 
AdAH H NOTEPZAHAH ccmn, 
CTRAMH  Wruunv 

3a ckuomaru. une TACNOA- 

akerky sa nacuKu, rece: 
VĂRCĂRAELDE n Wf roeneA eram. 

HX FAKE Aa || zare un wr raensa,- 
H_HOTEpzRAsie neneprunue 

RKH" 4 HH Aa ce ne oymnuaer 
ETRaA. 

HHKSAHE || ua 
BEA, ca aneream TOCnoA- 

e 
„HE 9 tacoy apa Ru K. A CcnoAunz peu. 

Hzrpauke Bauer nea Aoreăer uckaa 

ToAcpatuko
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“Traducere 

lo Vasile Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 

tarii Moldaviei, iată a venit inaintea noastră şi în- 

naintea a lor noştri moldovinești boiari sluga noastră 

Dumileu biv dvornic de gloată cuui zapis de mărtu- 

vie de la al nostru boerin Ghiianghe biv vel logofat 

şi de la luraşco Başotă biv hatman şi de la Apos- 

lol biv pitar şi de la Nicolaki stolnic şi de la alti 

poeri şi militari mat înainte 'slugi domueşti scriind 

cum au venit înaintea lor Mihalcea fiul Savei Bră- 

nişteau din Şerbeşti «de nime nevoit nici asupril 

ci de a lui buna voe şi cu ştirea tuturor fraților 

lui sa tocmit cu socrul său Dumitru biv dvor- 

nic şi a schimbat un loc de prisacă din hoia- 

rul Coropeenilor ce este la ținutul Vasluiului, unde 

a fost prisaca bunului  Mihalce tată! milei sale lui 

Pantea, cu livezi şi cu poeni 'cu fânate în acelaşi 

hotar al aceluiaşi sat şi pentru acel loc de prisacă a 

dat. lui alt loc de prisacă în satul Lieşti iar cu li- 

vezi şi cu poeni de fânata. deci Domnia mea cum 

am văzul de bună voe şi zapis de la cei boeri cum 

sau tocmit a schimba acele locuri de prisacă, Dom- 

via mea am crezut înşine aşijderea şi de la Dom- 

nia mea am dal şi am întăzit noi lor ca să fie şi 

de ia Domnia mea ocină şi întgritură neruşeit nici 

odineoară în veci şi altul să nu se amestece îna-, 

intea acestei cărți domneşti. a 

scris în laşi leat 7142 Iunie 25. 

Domnul a zis 

Pătraşco Başot vel logofat iscal 

Toderaşco 

Originalul hârlie; acta Saraga, laşi. (Surete şi Iz- 

voade VI, 486).
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76. Document din 7152, Iunie 35. Suceava. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul întăreşte Măricai femeii lui Pelrică 
şi filor ei jumâtate de sat din Lăciua, dându-i câștig de cauză în 
procesul cu Lon fratele vlădicăi Evloghie al Raădăuţului. Se puse fe- 
văe 12 zloți. 

+ Hw Bacnais ROEROAA BOXE MHASETII POCNOAApA 3EMau 
MOAAAREROH. We nginAoue npEa, nasu. n upkA ua Ro: 
ap REAuRUk || n maauy. Mapa meua Ienpuka. n ca cHunoRu 
en Hynar ui Gumuwn. urkraau 3a Anu HPAA Ham. ca Ilwu ||. 
SpaT Haaintu Eaaorie Ru Enuckona Paaowacku. BaAn DoA9- 
BHHă cea Azuna. uro $ Roaccr | Aspoyokekomr. n ca cran n 
CR cââu” pkiziuu. Mapa n cuuoRs cu. ae Snpherasacer HM 
SAHă | EVKATV Ba Beat wP uacr HM Adine Kz uacr n Spu- 
Edât CTâ cu. Hi Răâka u mor capv. Res WRRoE Il Abao. nus 
POCNCACTEAAMH H ca Bec caREr recnoAerRaamn. CAANJOA Hai. n 
CATROPHLOA Ancer PSENOCTABAA, A0 casra || n(ajue Hwwpkuva 
Sphkap. n 40 Frphva nm CTOANHR. RARO Ad MANET WulH 
enpkrari AAn | ACBOH we wipEnu Memiauu u CAMOTpHTH. CA 
TEX APAN ASEDH îi H3panii "Tea ioasanua | sa ceao ore ye- Ia y 

Pap. dinozu apar BaaAHku, Take cavru POCNOACPRAAUI. RARI 
CARNE ROIHEA, || ram cz muoru APAN ACEPH W'P wkpneii MEXi- 
ANA, A CAMOTpHAn ca "ru ata AOBpH n crapului n3&paan 

“UHită. wa uacr Hwu. wm Kâ'TpSr 
tao Hiwr noa |n ca xăesa fpuoa,. 
Caan, WBpkragom ca nerunuoe KAKO 
Akatunv. Mapuu un cunenu en, 
Eunckena. nn ue umaer || un eAnu 
CA TETP CAA, tasote SkagoRaa na, 
TEACPRO WT cAVru rocnoaeraamn, 

"POA ROACRHHA Ba cea Aa 

i "TOP CTAR H ca Tor 

ECT npaRă || Wrhuuv n 
a Hwn par Gaaorie EH& 

9 Tpher. ga roro cra. n 
HaMH. n Ancr sa cra ji 

ERIUI NHCAn HA, 7 Huy AR AH ASEGH  NuHcatatii rakome HSEpaa Hm || n xoriapaa no BARA. > 

Tae Hu Epar npkAcragacuiuaro W'ria Hauiero Gaaorie Enuc- 
Ronă || wun aocraa wr pa, tavi. n Wor nec saxoui BEACKOH,
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a Mapika Xena Ilerpuan n cz cunotu cui Hynar ju Gnmnwu 

wi SnpaRhan WT mpa Haaui n NSCTBHAH cos Vega si 

BRAT V BHETIIAp POCNoACTEAMH. HHO || wr cuak na npEA, Rake AA 

NAT WHH ApEMATA CORhI NpABA WruHHA H A RAMHIA, B0Ac- 

&HHiă || ceao Azuna. Bisitihă uăcT cz CTAL H Că CA, [i CA REC 

HpHXOA. ROPAE H3Bpaa Hi XOTăpbA HA H TAB |] NOBAA Carr roc- 

HOACTEAMU RHWNHCANIHAL. H AA BE HAaeT Han PErATH paAu cia 

mik | uukoanke ua EERH. n Hu Ad CE HE ŞmHInaer. 

nue. v Gopuak 47, FApuR, Mea IHH KE 

Gaam VoenoAHHZA BEARA 

TOALpAtIRO BEA ANPOĂET HekaA Arau'Tpv. 

Traducere 

[o Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 

țarii Moldaviei, adica au venit înaiutea noastră şi 

înaintea a lor noştri boiari a mari și a mici Mă- 

vica femeia lui Petrică şi cu fii sai Ihuat şi Simion 

şi sau pârit de faţă înaintea noastra cu lon fra- 

lele Vlădicăi Evloghie fost Episcop de Radauti, 

pentru jumatate sat de Lâna, ce-i în ţinulul Do- 

vohoiului şi cu heleştee şi cu livezi, zicind Mărica 

şi fiii ei cum li se împresoară lor o bucală de pă: 

mânt din partea lor şi a dato în pariea lui şi i-a 

slricat iazul ei, şi i-a luat şi acea livadă fără nici o 

treabă; deci domnia mea și cu iot sfatul domniei 

noastre am judecat între noi şi am facut şi cartea dom- 

niei meale la sluga noastră Buoreanul uricar şi la Tur- 

"cul fost stolnic ca să aiba ei a strânge oameni buni - 

din prejur megieşi, şi să arate cu acei oameni buni 

şi sa aleagă acea giumătate de sat despre hotarul 

lui lon fratele Vladicai. Astfel slugile domniei mele 

mai sus scrise au mers acolo cu mulţi oameni buni 

din prejur megiaşi şi au aratat cu acei oameni buni
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şi bălrâni și au ales acea jumăltule de sat Lăena 
despre partea lui lon din vatră de sat și din câmp 
și cu tot venitul. şi acel heleșteu şi cu acele livezi 
aflat-au cu direptul cum este direapla ocină şi inv- 
şie a Măricăi şi a fiilor lor; iar lon fratele lui Ev- 
loghie fost Episcop. dânsul nu are nici o treabă în 
acel heleşteu şi cu acea livada, precum au arătat 
inaintea noastră şi carte de mărturie de la slugile 
domniei mele mai sus scrise, şi de la alți oameni 
buni, scriind cum au ales lor şi le-a hotărât pe 
dreptul. Astiel lon fratele stralucitului perintelui 
nostru Evloghie Episcopul, el a rămas divainlea 
noastră şi den toată legea țarii ; iar Marica femeia 
lui Petrica şi cu fii ei Ihuat şi Simion, sau îndirep- 
tat denaintea noastră și şi-uu pus loruşi ferăe 12 
zloți în vistiarul Domniei mele. Deci de acum îna- 
inte ca să aibă a-şi stăpâni singuri a sa dreaptă 
ocină și moşie jumătate de sat din Zâna partea 
din sus cu heleşteu şi cu livezi, şi cu tot venitul. 
pe unde le-a fost ales şi le-a hotărit şi le-a stâl- 
pit lor, şi sa n'aibă a se mai pâri pentru această 
pâră nici odănăoară în veci. şi altul să nu se ames- 
tece, | 

Scris în Suceava la anul 7152 luni 95. 
Insuşi Domnul a poroncit 

Todiraşeo vel logofat a isealit 

Dumitru 

__ Originalul hârtie ; comuanicat prin librăria Şaraga. 
(Surete şi Izvoade VI, 530).
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1î. Document din s154 uni î. Suceava. 
„Sumar: Cartea velititor boeri prin care ageverese cum lor- 

dachi Cantacuzino şel vistegnie a cumpărat cu 250 lei bătați siliştea 
jeşti şi parte din ungeşii de la Călugării mănăstirii Bistriţei, 

toasta şi lor cumpărătură de la Petru Vodă. i 

Se ubo mi Todiraşco vel logofăt-—i Gligorie 

Uveache vel dvornic dolneai zemli--i Gavril het- 

man--i Toma vel dvornic vişneai zemli —i Ursu 

vel postelmic-—i Toader  Petriceaico vel spălar —i - 

Gheorghie vel ceaşnic—i Ghica vel stolnic—i Ghe- 

orghiță Siefan vel sulgear-—i Eremia Vâănculeţ vel 

şetrar — i Stefan vel armaş-— î Răcoviţ Cehan viori 

logofăt -i Grigoraşro Prăjescul, dtori visliarnic — 

i Şaidir treli logofăt-—i Paladie postel.—i Roşca —i 

Ciogolea —i Neaniul—i Pilipovschi dvornici glotnii; 

i inih Doleari ot dvor gpdnz ego milostiu (şi alt bo-: 

eri de la curtea domniei mele). Seriem şi mârluri- 

sim cu această scrisoare a noastră cum au venit 

inaintea noastră Teodosie Egumenul şi cu toti că- 

lugării de la sfântaa mănăstire de lu Bistrita—un- 

dei hramul Adormirei Preacinstitei şi a luminalei 

Preacigtei. avume călugării — Neofii şi Naăstasie şi 

Stefan şi Ghelusie şi Tofil şi Arsânie și Spiridon şi 

Doroflei şi loan şi Agafton şi Lazăr şi Veniamin 

şi Calivit şi Calistru şi Pantelei şi alţi călugăraşi 

tineri şi bătrâni carii petrec în sfântaa mănăstire 

ce mai sus scriem. De a lor bună voe de nime. ne- 

voiti nici asupriţi şi-au vândut a lor direaptă ocină 

şi dare şi miluive ce au avut sfânta mânăstire de 

la răposatui Părintele Vlădica Gheorghie ce au fost 

depostrig de la acea sfântă mănăstire din uric de
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cumpărălură ce au avut acel Părinte de la batrâ- 
nul Patru Vodă. o silişte anume Mânjeştii şi cu o 
bucată de loc din hotarul salilui Buogeştilor. până 
în vârvul dealuiui Taălăraşilor unde se împreună 
'hotarăle; această sileşte cu acea bucata de loc, 
ei o au vândut dumisale părintelui nostru giupă- 
nului Iordachi marele vistiaruic direptu doaosute 
şi czăci de lei bătuţi. Pentru caci au avul şi ei 
multă nevoe şi lipsă mare de pâine. şi de aiurea 
nau avul de unde lua bani, ca să-și râdice nevoia 
Şi lipsa ce au avut ei la sfânta manastire ci au s0- 
cotil cu toţii de au vândut aceasta silişle Mânjeştii 
Şi cu acea bucata de loc din hutarul Bungeştilor 
pănă în vârvul dealului Tătăraşilov, unde să îm- 
preună hotarele. ŞI le-au plătit dumnealui toti de- 
plin acei bani ce mai sus scriem 290 de lei bătuți 
în mâna Egumenului şi a tot saborul dela sfântăa 
mănastire ce mai sus scriem. dinaintea a tuturor. 
dreplu aceia de acmu îuainle ca sa fie dumisale fratelui nostru Iordachie marele vistiernic şi cu- conilor dumisale dreaptă ocină şi cumpăratura în Veaci. şi mai premare credință . ne-am pus toți peceţile şi iscăliturile ca sa-i fie dumisale de credința. şi eu Dumitraşco Vlăgea am scris znalisea (să se ştie). pis u Suciavskii vleat 7154 msta luni 12 dni. Ureache dvornic, az Toderaşco vel log. iscal Gavril balmav, az Stefan vel armaş iscal az Toma dvor, iScal, az Iremia Vanculeţ vel satr. is-al az Petriceaico velspt.iscal, az Enaki Palade post. iscal Ghica vel stolnic, az Neaviul dvornie iseaah az Costantin Ciogolea vornic isca] 1) _ Originalul hârtie ; acta Gr. Butureanu laşi. (Su- rete şi Izvoade V 110); actul e scris e iaşi 

> ) > S ac ala ce 
alt act de la Duca Vodă. din 7178 Mat 20.7 a 

D
O
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78. Document din 7144, Qet. 16. Bodești. 

vas NT ai Mici Ut e oaia” Şi campbrătura 
de la Simion Beşeatea şi de la loaua, i 

Se ubo az Toma postelmic. scriu şi mărturi- 

sescu cu cest zapis al meu. cum au învățat şi au 

grait cătră noi răposata ăupâneasa Măvica clu» 

ceroae la datul sufletului său. zicându că sau pri- 

lejit mepotul său popa Vasile den  Serbeşti de 

au pricestuil și au facut masle și rugă înain- 

lea mortei dumisale. şi au scris toate trebele- 

la moartea dumisale. deci dumneaei fiindui pre- 

“atul nepot şi au slujit den pruncia lei la dum- 

nealor. i sau facut milă şi sau adus aminte şi lau 

daruit cu partea dumisale de ocină la sat la Vâr- 

top ce se va aleage in tot hotarul cu tot venilul 

moşii duwmisale. aşijderea au fost cumpărat dum- 

neaei &upăneasa. Marica şi cu Dochia înma (piata) 

preutului Vasile depreună partea lui „Simion Be- 

şealea vărusu. deci acea cumpărătură încă iau dă- 

vuit preulului să hie de tot a preutului și aceia 

cumpărătură şi iau dal şi zapisul ce iau fost facut 

Beşeatea şi altu zapis dentaritură de la Vasile Vodă 

aşijderea o parte de moşie e: să va alege ce au 

fost cumpârat dumneaei de la Ioana. dreptu (2 ta-" 

leri bătuţi aceia încă o au daruit preutului. pentru 

caci este Ioana sor înmei preutului. aceste ce mai 

sus sântu scrise daanie și milă dumuneaei leau 

dat la moarlea dumisale. şi saşi facă și dires dom- 

neseu şi sau rugat la moartea dumisali preutului 

Surete III. 
16



ca să aibă a ruga pe milostivul Dumnezeu la sfân- 

tul jărlvănie, şi la svântul prestol. unde să slujaşte 

sfântul agneț unde iaste vădejdea creștinataței. şi 

aceasla meanie au dat dumneaer cu mare blastăm. 

„să fie anaftema şi proclet cine sa va amesteca sau 

va gâlcevi den rudele sau den nepoţii dumisale. şi 
când au miluit pe nepotusău pe popa Vasile. cu 
această adevaraia danie. tamplatusau acole părintele 
Andonie de Besericani şi Ghiorghie Bos(ie) de Dol- 
heşti şi spre mai mare credință am isealit şi neam 
pus şi peceţile ca să să ştie şi să se crează. 

pis u Bodești vleat 7144 msta Oct. 16 dni 
Andonie (|. p. în fum) | 

Acta Gr. Buţureanu, Iaşi. (Surete Şi lzvoade V, 248). 

19. Document din 7151 Noem. 18. 

, Sumar: Carte de alegere a N 
cina de moşie diutre Stefan Moimaăse în satul Bărboşii ot Cărligătura. 

eniului dornic de gloată în pri- 
ul biv vel urmaş şi răzășii lui 

Se ubomi Neaniul dvornie glotnii mărturisăse cu 
ceastă scrisoare a me. cum au avut pâră înaintea 
măriei sale lui Voda, prietenul nostru Stefan Moi- 
măscu, ce au fost -armaşu mare cu răzâşii sâi 
anume: Cristea şi cu fratii lui Arsenie şi Oniul fe- 
ciorii Marfei şi cu cumnaţii lor 
verii lor primari Calistrat şi fratele lui Ionaşco fe- 
ciori Marineăi şi cu Ion Şi cu cumnatul Costachi 
feciori Theodosiei Badeoaia, toți nepoți lui Gura şi 
seminția lor, Ion ginerele lui Condrizor şi Bânţul 

Miron şi Mateiu şi 

- 
P
I
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și Avdrei nepoți lui 'Thoader Hodor şi Leonti şi 

Vasile Corceovă nepoți Simii. pre o salişte de sat 

anume Bărboşii, ce îaste în ținutul Cărligăturii. 

jeluind. d-mlui armaş cum are Zumătate de sat dintr'a 

cea silisle, partea din Eos şi vatra cei Sumălate 

de sat dia izvoru fânlânei de către pădure spre 

apus. Cum au arâtat înainte măriei sale lui Vodă 

și un uric de la leremie Vodă. lar razeşii arma= 

şului, care serie mai sus, au arătat uric pre partea 

din su» gumâtate din sat şi acei răzăşi at arma: 

şului eiau fost cuprinzind tot locul hotarul tot eu 

plusul şi cu coasa. De aceea Măria sa Vodă mau 

ales pre mine şi mau trimes ca să le aleg şi să le 

impart locul tot în doaă şi am strâns oameni buni 

megieşi de prin pregur şi le-am ales şi le-am îm- 

parţit tot hotarul în 'dooă şi poiana cu fânatul ce. 

sa cheamă Voloca şi câmpul şi le-am pus stâlpi de 

pialră împresur şi pria mijlocul hotarului, cum le 

scriu uricile. Partea armaşului e Eumătate de sai 

partea din os şi vatra acei Sumaătate de sat din 

isvoru fâutânei câtre pădure spre apus, cu livadă 

cu pomat. Așijderea şi de o prisacă ce au mârtu- 

risit oameni buni cum au desealecat Pătraşco Banul 

socrul armaşului din pădure mereu în potriva ve- 

trei satului spre apus din zilele Ieremiei Vodă. 

Aşa au Eudicat măriia sa Voda şi prisaca să o 

tie armașu. Ca să fie inoşiia veclintită și sășşi facă 

şi dires domnesc. Aşijderea şi din ce au cheltuit la 

D-lui logolat cel mare pentru stâlpiri, și la 1204 cîo- 

botile noastre. Cine va avea paite întrace ocină
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din fraţii lui. săi întoarcă cheltuiala pre ce li se 

vor veni părţile, iară până nu vor înloaree să naiba . 
treabă nime, să are sau să cosască, fără de d-mlui 
armaş. Aceasta scriem ŞI mai pre mare credinta, 
miam pus și pecele și isealitura să se ştie. 

1151 Noembrie 18. 

Neniul dvornie glolnii isea!. 

„Origivalui hârtie ; acta Spiridon Irimescu, laşi. (Surete 
şi Izvoade V, 571). După o copie adeverita de loan Canta 
logofăt din 1782 Oct, 27. 

„80. Document din 7155, Ghenar 1. Ezereni. 
, Sumar : Dieta Dochiţei sora Mânjii uricarului cum lu moartea ei lasă ispravnică pe sora ei Nastasia să spue lui Corlat Uricarnl să Pa upaseă danie partea sa din Văcoteşti pentru grijania sufletului 

Adică eu Mărica sora Mânji uricarului scriu 
şi mărturisesc cu cest zapis al meu cum la darea 
safletului meu denaintea duhovnicului meu popii lui 
lonaşco di Ezăreni și Tanța vătămanul şi Istrati 
di Ezăreni și Andreiu de acolo şi Vasile Jeloben 
de acolo şi Simion şi Vasilie Căpativă şi Ilie Zola 
şi Vasilie Moga şi Gligoraş şi Constantin și Ifti- - 
mie şi Enache şi Gavril de Procelnici şi Ştefan şi 
Iancu feciorii Mariuţei de. acolo şi Vasile vatamanul 
de Budeşti și Vasile vătămanul de Ciurbeşti şi Dă- 
milă de acolo şi Alexa de acolo şi alți mulţi oa- a 
meni buni cum ma las eu pe mâna surori-mea - 
Dustasia să meargă lu nasu meu Corlal urica- 
rul să dea partea mea din Văcoteşti cu tot venitul 

a
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—
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ce va hi partea mea şi să hie ispravnic să mă 

grijască pănă la anul cum să cade după obiceiul 

creştinese, iar de nu va vrea dumnealui nănaşul să 

primească să o deu fie cui să va afla acea parte 
  

a mea unuiiăi să în mă lase la moartea mea să 

hiu negrijita ca cu altă nam cu ce mă griji. Nime 

div saminţia noastră sa nu se ameastice la partea 

mea ce cui o va da sorumea Nastasiu că 0 am 

lăsat pe dânsa ispravnică, să mă grijască la moar- 

tea mea să fie dată în veari, iar carii sa vor ispiti, 

fie-cine din seminţia noastră sau din surori sau. 

frați să strice dania şi tocmala ce las eu pre urma 

mea acela să fie trecleat şi procleat şi să hie blăs- 

tâmat de 318 oteţi şi de 4 evanghelişti şi de î2 

apostoli şi să aibă parte de luda şi cu treclealul 
A 

Aria vă bezconecia veachi i muchi. amiv (în nesfâr- 

şitul vecilor şi numai amin). 2 | 

pis u Ezereani leat 1155 Ghenar .: 

+ Ţâuta vat., 7 Vasile vat., $ Istrate, Ț Andreiu, 

Vasile Jalabin, 1 Simion, +Capaţină, 1 Vasile Moga . 

Gligoraşco, +Costantiv, țiftimie, lie, 

Vasile vătaman ot Bodești, tDanilă, Alexa 

+Euachi, YNacul sin Mierăutoae, ÎStefan Teje, 

“Pauteliu sin Mierăuţoace, “Toader ij sin Mierăutoae 

“- Gavril Saula, Simion zet Mierăuţoae. 

1) Originalul bârlie; acla Gh. Ionescu. laşi. (Surete . 

şi Izvoade V, 545). 
:
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SI. Document din 7150. Mai 4. Iaşi. 

Sumar: Cartea velililor boeri pentru vânzarea ce face Ni: 
„ coară armaşul din Roman şi femeia lui Zamfira cu 100 galbeni a 2 

fălci şi jumătate vie la Cotnari cătră Lupul Prăjescul medelnicer, 

Gligorie Ureache vel spătar, i Toma vel stol- 
nic, i Grama vel Jignicer, i Patraşeo Ciogolea vel 
şatrar, i Gheorghiţă Stefan tretii logofăt, i Vasile 
Roşca dvornicul de poartă, i Neaniul dvornicul, i 
Gheorghe Naăvrăpăseul dvornicul, i Bârsan dvorni- 
cul, i Constantin Nebojateo dvornicul, mărturisim 
cu cestu zapis al nostru, cum au venit Inaintea 
noastră Nicoară armaşul de tirg de Roman Şi cu 

“fămeia sa cu Zamfira de nime nevoiti nice asu- 
priţi ce de buna voea lor au vandut a lor drepte 
ocini și moşii, doao falci şi Sumâtate vie la Cotzar 
în dealul Mândru ce iaste pre lângă via lui Isaico 

„acelea vii leau văndut dumisale fratelui nostru Lu- 
| pului Prăjescu medelniceriu drept o suta de gal- 
beni buni; deci noi văzând dea lor buna voe toc- 
meală tocmindu-să şi facîndu-i plata deplin mai pre 
mare credinţă am isealit şi ne-am pus peceţile ca 
să-şi facă dumnealui şi drese domneşti, -de asta 
scriem şi mărturisim ca să se şlie. 

u las leat 7150 Mai 4 
Gligore Ureache spatar, Grama vel jitnicer (|. p.) 

az Neaniul dvornic iseal, 
Bărsan dvornic, a7 Patraşco Ciogolea vel şatrar 

. 22 Vașile Roșca dvor,, az'Toma Cantacuzino vel stol, 
Gheorghe Stefan log. iseal (|. p.) 

Acta Păr. I. Antonovici, Bărlid (Surete şi Izvoade, V, 688). 
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$2. Document din 159, Oct. 1. Iaşi. 

Sumar: Zapisul paharnieului Lepădat din Săcăşori prin care 
vinde căpitanului Mogoş 8 pogoane vie şi ocina din Comora cu 3600 

Adecă eu Lepădat păharvicelul din Săcăgori. 

împreună cu feciorii mei, scriem şi mărturisim cu 

acesta al nostru zapis să fie de mare credinţa la 

măna dumnealui căpitanului Mogoş. cum să să ştie 

că am fost cumpărat de la Dumilraşco feciorul lui 

Mogoş cluceariul 8 pogoane de vii în dealul Jigo- 

reanilor și cu... . stânjeni de ocină div capul 

Comorai. pănă în piiatra Cislăului. cum au ținut şi 

Mogoş cluceariul -der hotar pănă în hotar după 

aceia fiind dumnealui Căpitanul Mogoş rudă cu 

Dumitraşco, fiind veri. uu fost dumneaiui mai vol- 

nic, ce miau întors banii îndărăt toți 3600 de bani 

gata şi mi iau dat toti banii în mâna mea. şi au 

fost mărturii. jupânul Loiz . . . şi Piera postelnic 

Cocărăscul şi din Togozeani Constantin comisul. și 

Dragul armaşul şi din Başineni Danciul văi. şi din 

Proseă Vlâicul ceanşul şi din Başineni popa Lefter 

şi din Jigoreani Vlad Pozmăncă și . ..„ Nicoară şi 

Vlad şi din Gherghita Tatul . . . din Chioj Voicilă 

al Scuriuiui . şi am 

| | 1 Oct. din veleat 7159 

“f Loiz Hera post. Cocorăseul 

Costandin com. Eu popa Nica 

Eu Drag armaș Stanciul vat. 

Popa Lefler Dobrul log. 

Eu Lepadat (peeele) Vlaicul ceușu 

Acla Ciorăneanu, Bucureşti. (Surele şi Izvoade V, 1097 a).
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83. Document din 7148 Lulie 9. (Regeste). 

Sumar:  Impărţala averii între urmaţii lui V. Mihallescul. 

1148, luli 9. O scrisoare de împartală de la 

boiarii cei mari di pe acea vreme, anume Gavri- 

laşco vel logofat, i Grigori Urechi vel spatar, i Du- 

milraşco Buhuş vistiarnic, i Lupul Prăjâscul vel me: 

delnirer, lonaşeo Jora biv vornic, priu care arată 

că au venil înaintea lor, Gheorghe Roşca ce uu 

fost vistiaruic, şi Tanasă ce au fost vornic, şi 

Sturza de a lor buna voe de sau tocmit, și şau 

împărțit din ocini şi din vii ce au uvul de la socrii 

lor, de la Vasile Mihailescul şi de la giupâueasa lui 

Soltana, şi sau venit lui lonaşco di pre tatăsau 

Talmaeiul şi di pre maicasa Soltana giumatate de 
Draguşeni partea diu gios, şi o falce de vie din 
Horodişte ce iaste deosebi, aşijlerea sau venit lui 
Gheorghe Roşca ce au fost visliarnie ginmătate de 
salt de Drăguşeni cu casile și giumaătale de sal de 
Oglindeşti, şi sau venit lui Tanasie giumâtate de 
sal de Zăvoeni partea din gios şi doua parți de vie 
cu cramă în Horodişie, şi sau venit Sturzăi, giu- 
mălate de sat de Negreşti în tânutul Vasluiului pe 
apa Barladului, şi a treia parte din Lurceşti pe apa 
Siretului, şi eu parle de vad de moară ci să va 
alege, cu două fălci de vie în dealul cuomisului, aşa 
sau iocmit şi sau învoil de a lor bună voe,.şi sau 
împărțit. 

Acta avocal Goldenthal. laşi. (Surele şi Izvoade V, 1091). 
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S4. Document din 7146, Iulie 28 (Regeste) 

Sumar : Mănja uriearul cumpără o treime diu Nedeiani de la 

urmaşii Andreicăi cu 2 boi şi a vacă. 

Leal 1146, lulie 28, un ispisoc de la Vasile 

Voda, iarăşi că viind înainte dumisale Lupu! lecior 

lui Balii nepot Towmii şi cu vărul lui iar feciorul 

“solomiei şi seminţie lui Gheorghi fecior Avrămiei 

toţi nepoti şi strănepoţi Andreicăi, de a lor bună 

voe au vândut a lor dreaptă ocină şi cuiwmpăratură 

a moşilui lor Andreicăi din urie ce au avut moșul 

lor Andreica de la Petru Vodă din a patra parte 

din sat din Nedeiani, a triia parte, ce a fost cum- 

părată de la Ana fata popii lui 'Loader şi acea ia- 

răşi au vinduto lui lonaşco Mâoja uricarul drepl doi 

boi de negot şi o vacă bună cu loc de heleşteu pe 

pârâul satului de câtra amează noapte şi de câătră 

răsărit lot parlea Andreicăi. 

Acta SI. A. Negruţi, laşi. (Surete şi Izvoade VI, 244, 333). 

S5. Document din 7150 Dee. 20. laşi. 

Sumar: Zapisul lui Isac Motoc prin care se tocmeşte cu vis- 

ternicul D. Buhuş pentr a o parte din Movileni, luată în schimb pen- 

tru Boldeşti. 

Macea ev Heak Mouok maprSpuceckS KS YacTB CKPHCOApE 

a Ah RSA Mami TOKMHT KS ASmn'basu 8 aneT'EpHHKSA hsksu 

neirpw w napT'kTe (sic) Ae wunnz AHN CAT Ann Moauakui 

46 HE ACTE NOâW CRUMBATSpA KY ASaunkaSn RS aneTEoHukSA 

E8Sx3u nen'Trp8 BoaAtiu. Ka czâW nazrterz ASMH'kaSn us tac've 

map ME AHH 4 NAT9Ă mape A 'Tpetă NapTe Af CAT A£ Mo- 

auakuu ApEnT R Ac As CAM paCKĂMILEpE 0 NăpTE AE WUHHZ 

Surete II 
47
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AHN CAT AH Acakziuu Ut MHaS AT ASMHRASII  aRAS pMu- 

HăHN'TA DEHTp$ TORMAAA $ AFA Ap AAUN EaHH E Aia p&AMac 

ASmwkaSn ca anga ASmnkaSu a MN AA AE ACTa3H ARI Va 

A€ cfu. Hruarie .pu'Tpo asa AEK MA EI "TORMH KS auta 

WA NEHTPpS auă NapTE AE ACAXAIIA 10 NEHTPS KPEAHHIA dat 

ckpue RS Aaa AR czeipie, 

S sac akr Fapu A. R. 

Heat Mou 

Man ASaraam Ac aa ASawkasu unerkpuusSa A Afi KATPA 

dutipu 85 An Acu ca aue i acu, 

Heas Mouei 

Originalul hârtie ; acta Gh. Sirat, Ho'jeşti. (Surcte 
şi Izvoade VI, 367). 

S6. Document din 7145, Sept. 20. laşi. 

Sumar : Cartea veliţilor 
lui Gheorgbe Calapod a vândut 
jescul celucerul! 

boeri, cari adeveresc că Tofana fata 
partea 'ei din Văscani lui Lupul Pra 

Tero 43 Fanphaaui ka arober un Gagnu nea AROPNHK 
Acanku semar n pana Bia e ToAHHR n Poma Bea cSauep ui 
E acnanc Pouika ARODUHR. MzprSoucuia KkS uae 
HOâcTpz SA aS eur „NtHann'rk noacrpa To 
Vewpre Rananoa Ac Hume Heourra E Ac ac 
EZUAVT âcă AHpRITA Wwuniz un AMivune ACI 4 NăTpa napre 
EH car Ati Fackani ue ex AMNApTE . 

TA CKPHCOapE d 

dia Bara aSu 

4 BSHA KROEAE av 

pri urkea napuu. w sape 
IH KS skue NAMAHTSBH „AU MapHNA sin KŞ RAA, AE MOaga pu 
BayaSeus UIH RS dzuau, aa Anka MI K$ TOT ReEHW'rSa us ca Ba 
ankye napTea en aukra w AS EAHAST ASmneane ASiSA N px- 

TS (loc gol) raagenn Banu A'Epunn'rs, 
BSHA ROE "PoRAaAz Hou AHKZ a He- 

MECRSA Rau kapa Apen 
Acus son RES&HAS A kaop 
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KBAHT UI HEAM NSc Uh MEGEHAE „AHTpăuseT$ AAEBZDAT 3anHe 

AA HOCTp8 KA CA cz (He. 

+ a3 VaRgia Măateaul Rea aord. Hekaa, as GaBHH BEA AR. Hehda 

a8 pana Rea cPoanHk,  Ța3 BatHaie Potikă AROpHUK Heaa, 
A3 “FOma BEA CTOAHHK HCRAA 

Originalul hârlie ; acta Gh. Strat, Horjeşti. (Surete şi 

Jzvoade VI, 419) 

87. Document din 97149. Iunie 1. Iiişi. 

Sumar»; Cartea veliților boeri prin care întărese schimbul în- 

re L pul Prăjescul medelnicer şi Gaftona dind o parte din Boldeşti 

(Suceava cu părți din Văscani (Roman). 

+Vanropie Sphke ura cnzrap. Hi ASanrpy BSkvul But 

(Ru)erkgunk: n "Loata kea croannk. H Baaan REA KOAwe, n Lpa- 

Ma kea Xukunukp. ni Puka Bea merpap. H LhoprHuz peri 

asrogrr. n Pouika Bu& (Bn)erkpuuk. Racnaie Poruka AROpHHR 

raornin, n Vuoprue HakpEnzcR3A ABOPHHR. H ÎzZpcaN AROPHRE, 

n Haksa HagpanzekSa cSay'kp. MzprSpucim Ki user Sânnc- da 

MOCTpy RSA Ay BEHHT „pHHAHHTIR HoacPpa Ay an'kasu pariat 

mecTpy ASnSa IlpakzeRSa aeAtannutipiea Iu KS Tabrona ba 

mia 'aSn Honarmko Raaanca, un Ry dară ei, KS linua Ac Hu 

MEL HEBOHUH HHUE AcSNpHWHi UE AE d A9p BSUZ FOE UI Ca 

PORANT WMH 45 CRHMEAT d 496 APENTE CUHHE Uh MOUIHH WI AS 

AdT dpareae uecTpS. ue Man cSe cupne. ASnsa IlpameekSa me 

Acannukprea, taronin um dkrin caas lunuin 0 nâpTe At 

CUHHA AHN car Au BoaAciuini ue race pi UHHSTSA GSukaen 

RS urkce Sei WH UAHUA AC NÂMANTĂPHA «pH măpitt LH KS A9R 

AE XBaăijey Um RS TOT BEHHTOA, Ip Padrona Zaavkia ASu. 

Honâuro Hananoa mi 85 dara eu KS Sună aS Ar TOATA 

naprk ca A£ Cuehz AH CAT AHH, BACKAHH. WE I4CTE «AH WHHS=- 

“TSA Pomansasn. WH KS_BaA, AE ACABA -MH hayan .. 

arat amtae Madi. ce ee  APUH HCH EE3AHAS 

al4cTA cRUMSZTEpă AH TOKMHHASCA AE A.A9p  BSHE BOE ALI
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HAHHTE HSa4CTpz. HOH „AHEZ NpE Mai ADE KpEAHHUZ dM HCKZ- 

AHT Wu BEM ne iH NEUsuHAE KAPPA AUECTS 4AFREPAT SANHe 

aa HOCTpS ka cz ca mir. 

Ş fac RAkTP F3pMe Ru. a, 

+ Ypkas enzrap.  ASawrrpr Bwykvm eH8 nnerkpint (.p.) 

a3 Fnwpru Ijedau awrbr uHekaa (|. p.) Bzaau Bea kwatwmc. 

A3 "Loma BEA CTOAHHK HCKaA.  Î'HKA BH& UlArpap. 

Vpama REA XHRAHUap Hekaa. 43 HaKSA cWAyap HCKAA 

a3 Luwprie HzepanzekSa ARop. hezaa. a3 Racnaie Poiuka ABOpHEKAA 

Originalul hârtie; acla Gh. Sirat. (Surete şi Izvoade 

VI, 517). 

88. Document din 7157 Fepr. 22. laşi 
Sumar: Vasile Vuda Lupul dă şi înltrește fiilor Ini Moţoc 

dvornicul jumătate de sat din Movileni, după pâra co au avut cu nea- 
murile lot şi judecata pe la mai mulţi domni. 

(Macri Bi Hacnaie BCEBOAA renApă. 3eman. wa: 

AdBCKOE, SHAMEHIETO UHHHM. HCHAM HAtlsAi, KACRAV KTO HAHHA, 

BB3pHT. Ha ere urouii ere. Scanturr. e npinAcik. npEa, 

Hămu. Hi mpa, Hauemn awaaageiaii. Boakpr. || Texaa. Apa 
Monk. Akepnuk. ca Hpuua Kenia BparS cRoc Aasop dloeuok 

n ca 8tru nk ]erpt Weacopunkap. n ca Toaacp lega 

H Că natiteHutui uk. cin Kanaakira. Beaahaznbe. n ca ÂS- 

nSa str heaanmzuke. ui ca Ijlepan cun || Pepreaoac n ex 
3kre ei. ca Aurou. u ca Bacuaie BonSa nu cu Gunpric. n 

ca Vanropăuiko. Racu 3&ru Leprravac u cpu uk HacTracaa: 

n 'Pivaocka Ahipupn Miepa. Sputap. Excui guvun Ilarpzu 

Kzuike. n 'rkraatc. aAnuem mpa, Ham. acu || cutwwae Alomor: 
AROpHHR H(6) Eris cSrS neantul. că RZCH guvun  Ilzrgzu- 
K2Hke. PAAH EAHA NOAPRHHAA ceas Monguakun. unănka uacrr: 

csa9. uTo ser ov koacer. Pomanekie. ue sai ee NpaRă KHRS-. 
năetie Wr wăiz uk. Guanwii (Mouo ABOpuuika || n wr knk- 
(run) ere) Toaccia. wr rrrka nk.  Mzpika Asia Ilerpt 

e
 

i
a
 

a
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c
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noprap. a ivi lzrpaukzhke Kasaan, AK(6) scT HM NpARă 

WTHHIIA 1 A EAHHHA. Tă MOASRHHA CEAO. H(E) BHuie cSr nHcanHa, 

Hi AEBaA WHH cz npECHACRaniE. H CR HapeAciiie. || KPURAU. A 

cHoRE (ĂCUoR. VRASAAH. EAtH Henucok. Wr ÎĂCHCEIO BOEBOA. 34 

"RK. Rato Pkrame(k). TH ra noacgnia ctao Mognatbun. ex 

Micpz vpukap n ca lhprua. H că ToaArp HenAuman ca 

gzcu, cine Mouok ARopunk. ca Toaarp || n ca Iăkog n ca He- 

mura, n ca Aazop. n ca Tekaa cterpa HX. Bacu choBe Gnmuwn 

Mono. AROpHIIR. "TEM paAni EHYUH Narpzukzuke ue B'Epo- 

RăAH KRAKO ECT NpARAS. UZ RAZA WHh AXE ECT HEnpakAS, TEA 

QaAH. AdAN ECAM EMS BARON. KARE AABOTHTU. Toaatp || Bea- 

Aman. ui că Micpi oypnkap. u că L'Epria Hă CToE VBAN- 

reaie. n na cîa Kpacr3. Ca RA, AAN CTApH. RAO Her npaBă 

KYPNEAHO. AHOMEROAM AROpHHK, HEB ECP EMS NpâBA wTiină, ra 

PAAH Wu HE CAVEAE pOTHTH. HA S0CTAAN WP BEC B4K9H” |] Em 

paAn. eneku Mouok Wnpatnaic(A). H NOCTABHAH COBH diepau. 

Bi "PAAEpH BHTHX. BA RHCTEpV PenAEMH. H THX. CHBE Mouok 

PRABAAH Ham Apr 3anue ui H(c)nneok wT rnABan 3a TE. HE 

ran ca Ilerphuaiko. ABOpHuk, n că cin MnyanaeesSa. || 

HAR PAAH "TA IOACRIHA CEAA HXR(E) BRHUINHUIET d onuaknie. HHX- 

nia uacr. H%(6) win Eram. Ha cîin douek. ax(e) cer em "Pa 

wruiua. vor pioTka HX. Mzpuna. Azipa Ilerpk NSpTap. â 

CuRt ANOmoR VRASaAn EAEH Bănie WT HIA. WT ABiă NOPTâpV | u 

SVpuk WT Slpon ROROAA. 84 KVIIERHO WT TISTKA Hy. AZipă 

nopTap. kate KSmHA, OMOR AROpHHR Tă NOACBHNHA C£AO. um(6) 

em gume nueato. a Herpnuaiio, ne Ainyznaein. .Kăsăau a(€) 

ukem npatăui "TH HapEArnie. cer(0) paAni rNAEMH | weg'kroa 

BAKOH Kako AapoTiTri eh ÎMOonok. ca KA, ata MeyiranuH caS(rn) 

TENApECKUX. FAKE TOT 9VpHR VP fpon BROfROAA. H ApSriE HA 

pkaenie, Kaxo €S7 HeTHUlH H NpABie. m papat ciige iMouok. 

RA URA Ha c&Te kpzcrS n Ha 
    CA KA CAVIH PenApBCKHĂ, 

ÎTO6 HBANHTEAIE. H WNpPARHAHE H NocTaRHĂ coBu Biepah w RHc-
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mkp renABMH. Ei raarpu Bwruk. a Ilerpnuauko ue Muk ziaru, 

BOCTPAM WP REC BARON BEMCRA, Hi aki B&cTanct. Hanaakia || 

Beaanmzuke, n cz cecTpa en Aptrona LEpreAvac, "TH DpH AH 

renARMH. nat mkraau€ cz ciike (MouoR. nNAK Ba Pă NOACRHHA 

eta. Moguaknu RHunneatina, Ka Ta RpEME: He REul 1uiKTe, 

wr ciih Aouok, Takma casta || Texaa Azipa OMR AEOBUHK. n 

BE8 HApEAsNiE "TAKMO. At oypuk ww flpon BOrBOA. a Ban- 

Aakia Beaahmzuke u cscTpa Eh Ap&rota VEp'eACAE OVKABAA ALI 

HCHHCoR. wWT KRocraHTUN ROEBROAA. fi CX "TOT HCNUHCOR. BOCTAAI 

wie a || Tekaa. n Eaakyrom wr Tekaa ni OVpHR Ero. 1R(6) Haaan 

Mououeiu. w7 flpon BOEROAA. n Aaa Ecatui 9 ptS RanAakia. ni 

Aparonă cseTpu ro. H CATPROPULOM H HCNHCOR HAMZA WT ac. 

KaRo 30cTaat Tekaa. n ciite Moupt. a NO9TOM || Put Nakn aae- 

Taanck gzcu cine Mono. n an uk Jlerpa. Vacepunkap. n 

Toaacp IEpVA. i XAAORAAHE CR REAUKOG MaaoE. H CX MHOI EA4ă 

Ha Buvuu, Izrprukzuke. nas sa Ta noacgiina cea. Meanaknie, |] 

HHEHAA UâcT, HX(E) EHWNHUIET, UPO W ROADE. POAMAINCKOE, KARO 

HMAET WT HRX MHOI KPHEAS. PEM paati renagaui Keakyoat, 

Kao Ad NPHBEACT. EA HapEAEHIe HKKOF, UFO HAMAEP. BOVA, WT7 
KOTO. HAN WT TENABMA, HA WT unuk renapu. |] Pa Wit npu- 
HECAH BACH. HapeAtiie H HCHHCOaUI. H OVpiuii UTE EAMAAH Raci 
NBA renatmu, n &HAkEyom tzek no phar. n WEpkTokwal 

FAHH Heniewk, cy Euvun Ixrpziukăuke, ov ceniione Ranaaxie 
Brapnmzihe. n oy ciin Aparwun Pepreacae || wr KHocrantrun ko- 
EBOAA. BHkakuv. nenncaan sm cavk ceao Monuahuie, pd (3) 
BHUWUHCAN WT "POPO HCNHCOR AA WE REpVer, VW HEROAHAE HA 
Ekku, a cHoBe (ouok. VKABAAH, EAHH HCNUCOR WT MOHCE R9- 
EECAĂ H HCUHCOR WT reuABMH || n opiu ww Sport KROEROAA, Hi 

„Că BăCRX sccTamn HX Ha EzcEy Hxt(e) nunc cSr nuca H &zcu 
Hapkarnie ezakrom n AdAOXoM cv  pSku citone  Momo 
Tekau. Hphne. n skrom HX Ilerpk VWacopnukap. n Toa- 
Ap IlepxSa ALE. || ame nsnaer HERUX wr HHy Ha The 

.
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ROTAa EuVuuem, Han wr cin BSySu Ad ut MAAET Hu taKOIe 

BARON, Me Aa RhpSer. mukeanăi(e) na pb Bkkom. Ho At 

TaAR9 VEHAEyom NY upatie uapRAritie, A AM TAROXALDE H WT 

mac. || Aaan ca n neSrapzaitan. ciike Mouok Akopunk, Teka 

n ciine en, Hpuut n ciike cu, 3kroa Hy Ilerpa uacopunap. n 

"Toaatp lepăvya Aitak. "aa DOACBHHA CEAS. Moanakuie. HHHa 

uacTi. uro ser w ase? Pomanciit. RAO AA EET HM WT 

HA SYPHR. CE BECEM ACKOACA. ATOM ui WHOUATOAI HI npkiwnoua- 

FOA HX. HI NPAVPATOM 1. 3 BECEMV POAV HAHROT H3BEDET 

NAHSAURUÎN HENOPVULEH HERSAHXE Mă BBKH. a XOTAp "TOTO CEA 

Aa ECT WTPR% HUH EFOpeni || noeragSAo XoTapr. NoRVAA. H3- 

ka. twkitaană. 4 Ha ro ec kkpa namero r(o)en(o)a (era. 

ui enucannare Atu. EacHaiz BOsROAA. II EBA BCApHX Hanu. 

kkpă năta usa ARSPHHRA. N ga nana O'7roma Akopunka, 

e“kpa || nana Iewpnsankă nNBprădat Xorunekie. R'kpă tata 

INegan hora. un Morzaak npetraazoge THemiucie. H R'Epa 

nana Koeran'rint năpszaak Hogomrpaăk. Hi Rkpa Hână EaBpHA 

neprap Gvuannie. Bkpa naHa Cewpruua cnzTâp. || Rkpa nana 

Ewpra noersannkă, Bkpă Nana Ewpaasie auerkpiu. BEpa 

nana VPewprie ainu. Rkpa NăHă Hpnatira coanuR. bkpă 

mâna (loc gul) Romnea. n Bkpa RACUX. Hatitik EOAAP, REAUKBIX 

H daăaiy. 4 HO |] Haine WHO. FETE szarr r(o)enl(o)ala)oz 

ENAE Hate, WP AETUX (HAt5K) Han VP HAN POAA. HAH EVA 

KO EVACT ETP9 BVACT (clic) r(ojențo)a(a)pn name meoaadterku 

aeMae . . . tăiere Adauie. || n noPapzaXAeie aa EM WTBpE- 

AHAN ui Cp, Bat) cca ca Ada H NOV FEpZ ANA EMY. 

DpABA W'TUHHA, A Hă BVAUIE price? H Nov TEpARALNIE Reka 

sean uaiueat klpnoaw nan || Poarpario AOPORET NHCATU. H Hall 

NEUATE npH&keHTIi KACHA AHCTOAO Hate, 

mueâa v rac aro Fâpua eB. KA. 

LaBpHa EHB WAptaAdE. 

Iw Bacnale BROEROAG
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Traducere 

“Cu mila lui Dumnezeu Vasile Voevod. Domn 
tării Moldaviei. ştire facem cu această carte a noas- 
tră. tuturor cui pre dinsa vor căta. sau cetindu-li-se 
o vor auzi. iată că au vevit înaintea noastră şi în- 
naintea a lor noştri Moidovineşti boeri Tecla, fata 
iui Moţoc dvornic cu Irina, femeia fralelui său La- 
zor Moţoc şi cu giuerii lor Petrea Ceasornicar şi 
cu Toader Perjul şi cu seminţenia lor. fiii Canda- 
chiei Beldimăneasă şi cu Lupul ginerele Beldi- 
mânesei, şi cu Stefan fiul Ghergheloaei şi cu giue- 
sii ei Anton şi cu Vasile Boţul și cu Sirghie și 
cu Gligoraşco, toţi ginerii Ghergheloaei şi cu su- 
rorile lor Wastasia şi Pudosca fetele lui Mieră 
uricar, toți nepoți Pătrăşcăneasăi. şi s'au parit de 
față înaintea noastră toţi fii lui Motoc dvornic, care 
mai sus sunt serişi, cu toţi nepotii Patrăşcăneasii 
peniru o jumătate de sat Movileanii, partea din 
Jos a satului, care-i la ținutul Romanului, care le 
esle dreaptă cumpărăiura de părintele lor Simion 
Moţoc dvornic şi de jupăneasa lui Tudosiia de la 
mătuşa lor Măriica fata lui Petre portar. 

lar nepoţii Pătraşeanesei au aratat cum este 
lor dreapta ocina și moşie acea jumatate de sat, 
care mai sus e scrisă. şi au ținut'o în tarie şi cu 
direse mincinoase ; iar feciorii lui Motoc au arătat 
un ispisoc de la Moisa Voevod de pâră, cum s'au pâril 

. iaraşi pentru acea jumătate de sat din Movileni cu 
Mieră uricar, şi cu Ghearghel şi cu 'Toader Beldi- 
man cu toţi fiii lui Moţoc dvornic, cu Toader Și cu 
Iacob ŞI cu Nechita şi cu Lazor şi cu Tecla sora lor, toți fiii lui Simion Mofoc dvornic. Pentru aceia 
nepoții Patrăşcănesii nau crezut ca e cu dreplul, «1 au arătat dinşii că este cu bedreptul. Pentru a- | ceia le-am dat lor lege, ca să giure Toader Bel-
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diman, şi cu Mieră uricar şi cu Ghearghel pe 

sfânta Evanghelie şi pe sfânla eruce cu 24 oameni ) 

batrâni, cum nu este dreaptă cumpârătură lui Mo- 

toc dvornic, ci-i este lui dreaplă ocină. 

Pentru aceia ei nau îndrazuit să giure, ci au 

rămas din toată legea. Pentru care fiii lui Motoc 

Sau îndireplat şi şi-au pus loruşi fierăe 12 taleri 

batuţi în vistiiarul domnesc. 

Şi iarăşi fui lui Motoc ne-au arătat noao alt 

zapis şi ispisoc de la domnia me de pâră ce sau 

pâril cu Petriceaico dvornic şi cu fiii Mihailescului. 

iarăși pentru acea jumătate de sat, care mai sus 

sta scrisă, Movileanii. partea din jos. care ei au 

pârât pe fiii lui Motoc, cum este lor acea ocină, 

de la waătuşa lor Marica fata lui Petre portar. lar 

fiii lui Moţoc uu arătat un zapis de la dânsa, de la 

fata Portarului, şi uric de la Aron Vodă cumpărătură 

de la mătuşa lor, fata Portarului, cum a cumpărat Mo- 

ţoc dvornic acea jumătate de sat, care este mai sus 

serisă. lar Petriceico din Mihaileşti au arătat cum 

war fi direple acele direase. 

Pentru aceasla domnia mea le-am aflat lege 

cum să giure fiii lui Motoc cu 24 oameni megieşi, 

slugi domneşti, cum acel urie de la Aron Vodă şi 

alalte direase că sunt adevărate și direple. Pentru 

N 

aceia fiii lui Moţoc au giurat cu 24 slugi domneşti - 

în biserica pe sfânta cruce şi pe sfânta Evanghelie 

şi sau îndireptal şi pusu-şi-au loruşi fierăe în VIS: 

Liar domnesc 19 taleri batuţi. la» Petriceaico din 

Mihaileşti au ramas din toata legea tării. 

Şi iarăşi s'a fost sculat Candachiia Beldima- 

weasă şi cu sora ei Drăgona Ghergheloae, iarăşi în 

zilele domniei meale, şi iarăși Sau fost pâiit cu fiii 

“lui Motoc, tot pentru acea jumătate de sat Movi- 

leanii, de mai sus scris, în acea vreme nefiind nici 

unul din fiii lui Moţoc, ci numai îusaşi Tecla fata 

lui Motoc dvornicul, şi fară vre-un dires altul de 

Surete Il 
18
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cât uricul de la Aron Voda. Iar Candachia Beldi- 
măneasa şi sora ei Drâgona Ghergheloae au arătat 
un ispisoc de la Conslantin Voevod şi cu acel is- 
pisoc au rămas dânsele pe Tecla și luatau de la 
Tecla şi uricul ei, care Pau avut Motoceştii de la 
Aron Voda şi Pam dat înşine în mânule Candachiei și 
Dragonei surori-sa. şi făcuiu-le-am şi ispisoc lor de 
la noi, cum a ramas pe Tecla și pe fiii lui Motoc. 

lar între acestea s'au sculat toți fiii lui Motoc 
și ginerii lor, Petre Ceasornicar şi 'Loader Perjul şi 
s'au pârât cu mare jalobă şi cu multă pâră pe uc- 
poţii Patraşcănesei, tot pentru acea jumătate de sat 
Movileanii partea din gios, care mai sus stă serisă 
ce-i în ţinutul Romanului, cum au de la dânşii mare 

“strâmbălate. Pentru aceia Domnia mea poroucit-am 
cum să-şi cate în direase fie-care ce are, fie de la 
ori cine, ori de la domnia mea, ori de la alți domni. 
Și într'acestea toli şi-au adus direasele şi ispisoa: 
cele şi uricele ce le-au avut toți înaintea domniei 
mele, şi le-am văzut toate pre rând şi am aflat un ispisoe  Ta-—nepoţii” Palrăşcanesei, la fii Canda- chiei Beldimăneasei şi la fiii Dragunei Ghergheloaei de la „Constantin Voevod vicleanul, scriind în el același sat Movileanii, care mai sus scrie în acel ISpISoc să pu se crează nici odânăoară în veci. lar fiii lui Moţoc au arătat un ispisoe dela Moisei Vo- evod şi ispisoc de la Domnia mea şi uric de la Aron Vodă şi cu toții au rămas pe ei pe toți, care Ma! Sus sunt scriși şi toate direasele le-am luat si le-am dat în mânule fiilor lui Moţoc: Tecla, Irina, ŞI ginerii lor Petrea Ciasornicar si Toader Perjul diiac. Iar daca sar găsi niscaiva din acele de pâră vre-odata lu nepoţii sau la fii lui Buhuş să nu aibă nici o lege nici sa se crează vreodata în veci de veti. | Deci noi cum am văzut a lor direpte direse, ŞI UOI aşijderea şi de la noi am dat înşine si am intarit fiilor lui Motoe dvornic, 'Teclei şi fiilor ei, 

9
.



— 139 — 

Irinei şi fiilor ei şi ginerilor lor Petre Ciasornicar 

si 'Poader Perjul diac, acea jumatate de sat Movi- 

lenii, partea din gios, ce este la tinutul Romanului, 

ca să le fie lor şi de la noi uriceu toate venitur.le: 

copiilor şi nepoților şi strănepotilor lor și răstrăne- 

potilor lor şi la tot neamul lor, care li seva alege 

mai de aproape neruşeit nici odănăoară în veeri.. 

lar hotarul acelui sat să fie dinspre alte părti pe: 

vechiul hotar pe unde din veac a îmblat. 

lar la aceasta este credinta domniei noastre 

mai sus scrise. Noi Vasile Voevod, şi credinţa bo- 

eritor noştri ; credinţa boerului Ghica  dvornic, şi 

credinţa  boerului Floma dvornie, credinta boe: 

vului Fetriceaico parealab Hotinului, credința boe-: 

vului Stefan Boul şi Mogăldea parcalabi de Neamt, 

şi credinţa boerului Costan'in parealab de Novo» 

grad, şi credinta poerului Gavril portar Sucevei. 

credinta 'boerului Gheorghiță spalar, credinta boe- 

rului orga postelnie, credinta boerului Eordache 

visternic, credința boerului Gheorghie ceaşnit, ere- 

dința boerului Zrimiia stolnic, credința boerului . . . 

comis, şi credinţa tuturor alor noştri boeri a mari 

şi a mici. lar după a nostră viată, cine va fi domn 

țarii noastre, din copii noştri sau din neamul nos- 

tru, sau ori care altul va fi domn ţării voastre a 

Moldavei. (unul ea acela sa nu strice) a noastră da: 

anie şi întăritură, ci mai virtos să o întărească Şi 

împuterească, căci câ înşine am dat şi am întarit 

a lui dreaptă ocină. lar spre mai mare tărie şi pu- 

tere poroncit-am la al nostru credincios boer Tode- 

raşco logofăi să serie şi a noastră pecete să o lege 

de aecasta carte a noastră. | 

a seris în laşi la anul 7157 Febr. 29, 

Gavril biv parealab 

lo Vasile Voevod. 

[) Originalul pergameni, bine păstrat are şnur f, gros şi 

peslânat albastru şi roz. pecelea e sfarmală se zăvește: 

* I& Bacnaie.... Acta Robert Mile (Surete şi Izvoade VIII, 691).
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2) Procesul. In pricina pentru jumătatea din jos din 

satul Movileni s'au iscat mai multe procese, plecind de la 

Aron Vodă încoace. 

Părţile în proces erau pe de o parle (iii lui Simeon 
Motoc dvornic (1102) pe de altă parte nepoţii Pătrăşcănesei. 

Simeon Moţoc căsătorit cu 'Tudosia a avut aceşti co- 
pii: Toader Moţoc, lucob Moţoc, Nekita Moloc, Luzor Mo- 
Jos şi Tecla. 

Lazor Moţoc ţine în căsătorie pe Irina. Cumnatele 
aceste două: Tecla şi Irina aveau deja fete mărilate in 1649, 
una după Fefre Ceasornicar, iar alta: după Toader Perjul. 

In total avem dar 4 persoane parte reclamantă Teclu, 
Irina şi ginerii lor Petre Ceasornicar şi T. Perjul. 

Partea acuzată în proces era reprezentată.prin nepotii 
Patrâşcănesii. Pâlrăşcăneasa a avut aceşti copii: Canda= 
chia, Drăgona şi Măriica, măritate una după Toader Bel- 
diman, a doua după Gherghel, a reia după Mieră uricarul. 

Toate acestea erau deja în vristă, căci aveau copii şi 
fete măritate. Cardachia Beldimăneasa avea mai multi 
copii, intre cari o fată măritată cu un Lupul, 

Dragona Ghergheloae iarăşi avea 4 fete şi un frate 
pe Şilefan Gherghel. Fetele le-a fost măritat după Anton, 
Vasile Boţul, Ştefan şi Gligoraşco. 

Mieră uricar avea 2 fete pe Nastasia şi pe Tudosia. 
In total erau 10 persoane ca împricinate. Moţoceștii 

lac dovadă posesiunei de fapt prin 24 jurători aduşi în bise- 
„Dică, unde jură pe cruce şi pe Evanghelie, şi dau rămași 

pe urmaşii lui Pătrăşean.
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S9. Document din 7:49. Sept. 19. Laşi. 

Sumar: Cartea veliţilor boeri adiverese vânzarea ce a făcut. 

Jon Prăjescul biv paharnic, -inevele Neaniului hiv vornic în moşia 

Biserica de piatră ot. Cărligătura cu 130 lei eătră Iordachi vel vist.. 

cu cari bani şi-a răscumpărat mosia lacobeşti ot Suceava Jaogă Plo-. 

“Se ubo mi Gavrilaş velikii Iwgofal, i Toderaşco- 

velikii dvornie. doluai zenli. i Petritaico velikii 

dvornie visniai zemli. îi Gavril hatman i părealab- 

Sutavskii. i Grigorie Wreache vel spatar. i Gheor-. 

ghie vel taşnie. i Toma vel stolnic. i Bălan vel 

comis. i Prajescul vel medelnitar. îi larali cluciar- 

i Grama jitniciar. i Buhuş biv vist. i fogolea biv 

logofat. i Răcovit vlorii logofet. i Alexandru zaşnie, 

; Gheorghiţa tretii logofel. i Vasilie Roşca dvoinic 

glolnii. i Motoc dvornic. îi Navrăpăscul vornic H HHH- 

BoAkpH WT ABOp FCNAHZ. er(0) macr. scriem şi mărlu- 

„_risim cu cest zapis al nostru. cum au venit înain- 

tea noastră. priiatenul nostru Ion  Prăjescul saw 

fosil paharnic. giverele Neaniului tau fost vornic. 

de bună voia lui. de nime nevoit. nice asupril. şau: 

vândut: w selişti de sat pe Plotonița. -ce sa chiamă 

la biserica de piialră. cei în tanutul Craligaturei. 

cu loc de hălășteu şi cu înl venilul aăka au vân- 

dutaw. dumisale fratelui nostru &upânul lwrdachi 

marele vistiarnic. dreptu w suta şi trei zeci «de lei 

batuti și iau platit deplin dinnaiutia noastră cu bani. 

gala 130 lei. bili. înlru mănule lui Îwn Prajescul: 

şi atast seliște de sal. lui. Lon iau fost dare de la 

socrusău Neaniul cau tost vornic. ce au văndutuo» 

de şiau vascumpărat. de la Kiriac. w moșie a sa 

anume lacobeşti. ce sint în tanulul Su&kvei. şi ho- 

tarul aceştii seliște să înciape de la un stlăp de: 

piatra ce iaste lânga Plotonit. aproape de beskreea:
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de piiatră unde au fost. de acolia drept la dial la 
un stlăp de piiatră în podul dealului. de acolia 
miarge la vale la un stlăp de piiatră ce sau pus 
lângă w carar ce iaste. împrotiva Horbazului. pănă 
în drumul Praăjolitei. ce miarge acel drum în %os 
pre lânga matca văei Lupului. deaciia drumul în 
os păn la un iaz bătrăn. iar din capul iazului în 
gos pre matea văei Lupului pan unde să înpreun 
hotarul Popişeanilor. unde iaste un stlăp de piiatră. 
lângă matea Plotuniţei. deacii pre Plotuniţ în sus. 
iar păvă undei stiapul lângă besearecu de piiatra. şi 
acolo să încheaie hotarul. pentru acia noi deacam 
văzut de bun voe tocmal. şi plata deplin cu bani 
gata de faţ. pentru ata noi înca am facut de la 
noi acesl zapis. şi niam pus pecetile şam și isealit 
peniru aca ca să crează. acest zapis ul nostru. cum 
ca sâş facă și ispisocu domnescu cum serie zapisul 
nostru. cum ca săi fie ocin și eumpărătur cu tot 
venilul. şi eu Lukiian am scris, o 

u las vit 7149, Sept. 19. 
Gavril Mateiaş vel logofal!. 

az Toderaşco vel dvornic iscal (|. p.) 
az Pelriceaico vel dr. iscal (.p.) Gavril hatman (|.p.) Ureache spatar, az Dumitru Buhuș biv visliarnic az Alexandru ceaşnie (|. p.) azRacoviţ Cehan log.(1.p.) az Paătraşco cogole hiv logofat (|. p.) az Ghiorghi Stefan logofat iscal (|. p-) Ghiorghie vel pâharnic (|. b.) 
az Vasilie Roşca dvornic iseal (I. p.) „az Gavril Moţoc dvornic. isea] (|. p.) „az Gheorghie Naăvrăpascul dvornie istal (|. p.) „az Dumitraşco Iarali vel clucer (.p.). 

- 

Ociginalul hârtie; acta Albert Daniel, laşi (Surele si „ŞI Izvoade VIU, 710), 

“ 

a
e
r
e
 

az
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90. Document din 146 Mast 22. Iași 

Sumar : Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Iordachi biv visternie 
enmpârătura ce a făcut în satul Avrămeştii pe Bahlueţ la Cârligă- 
tura cu 500 taleri de argint de la Tănasie ce a fost vornic. Locul 
fiind domuese i se arată pe larz hotarele. | 

Iw Vasilie Voevod. Djiiu. milostiiu. gospodra 

zemle. Moldavseoi. adecă au vinit îunnaintea. domnii 

mali. şi înnaintea tuturora. alor noştri Moldoveneşti 

boiari. a mari şi. a miei. boiarinul nostru. Zănasiei. 

ce au fostu vornic.. de a lui. bună voe. de nime,. ne- 

voit. nici. asuprit. şi au. vândut. a ui. direaptă. dare 

şi miluire. ce au avul dela a Alexandra Vod. 

fitorul răpăosatului. Radului Vodă. salul. anume. 

Avrâmeşti. ce iaste. în ţinutul. Cărligăturiei. să brud. 

za mlen. + potoția. Bohluetu. ce acela sat au fostu. 

dereptu  domnescu. ascultându. de ocolul târgului 

Frumos, acela. el. lau vândut. boiarinulvi domnii 

miali. credincios şi cinstit lordakie ce au fost vis-. 

tiarnic. dereptu cinci sute. de taleri. de argintu. bani 

gata. şi suu sculat. boiarinul. domnii imiale, eredin- 

«os şi cinstit lordachie. ce au fost vistiarnic, şi au 

platit. acei bani toți deplin. 500. taleri bani de ar- 

giut întru mâănule boiarinului nostru, lui Tanasie ce 

au fost vornic. dinnaintea noastră şi dinaintea boia- 

rilor noştri. deci noi. dacam. văzut, de bună voia 

loc tocmala, şi deplin plata. noi şi de la noi am dat 

şi am întărit. hoiarinului domnii miali.. credintos 

“şi cinstit lordakii. ce au fost visliarnic. pre . acela 

ce mai sus iaste. de să grâăiaşte. satul Avrămeştii... 

cu vad de moar. întrapa Bahlueţului. şi cu haleş-
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teiae  (zacipierae) și cu vecini şi cu tot venitul. iar 

hotarul aceluia sat Avrămeştii să îuciape. din matea. 

Plotonilm. dereptu spre soare răsare. înlro movilă 

săpală. desupra Berbeşţilor. iar de acolia în ria- 
diul Hulturului. iar intro movilă săpata. iar de a- 
colia. întralta movila săpată. iar de acolia. direptu 
în $os. pre matca. Bahlueţului. pănă în hotarul. cun- 
ceştilor. iar de acolia dereptu peste Bahluetu. în ho- 
tarul lui Ureake. întro piiatra. în ţărmurele Bahlu- 
etului. iar de acolia dereptu preste drumul. cel mari. 
întraltă piiatra. iar de ucolia dereplu: în matca Sir- 
cei. preste drumul Madărjiacilor. intro piiatra. iar 
de acolia matca Sircii în sus în hălăşteul Gugii. 
şi hăleşteul Gugii înca iaste. de hotarul. Avrâmeşti- 
lor. iar din halăşteu în sus pre matca Sircei. pănă 
în piscul din gos. de seliştea zeaului. iar de acolia 
culmia dealului întro piiatra. ce iaste lapgă drumul 
Colnarului. iar de acolia în movila Albului. iar de 
acolia direptu. preste drumul Iaşilor. în movila &a 
mare, din $os. de drum. iar de ucolia. dereptu. în 
fantana lui Partenie în tărmurele Babhluetului. şi loc 
de haleşteu în Bahlueţu. iar de acolia dereptu pres- 
te Bahlueţu. întro piatra din &5a de /gâul călugari 
lor. iar de acolia în maica Plotonițai. unde au fostu 
moar. în Plotoniţa. iar de acolea matca Plotonitu 
spre umiazăzi. unde să impreună hotarul Avrămeş- 
lilor. cu hotarul Popişeanilor. ai&k sa împle tot 
hotarul Avrămeştilor. ca săi hie şi de la dumne- 
mia diriaplă ocină și cumpaăratură şi înlărilură. cu
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tot venitul. şi acela hotar ce mai sus iaste seris. 

neclălit nici dănăwră în veci. H în Aace He Vamuaer, 

ov rac Bam tâpais Alapr 92. 
Saam gspina veleal. 

Gavril Mateiaş vel logofat 

Originalul hârtie ; acta Albert Daniel. (Surete şi Iz- 

voade VIII, 112). 

91. Document din 7149. Iuvie. 24 laşi. 

Sumar: Zapisul Gaftonei femeia lui lonaşeo Calapod priu 

care se tocmeşte cu fetele lui Gh. Calapod şiia 65 lei pentru partea 

lor din Văseani. - 

+ Sasa ev. PadTrona Bzavkia avu Honauiko Haaanca. 

MAPTVpPHCECRV KV I4CTA CRPHCOAPE d HSASTpa, KVM Ha "Tok: 

sur, Rr Izezanua. in kr Mapiuka. ua Bv HacTacita, ui RY 

Todaua. dhmeas avu Pioprie Raaauoa. Menrp ei Banii kr 

oc ACAT [dae A NpE W IIApTE WUtHi AFI BAckai. RâpE NApTe 

AE Wuciz HE d ARUT dt TpESA. WHO 4Y oct BANAV'T lant 

bapa AE HCNpak. Man ans Nk „pPpesaT „Munănirk aapin cane 

aSu RAJA. ACE Mia AT Aita Ca ROAA Map a9pv Ati 

Foapcmu. Acuc dkrear avu input Baaanoa, ca CKVAAT UiH 

mita «pW'ropev Mie TOT. av oc AVaT. IsWrpY auk napTe 

A Wuruiz Ac FeAcRânii Se At RATE IM AUTPAACTA TOR 

maaz av doc Pubpris Mono AROPHARVA Ii Puwprie Ha- 

RPANACRVA AROPRHE Ul Hpiaita FeukSacuS Iun - AVANT AMRO 

(Ro)avpauta pare aie, atacă CRPHEM UA MAZPTIpPHCACEV BA 

CA He vrac kakr Fâpms, Iuiu FA. 

Hpnavita Pena AROPHHRVA Asti aunTk NOACPp& av AaT Bari 

Gr ANFANIT pate RVROpANVA ANpOA Mami TAAMAAT IUN AM Ie 

su nek. Puwprie Deus ARODHAKVA 

Puwprie Bzkpan4ckYyA AROPUAS HERAA - 

Originalul hârlie; acta Gb. Stral Bacău (Surete şi Iz- 

voade VI, 558). 

Surete III. 19
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92. Document din 149. lași. 
Suma: Vasile Vodă Lupul întărește lu! Iordachie vel vister- nie cumpărătura ce a făcut cu 20 lei bătuți de la Ion Prăjeseul biv paharnic, ginercle Neniului vornic de poartă în selişlea Biserica de piatră pe upa Plotoniţer.— Cu aceşti bani Ion Prăjescul şi-a răscum- părat moşia Iacobeşiii de la Suciava. 

Hw Bacnai Voevoda. bjiu milostiiu gspdra zemli 
Mwldavskoi, adec au venit înnainta domnii male. şi 
înnaiula boiarilor domnii male. sluga noastra lwn 
Prăjescul tau tostu paharnic. ginerele N'kniului cau 
lost vornic de poarlă. de buna voia lui. de nime 
nevoit nice asuprit. şau vandut w selişte de sal ce 

„Să chiamă bes'hreca de piiatră. ce iaste pre Plo- 
tuniță. în țanutul Crăligălurei. a“kia au vânduto. 
alui nostru eredin&ws, boiariu. lordakie vislkruicul 
cel mare. dreptu. w suta şi lrei zeci de lei bătuţi. 
şi întru a&a boiarinul domnii male. lordaki vist, 
iau dat bani gala. ce sus scrie. 130. lei bătuţi. în- 
ru mănule slugei noastr> lui Ion cau tost pxharnie. 
Şi acasa selişte de sat au fost lui Ion păh. dare 
de la socrul. său. ce mai sus scrie de la N'kuiul, 
cau fostu dvornie. şi la vâuzaria acestei selişte și 
la luatul banilor. au fost de fa şi Neaniul vornicul 
și cu voia lui sau vâudut, şi cu aceşti bani Şau 
răscumpărat. Ion păh- w moşie a sa. de la Kiriiac. 
anume  Iacobeştii la ţănutul Su&kvei. iar hotarul 
acestei sălişte sa înceape. de la un stlapu (erazn) 
de piialra ci iaste lăngx Plotuniţă. aproape de be- seareca de piiatră. unde au fostu şi de acola mearge la vale. ] a alt -stlăp. de piiatră. ce sau pus lăngă w carare, ce iasle în proliva Horbazului.
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pău în drumul Prăjolitei ce marge acel drum în 

sos. pre langă matca văei Lupului.: d'beola drumul 

în %os pân la un iaz bătrăn. iar din capul iazului 

în %os pre matca văei Lupului. păt. unde să împre- 

uux. hotarul Popişcanilor. unde iaste un 'stlap dz 

piiatra lzngă matca Plotuniței. de acola pre I'lo- 

tunita în sus. iar la stlapul de piatra şi să închiae 

tot hotarul acola. Daci întrata. şi domniia ma vă- 

zand. de bună voe vânzare. și cu bani gata plată 

deplin. aşijdere şi de la domniia ma.iam dat şam 

înlarit. cum să fie boiariuului domnii male. ce mai 

sus scrie. lordaki visla:nicul cel mare. wcină ŞI 

moşie şi uric cu loc de nxleşteu şi tot hotarul ce 

serie în samne. şi cu tot venitul. şi alt nime casă 

nu să amikstece. 
u las vlto 7149 

Saam gspdna ret 
Gavril Mateiaş vel logofat 

Tr ASrian 

Originalul hârlie ; pecetea ceară, căzută, se celeşte : 

Macri eenoaap Semar,.. acta Albert Daniel. Iaşi. (Surele şi 

Izvoade VIII, 715). | 

93. Document din 1147, April 12, laşi. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul intăreşte lui Isac Miron din Si. 

nihău cumpărăturile făcute în satul Molviţa şi Mânjeşti cu 80 ughi Și 

147 lei de la Ion Prăjeseul, de lu Nicoar Dupniţă şi de la Orheianul. 

+ Macri BX. Ani Ilw Rachaie ROEROAA. PCNĂpA SEAMA 

AWVAAAEEROH, aHAMEHHTO UHHHA, HCHM AHCTOM HălIHA, gazeta . 

KTO Ha HEM BA3PHT HAH urrouiu ere ScanuitiT. W2% npiHAe np'kA 

Hanu, H NpEA RRCHM  HAUIHAMH, AWVA || Aa&ckHXAn BOakpH, RE
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MRUAM, Hi Maat. caSra nani, Hiva IipaicăSa. RuR Au, 

cun Mean IpaeesSa Run akopuut. n Sunecnei nuSku Ilerpu 

EapTuk. No sro ACBpOI EOAR HERHM HENONISAAEII. AUHNBHCEAS- 
RâH. || n npoaaa cReere pată wruua u AEAnna. wr ua pkaenie, 
ure uiaa AEA cre Ilerpa Bapruk, sa KSnexne. w'r (loc alb) 
ROEROAA. Ppbl acri tr ea Asau. urme $ kasery  Uepua- 
SekoMS. ra npoaaa. caSsn nani Hea, || cnz Mnpwn. wr Gu- 
HeX&$. n Rikrunk ero Alia. paant Wen Atckr Srbi Koa- 
PHĂ. 1 BANAATIIA, HCHAGHO THK RiuinHcatit nush. A Sru oa. 
PHX. Bă pSE. Hu IlpzeekSa EHR uatuunt.  % NpEA Ham. n 
apa, naum, || Boakpu. a 3a napkaeuie ufo Haaan Ha "Puy 
Yar. HAMHACĂ - Bak Aa IOAacT RA pSRU caSra ua Heat. a 
ECAH He noAacr "rHk Hapkaenia. n wipkiiSrca na ka Rpau 
Ad He ESAcr. aa Sa'kpuceru. nă Aa ESAer. Hcakokni, [m uk 
ruuk ere fluruaiu, cx gacka ASXSAcA,—H i rom ru npinae 
Hp Hamn. n pa, nana toakpu. Hukoap AS ca 
Xena cre MukSua acuka Mnssua uSka Ion Toma wr Kuan- 
HEIN, năemeniiune, || Hcakotn. no ui Actpon Koaa. HERA "HENo 
SEAN. AHMNpHCEACEAHII. H npoAăai cRon Dpăka Wwriuv un 
AEANHS. wm morome ceao Moannue. wo ek Aocchaao Ra uacp 
îMusSuha enă ASnnună. RorAa pasă Bana cont || wrunn ex 
HHRĂ BDAPHIAY ci. uerpara uacr uwro ek UBEBEDET. "Ta Win 
HpoAaai cass nam. Hcagenu H kuri ere SIUPHAVIR paAn 
CEANM Acckir, 4 ce. AeSkozul BUTUK. H BâNA4PHA HAM HCNAZUA "uy 
năSu. || Bumuitcaunu 63. as BATA. OT pa, nam, n pla ua- 
MHAW ROAEpH. ui Topo Tux NpinAc np'ka, Has n upRA, na- 
au Boakpu COpkeauSa ca Rukrunk er 9 GOAonita Acuka Vevp- 
vie. Tu no n Ac&pou | Roak nekna HENSUSEA Hu AHMIpiiciia9- 
Râthi. H NpOA dau CBOH HPăta WwTHiuS. wrp NOAOKHHA ceAo ore. 
UE. HHXRHEI uacr Tperaa ucr cdkAna. "rea HBOAAA nak 
cassk nau Hca n kukru | uk ere SINTHAIA ȘAH CEA HA AE- 
PPT acu BHTHŞ. H Bxcraack caSsk nau. Heak în ez Kr'kruuk
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sro ÎÎTrHAMIA. Hi BANa4TrHA HCNAZUA PHX DH ESH ECU BHIIUNHCARH, 

EA PSRH 'Tua Bunica mac || menu, ere. wr np'a, tam. ri npka, 

Haunatn aoakpu. Huo an aaa HY AEO KOANCE TORA H 

NABUOA  BANMATS. A MH TARORALBE  AAAGXOA, H NOTRPBANLOA 

NA "PHX acru 34 wTrHHHS. wr || ccao Moannuaă Ti acru ; 

dace Hwu JpameckSa. n ApSraa uacr WwTr 'porome ceao diwa- 

HE uerBpaTrad uacT, uacr AukSua teha Hekoag ASnnnue. 

Hr Hoaoua ceaw. Moromepu. ur HURR'EIO uâcr "Tpera. ucr 

epkana |   KAKO Ad ECT HM. H WT7 Hac npakaa WTiinS n RukSnar- 

Hi. nau AFErumuy HwuSuarom n npbwnSuarom. i mpi: 

ph'ToM, H BRZCEMS pOAS ro KTo CE HA H3BEPET. HAHBAHXHIN, HE 

uopSimennomS uuean. || na rkn. Rkuniu. a XoTap Tum Ru 

MHCANHHE, uacP 34 wTrhiin, WT cra9 Mwanuua, n wr. Aoro- 

IEMH. KARE Ad ECTh HM XOTAp. WTR& RACHX CTOBCHRI, NETA: 

POS joTaps. ro KSAa na RRKA wnBaan, FI Ha To EcTh K'ky- 

HANIEFO POCNCACTRA. EU NHCAnHăro, Ani Hw RacHaie BOEOAA 

1 REA RABAIOGAERHA, ENA PSENCACTEAAU. Fwan BOFROAA. Hi K'kpa 

Rotapii  Hâtuuy. E'kpa nana ASarrpauie || Iloaaana neankare 

Akopunka Acanku 3eman. BEpa natia Toaarp lerpnukko Reankare 

AkSphuka. &nruinku aeMani, kkpa nana Pagpua Verman H nzp- 

kzaaka GSuaRekare. Rkpa nana || Nerpamko Voroak. n Kocrau- 

rin Grrapuk  napizaateRe. Xornnekin, B'kpa na ASauTrpS ui 

niiba (loc gol) uzprzaatoe Hemeuexin. R'kpa niia. IOpAatu npx- 

izaata Pomanckiut |] nkpa na Tanropie Spre cenaTaptk. ya 

iata finoeroa BarapunSa noereanuta. B&ăpa niia Lavprue uaiu- 

unka. &'kpa niia HeSaa harapriSa tnerniapnukă.- Bkpa uiiă |] 

"Toma ereanuka, Bkpă Mata ugana PSprSua Romuca. n R'kpa 

R&CHYX BOAEpH Hauinyk, REAHRHX. HI MAauX, a 19 HâlUHAi XHBOT'E 

H PNEAKA KTO EXACT FenApn WF ATA HatuHy || an wr na- 

INEPO POAA HA DAR, EBA, HOP Ba H3BEDET PENA -EHTH HaluiH 

3EMAH AWAAAECRIH . . . . HENOPSUIHA, Hauuisro NoPRpREAcie u 

Serpoenie. Ha 48H EMS Adu. H Skptnhan |] Sa ro cSr na npa-
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Bin KSUERHRI, Hă CROHK Npatin MĂSH, 4 Ha BCA RpEuoeaiu 

NOTRPZXAENIE. OMS R&CEMS BHINENHCANHOAMS. Real ECAI. Hd- 

usâ$ un ncumreunomS goakpuu. nanS PakpinaS Mareaur Bean 

KROMS, AWrăber. MHCATH H Hale HEUAT BABEBATII,  HCPIHUSMS, 

AHCPO HAUIEMS, 

nucaa.S Iăcok ASmrrpaui ko BAT F3pM3 AMCUA Anpia RE Ahr. 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi lo Vasile Voevod, 
Domn ţării Moldaviei, înşliințtare facem cu această 
carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta sau 
celindu-li-se o vor auzi. adică au venit înaintea 
noastră şi înaintea tuturor a lor noştri moldovineşti 
boeri a mari şi a mici. sluga noastră Ion Prăjes- 
cul fost ceaşnic fiul lui Stefan Prăjescul fost dvor- 
nic. şi al Annesiei, nepot Ini Petru Vartic dea lui 
bună voe de nimeni silit nici asuprit şi a vândut 
a sa direaptă ocină şi moşie din diresele ce le-a 
avut bunul său Petru Vartic de cumpărătură de la 
(loc gol) Voevod. trei părţi din satul Molifa ce-i 
în ținutul Cernăuţului ; acelea le-a vândut slugii 
noastre lui Isac fiul lui Miron din Sinehău şi cne- . 
Shinei lui Antemiia, pentru 80 ughi galbeni. şi a 
plătit depiin acei de mai sus scriși bani 80 ughi 
de aur în mânule lui Ion. Prăjescul fost ceaşuic 
dinaintea noastră şi înaintea a lor noştri boiari. iar 
despre diresele ce au avut pre acele pării au ră- 
mas ca să le dea întru mănule slugii moastre lui 
Isac, iar dacă nu le va da acele direse şi s'ar afla 
dupa niscare vreame să nu aibă a se creade, ci 
să fie lui Isac şi eneghinei sale Antewmiei cu toate 
veniturile. 

Și într'acestea iarăşi a venit inaintea noastră
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Şi înaintea a lor noştri boiari Nicoar Dupniţă ci 
femeia lui Micufa, fata Micuţei, nepoata popei "Loma 
din Calineşii, semintenie lui Isac, de a lor bună voe 
de nimeni siliţi nici învăluiti şi au -vândut a lor 
direaplă ocină şi moşie din acelaş sal Molniţa ceia 
ce i sa cuvenit în partea Micuţei femeia lui Dup- 
npită, când şi-au fost împărtit între sine moșiile cu 
alalți frați ai ei, a patra parte ce i se va alege, 
aceia ei au vândut-o slugii noastre lui Isac şi cne- 
ghinei sale Anlemiei peulru 77 lei bătuţi şi au plătit 
lor deplin acei bani ce scriem mai sus 77 lei bătuţi 
denaintea noaslră şi devaintea a lor noştri boiari. 

Și întmacestea iarăşi au venit înaintea noastră 
şi înaintea a lor noștri boiari Orheianul cu cne- 
ghiva lui Odokiia fata lui Gheorghie, iarăşi de a 
lor bună voe, de nimeni siliţi nici învăluiți şi au 
vindut a lor dreaptă ocină şi moşie din jumătate 
de sat din Mogoşeşti din partea din jos a treia 
parte, cea din mijloc; aceia au vândut'o iarăşi slu- 
gii noastre lui Isac şi eneghinei sale. Antemia pen- 
tru 70 de lei bătuţi; şi s'a sculat sluga noastră 
Isac şi cu cneghina lui Antimiia şi au plătit deplin 
acei bani loti cari sint scriși mai sus în mânule 
acelor de mai sus seminţii ale lui denaintea noastră 
şi denaintea a lor noştri boeri. Deci noi văzând a 
lor de bună voe tocmală şi plată deplin, şi noi a- 

şijderea am dat şi am întărit lor aceste părți de 

ocină din satul Molniţa trei părți, partea lui Ion 

Prăjescul, şi alta parte din același sat Molnita, a 

patra parte, partea Miculei, femeia lui Nicoară 
Dupniţă şi din jumătate de sat din Mogoșești din 
partea din jos a treia parte cea din mijloc, ca să 

le fie lor şi de la noi dreaptă ocină şi cumpărătură | 

lor. şi copiilor lor, și nepoților lor şi strănepolilor 

şi văstrănepoţilor lor şi la tot neamul lor ce li.se 

va alege mai de aproape ueruşeit nici odănăoară în 

veci-vecilor. lar hotarul acelor de mai sus scrise
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„părti de ocină din satul Molniţa şi din Mogogeşti, 
sa le fie lor hotar, dinspre toate părţile pe vechiul 
hotar pe unde din veac a îmblat. lar la aceasta 

„este credinţa domniei noastre mai sus scrisă Noi 
lo Vasilie Voevod, şi credinţa preaiubilului fiu a 
domniei mele loan Voevod, şi credința boerilor 
noştri, credinta dumisale Dum:fraşco Şoldan vel 
vornic tării de jos, credinţa duwmisale Toader Pe- 

„triciaico vornic ţării de sus, credința dumisale 
Gavril hatman şi parealab Sucevei, credinta dumi- 
sale Palraşco Ciogole şi Costantin Slârcea parca- 
labi de Hotin, credinta dumisale Dumizru şi a du- 
misale (loc gol) parcalabi de Neamţ; credinţa dumi- 

„sale Iordache păreălab de Roman, credința dumi- 
sale Gligorie. Ureche spătarul, credința dumisale 
Apostol Catargiul postelnic, credinţa dumisale Ghe. 

„orghie ceaşnie, credința dumisale Necula Catargiul 
visternicul, credința dumisale Toma stolnicul, cre- 

„dința dumisale /fihail Fortuna comis, şi erediuta 
„tuturor boerilor noștri a mari şi a mici. lar după 
a noastră viaţă şi domnie cine va fi Domn din co: 
pii noştri 'sau din al nostru neam, sau pe ori-care 
Dumnezeu îi va alege a fi domn tării noastre a 
Moldavei (unul ca acela să nu) strice a noaslră da- 
anie şi aşezare, ci să le dea și să le întărească, 

„căci că le sunt lor direpte cumpărături, pe ai lor 
drepţi bani. 

lar spre mai mare tărie şi putere a lol ce s'a. 
scris mai sus poroncit-am la al nostru cinstit bo- 
iarin, dumnealui Gavril Mateiaş marelui logofăt să 
scrie şi a noastră pecete s'o atârne de aceasta a- 
devărată carte a noastră. 

A scris în laşi Dumitraşco diac, la anul 7147 
la April 12 zile, | 
Padura nau pergament, bine păstrat, proprietatea d-lui 

. . d : ata, Şnur roş, se celeşte: + ur- var Îw Racnaie ROEROA. BOX MHACCTIL POCIISAAjZ Bata MOA- AdECKoH RAF, sma. (Surele şi Izvoade XIII, 97).
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94. Document din 7152. Mart 26 Kaşi. 

Sumar : Vasile Vodă Iupul-iutăreşte lui Iorga vel visternie 
cumpărătura ce a*facut ca 70 taleri în muşia Ciureşti pe apa Delii la 
Put a şesa parte de la Vasile şi Gheorghe Stărceu, strănepoţii lui 
Ion Stâvcea. “ 

T Hw Raâcnaie ROEROAA. BX AMACTIIS PENApA BEAMAN Atwa- 

AARERSH. WE NPIAAE NPAA Uau. H | IPA, Sean HIHMH AMva- 

AdKCEIIMIL EOAAPI, BEAR H Mastatn BăcHaie, H | BBAT €ro 

Piwprie. cute Kpuusu Grragpun, aRuSuii crapomr Graăpun, 

np'kwuSuu Îwu. no n | Acapou BSAH. HERHA senonS% Acu. ani: 

NPHCEASRANNA, U NBOAAAUA CROA NpARAA TIHA | H ARANAUNA MIECTA 

aer ir ceao USpepn. uro S nawer tai. Ha put IlpSra. 

sa Sem Akau. Wwr RATpS | ceao îi wr uoak Hi WP Bee IpuX0A. 

oa HpSAaan  Hamem Rkpioatr. H nounrennoar Boakpunv | 

IOpra Kea ger kpuuk. PAAN CEAHA AECAT 'PAAESH BHTHX, "Ta 

unuia Bkpuin oakpun | Bunica.  lOpra Rea anerbpink. Rac- 

“PaacA H BANAATHA, R&CE HCNIRAHO, TUL KUN | HHCaiHă niiSn 9. 

Pântp. BHTPHX. TOPO paai n Mht take SRAARXOAM. MEX. tiHaui | 

MĂ ACRPO BWANGH TORMEX. HI HCIISANOII BăNAAT. "TARORAE H 

WTP BAC AAACĂUN | A NOTEPLAHKOAL,  EALINHCAHEGAV, MILEA, 

- prkpnoaw Boakpnnv. LOpra anerkpant. | Wa "roa NpAApeueui aa 

mizeraa uacr Wwr CEA USpeiţi, KARO AA ECT, EM npakaa. wrHHă | 

H BukSuacnie, n Spun H no TRpaAcnie ca RACAM ASXOACAL UE 

nopSunenie. | BIIKOANAE Ha RERH, 4 HE AA ch ne Sania. 

8 tac BAT. FAPNE. MADT ES. 

+ Cam renanz ReAka 

TopAepauiko Rea awră'r Hekaa. 

+ lan Ap 

Surete. Il Ne 2
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Traducere 

lo Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 
tării Moldaviei. adeca au venit înaintea noastră şi 
înamlea luluror alor noștri Moldovineşti boeri. a 
mari şi a mici. Vasilie şi fratele său Ghiorghi, fi- 
ciorii lui Crăciun Stârce, nepoți bătrânului Stârcea 
strănepoții lui Ion. de a lor bună voce, “de ni- 
meni siliți nici învaluiți şi a vâudut a lor drepte 
ocină şi moşie, a șesa parte din satul Ciureşti ce-i 
în tinutul Iaşilor. pe apa Prutului. la gura 
Delii. din vatra de sat și din câmp si din tot ve- 
nilul. aceia au vândut la al nostru credincios şi 
strălucit boiarin Iorga vel visternic. pentru 70 ta- 
leri bătuţi. şi iarăşi al nostru boiariu mai sus scris 
Iorga vel visternic s'a sculat și a platit toti deplin 
acei de mai sus serişi bani 70 taleri bătuţi.  Pen- 
t”aceia şi noi cum ari văzut înlre ei de bună voe 
tocmală şi plata deplin, așijderea şi de la noi am 
dat şi am întărit mai sus scrisului nostru credin- 
cios boiarin lorga vel visternic. pe acea de mai sus 
zisă a şesa parte din satul Ciureşti ca să-i fie lui 
direaptă ocină şi cumparălura ŞI uric şi întăritură, 
cu toate veniturile neruşeit nici odănăoară în veci. 
şi altul să nu se amestece. | 

Ia laşi la anul 7152 Mart 26 zile. 
Insuşi Domnul a poroncit. 

Toderaşco vel logofât iscal 

Şaidir 

Acta Mişa Buznea, Ungheni Ruşi (Basarabia). (Surele şi Izvoade XIII, 105).
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95. Document din 7150, Iuni 3. Iaşi. 

Sumar»; Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Constantin Cănea ju- 
mătale din salul Găureni pe Prut, dând ramas pe Blaga şi ai lui, 
care îşi sprijineau cererea pe un uric falş delu Stefan Vodă, Se puno 
ferăe 24 zloți. , 

+ Hw Pacuaie ROEBOAA. BAI MACTPII reIApA BEMAN AWVA- 

AdBCROH. wi npinAcurE npka, Has ui na, BACEAU Hă | wa 

Boarpu keankiatn Hi Maat. Bocranrun că Basa. n La- 

Epnad clik HpuMHa Hu HRHIL NAEMEHHROBE He RAC GH, Lai 

npkwnSun crapăro Grotau. n Terdane Ba AHoAM Np'EA, Mau: - 

HAava n Ca HHHH NAEMEHNHRORE FAS. PaAH IOAOEHNA | cfaa uTo 

ce ua lpSrk. urme c HmenSer VaSphkunu. SS BROASCT rack. 

pakzips KRocTarriu AX 'TO4 NOA CEAd £cT | ua upataa w'ruH$ 

W AEANHaA. a Haâra CA DAEMEHHROBE EMS WHni  SREBAIOT CE KE5 

HEKCAE ALAO 1 UMHHT HM REAH Î KAA IPHCEASEANIE. A haară wu 

TAR WREPaA, AKH HWHH HMART IIpAkda WTUHS. N AkAHHS, EX 

or ceao LzSpeun. | Base ca RocFanTrun H C& IAEMENHKORE, 

sA$ Hi Siasogaa Hi EAHu. SpHik Să NOSTRI RAERIE.  WT e'Tâpare 

GTEbaAnA BOEBOAA, HU9 PENARAW CX REC HAI CAREP,, CRANXOM 

NA NHL NO APARA H O BakonS BEAMCRON. H HEREPOBAXOM | Hi 

ua HocraHrun, HH să Baara. A CXTROPHAH HA AHCTP en Akai. 

Ace cass namti Bachar ESsa wT Toazenu. |n Ao Anka. 

wm GOHUAUA. KARS Ad HMAIPT WHH NOATPH -TaM Hi CA MISU 

ASAN AED. H nocokoTHTPu. | 3a p'EA, TOă IA cEA9. TA casru 

Ham Biimuncanu. Racnaie ESsa hi Mukna. Wun NOUA Tan 

AS or ceao IaSpeHu | H că MHOTH AAN ACEphI HI CTapu n 

MAAAH N WKpZCHHH MEJHAUIA. H IOCOKOPHAH” H "PARE WEpETAANI 

CZ CROHMUA | AUIAMH. AX "POA TIOAOBAHA CEAA TaSpennn BBIUItidă 

Mar EC Npăkaa WrHHâa. Hi AEAHitA. KocTaH'THHOR lu HuHA 

NAEMENHKOAL EMS. a Baară CA NAEMEHHBOR EMS HE HMAIOT HERCAE 

$. wun 
                                         AFA9 ka TOT CEA. 

acetat WT IpEA, Hăai H WT Bee Akon BeMckoH. d RocTante
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THH | CA BaEMEURUAI EMS. WU SUpARANC. HN NSCPARUAI CORH 

PHEpAR Ră. Baar. TAPâpeRuk S AneTPep | PENALA. "Pa we 

cent Ha NpEA, Rate Aa Hmar Rocar ex NDAEMENUIL EMS" 

CORA ABERATII | NY NpaBaa W'ruu$. n AFAMILHS. roa Rat up'ba, 

pedena noa ceâă LaSpernn BaiUHaA UĂCT CK MACEAL ASA. | 
a ara c4 BACH NAPAVEIIIERORE EMS ut Ad HE MARY Aa 
TEPATU. 4 HE AGCEHRATII pa4u cia 

  TR UHROAIR HA RER. A 
POT cae I'ASpruuu, uro Remte Ba ro Souk. ROTODH  SEABORaA 
baară wr Geanta | ROERCAG. EEE RAHNMAAL ECAL wp "Por 
ÎPUR. NOWE WEphiraa ce POT Vp Ann UI Aa cc e Sate 
INAFT, 

SY IICoX BATE PSP Mera rr, Au 
îGadai reuni Ran 

Pangua darea ka asrober 

i Muwnatuao 

“raducere 

lo Vasile Voevod cu mila lui Dumnezen Domn tarii Moldaviei ; adica au venit îuaintea noastră şi înaintea tuluror alor noștri boeri a mari si-a miti Costantin fiul Câuei ŞI Gavril fiul Ivimiei, şi alle seminlenii ale lor, toți nepoți şi strănepoţi a bă- trânului Stoian. ŞI S'au paărit de fată înaintea noas: lră cu Blaga şi cu alte Seiminţenii ale lui, pentru jumătate de sat, ce este la Pr Găurenii. în tinutul Iaşilor, 
acea jumătate de sat este 
moşie ; iar Blaga cu 
fară nici o treaba, ŞI 
lar Blaga el astfel au 
ocină şi moşie în acel 
Costantin și cu neamur 

at, care se numeşte 
Zicând  Costantin cum 
lor direapta ocină şi 

neamurile lui ei se acolisescu 
le fac lor mare împresurare. 
dat samă cum ei au dreapla 
sat Gaurenii, la un loc cu 
ile lui şi ne-au aratat şi un
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uric de înlărilură “le la bătrinul Stefan Voevod. 
Deci Domnia mea cu total nostru sfat am ju- 
decat pe dâvsii după dreptate şi după legea. țării, 
şi n'am'erezut nici pe Coslantin nici pe Blaga. și 
le-am facut ior carte domnească, la slugile noastre 
Vasilie Buzea din Golăeşti şi la Mihail diu Oişeni. 
cum să aibă ei a merge acolo şi cu mulţi oameni 
buni şi să socotească despre rândul acelei jumătaţi 
de sal și aşa slugile noastre mai sus scrise Vasile 
Buzea şi Mihail ei au mers acolo la acel sat Gău- 
venii, şi cu mulți oameni buni şi bătrîni şi tineri 

şi megiaşi, şi au socotil şi astfel uu aflat cu ale 

lor suflete, cum acea jumătate de sat Găurenii par- 

lea din sus este dreaptă ocină şi moşie a lui Cos- 

tantin şi altor seminţenii ale sale. Iar Blaga cu uea- 

murile lui să nu aibă nici o treabă în acel sat. 

Asifel Blaga cu loate neamurile lui, ei au rămas 

dinainlea noastră şi din toaă legea ţării. lar Cos- 

laulin cn seminţenia lui ei sau îndreptat, şi şi-au 

pus loruşi fierăe 924 zloți tălarăşti în vistiarul 

domnese. Astfel de acum înainte cum să aibă Cos- 

tanlin cu neamurile lui singuri a stăpâni a lor di- 

reaptă ocină şi moşie. acea de mai sus zisă jumă- 

tate de sat Găurenii, partea din sus. eu tot venitul. 

lar Blaga cu toale seminţăniile lui ei să nu aibă a 

a se mai pâri nici odănăoară în veri. lar acel sai 

Căureni, ce a lost în acel uric, ce au arătat Blsga 

de la Stefan Voda, Pam şters înşine din acel uric, 

caci că aflatu-l-am acel uric viclean. Şi altul să nu 

se amestece. 
“In Iași la anul 7150, lunie 3. 

Insuşi Domnul a poroncit. 

Gavril Malteiaș vel logofăi. 
lonaşceo 

Originalul hărtie.; acta Mihail Buzne. (Surete şi Iz- 

voade XIII, 109). 
.
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96. Document din 7152 Maui 3. laşi 

Sumar; Vasile Vodă lupul rândueşte pe buerir Racoviţă Ce. 
han logofăt al doilea şi pe Mateiaş Sturza jienicerul să hotărască sa- 
tele Juganii şi Ciurești pe Prut, cum şi Unghenii, proprietatea lui 
iorga vel postelnic, 

i Hw BacHale BSEROAA Rit Macri PENApZ BEMAN  AWVA- 
AdEERCU, Wă% NpiHAc mpa nau. ni np'kA RECHMU MUN Ava. 
AdECKHAMH Boa'Eph | REAHKHAH și AVAANAMUI. Uau &'kpuin un ncu 
'TEHIH Boaapn. IOpra keansin n9cTeanut, N ApSena Wr Hac, 
COBRI XOTAPHHUH. | KA Aa aBH EM YOTapăa ui H3Rpasn. Yo 
TApĂ CEACRE HA, UTE HAAA 84 RSOERIHO HANMA UT pempna. 
H IOrannum. uro nal (loc 80l) v naser tackeatw, uuute 
VENABAMH, H EzAcere nule caRkru. CAMOTPIXCAM n Haăpakea, 
Ha Boakpn namn, Bkpuiu Pa | Keguu Yan &'repu awrober. u 
cz Marian Grrpsa urHhuap. n TISCAAOA Ta, KakO AA 
Havaer enprăTi. AAn As6pu | WRpeuhi Aegiauuit. Ad 
HMAEP CMOTBUTA H H3Epaan n XOTapzan. take wa wEpkmarr 
Hâ NpăEAG. că CROHAH Atuamu. | nuHo BoakpH Hu Bhnnean- 
HAM, WHH HOIIEAH Tan Ap TRX ceaoRe  RBIIINHCAHHHM, 1 c% 
MHOFH APAN. ACEpU W7 wkpcuni Meăiauii. | nana "ToaaArp 
Muposnuk wm GOn ein. n AznHa wm ra. n RHachaie WT "Pam. 
n "Foaia wr erepkun. n deva wm Tam. n Apăran lleanu | 
WT Ta. n GumMiwu wr Manouasun. n CrpaTHA wT Pam. n | 
ÎwHauiko Forap wr Tanrvpinn. n unu AZHHA WT ram. n I'po- 
ak wT Ta. | Hu Unran par [poza wr ram. n Hekugeog wr Mansa. n Cumitbn cun pe UVA WT ram, H Kacnaie YUioph 
WT Tam. H Ănauta wr aa, n | Ijlezpan Enaata wr ram, n 
DeaAtp  Xopuar we ram. u HHHX MHOTH AAN ACEBH. H H3- Bpăă Hi XoTapua. WTK& HHHAY XOTAa | PH. ceaoRu | Hu ncuennuu Xo- Tapn ceao YUispeum. HHK WTR& HSuopa. wr Aoruaa bpkaqa. n NpAke Mee Aq% AcaHHoI BYEVAOBH. | Bă AA Kamen. urș
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ERIE H3AARUNE. FOCTakiiaa 34 Grporiii abrbr. a noănilil WTK& 

SUPAR. WP PAAR ĂXpEBAA NpAR MACT | KA EAHH CTAZAN 34 Ra- 

MEN. UTO  EBIAC NNOCTARHA HaH NPAKAE Bă EOAEpHIL HUI 

Husa ABOpHHR rASTPUL. d XOTap ceAo Sura. | nsuumu. 

WT EAllă Kamen. w'rkz Iarphunu. npaRo. Mere AaXAS MOrHA, 

MB. A N9 MHIVIH C'POBCIIH. NOCTABOAMV XOTApV. | NO KVAA H3 

RĂRA W:EHRAM. PAM PAAu Wr CHAa tta NpEA. RAKO Ad HMACT 

Apakaru. nani gkpuin n nouTeniu | goakpun IOpra nocreanuk. 

EC XOTAP CEAORE, RILE pEApEUFHIIIA, Yiopeui. n Orannnat. 

TOrAE H3Epaa H Ko | rapa. Bcakpu Haui Rruunucatitii m, Pako- 

Rut, awrobi. n Grrpsa rrHhuap. că "THĂ ARAH ACBPH. I 

CTagi. HN AA BEAET, | EMS n Wr hâc. INpăRui WTPUHH, HN BHKS- 

saenie 1 SpuR, HN NOTROAXALNIIE CA R2CEAM  AOXOACAL,  HEN9pS- 

IENHO. HHROAHA Ha EEKH. 1 Rkunini. îi HN Ad CE HE SAMIUAET, 

Hp'EA cnâv HETHROAMY AncrS Hamemr, 

ne, $ tac. RATE F3pRE. Mera Man F. 

+ Gaam, PCNAH& BEAAMA. 

Toarpauike Bea AWPObET HCkaA 

i ASmn'Tpâuiko 

“Traducere 

+ Noi Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu 

Domn ţării Moldaviei, viind înaintea noastră şi înna- 

intea tuturor boerilor noştri ai Moldaviei. celor mari 

şi mici credinciosul nosteu şi cinstit boerin Isrga 

marele postelnic au cerut de la noi lui şi hotarniei 

ea să hotărască “şi săi aleagă hotarele satelor sale 

“ce au avut de cumpărături anume Ciureştii şi 

Juganii ce sânt pe apa (Prutului) în ţinutul Eşului.
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Deci dar domnia mea şi cu lot Sfalul nostru am 
socotit şi am ales pe credincioşii uoşiri boeri, Ra- 
coviță Cehan vtorii logofăt şi Mateiaşi Sturza jit- 
nicerul şi iam trimes acolo ca să aibă a slrâuge 
oameni buni de prin prejur megieși. şi să aibă a 
căuta şi a alege şi a hotări dupa cum ci vor afla 
mai cu dreptate cu sullctele sale. Şi ducândusă bo- 
erii de mai sus numiţi acolo la cele de mai Sus 
zisă sale, şi cu mulți oameni buni din megieşii «e 
prin prejur anume Toader Mironeea din Ontești şi 
Daniil de acolo, şi Vasile de acolo, şi Toma din 
Cetereni și Leoa de acolo Şi Drăgau Pelin de acolo ŞI 
Simeon ot Manoieşti şi Stratila de acolo. şi lonaşco 
Gotar ot Găngurești, şi all Daniil de acolo, şi Gro. zea de acolo. şi Tigan fratele lui Grozea de acolo și Nikifor din Mâvzeşti şi Simeon ficiorul Creţului de acolo, şi Toader Hortag de acolo şi Vasilie Ciurea de acolo, și Bilțu de acolo şi Ştefan Bilava de acolo şi alţi oameni buni şi au ales ŞI au ho- tărit despre alte hotară de sate, şi începând hola: rul satului Ciureştilor din gos de Tutora, din movila Urvala (Surpata) pe loc drept pănă în valea Rusului la o piatră ce era pusa de demuli de Stroici logofătul; iar mai sus de Ungheni, din capul ezăturii pe drept loc, într'un stâlpu -de piatră ce au tost pusă de mai inainte de boeriul nostru Neaniul dvornicul de poarlă. lar hotarul satului Unghenilor să începe de la o pialră despre Gaureni pe drept loc pănă la mo- ghila Manei; şi despre alte părți după hotarul ve= chiu pe unde din veac au apucat. Drept aceia de
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acmu înainte să aibă a stăpâni credinciosul nostru . 

şi einstil boerin Jorga marele postelnic. tot hota- 

rul satelor de mai sus zise Ciureşiii şi Juganii, 

pe unde au ales şi au hotărit boerii noştri de mai 

sus numiţi Racoviţă logofătul și Sturza jitniceriul 

cu acei oameni buni şi bâtrâni, şi să-i fie lui şi de 

Ja noi dreple ocini şi cumpărături şi uric şi întă- 

ritură cu tot venitul nestrămutat nici odinioară în 

veci de veci. şi allul să nu se amestece înaintea 

acestui adevărat hrisov al nostru. 

Scris în Eşi la anul 7152 Mai 3 zile 

Singur Domnul au porooncit. | 

Toderaşco vel logofat iscal 
Dumitraşco 

Acta Mişa Buznea Ungheni-Ruşi, Basarabia. (Sorete 

şi Izvoade XIII, 136). Originalul slav este întovărăşit de două 

traduceri; una facuta de Gh. Evloghie duscal în 1766 ; alta 

este suretul eromonabului Hrisant din 1844 Febr. 18. 

Herisantie este marele tălmăcitor de acte slavone din arhiva 

sfântului Spiridon din laşi. 

97. Document din 7151 Mari. 8. laşi 

Sumar : Vasile Vodă Lupul întăreşte lui orga vel visternie 

satele Ciureşti şi Ungheni, cu părțile cumpărate de lu răzeşi cu 900 

taleri bani. | . 

+ Hw Bachait ROEBOAA EXIL MACTII renAJE B6MAH MWVAAAE CKOH. 

wat npiiAoine NpEA, HaMH H npEA, BZCUMH HâHMA MWAAARCKHMH 

Eoakpi BEAHRHAMH H MaaHMH. | Saga. n ca EpaTilak EMS Bacnair, 

n Taacie. n AHAonie n c4 mSpun Hx SpcSa cheu Fauropie. 

anvrun Mugzhar Up. H TH Muygaaua. | n că HHHX BpaTitaă 

£m9 cfikui GOcradie, 110 HX AOBROH ROAE. HERHAM  HEnOHSK AH, 

Surete II 
21
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AHHNpUCEAOBAHH, Hi NpOAaAH CROA WPHHHă | ni A KAHHA. UPTEPATA 

uacr wr ceao Viopeun. uro Smaacr Akaa Bz IlpSTE. S Racer 

tAcKOH. WT BATpSE CEA H WT NOAA | îi WT REC HpHYCA, TA wHu 

HpoAaA. Hai B'kpnomS, Bcakpuns, IOpra Bra RHCTIIApHHR. păAnH 

EAHA CTo H RET ACCkT "TĂAEDH CpEEPAHHĂ. | N WITT POAM TH 

npinAonie npa, Ham n npbA HauHai Beakpu. Gaga n Ts- 
Acphuu. Hi dasop n Iwnamko. n Tăaccie | n laxkva. ciitn Eae- 
Rău. Buvun Idee. npEwnruu. AG. ui "ru NAEMENHUH. HA, 
daphka. n Hacracie. ciinu Ilpekwn. u ex HUH. | NAEMENUUH HE, 
H TIBOAAAMH. CEA WPHHA. 4 A EAHHHA. noAsanta wr ceas Sur ku. 
THE WT TOT RAOCTV, WT RarpS ceas n wT Bee up | XSA "Pa 
WHH NpoAdani. Tu oakpuuiS renanmu. nkpuin KOpra Rea Bue- 
TIAPHAK. paAu ron cfo ui nem acc TAAEDH CPERPRHNY. N "TH | 
iopec. N CA ÎBAZULMAN. "PAKOAA EpE Wwuu NBOAAM, UacTr nat, 
TEA NOASEHHA. wT ceno Surkuun RSnno ca "ru: NpoAAXKHu n. | 
1 WT Tom PH upinAome np'RA, Hamu. n npEa, Hanu Boatpu. 
Hwnuauiko u Vakpha n crepa Ha Turk _ciiRu. AaAnau | guvun 
Aukana Up, n NPOAdAH CEO4 Npaza wrhuna. n AAA. 
HIECPAA Uac' Wr "Tor ceae Vio pei. wm EATpS ce n WT7 Rsc | 
NPHXOA. Ta WHH npoAaan. "ru BoAkpnHS bau RiuInHcanHare, 
PAAH EAHa cron neracekr TPAMEDH CPEEpRHUL. H WwT "POM Ta 
KOXAEpE npin | Acte npka, Ham u HpRA nau nau Boatkpu, 
E&cii ciiBn IpoeSawzu, wp Yiopeiu. ns HX ACEBOR ROAR HERA 
Heno | nvaenu, ANHNpHCEARANH. IpOAdan Hy NpaBa. wrHHa 
n AAA. 'Tperaa uacr wp mor cea toperu i wp BATpVE CEAO 
H wT noak. un wr gee HPHXCA. Tâ WHn upoaaau. Tu BoakpHnS 
CenARH, Bkphar, YOpra ea EHeTirap | PâĂH Aga cPo un ner AE- ckT 'Paaspu, CHEEpanHy. ui nacraack sro Mac? niiS: IOpra Bea „BHCTHAPHAR n naarna, Sce Senaztia | "ru niisu EBHIINHCAHHHA, K2 PV. "THA EPOAARHNUHA. wm. fip'EA, Hââtu. n npEA, Hanau Boakpu. HHO An | take SBHA ko, n AOSpOUN ROANOE, TORAMEE HCNAZHOE Bana4T3. a MH ui wP Hide EiHea AdAOXoa H HOTBpA-
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Auxoat, | Boatpnnv renagmn. BEpnomă. IOpra Beankar RucrTi- 

tapunka. Ha TEL Bhiui np'EA, peuctn' uacThi Să WTHHS. WT CEAS 

iopemu. i n wr Sur, RAO Aa Ec eMS. ca Back ACXo- 

AM. HENOKOAEEHAM HHKOAIK Ha BERH a HapAttie ue wi | 

HAMAAN Ha "Porn ceacge (Win (1a)ko ce'EAereacrRokaan 'npEA, 

Hamu. AX wi. Ha(rS)sunu wr GOnuie wr GOumptun. Huoja 

mb nporagaberea RZA HERaa Bpkite. Ex HapkRaenic. n că TOT 

Spuk crap. Aa e(k) ne Bkpver us Ad B23Bau. WT HNHX. | APAN 

H Aaa EX pSK. Er AACT. BHWINHCARHOMS, H HH Aa c He SMu- 

IMâtT. DpEA CUM HETHUHOA AHETOM RâNeA, | i 

V. â€. AT F3DHA, MT. H. 

+ Gaaa CENAHA Baa 

"TOAEpauiRo Rea AWrober HEkaa 

ĂVAHTpaLuko 

Traducere 

lo Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu Domi 

țarii Moldaviei, adecă au venit înaintea noastră şi 

inaintea tuturor alor noştri moldovineşti boeri a 

mari şi a mici, Albul şi cu fraţii săi, Vasilie şi 

Tănasie şi Andonie şi cu cumnatul lor Ursul fii 

lui Gligorie, nepoți lui Mihăilă Ciurea. şi iarăşi 

Mihalcea si cu alli frați ai sai fii lui Ostafie, de a 

ior bună voe de nimeni siliti nici . învăluiți şi au 

vândut a lor ocină şi moşie a patra parle din sa- 

tul Ciureşti, unde cade Delea “în: Prut, în ţinutul 

Iasilor, din vatră de sal şi din câmp şi din tot ve- 

nitul, acelea ei au vândut la al nostru credincios 

-poiarin Iorga vel visterie,” pentru 150 taleri de 

argint, —Şi întracestea iarăşi au venit înaintea 

noastră si: înaintea alor noştri boeri, Sava şi Tu- 

dorită şi Lazor, şi lonaşco şi Todosie şi Nacul, fii 

.
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lui Vasean. nepoți lui Iacob, slrănepoţi Domşăi, şi 
iaraşi săâmințeniile lor Marica şi Nustasie fii lui 
Precop şi cu alte seminţenii ale lor, și au vândut 
a lor ocină şi moșie jumatate de sat Unghenii, 
iarăşi din acelaşi judet din vatra de sat, şi din tot 
venitul, aceia ei au vândut iarăşi boiarinului dom- 
piei mele credinciosul Iorga vel visternic, pentru 
350 taleri de argint; Şi iaraşi Boros şi cu 'Talaş. 
man  aşijderea ei au vândut partea lor din acea 
giumatale din satul Unghenii împreună cu acei vân. 
zatori.— Şi într'aceasta iarăşi au venit inuintea 
noastră şi înaintea a lor noştri boeri, lonaşeo şi Gavril si sora lor 'Titea fii lui Damian nepoți lui Mihaila Ciurea şi au vândut a lor dreaptă ocină şi moşie a șesa parte din acelaşi sat Ciureşti, din va- tra de sat şi din tot venitul, aceia dânşii au vâu- dut iareşi boiarinului nostru mai sus scris pentru 15 taleri de argint; Şi îutr'acestea iarăşi au venit înaintea noastra si înaintea a lor noştri boiari toti fiii Grosului din Ciureşii de u lor buna voe de ni- meui siliţi nici învăluiţi Şi au vândut a lor dreaptă orină şi moşie a treia parte din acelaşi sat Ciureşti din vatra de sat şi din câmp şi din tot venitul ; aceia dânşii au vândat iarăşi boiarinului nostru cre- dinciosului Iorga vel visternie pentru 250 iuleri de argint şi s'au sculat mila lui pan lorga vel vister- nic şi a platit toți deplin acei bani mai sus scriși în mânule acelor vânzălori,  denaintea noastra și devaintea alor noştri boiari. Deci noi cum am va- zul a lor de buna voe tocmala şi deplina plată, iar noi şi de la noi încă am dat și am întărit boeriuului domniei mele” credinciosului Iorga vel visternic, pe aceste de mâl sus zise parți de ocina div satul Ciu. reșii şi din Ubgheni, ca sa-i fie lui cu toate veni: lurile neruşeit. nici odănăoară in veci. lar diresele ce el au avut pe acele Sate, dânşii au marturisit înaintea voastră, cum ei le-au perdut de la Oişte
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din Oişteni. Deci de să vor afla în niscaiva vreame 

acele direse, şi cu acel uric bătrân să nu se crează, 

ci sa se iu de la acei oameni şi să se dea întru 

manule milei lui mai sus scrise; şi altul să nu se 

amestece îuaintea acestei cârţi adevărate a noastre. 

in laşi la anul 7151 Mat 8 

Insuşi Domnul a poroncit 
Toderaşco vel logofăt a iscalit 

Dumitraşco 

Originalui hârtie; acta Mişa Buznea, Ungheni Ruşi, 

(Surete şi Izvoade XIII. 130). Pecetea ceară roşie stârmată. 

2 

98. Document din +154 lunie 12. Suceava. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul întăreşte luă Fordachi vist. cum 

părătura ce a tăcut cu 250 lei bătuţi în moşia Mânjeşti şi Bistriţa de 

la călugării Bistriţei pentru o foamete mare. 

Noi Vasile Vodă cu mila lui Dumoezeu Domn 

tarii Moldovei. Ca iata au venit înaintea noustră şi 

înaintea tuturor boerilor noştri ai Moldovii a mari 

şi a mici, rugătorii Domniei noastre Teodosie Igu- 

_amenul şi Neofit proigumenul, şi Anastasie, şi 

Stefan, şi Ghilasie, şi Teofil, şi Arsenie, şi Spiri- 

dou, şi Dorofiei, şi loan, şi Gheorghie, şi Misail, 

şi Agafton, şi Lazăr, şi Veniamin, şi Calivit, şi Ca- 

listro, şi Pantilimon, şi de la tot soborul de la 

sfânta mănastire ci se numeşte Bistriţa, unde iaste 

hramul Adormirei stăpânii noastre de Dumnezeu 

născătoare, şi pururea fecioarei Mariei, de a lor 

bună voe de niminea siliți nici asupriti, şi au vin- 

dut a lor drepte ocini, şi danii, şi milairi ciau avut 

mai sus numita sfânta Manastire, de la părinţi, şi
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rugători, de la Viădica Gheorghie ciau fost hiro- 
tonisit de la acea sfântă mănăstire Bistrița, din 
uric de cumpărătură ciau avut vladica Gheorghie 
di la bătrânul Petru Vodă, una sileşte Mânjeştii, 
şi eu una bucată de hotar din hotarul satului Bis- 
triţii, pănă în virful dialului Tătăraşilor ci sânt 
în ţinutul Niamţului, şi cu tot venitul. Pe acelea ei 
liau vândut cinstit credinciosului boeriului nostru, 
Dumisale lordachie vel vist. drept două sute şi 

„cînci zeci lei bătuţi, pentru că părinții au avut 
+ mare lipsă la sfânta. Mavaslire, şi au fost mare 
| foamete, şi mau avui de la nimenea care să îm- 
'prumutezi cu bani, ca săşi cumpere cele trebueşte 
lor, ca să le fie lor de hrana, călugărilor di la 
sfânta Manăstire, ci numai acea siliște anume Mân- 
jeştii, şi acea bucata de pământ din hotarul satului 
Buogeştii pana la dealul Tatăraşilor. Şi sculândusă 
Domnia sa lordachie vel vist. liau platit lor toți deplin acei de mai sus scrişi baui. 250 lei bătuţi dinaintea noastră, Şi dinaintea boerilor noştri. Drept . aceasta ca să-i ție D'sali şi de la Domniia mea dreaptă 
ocină, şi cumpărătură, şi uric, ŞI întăritură, cu tot venitul nestrămutat nici odinioară în vecii vecilor, şi altul să nu să amestece înaintea aceştii adevarate carți a noastre, ce însuşi Domnul a poro 

Au scris Dumitrachi în Sue 
lunie 12 zile. 

neil. 

eava lu anul 7154 

Toderaşeo vel logofat au iscalil. 
Copia com voade VI, 565) unicaiă de librăria Şaraga (Surete şi Iz-



99. Document din 7149. Dec. 10. Iaşi. 

| Sumar : Vasile Vodă Lupul dă câştig de cauză lui D. Buhuş 

visteraie in pricina cu Varvara femeia lui Gh. Calapod pentru 2 părti 

din Boldeşti şi Sirbi de la Suceava. Buhuş vist. pune ferăe în visterie. 

“+Hw Haciale BOEROAĂ ERIK MHASCTIIO POCNCAAP BEMAN MOA- 

AABCROINL W:Ke npinacumk np'ba Han |n np'Ea Ezenatu B(a)uu nat 

MOAAABERHAM.  BOAEPU. BEAHRHMH. H maanmu.  Ezpăapa || MEHa . 

Vewprie Baaancă. H CA ci um Pwu. Hi TErăai AHUOAM Hă 

x&puiu Boakpuu || renaBA. AsSmurpS BSXSw SHE RHETHIAPNUE. 

ui BaegoTkiue. BPATHTI EM. ABA yacr || sa wTiin$. WwTr ceao 

Hoaacuiu. i wr Gupsn. uTe $ goaccTrr. GYuakekou. ERE ECPh 

rHX || Ata uacru. 3ă WriinS UpaRAi aSnetno. “BoApHHS renABRAH, 

gumnucaunare || wr  VasSpap. i WT mea 1£ro NacTaciA. A WT 

Păcnaic. Eparutak. HwHHoE ciian Vavp || rie Baaanoa. a BHiin- 

cau &kpuin. BoAEpHu. TenABAVW. Asan'rps Bvkvm gucro || o: 

RABORAA. CHtE. de KOPAA KSHHA. THX AFA uaerH 8ă wii H$. 

ekiue, || wun amo. KSnH0. CA EICHMANN MAEMERHIA HĂ. iaKRORE 

SuaB0Baa pa, Ham. HCNHCOK | wr cam renAgămn, HH9 MA. 

CRAUXOM. HX NO SAKOHHO aemexare. n Take WEpE || ToXCA. Ad 

HE UMACT EDĂTHTII. NONEAE giuie WHH Sa AHUH, KSTAA kSnna. 

ivkvm || anerbpuuk. THX uaerui 3a WTPÂnS. WT sparitak Awu. 

ciiuu “Pewprie Baaanca. || Ho guwnucanuii, BZphapa end Baaa- 

mea. i ez ere Miu, B0cTamn Um RZCero || Bakota BEMCKAro. 

A KHmMOHca ROAEgHn. FerABAII. ANSau'rpS ESXSu. gueritag. |. 

Snpaknack. H MOCTARHA CoBH ÎipAER. BEA gucTitap PeHABMU, * 

Rako || Aa £cT 4MS. PUX ABA VUACT 34 WTHuU5. RHUINHCAâHNăce. 

wm Cao ROAAEH. |n wr Gnpsn. MpaB4a wmiinS n EukSnaenie- 

n Spun H noTepzA Asie. CA Back. || AOXOACA. HENOPSUIEH HO 

uukoanmte nă BBRH. ,H Ad HE umaer. tan TE || rari. Rzptapa 

u cxu cro Hwu BaaancA,. H CA HX EBaTitaX EMS. HA goabpuu ||
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TenABaMu Bvyvu &HcTritapuna, Dani cita TEX n Hh Aa c(a) 
Hs SăHmarr. 

5 tac BAT F3pma Am. i AnH. 
Gaam reenoAHHz Beataa 

Takpua Mareau Rea Asre$r Suna. 

ASanrps 

Traducere 

Io Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn țării Moldaviei, iata a venit inaintea noastră şi înaintea tuturor u lor noştri Moldovineşti boeri a mari şi a miei Varvara femeia lui Ga. Calapod şi cu fiul ei loan şi a părit de fața pe credinciosul boiarin al Domniei meie Dumitru Buhuş biv vis: tiarnic şi a cerut a-i întoarce lui 2 parți de ocină din satul Boldești şi din Sirbi ce-s la tinutul Su- ceavel care sint. acele 2 părți de ocini dreapta cum- părătură  boerinului domnesc mai sus scris de la Pacurar şi de la femeia lui Nastasia şi de lu Va. sile fratele lui Ion fiii lui Gheorghe Calapod, iar mai sus scrisul credincios boiarin domnesc Dumitru Buhuș vistiar. a răspuns astfel cum când a cumr părat acele 2 părți de ocina a fost de fata impre. ună cu toate neamurile lor cum ă arătat inainte-ne ISpisoc de la iusuşi Domnia mea. Deci noi am ju- decat lor. dupa legea țarii şi astfel am aflat cum sa | nu aibă a înloaree de oare ce au fost ei de fața | când a cumparat Bubuş vistearnic acele părți de ocină de la fraţi lui Ion fii lui Gheorghe Calapod. Deci mai sus scrisa Varvara femeia lui Gh. Calapod și fiul ei Ion au ramas din toata legea țarii. lar mai Sus scrisul boiarin domnesc Du'milru Buhuş _vist. S'a îndreptat şi a pus luişi ferăe în vistiearal dom- 
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nesc ca să-i fie Iui acele 2 părți de ociuă mai sns 
scrise din satul Boldeşti şi din Sirbi dreaptă ocină 
şi cumpătătură şi urie şi întaritură cu toate veni- 
turile neruşeit nici odănăoară în veci şi să nu aibă 
a mai jalui Varvara şi fiul ei Ion Calapod şi cuai 

lor fraţi pe boerul domnesc Buhuş vist. pentru a- 
ceasta pricină şi altul să nu se amestece. 

lu laşi la anul 7149 Dec. 10 zile 

Insuşi Domnul a poroncit 

Gavril Mateiaş vel log. a iscălit 

Dumitru 

Originalul hârtie ; acta Gh. Strat, (Surele şi Izvoade 

VI, 6ii). Pecelea ceară roşie: țIw Hacnaie EorkoAă BOXE 

Mnascriie recnoaapa 3eman Moaaagekon. Cap de hou, stea 

între coarne, soare şi lună. 

100. Document fară dată (catra 7149). 

Sumar: Cartea lui Ureche spătarul şi Roşea vist. rânduiţi 

de Vasile Vods Lupul să aleagă hotarul Prigorenilor pre Plotoniţa 

a Neaniului vornic despre Avrămeşti şi Rusecani a lui Tanasă vornic. 

Milostive şi luminate Dwamne să fie măriia du- 

mitale sănatos. dăm ştire măriei tale că au venit 

vornicul Neaniul. cu cinstila cartea Mariei tali la 

noi. de scrie ca să socotim rândul. unui hotar de 

sat. anume Prigorenii pre Plotonita la riad. ce iau 

fost lui daanie de la Alexandru Voda. de care sau 

pârât cu vornicul Tanasie. înaintea divanului mă- 

piei iale. cum vornicul 'Taânasie cu dwaw sate au 

împresural şi satul lui. anumea cu Ruscanii şi cu 

Avrămeştii. de care lucru ai scris maăriia dumitale 

Surete Ili 22
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la noi. să strângem oameni buni megiiaşi şi tra- 

soveţi din trăgul frumos ca să aflăm după uricul 

tărgului. şi asa selişte la riad pre Plotonita, și 

săi facem şi hotar. deci noi după învătatura Carti 

măriei tale. strânsam preuţii de trag şi tragoretţi. 

şi megiiașşi. de pe împregur. diam cercat şi am 

aflat pre Plotonița între Ruscani şi între Avra- 

mești. unde sau aflat. loc de beserică de piiatră. şi 

vatra de sat. şi am ales acel loc. şi am stalpit 

după scrisoare măriei tale. şi sau ales hotarul acei 

silişte de pre Plotoniţa. care au fostu daria Neni- 
ului vornicului şi sau stălpit despre Ruscani, şi sau 
ales despre hotarul târgului frumos, cum au fost 
stălpit, şi au fost ales vornicului Tănasie târgovetii 
de la un siălpu de piiatră. ce iaste lânga Plotouita. 
aproape de besereca de piiatră. unde au fostu. 
decia dereptu la deal. la un stalp de piiatra. în 
tundul dialului. deciia la vale. sau pus un stălpu 
de piiatră, lângă o cărare. ce iaste în protiva Zlor- 
pazului, pănă în drumul Parjolitei. ce merge acel 
drum în gos pre lângă matca vaei Lupului. decia 
drumul în gos până la un iaz bătrân. din capul 
iazului în gos pe matea văei Lupului. până unde să 
împreună hotarul Popişeanilor, unde taste un stălpu 
de piiatră lângă matea Plotoniţei, deciia pre Plo- 
tonița în sus. iar pănă undei stălpul lângă besea. 
reca de piiatră. însă sau tocmit sa faca Neaniul 
vornicul hăleaşteu. în valea Lupului. mai gos de 
iazul batrân. undei va plăcea loc de iaz. însa din 
hotarul tragului frumos nemică nu sau clatit, nu- 
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mai dintracel hotar ce au fostu stălpit irăgoveţii 

lui 'Fânasie vornicului. despre Ruscani de aceasta 

dam ştire imariei dumitale. Deci Măria ta vei face 

cum lb va măstăvi mwilostivul Dumnezeu. şi milos- 

tivul Domnul: Dumnezeu să înlungiască zilele mă- 

viei lale întru cinstit seaunul măriei taie adevăr. 

+ Robii mării tale Ureache spăt. cel mare i 

Roşca visliarnie, i Stefan prăcălab, i Vărlam den 

Ciuresti, Hutţurca de Frăteani, Ionașco ottam, Ilea 

ot Cudresti, Makidon ottam, Kirilă den Blatati, 

Audonie ot Mădrajăci, Llonaşco Handoescul, Pătraş-: 

co Clupeş ot Cudreşti, Stan ottam, aşijderea preu- 

tul Stefan de trăg şi diaconul deacolea, şi Lazor 

deacolea, și Zhbiiare ottam, lonaşco diaconul ottam, 

de casta dam ştire măriei dumitale. 

Originalul hârtie ; acta Albert Daniel. (Surete şi Iz- 

voade VIII, 714). 

101. Document din 7158. Sept. 22. fără loc. 

Sumar: Zapisul prin care Avrămia fata lui Dumilru din 

Roşiiaci vinde lui Ciucean Bombar şi femeii sale Urâta părţile ei 

din Albeşti şi Hăceni pe apa Strajnicei pentr o vacă cu vițel (3: 

galbeni) şi e cergă (un galbăn). 

$ am e MNapamut. Bara „none AH ĂVMHTpV AC 

Pomnrau. cHH | PVp DE MEHE MApPTOPHCACKO KV -ugero  Bănn€ 

an MHV A€ | HHAE HEBOHT. HHUH IpECVpAT. WE AR AM BOE. MA 

TORMHTY Wadi  EXHAVP. ME NapTe A WUHHZ. UI MO HE 

Aipitanrz , AMH CAT. AHH 1 ateu. iun Ann Xaukin. npe ana 

Grpaxhnunen. | ue Bă gun naprk mt. depumie -ATpaman- 

ACA-A CĂTEAE. | pHez W am EAHAVT avi Kpvuan BoHEâp. win.
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(fnmeu avu anvme | SpaTen. LUI MEV Ad. (IDE AuEcTE (napu)h, 

W Bak. KY | BHUZA. Kă BW "TPHU PaaBenii, UIH 4 Urpră haBprH 

"TAăBhH | in w aM AaT TWaT MapTrt Mk. Ant fagepun. ul 

AHH XzukuH. AHH DapHHZ | ui AHN King. IDH AHN xhaur 

15H AHN AOK AE TPEAHHB. UIH AHH | ACR Ac Npecâk%. Un AHH 

BZĂVpH. DH AHH CHAHIE. (WH AHH "TOT | EEHHTVA wa BaH- 

NAST. ROM Man CSE ckpie, Ka ca ie a0p AH | pitanTă Kva- 

NZPATVPA. Uli MOmHE „pui gr. mn ruo [| phasp. cau. cz ue 

MOluHE. „pH B'kuv. npe Man Mape MzpTS | pne. Vakpha Pantis. 

Hi HwpAarn wu Hour. cun Enpnaa , ul BOAAWEHU AHIAKCA 

AM €KpHe, 1IpE AVAH MÂpE KPEAHUUZ. Heam | no A'EVEPEAE. IH 

NEUEUHAE Rac ne Ae KpEAHHUA | aucerr  aannă aâ norpr cz 

“HE. 

AT F3pHH can. KE. 

Roaacauu nckaa. 

NOTE 

1) Originalul hârlie ; acta C. Leonida, Tărzii, Fălciu. 
(Surete şi Izvoade VIII, 200). 

2) Vânzare în natură. Incă supt Vasile Lupul se fă- 
ceau vânzări in natură, nu în bani. Aşa Avrămia avea 
parte din moşie în Albeşti şi Hăceni, sate în jud. Fălciu. 
Cum însă ea n'avea nevoe de acele ocini ale ei, ci de 
hrană, ia de la Crucian Bonbar o vacă cu vițel şi o cergă 
pe care i le pune în socoteală cam 4 galbeni „0 vacă cil 
vițel ca vr'o trei galbeni, şi o cergă ca vr'un galbăn“, şi-i 
ia pămîntul. 

| Fără a prejudeca ceva câ una din părţi a urmat cu 
înşelăciune faţă de cealaltă, nu putem vedea in acest fel 
-de vâozări şi cumpărări de cât cea întaiu treaplă a tran- 
sacţiilor dintre oameni. Ă



— 113 — 

102. Document din 7146. Febr. 26, laşi. 

Sumar: Zapisul Lupului Dârlău cu ai lui prin care vindelui 
Karucaş jitnicer trei părţi din Petrileşti ot Fălciu cu 40 galbeni. 

Adecă eu Darlău. şi cu surorile m'le. Văr- 

varu şi Stanca. fetori Nastei | nepoți Măriei. şi: 

nepoţii nostri Văsiian. şi Isak. şi Coşeiuc şi Pea- 

tec | şi Dumitraşco. feciorii surorii noastre. An- 

nesiei. scriem şi dam ştire | înşine pre noi cu cestu 

zapis al nostru cum noi de bună voa noastră. de 

nime | nevniti. nice asupriţi. am vandut a noasiră 

direaplă ocină şi moşie. den | sat den Petrileşti. 

de ţânulul Falciului. de pre Lohan. toate părţile | 

noastre. şi partea lui Luca€. den tot satul. am 

vandut trei părţi | cu tot venitul iar a patra parte 

de sat. iusle nevandulă. că | nu iaste a noastra. 

ce iasle altor razkşi. adka am văndut dumisale 

lui | Karakaş jitni&kriul dereptu patru zăci de gal- 

beni. însă partea lui Lucau. lîn ce chipu w am 

vandut. căce am făcut schimbu. cu lonaşco Bol- 

descul. şi cu | femka lui fata vărului nostru lui 

Luca€, de lkm dat noai w parte | de ocină a noas- 

tra. den sat den Todereni de la ţanutul Su&kvei. 

şi ei nku dat | noaw partea lor di: Petrileşti. deci 

suu sculat dumn'lui Karacaş jilnicrkriul. | şi a'ku 

platit acei bani toţi la mâna noastră. căţi mai sus 

scriem şi aiasta tocmal| w am facut. dennainti 

dumisale Supânului. Gavrilaş Iwgofătul cel mare | 

şi dennaintea lui Cehan tau fost vornic. i Vasilie 

Roşca. şi Barsan. vorvicii ; de poartă. pe mai mare
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credință iscalitam aeşti boiari toţi. și au pecetluit | 
şi noi aşijderea. şi eu Ilananp uricarul am scris. 
să s(ă) știe. 

| u As. leat 7146 Fv. 56, 
Gavrilaş Mateiaş vel logofat (m. p.) U. p.) 
Racoviţă Cehan logofăt iscal. A 
az Neaniul dvornic iseal mam prilejit și eu la 

castă toemală. - 
Eu Vasiiau am scris. 

T tu Lupul nau ştiut carte (|. p.) | 
TEu Varvata (|. p.) 
Eu Stanca (. p.) 

Cehan biv dvornie iscal. 

LI 

Acta C. Leonida, Târzii, (Surete şi Izvoade VIII, 229). 

103. Document din “1146, Febr. 37. Iaşi. 
Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Caracaş jitnicerul cumpărătura ce a făcut cu 40 ughi în satul Petrileşti, oi Fălciu de la Lupul Dărlău şi ai lui, 

” 

+ Hw Hacnaie EOEROAA. B(0)it m(n)afo)erire r(o)ento)a(a)pa BEMAH MWAAaBCKONH. Ve npunAwurk np'ka, nam. n np'&a, Scuan H(a)mnau MWAAAReKHMH. Biwvakpu. EEAHRHMH, H AMaanAH. CASTA Hâw,  ĂSn8a Apa. n cecrpu er(0). Rapeapa n Granka. e(ni)u(o)ge Hacmn. EHSuH. Mapuu. n cserpnunurge HX Bzcitan n Hear. n Kowuvp H Ilkrea. n ASmnTpaiuko. e(nu)u(o)ge SInnncia 
ctcrpu ASnsawen, 19 HX ACEpoH Bean. ukha nenenSa Anu, ANANBHC ACRA, H pOAaAn c&wa npaRaa wri(n)ua n A'Ban(n)na. E&Cky uacrn HX H UacT NAeMEHHROMw Hy. ĂSkau. wrr RACErO CEAS Nerpnaepu, EKE pasacakerea ua “WETHpH UacTu. TpH uacru



— 115 — 

NBOAdaii.  UETEPATAA WacT, 30CTAAA HENBOAAHHA. NOHERE Ec 

wrH(u)ha numi u(e)a(onk)uu. uro 8 R(ojawer  Daauiloctomr. 

na Moxa. wr BârpS cea. n wr noak un wr Akc,. n wTr Bre 

HBHXOA,. "TOa Npoaaan n(ajuemv Bkpuomv Roakpunv. Kăpakau 

murunuEpu. paAH uerupi Atckr Srapekuy. WEB4ue, “roi RHIUINH- 

canta. uacT ÎN$Rau. câTRepHaH H3atkHenie cHX EHuinncau vâna 

c4 Iwnamke. Bwaacekva. 34AT ASkau. n Aaa cdi, Apvraă uacr 

3a wrh(n)uv wm ceao. Toacpein. wr R(ojawer CSuagcrwAs. 

paan cita uacr wr Ilerpnacin. une Ecakpuu nam Hapakaul. 

AWTUHUAPH. BBCTAACE. N BANAATHA. BECE HCIIXANO. "THR HUI 

nHcauuk n(H)ui(k)an. m. SrapeRHi Ba prKH. BHwnHcannn, Ai - 

ma Ampazv. n Rapkapa. n Granka. un Ezcitau n Hcak. n Kowu- 

ur, n Îlkrek. n ASmMurpauiko. "ror(0) paAn: mi RHAkewe uk. 

ASEBO ROAHOH. 'TPWRAER. HHENXANOH BANAT. "PAROMRAEDE H W7 

Hăc Adăckea n norkpzAukoa. npkapeucinom. B0akpriS u(a)- 

met. Hapakauu. AH'TrHHUEp. Ha 'Toa np'kapeuennaa. WTH(H)HS. 

wi CEAO. ÎlerpHAcIpH. KAKO AA ECT EM. Ipăkaă. WTu(iua. n 

EHRVNAEHIE H SpHK H NOTBpZHAENIE CR BACAM AOXOACA HENO- 

PYIIEHHO. HHKOAHXR(E). a EkkH. n nn Aa c(a) neSanimaer, | 

8 tacwy a(b)r fapt den. K3. 

+ Gaam r(o)zu(o)a(u)uz Eeaaa. 

Ian AHp 

Traducere 

lo Vasilie Voevod. cu a lui Dumnezeu milă 
doma tarii Moldaviei. iată că au venit înaintea 
noastră. şi inaintea tuturor a lor noştri moldovi- 
nești. boiari. a mari. şi a mici. sluga noastră. Lu- 
pul  Dârlău. şi surorile lui Vărvara şi Stanca. 
fiii MWastez. nepoți Mariei.. şi nepoți de soră a ior 
Văsiian şi Isak. şi Coşciug şi Peatec. şi Dunti- 

>
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iraşco. feciorii Annisîei surorii Lupului. de a lor 
bună voe. de nime asupriţi. nici împresuraţi. și 
au vândut a lor direaplă ocină şi moşie. toate păr- 
țile lor şi partea semintiei lor. Lucaci. din tot sa- 
tul Petrileşti. care se desparte în pairu părţi. lrei 
părţi au vândul.a patra parle. rămas-a nevândulă. 
de oarece este ocina ultor oameni. care-i în tinutul 
Falciiului. pe Lohan din vatră de sal. şi din câmp. 
şi din padure. şi din tot venitul. aceia au vindut 
la al nostru crediueros buiar. Caracaş jitniciar. 
pentru patru zeci ughi. însa. aceia mai sus scrisă. 
partea lui Lucaci. facut-au schiinb. aceşti mai sus 
scrişi oameni cu Ionașco. Boldescul. ginerele lui Lu- 
caci. şi dala lui. alta parte de ocina din sat. To: 
dereşui. din ţinutul Sucevii. pentru aceasta parle 
din Petrileşti. deci boiarinul nostru Kuracaş. jilui- 
ciari. sculatu-S'a. şi platita toți deplin. acei mai sus 
scrişi bani. 40. ughi întru manule mai sus scrişilor 
Lupul Dârlau, şi Vasvara. şi Stanca. şi Vasiiau şi 
Isuk. Şi Coşciug. şi Peatec. şi Duwmitraşco. pentru 
acela noi văzând a lor. de buna voe. locmală. şi 

"deplina plata. aşijderea şi de la noi dat-am ŞI am 
îutarit. mai sus zisului. boiarinului nostru. Caracaş. 
jitniciar. pe acea mai sus zisă. ocina. din sat. Pe- 
trileşti. ca să fie lui dreapta ocina. şi cumpărătură. 
ȘI uric Și îutăritura. cu toate veniturile neruşeii. 
nici odănăoară în veaci. şi altul sa nu se amestece, 

In laşi anul 7146. Febr. 27. 
lasuşi Domnul a poroncit 

Şaidir 

NORLE 

1) Originalul hărtie; acta C. Leonida, proprietar Tărzii. 
(Surete şi Izvoade VIII, 203). 

2) Şaidir ui»cul care a scris ispisocul gospod în sla- voneşte, redaciase cu o zi mai înainte zapisul de vânzare a
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lui Lupul Dârlău în româneşte: deci se conslală că diacii 
din cancelaria. gospod, ca Şaidir aveau practică a două 

limbi în cancelarie şi că limba slavonă era mai cerulă în 
divanul gospod prin o leadiţie de cancelarie de cât în za- 

pisele dintre particulari. | 

104. Document din 7142, fără loc. 

Sumar : Zapis prin care Adam fiul Palaghiei, nepot lui Mi- 

hoci şi alţii ai lui vind părţile lor din Bogdăneşti lui Bechea parca: 

labul cu 16 galbeni şi 20 lei. 

Adee eu Adam. feforul Palaghiei nepotul lui 

Mihociu. eu de bună voa. mk denime | nevoilt uici 

invpresuralu. um văndut dinna patra parte de sat 

de Bogdânești | de ținutul Romanului. ce iaste par- 

Uk lui won Macau. eu am văndut | dinnacinerk park. 

din partk moşumieu lui Sotz. “partk mamei mkle | 

Palaghiei. şi a mătuşemk Nastei. şi a unkumieu a 

Onului. | pentu ce sau vandut ei partk mamei mai 

multă de căt ai&k „pn Bogdănești | în sat în obârşie 

1 tinutul Niamţului: de eu am vândui părțile lor | 

dintzatesta sat. ce mai sus serie. cu tot venitul de 

Lutinderil'k Bkchei bărcalabului de Bosdaneşti. de 

tinutul Romanului. si deplin | miau plătit întru maă- 

nule m'ble. cu bani gata. wbtu galbeni bani buni. 

ca săi hie lui ocină şi moşie. neclatita. denaintk a 

wameni | buni preut şi slugi domneşti. popa Avrinlie 

de Bogdănești | şi Îwn vist. de 'acolk, şi David de 

acolk şi Gavriţa d= acol't | şi Gurie de acola. şi 

Gligorie fitorul popei de acol'b. 

Şi aşijderk eu Creţul fitorul lui Lakire. nepotul 
23 

Surete II
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lui Miho€. iar am vândulu | partea tatanemieu lui 
lakim. cu tot vinilul. din tot locul. iar dintra | cela 
alu. şi dintracela bătrân ce mai sus_scrie, iar Bk- 
kei părcalubului | şi deplin mi iau platit Ion viat. 
din Bogdaneşti. şi Gapie di acol'k ] şi Gligorie de 
acolt. |] Şi aşijderk cu Ştefan. lizorul Gabiei | ne- 
potul lui Mihotiu. iar am vândut part uikmei. 
m'kle. Agahiei. ! iar dialracela sat. şi iat dictracela 
batran ce mai sus iaste scris | iar B'kkei parealu- 
bului. şi deplin miiau platit trei gulbeni bani buni. | 

„denaibt'k lui Gurie de Bostaneşti. şi Gligorie de 
acolk. şi Dumitru | de acol'k. Şi ajisdirk eu Zezion 
(iperuwh). fecorul Mariei. | nepotul Maicai iar am vân- 
dut dintracela satu. Şi iar diniracela | batrân. ce 
mai sus scrie. park moașe m'k Maicai: toală | cu lot venitul, din tot locul. ce sa va al'k&e. cu drep- 
tu!. |] iar B'kkei parealabului. Şi deplin miau platit. cu bani gala, | ciuci galbeni bani buni, denaintea a oamebi buni. preuţ Și slugi : donineşti. anume popa 
Avrinlie: de Bogdănești. Şi David. vist, | de acolk. 
și Lon diiac de ucol'k, şi Vrabiian de Ceratawani. : 
ȘI aşijderk. Ionașco fizorul lui Sotu. iar de hună 
voa | m'k de nime nevoit nici înpresurat miam vâu. 
dut part m'k | toata. de ocină şi moşie. cu lot vi- vitul din tot locul | jar dintracelu satu şi iar din- lracela bătrân ce mai sus scrie. !iar B'hkei parea: 
labului, ȘI deplin miiau platit întru mănule | m'kle. Cu bani Sala. doawzeti de lei bani, dena- 
inUk a oameni buni | anume Avrinlie de Bogda- 
neşti. și Nekitor de acol'k: și Vascan | de acort, şi 

 



— 119 — 

Poader de acolk. mai mare credinţă niam. pus ! şi 

peceţile. să să şlie. 
vit, 1142. 

6 locuri de peceţi rău eșite în cerneală. 

Acta Gh. Tabacariu, învăţător. Bacău (Surete şi I7- 

voada VIII, 337). ” 

105. Document din 7143. Mart 23. 

Sumar : Cartea de mărturie a Furtunei parealab de Neamţ 

pentru un furt de 30 stupi făcut de Gligore din Muşeteşti ot Neamt, 

Zale își amanetează moşia sa lu Bechea parealabul pentru a-şi plăti 

+ Ero aa PopTnă. NApRBMEVAĂ AE Hay. mape giceetv 

kw ukera eKpiCOapE. d HOACTBA RTM 4 gvpar Lairopie. deus. 

pva avu Faciaie WH Sas reale, A MomeTei AE WHHP'PVA Hm 

Mvavi. Bi CTVRN ă AH Hwu win a avi Mason mi aă Haoavii 

Ac Tlpaikei. UH ri cronn a Haarăn A£ Pvuuogi. Acu A4V 

pune. A£ Aa AAVe AA MEHE. AEUH EV AâM NUTPEGĂT AHHăHii- 

Pi a wamenui | ESBH. BY OATVIav AV NAIMACT LACTEE. EA. AV CIIVC 

KA ta apar KV dare cwiin. AEuH dat RpYT CEA AMȚE Ad 

tati ȘI "TEMUHUA. să CaV pVraT CA Ade Că naaTkekz BVEA 

EAE WRPVEANACp. II PASBA ME, Acui BYVRATEAE ZI BaNInASp 

AV nAZPHT. tap. PARA ME HA aEVT RS ue nazri, ue AY AVâr 

Fanregie uit TaTacaY Bacuaie Iu „NASCĂ SIareauua. A£ dă 

Rkek npaKzAARVA At BorAzHep î erai HEpBONIH <A nuuepk 

Tatuawvp ui. 7 RERMENU AC WÂp ABAWPHT. Ac Mk AAT Auie 

AE Mă NARTHT PASBĂ. Aunantrră AVU Mapey oriuk uri AU 

nani au AaBHA, Af BorAzei. UH Aunanui Tk cRaV uy- 

avu. tap Baciane um Slireannă. IH feuwpfa cAV Panrepne. a 

Aa b'kKen NP ARBAAEVAIII. map 
Ae Wu ă maneca. a zi: 

zi ANII CAT AH TisrAzuri. RY "POT ReMTifA. A PYEVpoD dna-
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"Aa a Slireaniitee. Apenry | awkat BRATE. 46 AV AVar Ac aa 
RER. ap Atianrrk Aurasp Want: 16 Man ce Rave cpu, 

AR Fapavr aapr kr. 

Popryua (|. p. o pasere) 

Acla Gr. Tab eariu, Bacău ; lvarle important ca cu- 
prins juridic, fiind penal. Surele şi Izvoade VIII, 339). 

106. Document din 7144. per. 4, laşi. 
Suma»: Cartea lui Vasile Vodă Lupul _cătră Grată din Ce- relevani pentru alegerea părților Bekei şi a Ghervăsoai din Bogdă- neşii, 

+ Hw Vasilie Vocvoda. bjiiu milostiiu gospodra 
zemli Moldavseoi. Scri>m domnia mea la slu | ga „domniei meale lu Grată ([pama) den Ceretewani. 
dkca ca (sic) vei vedea carlea domniei || meale. iar lu să mergi la sat la Bogdâneşli. şi sa slrângi oa- meni buni || megiiaşi de prenprejur. și să aleagili o parte de ocină a Slugii | noastre. a Beachii cau fos pârcălab. den sat den Bngdaăneşti. care ocină au | cumpărat de la Nekiza nepotul Lui Păun den cămpu și din vatra || satului, şi din tot locul. cum va fi mai cu direptul, Și cum veti ști ll voi cu. sufletele voaslre. aşa sa hotarz:i şi cum veți aleage şi | veţi „hotărâ. şi faceți o sc.„soare de la voi. săsi facă și || dir'kse domneşti. aşijdere sa alegeţi şi partea Mi Liepacoae deacolea || dentracel sal, ce mai sus 
Serlem. den tot locul şi Să 0 dați pre măna slu | pei 
Noastre Bkchiei. pentru caci w au platit de dajdie cum au arălal. | și hârtie de la dăbilari. iar dei 
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va părea cu strănbul. să le dai zi. să vie să | stea 

de fata denaintea domniei meale. şi să le faci şi 

hăvtie || de zi. atasta scriem. întraltu chip să nu fie. 

u las leat 7144 Dec. 4. 
Saam gspdânz veleal 

Patrasco Başot vel. logofat. 

Originalul hârttie, acta Gh. Tabacariu, Bacău (Surete 
și lzvoade VIII, 343). " | 

107. Document din 7147, Ghenar 5, laşi. 

Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Caracaş jitnicerul 
cumpărătura ce a făcut cu 15 galbeni în satul Petrileşti pe Lohan, 
a patra parte de la Ihnat şi seminţiile lui,toţi nepoli.lui Birlad. 

+ Tw RacHaie. ROERWAA. BXIIS MACTIIO FCOAPA BEMAH AWWA- 

AARCRAW. tote uipuinAaviirk npka aa. | n npaa, Secu înunatu. 

MWVAAARCRHMH. BOAEBH. REAHKUMU. Hi Maat | HxuaT. n As- 

aur ps par Hynar. cuge Hanna Eur Băpaaa. n "Tux 

Mapuna ! axa Gac. RuSta Băpasă,. H flzrazanuia. cecrpă 

MapH RH. 00 HX ACRPOR. ROAH HERHM HeilOHSXRAEHHU. AHHIpHCEAC- 

RAU. H MPOAAAH EROĂ MpaRăa | WTHMA. ÎI AAAHHA. ETEPATAA 

uacr, wresas ler patul ta loan, ro 3 gawcT | PaauiRe- 

ROAS. WT RAPAS CEA H WT noak. u wr akc. i WT REC NPUKOA, 

"oa | ngoaaau. Hueaw B'kpnoms. .goakpun Rapakanu XHTHu- 

uApH. paan NeTHaAtekT | Srapekug. H RZCTaAAcA soakpun Han. 

Kapakaui Xuruuwkp. n Sanaaria. | Race HCUXĂANE. THE BHIUnu- 

cânuk nii3u. d. Srapckuk. RA pSku. Hyhar. |u Avatrpv. ui 

Gannka. n Magna. n AĂzrAzanuă. HHO aihl, 14K0 Sena. i 

MEA HHMH. HX ACEO ECANOE TOKMEX. H HCNOANOH, B4A4T$, 

PARORAEBE | n WThac. AAACKOM. H NOTRPBANXOAL. BHIIIIICANI - 

OM. Kapakanni APPUHUAU. Hă "Toa | NpEApsueuiHaă, WerRpATĂA 

uaer, esao wr IleTpHaetii. Kato Aă £6T EMS NpaBaă. (WPHHA !
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H RHKSNAEUIE. N SpHR. i NOTROBRAENiE. CA RACRAM ACKACAI, 

nenopSuieuno HHKOAnRE. | na RRR UI. nu Aa CR ue Savinaer, 

S tac ake Fps re. E. 

GaaM PENALA REAMA. 

Fakpua Marea Rea aorăbar 

(|. p.) Iana up 

Traducere 
— ua — 

lo Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 
țării Moldaviei, adica au venit înainlea noastră şi 
înaintea a lor noştri moldovineşti boeri a mari şi 
a mici Ihnat şi Dumitru fcatele lui Ihnat, li Blin- 
căi, nepoți lui Bărlad, şi iarăşi Mărica fata lui 
Sas, nepoata lui Barlad, şi Magdalina sora Maricăi, 
de a lor_bună voe de nimeni siliţi”nici învăluiti şi 
au vândut a lor dreaplă ocină şi moșie a patra 
parte din satul Perrileştii pe Lohan, ce-i în ţinutul 
Fălciului din vatra de sat şi din câmp şi din pă- 
dure şi din tot venitul, aceia au vândut'o  credin- 
ciosului nostru. boiarin Caracaş jilnicerul pentru 15 
galbeni. şi s'a sculat boiarinul nostru Caracaş jil: 
nicer și a plătit toţi deplin acei de mai sus scrişi 
bani 15 ughi. în mânule lui Ihuat şi Dumitru și 
Elincăi. şi Marieai şi Măgdâlinei. Deci noi cum am 
văzut intre dânşii a lor-de buza voe tocmală si de- 
plină plată, aşijdere şi de la noi dat-am Şi am în- 
larit „mai Sus scrisului Caraeaș jitnicer pe acea de 
mai sus zisă a patra parte de sat din Petrilesti, 
ca să-i fie lui dreaplă ocină Şi cumpărălură şi urie 

a
p
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şi întărilura. cu loale veniturile neruşeil niri o di- 

năoară în veci. Şi altul să nu se amestece. 

| In lași la anul 7147 Ghenar 5 

lusuşi Domnul a poroncit 

Gavril Maleiaş vel logofat 
Şaidir 

Acta C. Leonida Tânzii. (Surete şi Izvoade VIII, 277). 

108. Document din 5156 August 2. Suceava. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Torga b. v. stolnic 
cumpărătura ce a făcut în salul Băbiceni pe Bărlad, în gura Crasnei 
cu 200 ughi, de la Visarion şi Loghina fii lui Bogza biv Jogofat. 

+ Hi Racnale ROEROSAA. BERI MACTIIO PCNApA 3EMAN AMwWa- 

AaReRoH. wăse npinAcinE' npk Ham. n npka, EZCHMH HaluiAn, 

AMWVAAARCRUMH | BoakpH. BEAHRHANI, H MAAHA.  RitcapiWH Ka: 

AVrEp. H cecTrpa ere dorunua. ciige kwrân BHE Awrbr. u 

ca RuSuui cRonm | ASmntpauike cun Bveka. H Aasep cun 

Fapnapii. Azuti Borsa awrâkr. 10 HX ACBpOn BOAE. Heat 

HOWVRAEHUH. AHHH | NHCEASBAHHH, H NpOAaAn HX NIpakă WPHU4 H 

Atata. we Spuk uro nataa AEa, uk wr (loc gol. Ilgrpa 2) RoEROAA 

ceaw | bzenukuiu, uro na pbuA apasa k. Bă Ser Bpacuu, $ 

KOASCP GPaaViiocROAWY. CA BPVA BA MAH, H CA AMACT | 8ă Ruu- 

HOPpAA,. H 3a CRHHOKATH. H CA BEC NPHXCA,. "TOE WHH IIpoAdA. 

ui eMS Rkpunomr. nii$ Hwpra EHIE | IÎH REANKIH CTOANHK. paAut 

ABE To SrapekHk. NiiSH. POTORU. H NAATHA BXCH HCIARHHO, PHX 

uiiSH BHUI | IHCAHHHM. €. SrapcKHX, NSH roTroBH. EA pVKU 

FiHcapitti KaaVrep. n CECTPH EA ĂWrHua. H RHVUA HA. ASam- 

"rpamko |n aasp. căRn Bvekh, ui Bapkaph. Aziih horân aw- 

ror. wr mpa, Bau. n npEa, năuiimn BoAboH. â Xorâp 

TOE | CEAO Kagnukuiţ. H €4 EPSA SA Mann, V EPXMA E. EET WT
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pkua Kpacuu. ASaniti na lpăaaa, Aaa ph cerpai meu. 

a HoAăarv cc ww noro hpaaai th AAA IRI Rai. 

UT9 VP NSCTABAEHNH | răec(a) kakvuakir ct ApSruy goTrapx. 

TRAI paAti. RAKO Aa EAAET EAW HI wr TENARAUI. IpBAKAA  WFH- 

HA. | H BHkwnacuie n Spuk. n NOTRPARAcHiE. CA Rack Acyo- 

ACM  HENOPVILELAO HHROABKE HA RER. a Por SpHR ue Wa 

HAamu. . Ha “poe ceao zinu'kiiu. empeke Ada K% pSRU Boahpunut 

HăLU BBIIINICAHHNAL. H Hu Ad c(A) ne Satninaer, ” 

BEE VP dc. MEA ARFVCT HK ANA 

Gaam renAHA Rraaa 

ToAepauko Rea awrozer Hctaa 

AsSavurrpanne 

. Traducere - 

“Io Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 
țării Moldaviei, adică au venit înzintea noastră ŞI 
înaintea tuturor alor noștri moldovineşti boeri a mari. şi a mici Visarion călugărul şi sora lui Lo- ghina, fiii Bogzăi biv logofăt, Și cu nepotii lor Du- 
miiraşco fiul Buscai şi Lazar fiul Varvarei, copii Bogzai logofatul. de a lor bună voe. de nimeni si- liți nici învăluiţi şi au vândut a lor direuptă ocină şi moşie din uric ce l'au avut bunul lor de la... 
Voevod, satul Băbiceni, ce-i pe apa Barladului, în gura Crasnei în ţinutul Falciiului, cu vad de moar: în Barlad, şi cu loc de vie și de fanat şi cu. tot venilui, acela ei l-au vândat la a! nostru credin- cos boiarin pan Iorga biv wel stolnic, pentru două sule ughi bani gata; și au plătit toţi deplin âcei bani de mai sus scrişi, 200 ughi. bani gata în mâ- nule lui Visarion călugărul. şi sora lui Loghina şi nepoții lui Dumitraşco şi Lazor fii Buscăi. şi Var- 
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vara, fata Bogzei logofătului denaiulea noastră şi 
denaivlea a lor noștri boiari. lar hotarul acelui sat 
Băbiceani şi cu vad de moară în Barlad, este din 
apa Crasnei, în jos pre Bărlad pană în apa Straj- 
nei. iar în lung este din apa Barladului pănă la 
niscareva petre, ce sîut aşezate uude se impreuna 

cu alte hotare. Peunlr'aceea ca să-i fie lui şi de la 

Domnia mea dreaptă ocină şi cumpărătură şi uric 

și întăritură cu loate veniturile, neruşeit nici odă- 

năoară în veci. lar acel uric ce luu avut pe acel 

sat Baăbiceai?incă Pau dat întru mănule boiarinului 

noslru mai sus scris şi allul să nu se amestece. 

Scris în Iaşi la anul 7156 luna Aug. 2 zile 

insuşi Domnul a poroucit. | 

Toderaşco vel logofăt | 
Dumitrașco 

Acela C. Leonida Târzii, Fălciu (Surete “şi Izvoare 

VIII, 281). 

109. Document din 7161. Feve. 24. Lişi. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul dă rămas pe călugării de la mă- 

năslirea Adormirei din Iaşi. în pricina 'cu Iorga stolnic pentru ho- 

turele moşiei Băbiceni, din gura Crasnei pe Bărlad. Se pune te- 

răe 24 zloti. 

+ Hw Pacnaie ROEBOAA RX MACTII PCUAPA EMAIL AWVA- 

AARCESU. Ww%(6) npinAcA EBA, Baa. în EPEA RZCBAUL HALA 

MWAAARCRI AU BSAkpIl. | REAIKHAVI, UI AVAAHAUL, AVAB Rdas- 

CEDI WWP EPA ÎNHCTIID. WP 'TPET 14 IERI. PAEAAA Senenie BĂNă&. 

sm “ekraan aa ai. | np'Ea, Has Mor RpAT. Că Boakpuu$ ainu. 

[wpra BR Bea CTOAHHS. PAAN MARA XOTAp. WP CEAO Go 

UA. UT CT HĂ Bjeuna. | 8 aser PacaSckomă, 11 ceAe 

xnuerkiun. vru na Bpena S Râscr Panu HEROAMS, CAE SIAAAFr. 

AB Wait HăaSrepul, WT ETAA 

Bpena S hapaa AA. ph i a 
92 

Surete III
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ÂMNCTHp.  EHWIRHeaHtnat. aă(e) nepemnuSat Xerap ceas na CKo- 

uyanum. uspe3 phua Epţa)cua. ui Supkeeao | aa nai Roakpu 

ami Hivpră croaunk. "raa GVKATY Bă XOTAp. KB YOTap CEAO EAIS 

B&BHUEHHAM CR CAS CROEMV. d Bsakpnus | nam Hwpra erroa: 

UE. "TaRW WTEAMĂA NpEA, Hai, KARS wi EVIINA "POE Cta 
.. ' aa „w'r hneapiwu Bwraa BaaSrep. ui Ir ceerpa ro dorina pH uri 

IHEHY HAEMERHILH HX. N SKABORAA NPAA, Haat. ui SpHik. wm Ile- 
pă BOEROAA €Papare. n NoRiIAaeT "poe ceas (loc goljurose | nul 
ianiver Bazuukun. ca Kkorap AaAo cricun Bocu. a yorrap 
CA9 RAnSPEpH. 'TaRORAcpr, AwekSaa Acrirkua | Kpcury. a Man 
ROAUIE RE HMAET Wu HUH cANH9, "pay uepee Kocutni. ru 
TENARANH H Băcero fiulero caRkra. CRARTIIXoA | ui Taxe wapk- 
"POLOM HAM BAKWH. RARE Ad HAAFCT Wu CAMOTPHTUH Pa cc 

ARAH ACEDA, WT WKpenH MEXIauiH. ARO BHaAHl | cz cRWHAUL: 
AIMDAME. Aa NOAACT BU4PH FENRA. u C&TROPHLW HA AHCTY 
WT PeNAMH. A9 caSra nâul. Eekau Vevaa i Spkanua wr Bpaaaa, 
KARO Ad HAT wi cnpkraru, aan ACBpH. si capu caSru | 
PCIApERH, WT WRBCHRI AMERIAUIN, 

TH [wap 
H Aa c&MaTparr. ! aa pbay 

HHHw caSră Ham Hpman ea. MSUISA,Y TAM CA 
MOTA aBĂH ASEpu H CTâpu casra r 
wr EApuu. n Toantp yeni KdaSrep 
n GOnata wr Illepizkauni, + 

enApetu Hatavk | Bupnaa 

n Gaga wr Horiutkp 
1 ToaAtp Ilpaat wr Ewpuu. | n Ba 

„AB Wwr Ackoanna. n Cumuwu wm TAN, 1 Îzenr WTP Ta, n 
Toantp Hkrpiu wr Ta, H flnApenka WwP Pa. ui Hwu par 
Hacuais | we Avapaa. u MasSaa wm ram, 
men, H llerpk we ram, 
COaae. n Fiwprie lb oaAo 
CPApH BRZcnH'raau 

H Kiipuuu wr Roc- 
n Îieau we ASnna. u ToaAcp wm 
Ein | n nuinuy mnoru ASAH ACEpu Hi 

Ha HHX. RAO WHH Banu cx cReuaui AAA, „A WHI BEC  RABAAN. RAkO | Accksaer XwTap  Gkounykannna, ASrienu. Acaiin Kpacun, A Măi BWauie He aAaer RaiSrepu nu FANS "PpARS uepze kpacuu |n Rwraa Baa &pRhe nea Akwpuuk AtWarrku Bean n RAAPHAN îi FANA camp. 8a uax$ ue Sun. 

  
o
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AMAN PAM ia Tea | BVRAT 84 XoTap BaBuuaninat. cure ca'kaAk - 
"PFACPESEr TU AAN ACRpn. RU NHCANEHM. CA CROHAUI AINAA. 
MUN | MABHHUA Râul RAASTEBII WT7 CTPâa MUCTHAD. RRIMINHCAN: 
uHA, Scneiia BÂUA Wu Bocraan wTr upEa, ama n NBA, Ha- 
MIHAI | BCARpH n WwT Bee ARW BEMCRON. a Boakputi ua. 
Hara CTWANHR. WH ENpARHACA N MOCTARHA CoRH Enz kaA | 
Baa. $ &ueTitap Hanu. ra PAAtI KARE Ad HMACT WH ApE:KaPH, 
CORH Bec koTap, ceas Ezenubuna, AakAc riziu | Kpacun: n AA 
BE MAMET tan. PErarii. paAtt cia ph unkoant na hau. n 

un Aa c(b) HE wpmuiuar, 

- nuc $ tace Ba(k)ro +apăa. Zen. ka, 

Caan r(o)en(o)a(una keaha. 

 Tewvprie Iledau usa aorzbr nekaa. 

| ASmrpaute 

Traducere 

lo Vasile Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domu 
Lării Moldaviei, ială că au venit înainlea voastră şi 
îuainiea alor noştri loti moldorineşti boiari a mari 
şi a mici. rugătorii călugări de la siânla mănăstire 
din Târgul laşilor, numită Adormirea Maicei Dom- 
nului, şi sa pâril de față înaintea noastră cu mare 
pâră cu bozrinul nostru Iorga biv-vel stolnic, pen- 
tru câteva hotară din satul Scociuhani ce-i pe 
Crasna la tinulul Vasluiului şi satul Băbiceauii 
iarăşi pe Crasna la ţinulul Falciiului, unde se varsă 
Crasna în Bârlad, zicând rugătorii noştri calugări 
de la sfânta mănăstire mai sus scrisă că le-ar fi 

schimbat . hotarul din salul lor Scociuhanii peste 

apa Crasnei și le-ar fi alipit (luat) boerul nostru 

Iorga stolnic acea bucată de hotar cătră “hotarul 

satului său Băbiceanii. în lăria sa, lar boiarinul
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nostru Jorga stolnic usifel a răspuns inaintea noas- 
tră, cum dinsul a cumpărat acel sat de la Visarion 
Bogza călugăr. şi de la sora lui. Loghina şi de la 
alte semințenii a lor şi au arătat inainlea noastră 
şi uric de la Pelrn Vodă bătrânul. și se înlinde acel 
sat . . . care acum se numeşte Baăbiceunii cu ho- 
tarul pănă în malul (rasei. Iar hotarul satului că- 

" lugărilor aşijderea se arată pănă în malul Crasuei. 
lar mai mult să au aibă ei treabă peste Crasna; 
deci Domnia mea şi cu to! al nostru svat am ju- 
decat și asitel le-am aflat lor lege, ca să aibă eia 
se arăta acolo cu oameni buni, din mejiaşii de prin 
prejur cum ştiu (rădica) cu sufletele lor, şi să aducă 
ştire domniei mele, şi le-am făcut lor carte de la 
domnia mea. la slugile noastre Bejan Gheuca u:- 
readnic din Bărld, ca să aibă dânsul a stringe 
„oameni buni și bătrâni slugi domnești, din megieşii 
de prin prejur, şi să arate pe râud acele hotara. 
„Deci sluga noastră Bejan Gheuca mărs-au acolo cu. 
mulţi oameni, Kirila din Edrici, şi "Toader Bujenit 
călugăr, și Sava ot Coliceri, şi Onaca din Şerba- 
neşti, şi Toader Pralea din Corni, si Balaban din 
Docolina, şi Simion de acolo, şi Vasit deacolo, si 
Loader Negriş deacolo şi Andreica deacolo, şi Ion 
fratele lui Vasile din Dumbravă, şi Neeula deacolo, 

„Si Toader din Odae, şi Gheorghe Boldovin şi ali 
„Mulți oameni buni şi bătrâni, înlrebat-au pe dânşii 
„cum ei au ştiut cu sufletele lor, iar ei toti au ară- 
tat cum se întinde hotarul Scociuhanilor numai 
până în malul văii Crasnei, iar mai mult nu au 
calugarii nici o treabă peste Crasna; si când a fost 
Ureache vet dvornic tarii de jos dânşii au platit şi 
o moarle de om ce s'a facut acolo pe acea bucală 
de hotar a Babicenilor; astfel au marturisit acei oameni! buni mai sus scriși cu sufletele lor. deci rugătorii noştri călugări de la sfânta mănastire mai Sus scrisă Adormirea Maicei Domnului, ei au rămaş 

  
=
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dipainlea noastră şi denainlea a lor noștri boeri şi 
din toată legea țării. lar boiarinul nostru Iorga stol: 
nic Sa îndireplat și şi-a pus lui ferăe 24 zloți în 
visliarul nostru. Pentiaceea ca să aibă ela stă- 

pâni singur tot hotarul, satului Babicenii până în 

malul Crasnei şi să nu aibă a se pâri pentru a- 

ceastă pâra nici odănăoară în veci. Şi altul să nu 

se amestece. | 
S'a scris în laşi la anul 7161. Febr. 24% 

Iosuşi Domnul a poroncit | | 

az Gheorghe Stefan vel logofat iscal 
+ Dumilraşco 

Acla C. Leonida, Târzii, Fălciu (Surete şi Izvoade 

VIU, 284). 

119. Document din 7155 Febr. 25. Iaşi 

Sonar : Vasile Vodă Lupul dă ramas pe călugării dela bise: 

rica Uspenii din laşi în p iciua cu răzeşii de la Ruşii de gios la Va- 

sluji, pentru holarui Corţeştilor. Răzeşii urmaşi direcţi ai lui Clănău 

spatarul plătesc ferăe 12 taleri. - 

+MHw Vasilie Voevod. bjiiu milostiiu gspdrza 

zemli Moldavscoi. adecă sau pâril de față înnaint'k 

domnii m'kle şi înnaintk a tuturor | alor noştri bo- 

iari Moldovei. rugălorii noştri călugări de la sfânta 

mănăstire. unde iaste hramul Uspeanie preas(fin)- 

Lise vldeţe nașe b(ogorodi)ţe i prsno dvii Marie. (prea 

sfintei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare 

şi pururea fecioarei Mariei în trăg în laş. cu slu- 

gile noastre. cu Toader şi cu fratesău Cozma 

şi cu Pătraşco şi popa Statie şi sora lor An- 

nesia şi fetorii Sotroniei, toţi fitorii Varvarii, ne-. 

poţii ai Plăcsoae, sirânepo | ți lui Clănău spăta-
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riul. aşk ..., rugatorii noştri călugări... 
ri, „n (sat a lor. la Costesti pre | apa Barla- 
dului în ţinutul Vasluiiului. iar slugile noastre Toa- 
der şi Cozma şi alţi fraţi a lor au zis cum acele 
mori nu sămtu pre | holarul satului Corțeştilor, ce 
sâmtu pre hotarul unui sat a lor ce să cheamă 
Rusi. de %os. pentra&k domniia mea socolilam cu | | 
lot sfatul domnii meale, şam trimis acolo un bo: 

“arin credintos. pe Ursul vornicul de gloală de au 
+ strâns wameni buni bătrăni | megiiaşi de pre în- 
“pregur şi leau socotit hotarale cele bătrăne pre 
unde au fost din vacu. ce nu sau aflat aceale mori 
pe hotarul sfintei mănăstiri ce mai -sus scriși Cor- 
teşiii, ce sau aflat pe hotarul :satului or (sic). 

a Rusilor de tos. şi acei oameni buni bătrâni | mc- 
giiaşi. ce au strânsu boiarinul nostru ce mai “Sus „Scris Ursul vornicul de gloată, ei toţi au mărturi- sit cu sufletele lor | cum au slugile noastre ce mai sus scrişii Toader Cozma şi alti fraţi a lor doaw vaduri de mori la lrei sate a lor ce au ei unul | “lingă altul. anume satul Rusii de sus, şi satul Bu- ciumeanii şi satul Rusii de %os. ces despre sat des- pre Corţeşti. unde li să impre | ună hotarăle. deci slugile noastre 'Poader și frații lui Cozma şi popa 
Statie şi sora lor Anesia | şi fetorii Sofroniei. toli fetori Varvarii, nepoţii ai Plăcsoae (an nazkcoas), Stranepoţii lui Clanau Spălariul, şi sau îndireptat 
Și şau | pus herăia (Xepza) 12 taleri in visteariul domnii meale. iar rugătorii noştri călugării au ra- 
mas din loata leagia (4kua) noastră şi a ţărăi | şi o DT 2 e
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li său pus călugărilor şi zi (su) să strice morile de 
acolea săş(i) | faca ei mori pre locul l9r. unde vor ! 
avea loc de mori. nu mai să nu le | înneace vadu- 

“rile acestor oameni ces mai sus seriş. nice sa să 

mai părască acustă pără nici odăbăoar(a) în veaei. 

int slugile noastre | ce mai sus seriş să le hie 

şi de la noi salul Rusii şi Buciumenii și Rusii 

de gos dereapte ocini şi moşii, şi.uric şi întări- 

tură | cu tot venitul neclatite în veac în da sea 

ne umişaet. (şi altul sa nu se amestece). - 

u las vit 7155 Febr. 15. 
Saam gospodna veleal. | 

Toderaşco vel logofat iscal | 

Dumitraşeo 

Acta C, Leonida, Târzii, Fălciu (Surele şi Izvoade 
VIII, 288). Sa 

11]. Document din 3146 Mart ?. lași. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul întărește lui Caracaş jitnicerul cum- 
părături ce a făcut cu 42 ughi în sutul Dragoteşti, pe Lohan la Făl- 

siu, şi anuine jumătatea di: jos de la Visarion Bogza călugărul şi 
sora lui Loghina, copiii lui Drăghici Bogza logofătul. 

lw Banate goegoaa. Bito atacrite Lenapz Beatani 

Mowagatckou. we npunacurk nprka, Had H. np'ka Sena 

- | NUUHAMI,  MOAAdBCRHAMH oa'kpu. EEAHKHMH H Mă4HMH, 

Eucapnon Borsa kaaSrep. n || cecrpa cea. Aoruna. cuge 

Apzunu Rorak awrodser. no Hk ACEBON BOA HEKItAI 

HENOHSAAEHHU. | AHHUPHCEACBAHH, Hi DPOAdAN CROA HpARAA 
: q | 

WTHNA, We A EAuNA.  NOAOEHNA ce4o ApPATOTEI|. i HMHad 

uacm, awkero za emagone, ta doxan. ure 8 acer Das
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uitockoM$. ww: garpS ceno n wT noskiu wm ac. Hi WT 

REC NpHXOA. oa Npoaaau. tueatv B'kpioaw noa'kpuu. Ra: 

PARA XUTIHUAGU. HI Bân4ăTHA | ueTPHpE ACAT n ABa S- 
rapekuk. u Bacraaca Bos'kpnn nam Rapakau. Ku Tunuap. n 
BANAATHA | Bace HcnRAHO, 'TuX RH cani ms. AR, 
Srapekux. az pSru encapuwu Rora'k | n ceerpn canoe Ao-   

THHA MHO MRI, BHATERUIE, HE AOBBO ROANON MOKA. 1 HC- 
MĂAHSE | Banaatr$. Takoatpe. n WPHac. Aăgoțoai. n nor 
RR ANXOMm, EHui nucannoatv, Rapakarn | urunuApii, ua "oa 
Up'ka peuehitaa. uoASBHIIA cea ApzroTreaţin.  u:KHAa  uacr, 
RAO | Ad ECT EM. HOT ac HpABaa WTA. ui eukSnactie, 
n Spit n nomRpzaeiie. ca Back AOXOAcA | nenopSuneunie. 
Jukoau(€) na ku. n ru Aa c:k ue Sanuarr, 

8 ac. ar. spus. apr. 3, 
Gam Tenana Beaaa. 

Vanpua Mârean nea aorodem 

IAN AHp 

Traducere 
cc — 

„lo Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn tării Moldaviei, iata au venit înaintea noastră şi inaintea tuturor alor nostri Moldovenesti boeri. amar: Şi a mici. Visarion Bogza Calugher şi sora sa Lo- ghina. fii lui Drăghici Bogza logotet, de a lor bună voe de nimeni siliţi nici asupriţi, și au vândut a lor dreaptă ocină şi moşie jumatate sat Drăgoteşti. partea din gios, cu loc de heleşteu în Lohan, ce-i în tinutul Falciului, din vatră de sat si din "câmp și din pădure, şi din lol venitul, aceia a vândut cre- dineiosului nostru boerin Caracaș.. jienicerul, şi a 
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plătit palru zeci: şi doi ughi, şi sa sculat boierul 
nostru Caracaş jitnicevul şi a plătit toti deplinacei 

mai sus seriși bani 42 ugbi, în mânule lui Visarion 
Bogza şi a surorei sale Loghina. Deci noi văzând 

alor 'de bună voe tocmală şi plata deplin, aşijderea 

și de la uoi am dat şi am întarit mai sus scrişu- 

lui Caracaş jitnicer pe acea de mai sus scrisă ju- 

mălate sat Drăgoteşti partea din gios ca sari fie lui 

şi de la noi dreaptă ocina şi cumparătură şi uric şi 

întaritură cu toate venilurile peruşuit nici odănă-! 

oară în veti. 
In laşi la anul 7146 Mart 7. 

lasuşi Domnul a poruncit. e 

Gavri! Maleiaş vel logofet. 
Şaidir 

Acta C. Leonida Târzii (Surete şi Izvoade VIII, 206)- 

115. Document din 7147, Dec. 24. laşi. 

Sumar: Zapisul lui Ihnat cu ai lui prin care vinde a patra 

parte din Petrileşti pe Lohan cu 15 galbeni lui Caracaş fitnicerul. 

+ Adecă noi Ihnat. şi Dumitru fratele lui Ihnat. 

fecorii Elincai | nepoți lui Bărlad. şi Marica și so- 

rusa Magdalina. featele | lui Sas. nepoatele lu Băr- 

Jad. scriem şi maărturisim. cu cest zapis l al nostru 

cum noi. de buna voia noastră de nime nevoiti. 

pice asuprili ' am vândut. a noastră direaptă ocină 

şi moşie. apatra parte de sat de Petrileşti. pre 

Lohan în țănutul Falciului. den vatra | satului. şi 

den cămpu. şi den pădure. şi den tot venitul. | a&kia 

am vaudut dumisale Eupânului Caracaş jitniceriul | 

direplu cinci-sprazkte galbeni. şi neau platit dum- 

Surele II 
25
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uneali deplin | acești bani. 15 galbeni. la mana 
noastră. şi aiasta toemală. | au fost dennainlea du- 
misale. gupănului. Lupul Prăjeseul. | comisul. şi 
Grama jitniciariul. cel mare. şi Racovita | log(o)fa- 
tul. şi Stratulat sulgeariul. şi Neaniul şi Vasilie 
Roșca | vornici de poarlă. şi au iscalit aceşti bo- 
iari toţi. şi au i pecetluit. ŞI eu Saidir am scris 
să s(a). ştie. 

u las Il. 7147, Dec. 94 
Grama jitaie. (. p.), az Stratulat flori sulgiar iscal. 
iăcovița Cehan log. (|. p.), az Neaniul dvornic iscal, 
az Lupul Prăjescul comis, Vasile hoşca vornic, 

|. p. un leu cu coada sus. 

Acta C. Leonida, Târzii. (Surete şi Izvoade VIII, 267). 

113. Document din 7156. Mart, 15. fără loc. 
„ Smar: Zapisul Ini Târzii prin care vinde lui Ionașco din Cos- teşti partea lui din Oscaţi giumătate dinti'un cu 15 lei şi 2 epe. 

Adecă eu Tipsi. scriu. Şi ma 
zapis al mieu. 
a me bună y 

rturiszascu | cu cestu 
de nime nevoit. nice | asupril. ee de 

OA. am văndutu | a me dereapls wcinz şi moşie din sutu | din (Oscaţii. gumalate de ba. trânu. lui Ionaşco | din Costeşti 
cu loc de arina. | cu loc de 
pre ace gumătali | de batran. 
zici | lei bătuţi. şi ne am locmit 
ot Costeşti şi Craciun 
şi frafesau Zahirie ott 

cu vValra satului, 
iânu. şi miau (dat) 

dw.p iape şi cinspra- 
denainte lui Iţarașco 

ottam. şi Gheorghiţa wltam. 
am | şi Postolake Micodin ot- 
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tam şi Costantiv | ottam. şi Tanasie ot Radeşti ! 

si penlcu credinţă ne am pus degetele. | ca sa stă) 

glie. „vit. 7156 mes. Mart. 15 dni. 

REX 

Acta C. Leonida, Târzii, (Surete și Izvoade VIII, 268). 

114. Document fară dată (catră 7144). 

Sumar: Zapisul prin care Ştefan Beakea dă lui Furtună pâr- 

«ălabul de Neamţ î0 stupi neroili şi 10 lei bâtuți pentru al scăpa de 

moarte pe Gligzorie feciorul lui Vasile şi Anghelinei din Bogdănești. 

Adecă eu pwpa Chirilă. den Prăjeşti. şi Du- 

mutru deacolea. şi David ot | Bogdănești. și Marco 

ol Prăjeşti. i Grap ot Cereteoani. maârturisim noi 

cu | sufletele noastre. cum am văzut noi. «cu ochii 

noştri. şi am auzit cu urechile | când au dat Ysilie 

cu femeia sa Anghelina. ocina sa. şi a fraților] 

săi toate.. den sat den Bwgdaneşti. lui Stefan Bea- 

kei (Riker) derept ce iau plătit | pre fecorul său pre 

Gligorie. de la Furtună părcălabul de Neamţut | 

(Haauy) că era sal spâuzure de un furtușag mare. 

ce furase. deci sau rugat | Pkkei sal plăt'kască. 

să nul lase. să piare. şi au dat Brkrt. | 10 stupi 

neroiţi, şi 10 lei bătuti în mâna Furtunei | de- 

naiutk noastra. d'tasla toemală. mărturisim | şi 

radicăm voi cu sufletele noastre. şi vom mărturisi | 

şi înaintk mariei sal(e) lui Vod. de ne vor pohti. 

toe pişem. 

Acta Gh. Tabacariu, (Surete şi Izveade VIII, 362). 

3 puceli în fum.
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115. Document din 7144, Sept.. 19. Iaşi 

Sumar : Cartea lui Grapă spătarul rindvil de Vasile Voda Lu- pul să cerceteze ca să plăteasea bucatele câte iau peril lui Beakei păreâlabul. de cătră Mereută şi fratesău că au platit de mult dabile. 

1 lo Vasilie Voevoda bjiiu milostiiu gospdia. 
zemli Moldavseoi. seriema domzaiia mb la | sluga 
dumnii meale la Grapă spăt. den Ceraleoani. dama. 
ție ştire ca dumzuii mâle || sau jeluit sluga domnii 
mile Ștefun Beakea parcalabul de Bogdaneşti pre. 
Mere | uţe (meprovug). şi pe fralesău 'Tanasie ot lama 
zicându înnaintea dumnii' m'kle. că Au | platit de 
multe, dabile. şi au arătat şa hartii de la dabilare. 
dereptu a&k [['d'kca vei ved'k cartk dumnii m'kle. 
iar lu să le fu Ikge. derepla sei plăl'kscă || buca-. 
tele.. câte jaur'perit intra&kle dabile, sau să le o. 
preşti ocină din sut diu Bogdăneşti. || şi se o dai în; 
mânule B'kkei pracalabului. iar de va părea cuiva 
cu strâmbul. iar tu se le dai si| să stea de faţ 
înnaintea dumnii meale cia IIHUISAZ COCNOACTRAAII. HU HAR He vunnure. (aceasta scriem Domnia mea și altfel sa nu faceţi). 

V I4€ BAT. +apma. Mea Gan. si. 
Gospodina cazal 

Patraşco Başota vel iogofat 

„Acla Gh. Tabacariu (Surele şi Izvoade VIII, 362). Pe- cetea in tuş roş, a
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116. Document din 7150 Febr. 18. laşi. 

, Sumar: Cartea lui Vasile Vodă Lupul cătră Avram de Russ- 
săor geniru pricina unor boi între Bechea din Bogdăneşti şi Zapalii 

lo Vasilie Vooevoda bjiiu mlstiiu gospuira zemli 

Mooldavscoi. seriem domniia m'k la ! slugu noastră. 

la Avram de Rustor. dămut ştir(i). cum sau parât 

de faţ. înnain | tea domnii m'ble. Bek'k din Bogda- 

u'kşti cu Zapalit den Certoani. Săcându Bechea. că 

ian perit patru boi de negot, (adaus pe urmă de 

altă mână) pentru Zapalit, pentru goștină de wi. 

dec Bekea au luat. de la Zapaliţ, trei boi şi trei 

vaci. şi trei slupi. pentracei. patru boi (buni). deci 

domnia mt le am fâcut lege. ca s(ă) de Zapaht. 

acei patru boi (de negoţ) Bekii. cum vor şti oameni 

buni. ca au fost boi Becheai. anume David den 

Bogdănești. şi On de acolea şi Toader de acolea. 

şi Gurii den Prajeşti. pentratea deca vei vedea 

cartea domnii m'*El. iar tu să socotești. cu acei oa” 

meni. cum veț afla. eu dirkptu. şi Sua le est. de 

astazi. de Fevrar. den 18 silk în dop. spătămâni 

(sic). săi dk Zapaliţ boi Bekri. iar Bekk să dea 

bucatele lui Zapalit ce iau luat înnapoi. toe pişzm 

gspdvami i nac ne budet. (iar de ni vor hi boii la 

zi să hie dobitocul piitor a lui Zapalit. 

u las It. 7150 Fevr. 18 

Saam gspânz veltl. 

Acta Gh. Tabacariu, Bacău. (Surete şi Izvoade VIII, 363).
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117. Document din 7142 Dec. IS. Iași 

Sumar: Cartea lui Vasile Vodă Lupul cătră Bechea păreala+ bul dia Bogdiăneşti pentru stăpânirea moşiilor sale. 

Iw Vasilie Voevoda bojiiu milostiiu gospodara 
zemli Moldavscoi, datam cartea | domniei  meafe. 
slugei noastre Bealei părcălabului din sat din 
Bogdămeşti | ca sa fie tare Și putearnie cu cartea 
domviei meale. aşi opri tola mo | şiia şi cumpără- 
tura câtă au cumpărat în Bogdănești (şi în Hivor- 
lani) nime să aibă treabă | a cosi sau ara sau a 
pune pomete în cumpărătura parcalabului Beakii | 
iară cui va părea eu slrâubul sa vie să: stea de 
față innuintea domniei | ineale. loe pişem i nac ne 
ueinite. (aceasta scriem şi altfel sa nu faceți). 

u las. It. 7142. Dee. 18, 
Saam gspdnz veleal 

vel logofet ucil. 

B'kka. 
loc. peceţii in tuş roş 

Acta Gh. Tubacariu (Surete şi Izvoade VIII, 363), 

IIS. Document din ȘI5i. Ghenar 4. Iaşi. 
„. Sumar ;.. Cartea lui Vasile Vodă Lu DIS pentru o iapă a lui Bechea parcalab. 

pul cătră Fortună biv co- 

lo Vasilie Voevoda bojiiu  milostiiu gospodara 
zemii Moldavsceoi. pişem gspdvmi | bolearin gspivmi Fortuna biv comis. părcalab ot Neamţu. daut | Ştire că domnii meale. sau jăluit şi sau parat de



— 199 — 

faț. Beachea cu lon de cumaăleşti. pentro iap. ce au 

zis Bkkk. ca au cumpârat. | de la Ştefan şi de la 

Istratie. iar Ion au zis că nu o au | cumpărat. ce 

o tine B'kk'k fară ispravă. pentra&ta | să socoleşti 

dumiata. de va avea Beachea (vreo) mărturii | cum 

o au cumparat de la acei oumeni. săş ţie Beachea | 

iapa. şi să nu dea lui on nemie. şi de acasta | 

para să nu să mai părască. toe pişem. (Aceasta 

scriem). 
__u Tas leat 7151 Ghenar 4. 

Saam gspdua ret. 

Acta Gh. Tabacariu (Surete şi Izvoade VIII, 367). 

119. Document din 7143, Sept. 30 Iași. 

Sumar: Curtea lui Vasile Vodă Lupul cătra Simion din Bog- 

găneşti pentru a-şi stăpâni părţile sale din sat. 

+ lo Vasilie Voevoda bjiiu milostiiu gospodara 

zemli Moldavscoi. datam cartea dumnii ! meale. lui 

Simiwn din Bogdanest. sprbaăba ca el să fie tare | 

şi putkrnie. cu cartea dumnii mikli. aşi ţin'k a sa 

dirkpta | wăină' şi cumpărătură ci are acolo în Bog- 

dăneşti nimk sa nu aib tre | ab. cu muşiia sa. iar 

cui va părtk cu strimbul. să vie să slea cu dăn | 

sul de faţa înnaintea porţii dumnii meali. | 

u las. lt. 7143 Sep. 30 

Gspdunaz ret. | 
vel logofet ucil 

+ Costantin 

Acta Gh. Tabacariu (Surele şi Izvoade VIII, 367).
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120. Doenment din 7156 Ave. 12 Iaşi. 

| Sumar: Cartea lui Vasile Vodă Lupul cătră Sava a lui Mo: lan de Muşeteşti pentru pâra de pământ din Bogdaneşti intre Bechea Stefan şi alţii, şi alegerea pe bătrâni. 

+ Hw Vasilie Voevodu. bjiiu mistiiu gspdra zemli 
Moldavstoi. Scriem domniia mea. la sluga noastra. 
la Sava tecorul lui Moglan de Muşăteşti. dămuti 
ştire. că sau parat de fața înnaintea domniei meale. 
Slefan Bhka. cu Nekita și cu nepolusau cu Șlefan 
din Prajeşti şi cu  Davidoae. și cu fecorul ei cu 
Gurie. pentru nişte locuri: de fanațe la Bogdaneşti. 
pentru aka. d'kca vei vede cartea domniei meale 
sa mergi acolo la Bogdaneşti sa străngi oameni 
buni de pren pregiur megiiaşi. și să socolili sa le împărţiţi aceale locuri ce uu de moşie să le îm- Părțiţi pre cinci bătrâni cum va fi mai cu di:- Yeptul şi cui umdes să va veni parte acolo să so- colească. şi să le fie Părțile a tuturor tot întrun chip. Aşijdere sa socotiți şi de nişte săpâturi și curăluri ce vor fi a lui Ştefan şi a lui David ce „Vor avea ei deusebi (4eSceu) de moşie sa aiba ei -aş ține aceale Săpăluri sa le coseasca. şi fanatul săl opreşii tot sa stea să nul cosească nime pănă vu le vei împărţi acele locuri ce au de moșie. Atastaţi scriem domniea mea întralt chip să nu fie. 

| u las leat 7156 avg. 19 
Saam gspdnz velal- 

vel logf. uci] 
pecete în tuş roş lanake Plop 

Acta Gh. Tabacariu (Surele şi Izvoade VIII, 369). 

i
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121. Document din 7150. Mart 16. Iaşi. 

testi ea ete lui Vasile Vodă Lupul cătrâ Nașcul din Aluşe» 

Hw Vasilie Voevoda. bojiiu milostiiu gospodara 

zemii Moldavscoi. dalam cartea domuiei meale Naş: 

cului | din Moşeleşti. ca să fie tar. şi puteurnic cu 

cartea domnii meale aş tinea. şi aş| apăra ale 

sal(e) direapte bucate. căle va avia el la casa lui 

boi şi cai şi alte bu | cate toate. nimăzai nemic 

să nu dea. nice lui Danâil ce iau fost ginere. pănă 

nu or | vini să stea de fate depreun amăndoi la 

divanul domnii mealea (avka'k). şi nime să nu cu- 

tiaz(e) a ceri sau a w lua peste curtea domnii m'Ele. 

cia num n Hak He Bvaer. (Aceasta scriem şi allfel să 

vu fie). 
S zac. AT F3pu MapT Si AHH 

Ina pe. 

Toma vel stolvic ucil 

pecete iuş roş 

Acta Gh. Tabacariu (Surele şi Izvoade VIII, 388). 

122 Document din 7146, Apr. 27. Iaşi. 

Sumar : Cartea lui Vasile Vodă cătră Divgă din Căuteşani 

pentru alegerea hotarelor din Bogdănești despre Prăjeşti şi Măcăi. 

+ Io Vasile Voevoda. bjiiu mistiiu gspdra zemli 

Moldavscoi. scriem domniia m'k la sluga | noastră 

la Dinga ot Căuteşeani. deacă vei vedea cartea 

domuiei meale. iar tu să | aibi a mearge la Bog- 

danesli. și sa străngi oameni buni megiiaşi din- 

Surete II] 
26



  

presur | şi să socotiți cum veti alla cu direptul. 
prentri (npenrpv) neşște holare, ce sau jeluit ! ail 
sluga noastra B'kkira. cau fostu parcâiab şi eu alți 
râzeași a lui că li sau | stricat stalpii de catra sal 
de călra Praâjeşti. prenzra au'kra pre un | de veți 
afla cu direptul cu suletele voastre cau fost hota- 
rale de vac | pre acolo sa le radicaţi stalpi sa li 
să șlie hotarale. așijdere sa aveti a socoti | iurăşi 
la sat la Bogdănești. sa le rădicați neşte stalpi. 
prentru hotarui Maciilor | cum veţi ști voi pre di- 
reptate cuu fost stalpii de vac pre acolo să puneţi 
şi acmu | să mu ştiu că faceţi fățărie sau +blati 
pre voia cuiva. ce numai cum va fi | mai cu di- 
replul. aşk să le slalpiţi. şi să le faceţi şi o seri- 
soare de la voi | sa s(a) şlie. Toe pişet gospodslvami. 
(Aceasta serie Domniia mea) 

i u las It. 7146. Ap. 97. 
Saam gspdna veleal 

T Gavrilaș vel log. ucil 

1 Vlasie 

Acta Gh. Tabacariu (Surete și Izvoade VIII, 399). 

122. Document fără veleat (catră 7150). 
Sumar : Cartea lui Viăsile Vodă Lupul cătră -calabii de Neamţ pentru mosia e ărată cu & alert tuți Pa oo. i 

Mosel pentru + cap rată cu 30 taleri bătuţi de Năşcoe din 

lo Vasilie Voevoda. bjiiu mistiiu gospodra zemle Moldavscoi, seriem domnie m'k. la slu | gile noastre 
la păr(că)labii de Neamţu. dămuv(a) ştir(e) ca sau 
pârât de fața | inaintea domniei meale Năşcoe den
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sat din Moşeteşii. cu ficorii lui | IZociungul. den sat 

den Stănăkireştii pentru (0) moşie. ce au cumpă | 

rat Nașcoe de la dânşii. de au dat trei zăci .., | 

bătuţi. cum are Năşcoe. şi zapis de la dânşii.,. | 

fost. vanduta. altora. şi au şi zapis aka ....]| 

Naâșkoe, de pre moşia. pentrauta d.... 1 dom- 

nici meale iar voi să strângeli oameni b....!| 

de va bi fost vanduta. ace moşie altor ....l|tă 

ce ști .. . mea, să aveti ai împle pre d.. ..s 

Nascoe .. . ace moşie... (rupt restul) 

Acta Gh. 'Tabacariu (Surete şi Izvoade VIII, 402). 

123. Document din fla3 Avg. 10. ași. 

Sumar: - Cartea lui Vasile Vod: Lupul cătră Vasile Muste pen: 

tra pricina unei epe a Bechei parealab ucisă de vecinii lui Furtună 

„postelnicul. 

+ Iw Vasilie Voevoda bojiiu milostiiu gospărz. 

zemli Moldavscoi. pișem slus'k naş la Vasilie Muste 

damut şlire că au venit înnaintea noastră. sluga 

noastra Bkka prăcălab. jeluindu-se pre un vătămau 

şi pre nişte vecini a boiarinului nostru a Furtunei 

postelnicul. cum iau ucis w iapă du murit şi nic o 

vina nu sau putut găsi pentru ce w au ucis. dec au 

vrut să sapuce Furtuna sâ se părască cu Btka. apoi 

el întrebând la boiari, sau prinsu căi vor plăti ve- 

cinii Şi vatamanul a&k iapă şi iau dat vinovaţi şi. 

şau făcut zapis în dow săptămani săi plătească iapa 

derept a&k d'kea vei vedk cartk dumnii m'li iară 

iu sa socoteșt de nu vor plati la &k Si iapa. Bkkei.



— 204, — 

acei vecini a Furlunei. tu să le iai pret de w iapă 
bună şi să dai Btkkei. iar de vor vrk sa vie de 
fața ei sa vie. acasta scriem. întralt chip să nu fac. 

u las vii. 7143. Av. 10. 
Saam gspdnz veleal. 

veliți boleari u€. 

Ț dou 

Acta Gh. Tabacariu (Surete şi Izvoade VIil. 403). 

124. Documeut din 7145 Nocv. $. luşi, 
Sumar: Cartea lui Vasile Vodă Lupul cătră Naşco din Muse- teşti pentru a-şi stăpâni moşia sa. ” 

(lo Vasilie) Voevoda bjiiu milostiiu gspăra zemle 
Moldavscoi. (datam car)tea domniei meale. lui WVaşco 
de Muşeteşti (sa fie lare) şi puternic cu cartea dom- 
niei meale (a ținea ș)i a apăra ale sale direapti bu- 
cate. boi și (cai şi câte va a)vea la casa lui nemă- 
rui să nu dea nimic. (fără numai să) plăteasca daj- 
dija. iar cui va părea (cu stra)nbul sa vie să slea 
de [aţi înaintea (domniei) meale. întralt chip să nu fie. 

u las let. 7145. Noev 8. 
(Saam gspdnu v)eleal, 

pecete in tuş roz N 
Acta Gh. 'Tabacariu (Surete și Izvoade VIII, 403).
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125.” Document din 7145 luli $. 

Sumar: Cartea lui Vasile Volă Lupul cătcă Marcu Blaga din: 
Ruseiori pentru părţile de moşie din Baogdăneşti a Loghinei. 

Iv Vasilie Voevoda bjiiu milostiiu gspărz zemle 

Moldavscoi. pişem sluzea naş Marcu Blaga ot 

Ruşturi. | dămuţi şlire că sau jeluit înnaintea dum- 

pie meale Lughina. fala . . . lui Ivan de Bogda-: 

neşii. | pre ai sâi răzeaș. deaculea. zăcăndu înna- 

intea dumniei meale ca are wcin şi muşie cu dân-. 

şii. | Bugdaneşti. direptaka deca vei vedea cartea 

dumniei meale. iară tu să străngi wmen | bun să 

sucutiţi cală parte-i să va aleage. partea talusău. 

să w alegi de lcătră alţi fraţ ce să va aleage. în 

tarin şi în fânat. şi curătur și vratra (sic) | satului 

şi în tut lucul săw dai în mâna fetei lui Ion. pentru 

ce iaste a ei muşii | direapla. iar acelor răzeaş de 

le părea strâămbu iar tu să le dai si sa stea de! 

faţ înnainlea dumuie meale. Tak da znail. (Aşa să 

ştiţi). 
leat 71145 Juli 8 

Gspdnz rec | | 
Patraşco Başolă vel log. iseal 

pecele in luş.roş 

Acta Gh. Tabacariu (Surele şi Izvoade VIII, 404). 

196. Document din 7145. Oct. 14. laşi. 

“Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte Severincăi, fata lui Be- 

chea purcealab dania făcută ei de Iuraşco moşul ei din Săuceşti. 

+ Hw HacHaie EOEROAA. BOIER MHAOCTII POCNOAAPE BFMAI: 

MiwAAaRekOn. WE NpIHAWILE NpEA, Ham. H Npha, Male;



— 9206 — 

EMCAAGE | CRHMH BOARpH. BEAHRHAH. H Avaatai. FOpanuko cniHă 

ln ecicu. RUSK Hwhamnroku Ra Trax. | wr GxSuripn, HekHa 

HENOHOKAEH aHHOpHCHASEAH, H% Sa EFO ACEpOR BCA. Hi AsAH 

NOAEDORAA | CROA Mpagaa WTrHHRS. n A kAnHHS, wr ceaw hor- 

ABhewii $ noaccr PoamanckoH. WTP HA CAO RHUIHA | UT9 

CA HSBrpET Back uacr ro WT EACZAS. Wr BĂTpS CEAI WT 

noak. n ca ckuoitar. ni ca Wuriprenie| un ex Bo(ao)rH aa 

PHES. n CA BEC NpHYWA, 'POA AGA HI NOAAPORAA CEC'PPHHHERU 

cuwe. | Ge] E EpHURZH Abruma hkRicu Rhâ N&pRXAaE. AA 

ASuie ckoE. n 34 ASue poAnTEac chwe. "PRAI pan | AH PoenoA- 

CTBAMH, 140 SRHAEXOM 4 Ero ACEpO BROAHcu. AdHiE H NOAA 

POBANIE. N WT Hac ELE | AdACXCAM, Hi NOTRPRANLOA, ME EHIU- 
muicantoM$ Cegepunkan. Akruuia K'Ekien. EnR NAPRZAGE | Ha TO4 

mpa, peusunaă uacr sa wrunS wr HOPAGHEI, WF SA CAD 
Huminaa, kack uacr IOpaukokn. | uro ca HBReper. wr RACEAV, 
AT Bâtpr ctao H WT ucak, n ex chkhowar. n ca wuemenie, 
3) CE BOAOTH. | Sa pHBS, KAKO Aa ECT €H H WT Hac HpaRă Wr- 
HHhă. H Aanie. si NOAapSRanie. Hm un AETHAM Lua. ca Back 
„ACĂSĂCAL, HENOPSUIEHHE HERCAn:E. Ha ERRH  RRuniHA, Hi HH AA 
e HE Smnmăer, | 

tac. RăTw FSpate, wa. Ai 
Gaam roenoanuia Reaka. 

Fakpua Marâaul Bta Asrober 

+ Raacue 

Traducere 

lo Vasilie Voevod din a lui Dumnezeu milă domn țării Moldaviei; iata uu v 
ŞI inaintea a iîor noştri moldovineşti boiari. a mari ŞI a mici Zuraşco fiul Anesiei, nepot lui lonaşce 

enit înaintea voastră. 

-
-
—



valah din Sauceşti de nime silit nici împresural. ci 
de a lui buna voe şi a dat şi a daruit a sa di= 
reaptă ociuă și moşie, din satul Bogdănești, din ţi- 
nutul Romanului din jumatatea satului din sus cei 
se va alege toala partea lui din toate. din vatra 
satului. şi din câmp şi cu fânațe, şi cu curături 
şi cu bălf: de peşte, și cu tot venitul. aceia a dat 
şi a dăruit nepoalei sale de sora Severincăi, fetei 
Bekei, biv părcălab, penlru sufletul său şi pentru 
sufletul părinţilor sai. Pentru aceia și domnia mea 
cum am văzut de a lui bună voe danie şi miluire 
şi de la noi încă am dat şi am intărit ucelei de 
mai sus scrisă Severincăi, felii Beachii biv paărcă- 
lab pe acea de mai sus zisă parle de ocină din 
Bogdanești, din jumatate de sat din sus toată par: 
tea lui luraşco cei se va alege. din toate. din vatră 
de sat şi diu câmp şi cu fânațe şi cu curături şi 
cu bălți de pește. ca să-i fie ei şi dela noi dreaptă 
ocină și danie şi uiiluire ei şi copiilor ei cu toate 
veniturile, nerușşeit nici odânăoară în vecii vecilor; 
şi altul să nu se amestece. 

In laşi la anul 7145 Oct. 94, 

Insuşi Doimnul a poroneit 

Gavril Mateiaş vel logofat 
Vlasie 

Acta Gb. Tabacariu (Surete şi Izvoade VIII, 405). 

12%. Document din 7151. Ghenar 15, laşi. 

Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Slefau Bechea pur= 
calub cumpărăturele făcute în Bogdâneşti de la neamurile lui cu 48 ughi. 

+Hw Facnaie ROEROAA BOMIEIO MHAOCTIIO POCNOAAA BEMAI 

MOAAARERSH, KE NpiHACUIE MpEA Ham H DpaA EZCHANH nauin- 

MH. AWVAAAECRHMH BOARU |] BCANRHMH H MAAHAII, CAVrA Hain
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Baktk BnBulin npăKZAaE. N SKABoB4A NpAA, HaMH HEKuy Sanne 

3a CEAAETEACTEO || wr anoruk ARAH Awâpu. Hantma Ion 

Hynar wT paz. n Ion Knpua wr ram. n Hexuop. an 

Toaacp. n Dpz uman. H Ta || Bphna. n Gana. n WSwp wr Bor 

AzHetuu. n Îwn. ni SinApoHuk. n AaBHA. H Spice wr Ta. n 

W'T HHHX ARAH ACBpH H EH | un npapjuui, CHIGH ncatatue 8% 

TOE Banc. Kate pinAcuie npaA, unu. Mapuka Acuka Iw- 

HAWIRE EATA. H ca chinoRe eu, Fatiropu | n Eensa. n Keacia ns 

HX ACBDOH BOA HERH uenoHSaeunH. AH pHeeaenanu. H npoAdan 

CECA NpARă WTHHna. 4 A EANHHA. WP eu l npagaro 1pHBHAitay, 
Wro Haaa AA e. hbra wr Ilerpz BoekoAa. wr IĂHKVA 

BOFROAa. WT oara ceao HorAzheiuui. || ure S goacer Po- 
MâHEKOH. EAHKO Ch H3BEpeT. Wace EH. WP KEC IIpHRUVA, 'Tă WHH 
NBOAGAH. Eparr ei cavSk tau INejau Bta nzp || Rzaas pan 
TH AECET Vrapekui. n WT TOM THR npitAavule np&a, una, 
Fzaaa. 10 £H AcBparo Koak. H NpOAaaa Hi CpăRa wrHHHa. |] n 
AEARHHA. WT 'Poa NOAGRHHA 84 ceao HorAzeipH. Anu 4 unnuk 
napre. wr uacr Ion Hyuar. n wr Nerpt llzvu. noaeRnna, 
tânkoc || Haseper uacm Baaau. Ta wna NBOAaaa, TUR cavSk Ha. 
ERRA NApKBA4E. pan User VTApeRHX. H WT 'TOA TARORAEpE. |] 
npinAc npăaa, una, HekuTa chiuz Hwu IpastHk. no Fro Ac- 
EpOIO BOA. H NpOAaai CROA NpaRa wrhuna, ui A'EAnnua. nerăa 
uacr. wr uacr Île || rau Ilzvu. canoe ck H3EEPET UACT WTEU 
em Hwn Ilpaanun, wT TOrome ceao BoraAzueiu. n wr rkp 
Hăpkaenie. BHuinhcati 'Tă wu NpOAda || na cavsk “Hate 
EBU napkaaa& pAAH ABa Ha Asckr SrapcKuț. HHo Mn 1ak9 SEH- 
Akyom. neTHHiH sanue wr PHA APAN AcEpui ||u crapu B'kpo: 
BăAH ECMRI Hi (VT Hac Eipete AaAOXoA. n NOTEPZAHFOM. cars 
Hdul FRI N%PRAA4E HA THK Biuunip'kapeuenu || uacru 3ă wT- 

POE CEAO. Bhuunucan BorAzHEWn,. KARO Ad ET EM 
NPaâkă WTHHHA. H BukSnacnie, 

HHRH, WT 'Po 

H OVpHk-|| n noripaAenie ca B2- 

*
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cka ACXOACA, HENOPSUIEHO HuKROAHX HA Ein. ui HN Aa ck He 

SMHIULAET. 

SV 14cWy. RATE FApula Mera re. Fi. 

Gaaii POCNOAMIIA REAaA 

TOAEpanuiko REA ASPOĂET HCKdA 

ASaturrpani ko Razy'k 

Traducere 

a 
lo Vasilie Voevod bojiiu milostiiu gspdra zemli 

Moldavscoi, lală a venit înainlea noastră şi înain- 

lea luluror alor noştri Moldovineşti boiari a mari 

zi a mici. sluga noasiră Beachea fost parealab şi 

a arătat înaintea noastră nişte zapise de maărtu- 

rie de la mulţi oameni buni, anume Pop Ihaat din 

Prăjeşti, şi Pop Kiril ottam şi Wekifor și Toader 

şi Frăţiian şi Gavril şi: Sava şi Nuor din Bogdă- 

neşti şi Ion şi Andronic şi David şi Gurie deacolo 

şi de la alți oameni buni şi militari mai înainte. 

acestea scriind în acel zapis, cum a venit înaiplea 

noastră Mărica fata lui lonaşeo vătah şi cu fii ei 

Gligori şi 'Țuică şi Chelsia «de a lor bună voe de 

nimeni siliti nici învăluiti şi au vândut a sa direaplă 

ocină şi moşie din ale ei drepte privilegii cea avul 

bunul ei Bechea de la Petru Voevod și de la laucul 

Voevod din jumatate de sat din Bogdănești, ce-i în 

tinulul Romanului câtă i se va alege parlea ei din 

loate veniturile ; acele ea le-a vândut fralelui său 

slugii noastre lui Stefan Becheia parealab pentru 30 

ughi ;— Si întwacestea iarăşi a venit înaintea noastră 

Bălaia de a ci bună voce și a vândut a ei dreaptă 

ocină şi moşie din aceiaşi jumălaie de sal din hog-" 

oănesti din a cincea parte din partea popei lui Ih- 

nal şi dia a lui Pelre Paun  jumălale câlă se va 

Surete III 2 

4
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alege partea Balaei ; aceia iarăşi au vândut-o slugii 
noastre lui Bechea parcalab pentru 6 ughi. — Şi îu- 
Waceslea iarăşi au venit înainlea lor Nechila fiul 
lui lon Praznie, de a lui bună voe şi a vândut a 
sa direapla ocină şi moşie a cincia parte din par- 
iea Petrei Paun, câla i se va alege partea tatălui 
său a lui Ion Praznie din acelaşi sul Bogdânești şi 
din aceleaşi direuse mai sus scrise, aceea ela vân- 
dut iaraşi slugii noastre lui Beche părcălub penlru 
12 ughi. Deci noi cum am vazul adevărat zapis de 
la acei oameni buni și Dalrâni. am crezut înşiue şi de la noi înca am Cat şi am îutărit slugii noastre tu. Beache parcalab pe ace:e de mai sus zise părti de ocina din acelaşi sat mai sus srris Bogdănești ca să-i lie lui dreapla ocina şi cumpărătura și uric şi întarilură cu toate veniturile, neruşeit nici oda- năoară în veci. Şi altul sa nu se amestece. 

lu laşi la anul 1151, luna Ghenar 15 Insuşi Domnul a poroncit 
Toderaşeo vel logofat a iscalit 

Dumitraşco Vlăgea 
Acla Gh. 'Fabacariu (Surele şi I:voade VIII, 407). 

148. Document din 7151, Ghenar 15. iși. 
a 

ăreşte lui Stefan Bechea biv 
ameşti de pe lu mai mulţi ră- 

Sumar: Vasile Vodă Lupul înt parcalah cumpărăturile făcute în Bogd reşi cu 80 galbeni ungureşi. 

a, . . . 7 Hiw Facuaie KOEBOAA BOXIEIR MHascriie TOCHOAADA BEMAE MWAAAKCKOH. we npitaouu: UBAA, Hitâtu Hi pa nani Ra. 
REAHKHMH ui AMAANL MU. caSra sâuie, 

H SRABOKaAn pa nam HRRHY. || sanne. 84 ek kreaerao wap MAI 
spic. 

CHAN MOAAARCKHatu |] toa'kpu, 
Hkea nun NADKAAaR. 

ASR ana. Ion Kupua. n H Gacou wr Ilpaatpi. lun Lazpua, un AdRna, n Ga | 

-
.
 —
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ta ter Rorannepu. î Hwnamke ecua Pewprie wr Werepănn. n 

Mazrpamke Rurk oana. II WU AAN ACRBH. Hi Fiona. 

npaanii || nucatame na rEg Baie. Raks npinAc npaa, unu, H- 

eHAMA ACuRa Xeauva. H 4 BHVUH. Hi HanmMa Laguna |] cura 

Twn n Baxagita n ceerpu ere I[lejzania cun 'Poâarp. A Mxpia 

Avuka Bacuaka, mu Rivun  Iuxva Xeayva. npawnSuu || Lun 

AzRav, DO HK ASEpOL ROMA HERHM RENOHVKAEHH,  ARRIIBHCHAO- 

KAHH. H NpoAaaH HX Dpaga WrHuia H A RAHHHa Hi way || npa: 

kare Sputa. urs timaa AkAt n Hwu Maas vr Ilerpza noe- 

ROAA. Hi WT HK POCNOAAPIEM NPAKAL Hăc BhIRININ, Wr uer- 

apa || Taa uacr wr ceae BorAxuau.  wro 8 acer Pomanckon, 

wm uace Hwn Miza. ueraă user. Tă wHu npoAaaii ca$st na: 

iuea BhimnHeauiaro || I[lejan ba RHE& naprzaat  paAni 

Ph AccAT SrăpetHik. MHHkSH. POTORU HN WT "TOM TUR _NpinAe 

npaa, una Hacracia || n spar e Bonapa n cecrpa nx EIxu- 

mna cuuenii Expkapu. auvun Mapnku npawnvuu. Hu Mssăva 

WI NEPAA UCP WWT 'TOre ceao || nuunneanu wr uacr Aparwiie. 

UPPRPETAA UacP Ta WHH IpOAaAn Hak cavSk Ha Ban upă- 

RAAAR aan Acckr Srapekik || i "TaROXAEDE DPINAE NPAA, HAN. 

'Toaatp n Tanacie n Mupavu, H flnecita cHHORU Toma. nHYUR 

ABareue. THX WHH 11p9 || Aaan cRoH npakăa  wWrHhha u AFA. 

HARA AWP "POPOARE CEAO. ÎOrAAIUEIAH UEPRPATAA WĂCT, eankoc(a) 

Hageger uacr ereu Ha Loan Î| PakORAEpE. WP PE unapa- 

AEIE. EH NHCANHACO "Pă WUH IpPOAGAH NAKR ca8st nau hkku 

HAPEBAAG. PaAH Ata AECAT hi ueripu || Srapekuă.  HHO MII I4KO 

SeHAEkom mor uerunii Banc. Wr PH APAN ACEDH H c'rapu, 

R"EpORaA EC H VT Ha |] eipeăte AdACkoM ni NOTEPEAHĂCA 

cavstk Hanu Bkkhi NApRAAAE  Hă 'THX EBUDNpEApEuEHII | acri 

sa vwrutuihi WT ceace or |] Azieipn. KAKC Aa ECTE. EMS, IpABRAA 

w'ruuiv n EukSNAEHIE. hH OVOHR. H NOTRPAXAENIE || că taca 

AXA. HENOROAEEHAMH.  HHKOAHRE Ha RkKH. “Rkui, AH 

Ad ck He SmMHularr. | S$ tac BATE FâPHa MC FEH €i, 

CaamM rOenoAHHZ BEAAA 

Toaepauko REA ASrober HcRaA Av MH'P pante



Traducere 

lo Vasilie Voevod, din a lui Dumnezeu inilă, 
domn Lării Moldaviei, ială au venil înainte uoastră 
şi înainte luturor alor noştri moldovineşti Doiari a 
mari Şi a mici. sluga noastră Beakea biv parcalab 
şi a aratal înaintea noastra niScareva zapise de mărlurie, de lu vameni buni, annwme, pop Kiril, ȘI Gurie, şi Sansou, diu Prăjeşti, şi lov şi Gavril şi David, şi Sava din Bogdănești, şi ionaşeo sin Ghe: orghie din Celereani. şi Patrazeo uepol lui Ciolpan şi de la alţi oaineni buni și militari mai de mult: scriind în acel zapis cum a venit înaintea noastră Isimia fata Helgiului, Şi cu nepoţii ei anume Gavril liul lui Lou, şi Zaharia. şi sora lui Stefania fii lui Toader, şi. Maria fata Vasileai, tij uepoţi Iancului Helgiul, strănepoți lui Lon Măcău, de a lor bună voe de niineni siliţi nici impresuraţi şi au vândul a lor dreapta ocină Şi moşie şi din a lor drept uric, ce la avut moşul lor Zona Măcău de la Petreu Vo- cvod, şi de la alti domni toşti mai înainte. din a patra parte din satul Bogdănești, ce-i în tiuulul homanului, din partea lui lon Măcău a cincia parle, ateia- ei au vâudul-o Slugii noastre mai sus scrise lui Şlefun DBechea biv pârcălab pentru 30 ungurești (galbeni) bani gata și într'acestea iaraşi au venit inaintea noastră Nastasiu si ivatele ei Condrea ŞI sora lor Ahimia fiii Varvarii, nepoți Maricai. stră- nepoți lui lon Macău, din a cincia parte din acelaş Sal mai sus scris din partea lui Dragoş a patra parle. aceia ei au vindut iaraşi slugii noastre Bea. chei _„Părcălabului pentru 10 galbeni ubguresli, și tarâşi au venit înaintea noastra 'Puader şi Tanasie şi Mirăuţ. şi Auesia fiii lui Toma, nepoți lui Dragoş tij ei au vindut a lor dreaptă ocina Şi moşie din acel sat Bogdaneşti a palra parte, câta se va alege 
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parlea latălui lor Tomii asemenea diu aceleaşi di- 
rese mal sus scrise aceia ei au vândut iarăzsi siuzii 
noaslre Debis părcălab peutru 24 galbeni uugureşti. 
Deci noi cum am văzul acel adevarat zapis de la 
acei oameni buni şi bătrâni am erezut şi de la noi 
încă am dat şi am îutărit slugii noastre Bekii 
parcalab, pe acele de mai sus scrise părți de ocină 
din satul Bogdăneşti, ca să-i lie lui dreaplă ocină 
şi cumpârălură și uric şi întărire cu loale venitu: 
rile neclatil nici odală în verii vecilor; și aliul să 
nu se ameslece. 

In laşi la anul 7151 luna Genar Î5 

lusuşi Donmmu! a zis 

Toderaşceo vel logofal iscal 

Dumilraşco 

Acla Gh. Tabatariu (Surele și Izvoade VIII, 410). 

129. Document din 7146, Apr. lî. lași 

Suma»: Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Bechea biv părealab 
cumpărăturile făcute de la mii mulţi răzeşi din Bogdăneşli de la 

Homan cu 23 galbeni şi 20 lei bătuli. 

+ Hw Bacuale ROERSAA KOXKII MHAOCFII TOCNOAApă SEMNAL 

MOAAaeRon. we pina pa, Ham. H UpRA HANIEM, Aa 

AdEERUMI BOAEpH REAMRHAMbI, N Maatathi. CASSk aul || bkuita 

RH IBpKAAAG H SKasokaa IpEA, Ham Anti ânne ca ck'kAb- 

TEACTRE WT AAH ACEpu n Open. name nona Aapenrie wr Bor. 

Axe. 4 wr Hwu || knerepunuca Wr Ta. H AakHA, wr 

mam. H Vakphua wr Tam. n LSpie wr Tâm, H LAHropIE cub 

Mons wr 'Tâm, H lranie n Panropie n ASmuTrpS n Hwu]) 

Ana wTr Tan, n Epasirau wr Ueperewvanu. n wr Hekuop wr 

Horazhein. i wT E&ckai WT "Pam, H wi TOaAtp WT Ta. H 

W'T HHHX AAN ACEDH H caSru || roenoaapekui, n Bonnu npka
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HÎH H CMUE MHcatatpe. ni CA kTeac'rRSia ţie. RX "POP SANIIC KARS 
upina k npka, una, Saam cui Maaarieru || Ba ere ACRpoR 
BCA HERHA  HENC(AV)AEAEUN.  AHHNBHCEASRAII, 1 NpOAAA CROA 
Hpăkâd. wTruni$ u AkAnnu$ ww ceas HorAxueiiun. S koaccr 
PomanctomS || ww na uerăpzrăa uacr cra, wr uacm Husi 
Makaz$. ueraa uacr wi uacr HpkA Aa caoero Gomoiu, Rack 
daerv Maru cgoa Haaarieu. n Kiorkoku || con acra. n Suta 
cketro GOnSacnn. cane că HBBEDET S “Toro cEA9, N6 W'ro wuu 

HpBOAdAH ApSra uacT 34 wWTHUNS WP CEAS wa punic || $ Roascr 
HewbuekomS. wrozroa user 3a wruunS. Rao es ww Maaarita 
Maru sro. a Krka cro Hacrk. u cz GOn Sa SuRS cRoero He 
UMAET || un s4no TpbB3_ram. S roaa uacr £ ceas WEApuliE, uk 
HPOAdA Besnanita ro. "Tm paAn npoaaa. Saam Rack wrunila 
Biofka cnea Hacren. n Sukean || ckoern wusacnu. rankoca ns 
BEpET, S TOT Gap HE RHUINHUIEA WT CEAS hore. wr 
Răcero Mhkero. cu Bec HphXeA,. caSra nam kaki npkaad |] 
paAni Akter Sru nun'ksu ACEPH. Hi WWT TOA "PHR CaSra na 
H&A KSnna n ApSraa uacr 
MokH. KHSE Aluxaun, |] 

3a wWTrHHNS wr RpeuSa cua Gru- 

HA $ "POro CEAO HE np'Eapeuenuta Wr 
HOrA&neu. "ru 8 TOT Gap. une BHUINHUIEM. eAnkock na 
BEBE c& Bzcero MkePw n cz ks NPHXCA. paAHi uerupu | Sru 
uHuESu ACEpH. n wr ro "ru Băcraachk Peruwu cua Magie 
RUSE (Mankau. HM HEHOHS%AEN aHHNpHCHASEAN, H NpOAAA CRSAA 
npa(t)a |] wrnuna, n Akannua. ru $ POTO CEAO HE RHUINHUL EA), 
wr  HorAznen. 4 mu $ 'Poro Crap HE np'kApeusunem 
KACk uacr upbAkActa ckoa IM ankzu, || cankoc-k HSEEPET WT RA- 
cere Mere n ee npuxoA. “ras NBA 
MAE  paAu uiccr$ Sru ACEpu. ui ru CASTA ? Han HE RHUI- HHulei || hkra kSnna. u ApSra uaci 3a wrunn$ wm Ijegan eu4 Labe Bust Muxaun. "ru S "Toro ceas $ Borazneapu. "ru s Toro Gap. eankock HABEper || wr nacere mkerw, un cz kre NPHXOA. PAAti uerupu Sru nuu'kau ACEpu. 

dă caSru h'kkaRu UZApHs- 

H 19T "POM TH DH 
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Cape S “por Baie wr "Tg AAH. Acăpn Hi pen || ue unui- 
HHiDea. KRako npinAc npha, una. Hwuawmke cuz Corn. 3a ere 

ACEBOIR BOA. MEGA HENOXA EET. AHHIIPHCEACRAH. H IIBOAaA cRo4 
HpaBăa || wrunhă Hi A EAHtua. "ru $ moro cea 8 Borazuru. 
HP S ron Gap ue nphApeueiiuai, anko ck H3Beper. 

WT Bacero MECT n ca REC IpHYOA,. || 'Toaa npoaaa casrn nani 
HE RHIUNHIDEM FRKitARH WBpkAAaE. PAanl ARă Arc aeSKoku 
BIUPH. PRA pAAU. Hu9 MH take BHAkYoat Tor 3anne | vw ay. 

Cpei 1 ARAH ACEpH caSru rocnoAapekiyY. roenoacrăamu k'Epo- 
EAXOM. n WT Bâc EIPERE AAA H IOTEpRAnkOA. cavâk naul 
XE Bune || Bike He nzpkaaag. Ha mor uacrii aa 
wrunuS Bacu WE npkapeueniisa uro Wit cet RENHA Wwr pui 
ARĂH. HĂS EHInnnueM iW'r ceao Bor || Azuieipn. anko cb uzne 
PET. WUACT HAL WT BBCere MkETro RAO Aa 607 EMS HI wm ac 
NpARI WTHHHH, H RUKSiaeuiu. n Spuk, Hi noTRpaxaArnie | ca Ra- 
ckmu AOĂOACA. HENOPSINIEROAV HHROAHKE Hă RER. Hu Hu Aa cl 

Ha Şavurutaer, | 

L tdc Ahr FE3pAs an, KB, 

Caam roenoAnia keaka.. 

aRpua Marea Kea asrozer uekaa 

+ Haacie | 

Traducere 

lo Vasile Voevoda bojiiu milostiiu gospodară 
zemle Moldlavseoi, adică au venil înaintea noastră 
Şi înaintea a lorinoştri Moldovineşti boiari a mari 
şi a mici sluga noastră Beakiia biv parcalab şi 
ne-a arătat inaintea noastră un”zapis de mărturie 
de la oameni buni şi preuli anume popa  Avrenlie 
din Bogdănești și de la Ion visternicel deacolo, şi 
David deacolo, şi Gavriţi deacolo, şi Garie deacolo,
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şi Gligorie sin Popa deucolo, și Agapie şi Gligorie 
şi Dumitru şi Ion diiac deacolo, şi Vrăbian din Ce- 
retăoani şi de la Nekifor din Bogdănești şi de la 
Văsean deacolo şi d la Toader deucolo, şi de la 

„alti oameni buni şi slugi domnesti şi foşti wilitari 
și aceasta scriind și mărturisind, în acel zapis cum 
au venit înaintea lor Adam fiul Palaghiei de a lui 
bună voe de mime silit nici împresurat şi au vân- 
dut a sa direaptă ocină şi moşie din salul Bogdă- 
neşti în ținutul Romanului din a patra parle de sal 
din partea lui Ion Măcău a cincea parte din partea 
străbunului lor Soful. toata partea mamei sale Pa- 
lagiei şi mătuşei sale Nastei, şi unchiului său Onu- 
lui câta i se va alege în acel sat, căcică dânsul a 
vândut altă parle de ocină din satul Obărşie în i- 
nutul Neamţului, care acea parle de ocina i-a fost 
lui după Palaghia mama lui, iar măluşa lui Nastea 
şi cu Onul unchiul său să nu aibă nici o treabă 
acolo în acea parte din satul Obărşia, ci au viudul 
fără ştirea lui ; pentru aceia a vândut Adam loală 
ocina mătuşei sale Nastei şi a unnchiului său Adam 
câtă i se va alege din acel bătrân ce scriem mai 
sus din satul Bogdănești, din tot locul, cu tot ve- 
nitul: slugii noastre lui Bechea părcălab pentru nouă 
ughi bani Duni;-—Și întw'aceasta iarăşi sluga nvas- 
tră Bechea a cumpărat şi alte părţi de ocină d: la 
Creţul fiul lui Ekim, nepot Mihacei, tot din acel 
sat care mai sus scriem din Bogdănești, şi tot din 
acel bătrân, care îl scriem mai sus, câtă i se va 
alege din tot locul şi cu tot venitul, pentru patru 
ughi bani buni.—Şi intr'aceasta iarăşi su sculal 
Fetiou fiul Mariei nepot Maăricai de nimeni silit nici învăluit şi a văndut a sa direaptă ocină şi moşie 
tot din acel sat de mai sus scris din Bogudăneşli 
şi tot din acel bătrân, care mai sus s'a scris, loala partea slrăbunei sale a Maricăi, câtă i se va alege "din tot locul și cu tot venilnl, aceia au vândut 

  

- 
a
.
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slugii noastre lui Bechea parealabul pentru 6 ughi 

bani buni;—Şi iarăşi sluga noastră care mai sus 

scriem Bechea a cumpărat şi altă parte de ocină 

de la Stefan fiul Gahei nepot Mihacei, tot din acei 

sat din Bogdănești şi tot din acel bătrân, câtă se 

va alege din lot locul şi cu tot venitul, pentru 2 

ughi bani buni; —şi îutr'acestea iarăşi scriind într'a- 

cel zapis de la acei oameni buni şi preuți care mai 

sus seriem,“cum au venit înaintea lui lonaşeo fiul 

Soţului de a lui bună voe de nimeni silit nici În- 

valuit şi?a vândul a lui dreaptă ocină şi moşie, tot 

din acel sat'din Bogdănești şi tot din acel bătrân 

care mai sus scriem cât se va alege din tot locul 

şi cu tot venitul, aceia au vândut slugii noastre mai 

sus scrise Bechei parealab pentru 20 lei bătuți. 

Pentru aceia cum am văzut acel zapis 'de la acei 

preuţi şi oameni buni slugi domneşti, Domnia mea 

am crezut şi de la noi li-am dat şi i-am întărit slu- 

gii noastre care mai sus scriem Bechei biv parea- 

lab, pe acele părţi de ocină toale, care s'au scris 

mai sus din salul Bogdănești, cite se vor alege, 

pamea lor din tot locul să-i fie lui şi de la noi 

drepte ocini şi cumpărături cu toate veniturile ne- 

ruşeit nici odănăoară în veci ; şi altul să nu se a- 

mestece. Sa 

In laşi la anul 7146 april 27. 

Insuşi Domnul a poroneit 

Gavril Maleiaş vel logofat iscal 

Vlasie 

Originalul hârtie, acta Gh. Tabacariv, Bacău (Surele 

și Izvoade VIII, 413). 

Suvete [UI 28
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120. Document fără veleat (prope 7149) 

Sumar: /apisul de vânzare unei a treia părți din Papeşti, ce Şligorce şi femeca lui Irina o face cătră Gligorie vel paharnic cu 

Adec eu Gligorce cu fămeae me cu Irina ŞI 
cu, Sin naş Costantin scriem şi mărturim | cu cestu 
zapis al noslru cum noi de bună voe .noastra de 
nime nevoiţi nici ! asupriţi. ce de bună voe noastră 
am Văndul a noastră dreapta moşie şi ocin | din sal 
din Popeşti din bătrânul îi Pătrăşeoe (pn narpau- 
see) a treae parte din sat Şi din tarin. | şi din 
fanaţ şi din tot venitul ce nea bi parte w am vân- 
dul dumisale | lui Gligorie paharnicului celui mare 
dreaptu cinci sprăzeaci lei că dumnealui | au mai 

„cumparat dumnalui dintrenst bătrân din Moiceşti de 
la Mafteiu | &au fostu parte totă dreaptu 25 lei 
pinlracee noi încă am vândut | dumisale săi hie du-. 
misali dreapta moşie. de acasta scriem dinainte | 
a oameni buni Toader din Porcişani şi Simion din 
Mândreşti, pop "Toader | din Micleşti, și Irimie ot 
tam. şi Pămte ot tam. şi. alţi omeni buni | au fost 
şi pentru cr'kdință niam pus şi peceţili să s(ă) stie. 

Apr. 24 

  

T Toader 
T Simion 

Irimie 

Pântea | “ 
Stefan 

Gligori e
 
e
 

ţa
 

ta
 

Acta Gh, Tabacariu, (Surete şi Izvoade VIII, 425), 

  
—
 

n.
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131. Document din 7149, Mai 10, Iaşi. 

Sumar: Zapisui prin care Maltei vinde lui Gligore postelnic 
vornicul de Botoşani cu 15 galbeni partea lui din Popeşti la Vaslui 
din băteănul Pătrăşeoaei. 

Adec eu Mafleiu. de Popeşti. seriu şi maărluri:- 

sescu. cu cestu . zapis al mieu. cum am văndut un 

bătrai. parlea îi Pâtrăşcoae den Moiceşti cari parle 

w am cumpărat de la Patrăşcoae şi iam pus zi de 

câtva ori de va vrea să întoarcă săm dea bani şi 

am întrebat şi pre toti fraţii noștri şi răzeași din Po- 

peşti şi ei w'au vrut să w întorcă. ce mieu fOStu ne- 

voe de dajde şi w am văndut dumisal, lui Gli- 

gori postelnicul. vornicul de Botăşeani. derept cinci 

sprăzeace galbeni și întoemala noastră au fostu, 

mulți boiari și megiiaşi Lupul de Popeşti şi lonaşco 

fecorul Lupului şi Nicuar de acoltk şi Nacul otam şi 

Ghiorghie otam și 'Toderaşco Şoldea wi Soleşti și 

Bucumaş ottm Grosul otam și Tiron ot Micleşti, şi 

Şuşul ottam şi Grosul ottam și Tiron ot Micleşti, şi 

Şuşul ottam. şi Coeliţ (horanu) otam ca săşi fac 

dunin'klui derease domneşti, să fie moşie în veaci 
săs ştie, 

u las vit, 7149 Mai 10. 

Acta Gh. Tabacariv, învăţător, Bacău (Surete şi Iz- 

voada VIII, 426).



132. Document din 7151 Noamvrie. 26. Iaşi 

Sumar: Zapisul prin care nepuţii lui Mihăilă Ciurea vând lui lorga cămăraş partea lor din Ciureşti la gura Delii cu 100 galbeni, 

TAdecă noi. Albul şi Ilxpnata şi Vasilie şi 
Tănasie, şi Ursul cumnatul nostru fnitorii lui Gri-, 
gorie, nepoţii lui Mihăilă &surei. | şi cu Mihalta cu 
toți frații miei fntorii lui GOstahie. scriem şi măr: 
turisim cu cest zapis al nostru, cum noi de bună 
voA noastră | de nime nevoiţi nice asupriţi, am vau- 
dut a noastră diriaptă wcina şi moşie, a patra parle 
de sat de tureşti, de la țxnutul | laşilor, la gura 
Dalii, unde că Aaaa în apa Prutului, din vateu sa- 
tului şi den czmp, şi den tot viuvitul. aşijdira şi 
eu | Andonie fiicorul lui Grigorie, fratele ceslora ce 
mai sus seriem, nepotul lui Mihaila curei, am fost 
de nainte vrame datoriu | cu nişte bani, dumisale 
cămăraşului Iorgăi, deci am dat Și eu partea ma 
ce mi sau vunit dentra&ka a patra - parte de sat de 
cureşti | şi am vzudutuw cu toții cu caţi mai sus 
scriem. cu tot viinitul, aka noi toți am văndutuw 
dumisale &upxuului lorgăi | cămărașul, direptu w suta 
de galbeni buni, și sau sculat "dumnealui &upanul 
Iorga cămăraşul și nau platit acei bani toți ! cxti 
mai sus scriem 100 de galbeni, la mana noasiră, 
iar uricul cel bâtran, a satului acesitua nau fwst la măna noastră |ce au fost la mxna lui Giţa din Onişcani, şi el au vândut partea lui tau avut intra- iasta veina lui Patru Vodx, şi de uric au dat sama | 
că lau pierdut, și sau parăt atunta cu noi cu toţi, şi  
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lam rămas, și la măria sa la Vasile Voda, încă 

niam uăpăT și tot lam rămas. lden loata lata, şi 

au eşit dentra&ka weină, „pentra&ka de sa va afla 

căudva acel uric să nu fie de credizţă, Liar noi toți 

câti mai sus scriem, am vandut dumisale lorgăi, 

cămăraşul, aiaslă moşie a noastră, şi când am făcut 

acastă toemal | fostau caţiva wameni buni, anume 

popa Vărzare de Bereşti şi Popa (loc gol) dev Tu- 

tora, şi Toma den Ceterani, şi Mihăil! de Gişiani, 

şi Toader Boldescui den Floritoaia, și Dăgăranta 

de la Prut şi Danila den Găngureni, şi Punta den 

Mxnzeteşti, ! şi Bilţu de acolo, şi alţi mulţi wameni 

buni şi neam pus loți peceţile şi carii am știul 

carte noi am şi: iscălit, şi eul Şaidir am scris 

cănd am îmblat as de la zidira lumei 7151, în 

trăg în lași în luna lui Noemvrie, 26 saă-s ştie. 

Toma ot Ceteriani (|. p.) 

Mih(a)il wt Gişeni 

Boldescul ot Floritoaia (|. p.) 

Dagaranek wi Prut (|. p.) 

Daniil wt Gângureşti (|. p.) 

Pântea wt Mâvzaăteşti (|. p.) 

Biltu ot tam. e
e
e
 

Acta Mişa Buznea, Ungheni Ruși (Basarabia). (Surele 

şi Izvoade XII, 113).
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133. Document din 7150 April 1$. Iași 

Suna: Cartea veliţilor boeri prin care adeverese că Tofana 
şi ginerele sâu Arhip vând parlea lor din Găureni pe Prut lorgăi 
cămăraşul cu 150 lei. 

T Ge Sao ai Gavrilaş Mateiaş vel logofel i 'To- 
deraşco vel dornic dolueai zemli, i 'Toader  Petri- 
“kico vel dvornic gwrneai zemli, i Gavril halmau 
i parcalab Susavski. |i Grigore Ureache vel spălar 
i Ghiwrghie vel caşnic, i Jorgachi vel vistearnic, i 
Toma vel stolnic, i Coste vel comis, i Lupul Pră- 
jescul vel medeloitar, | i Dumitrașco laralx clucari, 
i Grama vel jitniar, i Enachi vel portar, i Patrașcev 
cogola vel şetrar, i Slefan vel wpăăuin, i Ghiwr- 
shie | Ștefan irelii logofet, i Vusilie Roşca dvornic 
glotuii. i Neaniul dvornic, i Pavel dvornic, n HN 
BOAAPH WT agep renana er macra. Seriem | şi dăm știre 
cu iastă scrisoare a noastră, cum au vomit înainta 
uoastră. Tofana fata Nastasiei, nepoata lui Bucium 
vornicul. şi cu gineresau Arhip de a lor bună 
voe i de nime nevoiţi nice asupriţi, și au văn- 
dut a lor direaptă weina şi moşie, ce au avut |ei 
de pe moşul său Bucium vornicul, Eumătate de sat 
de Gaăurani, parta den Sos, ce iaste pe apa Psu- 
lului, în tanutul Iaşilor, | den vatra satului, şi den 
cămp, şi den tot venitul. aka au văndut fratelui 
nostru lorgai cămaăraşul. direptu | w suta şi cinci- 
zeci de lei bătuţi, şi sau sculai dumnealui. fratele 
noslru Iorga camarașul, și au plătit acei bani toți deplin | la mana Tofanei, fata Nastasiei, nepoata lui Bucium vornicul, şi a gineresău lui Arhip 150 
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de lei denainta | noastră a tututor, pentruuka, şi 

noi dkea am văzut de bună voe tocmală, şi plată. 

deplin, făcutam şi de la noi| aiastă scrisoare fra- 

ielui nostru Iorgăi cainăraşul, pre ata gumaătate de 

“sat, ce mai sus scriem, partea den &os, den sat den 

Gaurani, i pre apa Prulului în tănultul laşilor, ca 

săi [ii dumisali de credinţă şi sa aibă aş face şi 

dirase domnești, iar pre mai mare | credință, iscă- 

litam noi toţi cu wmănvle noastre şi am pecetluil, 

şi eu Şaidir am scris în trăg în Iaşi căndu au îm- 

btat aii | de la zidira lumei 7150 luna lui Aprilie 

în 18 zile să să ştie. ! | 

Gavril Mateiaş vel logofat, Constantin vornic ([.p.) 

az Toderaşco vel dvornie iscal,  Patraşco togole vel 
şalrar iseal 

az Peiriceaico vel dvornic iseul,  Bărsan vornicul 

Gavril hatman, az Vasile Roşca vornic iscal 

Ureache vel spatar iscal,  Jorgaki vel visternic iseal 

az Gheorghi Stefan log. iscal, 

az Stefan vel armaş iscal, Rrovoravervoe zoso uepas 

Acta Mişa Buznea Uugheni-Ruşi. (Surele şi Izvoade 

XIII, 199). 

134. Document din 9152 Dec. 20 Iași. 

Sumar : Vasile vodă Lupul întăreşte lui Iorga vel vist. cum- 
părălura făcută cu 100 lei în satul Ciureşti pe Prut de la ficiorii 
lui Ciochină vataf. 

i Hw Hacnaie BOERGAA. BIR, MACTII. PENAPZA BEMAN Mva- 

AAREROH. W NpiHAOIa. Mpa, renAcPRaau, n ph, Racemu |] 

HALIHMIH AWAAadECRHAU Boakpu. REAHRHAM, H MaAnMu, ASaurpS
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Gap cin Youth Ra | mag, RUSK Muza wr GOuxuiRantu, ui 
cecrpu Eero ex Acpaa. u ca Toaccia ni ca Hacracia uk | 

HENOHSMALHH. ANHNpHCHAORANA. HA NO NY ACRPSIO BOA, H Ngo- 
AdâH CBC NpARSE. wriHiS. Hi AKA, | nHnS. wo OASRIIIA CEA9 

teepăa uacr, back uacr nau. twr ecno ioperiui. a Ilprr. 
ax Sc | A Ra. S Roacer racRoMS. n Tux, npinacurk uphka, 
PENARMA fi nphA, EZCEMA Hatihati Awvaaaneitaui, | goakpul. 
lwpra cua Fapua. RHS: CGranku. n cz &părantuiu, er Ilebau 
cuz. Sinu, Buvk Grauku, | ru wr GO HARA HRAM HEI 
HAXAEHH, AHHIIPHCHACEAHU. HA NO HK ACBpOID BCA. Hi IpOAaan 
HX upatSe | wrhnuS. n A kanunS wm EANH CTAp. UTP ca pas: 
ABaaer ta "ron uaeru win HOAaau ABR uac'rii con | uăcru 
tr 'rorom cena naum Wiopeui. ua ps. "poe HPOAAA HaineAiS 
E'EpRoMS goakpunv | Îtoprau ReankoMS RHCTIIapHHRS. paai crw 
AERUL CPEEBAHHE, HHO PENARAUI I4ROX Saia-kyoa | atetar nui, 
ACBDOROANOR "PKA. H HCHARIICIO BANAATS, Ea pu k Hai, "rug 
EHINENHCan | uk DHSH. £AHO erw ar BITTHK. FERARAM. u ww 
INC.  A4ACXOA. H AOTRPAAHXOM.  RHurenucan | nomS e'kpuoms 
BoatpunS renaatu. Tvpra nea EHET. Hâ "PHĂ.  BHIUNHCanuiHy 
M4CTH Bă WTPHHH. Ad | ECT EMS pata WTHHA ui ARAnuna ui 
RSNERHW, n SpuR 4 NOTRPERAeHiE, ca RACE, AXA | nene: 
KCARRHAMO HHROA na kkku NpEA, cam anerwm,. PCA RANI, 4 
HU Ad cl ue Sanuarr. 

S tac. BAT. Fapt, AER, E. T Gaam renauz Reaka 

TOAEpAlIkO Rea acre neaa 

IA uaxu 

Traducere 

_ lo Vasilie Voevod cu mila iui Dumnezeu Domn tării Moldaviei, adica au venil înaintea domnii mele 
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şi înaintea tuturor alor noştri moldovinești boeri a 
mari, şi a nici, Dumitru bătrănul fiul lui Ciochină 
vătav, nepot Micai din Onăşeani şi surorile sale Dorda 
şi cu Todosia şi cu Nastasiia, de nimeni siliţi nici 
învăluiți, ci de a lor bună voe şi au vândut a lor 
dreaptă ocină şi moşie din jumătate de sata şesea 
parte loată partea Micai, dia satul Ciureşti pe Prut 
la gura Delei, în ţinutul laşilor; și iarâşi au venit 
inaiutea domniei mele şi înaintea tuturor alor noş- 
tri moldovineşti boeri. lorga fiul lui Gavril nepot 
Stancăi, şi cu nepoţii lui de frate, cu Stefan fiul 
Ani, nepot Stancai. iarăşi din Onişeani, de nimeni 
siliți nici învăluiti, ci de a lor bună voe şiau vân- 
dut a lor dreapta ocină şi moşie dintr'un bătrân, 
ce se împarte în 3 părti, ei au vândut 2 părti, a- 
le lor părţi, din același sat anume Ciureşti „pe Prut, 
aceia au vândut la al nostru credincios boiasin lor- 
gâi marelui vistiarnic pentru una sută lei de argint; 
deci Domnia mea cum am vazut între ei de buna 
voe toemală şi deplină plată, în mănule lor atii de 
mai sus serişi bani, una sută lei bătuţi, Domnia 
mea şi de lu noi am dat şi am întărit, mai sus 
scrisului credincios boiarin al Domniei mele lui lorga 
vel vist. pe acele de mai sus scrise părţi de ocină 
să fie lui dreaptă ocină şi moșie, și cumparătură şi 
uric şi întarilură, cu toate veniturile nestramutat 
nici odânâoară în veci înaintea acestei cărți a dom. 
niei mele, şi altul să nu se amestece. 

In laşi la anul 1159 Dec. 20 

Insuşi Domnul a poroucil 

Toderaşco vel logofat a iscălit 

lanachi 

Acla Mişa Buznea Ungheni-Ruşi. (Surete şi Izvoade 

XIII, 195). 

Surete [II : 29
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85. Document din 7150. Mai S, Iaşi. . 

Sumar : Vasile Vodă Lupul dă şi întăreşte lui Iorga camaraş cumpărătura ce a făcut cu 150 lei în Găureni de lu Nastasia şi Arhip. - - 

+ Hw Hacnaie BOEROAA BAR AMACTIR renApA BEMA ava- 
AARCROH. WR IIpIHAE NpAA, Hanu u NPRA, Senat HA Aa: 
AdBeRiMH Boakpu. | ReankHAu. n Maat, Tozana axa Hac- 
Tăcii. RUSKka. Sum ARSpHHR. H 3Ar cu “lpyun no NY Aoagoni 
ROAH, HEKHM | HEnoHSRAENu AHHNPHCEAORANU, 4 NPOAdan cRoa NARA 
WTHHA. A AAAHHHA, 970 WHn  HAAAt WPR% AAA Hy hiSuvau 
ABOPHHK. | NoAeRHNA cec P'aSpauni. uuiaa U4cT, Ur9 ecr ua 
PANA upSroka. S$ Bawer raniti. wp KăĂTpS ceao Hi ww usa. n WT BEc HpHXeA. | Tea npoAaau. ue t'kpnoar noaapuu wpra KâMăpaili paAn cre pu nem ĂECAT  AEVeoRII BITUX. Paz aul ghkpuiu noa'kpu, | Ruimnnean IOpra Ramapau, BAĂCTAACA HI Bata THA EZCE HenRano "rug BHUIHCaNny. nu$u, pii. AEvRORH BHruy | KA pSRu. npăapsuenu'kn, Todianu Adtih Mac'racin nuSea hr UTA Akopunk. n 3krogu cRoEmr Slpun. | uno ani 140 Saua, k- XA AERAC Hai uk AOEpOROAHOE TORA și HCURANOH Banasrr TAHOWAL H | wr nac Aare n NOTBPAAHYOA HIEAS Run CânHoaw oaapuu IOpra Kamapaui Ha "TIE NpAA prunc nuxuss i MOAORHNA ceas Laspanu na ptua HpSToBA $ Base raunu RARO Ad ECT EMY H wT Hac NBăRaă WPHHA un BHRSnaenie lu Sen un NOTRpaX Acne cz BRacam ACXOACA nenopSu eu ue HHROANA Ha EEKH. Hi HU AA ca ne Smnuar, 

| | S tac Bare tapn Alan ui i Gaam Cenanz keaaa 
Tatpha Xizrerau BEA AwWruwder 

Uau up  
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Traducere 

io Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 
țării Moldaviei, adică au venit înaintea noastră şi 
înaintea a lor noştri Moldovinesti boeri a mari și 
a mici Tofana fata Nasiasizi oepoata lui Bucium, 
dvornic şi giner ele ei Arhip, de a lor bună voe de 
nimeni siliti nici așupriti şi au vândut a lor dreaptă 
ocină si moşie, ce gi au avut de la bunul lor Bu: 
cium dvornic, jumătate de sat Gâureni, partea din 
jos, ce esie ja apa Prutului, în ţinutul Iașilor, din 
vatră de sat şi din câmp şi dia lot venitul, aceia 
au vândut credinciosului nostru hoiarin /orgăi că- 
măraş, pentru una sută şi cincizăci lei bătuți, și 
iarăşi al nostru credincios boiarin mai sus scris 
Iorga camaraş s'a sculat şi a platit toţi deplin acei 
de mai sus scriși bani 150 lei bătuți în mănule mai 
sus zisei Tofanei fata Nastasiei nepoata lui Bucium 
dvornic şi giverelui ei Arhip. Deci noi cum am vă- 
zul între ei de bună voe tocmală și deplina plată, 
aşijderea și de la noi am dal şi am întărit la al 
nostru mai sus scris boiarin lorga câmaraș pe acea 
de mai sus zisă jumătate din jos din satul Găurenii 
pe apa Prutului, în ţinutul Iaşilor ca sa-i fie lui şi 
de la noi dreapta ocină și cumparătură şi uric şi 
întăritura, cu toate veniturile, veruşeit nici odănă- 
oară în veci, și altul sa nu se amestece. 

In laşi la anul 1150 Mai 18 

Iusuşi Domnul a poroncii 

Gavril Mateiaş vel Jogofal 
Şaidir 

Acta Misa Buzne Ungheni-Ruşi, Basarabia. (Surete şi 

Izvoade XIII, 127). Ă
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136. Document din *142 Iunie Il. Iași. 

Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Ionaşeo Batcovitci şi 
ratelui său Condrea cumpărătura în satui Greci pe apa Bogdanei 
u 12 taleri de argint. 

t Hw Bacuaie BROEROAA E:KIR AMACTII FENADE BEMan AMOa- 
AdECROH VW PCNARAH. Adau H NOTEPZAHAH ECAthI CACYSH Hatit | 
luato BxmrRokHu n RpaT ere Heonapa ciine Aasop Bzrkzenu 
NpABaă ABAHHIV ACT Hy. EAUKOC H3BEPIIT wr7 ceao L'peun Ha 
noremk | Horaana. cz uacr wr manu n ex tc  npuțoawa. n 
WPOAM THR Aaa H NCTEpaAHant ccm caSsu nau Hwuauko 
HATPKORHU n par sro | KonApu. wm nenueok 3a noraprăsAcnie 
w'r Alnpwn Baproaeu KOEBOAA. EAHaA uăc? aa wTrHHv wP To 
ro cedo Ppeu. uro ccrz HMS | RHRSiacnie vw Kocrranu'run paanh 
AEAHAAECkr Paarp cpeg. cz uacr wP MAHH HN Că BactAi Acyo- 
AVAL H BA TOM TUR Aaacc. n NOTRPEAHAN ECMH HAM W7P To 
PO HCNHCOR 84 NOTEpăRAeiie wer HapiiecRH ROEROAa uacr EAH- 
HOMV cTap wr “rorem ceno Ipeu ex uacr wm | MAH ui ca ks 
APĂWA,. WTo Team crap uacT sro. ecPa ca 'ra VENABAH camor(0) 
Hwnawko Hzrkoknua Aita, Î upo ec cms Adatit w7 Gaaomila 
Aziă Hakrpap Mzura pa ga AXĂ EH H PWVANTEANA cui ui wpn$- 
ipenie. | np'krp'Ruuenis HX. H Ad UMAET Win Ha iza "pHitaru 
ASROAA Wa EAACT KHRA. 4 ne EMPRTH E Aa Hmaer | Ro- 
MANA EH cATBSRITPH un HHNHA uro Rzerpkăoer mpraoaw. nm 
Ban "PE Bntme upkApeusunoa | uacru 34 we wm cea 
Fpeu. Ha ioroua BorAann $ gacer TroRem. cz mere u cz MACTH 54 Math | Aa cr cavsu Hăm,  Hwnamke Ezrrkokuu ALTAR. n Bpar ere RonApu. n wm Hac YpH& H NOTEpzRAenie | HA H ABIA HM ex „KACEM  ACNoAcA HEnopoutenuo 
Had REku, n MI Aac tie VMHuaer, 

HHROAUAK 

VW I4€ BATO Fapt. IN. Ra. Gaaa renAnz Reama 
ilzarpaue Hauor Rea Awrober Hekaa 

+ Bouk 
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Traducere 

lo Vasile Vodă cu mila lui Dumnezeu Domn 
arii Moldaviei, iata Domnia mea am dat şi am 
întărit înşine slugii noastre lui Ionaşco Bătcovici 
şi fratelui său lui Condrea fii lui Lizor Băteoviti, 
dreaptă moşie, partea lor câtă li se vă alege: din 
satul Greci pe apa Bogdanei cu parte din moară 

-şi din tot venitul, —și întracestea iarăşi am dat şi am 
întărit înşine slugii uoastre lui lonaşco Bătcovici și 
fratelui sau lui Condrea din ispisoc de întăritură 
de la Miron Barnovscki Voevod. o parte de ocină 
diu acelaş sat Greci ce este lui cumpărătură de la 
Costantin pentru 19 taleri de argint cu parte din 
moară şi cu tot venitul;— şi întracestea iarăşi am 
dat şi am intarit înşine din acelaş ispisor de înlă- 
ritură de la Barnovski Voda purtea unui bătrân din 
acelaș sat Greci cu loc de moară şi cu tot venitul 
care acel bătrân partea lui, este al slugii domniei 
mele lui lonaşco Batcovici diac, şi-i este lui daanie 
de la Solomia fata lui Pâcurar Matul de sufletul ei ; 
şi al părinților ei şi pentru erlarea greşalelor lor: 
și sa aiba ei a o griji pe ea pe cât va fi vie, iar 
după moarlea ei să aibă a-i face comănd şi altele 

care trebuesc unui mort. Drept acea acele de mai 
sus zise părti de ocina din satul Greci pe apa 
Bogdanei în ţinulul Tutovei cu loc şi cu părți de 
moară sa lie slugii noastre lui lonaşco Batcovici 
diac, şi fratelui sau Condrei şi de la noi uric şi 
întaritură lor şi copiilor lor cu toate veniturile neru- 
şeit nici odănăoară în veci; şi altul să nu se amestece. 

In laşi la anul 7142 luui 921. 
Insuși Domnul a poroncit. 

Patraşeo Başota vel logofăt a iscălit 
Focea 

Hârtie. Acta Maki Paladi, Băcani, Tutova. (Surete şi 
Izvoade XIII, 39). Pecetea in ceară roşie. Este şi o tradu- 
cere fâculă de Gh. Evloghie dascal 1767 Mai 94.
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137. Document din 7144 Mart 20, lași. 
Sumar: Vasile Vodă. Lupul întăreşte lui Dumitraseco Gheura biv dvornic ciimpărătura mai multar locuri din satul Hotompăneşti ce se chema Grecii în ținutul Tutovei, 

î Hw Facnaie ROEROAA Bee Macrire PENAGA BEMAN AMSA- 
Adtckeu. wm Tor Herinia tău ASmrrpan ko ESka RH 
ABOPIHR VAOTRIH, SRABORAA NpAA, HAS | DpAA, Mah RO 
akpn. cAnu Sanne a cubamreaevea wr HalHY  B'RpHH. Hi Ho- 
“HTenni Boakpu. Gai IMpRAECRVA Bta ABROpHIR, i wr  HuRouL 
BEA. UiE | 'rpap. "PARO. nueataii RARE PINA up'ka, nai Biznan 
bvant ca guruu sro ToaaAtp ni kpar sro Kpera ciine Gopu n 
Slpnminsa Bu Gaogu ! no HĂX ACEDOE ROAI HERHA HEIIOII AR A,EHU 
AHHNŞHCHACBANN. H MpOAaA acer ui sa wine n EEKViaci 
“To krnua wuz HX Ilzsvpap | Bau wr ceao Pav Aursiteițiu 
Toc oRer Îpeuiu. wr Rua uaemp TpH  HHEH S ueao ui “ron 
HHEH H N9A WT uacT inka HARUM Vucao | ca EPA Sa Avâruir 
W Că Aero 34 nacnka, H cz CRHORaru n ce nonanie, “voru 
HACTA HIpoAaa A Saw paulkoau, | Perka un AROpHUR. sa aep 
AtckT aao'ru RHTIIL. UTO Toa uaem SHao  KHKSnacie Iakvpa- 
pOBH wr Fachaka Azipa | Mazpicn n wa Epar sro Lposak, n 
W'r aâcr Sion uk Herpuru nu or NOAORHHA ucr poza  Epar 
fi. n Pui npinAe npka, HHmn. | Slacăa n ceerpa er 4 pia 
ciie dab'riu Ezpac Ruviuu Hnkoap. ne HX ACEpoE Roak n npe- 
Aaa Hy Npaâgaa wriinv n A kA | A ceao păci na Tv- 
TORA n we Gmpsmaa Bgzck uacr HX UToc HsRepem cz. AVkero 
Bă AAcHu, ca ckuoari 'Poa HBoAaA Hat | Roakpun nam nu 
nHcar Ă vu patatise ARODUHK Ba AA Acckr BAOTH BU'TPH, Raxo Ăd ECT EM CR BAcEAM ĂOXOACAL un ga POM PUR Ăaă H Norapa- AA | EC eat, tr nemicox Să Bntviacnie wp Sacăan a pr Hăinauu  Borgoaa EAHA UAcT 34 wrunnre W'r ceao Bocre ta XekapataTa, urme | mo ă U4cr 34 wrutur Ada. Toiaep cu Rpar  
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o Egee cine Ponva. tzek uacr uk wP "Tom ceao Boca, 

“oa AaA ĂVMHTpANRORA ARCPHLE, PAAN EAHH RO ACEpO BH- 

USADRAN BA NEPALCRT BA0PH. TEM PIAN Ad ET SAW CA RECEA 

ACKOACM HI TPHA AdA n NOAapoaa | ear EAno MbCTO 34 Nacua 

S$ ceas PARIITOACA Ha BEAETHU. Ure Ter Mere BA HACHRA. Aaa 

Hi NOAdpokda | Bec iata ca cuBe sr Auroaie Hi Snapouui. i 

HunaUikO, TO4. NOAApOBaA Ava Tpau seu, AROPIIHR, V POA î0- 

pokaă Paku | Toaca wm BHUI HA UT "HAR HAE XOIIET Wii BACd- 

ANTE NACHRĂ €3 EAHKRO RAO . . £ 00 WRpaCT 

pat paa || Tori Kzcu gumnpaap(eu)eaurtr UacT 34 WPHUV cA 

MECTO Ba AAEUA H Să DAcĂRH, n ca ckuoara. n ca taekau || 

UBUOAAMH AA EC? zoakpun Hat EHUINACANS AVANT BALIRO Brit 

AROPHAR A WT. TENABAA NpARÎH WPHuHH. Hi RUKSNaeie H SpHR 4 

RSTBPAANAN. EM -U UAACAL sro HENCPOLUEL  HHROANK Ha ek 

BRUHHL: HUH Ad ce ile) Vatiniacr, | 

N : ine v tac. BATE E3pAA, Mapr R. 

7 Caan TEnAH'A neâ'ka 

Ilzrpauike Bamera REA awrbr 

oua 

Traducere 

lo Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 
țarii Moldaviei, adica acest cinstit boiarin al nostru 

Dumitraşco Gheuca biv dvornic de gloată a arătal 
înaintea noastră şi înaintea alor noştri boiari ub 

zapis de maărturie de la ai noşiri credincioşi ŞI cin- 

stiți boiari Savin Prăjescul ve! dvornic şi de la 

Kihkoş vel şatrar, astfel seriind cum au venit îna- 
intea lor Bălan Vulpe cu nepoți săi cu Toader 
şi fratele său Cristea fiii Sorei, şi Arimiia nepot 
Florii, de a lor bună voe de nimeni siliţi, nici în-
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văluiți şi au văndut partile lor de ocină ŞI cumpă- 
raluri ce au campărat lalal lor Păcurar Vulpe den 
satul Rotumpăneşti care se cheamă Grecii, din cea 
“de sus parte trei: pământuri în frunte şi trei pa- 
mâbturi şi jumătate din parte de jos iarâşi în frunte 
cu vad de moară şi cu loc de prisaca și cu fâuate 
și cu arâturi. acele parti le-au vândut lui Dumitrașco 
Ghbeuca biv dvornie drept 50 de zloți bătuți ; care 
acea parte a fost cumparătura lui Pacurar de lu 
Vasilca fata Mariei, şi de la fratele sau Grozav şi 
din partea unchiului lor a Negritei, şi din jumatate 
de parte a lui Grozav fratele ei: - ŞI iarăşi au ve= 
nit înaintea noaslră Alexa și sora ei Marica fiii lui 
Maftei Caras, nepoți lui Nicoară, de a ior bună voe şi au vândut a lor dreapta ocina şi moşie din sat din Grădeşti la Tutova şi din Strâmba toata partea lor ce li se va alege cu loc de moara cu fânat, aceia au vândul iaraşi boiurinului nostru mâi sus scris lui Dumitraşco dvornic drept 20 zloți batuţi ca să-i lie lui cu toate veniturile ; şi într'acestea iarăşi am dat şi am intarit înșine lui din ispisoc de cumpărătura de la! Alexandru lliaș Voevod o parte de ocină din satul Costeşti pe Horaăiata, care cea parte de ocina au dat'o 'Toader cu frale-sau Cristea, fiii Robului toata partea lor din acel sat Costeşti lui Dumitraşco dvornic pentru un cal bun biciuluit drept 15 zloți ; drept aceia sa-i fie lui cn toate veniturile; — şi iarăşi am dat Şi am daruit lui un loc de prisaca în satul Rachitoasa pe Zele. tin care acel loc de prisacă Pau fost daruit ŞI la fost dat Varnav cu fii săi Miffodie şi Andronie ŞI Ionaşco acela Pa daruit lui Dumitraşeo  dvornic în acea apă Rachitoasa din sus sau din $os, unde ar VOL Să-şi așeze o prisaca cu cât loc de“jur împre- Jur ar putea să traiasca. pentru aceia toate acele de mai sus zise parti de ocina cu locuri de mori ŞI de priseci şi! cu fânețe şi cu toate veniturile sa 

-
 

  

  
a
i
r
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fie boerului nostru de mai sus scris lui Dumilraşco 
„biv dvornic și de la Domnia mea drepte orini şi 
cumpărături şi uric şi întăriri lui neruşeit nici odă- 
uăoară în vecii vecilor. Şi altul să nu se amestece. 

Scris în laşi la anul 7144 Mart 20 
Iosuşi Domuul a poroncit 

Patraşeo Başota vel logofat 
Focea 

Hâriie; Acla Mache Paladi, Suseni, Tutova (Surete si” 
Izvoade XIII, 42). Pe margina de jos a actului cetim scris, 
cuvintul meaenr=şedent, dovadă ca un elev de şcoală un 
monilor,a umblat cu actul, probabil vre-un Paladi, 

  

138. Document din *145, Ghenur 25. Iaşi 
Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Paladi jitaicer cum- 

părătura făcută cu 350 taleri de argint. în mosia Portăreștii pe apa 
Smilei şi parte din satul Păuleşti din ţinutul Tutovei. 

+ THw Hacnaie ROEROAa EXIIO MACTIL FeRApz BEMAN Aoa- 

AdAREKOH. W% npihAc NpEA, Ham H Np'EA NAuleMH MOAAAREKHMA 

goakpu Reankik. | u Maat, Boakpen renARMU. Cuanwn Lernă, 

BEA MEAEANHUap. 34 £F0 ACBpOR BOAR. HEKHA HENOHVARAEH ae- 

IPHCEAORAN H NpOAdA | cRoa Npagă WTPHH4. H RHKSNAGHIE, cAne 

csao naăimE. Iloprzapemiu. na norowk Gmnaa v gaocr T'roR- 

ckou ca | mher aa TAR. H Ba MAHHA. Ha TOA NCTou E. WTr 

Spun 3a Bhknactie uree WH WT PaAVA BROEBOAR. UTO TOT CEAO 

IlopTapeig. | BHa9 FA page 3a BHKVnAcnie wWr kukruuk. Bpa- 

scuva. nânavk Ilzpacka. n we cine ei Pewprie n Ilzrpauikăn, i 

H WF AHHUL CĂRE EA W "THE NPOAdA Wii EARO Văcr 34 WTHHY. 

197 CEAO ÎlaSacipu, WF POPOK BRAOCP NaRHA Bă 679 ACBpOR. | 

KO. HEKAM HENOHVACAEH AHEINpHCEAOBAN H 'TOA VacP EHAO B9- 

AEpHRV HAlEMY EAHHNHCan, Fevka MEAFAHHUAP.  NpPARă | Aaanis 

wr ku'trunk eranka dăvprouoac u-wr guvun NS cn Mwprou 

AEOpHHR. Ham Heak n BpaT cre RocTanTiHn. | n ceeTpa ux. 

SIRrENiA EaCk UacT HA 34 THAT UTO WHH HAAAH SA RHRi- 

DAEIHS, WT TOPOR cea0, WP Bparoge. RH&rHHu. | Grant Mip- 

Surete III 30
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POUOAE ca Bec NpUOA, WP Hy npanini tapkAciie. UTE Mata wr 

GpeatiA ROsoAa. Tor ccao Riu | mica  Hak IlopTropepin. ui 

roa.uacT wr lzvacpn. wi npoaaa Boakpenr reatam Imaa- 

Ale RUT HHU ap paan “mph cra! un ner Akckr maarp cepe. 

W'T £70 NpaBin, 4 nureatin napkaenie. BA BHKRYnAEHIE. N 34 NoT- 

BpAXAcRiE. | ro wi Haaa. WT PaAra BoeoaAa. n wr Grea 

korRoAa Toawk une renABMH 1akozk VBA Eye. Hy Ackosn 

BCANOID | "FORME H NOAHOR BANAATU. A AH EMIE, HM WTP ac Aa- 
ACKOM. H UOTEPBAHJOM EA TEAM .pAAHi "POT KRHIIIHCAN cEAO | 
Ioprzpeiui ex cTagn. n €x AEP a MANU. Ha Heron k Gawiaa 
H "Tod ac? WT ceao Îzvasiiu. Aa EP Hu wT rea Roak: 

Ben | Hamemv Bhiuinuzan  ÎlzaaAjie Kurunuap upaă wraei în 
AFA n Kukrnaenie. n Spit. n norapuitaenie i ca Bael Ao- 
XCĂCA HENOPVILENE EV, HHKOAK uta BRAU. Hp Aa ce He 
YA aev, 

| V I4€. RAT. ESpAE. Pen, KE 
Gaam renani Reaka 

Laguna Marian Rea acroder 

7 Hunamuko 

Traducere 

_lo Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 
tarii Moldaviei, adica au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noştri moldovinești boeri a mari şi 
a mici, boiarinul domniei mele Simeon Gheuca vel 
medelnicer de a lui buna voe, de nimeni silit nici 
învăluit. si au vândut a sa dreaptă ocină şi cumpaă- rătură, un sat anume Portăreştii pe apa Smilei în tinutul Tutovei cu loc de heleşteu şi de moara în 
acel părau, din uric de cumpărătură ce (au avul) de la Radul Voevod, care acel sat Portăreştii -au 
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fost a lui drept de cumpărătură de lu cneaghina Cră- 
escului anume Părasca și de la fiii ei Ghevrghie şi 
Patraşcan şi de la alti fii ai ei;—şi iarăşi au vân- 
dut el uv loc de ocină din satul Păulegti din acelaşi 
tinut, jaraşi de a lui bună voe ţie nimeni siiit nici 
îuvăluit, şi acea parte a fost boiarinului nostru ce 
mai sus scris lui Gheuca medelniciar dreaptă da- 

anie de la cneaghina Stanca  Murgocioae, şi de la 

nepotii jupânuiui ei a lui Murgoci dvorbicul, azume 

isac şi fratele sau Costantin, şi sora lui Avghenia;, 

toata partea lor de ocivă ce ei au avut de cum- 
arâiură din același sat de la frații eneaghinei Stan- 

cai Murgocioae, cu tot venitul din ale lor direpte 

direse, ce au avut de lu Eremia Voevod; acel sat 

de mai sus scris, numit Portăreştii şi acea bucaiă 

din Pauleşii, dinsul le-a vândut boiarinului domniei 

mele lui Paladie jitnicer pentru 350 taleri de argint, 
din ale lui drepte şi adevărate direse de cumpără- 

luri și de îutarituri ce dânsul a avut de la Radul 

Voevod şi de la Stefan Voevod Pomşea. Deci Dom- 

nie mea cum am vâzul a lor de bună voe locală 

și deplina piata şi noi înca şi de la noi am dal şi 

am întaril lui, pentru aceea acel: de mai sus scris 

sat Portăreşii cu heleşteu şi ca locuri de mori, în 

apa Smilei. Si asea parte din satul Pauleştii sa fie 

şi de lu Domnia mea boerului nosiru mai sus ScrIs 

lui Paladie jitnicer drepte ocine şi moşie şi cumpa- 

răture şi uric şi întaritură cu toale veniturile ne- 

ruşeit nici odanaoară în veci. Şi altul să nu se a- 

mestece 
In laşi la anul 7145 Ghenar 25 

Insuşi Domnul a poroncit 
Gavril Mateiaş ve! logofat 

lonaşco 

Acta Maki Paladi, Băcani-Suseni Tutova (Surele şi 

lzvoade XIII, 47). Este și o tradutere făculă de Gh. Ev: 

loghie nedatată. ,
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139.  Documeut din 7149 Ave. 16. Iuși, 

Sumar: Vasile Vodă [Lupul dărueşte luni Palade visternirul pentru slujbele sale farute domnii una bucată din hotarul târgulni “Bârlad despre Portăreşti. Se urată hotarale, 

+ Hw Bacuais BCEBOAd EXiR MACTIR FCUADA Sean Ma. 
„AAKCKOH, WE Por uerhunu Hz u'&puiu Boakpuu. Izaaajie Rue: 
“rkpHuk. ca&mua FERARMH H3AakHaa npkienua | WwP Masa: 
„CPBĂA FLO. CBRE B& ADA renARAMI cuie NPERAE He PenACTRA, 
„POTOALEE ETAa P& HA NSCAaA MACTA CROA HA ae 1 AABORAA Ham 
„EKHITpO 1 FenACTEA. CA | AxmpnTtA n WBASAAPEA BITI Ba 
"HULEH BEMAu AWPAAARCKOH, WH "PARORAE II BA HIIEA PENA CrBy, 
*CAVĂKHA CA BACEA CPALA ckea. un CA KEatKkoA , SR'bpenie, AO 
"WpHTBOAA. n ka HHmuy CTpatay. HA Bacay NoTp'REay unu. n 
NO SaAnoBBA, Ran. WT RBCEM HAM CASKHA. H BEMAH UAEH, “Pa- 
ROXAL HI HA [Ac Igurpoaa PENARAH  cASkue. n seal 
PENARMUA. TRADE n ASI. axe Sauâhyom cre npanos n K'kp- 
HER CASEY Ao-nac. Hi Seman umeu. RAASRAAn || ecua wcon- 
HER HAMER MAcTIR H Aaan n HOMARAAA ECAUI sate up ac 
HIUEH BEMAH. MWAAABCROU EAIlo RSRA'rS avere wr oras numai | Ppar. Băpaăacku. Aa BĂAZT KA XOTap ckoemr ceao Ilopra. -pELin, Hu BHAMSHAoM EEE AtaMenie. AA CA BH4eT WT rac pas: AFAEATEA 'Toa BSKATS || keo EHWNHCanHA Wwr Xoeap Tprr lap- 
AAACKRH. Ră XeTap ceas Ilop'rapepn. ROTĂA TENABAH Nocaaroat. uurire 
B&'Epharo Roaapuu Pakonuuz || “kan g'repin asrober. n suaavbuan 
RaKSnk ca iloarys n ca kzcu MEUIMAHH cTapit Hi Masa, w7 Tpăi ÎăpaaAciu n cz HHUIAX APAR ACBpHL wr | wkpazeraz TAN 
Ake'To n nouenutca XOTap "ron aSkar$ avkero wPk3 XwTâp Lp- AGACKIH 'Tpz. wr eAnN CPBANV EX cc ţia pr phuu Ezpaaa- CTAN. || wrka 3anaA, n na AMA Rz Ser Aocannu LApHtiY. A Hniuere CPĂANA, HU TH Ha ANA. A KCCTHIIE. PAe ec ApSriu eTraăany TAROXAE H AO HRiare | erăana nau ua AHA. BA AO ao. HAS. n ApSrin CPĂAN RA "PAA AcAuHH CMHAH AO ASAMBpxRU A. 
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TARORAE AgSriH erxany | no cpEa, ASAHHH Ganau WPRĂ BânaA,. 

Ha EpAr îi AD HRUIETO CTĂANA $ MHCBV BHuE KAPHHUH. H Hu 

were crăany S Tăa un ApSrin || crăanS 3 markS CGokoaca. ui 

ADSriu CTrAan $ TăA POpV WTKZ CARA PALE RAFT AOpOra Ha, 

FOpY WTE4 BANaă, "TO ScT Roueu, XOTap 'TzH | BSKaTi/ AMbeTro. 

w XoPap Hiei Tpăr Băpaaacku ua YoTap ctao Ilorpone- 

new. Tha pa4H 'roa Biuinicaitia BSKATY Micro | BE SHAAe- 

MÎtAY TARE BHIINIHUIEA, Ad ECT NpPEAPEUERHOA EOAEpuuf HIM 

Bkpuom. mpataă WTHHA H Adanie H MaBănie H Spuk n! nor: 

EPZKAEHIE că BAcaAM AOYOACM. HenopSiieuhe pro aacru Iaz. 

AAAIE RHCTĂEpHHR HHROAHK Ha BEKU H HH Ad CA Hs SMHINĂET, 

$ tac AT. SpA, 4k Si AH 

7 Gaaai reRAHZ Btaaa : 

Vagpna dăzream tea aorodr. 

1 Iana up 

Traducere 

lo Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu Domm 

tarii Moldaviei, iară acest al nostru adevărat boe- 

rin Păladie visternic a slujit Domniei mele din în-- 

delubgata vreme din tinereţa lui, tot la curtea doim-- 
niei mele îucă înainte de a noastră domnie; iar 

după aceia când Domnul Dumnezeu a trimis mila 

lui spre noi şi a dăruit noao schiptrul şi domnia 

ca să fim noi stăpânitorul și obladuitorul în a noas- 

tra tară a Moldovei, dânsul aşijlerea şi înlru a 

noastră domnie a slujit cu toată inima şi cu mare 

credinţa, la Țarigrad şi în alte părţi la toate trebile 

noastre şi la poroncile noastre, la toate ne-a slujit



nouă si tarii noastre, şi acum la Tarigrad domniei 
mele slujeşte şi tarii domniei mele. Pentru aceia și 
noi cum am văzut a lui dreaptă şi credincioasă slujba 
cătră noi şi țarii noastre, miluilu-ne-am: noi spre el 
cu cinstită noastră mila şi am dat si um miluil noi 
lui de la noi îna noastra tară a Moldovei o bucata 
de loc din hotarul târgului nostru a Bârladului ca 
să fie la hotarul satului sau Portăreştii și am stal- 
pit spre: ştiinţa sa se știe de uuvde se deosebeşte 
acea bucată de loc de mai sus serisa din hotarul Târ- 
gului  Bărladului spre boitarul satului Portăreştii, 
când Domnia mea am trimis pe al nostru eredin- 
cios boiarin Răcoviţă Cehan logofăt al doilea şi 
a stălpit împreuna cu şoltuzul și cu toți târgovetii 

' bătrâni şi tineri din târgul Bărladului şi cu alti 
oameni buni dia împrejarimea acelui loc ; şi se în- 
cepe hotarul acelei bucaţi de loc din hotarul târ- 
gului Barlad dintran stălp care este în malul apei 
Barladuiai despre apus şi la deal ia gura vai ta- 
rinei la alt stalp şi iarăşi la deal pe costişe unde 
este alt stalp ; asemenea şi la alt stalp mai la deal 
la o moghilă şi alt stalp, în capul vaii Smilei la 
dumbrăviţă, aşijderea alt stălp prin mijlocul vaii 
“Smilei despre apus în mal şi la alt stalp în pisc 
din susul fântânei, și alt stalp în capat şi alt slălp în matca Sohodolului, şi alt stâlp în vârful dealului 
dinspre Saca, uude merge drumul la deal despre apus; acela este capatul holarului acelei bucăţi de loc din hotarul târgului nostru al Bavladului, dia- 
spre hotarul satului Potropopeşti penlru aceea acea 
de mai sus scrisa bucata de loc cu semnele cum mai Sus scriem, să fie mai suszisului boiarinului 
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nostru credincios, dreaptă ocină şi danie şi miluire 
şi uric şi întărire cu toate veniturile nerușeit milei 

sale lui Paladie visternic niei odănăoară în veti; şi 
altul sa nu se amestece. 

In Jaşi la anul 7149 Avg, 16 zile. 
Insuşi Domnul a poroncit 

Gavril Mateiaş vel logofat 
Şaidir 

„Martie; Acta Maki Paladi (Surete şi lIzvoade XIII, 

51), Pesetea căzută. În text e ras in două locuri satul Po- 

tropopeşti şi scris Portăreşti ; în al 3-lea loc uitând a dre- 

“ge a rămas Potropopeşti. Din pachetul de acte al Suseni- 

lor cred că se va lămuri când a fost judecata de hotar, 

care a adus răziitura ispisocului de la Vasile Vodă. 

140. Document din 7149. Iuli 20. Botoşani. 

Sumar : Zapisul lui Nicoară, -Maghina şi Kelsia feciorii lui 
Tiron din Popeşti, prin care vând a lor dreaptă ocină din Moiceşti pe 
apa Vasluiului a cincia parte diutr'un bătrân și din jumătate de bătrân 
trei părţi lui Gligore biv postelnic cu 2U galbeni. 

Adecă eu şi Mashina şi Kelsia fecori lui Tiron 

de Popesti | marturisim cu cestu zapis al meu cum 
noi de bun voia nostra. de nemene | nevoiţi am 

văndulu a noastră derkptă weină ce să va alkge | 

den selişti den Mosceşii, ce iaste pre apa Vasluiului 

cu tot venitul den | nalcincile batrăn și din Sumă- 

tate, de batran trei parți. am văndut | dumisali lui 
Gligori biv postelnic. şi nku dat. 20. de galbeni 

bani ji deci dacă va veni dumn'Blui acole să aleage 

pârte . deci dei va aSun | ge loc prea&k plat bine. 

iar de nu cas aibu. ai înple de aiurilkj şi întra
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&ksta tocimal. au fostu. Grama vel jicniekr. şi Cara. | 
căpilanul. şi Dumitru Şoltuzul. de Botşikni şi mulți 
w | meni buni ca săs ştie. | 

u Botşikni. [uli. 20. vit, 7149. 
Grama vel jienicer, Costantin, 

Acta V. Miclescu, Popeşti, Vaslui, (Surele şi Izvoade 
XIII, 454). 

141. Document fără veleat, Fevr. 5. Muşeteşti. 

Sumar: Zapis de cumpărălură a lui Naşeul şi Simeon pen- tru Roşeiori de la Vasile aprodul şi Simeon din Radeni. 

-«. Zde zapis za cupejno nwm au venit V(asile) 
aprodul. şi cu | (fratel)e seu Simion. den Rodeani. 
ŞI cu un za(pis de) la Radul Voda. | (de cum)para- 
rătură ceau avut ei de la ruda lor (de i)a Florea şi | 
(de la Keljsia. şi wep'briina featele... și Stefan | ...ahie. 
şi Toader fecorul. Anec(âi ... și Mariscăi ne |.... 
fecorului. Lucai. nepoţii Ken... (par)calabului. de. 
Vasilie | .... ot Simion ei. o au văndut. Naşcului de: 
(M)uşeteşti partea Kondrei | .... den sat de Rostori. 
şi din Dumbrăviţe. de nime (si)liți suu nevoiti | 
.«- Moşeteşti. el sau sculat Şi o au cumpărat ac(a) 
parte Kondrei. ce iaste la (tinut) Romanului. şi iau dat 
Naşcul lui Vasile. şi frățiveseu lui Simion. |... .. 
taleri baui de argintu. și utasta tocmal (au) fostu. denaintea lui Moglan |... şi a lui 'Toderita ot tam. 
şi a lui Gh(ior)ghie. biv vâătav de aprozi. den |... se şi a iui Za... de Mo... (şi a lui) Vasilie biv. hat. 
ottam |... şi a mulli omeni buni Şi bătrâni. şi ca: 
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să -aibă a ara în ta |... c)osi fân şi a face mori 

şi prisăc şi. toate lucrurile | .... parte de ocină a 

Condrei parcălabului și (să) aiba aşi face şi zapis | 

„... şi mai pe mare credință pusam și pecetile (Şi) 

iscăliturile ca să |.... 

(pis u Muşeteşti na dni Vasilie Voevoda | 

msta Fev. 5 dui 

Acta Gh. Tabacariu (Surete şi I.voade VIII, 476). 

149 Document din 7150. Iaşi. 

Sumar : Zapisul prin care lonaşeo hiv căpitan vinde cu 10 

lei bătuţi partea sa din bâtrânul Pătrăşeoaei din Popeşti de la Va- 

slui, lângă Mieleşti, pentru o datorie de bani. 

* ask 6 Hwnăuko BHE& FBIIHTPAHOȚA. CKpHV IIH MAp- 

"PI pUCECKY |] KOV auecTa aAEREpAT BANHe 4 UCCPPO, NERA AM 

sp ww aomie aa căra aă Ilonepi «pH HHHYTVA Racatau || 

aura Mukakui. EATPXHVA. AU ÎXTPBUIROE AM | Aa'P 

auser Eărpzni npk mănoyar aton Hwamke uuopa || lov- 

navy Ac one" Kă e AH6% IOHAUIKO Buuopia  Aionyayu || 

au nenpupEk mp pa3Xuu MI MOUZNANI AC EA GXTPEN AH | 

Mzrpamkoa. Au one. HHAME ca HANGA pu || Ro auca 

exTpău an VzTpakOe ue MAH At Ce CRPIE. HO MAN || ca 

ag pax IOname mu dnuopun ani. Hwnaruko || neuro 

CANTEA AATOU KV Skue as BATU, au || KOnamo duuophA 

Anyayu At Ionem. RA ca ansă a |] uk KIM Mau ce ckpie 

ui WîME 6% HaHEă TRE, d || raurtn. 
$ rac Ar. F39H 

MA AEHTOV KpEAHNUA HEA NOE NEUEUHAE, 

Gy Ilarpxuik, UaTpăuuket, $Hw FwHautko BHE KZNHTAN HCKAA 

Acta V. Miclescu (Surete şi Izvoade VIII, 489). 

Snrete Ii 
3



143. Document din 7158, Der. 13. Iaşi 

Sumar:  Zapisul prin care Irimia ficiornl Kivului cumpară 
mai. multe locuri în Bârsăneşti de la răzesi cu ughi bani gata şi cn > mierle de grâu biciuluite a 5 potroniri mierta. 

| Adecă eu Stefan Dobrota. cu fam'ka mil Şi cu 
fecorii miei sciiem şi wmariu 
tisim cu cest zapi: al nostru. cun noi de buna toa 
noastră de nime nevoit nic silit | 
an văndul doaw bucat : Podeni den Barsăneşt. ala- 
tur'k cu Iacob. ce sint la sat la 
Bărsâneşti. a&kstk ikm vandut, Irimii: ficorul Ri- 
vului de Barsaneşti. derept 2 uzh. şi 1 pot. 
îns (48) cu patru mierța de grău ce sau Dituluit 
mierța căte. 5. pol. pentru cace am „atrebat 
de rudele mile şi nime nu sau aflat să le cumpere. 
și Sau facut acasta tocmal diinainta. | 
la mult oamen d)en Bărsănesti,.. 

„Îşi a lui Dănail, zeal) Precup. şi Dumitru Doboş de Roș... Şi alți malți oameni buni. ca să fie dumisal moşii în veaci şi ficorilor 
lui şi nepoţilwr. Aşijderk eu Iwne! cumoatu! lui Şte- fan şi cu fam'ka şi cu fegorii miei 
de a noastra buna Voe am vandul. w bucată iaraş la Podeni în Barsaneşti alăturk cu Stefan. 
asta Ibm vandut iarăş Irimiei fesor Kivului de- 
replu 1 uz şi 3 poz îns (NY) cu 2 merţă. 
de grău bituluite câte 5 poi. mierța şi am întrebat şi rudele m'ble ca să w cumpere 
nime du Sau aflat. şi sau facut acastă tocmal din. vaibtea. frătinimeu Săvuleai | 

At
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den Barsaneşti şi a lui Danai! zeat Precup. şi a lui 

Toderaşeo şi a altor wameni buni ca 

sai fie lui mosie în veat şi fezorilor lui şi nepoților 

lui. aşijdeik iarăş eu Ştefan Do- 

brotă. mărturisăscu cum eu de bub voa m'k am mai 

vandut Irimiei. iarăş o bucată—— 

din capul bucății lui lone! tot de a(col)o pre loc ! de 

Barsaneşti vândut derept (1 pot. 

N cu o merța de grău butuluit. derept. 3. pot. ia- 

ras dinnaintea acestor oameui buni— 

ce mai sus scriu. ca sai fie moşie A veaci. — Aşij- 

dera eu Jun Gamk cu famka şi cu fecori | 

mei mărlurisim vum noi de bună voa noastră. an 

vândul. trei bucăţ şi cu loc de fanat — 

de o falce în fat despre valea Kiliilor la făntăna lei. 

ackstk Jkm vandut Irimiei— | 

fecorul Suvului. derebt 36 pot. îs (q€) cu patru miertă 

de grâu de var bituluit cate 5 pol— | 

mierţa. ce sintu iaraş pre loc de Baărsăneşti. am în- 

trebat de toate rudele meale ca să ie — 

cumpere. nime unu sau aflat la nevoe şi la grăutate. 

şi aăasta tocmal 

au fostu Mihai! Stoian şi Paval Borkin şi Dumitra 

Tiul şi Nekita fr atemieu— 

„şi Gligorie a Călugăriţai şi lonasco a lui Stoian. şi 

Ştefan fecorul Ţomei — 

lui Patru. şi Pelco şi Gheorghie fratele Irimiei. şi 

alţi mulţi oameni buni.— 

batrani şi liaeri din sat gina Barsănesli. şi n'bu plătit 

Irimia acei bani —
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tot întru mănule acestor vânzători carii Inai sus 
scriem. divainta acelor— 

„oamebi buni... direaple 
cumpărâtură lui .n vea€ lui — 
şi fetorilor lui şi Depolilor şi toată ruda ŞI mai pre 
mare cre — 
dinta pusuneam noi aceşti oameni buni toţ pecețile 
Și deagetele ca sai 

„le de credinţa sa s(a) ştie. 

vito. 7158 mstaa dec. 13 di 

Acta Gh. Tabacariu (Surete şi Izvosde VIII, 531). Hârtie, rupta ; Marca hirliei o aquila mare. 

144. Document din î145, Oct, 10. Iaşi 
Sumar: Cartea lui Vasile Vodă Lupul prin care cere să se aleagă hotarul Criveştilor lui Buhuș biv visterpie despre Pietrişa ni, 

de oare ce locuitorii au întrat cu- pluguri] 

lw Vasilie Voevoda. bijieiu  milostieiu gspdra zemli Moldavseoi, Scriem domnia mea la slugile noastre (loc gol) damuva ştire. că sau jeluil boia. rinul nostru Buhuş &ku tos vistiarnic pre sat pre Pietrişa ni. cau intrat cu plugurile de au stricat ho- "tarul şi au arat câtva loc din hotarul Criveştilor. piutru. a&kia daca veţi vedea carlia nostra. iar vo; să aveţi a slrange omeni buni şi bătrâni şi dim: prezur megeiaşi. și socouind aseale hotara. pre unde: au fost de veacu Şi cum veti afla cu suflelele vous- tre şi cu Oameni buni sa aveți a face scrisoare să



daţi ştirea domniei meale.: aesta scriem. întralt chip 

să nu faceţi. 

u las vleal 7145 Oct. 10. 

Gspdnz ret. | 

Gavril Maleiaş vel logotet 

Acta Robert Mille fostul proprietar.al Strungâi, Ro- 

man (Surete şi Izvoade XUI, 645). - 

145. Document fără veleat, Avs. 13. Prigoreni. 

Sumar : Zapisul Neuniului dvornie de alegerea hotarului Pri- 

gorenilor despre Avrămeni şi Ruseani pănă în Plotonita. 

Adecă eu N'kniul vornicul de gloată măriuri- 

sescu. cu cest zapis al nostru. cumu nem tocmit 

noi de bună voa nostră. cu fratele nostru. cu vor- 

nicul Tănasie. pentru w sălişte de sat tam avut 

dare de Alexandru. anume Prigorknii. care sălişte 

scrie la uricul tărgului pre Plotonit suptu R'kdu. 

alesau. a&k sălişte. dumnealui Gligoraşco Ur'kche 

spătarul cel mari şi dumoialui vistiiarnicul Gheor- 

she Roşca. şi cu preuţii de la targul frumos şi cu 

targoveţii. şi cu multi oameni buni megeiaşi. unde 

au fost bestkrkca de piatră şi sau stalpit în skmne 

despre Avrameşti şi despre Ruscani. deci nem toc- 

mit ca să lie vornicul Tănasie dispre Avrămești pău 

înnaintea : Plotonitii iar eu să țiiu cu săliştk m'k. 

iar pană în matca Plotoniţii despre hotarul Rusca- 

nilor. iar cu Prigorbnii nici o treabă să nu aibă. 

nici a trkce peste Plotoniţi dispre hotarul  Avră- 

meștilor. nici dumnealui să nu aibă treabă peste
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Plotoniţi dispre bes'kr'kea di piatră. di ucasta mar- 
turisim cu cest Zapis al mieu. și pre mai mari ere- 
dință însumi am scris asest zapis şi am isealit. să 
să știe. 

u Prigor'kni Avg. 13 

az Neaniul dvornir isca] 

Ureake vel spatar isca] 
Tăânasie isca] 

Acta Albert Daniil (Surete şi Izvoade VIII, 717). 

“146. Document din 7152 Dec. 20 Iaşi. 
Sumar: Cartea lui Vasile Vodă Lupul cătră Vasile de Mă- bărjaci să. vadă pietreie şi să aleagă hoturele satului vist. D, Buhuş despre Pietriş. 

T lo Vasilie Voevoda. bjiiiu milostiiu gospodara zennli Moldavseoi. scriem domniia mea la sluga nostră Vasilii de Mădărjiaci dămuţi știre că sau jeluit boiarenul domnii meale credinos Dumitru Buhuş cau fost vistearnic pre sai pre Pietriş ca iau stricai hotarul ŞI iau mutat nişte pietre. Deci dacă vei vedea cartea domnii meale. iar tu să străpgi megiiaşi de prin presur şi oameni buni bi | trăni și să cercati de hotar stricatulau şi de pie- tri stau cum au fostu mai de demultu au muta- tuleau. şi cum vei afla mai cv direptul Şi cum vor mărturisi oameni buni batrani cu sufletele sale. să faceţi o scrisoare ŞI Sâmi dai știre dombiei - meale. 
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'oe pişem i Dac ne bădet (6aatr). Aceasta scriem 

și întwalt chip să nu fie. 

u las vlto 7152, Dekev. 20 

vel logofat ucil 

Acta Robert Mille, Stunga. (Surete şi Izvoade VIUL, 649). 

Pecetea ; se ceteşte: Hw Raciaie BOEBOAA. BO. MA. POCIlS- 

Adph. BEAMAE.. MCAAAREKOH. 

14%. Docum. fără dată de an şi loe. (catra 7150). 

Sumar: Scrisoare de mărturie din putea preuiilor, orăşeni- 

lor. vatamanului de Munteni pentru hotarul locului dăruit de Bu” 

novski- Vodă lui D. Buhuş vist. stricat acum de Costeşti. 

+ Cinstit parintele nostru dumneata jupăne lo- 

zofete. mare să fii Dumueala. sănâtos. dam ştire 

dumitale că neau pofiit dumnealui vistearnicul Bu 

huş să socolim la uv holar a dumisale au fostu 

mai deainte vreme de hotarul targului Frumos şi 

iaste dumisal dar de lu Baruovskie Vod dumnezeu 

îl pomenească. deci noi am mărsu deam socotit i 

acel hotar. şi am aflat că au stricat Costeştii ho- 

tarul dumisal în do locuri în capul Muncelului cât 

va loc cu plugurile şi Pietrişeanii așijderea iarâş 

au pus do ari iarâş pre acela hotar. deci noi cum 

am aflat cu suflete noastre noi dăm știre dumitali. 

jar dumneata veri face (spun saac) cum va fi voia 

dumital. şi cum veri socoli că va fi mai cu direp- 

tul și milostivul Dumnezeu să dăruiască dumital să-
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natate ŞI pa€ şi a loată cinstită casei dumilal. Ot 
He amin (de la Hristos alin). 

Preuţii şi lot orăşeanii de targul Frumos Şi va: 
tamanul şi toţi sateanii de la Munteani dam ştire 
dumitale jupane logofele. 

Acta Robert Mille (Surete şi Izvoade VIII, 650). Ac- tul poartă pecetea Tărgului-Frumos :  necuare Bpacuni 'rpa- 
răierh, o pasere cu aripele întinse şi ciupind ; cruce şi stea. 

148. Document fără veleat (cătră 7150). 
Sumar:  Hotarnica Criveştilor de lăngă Tărgu-Frumos. 

+ Hotarul Criveştilor despre Movileni. merge „Prin  dumbravă pre del pănă în movila buigută unde au fost. bu-prul. acolo să împreuna hotarale Ru(gi)nosei. şi a Criveştilor. și a Movilenilor. iară despre Pitriş. au fost hotarul pre vale Redului din obărşie văei în &os pănă din os de Petriș la Ra- Văcani. 

T lara Pitrişeni au întrecut presta vale Răâdu- lui de lu un loc în sus mai multu de w pistrelă spre hotarul Criveştilor. iată în %os au trecut mai puitu păuă în capul răpii. Iara în capul răpii sau aflat şeptk drumuri bătrâne tot arat cu plugul de Petrişeni și tot sau mutat drumurile în hotarul Crivestilor. pre dupa gardurile țarinei. c= leu mutat ei. cum şi acum sau mutat drumul D(umb)r(avii) prespe pămanturile Criveştilor! mai o proccă (w Npoâkz). | 
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+ ară pitrile am socotit câ nu stau ca alte pi- 

tri de holară că nice stau pre lungul hotarului nice 

de curmeziş, şi se cunoaşte că nu stau pre tocmala 

lor ce batrănă. | 

+ Altă am socotit cau arat Pitrişeni. pănă în 

Pitrişi alocuri au şi mai trecut spre hotarul Cri- 

veşiilor. | 

+ Şi pri uude au fost arat Pitrişeni an și astă 

iarnă au lăsat vesămăuat câte de vro profcă şi 

mai bine. 

+ lara pre unde au fost lăsat astă iarnă nişte 

capete de pămanluri nearate. acmu iarăş leu arat 

d i(a)u(oav) pănă în gardu. 

_lara la Răvăcani aşijderelk ce uu fost lăsat 

telina de holar. iarăşi au aral Pelrişeni până în 

capetele pământurilor încă au mai tăiat şi din ca- 

petelk pământurilor. a Ravăcanilor. 

1 Şi uu răbnic iaraşi au făcut Grama pre locul 

Răvăcanilor și nau tăiat brazde din hotarul său ce 

au tăet în hotarul Răvăcanilor. | 

+ Aşijderk și de supra Glodului un rănadu de 

pământuri ce iaste a Răvăcanilor. iar(ă)şi au întral 

Petrişenii de au arat câtva loc pre la capetele pă- 

măuturilor şi a mutat drumul mai Sos. 

 Aşijderea la Muncel au cosit un om din Pi- 

triş uești fan pre hotarul visternicului eu şi Juwat 

dumnelui fănul. 

+ Aşijdere doi wameni din Pitriş şau pus arele 

pre locul visternicului la Muucel: 

+ Aşijder'k au întral Drăgan sluga Gramei cu 

Surete III | - 92
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un pămăntu mai multu de o protcă întro un botaru 
a visternicului. la Costeşti. 

| Tara de ia un loc în sus despre pădure pre 
Vale Redului, au început a tace altu rându de pă- 
mânturi presiz vale. ruptuau din capete pământu- 
rilor sale din muke vai: Redului despre hotarul lor 
ŞI au trecut presta vale pănă unde au pus ei gar. 
dul acmu. despre hotasul Criveştilor. iara eu am 
intrebat acel om ce-ara ca ce nu ari cum  săntta 
alte pamânturi ce ari mai scurtu pământul iară acel 
om el au Sas ca ara dreptu w gumatate şi vre hi 
mai dowu părti mai lungu cel ce lasase merat de 
cât cel arat. 

Origivalul hârtie, acta Robert Mille (Suiete şi Izvoade VIU, 651). Indos insemnare: „De la Săpoleanul sluga 1». 
golălului cum au socotit hotarul Criveştilor despre Pielriş în ce chip au stricat omenii Gramei jitnicarul.“ 

149. Document fără veleat (eatra 7150) 
(Sumar : Mărturia hotarnică a lui Vasile de Mădărjaci pen- piu Dotarul Criveştilor despre Pietriş şi schimbarea pietrelor de 

T Cinstil şi mai mare părintel nostru dumnealui 
Supănul Toderaşco imarel logfăt. dăm ştie dumital 
că au venit cinstit cartea marii sale lui Vod la noi 
cas meargem să socolim hotarul Criveştilor, despre 
Pietriş. pre unde au fostu hotarul cel bătrân. deci 
am mărsu acolo şi am slrănsu megiieşi de prin 
preSur omeni buni batrăni. deci pre unde spun me- 

  
 



giieşi. că au fostu hotarul cel batran. a Criveştilor. 

acmu se afla pre câtva locuri. câ au întrat Pietri- 

şanii. cu plugurile. şi au stricat hotarul şi pre unde 

au fostu ţealine lăsat. pentru holaraă. taste obitaiul 

țărai să nu să are pentru sâs cunoască hotarul, 

toate acealia liaL arat Pietrişanii. Aşijdere şi pre: 

unde au foslu drumuri bătrăne pintre hota». ce sau 

chemat ea au fostu druniul hotar și acealia liau 

taiat pielrişanii. şi au mutat drumurile pe aiurea 

iar de lucrul pietrilor ceale de hotar mărsam cu 

megiieşi. diam socotit şi au lostu .omeni şi din 

Pieteiş. şi den Criveşti. şi toti au marturisil cum 

nu stau pietrile cum au fost slându mai de de multu 

ce acmu stau întralt chip, şi să cunosc că sămtu 

mutate din locul lor. Aşijdere au dezgrădit,  pietri- 

şanii gardurile sale. şi au arat tocma pân în pietri. 

şi diacie au îngrădit, şi pietrile în lontru în țarina 

lor cum nu sare căde. dereptu ucea noi ciam vă- 

zut cu ochii noştri şi cum am auzit mărturisindu: 

aceşti omeni buni noi dam ştiri dumitale ea unui 

cinstit hoiarin. iar dumniata vei socoti cu înţelep- 

ciune dumitali cum va. fi mai bine să fii dumniala 

sănătos ot Xs. amin. (de la Hristos amin). 

Noi vobii maărisale lui Vod şi a dumitale ct 

nişte ficiori Vasilie de Mădarjaci şi Buculean şi: 

Costantin de acolea. | 

+ Vasile (|. p.) Buculea (|. p.) + Coste 

Acta Robert Mille (Surete si Izvoade VIII, 615)
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150. . Document fără veleat. (catră 7149). 

Sumar: Mărturie hotarnică a lărgoveților de Tărgul-Frumos 
„pentru hotarul Avrămeştilor despre Prigoreni vornicului Neaniul. 

Mistve şi luminate Doamne să hi; maăriia du- 
mitali sanatos. dam ştiri marii dumitale. dă răn- 
dul lui Tănasie €ku fostu vornic. cum au venit 

-cu censtetă carle. a marii dumitale. la Vornicul la 
Banul şi la slugi domneşti de impresur. şi la pre- 

wii şi la şoltuzul de tărgul Irumos. şi la batrani 
dkcol'k. ca sa eșimn sn alkoem. holarul. acei selişti. 
„anume Avrămeştilor. dece noi vâzându ceustită 
cart. marii dumitali. am eşit cu aceşti boiari şi cu 
slugi a marii dumitale. ce mai sus sautu scriși. 

-dkim socotit. și am ales hotarul acei selişii. pre 
unde au fostu. şi sau pus şi semne despre alte ho- 
tara. alta dam știre mariei dumilali. de care loc să 
„apucă vurnicul Neaniul. ce sa ch'kma Prigor'knii. 
-de Sice că au fostu sat, noi aşk ştim cu sufletele 
noastre. că sat nau fostu. ce au foslu uiște prisăci 

“de tărgu a moşilor noştri. şi ale noastre. şi iaste 
rkd.. acela pha :să Bknua Prigorknei. iar altu sat 
Dau lostu. și sau ţinut acel loc de Avrămeşti, de 
iasta dam știri şi mărturisim cu sufletele noastre. 
şi mai mari credință am pus new wrașului. şi să 

„hie măriia dumitale sanatos. wi ga radovalisk. (De 
la Dumnezeu să se bucure). 

Mai mici robii şi şerbii marii dumitali de tra- 
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gul frumos dam ştiri mării dumitali şi să hie ma-. 

riia dumitali sanatos întrai mulți şi. buni. 

Originalui hârtie ; acta Albert Daniel. (Surete şi Iz- 

voada VIII, 718). Pecetea oraşului: Ileeuarn Kgachni Tpn- - 

riieri (|. p.) | 

151. Document fără veleat, 14 Mai. T.-Frumos. 

(dupa 7150). 

Sumar: Mărturia hotarnică a Şoltizulai şi a celor 12 părgari 

din Tărgul-Frumos pentru alegerea hotarului Avrămeştilor despre 

Ciuncești, 

Ge Boa Bekpa ImoaTvâ n Bi a0r4p H B2CH WpALU4- - 

noa. tor par Bpacuin (Adică Zbearia şoltuz si 12 păr- 

gari şi toti orăşenii din lărgul Frumos), i pop Ştetan. 

ot lam.i diiacon Toader, ot tam. scriem şi mărlurisim 

cu castă scrisuare. a noastră. pentru car lucru. vinitau: 

aick dumnealui Jordachii vistiarnicul cel mare. şi dum- 

nealui Buhuş vistearnicu să socolească dumnealui: 

loe de un halăşteu să fac. pe hotarul. satului Avra- 

meştilor. cari au cumparat dumnealui. de la Tâna- 

sie voruicul. iur lui Tânasie vornicului iau fost dar 

şi miluire de la Alexandru Vod. fiorul. Radului 

Vod. şi hotarul aceluia sat iaste scris în uricile 

târgului. întracea dacau vinit. dumnealui aleea 

sa socolească. vinitam şi noi sa socotim cu dum- 

nealor depreun să nu s(a) împresure vrun hotar a 

vunui sat. deci am aflal hotarul cum spun uricile. 

dintro movil. din deal. costişa în gos. până întralta 

movil sâpală în tarmurele Bahluetului în sus. pre:
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unde au hotărât Banul vistearnicul, aşk știm noi 
cu sufletili noastre ca iaste pre acolea hotarul. și 
moşii şi părinții noştri tot pre acoleu au ținut şi 
noi dacă neam apucat pre urma lor tot pre acolea 
am tinul şi aşk aflam cu sufletele noastre că iaste 
pre acolea hotarul. iar Cumnceştii zic că pre acolea 
pre unde au socotit dumnealui sa fac haâlaşteu iaste 
hotarul lor noi cu sufletele noastre nu ştim sa hie 
tinut ei nici o dat pre acolea nici iaste hotarul lor 
acolea ce de le va părea cu strămbul ei Şor în- 
treba. de atasta scriem Şi mărlurisim cu sufletele 
noastre. pe mai inare credința pusam pecelea ora- 
Sului. și ale noaslre ca să (sa) creaza. 

u trăga Crasnii Mai i4 
Acta Albert Daniil, (Surete şi Izvoade VIII, 118). :Deeuatn Kpacnii 'Tpnratera, 

152. Document din 7145, Martie 12. Iaşi. 
Sumar»: Zapisul lui Tănasie biv dvornie prin care vinde vi Jordachie visternicul Satul Avrămeştii de ugă Tărgul Fenmos cu -500 taleri de argint. 

. 

Oro a3 Tanacue nua „AB9PHUR, scriu şi mărturi.. Sescu cu cestu zapis. al izicu cun de | bună voia mt, de nime nevoit. nic asuprit. am vândut -a mt dir'kpta. | wcină. și dare. şi miluire. ce am avut de la dumuwklui,  Alexan ; dra Vodz. fizorul răpăwsa- tului. Radul Voda. satul anume | Avrămeşti. ce iaste A tinutul Chieligăturei. ce au fostu  ascultandu | -de wcolul targului frumos. acela am văndut. dumi-
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sale gu | pănului Jordachie marele vistkrnic derepiu 

cinci sute de taleri j de argintu. bani gata şi mi iau 

plătit, dumn'blui. deplin acei | bani. ce mai sus seriu. 

înlru mâna mt, dereplatk ca sai fia ! dumisale. 

wcină şi cumpărătur. în veaci şi dirkse ce am avut | 

de dare şi de miluire. de la Alexandra Vod. încă 

Ikm dat întru | măna dumisale, şi mai pre mare 

credința. mi iam pus şi petkle | şi am iscălit cu 

mana uk. păvaş va face dumnealui şi diivks i dom- 

veşti. şi eu Dumitraşco diiacul um scris znati=('k). 

(să se ştie). 

| u las vlto 1145 Mar (19. 

7 "Vanac Bop. Heat 

Acta Albert Daniil (Surete şi Izvoade XIII, 723) Ta- 

nasie vornicul bune o pecete mică in josul isrâliturii, dar 

pecetea nu e a lui, căci stă scris: ncuar$S Hackaann ke, 

153. Document din 7147 Febr. 16. laşi. 

Sumar: Vasile Vodă Lupul dă și întăreşte lui Iordachie vist. 
șesul Hatul de la Tărgul-Frumos, pănă la moara călugărilor de la 
[iangul. 

„Kw Vasilie Voevoda. bjiiu nălstiiu gospdrz zemli 

Molcavsoi. adecă domniia mea. mau milostivit. şi . 

am milui!. pre boiarinui domniei meale. credinos. 

lordachie. ce au fostu vistearnie. cu o bucată. de 

şes ce să zice Rătul. ce iaste pre Bablueţu. di- 

veaplă wcină domnească din hotarul trăgului ru- 

mos. ce să înceape acea bucată de şes. din botariul 

Avrămeanilor. în sus, pănă la moara rugăloriior noş-
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tri călugărilor. de la. Hangul. însă numai cât ține 
șesul. . dereptacka. ca săi fie. boiarinului domniei 
meale. ce mai sus scriem direupta dare. şi miluire. 
lui şi fitorilor dumisali. neurnit nici danacară în 
veaci. şi altul nirne sa nn să umeustece NpkA cena 
Aero Hamem. (înaintea acestii cărti a noastre). 

op tac. let. 7147 Febr. 16. 
Saam gspduz veleal. (însuşi Domnul a porontil) 

Iw Vasilie Voeveda 

+ Dumitraşeo 

Acta Albert Daniel (Surete şi Izvoade VIII, 724) pe- 
cele în ceava, 

54. Document din 7145. Mert 15, asi. 3 
“ 

Sumar : Cartea veliţilor hoari prin care întăresc lui Iordachie vel visternie cumpărătura ce a făcut cu 500 taleri în moşia Avră- meştii pe Bahlui, cu vecini, de la Tănasie biv dovernie. * 

Ge oRo mini: Lakpnaau BEAHKiH awroer. n Ganun Ilpaxec- 
KVA: REAHKIH A&wpnuk Acan'ku BEMAN. H ĂVMHTBALuI Ro Ioaaan 
REAHRIU AROPHAK. Rumuki 3EMAu. n Vakpha Farma u IZPRZA4E. 
GguaRcuon. n Iwuauike ERE. Big Akop. H Vanropauino %pEke 
BFAHKOMS enzrapk. u Pewprie -Reausin usi ut. 4 Lpama Bea eroa- 
HAR. H Îlpzmeckva BEA KAbUap. ri Tata Rea e AXKAp.H ASaurTpauiko 
Idpaan Rea *h'rHHuăg, u Ilefan Aohazckra BA apiaul, ui Ia- 
Tpauiko “oroak npakzaag XornHeku. n Pakonnun exan gropi 
aorober. n Eeanuko ETOpH noereanuk. n Toarpaniko TpETU A9- 
roer. n CTemepat  ARwpHuk. n Hkua Agephuk. un premia 
Eau AtopHuk. n Bapcan ARWpHHR. rAoTHiN. HHHY Bo 
Akpu. wr Agwp r(o)en(o)a(n)uz ere macr. numem u CRAAATEA-
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CTRVEA. Ca CHUMH AHETOA HAINA. Kao 1pinAe npk Hamn upi- 

HA TEAR aul, "Îanacie Bhik AROpHUR n Er(0) AcBpo BRoak.|| 

NEKHM MENSHSAAEI AHHINIPHCHACBaN, HM TIBOAAA CRESA Npaa, Adaânie 

n măganie, uro wu nmaa, wr AcanApe. || BoegoAa ciia neksu- 

nar(6) PaASa RoEkOAA. ceAo Haim. MRpzAEIH. WTo S BAocr 

Rapanratpii. CA BpSA, a aan. Ha pu | BakaveuS. n ca 

€ScCHAN îi CA REC NPHXOA. Pă IBOAAA BpâTV uaueM$. nnS 1Oy- 

AAKIERIL REAHKOMV RHCT'RPHUE. pAAH NET CTO | TaaEpi CpEBPAHHĂ, 

uiisu romezn. u Racraack. Bparv Hama, niiS HowpAakie Bea 

aie. Pa BanaaTia See HENANĂ | Ha PHX NiiSH RH MCânHH. 4. 

aa. cprăpaiuik. $ pSk Tanacie ABOPHHAR, WWT IpAA, RBCHAUI Id- 

iu, Ho Au make | SeHAFXSM HX ACBPO BROAHOE 'TORAE. HI HC- 

MARIE BANAATO 4 AH HN WT MAC FILE CATROPIXOA, cec Bănie 

RAITH FHCATRHH | 3ă gEkphocra. AOKESAE  C%PRO(pU)TA CERE. 

1 napkAeHie renApeRH. d HAN BOANIE upknoeri. un B'R(p)uocrii, 

Han | utuâ'Pi, | NOCTARHXOA. 4 CA H(aun pu NOANHCAROAL, 

A HApEAEtie 34 NOTROZEANiE. Să Adânie n Bă Mao, Ranie, WT7 

Macăani Apa EOEROAH. H ApSruy napkaenie Ba NOTRPERAENIE. WT 

sun r(o)eu(o)A(a)pexu. erpe(e) Aaa Fă prRH. | nau Hupaarie. 

euerkp. 4 a3 ASaurrpauiko nneaa. Suarue(k). 

o 1ăc, RATE B0Me Maor ri 

Tanpua Maream Bea asreder 

Moaaau REA AROpunk Mea, etc. cele. cele, 

Traducere 

Adecă noi: Gazvilaş marele logofal, Savin 

Prăjescul marele dvornie al ţării de jos, Dumă: 

traşco Soldai marele dvornic al țării de sus, Ga- 

oril havman și Parcalab Sucevii, Jonaşco Cujbă biv 

dvornic, Glgoraşco Ureache marele spatar, Gheor- 

ghie marele ceasnic, Grama vel stolnic, Prăjescul 

ve] clucer, Toma vel sulger, Dumilvaşco Iarali vel . 

Suvrete III 
| 33
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jicnicer, i Stefan Moimscul vel armaş, i Patraşco togolea. păreălab de Hotin, i Răcoviţ Cehau logofal al doilea, i Vefiăco posteinic al doilea, j Toderaşco logofat al treilea, i Stejerean dvornic, i Neaniul dvor- nic, i Bremiea Vănculeţ dvornic, i Bărsan dvornie de gloală, şi alți boeri de la curtea domniei mi- lei sale, scriem şi mărlurisim cu acoasia a noasiră carte cum a venit înaintea noastră prietinal nos- tru Tânasre biv dvornic, de a lui buna voce, de ni- meni sili. nici învaluil Și a vândut a sa direaplă danie şi miluire, ce dânsul a avut de la Lezandru Voevod fiul răposatului Radul Voevod, satul anume Avrămeşlii, ce s in tiuulul  Caărligaturii cu vad de oară în apa Bahlueţului şi cu vecini Şi cu ivl venitul, “acelea le-a vândut fratelui nostru, dumisale Ini Iordache marele vislernic, pentru 500 taleri de argiut bani gată; Şi S'a sculat fratele nostru pan Iordachie vel visternie de a plătit toţi deplin acei bani mai sus scrişi 500 taleri de argint întru mă- nule lui Tănasie dvornie dinaintea noaslra a tulu. ora. Deci noi cum am văzut a lor de bună voe „locmală şi deplină plată, iar noi şi de la noi înc: am făcut acest. zapis să fie dumisale de credinţă, până ce-şi va face direse domneşti. Iar spre mai mare lărie şi crediuță ale noastre peceți am pus, Și cu ale noastre mâui am iscălit. [ar diresul de întărire de danie şi de miluire de la Alexandru Vodă ȘI alte direse de întărire de la alţi domni, încă le-am dat. întru mănule dumisale lui Iordachie vistearnic şi eu Dumilraşco am seris să se ştie. | 
In laş la anul 71145 Mart 15. Iseălesc boerii aduşi mai sus, 

Originalul hârtie marca turcească. Este Și o leaduecre lăculă de Ton Vladoviei pan. în 1548 Mai 14. (Surele şi Izvoade VIII, 121). Acla Albert Daniel Iaşi.
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155. Document din 7145 Mart 13. Iași. 

Sumar: Vasile Vodă Lupul intărește lui Lordachie marele 
visternie cumpărătura ce a făcut în satul Avrămeşiii şi cu vad de 
moară în Bahluet cu 500 taleri de lu Tăuasie biv dvornit, 

Hw hacnaie RoEROAA, R:Kie Macri r(o)cn(o)a(a)pz Beman, 

MAAatekoni. w(6) pina upka amin. n mpa, ScHAu, nam: 

MI,  AWVAAARCKHAI, ROAEpH, REAHRHAN, H MAAHAUI, CASTA H Ro: 

Akpun$. Tanacie BBR ABOPHHK, 119 TO ACEPOLO ROAR, HEKHA 

RENOHVISALNN.  ANHNPACEACRANI. A HBOAAA CRESA IMpaBă Aaanie îi 

AUIASKANE, Ure HAAIr Wr ĂarĂAnApz ROEROAd ceao Hanavk, 

Mapamtuu, uvo $ Racer BapanrăTSpekoMV. CA EPA, Bă 

manu, S Rakaven, Ure "TOT ceace. Buiao hpake r(o)en(o)a (apere. - 

npucavunue Ră WKoa, Bpachii Paper. "PA Wa NpSAda. 

nam Bkpuomr. ui nouTreinomv, oakpun, IOpaakie BeanRomr 

RHCTEpUInR Ba Mer CTE TAME CpEEpANHX nHHkSH roToRH Hi 

VerTAKUIE au 'bkpuiu n icuerenin poakpuu IOpAaie neannomr 

IHCTRpUNK "TA BalaaTHA. See HENAXHOI "TUX NĂSH BEIUIIHCan 

uk. & Tanrpe epespanuk. S pSK. Tanacie.  AROpHUR “Rh, AV 

upka, nam. Hi npEA, HăiMH BOAEpU. HO Mu 1axe Saua ke 

HEX ACEPSROANOIE "TORA, H HCNAXUSE BANAATE. A MAH WT 

Wac etpek(£) A4ACXeM H NOTEPEANHLOA, BOAkpuu. r(e)en(o)a(e'r)- 

(ajun. arkpunoawr. n nouTtenntoav FOpăakiekn,  REAMGOA KIIC- 

“Ep Ha COT Buni pRApEUEHHSAMV. cea ARPM. C% BPVA,. Bă 

aan ună phua Hakaveu, n că €SeHAH, H că REC NOHXCA, Fdd 

Ad RSAcT eMS npazâa wru(n)uv, n RuSnacnie n Spun I9Y- 

EpBRAciE că BBCRA ACXOAOM HSNOPSUIEIUIE MIKCANEE Hd &'kRu, 

a mu Aa ch He Smniaer, 

cy tăc, BATE F3pe MApT ri 

Caam r(ojen(o)A(u)uz Reala, 

Fakpna Marea Bea asrozer 

i Avan'Tpauike
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“Traducere 

Io Vasile Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn tarii Moldaviei ; adică au venil îuaiulea noastră. şi inaintea tuturor a lor noştri mo'dovineşti boiari a mari şi a mici, sluga și boiarinul nostru Tănasie biv dvornic de a lui bună vos de nimeni silit nici învăluit, şi a vândut a sa direaplă danie şi miluire ce au avul de la Alexandru Poevod fiul răposa- tului Radu Voevod. saltul anume  Avrămeşti, ce-i în tinutul Cărligăturii, cu vad de moară în Bahlueţ; care acest sat a fost drept domnesc, ascultator de ocolul "Târgului Frumos; pe acela Pa vândut cre- dinciosului nostru Şi cinslitului boiarin Jordachie marele visternic drept 500 taleri de argiut, bani gala; și s'a sculat al nosiru credincios Şi cinstil boiarin  Iordachie vislernie şi a plătit toți deplin acei bani de mai sus scriși 500 taleri de argiul, întru  maănule lui Tănasie biv dvoruic, dinaintea noastră şi denaintea a Jor noștri boeri. Deci noi cum am văzut a lor de bună voe tocmală şi de- blivă plată, şi noi de la noi i-am dat ŞI am întărit boerinului domniei mele credinciosului ŞI ciastilului lordachie marele logofat, pe acel de mai sus scris Sat Avrămesștii cu vad de moară în apa Bahlneţului ŞI cu vecini ŞI cu tot venilul, ca 'să-i fie lui dreaplă ocină şi cumpărătură şi uric şi întărire cu toale veniturile, neruşeit nici odănăoară în veci, Și aliul sa nu se amestece. 
In laşi la anul 7145 Mari 13, Insuşi Domnul a poroncit. 

Gavril Mateiaş vel logofat 
Dumitraşev 

Hârtie. Acta Albert Daniel. (Surete şi Izvoade VIII, 1751). pecetea căzuta; este şi o traducere facută în 1848 Mai 14 de paharnicul Ion Vladovici,
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156. Document din 7144 Mart 28, laşi. 

Sumar: Carlea lui Vasile Vodă Lupul călră Crislian valah 

pentru hotarul Toreeştilor. 

Jo Hacnaie Boenoad BAIE MACO TNA  BEAAN 

MOAAaReRENI. Duititat cavSk Hauat, Rpacmitau | aaTax. 

(lo Vasilie Voevod, eu mila lui Dumnezeu Domn țarii 

Moldaviei ; scriem slugii noastre lu Crăstian vălah). 

dămut ştire că sau jeluit satul 'Torceştii. nepetii lui 

Bilaiu. zi | cându că au ei weină şi moșie. den Bră= 

ladiț pără în apa Brăila | dului. pân poenile Agapiei 

pre lacul frasinului pren garla lui | Spin. pană în 

hotarul Unbrăreștilor, şi mergu alţi oameni de le ! 

cosescu fănul. şi le înpresoară wcina şi moşia cu 

tariia | lor dereplu a&k d'kca vei vedk cart'k dom- 

piei m'kle. iar tu să le faci] lbge dirkptă să le 

lase wcina și moşiia în pace. iară de-va păr'k cuiva 

cu strambul să le dai zi să vie să stk de fat în- 

»ainlea domnii meale. i nac ne ucinite. (și allfel să 

“nu faceti). | 
u las-let. 7i44. Noev. 28. 

Gspdua veleal. 
+ Cojoc 

Acta Albert Daniel (Surete şi Izvoade VIII, 993). 

pecele în tuş roş; hărtie. 

157. Document din 7152, Mai 20. laşi 

Sumar : Vasile Vodă Lupul dă şi întăreşte lui Stetan căpi- 

tan din Dumbrăviţă partea sa din Torceşti, la Tecuci cumpărate cu 

6 ughi de la 'Prif ficiar lui Romaşco Căuea şi partea dăruită lui de 

Melentie fiul preutulni Chirils. ” , 

+ Hw Racnaie BoeROAA. EXIÎR MACTIIS renApA BEMAH MWA- 

AdREROA. WAX UpIHAE NPAA Han n IpAĂ, SeuMH HUI AMWA- 

AaBeRHMH BOAEpH. | BeankHMH PH Maat, CASTA HAlh. Greceanu
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Ranuran wr ASmBpătima. Ca FAM BANC SA BREACTEACTEO. WP EAHH UÂRa, Havh. | ear Meanurie cin Gpe. Rupuan.. ex. ROME CA REAROE RAATRO, wm IPAĂ, HARSANKH AAN Acpu HMk Ham ASprou u | Gzarkec'rps IOacam H pana Khyaa n Hekndivo Rakaa. n Aapam u Mean Ezpaanua. n Aamiau cuz îWsprou. un Ep | Îvan. E uneaa CROER păRSI Tor 3anne. nu- CActu ui CEEANTEACPRSAtn, cam na cet, RHinerincan d eanuiis, ent | non Rupuan. Rako wu sa ACEBOROA cROA Rona, HERA HENOHSKAsu  anuinpueraokau, ui MAA HI MCAABORAA CREA npakaa WTHUA LH AaAunuĂ. ww ceas Twpuein. wr Rase VeRvucRom  WP MAC EPO IICAoRHHA FANK ca H3BEBET WP RATpS ceao n ww HOAk 4 wr nec priroA, | "Tea wi Aaa ui AABSRAA RH Ec au HA CAVSU Hiuemr Ilefan xannrau, PaAn (Na)Suenie rpEgom zar. u PRANPEAAN EM | 4 "Take nume CA BEAHNOE RAATRO. ka "rom _ SAUNE. Ad HE HAaT HURTE wp DAEMEHHUA er, Kaka ua Tod uacr 3a runv, Lu wroa ru SRASORAA pa, Ham. n UPAA HUIHA Boakpu caSra uz Grean Kanmran. n ABSruii Bântic | ru sa CREAHTEACTEO wr sAnu MASE. HAk em. pu eu name. Rasa, wm Topuei, CETEODEH WT npaa, AS&pa, APAN | na nm KouAgpa MaAnu, up Epazanrzrvp, H  Meanurrie w7 'Topurp, cuz Ep Buphai. un SIARSA pm ASmepzuuz, H pana | Kukaa. n Iwnauko Grerap, NHCaetH H cREAHTeacr. Său. cam na crEk. Tpnă. aa TOP Banc. Kâke tu | Actpea CROA Roaa. HsRHA HENONS2 A en ARHUphecaogau, IIPOAaA cRoa NPâkâa WTHHA H Aaa. WT Toro cea j Topuri, eAuRoe NSBEDET £r0. w7 Ramps cane H ww noa. n WP Bec punea. TEA UpOAaA BHiunncannoaw, CAVSU unea | Grezan FAUH'Tau WT ASMBpzRHu,a, PAAH ee Srapekuy, TOO PaAH H Mai take Sta kyoa Ta sannce W'T "POAHKHY | arazi ACEpH Anite Rk- PoRajoA, H tvr nac ep AAACXoM. n NOTEPZANXOA,  Bitun- CaNHOA ÎNezţan KADHTăN : wp | ASmepztuua, HATAY "npaa- DESENHHy. acru aa WTHUV. w'p ceag Twpuej. Rae Ad EC cap .
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Hpâkăă Wriina. Hi | Adanie ui tHRSHAcHie H SpHk. n NO Tipz Acne 

CA BACAA ADXOAOM HENOpSineuuo HHKROANR | na B'FRU. unii Aa 

€ Me SMriiuiaer, 

$ tac KAT -F3pMk Man & 

+ Gan renAuz Reaka , 

ToAepani Re Rea Aoroder Hekaa 

HlanA Hp 

Traducere 

lo Vasile Voevod, cu mila iui Dumnezeu Domn 
tării Moldaviei; iată a venit înaintea noastră şi în- 
naintea luluror alor noştri moldovineşti boeri a mari 
şi a mici. sluga noastră Ştefan Căpitan din Dum- 
brăvita cu un zapis de mărturie de la un om nu- 
mele lui Melintie, fiul preutului Chirilă, făcut cu mare 
jurămănt dinaintea a câţiva. oameni buni, numele 
lor Murgoci, şi Sălvestru luzbaşă, şi Urzica Kihae,: 
şi Nekifor Kihae, şi Avram şi Stefan Cărleanţă, și 
Damian fiul lui Murgoci, şi Erei loan, care a seris 
cu a sa mână acel zapis, scriind şi mărturisind 
singur de la sine. mai sus serisul Melintie fiul popei 
lui Kiril, cum dinsul de buna sa voe, de nimeni 
silit nici învăluit și a dat şi a dăruit a sa direaptă 
ocină şi moşie din satul Torceşti din tinutul Tecu- 
ciului, din partea lui jumătate câtă i se va alege. 
din vatră de sat şi din câmp şi din tot venitul, 
aceia dinsul a dat şi a dăruit mai sus scrisei slugii 
noaslre lui Ştefan căpitan pentru estarea greşelilor 
lui şi a părintiior lui, şi așa: scrie cu mare jurămăul 

în acel zapis să nu aibă nime din rudele lui să se 

amestece în acea parte de ocină. Şi înlru acestea 

iarăsi au aratat. înaintea noastră şi înaintea alor 

noștri boeri sluga noastră Ştefan. Căpilan şi alt
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zapis lij de mărturie de la un om cu bumele lui 
Trif fiul lui Jonagşco Căuea, din 'Toreești, facut de- 
naintea a oameni buui, numele lor Covdrea Maliei, 
din Carligalura, şi Melinlie din Torceşti fiul Ereu. 
iui Chirilă şi Albul din Dumbrăviţa şi Urzica Kihae 
și lonaşeo Stepar scriind Şi mărturisind singur de la sine Trif în acel zapis, cum el de buna sa voe de nimene silit şi nici învăluit Şi a vândut a sa de- reaplă ocină și moşie din acelaș sat Torceşti, cât se va alege lui din vatra satului ŞI din câmp şi din tot venitul, aceea a vândut mai sus serisei slugii noastre lui Ștefan Căpitan din Dumbrăviţa, pentru 6 ughi: pentru aceia ŞI noi cum am văzul acele zapise de la acei oameni buni, şi noi am crezul şi de la noi încă am dat ŞI am întărit mai sus scri- sului Ştefan Căpitan, din Dumbrăviţa. pe acele de mai sus zise părți de ocină. din satul Loreeşti, ca să-i fie lui dreaptă ocină Şi daanie și cumpăralură şi uric şi întăritură cu tot venilu! neruşeil niciodă- năoară în veci, și altul să nu se amestece. 

In Iaşi la anul 7152 Mai 20. 
Insuşi Domnul a poroncit 

Toderaşco. vel log. iseal 

Şaidir 

Acla Albert Daniel Surele şi Izvoade VIII, 999); hârtic: pecetea ceră roşie aplicată pe hârtie, sfărămală. 

15$. Documeut din 3148 Mar. 31. Iași, 
Sumar : | Vasile Vodă Lupul întăreşte prin urie mare lui Toma vel stol. toate cumpărăturele din satele Tapilaţi şi. Bă deşti pe Moldova. 

[i nJa(o)erin B(o)ăite ani, Hw Racuats ROEROAA, r(o)en(0)- 
APA 3EMAu MUVAA âRCROU, BHAMENH'ro “SHUMAI. HCCHA AHCTOM Ha. UHM, BACFM KTO HAHEAL. EE3pHUT. Han uTrouin ere Scamnunr. WR
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or  nerennin Boatpun name B'tpnin. || Poaa sa croanuă. 

AdEM H N9TBEpERAaeA, ero npatiu wWTHunn H KSNEKun. wT He. 

HHCOauE Să BHKSNAEHie. UTE HMaeT. WT7 camare r(o)e(ne)a(c'r)- 

R(a)Mu. Eacuk uacru ero. 3a BHKSnacnie wr ceao Tănnaaun. n 

w'r sacului, Ha pEua MomAatk. ue $ goaccr GSdagcrom$, 

HANH uaer 3ă wTrH(u)HS wr rug ARE ceaoRk wi TSnnaauu. n 

wT Ati. ure "TH wu ceBu KSnHa, wT Bachaie. H WT EpaP 

rs Gumnwu, e(u)n(o)ge Vewvprie Mono wr Maacui. || wr  urr- 

Epatik uacru w'r "Tux ceaokk. wr uaer Ilea Baknau. no- 

ASRHna, ca noak 8 uapunS. n c4 BArpS Wwr ceAo H c& HHBH. 

WU CA udcr WT MkCTO 34 MAHHH, Hi ca BEC NpHOA, n WT Mz- 

pita Acuka Tu liveban Baknan. kHSuu |] non Haknan. papa, 

AKă ASCAT H AEA Ac BHTHX. i THR ApSrAA UA WP7 CEA 

E&ALHH. WT RHUIN'R NOAOBHHA. WT UETRPA(CTAA) UAcT NOAORHHA. 

_uro moa EMS RSnemno. wr Tanacit sai Lauropie ĂSerauz. a EMS 

tHao KSneknw || wr ASaurpa 3Snkoae wTr mac BasHAeiuHA, dă 

MAH UpEAAE EHaa HpOAdaa ASMHTpAuIkoRH AÎtAK. d N9TOM He- 

KSnHa ca ratacite 3A7 LANropiE. 34 Ure BHA WHH Man BAHX 

Rimini capWAnHB. HAN ASAMNTpaui Aitak. 'Toa Win || cogu 

Sua. PAA NEPHAAECAT 485 BHTUŞ. H TUX ApSrHX uacTH WT 

EXARH: VP NOASEHHA CEAO WT NHXHaă WACT TpEPAĂ UacT. UacT 

XommonAn. Hi uacr Rocii9k. pH uacr Thrian. n TAR ApSra 

Uacr WÎ TOPrOM CEAO, WF TPEPad UdcrTr |] iecra ucr, uacr 

ApKrSu. wWPo "PH U4CTH 34 WTHAHH. KSOHAn WÂcoBH WT7 

ToaArp Iauiap. n wTr Epar ere Ilauko. n RaaakSa. H W7 CEC'TpA 

uk Hacmacia c(n)us I[leţan Dabuan. n wr Xuanu e(n)uz Roc, 

wm Hzaepu” un wr RUSU uk.  ASarTpS n  Herarne. i wT7 

ApSru guSun HK. flteeiTie. n WT BPAT £r9 (Inapeika  c(H)HoRe 

Heak. RuSun Raannu wr Baza. PAAÎ UIECT AECAT AF BUrUX. 

THR ApPSraA UacT WP "TOPO CEA WT TPETAA MacT || Trayia 

n Goga. cine Heak wr 'Tennaanu. BUS Hzevacku. ceerpu non 

Bakuan. ure Ba wr aer non Bakuaut, H FSNERAS Wr Mact AI. 
Surete III 34
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dann ca RârpS wm ceas. n cu TpHAECATr uHRH $ mapHuS. n ca 
CENOMAT Ii CA REC NpHEOA. pai UETUp Accăr ||u nir aa eu- 
TRY. H "PH ApSraa uacr WT Toro cea ww HzAepn. we ne: 

„AORHHA CEa0. UerRpzTaa uăcT, uacr Xuaun Hakuau. uro “rea 
wi coBni RSnHA, wr  Goaomia n wr Acuka ei Hakua n kr 
i "oaatp. Acuka Xuann HakuAu. EuSia nou Lwu laknan. |) 
PAAH "TPHAECAT Asu BHTUL. n ma ADSrHX uacru Sa wrn(u)uu 
WT THX AR ceaoRh we EzAeu. n up TSnuaait. cure rug 
Macri Wwh con KSuna. ww Lewprie HakpanzcRSA AROpINR. HI 
wr ikenik cre Hactacia. ACuka Ppacunu. nuSka uon Baku. 
AI. || uaer na ro ek HAL H3Beper, ca Aveo Bă Mann. ui că 
CEHO%AT Wr neah. H dr AORpORk. n cu REC NpHYWVA. papi 
MECT AccăT acu BHTHX. n "TH  ApSruk acri sa w'pu( n). 
WT "PH CEAORk W7 noAoRHnA cea wrp HzaAeniu. we unu ka 
der "Tperaa uacr. n tr || uernparaa vacr wi ceao TSnu. 
AAN, "Tperaă uacrr, ww ucr, Toaarp A kysa. umo "TEX Wu CORH 
ES Wr  SInapeu Vpenenuk. c(n)ua  Vakphaan Ipezenu'k 
Răck uacr' sro u EPATIIAM ere ure TRX Macri 8a wru(u)ut, 
HHA9  KSneăuio w(reuS ere Cakpuaaui Ipezenuu. ] vw Ăzputa, HzTrpaninoae THĂ Wu Conu RSHA aa ner ACCATP H Her AH pu TU. ui TUX ApSruy uâeru Ba wru(t)uu vr Ezacn. ur ue ASRINA TOP cea, Wr "Pperaa uacr ue CR pasAcakr na uter 
EPATIH. uerHpu uaer, YT9 WH coRu kSnHa Il wrp Hekura, ui wm Epar evo "Toaarp pansa e(u)n(o)ke Cana ii we ÎN zpuka Asuka Vanrzu. RuSka Gat. n wr Bacnaie. n wm ceerpu ere. 'TsAopa n lac un vrut, e(n)n(o)e Aparum. RăCHĂ paru un Rusu Gane. nprhwnSuu.,.. | pan UeTH(pH) Accar as GRETURI Pui KSnua conu HHHX AK acru, we ine, UACTH. WT  noaoniina ceao Baa wm METEp&TAa, wroc pasătakr na nep Epar, wT7 Icerânru(u) ciiz hacuaiz, n wp Gadra Acuka Donato la'ku- 
AH. |] ausaa Fun, | Hetumoa. uRhkwunSka non “BaknAri paAn Aga Nâ AECATP Asu SHTHUX. U TH  ApSraa uacr wr Tsnnaauu, wr
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UrPEBATA aer, wWP ude! Toaatp  BoACpuu. WT EHika uacr 

vperaa ude, ue poa wi cosu Snua we Epuua n wr kr 

ei Mank. n wr || Foaseka Acaka Toaacp hoaopnu. n wT aar 

aro lliopyk. pasi 'TpIi ACAT U NEF Ac SHTHĂ. HN TAK ApSraa 

Wace WU HAan, UTO WH CORH Suna. we L'akpua BSnko. cr 

Cunpnăsu BSuko. kack uacT ro 34 AkAHHHS SRpOA WTEA 

HX EDATi ro. || paAi Aka AECAT H IUECT AEH Bmx. H "THX 

ApSraa uacr wr "Pânmaau,. Ure con RSAHA WTA Ban ciia Ile: 

fan Bakuan. RUS Fkpruu, BBC uacT £ro Bă ARAHHHS Hi Ba 

aSuekus, urme RSniia w(roua ere Iflean Hakuak we Mantk 

we GOnua. si noaoguna wr ude || tasan ESxaart. n wr 

EpanuuikSa. 4 AFEAT HUH WT WAcT Wresţau. UFO EHAS WF uacr 

XpuA. PaAn ISC AEAT AH RHTHX. n PH ApSraă Nacr WT 

“FSnuaauui. UPo WH C9BH RSNHA, WT law ko e(n)uz  Ijledan 

țiakuan Back uacr ro Ba ARAHHNS n sa RSS | we uacr 

Nkp(upk) ca RACEM ANKCACA paă, CEAHM AECAT SANTI BH'FUIX. 

su conu RSnna 1 uacT Lagpnă puii. uro naa wr CEAS 

IEC HHRE, Bă IEC ACEL BUTUX, H "PAX ApPSrAa Uacr WT T3- 

HHAAU, WTO Wu COBH KSNHA wr 'Panacie sar AiSerau, |n wr 

mena ere 'Puritana, u wr Levpruui, cia Vabronn. n we Kec- 

“auriu ciiz Bachais. i wr LpoBata AURA Hwauuks. E wT 

Mean. un wr Bhpurak, Bun Alunu  upkwnSun non Baku. 

aci uaerr uro ek H3Beper AFA HA SIHH, n TH EAHĂ RS- 

mezat urw || ser vwr uacr aktsa, WU TpETAA Uacr UEPRPXTĂA 

Uacr. WPOC NPUXOAHT WSacT HM, SĂ AEAH(H)uS n să RSHEXKuo, 

PA UEPHB AECAT SASTH BWTHX. H mu Apsra uacr wr San: 

AA. WT UETRPATĂ WACT CEAS ARANAAECATA UACT WP UCP Lep- 

Man ro wii CORA KSUHA AT | Bza3an wr MSuuea. n wWT par 

ere Hwnamke Hopa. Hi WT Aaswp. n wr Hezua, i wr ApxrSuA. 

e(uu(ojne Tepmon. pai, 54 We ai BHTUX HI PIX ABSră Mac? 

ue con ESHin(A). WT Panwwput XaAztp. n wWr 

pin np'kwHSuH Epemin || rac uacT na 
wm "LSunaau,. 

e(u)u(o)ae sro. RUSU Je
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34 AhAn(u5 ui Ba RSneuo wep AA ui Gprita un sa KSueue 
WT uacT Xkpua pa, ABRanaAtcaT Bar FHTUX. A THR aps- 
vAă Măcr Wr TSnuaau, WP ueP&paTaA uacp CEAS UETRp&PA Uacr 
Wwr uacr Xapua. uro wH cekn &Snua, ww Pepkacie, n wr par 
ere ASmurps || c(u)u(o)ee Bzun. Pa ARa Accar || . Sru. n Tux ABSra uacr wr TSnnaau. uroe wu coBH KSnHA br Azpuna Hpzuwae. Acura Xhaun wr Muzeu RHSka nen hakuau, Back MACT 34 AkAh(H)ns n sa KSnex(n0). uro npuoanase wr non Hakuau. aack uaer XnannoRu, uTo ee wr tacr akksa. |] "FO4 WH con RSnna, PAAL AKA AECAT Asu BHTHX 5 THR ApSra Măcr wr Tânnaau, ur wu coRu RSnua. wr Karpuna (en)a Hwhauike Xaazp n wi c(H)uSae Tpudan nu wr Amin, un wo Rupirat | EnSui Ilerpiu npkwnSun Epemiu. n WT  Hpnua. nu wTr e(u)u(o)ee Tanga u ASanTpauliw n wp Toaccka, n Vad Tona. BuSun Ierpu. npkwnSun  Epuatiu EACRA uUacT HAM 3a ABAH(H)nS n a KSNEXHO. papi ABANAALCAT  3avru BH'PHy. Pb rug EAcHy FHUIENHCAHHHy  uactu, sa WTH(H)un wr ceas Tsnhaau. n wp Ezac. KARE Aâ cST wr nac noak Îl pus ua- WeMS Toaten Bea eroanuk, Npakit wrn(u)uu n KSnekun, EMS H AErum sro. u WHSuariva n pEwuSuaroa. n Rcems PAS £ro. KToc sm8 H3BEDET  HaHBAHXHin, HENOPSUIEHNVAS,  HuKOAHIE Ha Ekku. a Xorap “um KHUIENHcanHHy uacru sa Iwrn(u)un. aa EC HA Ha uacru Kako ck um NBHXOAUT. tori HHHX eropoun. Ad ECT HM nNOc'Tapoms X9Tap8 nokSAa na R'kka WXHB4AM, A Ha TO ECT k'kpa. naure r(o)en(o)aeraa mru Hw  Râcuaţe ROEROAd. n R'Epa Rotap Hauluiy. k'kpa H(a)ha Illoaaan Atophnka. || Aoan'ku BEMAN. R'kpa n(a)na Ilerpnuanko AROpNu(k) Ruwun'ku Bean. R'kpa n(aja Pakpna Xefmana. Ekpa n(a)ua Crzpuk NPAKZAABA Yo- THHCRIn. &'kpa n(a)ua AInoc'roa NOCTeAnHRA. B'kpa n(a)ua Sphue enxTapk. kkpa n(â)na Levprie MauiHHRA, Rkpa n(a)ua IOpaanin || &ucr'Epuna, &'kpa n(a)ua Bzaan KoMHca, n &kpa B&cHy Boatpu HâlUH, BeankHMH, n MAAHMH, 4 110 Han XHEOTE. RTo EzAer
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r(o)en(o)A(4)p4 Aa BE Hmaee pABopHTi, HAnle HOPRPARALNIIE H 

tau &Samiu kpknoeru. Rata cca HauiemS R'Ep || nomS n no- 

unrenuomS Boakpun. n(aur PaRpnaatui Bea acre. nncaru. ui 

MAME I6UAF BAREBATH KZACEMS HeTEHHOMS AHCTS HauiiM$. 

Ilneaa. hopzatkuSa. $ tracwy RATO. FApMu Mera MapT, âă. Au. 

IÎw BacHale RCEBOAJ. 

Fapua Marea Bea norebr 

“Jraducere 

Cu mila lui Dumnezeu, Noi. lo Vasilie Voevod 

Domu ţării Moldaviei; înştiinţare facem cu aceasta 

carte a noastră luturor cui pe dânsa vor căla siu 

celindu-li se vor auzi. iută acest adevarul boerin al 

nostru credincios Toma vel stoluic dam și inlarim 

a lui dreple ocini şi cumpărături, din îspisoace de 

cumpăratură ce are de la însuşi Domnia mca. toate 

părtile lui de cumpărătură din satul Tupilaţii şi 

din Bădeşti. pe apa Moldovei. ce-s în ținulul Su- 

cevei. unele parli de orina div cele 2 sate din Tu- 

pilați şi din Bădeşti ce le-a fost cumpărat . de lu 

Vasilie şi de la fratele lui Simion fiii lui Gheorghie 

Moţoc din Aldești din a patra parte din acele sale 

din partea lui Stefan Bleandă, jumătate cu câmp 

în tarină, şi cu vatră din sal şi cu livezi, şi cu 

parle din loe de moară şi cu lot venitul şi de la 

Marica fatu iarăşi a lui Stefan Bleandă, nepoli po- 

pei Bleandă pentru 20 de lei batuţi și iarăşi  allă 

parle din satul Bădeşti. jumătate din sus. dinu a 

patra parte jumătate, care-i este lui cumpăratură 

de la 'Tanasă ginerele lui Grigore Mustaţă ; iar lui 

i-a fost cumpărălură de la Dumitra Zupcoae din 

parlea Blendeştilor jar mai înainte fusese vândută 

lui Dumilraşco diiac; iar după aceia a răscumpărat
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Tănasie ginerele lui Gligore ca unul cei-a fost mai 
aproape rudenie, de cât Dumilraşco Diac. aceia 
el singur a cumpărat pentru 15 lei bătuţi. şi iaraşi 
alte părţi din Badeşti, din jumătate sat din parlea 
din gios a reia pante, partea Iloșmandei, și partea 
lui Busuioc, şi partea Tetiului, și iaraşi altă parle 
din acelaș sat, din a treia parle a şesa parte, par- 
lea lui Draguş, care acele părţi de ocina le-a cum- 
părat singur de la Toader Tănţar, şi de la fralele 
lui Paşco, şi Cazacul, şi de la sora lor “Nastasia, 
fiii lui Ştefan Bleandă, şi de la Hilip fiul Costei, din Badeşti, şi de la nepoţii lor, Duinilru şi Istalie şi 
de la alţi nepoți ai lor Acesenlie, şi de la Andreica. liii lui Isac, nepoți lui Calin din Bădeşti, pentru 60 lei bătuţi, şi iarasi alta parte din acelaş sat diu a lreia parte a Agahiei şi Savei fii lui Isac, din 'fu- pilați, 'nepoti Naslascăi, sora lui Popa Bleandă, ce a fost din partea lui pop  Bleandă şi cumpaărătura din partea Manei cu vatra de sat ŞI 30 nive în ta- rină Şi cu finul cosit Şi cu tot venitul penlru 45 lei batuţi; şi iarăşi alta parte din acelaş sat div Bădeşti, din jumatate sat, a patra parte, pailea lui Lilip Bleanda, cure aceia a cumpărat de la Solu- mia, ŞI de lu fata ei Eleana Şi ginerele ei 'Poader lata lui Filip Bleanda, nepoată lui popa lon Bleaudă penlru 30 lei bătuţi ; şi iarăşi alle parti de ocină din acele 2 sate din Badeşti şi Tupilați, care acele părli singur le-a cumptrai de la Gheorghe Navri- păscul dvornic, și de la giupăneasu ei Nastasia, fata I'răsinei nepoata lui Popa Bleandă, partea lor ce li se va alege cu loc de moară şi cu fânat, din câmp şi din pădiure, şi cu tot venitul peniru 60 lei batuti ȘI iarăşi alte părţi de ocină, din acele sate din ju- mătate sat din Badeşii, din partea de gios a treia parle, și din a patra parte din satul Tupilați a treia parle, din parlea lui Toader Leahul ce ei “singuri ŞI le-a cumpărat de la Andrei Grebencea, . fiul lui
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Gavrilaş Grebencea toata partea lui și a fraților 

sei, care acele. parți de ocină le fusese cumpâră- 

tură tatalui lor Gavrilaş Grebencea, de la Marica 

Patrăşcoae; carele singur le-a cumpărat cu 55 Jei 

batuti și iaraşi alte părţi de ocină din Bădeşti din 

jumătate aceluiaşi sat din. a reia parle ce li sa 

ales pe 6 fraţi, 4 pârti care le-a lost cumpăral 

de la Nekila, şi de la fratele lui Toader Armanul, 

fii Savei, și dela Marica fata Gligăi, nepoți Savei, 

si de la Vasile şi de la sora lui Tudora, și. Naslea 

și 'Titea, fiii lui Draghiş. toți frati şi nepoți Savei, 

slrânepo i... . pentru 40 Iei bătuţi ; şi iarăşi a 

cumpărat şi alte 2 părti din 5 părţi din jumatate de 

sat Badeşti, din a patra parte celi s'a deosebit 

pe 5 fraţi de la Costantin fiul lui Vasile, şi de la 

Safta, fata lui lonaşco Bleaudă, nepoata Anei Ne- 

fitoa, strănepoata lui popa Bleandă, pentru 12 lei 

baluţi şi iarăşi alle parii din Tupilați, din a patra 

parte din partea lui Zoader Boderin, din parleă 

din sus, ce a cumpărato singur de la Iriva și de 

la ginerele ei Mauea și de la Tudosca fala lui 

'poader Bodorin şi de la ginerele ei Giurgea, pen- 

tru 35 lei bătuţi, şi iar alta parle din Tupilați. ce 

a cumpărat de la Gavril Zupco fiul lui Spiridon 

Zupcă toată partea lui de ocină, deosebi de ceilalli 

frați ai săi pentru 26 lei bătuli, şi iarăşi altă parte 

din Tupilați ce a cumpărat-o de la Zan fiul lui Şte- . 

fan Bleanda nepot Gheorghiţai, tota partea iui de 

moşie şi de cumpăratură ce a cumpărat tatal - lui 

Stefuu Bleandă de la Manea şi de la Onciul şi Ju- 

matale din partea lui Cazan Buhmatea, şi de la 

Crainicul şi 9 nive din partea lui Slefuu, ce a fost din. 

partea Flerței, pentru 60 lei bătuţi; și iarăşi altă parle 

din Fupilati, ce singur a cumpărat de la Paşeo 

fiul lui Slefan Bleandă, toate părțile lui de moșie 

şi de: cumpărătură din partea Herţei cu loale  ve- 

nituvile pentru 70 zloti bătuţi. Şi iarăşi slugur a
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cumpărat şi partea lui Gavril Britu, ce a avut în acel sal 6 nive cu 6 lei bătuli, şi iarăş alta parle din Tupilați, ce el singur a cumpărat de la Tanacă ginerele lui Mustaţă şi de la femeia lui Titiana, şi de la Gheorghita fiul Gaflonei, şi de la Costantin fiul lui Vasile, şi de lu Grozava fata lui Ionaşro, și de la Ştefan şi de la Kiriac nepoți Anei, stra. nepoți lui popa Bleandă, toata parlea cu li s'a ales moaşei lor Ana, şi iar o cumpărălură ce le este din partea Leavului, din a lreia parte a patra parte ce li s'a venil partea lor de moşie şi de cumpără- lură, pentru 40 zloți bătuţi ; și iarăşi alla parle din Tupilați, din a patra parte sat a 12-a parle din partea lui Ghermau, ee singur a cumpărat de la Kăzan din Muncel şi de la fratele lui lonaşeo Bor- dea şi de la Lazor şi de la Isail și de la Drăgula fiii lui Gherman, penlru 5 lei batuţi, şi tarăş alta parte din 'Tupilati, ce singur a cumpărat de la Gli- gorcea Hadăr, şi de la fiii lui nepoţii Petrii, stra- nepoți Erimiei, toală partea lui de moșie şi de cumpărălură de la moşul lor Irimie şi din cumpă- rătură din partea Herţei, pentru 12 zloli batuţi; şi iarăşi alta parte din Tupilați, din a palra parte de sat a patra parte din partea Hertei, ce Singur a cumpăral de la Gheorghie şi de la fratele lui Du- mitru, fii Băsi (pro Braii) pentru 20 ughi şi iarăşi alla parle din Tupilați ce Singur a cumpărat de la Mărica B, ăicae fala lui Hilip din Mihăești, nepoate lui Popa Bleandă, loate părțile de moşie şi de cum- părălură ce le-a emas. de la Popa Bleandă, toale părțile lui Hilip, ce ii se vin din parlea Leavului, u- cela singur a cumpărat pentru 20 lei batuţi, și iar altă parle din Tupilați, ce Singur a cumpărat de la Catrina femeia lui Iovaşco |Hadar, şi de la fiii Trifan, și de la Dămian şi de la Kiriac, nepoți Petrii, străvepoți Eremiei şi fiii lui Paval și Dumilraşeo AI şi de la Irina Şi de la 3
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Todosca, şi de la Gaftona, nepoți Petri, strănepot 
Eremiei, toate părţile lor, de moşie şi de cumpă- 
rătură pentru 12 zloți bătuţi; aceste toale mai sus 

scrise părți de ocină din satul Tupilați şi din Ba- 
deşti, ca să-i fie de la noi boerului nostru Zomei 
vel stolnic, drepte ocini şi cumpârăluri lui şi copi- 
ilor lui şi nepoților lui şi strănepoţilor lui şi la 
tot neamul lui ce i se va alege mai de aproape 
nerăşuit nici odânăoară în veci. lar hotarul acelor de 
mai sus scrise părţi de ocină să le fie pe părti cum 
li s'a venit, iar despre alte părți să le fie pe ve-: 
chiul hotar, pre unde din veac a umblat. Iar la 
aceasta este credinţa Domniei noastre. Noi lo Vasilie 
Voevod, şi credinţa boerilor noştri, credința boe-. 
rului Şoldan dvornic țării de jos, credinţa boerului 
Petriceaico dvornic țării de. sus, credinţa boerului 
Gavril hetman, credinta boerului Stărcea parcălab” 
de Hotin, credinţa boerului Apostol postelnic, cre- 
dinta boerului Ureache spătar, credința boerului 
Gheorghe pâharnic, credința boerului lordache vist., 
credința boerului Bălan comis, şi credinţa tuturor 
boerilor noștri a mari şi a mici, iar după a noas- 
tră viaţă cine va li Domn să nu aibă a rade, a 

noastră tărie şi spre mai mare tărie am poroueit 
noi la al nostru credincios și cinstit boer pan Ga- 
vrilaş vel logofăt să scrie și a noastră pecete să 
A) leage la această carte a noastră. 

a scris Borâleanul în laşi la anul 7148 luna 

Mart 31 zile. 

lo Vasile Voevod. 
Gavril Maleiaş vel logofat 

NOT 

Originalul hârlie ; acta Spiridon Irimescu. (Surete și 

Izvoade VIII, 99). Pe îndoitura de jos a pergamentului : 

" iscăleşte primul ministru cu nota: Henncok8a, as lanuap ui 

Surete III | | 
35



94, 

NS AH SpUR. ti a HENOPai AH. Acu naprk | avu [legau 
HasHAc MODE. AE RVANIAPATVp%. UVAETaTE, 

In dos: can Spuk cer nuS Toate REA CPOANHK HA CEAS 
T3nuaau, n na Epripii sa KSneno= Acest uric este a lui pan 
Toma vel stolnic pe salul Tupilați şi pe Bădeşti de cum- 
părătură ; ceva mai jos : cându sau seris acest uric mai era 
neaşte păr | ţii neacumparale, iar'k dupa a&te sau cum | 
paratu toate părțile şi la uric nu sau pus iark ispisoack şi 

„divks sau facut să să şlie, | 
„ Pecelea mare cu $nur albastru şi roş: î ntuar Iw 

FâcHaie RCEROAA Bi AmaScTrile PSCNOAAp BEMAN  AVOAA ARCROU, 
EAT. F3pma, 

159. Document din 1143, Iunie 28. Iaşi. 

Sumar: Vasile Lupu dă rămas pe Tănasie vornicul de gloată in judecata ce a avut cu călugării de Ja Hangul, penlen hotarele dutre Avrămeşti, Ruscani şi Plotoniţa şi a iazului de pe Plotoniia cu mori. - 
. | 

? Hw Racnaie_Boegeaa. Bit aacriie. TENAGR BEAAN AMA. 
AdRekoH. ww npinAonk npka, Hâmn ui npEA Sena MANIEMH 
Roakpu | KEAHKHy Hi Mânnk. Boakpun nâu Ta nacie ABOPHHR 
raornin. u 'Pevraack Sa AHUEAM nip'RA, Has, ez MASBH HUH Hame || Ka- 
aSrepui we Eraa Monacrup wr Xanrs, TAC ECT Ypam nzRhaeniie 
npkerin u uein n Ip'kBArocaokenie, EAAUILA || nam Băe u npeue 
AkEu Aapie, pexziuh Tanacie AROpHUK. axe Ada n MĂORaA EMS 
PaAsa Rotnoaa. EAHă ceanipe nat Pvekanin Il we sua nga- 
Kdă TENApACKA NpEcASIUHa Ra WKOA par Kpaenzi, n Acckrnir 
XOTAp "Ta ceAHWIn Ex PAR &aaSrepoa. wr Xanr$ | uro carao- 
pia upon Bzpuoeckiu KOEBOAA. Ac Bpacuzia Tpar Tor craR 
CX AMAHHI. Hi Ada TON MOHAcrnpu. ame Bz EAHă rem umro | 
fer HA EAHA NO'TORA. WT79 c(A) soker IlaorSuuma. n ua Aa aa 
FOT TAR. nat Hmaer 'Tanacie AROBHHR. ApSraa CEAHIIE | Hăn- 
avk Hapz meniu. AdăNiE Hi MAORaniE FAS wp fara ApS ROFROAA- 

.
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ciiz PaasSa RoekoAa. ui ww once RoekoAa. Hi Yorke | Bzaa- 

BWPH CA "TUX AL CEAI. KA POT CTAR. HHOE rEARAUI Hi 4 

REC CABET CCAKMH. WEpETOCOAM HM CRAOM cat Acckruer 

Xovap | Prexanum S mom erat Ha NOT ÎAO'TPonHI,. ke 

ANKO  Acckruer $ Rear. Toânko Ad Apă Tanacie 

AROPHHK” CA RaaSrep. | anc "raRAS ca Yorap Prekăniim. iou- 

e ua Man up hac Adanie TANaciekH  AKOBHUR.  HHKAE 

' BROEBOAA. - TOP CTAR H Ada 14KO czPRopua Mngon Bapuiockiu, 

"Pon MONACrup” A ca Xorap ÎRPAMEIHM. AA Hăaer HH EANS 

NoTpaG$ v "Tor cra, 34 WPo Aaa Em | Tacăan Apă ROEROAA 

ciia PaAva RSEROAA. AMA BA NOCAEAHO. HHRAHIAKO CATROPHA 

H&pHORCRĂN ROERSAA TOP CPAB. H H3BpAXeA PENARANI | Ha BO- 

akpn namu. Pakoguu, Uegau drogin asroder n Pawprie Poruka 

anerkpnu. n Muta Akophuk. n BopzakuSa vpukap, He 

MAM HX. "TAMS. Ad CEMOTPHAH, CA AIOAH AOEDHĂ H CPApHy. 

W WKBEP% MORII. NOTA WEpRIIIOT Ca "PHX APAN. | ACBpHX 

AK Ec Yorap ron ceanipe Prekanta. H ROCA SAapher. unio 

BoAkpH Ham Enunticatiyk. enpE'raan. | Tar AIAH  ACGpH Hi 

eTapuik. 1 caSeni renApzckin. ui murăan Sa na. 8ă pa 'TomS 

XoPap H HBEPaai ARANAAACAT APAN. || ASE. n caSra rena- 

pazei ui Spin un ANARONII. N XOTEIIE NOCPARHTII 13 ROPOBAH UA 

PASE HA Ad NOAACT WI CA CRSIAVI || AMIaAi. NSrAE ET Xe 

Ap PO CEAHMIUI. H NOPAE KOPapia RA AH. PaASA BOEROAA.- A 

TUR AAN ACRpuy. neko E&3kTH Bopo3 | AH Hă PAaRI HA 

NA HSRHAdAN HpaRO, A 16 ADCEPHET XOTAp CEMIEM PveRanui, 

na Acaniui Îlasronnua wre wBpk | raase(a). n Spui Wro Hatda 

par Rpacuani. wr Grapăre Grebana BROEROAa, Hi ctantrk Las- 

mona” V pEA, CX ACANHă Ei. | HE BHAC ANA Tanacian ABROp-. - 

MHR HU PP EAHI TEAPA. dă HE HAaA HH EAHA MOTpARS CA 

Ilaorounua. TAR B0CT4A | Tana ie AROpUNE. WT BEA Hâmn, HI 

UT EACEDO BAKONA” d KAASTEpH. WT monăcTrip Xanr$, Snpatui- 

anc(a) 1] Se Ta&haii | cosu Depan. S RheTkp reâagau. TRM
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paAn wr îiik na npkA Aa ne HMaer Man 'Terarii.. Tahacue Ha 

RaASrEpH pati TOT | CTAE. A 6 CAPHEAAȘRWPI,  HHRCAHX Ha 

&kku B'kunnin, aka Ad HMaAbT Norpat$ can KaaSregu. că 

TOT | crag” n nu Aa c(A) ne Smriuăer_ pla, cHav Anc'Tom 
RAW EM. 

DHC V tac, BAT, FpMr 10. FU AHN 

Gas reuanz keaka 

+ Pouk 

Traducere 

Io Vasile Voevod cu a lui Dumnezeu milă Domn 
(ării Moldaviei. iata ca au venit înaintea noastră, 
și înaintea tuturor alor noştri boeri. a mari şi a 
mici, boerul nostru Tănasie dvornic gloalei, şi s'a 
pârit de faţă înaintea noastra cu rugătorii noştri 
călugări ce la sfânta mănăstire de la Hangu, unde este hramul  Vovideniei prea sfintei şi curatei și prea binei cuvintatei stăpâna noastră născătoare de “Dumnezeu şi pururea ficioarei Maria, zicând 'Tănasie dvornic că a dat şi a miluit lui Radu! Voevod o selişte anume Ruscanii ce a fost dreaptă domnească, as- cultînd de ocolul Târgului-Frumos ; Şi ajunge. ho- larul acelei selişte din heleşteul călugărilor de la Ilangul, ce Pa tăcut Miron Barnovski Voevod, pănă în largul Frumos, acel heleşteu cu mori, şi la dat acelei mănăstiri; însă într'un vad ce este pe un pă- „rău ce se numeşte Plotuniţa, ŞI din jos de acel heleşteu, iarăşi are 'Tanasie dvornic alta selişte „anume Avrămeştii, daanie şi miluire lui de la Ale- xandru Vodă fiul Radului Vodă şi de la Moisei Voevod, şi voeşte a se întinde cu acele 2 selisle în acel heleşteu ; deci Domnia mea. şi cu_lot _statul “dlamnesc. le-am afiat lor judeţ, dacă se înlinde ho- tarul “Ruseanilor în acel heleşteu la apa Plotonita,
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cât se întinde în apă, alâta să stăpânească Tănasă 

dvornie cu călugării, însă numai cu hotarul Rusca- 

nilor, căci că a fost mai nainte daanie lui Tănasă 

dvornicul de cât că a făcut Miron Barnovschie Vo- 

evod acel heleşteu, ce Va dat acelei mănăstiri. lar 

cu hotarul Avrămeştilor să nu aibă niti o treabă 

în acel heleşteu, căci că Pa dat lui Alexandru Vo- 

evod fiul Radului. Voevod mai în urmă, de cât a 

făcul Barnovski Voevod acel heleşteu, şi am ales 

Domnia mea pe boerii noştri Racoviţă Cehan al 2-a 

!ogofat, şi Gh. Roşca vistearnic, şi Neaniul dvornic, 

şi Borleanul uricar şi i-am trimis pe ei acolo casă 

aleagă cu oameni buni şi bătrâni, de prin prejur 

megieşi, pe unde vor afla cu acei oameni buni, că 

este hotarul acelei selişti Ruscamii şi pe unde lo- 

veşte ; deci boerii noştri mai sus serişi au strâns 

acolo oameni buni şi bătrâni şi slugi domnești, şi 

i-au întrebat pe ei de rândul “acelui hotar şi au 

ales 12 oameni buni şi slugi domnești, şi preuli şi 

diaconi şi vrând a le pune şi brazde în. capul lor, 

ca să spue ei cu ale lor suflete pe unde este ho- 

laral acelei selişte, şi pe unde sa hotarât în zilele 

Radului Voda, iar acei oameni buni man vrul să, 

ia brazde pe capetele lor, şi au spus drept cum că 

nu ajunge hotarul acelei selişte Ruscani la valea 

Plotoniţei, căci ca sa aflat şi uric ce a.avut Tăr- 

gul Frumos de la bătrânul Stefan Vodă, şi seli- 

ştea Plotoniţa în rădiu cu valea ei n'a fost dată lui 

Tanasă dvornic de nici un domn, şi el să nu aibă 

nici o treabă cu Ploluniţa, şi aşa a rămas Tanasie 

dvornie dinaintea noastră şi din toată legea. lar că- 

Jugării de la mănăstirea Hangului, s'au indreptat şi 

şi-au pus loruşi ferăe în vistiar domnesc. Pentru 

aceea de acum înainte să nu mai uibă Tănasă a 

_pări pe călugări, pentru acel heleşteu, nici să mai 

vâneze peşte niciodată în vecii vecilor, fără numa! 

să aiba treabă sioguri călugării cu acel heleşteu şi -
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altul să nu se amestece înainlea acestei cărți a 
noastre. 

Seris în Iași la anul 7147 Lunie 28 Zile. Insuşi Domnul a poroneit 

Focea 

NOILE 

| 1): Originalul hârtie; acta Albert Daniel, laşi (Surete 
şi Izvoade VIII, 907). Pecetea de ceară căzulă. In pachetul de acte al d-lui Daniil se păstrează şi o traducere făcută în 1810 Ghenar 15 de pitarul Ioan Stamaţi. 

2) Nume de persoane : Tanasie dvornie glotnii, Ră- covit Cehan 2 logofat, Gh. Roşca visteenie, Borleanul uri- car, Neaniul 'dvornic. 
3) Nume de locuri: Ruseanii, Tărgul Frumos (apr lipaenan), Plotuniţa, Avrămeşti. | 
4) Elementul juridic. Ispisocul nostra vorbeşte de o judecată. Iată obiectul afacerii: „dacă se întinde botarul Ruscanilur n heleşteul de pe apa Plotuniţa, şi cât se în- linde în upă atâta sa stăpânească Tanasă dvornicul.“ Pri- cina se judecă cu marturi la faţa locului ; 4 boeri, oameni buni și bătrâni 19 jurători cu brazda în cap. Toţi aceştia " afirmară că holarul Ruscabilor lui 'Tănasă dvornicul nu ajunge în apa Plotonița şi s'a dat dar rămas; 
Se vorbeşte de ferăe, şi de luarea brazdei în cap pentru a se dovedi hotarul. 

160. Document din 2144. Sept. 7. Iasi. 
, Sumar : Vasile Vodă Lupul milueşte pe Iordachie biv ve] vist. cu o bucată de şes Râtg pe Bahluet, foastă, domnească din ho- 

- tacul Tărgaului Frumos. I se dau hotarele 

T Hw Racuais ROEROAA. EMI Aacri TENApA BEMAN AwWa- AARCROH. we TCNARANH, SmaocrHRuyoa. H IOAMAOBAYOA, Roak-



— 219 — 

“pnuv | renagai. Bbpunomr. TOpAakie GH& Kea RHCTIIAG. CA EANO 

BSkorS 3a peguu. uro ck scker Parra. na kakareur. | uro 

vea aScarr aa pSunk umre ck B0Re7 PzTiA BHAA Hate NpARdA 

renApekaa. wrkz Xorap 'Tpar | Kpacnini u nousuiuuek "ra ESRATS. 

Sa pot we CPA KAArepHA. WT Crăă MHETUGM XanrvasBu 

numire | ua BagaSeu, ta WERE CPOPOHH. Aa%EAO XOTAp, CEAC 

Mapai. TEA PăAH POA BHSATS 84 poB | nn. «ro ck uMe 

uver Parva KAKO Ad BSAET. £7O MacT. TOpaatie  RHiCTItApHHE. 

EUR. AWP PENALA, BABAd | WPHHE n Adaâttie Hi MHAOBRaauie, H 

Spun. HN NOTPEPARALNIE CX BXCEM ACXOACA HENOPVIIEHHO HHKO- 

AX | Bă BRRH 4 No Mâini RUROTE, KPO BEBAET. PENA WT 

AETAX HUHX. HA WT HAMEro pod. HAN BAR | BSA. KOTO BX 

H3BEBET. FPENApIEA EBITH Râu B6MAH AWVAAABCEON. TOT RH HE- 

nopSiuiita uiuro | Adatie ui MHAORaaniE HA dAEBH. AM. Hi skpk- 

DHAH, Hawero Adanie ui SeTpoenie u'To | ek nokveuT pa30pHT. 

MAnIErO Ada H MHAOBAnIE. "POT Ad ET TpHRAET A npoR- 

aber. | WT ră EA CATEOBULArO ÎBO H BEMAE H WT IpUcTad Ero 

MTpA îi WTP "TH. WTUH HK EX mele H Wr Bi | anocToat n WT 

Ă, BANTEAHCTU H Ad HMAPT ude ca IAS H CA TpIKAETOM 

flpila Bz BESKOHEU | HOP gin. ami, 

9 ae. AT, F3pâti, Mea cel. 5 

Gaam renAua BeAkA 

Takpua Aareaul BEA A0ro$aT HCkAA 

Avaurpv 

“Traducere . 

[o Vasile Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 

tarii Moldaviei, iată că domnia me m'am milostivit 

si am miluit pe boiavinul domniei mele credincios 

Iorgachie biv vel vistermic, cu o bucală de şes ce
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Să chiamă Răzul, pe Bahlueţ, care acea bucata d 
şes, ce se numeşte Raălul, a fost a noastră dreapta 
domnească, din hotarul tărgului Frumos, şi se în- 
cepe acea bucată de şes din iazul călugărilor de la 
sfânta mănăstire Hangului, din jos la Babhluet, pe 
îimbe laturile, pănă în hotarul satului Avrămeștii. 
Pentru aceia acea bucată de şes, ce se numeşte 
Rătul să-i fie milei lui lordachie visternic, biv. de 
la domnia mea, dreapta ocină şi danie şi milă, şi 
uric, şi întărire cu toate veniturile neruşeit nici o 
dată în veci. lar după a noastră viaţă cine vali 
domn. din copii noştri ori din al nostru neam sau 
ori care ar fi pe care Dumnezeu îl va alege să fie 
domn în a noastră țară.a Moldaviei, acela sa nu 
slrice a noastră danie și miluire, ci să-i dea Şi să-i 
întărească a noastră daanie şi așezare, iar cine 
S'ar ispiti a rade a noastră daanie şi miluire, acela 
să fie trecleat și procleat de Domnul Dumnezeu fa- 
cătorul ceriului şi al pământului şi de precurala lui 
maică şi de cei 318 părinţi cari au fost în Nicea, 
şi de 12 apostoli, şi de 4 evangheliști şi sa aibâ 
parte cu Iuda şi cu afurisitul Arie, în nesfarșitul 
vecilor, amin. 

In laşi la anul 7148. luna Sept. 7 
Insuşi Domnul a poroneit 

Gavril Mateiaş vel logofat iseal 

Dumitru 

Acta Robert Mille, Slrunga. (Surete şi Izvoade VIII, 777). 
Pecete de ceară aplicată: + Hw Faciaue ROEROA. BX. MT, 
POCNOAApI BEMAE. MOAAaRckou. In Qos se ceteşte notiţa : can 
BâflHE Ha EAHO BSkATS sa PSEHE wr yorap par Kpacuin na 
Haxa$u=—acest zapis pe o bucală de Rovine din hotarul 
Tărgului Frumos pe Bahlui.
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161. document din 7144. Noem. 26, laşi. 

Sumar: Vasile Vodă Lupul dă şi întăreşte lui Neaniul dvor- 

pi seliştea Prigorenilor între Hoşeani şi Avrămeşti din hotarul tăr- 

ului-Frumos dând rămas în judecală pe Tanasă Arornicul care căş- 

ligase procesul supt Alex. Vodă luând seliştea Prigorenilor una cu 

Avrămeşti. 

+ Hi Facuaie BOEBOAA BIS MACTIID TENApPA BEMAU MWA 

Adkekon. wa "Pra ek 34 ant NpRA, Ham. goatlpu nau ] 

ILkuRa AROpHHR, cz Tanăcie AROPHHE, iino ESAEpULO HâlUH 

HhRua AROpPHUR TAR RABAAH, AX HMaa, Adatiis.| EAHa cnaniţle 

sa cea wr flarăan 498 PaaSa ROEBOAA, kA XOTAD par Koacnin, Hă, 

novosa Faoronniia. neă, BpEAR. | UT ck HapHiiattare Ii pu- 

rophkuiu. a BoARpHii Hat Tanacii ARON, WI OVRA3ORAA 

Hp'RA, aan. Nat Hâpk | Ati Wwr "Toro Sasa Ap'k Roc 

ROAH, ceha Paalta ROEROAA. TAKORAE 34 Adânc Hă EAHA CEANIE 

ia poa aero ni 88 TOT XoPap Hă || antanati, Tapameii, H 

Reraacăa "TaHacie AROGHHK BA Atihi AĂCHcea ROEROAA n "kPaan 

ua HkiilSa AECpUHL H pekvu | de "TOA CEAUIE Hpuropkaiii Ha 

INAOTOHHUO 194, PORAR ECTA CBE FANA CHA CA Sapameiiu. 

1 uphuseani | Lanacie “ ABOpHIt n et RAHTEALE c4 CACKECH AAA 

UHM Hi cp EAHPEACTRORALNIE NEA, POM reIiApA. KAKO HE REIAO 

HHROPAA. | "PAKOBE CEAHUIE Hpurogkuin ua Ilaorotiuu, Ha £cT WT 

XoTap ÎRpRAELIAM, Hi BRIRUIE B0CTĂA Tanacie AROPHAR Ia | 

“Hkama AROBuut ca "PoPH cRÎRAMTEALE ca CVEXUNMH H AXXAMN 

CASEECII. HUO EGAa Ehtao HE npui AI HAH, | Whiisa Akon 

HHR. BUA,ER CEOA KpHRacuie RACTaacA H AOHIHCIIA 1p'EA, Pen ARA 

Spus rpar Bpactin B HeRaXWM H wBpk || 'TORIM BB TOT SUR. 

TOa criatuie 3a Scoaiis WT Apateu. MEA Pvekanui 4 Meăt- 

AG fipaateiiii, - Ha HASTOEHUA. HN || renARan  H3EPANWA HI 

IOCAAȚWA Hari g'&pun Boakpu Lanropan ko %phue REA CNa- 

Tâp. n Vuwprie Poulka auerkpant |lu wrnaciua Tan n enp'k- 

PAM MHOPU APA ACR H CTapu WI TSB Epacniu Hi we w- 

_apherom avere. H CASTI renApaetiiă. | n wâplraati warn "Tor 

Surete III 
36



-- 282 — 
ceaniue Ipnropkuin mea PreRanul. n MERA Spam As 
RâMsH ijpRRă.; Hâ NOToRA || Ilacrounun H Take wuu mor tan 
Boakpu mpa reuamu CEEANTEACTROBANINH, rki paan ui 
TENARAH | oVAAceTrHRHAcA N ete AdACĂWVAL HI MACRAWVA B9- 
ahpue mântui HHICA AROpHuR ca roa enaniţie nanavk Ilpuro- 
pkuin. ]] meac Pvekanu u MERA SIRpAMEIH RA XOTAp rpar 
Epacuie. axe Ad ECT EAW IIpaRaă AAHIE Ii MIIACRaAniE 'Toa ce 
AIE | CA HACEM ACYOACAL, ni Aa He Hmarr Panacie AROpIuIR, 
kraru nau up'kunparu Ha Eoakpun nau Huta | ARO, 
34 CÎR CEAHIȚE HHKOAMK ua &EKRI BERUMnIY, 1 ut Aa c(k) ue 
VAMINAET UpAA, CNA Hal Aer. 

9 Ic KATE FA, HOtRpid RS. 
Caan rSenoAnuiA REAAA 

33 ărpanae Hanno kea Arbr neaa 

Ivan Poua 

Traducere 

Jo Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn . tarii Moldaviei, adică s'au părit de faţă înaintea noaslră Neaniul dvornic cu Tănasie dvornie. Deci boerinul nostru Neaniul dvornie astfel a arătat, cum a avut daanie-o selişte de sat de la Alexandru Riiul Voda, în hotarul tărgului Frumos, pe apa Plo- tonita, supt rediu, care se numeşte /Prigoreaznii. lar boiarinul uostru 'Tănasie dvornie și el a arătat înaintea noastră iarăși direse de la acelaşi Alexan- dru Vodă, fiul Radului Vodă, as:mene de daanie pe o selişte la acelaşi loe ŞI în acelaşi hotar anume Avră meştii. Şi s'a sculat Tănasie dvornie în zilele Moisâi Voda şi a părit pe Neniul dvoruie şi zice cum acea selişle Prigorenii pe Plotoniţa supl rediu este lol o selişle cu Avrameştii, şi adus-a 'Tănasie dvornic și marturi cu mărturii mincinoase Şi măr
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iurisiră înainlea acelui domn, cum n'a fost nici că 

cum o asemenea selişte Prigorenii pe Ploloniţa, ci 

este din hotarul Avrămeştiloi şi a fost dat rămus 

Tanasa dornic pe Neaniul dvornic cu acei marturi 

cu mincinoase și înșelatoare arătari. lar când a fost 

acum în zilele noastre Neaniul dvornic, văzând a 

sa strambâtale s'a sculat şi adusa înaintea domnii 

mele uricul târgului Frumos şi cercetatam şi am 

aflat în acel uric acea selişte în deosebi de Avră- 

meşti între Ruscani şi între Avrămeşti pe Plolonita. 

Deci domnia mea ales'am şi am lrimes pe ai noştri 

credincioşi boeri Gligoraşco Ureche vel spalar și 

Gheorghe Roşca vislernic şi mers-ai acolo şi au 

strâns multi oameni buni şi bătăni din Lărgul 

Frumos şi din locurile de prin prejur și slugi dom- 

neşti, şi aflat-au acea selişte Prigorenii între hus- 

cani şi între Avrămeşti la biserica de pialră pe apa 

Plolonila. Şi astfel acei boeri. ai voştri dinaintea 

domniei mele au mărturisit. Drept aceia şi domnia 

mea nam milostivit şi încă am dat şi an miluil 

pe boiarinul nostru Neaniul dvornic cu acea selişte 

anume Prigorenii între Ruscani şi între Avrâmeşti 

în hotarul Targului Frumos, ca săi fie lui dreaptă 

danie şi miluire acea selişte cu loute veniturile, şi 

să nu mai aibă Tanasie dvornic a pări sau a se 

mai împotrivi boerinului nostru Neaniul dvornie 

pentru acea selişte, nici odănăoară în vecii vecilor. 

Şi altul sa nu se amestece înaintea acestei cărți a 

noastre. 
“ m Iaşi la anul' 714% Noemv. 26. 

[ususi Domnul a poruncit. . 

Ru Patraşco Başotă vel logofal iscal 
+ Jon Focea 

Hârtie ; Acta Albert Daniel (Surete şi Izvoade VIII, 

191). Este şi o traducere făcută de polcovnicul Pavăl De- 

brici din 1816 Sept. 21.
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162. Document din 7149. Ohenăr 19, Iuși. 
Stmar: Zapisul de vânzare: prin care Lon Prăjoscul biv pă. harnic cu voea socrului său Neaniul dvornicul vinde lui [urdachio visternicul cu 130 lei seliştea la Biserica de piatră po Plotonila, răs- . cumpărându-şi cu acei bani moşia sa lacobeştii de la Suceava. 

Adecă eu Huon Prajescul tau fost păharnic. 
mărturisescu cu cest zapis al mieu. cum eu de bună 
voia ma de nime nevoii ni€ asuprit. şi am văndul, 
a MA drkpia wcină şi moşie. w selișt de sal ce 
jaste pe Piotoniţ ce să chianiă la bes'krica de pi- 

“iatra. cei în tănutul erăligălurei. ce miau fost dare 
mie de ia socru mieu N'koiul vornicul. acast selişte 
și eu o um văndut dumisale lui Iordachi vistear. 
micul cel mare drept. w sută şi lei zeci lei bit, 
bani gaia. şi am lual eu aceşti bani toţi deplin ce 

- mai sus scrie. 130. lei batuţi. de la dumnialui vis- 
tkrnicul Iordaki. de iniam răscumpărat eu cu aceşșt 
bani w moşie de la Sucav anume -Iacobeştii de la 
Chiriiac. si hotarul aceştii selişte sau ales despre 
alle hotară dinprezurul ei, şau lost hotarnici dum- 
niălor Gligoraşeco Ureache spătariul cel mare, Şi cu Gheorghi. Roşca VISt. şau pus şi staipi (crazun), şi 
hotarul sa înceape de la un stlap_ de piiatră ce iaste langa Plotuniţ aproape de biseriea de piiatra unde an fost. deacol'k drept la deal la alt stlăp de piiatră în podul dealului. deacolea miarge la vale la un silap de piiatră ce sau pus lângă w cărare ce iaste îpotriva Horbazului, păn în drumul Prăjo- lilei, ce miarge acel drum în &os. pre lângă matca . văei Lupului. deaciia drumul în gos păn la un iaz
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bătrăn. iar din capul iazului în Eos pre matca văei 

Lupului. păn uude să înpreună hotarul Popişeanilor 

unde iaste un stlăp de piiatră langă malca Plotu- 

vilei. deacie pre Plotuniţ în sus. iar păun undei 

silăpul lăngă beseareca de piiatra şi cu loc de hă- 

leşteu unde va plătk cum scrie dresul de la so- 

crumieu, şi înnacast vănzare au fost dumnialui Ba- 

nul cau fost medelnickriul cel mare. şi Kicoş au 

lost setrar mari. şi Ghiorghi Roşca. tau fost vist. 

şi Neaniul au fost vornic şi Epifanie &au fost ar- 

mas. şi lonaşeo 'Taipă tau fost vornicu şi Tudori 

cau fost vameş, şi Dima Pită portarul de 

Sutav. uoi aceştia toți am văzul cu ochii noştri 

banii luwndui de la dumnialui vistearnicul lordachie 

şi am fost şi eu Ţica post. cau tos. iar pentru aca 

și dreasele de dare tam avut de la socrumien leam 

- dat la mina damisale vistearnicului, ca să s(a) știe, 

U las leat 7149 Ghenar 16. 

az lon Prăjescul biv aşnie iscal 

+ Eu Neaniul vornicul, cu voia meaam fost de 

am lasat pre ginerimieu pre Lon Prăjescul. de au 

vandut tastă ocină ce serie mai sus ce iau fosi 

dare de la noi. pre mai mare credinta am iscălit 

şi cu mâna mea am stris. | 

az Neaniui dvornie. iscaah 

+ Eu Ghewrghie Rwşea vist. încă mam prilejit 

întracastă tocmal. | 

Gheorghe Roşea visl. 

+Eu Kicoş şetrariul mam prilejit în tocmală.
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lonaşeo biv părcălab Sorocăi iscaal. 
loy Sayrozis paperpi Tavădey 

z Arie. llaSragn paperpa Tayodev 

Taz Epifanie armaşul iscaal. 

Acela Albert Daniil (Surele şi I» voade VIII, 193). 

163. Document din 7la3 April 12, Iași. 

Sumar : Vasile Vodă Lupul întăreşte călugărilor de la mo- nastirea Ilaugul, cu hramul Vovidenia, nişte mori guta pe Balhluel lugă Tărgu Frumos date danie de Barnovschi Vodă. 

1 Hw Racnaie RwekwAa BI Macin TENApĂ BEMAN AMtwva- 
AAREKOH, WRE PENALA Ada, II NSTEPAANAN CAI MARIA Had: 
IDHAM KdaSrepom wr cfaa Anerup. nastaerea XaurSa AEK 
EeT Xpam RHneacnie nperku RATA Hauie BX. n upâne Ankk 
iMapita ca ERA MANHAI  PWTWRUI H x CTAk Ha bhayaSe, $ 
Xw'rap Kpacuin rpăr. ue $ Racer, BzpanrarSpa. we ucnncok. 
Bă Aauie n MHAOBAHIE. "PO Wii HMaAn, Wp îWupon Hapuwkexiu 
îornaa Boetoaa. "ka PAAN "TEX RHIDIHCAHHRI. MAHHNI H cPak 
HA NOrowk HakaSeu, take Aa cer crku Monacrup  Xaurs. n 
WT Hdc Hpakăa. WwrHHS n Aaanie M MHawBanie Hu Spnk n nor- 
EP&WAENIE, CA RACRM ACkoAcA HENOpSHIenire nHRoAn:E, ua n'kkhi 
Ebudin, H Hu Aa e(B) ne wmnuaer pa, cum ateroam nani, 

SY tae Bare fâpatr, an. ki. 
Gaam renAua Biaaa 

Izrpamke Bana Rea Asroder Hekaa 

ASan'rpaume
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Traducere 

lo Vasile Voevod, cu mila lui Dumuezeu Domn 
Lării Moldaviei, adică domnia mea am dat şi am în- 
tarit rugătorilor. noştri călugări de la sfânta mă- 
năslire ce se numeşte Hangul, unde este hramul 
Vovidenia prea sfintei stăpânei noastre de Dumne- 
zeu născăloare şi pururea fecioara Maria, cu nescai 
mori gata şi cu iaz în Bahluet, în hotarul 'Lărgului 
Frumos, cei în tinulul Cărligăturii, div. ispisoc de 
danie: şi miluire, ce dânsa l-a avut de la Miron 
Barnovski Moghila Voevod, drept aceia acele de 

mai sus scrise mori şi iaz pe apa Bahlueţului 
să-i fie slintei mănăstiri Haungului şi de la. noi 

dreaptă ocină şi daanie şi miluire şi uric şi întă- 

vire cu loate venilurile neruşeit nici odănăoară în 

vecii vecilor. Şi altul să nu se amestece înaintea 
acestei cărli a noastre. | 

Iu laşi la anul 7143 Apr. 12. 

Insuşi Domnul a poroncit 

Palraşco Başolă vel logolai iscal 
Dumitrașco 

Hărtie. Acta Albert Daniil. (Surele şi Izvoade VIII, 

809). Este şi o traducere fâculă în 1813 Dec. 20 dec. 

Tăulul logf. de divan. Pecetea căzută. 

164. Douăsprezece regeste. 

Sumar : Scrisori pentru moşii din linutul Hotinului ce “au a-- 

rătat dumnealui banul Arghire Cuza cu frații şi neumurile sale (Su- 

rele și Izvoade VI, 533—559). 

1) 7143 Mari 14 ispisoc de la Vasile voevod. 

înlariloriu lui Avram din Lucăcenii pe pirău Cos-
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tela  veiul, în ţinutul Hotinului cu heleşteu pe un 
sat anume ce au cumpărat de la 'Tudori biv părcă- 
lab care şi el lau fost cumparat de la Jora ȘI de 
la Vasile şi de la alte rudenii a lor care acea 
“sat Solominea au fost vândut mai nainte şi lui Ga- 
vrilaş biv vornic împreuna cu Păltenişu și cu nişte 
părți din Budenii în ţinut Dorohoiului și -Gavrilaş 
vornic au dat plata numai pe Paltiniş şi pe părlile 
din Budenii iar satul Solominca Vau luat Tudori pai- 
căiabul înapoi şi lau vândul numitului Avram fiind 
şi zapisul lui Tudori părealab toL dintracel au şi lună. 

2) 1145 Maiu 6. Carte de la Vasile Voevod. ca 
Sau pârât Dumitru Buhuş vist. cu Iordache vist, 
penlru niște sate şi părți de ocină ce au avut so- 
crii lor împreună, Coste Bacioe şi Ilie Băcioe frate- 
său zicând Bubuş vist. cum au sriczt Coste Bacioe 
şi ocinile socru său a lui Ilie Băcioc aşișderea lor. 
dache visternicul încă au pârât pe Buhuş vist. pen- 
lru o parte de sat de Costeştii în tinut Hotinului 
ce au zis că este amândurora acea parte şi Buhuș 
0 au uricit numai pe numile său iar Buhuş au dat 
samă că ţine acea parte singur cum au tinut şi so- 
crusu Ilie Băcioe pentru o parte din Carlacău dia 
ținut Hotinului şi pentru alta parte din Găurenii 
din ţinut Eşii ce au ţinut Coste Băcioe. Deci au 
judecal sa aducă Iordachi visternicul acel uric ce 
scrie satile şi ocinile lui Ilie Bacioe să li scoată 
uric, iar pentru parlea din Costeştii de le va afla 
că au ocină la sat la Carlacau şi la Găureni să 
aibă a ţine și ei cum au țiaut bălrân Cosle Băcioe 
Şi cu frate său Ilie.
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3) 7145. Sentembre 18. Scrisoare cum sau 

tocmit Gheorghi Jora părcălab cu Buhuş vist. pen- 

tru hotarul Costeștilor ca să nu mai jure nimeni 
pentru acei stâlpi ce sau lepădat şi să-și împăr- 

tească tot locul di iznovă şi în vatra satului, în ţa- 

rină şi în fănat şi în tot locul, iar heleşteele şi ima- 

şul morilor să le ţie cum au fost împărlite de ba- 

triui şi Buhuş vis. sa ţie o parte iar Jora părcă- 

labul să ţie două părti în tot locul mai fiind şi altă 

asemenea scrisoare dată dintr'acel an şi di. 

4) 1141 August 8. Ispisoc de la Vasile Voe- 

vod îutăritură pe împărţiala ce au facut giupăneasa. 

Grăpină fiilor sâi “arătând că în partea lui Vasile 

Vartic şi a surorii sale Ana sau venit satul Ruja- 

vinţii şi al treilea parte din satul Cerlica să stăpâ- 

nească amindoi la un loc în două, iar Lupului şi 

surorii lui Irina li sau venit sutul Peribicăuţii şi al 

treilea parte din satul Şijcăuţii să stapăniască iarăşi 

în două, iasle şi o maârturie hotarnică din 1744 

April 1 arătând dispărtirea între Ocut şi Rujavinţii. 

5) 1149 lunie 2. Scrisoare de la Iordache 

Cantacuzii,o vist. cum sau locmit cu Buhuş vist. pen- 

tru ocinile ce au avut împreună de pe soerii lor 

Coste Băcioc şi Ilie Băcioc ca să ţie frătaşii, în 

care să cuprinde şi o a treia parte din Costeşti în 

polriva zapisului de vindare de la Tudosca lui Bă- 

cioe Buhuș stolnic şi fiii ei Andrieş şi Safta câtră 

Toader Jora medel. ce este arătată mai sus rămân 

fară pulere. Cum şi dunmnialui spătar Mihălachi 

Costache încă au arălat un ispisoc din 7141 Sept. 

Surete III 31
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12 de la Alexandru Ilieș Voevod întărituri iarăşi lui 
Dumitru Buhuş logofat pe câteva moşii în care să 
cuprinde şi a lreia parle din satul Costeştii lângă 
Prut cu loc de heleşieu şi de moară în Ciuhur şi 
în Prut loc de moară pe dubasuri şi cu pod pesle 
Prut, după care urmează şi alt Ispisoc din 7145 
April 4, de la Vasile Voevod întărind asemene, dar 
şi aceste rămân fără putere penlru acea a lecia 
parte din Costeşti. 

6) 1151 Mai 14. Zapisul de la Grăpina  Pro- 
dăneasă arălând cum sau învoil cu Avram din Lu- 
căceni moşul cuconilor lui Vartic după moartea lui 
Varlic ficiorului ei precum uu poltil Avram cu fata 
lui Irina giupăneasa lui Vartic, şi euconi lui An- 
drică au pofiit de la numita Grăpina o parte de 
ocină din Şijcauţi o atreia parte de sat cu tot lo- 
cul şi cu heleşteu ca să fie acea parte inpotriva 
celc-lanti ocini cum au iubit ei să lie cătră sat că- 
tră Cristeşti iar cele-lalte ocini, sau venit în partea 
celorlanţi feciori anume Peribicăuţii şi Rujavinţii 
satu întreg și giumătate din Cerlica cea mare 
la 3 ficiori anume Lupul "Talpă comis ŞI Aniţa. și Irina care acestia sa nu. aibă treabă la partea din Şijeăuţi precum și cuconii ficiorului ei Varlie să n'aibă treabă la celelalte tocmind şi întăriudu-i pe acei trei ficiori ai ei adică Lupul 'Talpă comis să lie giumătate de sat de Peribicăuţi şi a treia parte de Rujavinţi Şi ginerele ei. Gavrilaş cu fata ei Irina să lie asemenea giumatale de sat de Peribicăuli şi a treia parte din Rujavinţi şi ginerile ei Badiul cu
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fata ei Anita să ţie a lreia parte dinu Rujavinţi şi 

giumaălale de sat din Cerlica cea mare şi niște zu- 

pise ce au lost facut Barnovschi Vodă lui Varlic şi 

Lupului 'Talpă să nu se creadă ci să se rupă orila 

cine vor fi; dar spre mai bună lămurire pricinii 

sau văzut la Poruşnic Ioniţă Oalul ginerile lui Mi- 

halacbe Talpă şi la Pitar Gheorghe Şliuca, nepot 

lui Talpă o serisoare din 7163 Mai 20 de la Anlti- 

miia giupăneasa lui Isac, sorusa Vasilca giupăneasa 

lui Todiraşco Jora sulger fetile lui Vasile Vartic, 

nepoatele Grăpinei strănepoatele lui Gaânscă uricarul 

şi a Maricăi Gâunscoae şi cu Andronic Badiu: gine- 

rile Grăpinei a fetii Gânscoae şi Vasile ficiorul Lu- 

pului ce uu fost comis, ficiorul Grăpinei şi Irina 

Pospoală fata Grăpinei cu cuprindere cum sau în- 

voit frateşte şi sau împărţit toate ocinile ce sunt 

de pi moaşa Grăpina, fata Gânscoaei sau venit în 

partea Antemiei giupăniasa lui Isac şi a surorii sale 

Vasilca giupăniasa lui 'Toderaşco Jora sulger, fetile 

lui Vasile Vartic, giumătate de sat de Rujavinţi și 

a patra parte din Cerlica cu heieşteu şi a lui Au- 

dronic Badiul Ginerile Grăpinei sau vinil Sumătale 

de sat de Rujavinţi şi a patra parte de Cerlica cu 

heleşteu şi lui Vasile ficiorul Lupului ce au fost 

comis, nepotul Grăpinei i sau venit giumaătate de 

sat de Peribicăuţi și jumătate de sat din a treia 

parte din sat de Şijcăuti și Irinii Pospala fetii Gră- 

pinei sau venit jumătate de sat de Peribicăutii şi 

jumătate de a treia parte de Şijcăuli, însă acea 

jumătate de sat de Peribicăuli şi cu giumătate de



a treia parte de Şijcăuţi ce sau venit Irinei Paspa- 
loaei felei Grăpiuii, au luat nepolul stu Vasile fe- 
ciorul Lupului comis pentru ca au răscumpărat-o 
de la tatari dând 400 taleri şi de se vor afla 
niscaiva drese sau zapise facute de împărțeală de 
moaşa lor Grăpina sau de ficiorii ei să nu-se creada 
ci să se rupă fiind-că “această împărteală au  fa- 
cut-o mai apoi de toate impărțelile înaintea lui 
Coslașco . Moţoc biv părcălabu Hotinului şi al- 
tora fiind încredințitat cu multe iscălituri, adică 
din scrisoarea aceasta se dovedeşte că lui Andro- 
nic Badiul. ginerile Grăpinei din care zic că se trag 
de sus arătaţi sau venit numai jumătate de sat de 
Rujavinţi, 

1) 7152 Ghenar 12. Carte de la boerii cei 
mari pentru pâra ce au avut Avram de Lucăcenii 
cu Toader ficiorul Pârvalui înainlea lui Vasile Vodă 
peutru satul Soloninca Cotela de la ţinutul Hotinu- 
lui care sat au zis Tudor că i-au fost mai înainte 
de moşie și au eşit în vînzare de la rudele lui 
cumpărându-l Tudori păreălab şi de la Tudori lau 

„cumparat Avram şi Vasile Vodă au dat pe Avram 
rămas ca să întoarcă Toader Danii, precum iau şi 
întors 150 lei pe urmă sau aflat că nau fost banii 
a lui Toader ci au fost domneşti, luaţi dintro slujbă - de la ținutul Kigheciului şi sau trimes aprod de au 
adus pe Avram, cerîndu-şi banii Vodă, şi au adus 
banii într'o naframă în divanul cel mare şi luându-i 
cămăraşul i-au dat în mâna lui Vodă şi au rămas 
Satul Soloninea' Cotela din tinutul Hotinului pe mâna
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lui Avram şi mai este şi allă carte tot dintr'acel 

an Mai 3, tot de la boerii cei mari în care arâlind 

loală povestea cea mai de sus au întors judecala 

did dreptate lui Toader Pârvul Diacul de au răs- 

cumpărat satul Soloninca Cotela de la Avram cu 

200 lei şi este şi un zapis tot dintr'acel an lunie 

23 de la Crastian ficiorul lui Avram cum să află 

cum sau aşezat cu Toderaşco părcălabu pentru nişte 

case ce in făcut în sat în Cotila ce se chiamă So- 

ioninea „Şi să le plătească atit casele cum niște pești 

şi nişte vecini adică scrisorile lui Vasileo se unesc 

pe scrisorile dumilorsale păbărnicesei Joroaei fiind 

tot pe niamul Pârvalui dar cum de va fi împărțeala 

rămâne a se socoti între sâni îndistul că scrisorile 

dumilorsale banului Arghire în protiva acestora ră- 

mâne fără putere pentru că de la acest Tudori păr- 

călabul au trecut cu vinzare la Avram din Lucă- 

cenii şi de la Avram au trecut iarăși cu vinzare lu 

Poader Pârvul Diacul precum dovedesc scrisorile 

lui Vasilco.“ 

8) 1160 Mart 11,  Serisoare de la Toderaşto 

liciorul lui Avsam din Lucăcenii cu arătare, că dindu-i 

tatal seu Avram tot satul ce iaste în ţinutul Iloli- 

nului, cu mori şi cu heleşteu şi cu casă gata şi o 

sălişte ce să chiamă. Pilipăuţii iarăşi lângă acelaş 

sat, afară de altele mori ce au avul, care li-au îm- 

parţit pe fraţi pănă au fost viu numitul Tode- 

raşcu din bună voe au primit şi pe frate-sau Criste 

la aceste două moşii ca să stăpânească în două. 

9) 171160 Mart 31, Scrisoare de lu Cristea şi
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Toderaşco feciorii lui Avram arătând cum Sau pâ- 
rât cu maştiha lor Brăiasca Şi cu feciorul ei Gavri- 
laşco pentru nişte bani ce iau cheltuit tatăl lor în- 
voinduse câţi bani să dee şi să naiba treabă cu 
salul Lucăcenii nici cu alte ocini ale tatalui lor, fi- 
ind şi osăbită scrisoare de la acea Agafița Braă- 
escu şi de la ficiorul ei Gavril, tot dintwacel au 
Şi zi. 

| 
10) 7160 April 20. Scrisoare de la Ifrim Uaj- 

dău că după carte domnească au împărtt satul Lu. 
căcenii pe patru teciori alui Avram adică Criste şi 
cu Irina au luai cotul cel din Sus cu heleşteu cel 
din gios iar Toderaşcu şi Dumitraşcu au luat colul 
cel din gios cu heleşteu cel din sus. | 

11) 7161 Sept. 4. Scrisoarea de lu WVenâul vor- “nic de poartă că înaintea lui Voda sau paril Cris 
tea şi 'Todiraşcu ficiorii lui Avram din Lucăceni cu surorile Irina și Zoiea pentru ocinile care li-au fost cumpărat lalăl lor pănă au fost viu și pentru sa- tul Lucăcenii ce au rămas neimpărțite şi Vodă au aflat lege să'şi pue toate ocinile la mijloc să le împartă de iznoavă pe iraţi apoi sau îuveit între dinşii cu cele ce au împărțit tatal lor sa rămână precum le-au împărțit, iar satul Lueacenii sa-l împartă în palru părti pe patru frați și să dea cu toții banii ce sau dat Brăeascaăi maștihăi lor mai iaste şi alte scrisori. de la acel Neniul tot dintracel 

an şi zi, tot cu acea cuprindere mai adăugând şi selişlea Păuţii ce este înti'un holar cu Lucăcenii 
încă să o împartă în patru fraţi.
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12) 7161 Seplemb. 5. Scrisori de la Irina şi 

* Zosca felele lui Avram de lucăcenii arătând cum 

sau învoit cu fraţii lor Criste şi Toader şi au îm- 

parti! satul Lucăcenii cu heleşteu şi cu mori şi si- 

liştea Pilipăuţi şi esle pe hotarul Lucăcenilor asu- 

pra. căria este şi ispiso: de la Vasile vodă tot din: 

tacel an Ghenar 15. 

165. Document fără veleat. 

Sumar :  Zapisul Măricăi, fetei lui Calapod prin care vinde 
jupănesci stoinicului Băcioc partea ei din Boldeşti cu 45 lei. 

Saca £$ Mzpnta ara asi Raaaioă, „peSai ne AMInE 

Mzp'rSpuezeR KS uEcT BAH dA MieS RSA AE NHAME CHAHTA HHue 

AcSupiiTz ue AE A ME BSHZ ROE Ma TORMHT RS AMari eToAnu- 

uacă aa panaŞcarSasi HSuoR eroannkSa Ac AM BRHAST ASau- 

CAE POTA HApTE Me Ac RoaAeiţi nei'rpS NATpS 3zui LH unui 

As aci ezrSui au AstTpauerii Bani MiaS AT ASmaei acuc ari 

EZTPSUi apz ucanaauţ Bani că Min Ac KAHAS Aiwp 'rpunsi 

AdKRZ A kă HăcHu ASMaci Banii "Toni Ka e aisz di dau Saune 

AE AUWIZBAgE ne BanneSa HOCTpS Ka cui data tn AEpEC ACAt- 

MECK UA TOKMAAA HOCTpz CâS IpHAeuiT WIpeSrSA An hazp- 

arin Ac ac Cuger ui AnakeuSa Act RocTepu un ne Adi 

Mape KpeAinuz nScSaiaa nin neuere AFUHTSA Ka ca ca mie, 

| IM zpnka 

Acla Gh. Strat, Bacău (Surete și Izvoade VI, 43).
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166. Document fără veleat, Boldeşti.. 
Sumar: Zapisul de alipire a părţilor din Boldesti peniru fi- ciorii lui Gh. Calapod, alegere făcută de Patraşeo Ciogole hotuog. - 

Aaa ep Izrpamkoe Yoroae XWanorya AB uypra || Ak 
MHHYV'TVa Gouseen un ToâAtp AHN Toarkpemi mn Ea | cnaic 
Akkoae. un Honauko Akakoae. un Ilea Anu Apzroreun. 
iH Toaasp “Acakoac, mn okme Ann Prynnoaca Î um  da- 
puwn Akakoae. un Lanropue Ak || akoae, un Toaahp Ann 
Boaaripi. mu Gnnpuacn wr pr || unnoaca. mu ALU  Wameui 
AMVAnu Aeyiauu ckpiem || un MAPTYpHeHM kw uacta ckpucoapt 
â HoăcTpa Ry || ay unu unnerurz KApTE AMapin cane aţi 
BOA, aă Mune ll ez mapry ca aaer Aku car Au Boaa ku w 
nspTre Ab wunna || Akaa nuopiu ai Lewprie Kaaanoa, ao At 
HAPPY |] acz un uyavzrare un KV SAE nzazuripu “A Ap 
Ha. Aku aa atzpey KV ANEI Wash Euin || un am aaee RY AY cnye unnerura Kapre AMzpin caae || yu noa, um am cerza- 
NHT A BâTpa cariayu |] sun “A Uapunx NARA AM daec AR tacra AKA || mhp'& ui MapTpueHM Hou ay evzbaereae || noacrpt, 

| nuc $ Boaru 43 Ilzrpauiko Yoroae 

„„Aşta Gh. Strat (Surete şi Izvoade VI, 419). Cinci pe- celi în fum. 

16%. Document fără an, Sept. 13. Iaşi. 
, Suma» : Zapis de schimb prin care Iacob Moţoc dă partea lui din Bodeşti ot Suceava lui Buhuş vist. pentra parte din Movileni ot oman. 

AEZ) e Ido îomok mu Ey damka mk (loc gol) *NUHUE npe Hei Axprypucua KV Ec Bate aa HOCTAV RIz ai akyT eta A BVH& RoA Hoacrpa ay AVaurkavi  aicer'kp- HIKVa By. Aaram AVincaar naprk uoaerpa Ann  Boasjeri



  

  

  

— 291 — 

AE(u) uuuvrya Gyubeei mu uky Aa Avatrkavi naprE AV- 

ancaas AnH Aoxnabkni Ac(u) umnyripa Pomanyayi «pca awk 

km Pomi ca ca cokoThkeRz Ry ue ga n Mai Buz Haprk 

uoacrpa AH Boaatipi cz ne nazrberz Ap mrnkayi RV Bani CAY 

ex ne Ak .pirrpaaT a0k ca die ouna Acperr Wunuă nepot 

AM BBKIT AV aneaae aur(c)r 3anue cz die Ac KPEAHHUZ NAHB 

ui ex Bop cokoTru nzpuuac rap arynut ga aur Ayatnkavi ui 

Apkee AOMHEepi. LH „pA'PBA AacTa”PORMAAA 4 HOACTpA 4V po(o)r 

[uoprie Acnazu An) gepron ui Honauko Roatnultek Va ui 

Boeruu Act) nierpum mn Manmnan Bana npe Măi Mape 

KDEAHHUZ AM INC DEUEUMAE HOACTPE RATpPA dut(c)r BanHc aa HOc- 

Toy cz ca îpie, 
y rac mMecua Gr ri 

Pewprie ACHAZU Hekaa, 

Acta Gh. Strat, (Surete şi Izvoade VI, 422). 

16S. Document fără veleat. 

Sumar: Zapisul lni Lon Calapod, prin care vinde a şesa parte 

din jumătate de sat din Boldeşti lui Miron Bucioc sulgerul. 

Apare 5 Hwn &uuopSa AS RaaansA,. CEpHEM LUH AVAg- 

mSpuceckS, KS ucr Banc aa MIE EVA EV AE BVHX ROId ME. 

AM BaUAVT aME Aphară WuHHX UI monuie ue ca Ea A4kyf. 

napT'E m AH VISAATATE Ac CAPV  AHH Bwaageu a nikcek 

MApTA AU CaATY AHN BwapAcipu. RS wamMeni 4E BWA n 

map mik. Kape cHuTy Mie BeuHHn A BELA. HIH ARH 

szMnv. IA AHH UPA, EH AH NZĂVpE. In AH TV, BH- 

va us cp Ba aakye. npe quk napre 4 Mk. AHN  VISMBTATE 

Ac canu. aiwkek naprk RA LH MAN cYC CRBHEM. IA W dA 

RABAVT AN MHCAA. cvavEpiSayii Mugou Byuwk. cun hy- 

pui ui pionzn'bezii AVweaan SACcKBII. KA CAE aie awp 

Ap'RuT Wanna IH AMULIIE. UI RVROHHASP AV MHAWpoâani. BI 

Snrete III 38
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NENSUHAWp cau iun CTPEHENOIHASp, HA "PYPSpop une CA Ra 

ankye came Măi pe anponk. ui W am BRXHAVTV Apenry 
(loc gol) yr. win npe gantieya Ac A4 AHHE. ue Ida BakyTy e 
AVMHEAan. Ka cz Bak un Apec AMWMHECKV, MIHH "TORMana 
HoăeTpă ay beer (loc gol) mn (loc gol) um... min man npe 
MapH KBEAHHUB. AM IUN HCkzAHTy exeipie 

43 Hwu Raaanoa 

Acta Gh. Stvat, (Surete şi lIzvoade VI, 432). 

169. Document fără veleat, 

Sumar ; Zapis de învoială între Buhuş vist. şi răzeşii de Bol- deşti pentru cheltuelile de judevată a unui loe luat de Bărleşti. 

Racitan Ac KSApeuiu iu Knphaz Abkoak sun ewprie 
AĂCHAZU Ut dau: Wamenn BSuu MBPTVpHEHM KW  uacTa cRpH- 
COApE 4 HOACTpZ KVA av REMAT AVANăACH  BHeTr'kpHukVA 
Evykvw npe Rocran'Trun AE Bona mun npe ASmMHTpanuko Ak- 
KOAR AC ta AHrpesaT  Aenaun'r'k HOâCTpA NENTAS W RVRATA 
AE A0K ue av docr: Ac Boaaeii un w av AHnpecvpaT Bapacirii 
AEBUEROp kr Avatar ca erk dă Năpa Uh cu AR aa KEa- 
TVIAAA ME AE CA BA RHHU .AHNpEVHA INH AC BA AVEZHAN ap ca 
ae die „pinperu auk EVRATA AE A9K AE AA Hapasipu AV Ba. 
AEpET aukia că ar pzenvuev AVAWMCAAE BHeTEpHukVAVA  AERa- 
HHTE Hoacrpa un tav envre AVMHeaae kz ei n nor Avkpue 
Căc năpackz Hui, av uvrkpk ca A Aa REATYIAAA ue Ay cao- 
BO3HT upe. Av AMuHtaavă npe RHCT'EpHUKyVA cz „pat au'kera TpkBd 
ACUTĂ AE Ea ACEXHAN AVâaaȚĂ Ky wereninu, mu KV REATIIaA4 
AVMHCAAE Lin A9KSA ca ie a Arancaau Id) AE HI KA ACBZHAN 
AVEA ACR NpE AZHuiie cz HVH advkereuc unu Aa ACBBHAZ ca 
sita Tphez Huuă aa KEATVIAAA CA „pUToaputa Ho AV MUCdu 
ca &iuopie noupe. AEPENTY ăia npe Mai Mape RpEAHILE EVA
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MAC. AAEKREVIITĂ AUACTA CHPHCOApE NScSukA In MEUEtHac. HOae- 

pe uni €$ Vakpia VORBpale AM CKpHe AUECT BANC cae iţie, 

A kuri Sa aSn Raciu 

AkuerSa aSn Rupnax 

Lewprie ACHASIUI 

ASawrpS XpirckauSa 

140. Document din 7155. Oct. 21. Iasi. 
3 

Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Iorga vel postelnie 
cumpărăturile făcute cu 200 lei în Găureni de la Prut de la urmaşii 
lui Sima Mânzul şi ai lor. 

+ Hw RacHate ROEKOAa. BEI MACTIID PCNAPA BEMAH AMWVA- 

AAREROH. W% UpinAcIDk npBa, Bam. ui BEA RZCHAW Hain 

MWVAAaRCRHAn | Boabpu  Reaikuai. îi Maat, Bacnaie ciiz 

Cumnuwn guSk Aare nphkonSk Guma MansSa. n naemennKoRe 

ua | Fakpna ciia Epemia n Tux Kocranrun citi lwu KASa 

au" GOaoxkia. n Husoapă ciiz Mare kacu BuSun | Guma 

MausSa  nphwuvuui  cTapare Grota. 1 NPOAAAH HF Npâkee 

wrun$ n A EAHHHS nsaognnă ceaa wTr lzvphun. | Buimnaa uacT 

Ha pkua Ilpwr urme S noawer tameiin Wr Spuk uro timaa npk- 

Aa Huy Gronau wr (loc gol) RoegoAv paaui Ko | TPopaă OA CEAă 

Sekzogaan ca Eiai Baara Hi cz HHUHMHA NAEMENHRORE FA pro 

zip Baara cz MASAERIUA | CREAM AX HMAPT H win wrnuS 

n ArkAnnnv. Ra Poa Noa ceas BakSrk cz HocranTun ni că Ia- 

RPHA, H CR NAFMEHHLI | HAN, H TEFAAN CA AHUEM îpEA CeNABA, 

Eoscrauruu n Fanpua cuz Hpumia. H HHiIH Name HM, CA 

Baara H C& | HUHMH DAEMENHRORE tai un 3ocTaa BocraHTHH cHz 

Kata. n Lagpua cz Hphatiza. Ha Haară H Hâ | HULUH AFA 

IHRORE EMS. AR HE UMAIOT ÎAArA CA NAEMENHRORE FAS, HH EAHO 

AEAwW RA POE MA CtAW, H CA | 'TBOPHA ceRk n HenHcoR WT 

Pe A RAM Ba 'TO4 rb. TO4 HOAORHHA CENA NpO Asan HALLIENŞ
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kkpucav n nouiren | uomr Boakpunv nam Îwpra ReanRoaw 

HOCTEAHHKY. BaAHi ARd CTW ARH BHTH. H Aaa WHH H TOT ue- 
NHCOK | Să "TEX BA pERH RHUIENHCAHnOMS Roakpint renARMu. n 
B&CTAACA BOARpHI PENARMH ÎWpra BEA NSCPEANHK 11 BanaaTua, 
RACE HCNAZHO TH uuSu RA pati Kuiwnncantiai Bachaie ciia 
Gumnwn BuS: Azi npwnrk Cuaa | AizusSa. n nacmenuns 
MS Tagpna ciiz Epemita n "ru Roemvauruu. ciiz KaSa. Ruve 
GOaoxia, n Hukoapz ciiz | Miza. nus PENARAUI 1ako Sua k- 
Xoa MEeRAS nun AOEPOROAHOIP "TORAEĂ M HENZANOR  Banaarr 

- niisu roroRu | € astu GnTuy. AA H WT Ac AAACOM ui nor- 
EpzAHXoM Rkpiom$ n nounmenoms Beakpun renABmu, naut 
Hiwprou | tsankomS nocreatukS. Ha roa noaoeuna ceaw Lar- 
pun enuimnaăa uacr na Ilprrk. uro S$ goawer EACKON Ad cer 
EMS 1 WT | ac npăgaă Wwruhua ni Akannta n Spui NOTE paR- 
AcHie CA BaceAl MECToOM H c4 Rzcem ACXoaAtwa nenopSurenue. 
HE | NOROARRUMO HHROAHK Ha Bkeu. n ut Aa ck ne Saur- 
ID4ET NBA, CUM AHCTWM renakati, 

$ tac Bar. Ep Wk'P, KA, 

i Gaam renana keaka, 

TOAEpaniko REA awrăT uckaa 

Iau Ilawn 

Traducere 

lo Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu Domu tării Moldaviei, adică au venil inaintea noastră ŞI înaintea tuturor a lor voştri Moldovineşti boeri a mari şi a mici Vasilie fiul iui Simion, nepot lui Mateiu, strănepot iui Sima Mânz ul, și seminţeniile
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lui Gavril fiul Eremiei, şi iarăş Costaulin -liul lui 
Jo Căuea, nepot Ddokiri, și Nicoară liul lui Ma- 
leiu, toți nc«poţi lui Sima Mânzul, strănepot bătrânului 
Stoian şi au vândut a lor direaptă ocină şi moşie 
jamălate sat din Gaureani partea din sus pe apa 
Prutului, ce-i în ţinutul Iașilor, din uric ce lau 
avut străbunii lor de la (loc goi) Voevod pentru 

care jumatate de sat s'au fost acolisit Blaga şi cu 

neamurile lui, zicând Blaga cu semiutenia lui cum 
au şi ei ocină şi moșie în acea jumătate de sai la 

un loc cu Costanliu şi cu Gavril, şi cu semintenia 

lor şi sau pârât de faţă înaintea Domniei mele 

Costanlin şi Gavril fiii Irimiei, şi alte semințenii 

ale lor cu Blaga și cu celelalte neamuri ale lui, și 

au râmas Costantin fiul lui Câuea şi Gavril fiul 

Irimiei pe Blaga şi pe altea neamari ate lut, cum 

să nu aibă Blaga cu neamurile lui nici o treabă 

în acea jumătate de sa! şi au facut singur ispisoc de 

la Domnie me de acea frica; acea jumăiale de sat 

Va vândut la al nostru credincios şi ilustru boiarin pan 

forga vel postelnic pentu 200 lei batuţi ; şi au dat ei 

şi acel ispisoc de pâră în mânule mai sus scrisului bo- 

erin al domniei mele; şi sa sculat şi boiarinul domniei 

mele Iorga vel postelic şi a platit toți deplin acei bani 

în mănule mai sus scrişilor lui Vasilie fiul lui Si- 

meon nepot lui Mateiu, strănepot lui Sima Mânzul 

şi seminţeniei sale lui Gavril fiul Erewmiei ; şi iarăşi lui 

Constantin fiul lui Căuea, nepot Odokiei și lui Nicoară 

fiul lui Mateiu. Deci Domnia mea cum am vâzut 

între dânşii de bună voe toecmală şi deplina plală 

_cu bani gata, 200 lei batuţi, iar noi şi de la noi 

am dat şi am întărit credinciosului și ciustilului bo- 

ierin al domniei mele lui pan lorga vei postelnic 

pe acea jumătate de sat Găureani partea din sus 

pe Prut, ce-i în tinutul laşilor, sa-i fie lui de la noi 

dreapta ocină şi moşie şi uric şi întărire cu toaie 

veniturile neruşeit şi nestramutat ici odănăoară în
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veci. Şi allul sa nu se amestece înaintea acestei 
cărți a domniei mele. 

In laşi la avul 7155 OcL 21, 
Insuşi Domnul a poroncit 

Toderaşeo vei logofat a isealit 

lanachi Plop 

Acta Mişa Buznea Ungkeni-Ruşi. (Surcte şi Izvoade 
VUI, 115). 

171. Document din î151, Noem. 26 Iasi. 
3 

Sumar: Vasile Voda Lupul întăreşte lui Iorga camaraş cum: părătura «e a făcut cu 100 gubeni în satul Ciureşti, la vărsălura Delei în Prut, de la nepoţii lui Mihăilă Ciurea. i 

+ Hw Racnaie EOESCAA. BIR AMACTIIR PENAPR EMA MA: 
AARCKOH. W%  npiuAcule IPAĂ HAM HE Upaa, BECUMU HUIHA 
MwaAaBckiau | goakpu BEAHRHMH H AMaanMH. SaRSa n Iaguane 
H Racnaie n Tanacie u SInaouie n uSpuu HX %peSa. cute I'pu- repie | uvun  Muyauaa VWwoza n TU  Ănyanua c% Bzeuamu 
BPăTPIaMH cRoHAMH. cHRe WeETAyie Ho Hy ACBBCU Ron | HeRum ue. NOHS%KAEHH H AHENpHCEAORAHH NPOAAAN CRCH. Npaka WTA u AAAHHHA uer&paraa uacm W'T' CEA Uspeun | uTo $ Rawer raul- ROAS Ba Scr Aaaa. TĂE NAAAET AAMAA ka PAL A npSTroea wf KATiS ceao n wr noac u wr SEC HIpHROA, | rea npoaaau nulemS BAPHOMS Boaapun IOpra KAMAPAn. paAn cro Srapenuy. Ac- EpHk WE&aue ua CHX  BHiunucanuy, | gâun cAnu uâkz unak es SInaonic Ruvk înkahaz Usa wu RH HâH H3AaRHo ACAKEN,. Că HARHX | unu oakpunv Hăleaw  HOprui Ramapatu ni EANRo CA EMY ACCTaA ckoa uacp WT "TOa  RHIINHCAnHe UETRPETAA UAcT | 17 ccao “Uspemuu wu PARSK AdA paAi Acanenie RzRvaa “CA Hnmuy uaep BpăTia cRonai, Ta Hăll  Rhiunucan oakpuu
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IOpra | RaMapaiil. BACTaAcA n BANAÂTHA BACE HENĂXAHO "TUL BH- 

uenucauy unu. p Srapekuy. cz Acaxenie AInAoni | ex pSku 

ram npaa, pruciua aan. Magva n Ixpuaka ni Rachaie. Tr- 

nacie, ui fluacuie. u mSpun Hg %peva cine! propie. n Mn- 

YAAuA că EECHAM BPATIAMH COMAN. ciiRe ED erayie. HHO Mi 

IAKG SEHAAȚOAM. MERAO | HHAUI, HX ACEpO ROANSE TOKMEA. N 

HEDARAHOIS BâNaATrv. PAROXAEpE H WT Hăc AAACĂOM Hi NOTRPE- 

ABXOA RHIIIHCannoMS. | Hulea “a kpnoms Boamguta IOpra Ka- 

MAPAI Mă "TOE NPAAPEUEHHOE WETRABTAA UACT WT CEAS Yspeu, 

RAKE Ad ECT EM. | Npagaa WTHHA H RnkSoacuic n Spuk ui noT- 

EPEMACIE CA BACAM ACXOACM uenepSulen, HHKOAUXE Ha Eu. 

VU Hu Ad € Hs SMHIIAET. 

S tac BAT, ApHă HOEE KS5, 

7 Gaaai rcuAHz EEAAA 

Tagpua darea Kea AwrăT HekaA 

INanAnp 

Traducere 

Io Vasilie Voevod cu miia lui Dumnezeu Domn 

tării Moldaviei, adecă au venii înaintea noastră şi 

inaintea tuturor alor noştri moldovinești boeri a 

mari şi mici Albul şi Părneke şi Vasile şi Tănasă 

i Andonie şi cumnatul lor Ursul, fiii lui Grigore 

epoţi lui Mihailă Ciurea; şi iarăşi Mihalcea cu toți 

frații săi, fiii lui Ostahie, de a lor bună voe de 

nimeni siliţi uici învăluiti şi au vândut a lo: dreaplă 

ocină şi moşie a patra parte din satul Ciureştii ce-i 

în ținutul Iaşilor, în gura elii, unde cade Delea 

în- apa Prutului din vatră de sat şi din câmp şi din 

tot venilul; aceia au vândul la al: “nostru credincios 

poiarin Iorga cămâăraş pentru 100 de galbeni buni; 

după aceia unul din acei rai Sus scriși, un om cu
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numele lui Audooie. fiul lui Grigorie, nepot lui Mi. 
hăilă Ciurea, el fusese mai denainte vreme datoriu 
cu niscare bani boerinului nostru lorgăi câmăraş, şi 
cât i s'a cuvenit partea sa din acea de mai sus 
Scrisă a patra parte din satul Ciureşti, dânsul aşij- 
derea au dat pentru dalorie împreună cu alte parți 
ale fraţilor sai. Şi astfel al nostru mai sus seris 
boiarin orga cămăraş s'a sculat şi a plătit toli de- 
plin acei de mai sus scriși baui 100 ughi cu dalo- 
ria lui Andonie în mănule acelor mai sus Zişi o0u- 
ineni Albul şi Parneche şi Vasilie şi TLavasie şi 
Andonie şi cumnatul lor: Ursul fiii lui Grigorie şi 
Mihalcea cu toţi frații sai fi lui Ustahie. Deci noi 
cum am văzut între dânşii a lor de buuă voe toc- 
mală şi deplină plata, aşijderea şi de Ja noi am dat 
şi am îutărit mai sus scrisului nostru erediucios 
boiarin lorgăi cămaraş pe acea de mai sus zisă a 
patra parte din satul Ciurești, ca să-i fie lui dreaptă 
ocină şi cumpărătură și uric şi întărire cu toate veniturile neruşeil nici odanăoară în veci. Și altul să nu se amestece. 

in laşi la anul 7151, Noewm. 26 
Insuşi Domnu! a poroneit 

Gavril Mateiaş vel logofăt a isealit 

Şaidir 

Acta Mişa Buznea, laşi (Surele şi Izvoade VIII 119). 

172. Document din 7142. duli 44. laşi 
N Sumar : Vasile Vodă Lupul dă câştig lui Gh. Ton sulger în pricina avută cu Gheorghiţă biv Sulger în piicina pentru jumiitate sat cin Tăuteşti, 

î Hw Pacuaie KOEROAA EXII MACTII renApa. BEMan Mwa- 
AARERO, wi Hpiuaouk NpEA nam. n pia, Scut Hattisatut,
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MWAAARERXANI EOakpii REAHRHAA, îi || maanatui caSra name 

Pewprie Bop. uk cSakp că cn ere guru, Epemin bzu- 

ehuva. Spuikap, H Peraack a anu îipa, Hamn ca Luwp- 

ru. | HR cvaxkp ciiz nokonnar ASamunmpanmko Iezan 

ASPOĂET. AdaH IOASBHHA cea WT TaVTE HHXHAA WăcT. UTE 

PA SA CEAC EHAC NSASEHHaă || uacr Epeaiu Banca, Spikap. 

n urii e” BADBRApH. npakaă wrinv H AFAHHV NOTOME 

nzemaack Bacuaic Muuk cra XSXSan HpZRBAaB H NOCTĂ | BHA 

BARAAA, 'POA VaCT Să WPHHY Wi MOACRHHA CEAO NOAORHHA WAT 

Wu er XSyk8an. A0 Enemiu Bzuckuva Spukap. n xukruuk er 

RzpRapa. | păAn IMECT AECAT Tââtp BHTHX H CATECPHA HM HI 

aannc. a noroa "ru upinac Bacnaie Mnux ciz XSXSaun upaka- 

MAE. N BZ3EA ABa AEAT | Sr nuSH ACEpHX. Wr BOAkpuu 

renatmu kkpuin Vitanrk acrbr. H nOCTPABHA BARAAA,. 'Toa UeT- 

RPATAA uaer sa wi. Wr TaTeu. | ă EFAA CTAA BEA 40 

rod. ASanrpamse Ijlejan wruz Luwpruu, GH& evatap. 4 Ba- 

enaie XSySak Minuk. npinae npEA Hero, H WEHoRAA | ek ca 

HETO pap, TO4 dac Sa WTHHV aBiti Ada EMS FANA CTO BASTHĂ 

FH'TUY. H Ada Ea Ha NpbA, ABA AfcAT Sru nuSu. ASEpHX | 

orropuy HASH. BpaTuA ECAEpHHVEH  PCARMU.  BHUINHCCAHNOMV, 

Virauru asrober. a ApSrux uusu ne RzBha Bachaie MHHX ciiz 

XsySau. | wr ASanrpauke aorobr. a ASaw'rpamuto asre$T. ear. 

Ropia coku upuknaie a Rack ToA M9A cae WP Tarii, HiHaă 

WâcT H IIpH | CEAkaA n ac Epemiu Bzucekuva Spikap. €4 UacT 

X5SySan. HU renABMH H CA BEC CABET PeARMI. EZCNHTAXOA 

na Tuwpriit, CHA ASMHTpAuiRo | acrober. Pack cST euS Hapk- 

Ace Ba KVNEXRHH, HA 'TOa MICA CEAO WT Tavan KOAHRHY 

nun Aaa Wriz ere ASAwrrpaluko aorozr. | a wh SKazoaa BEA, 

Had, TORA FAHH SpHk WT ÎapHoRCKIH BOEBOAA. Sa NOTRPAX- 

AENiE. A TEARA EWIEX CETEOPHXOA HA akon, Ad | npunkeer 

_coBH CREA ETEACTRO WT Dewpriu, că cHz (sic) - ASaurrpauke 

ASrobT Ad CREA RTEACTRORAAN Hă KOAHKHX ISA Ada | Ăsta 

Surele III 
39
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Tpauike Ijleban acroger. Bacnaienu mun XBySan. ra wapk- 
Tâncok "TakMS "Tg ARa Acek Ven. AdBanui, KoTopiu nnfu. | 
Rparhack Liturn are. a Hân MHorv ne Ra3ka Facnale XS- 
XS4€ HH EAHH EBâu. HHOX reaRAMH CAMOTBHLOAL HA SaK0H ex 
Backm ca ! BETOM reakaui, și WEp'POLOA HA CAAV RAR Aa 
&părua Lewprie Mopk cyaxkp. cvaăap (sic) '7ny E yru nusu 
ACEpUk. | gaz pre Viwpruu, cuz Armnrpawke asrober. Pax 
Tewprie Mopk n ciiu ere NOPORAMAC(E). că caSra nani Ruwnu 
can Liwpruuz cuz | ASmuTpauirte aere. n Ada EMS "TH Aka 
AECAT YFH FINSH ACGpHX. H RpATHA ES H paai AMORE. ii CTaR. 
UTE CATPROpHA. | Tar. ke(a)rotania AVAWTBauike a9ro%T. RaRo 
wepkraack cz abai ACEpHy. H "ru Man AcAStaa Hacuaiek 
XSy%san. MHHX. | Akă Atckr sacru BHTHR. H EAHH KOH ACBpuy 
TRAI paAH reAkMu. AAAGĂCA. n NSTRPBAHLOA To4 noa cea0 
Tavan. HHKHaa | noaoRuna. ca ACAMoRE H ca cati H cz 
Rec HpujeA, cassu naw Lewprieku 2Kopku CVARAp. H CUM EO 
Ruvun BzaHckuva vpukap. KARO | Ada cer na n wWr Hac npakaa 
WTHIIY H A RANHV n pA3RpANITENIE CA RECEA ACXoACM. 4 ape 
wEp'kioca HkRorAax Ra HERHX AHN. HEKuy ua- ! pkaenie. Aa 
HE SVAWT Sa SREpuocru, na Aa ek cuazvr 4 wrp IBHBHALA Aa e 
HCHHIIET "TEA OA CEA dp Tatrapu. KAKo Ad EAAET ASopnu | 
CVAXAp CA CHU er. ca ca ACXOACA Bă kai gkkom n nu 
Ad € ne Smuniaer, 

Ie $ tac BAT F3pAtt IA. Al Ann. 
+ Gam renana nea'ka. 

Izrpauike Bano Rea awrăr uekaa, 

+ Hopakuva. 

Traducere 
—————_— 

o lo Vasile. Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 
tării Moldaviei, adecă au venit înaintea noastră și
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inaintea tuturor a lor noştri moldovineşti boeri a 

mari şi a mici, sluga noastră Gheorghie Jora biv 

suljer cu fiii lui, nepoți lui Fremiia Păiseanul 

uricarul şi s'au pârit de fată înaintea noastră cu 

Gheorghiţă biv sulger fiul răposalului Dumitraşco 

Stefan logofăt pentru jumatate de sat din Tâuteşti 

partea din jos, care acea jumaălate de sat a fost 

jumătate partea lui Eremia Băiseanul uricar şi 

cneghinei lui Varvara, dreaptă ocină şi moşie ; după 

aceia sculatu-sa Vasilie călugăr fiul Huhulei 

părcălab şi a pus zălog acea parle de ocină din 

jumătate de sat jumatate partea tatălui său Hvhu- 

lei la Eremia Baăiseanul uricar şi cneghinei lui Var- 

vara pentru 60 taleri bătuți; şi a făcut lor şi zapis; 

iar după aceia a mai venit Vasile Călugăr fiul Hu- 

hulei părcalab şi a luat 20 ughi bani buni de la 

poerul domniei mele credinciosul Ghianghea logo- 

falul şi a pus chizăşie acea au patra parte de ocină 

din 'Tauleşti. Iar atunci a stat vel logofătul Dumi- 

traşco Ştefan talal lui Ghiorghiţă biv sulger, iar 

Vasilie Huhulea călugărul a venit înaintea lui şi 

sa împăcat cu el din preţ pentru acea parte de 

ocină, și abia i u dat lui 100 zloți bătuţi, şi a dat 

Jui arvuna 20 ughi bani buni, pe care bani i-a în- 

lors boerinului domniei mele mai sus scrisului 

Ghianghe vel logofătul, iar alți bani ma mai luat 

Vasilie călugărul fiul Huhulei de la Dumitrașco lo- 

gofat, iar Dumitraşco logotătul şi-a făcut dires pe 

toată acea jumătate de sat din Păuleşti, partea din 

jos şi a învăluit şi partea lui Eremia Băiseanul 

uricar eu partea Huhulei. Deci Domnia mea şi cu 

tot sfatul domnesc am cerut la Gheorghiţă fiul lui 

Duwmitraşeo logofăt (să ne spue) unde-i sunt dire- 

sele de cumpărături, pe acea jumătate de sat din 

TPauteşti, şi câți bani a dal tatăl său Dumitraşco 

logofătul; iar el ne-a arătat înaintea noastră numai 

un uric de la Barnovschie Voevod, de întăritură ;
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iar Domnia mea. încă ie-am făcut lege lor să aducă 
singur mărturie de la Gheorghiţă fiul lui Dumi. 
traşeo logofătul să mărturisiască câţi bani a dat 
Dumitraşco Slefan logofătul lui Vasile călugărul 
'Hubulei; astfel s'au aflat numai acei 20 ughi dați 
care bani i-a fost întors lui Ghianghea logofătul ; 
iar mai mult v'a luat Vasile Huhulea nici un ban. 
Deci Domnia mea aflatu-le-am lor lege cu lot sfa- 
tul domniei mele şi făcutu-le-am lor judet cum să 
întoarcă Gheorghe Jora sulger acei 20 ughi Dani 
buni în mâna lui Gheorghiţă fiul lui Dumiiraşcu lo- 
gofalul. Astfel Gheorghie Jora şi cu fi săi locmi- 
tu-sa cu sluga noastră cu Gheorghiţă fiul Ini Du- 
milraşco logofăt şi a dat lui acei 20 ughi bani buni 
şi a întors lui şi pentru casă şi heleştee ce le-au 
făcut acolo, cu cheltueala lui Dumitraşce logofalul, 
cum sau aflat cu oameni buni şi astfel au mai dat 
lui Vasile calugarul Huhulea 20 zloți bătuţi și un 
cal bun. Drept aceia şi Domnia mea dat-am și am 
iutărit acea jumatate de sata Tăuteștilor, jumatatea 
din jos cu case şi cu heleştee și cu tol venitul 
slugii noastre lui Gheorghe Jora sulger şi liilor lui, 
nepoți lui Băiseanul uricar ca să le fie lor şi de la 
noi dreaptă ocină şi moşie şi întarilura „cu toate 
veniturile. Iar de se vor afla cânduva în vre o i 
niscaiva direse să nu fie de credinţă ci să se rada 
şi din direse sa se şteargă pe acea jumatate de 
sat din Tânteşti ca să-i fie Jorai sulger cu fii Jui, 
cu toate veniturile în vecii vecilor, şi allul sa nu 
se amestece. 

Seris în Iași la anul 7142 iuli 14 zile. 
Insuşi Domnul a poroncit. 

Patraşco Başotă vel logofat a iscaălit! 
Borleanul 

Acta locol. Ion Roiu, Iaşi. (Surete şi Izvoade XIII, 245). Este şi o traducere de Gheorghe Evloghie dascal din 1786 Dec. 4.
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173. Document din î149. Mai. 18. Iaşi. 

_ Sumar: Cartea veliților boeri prin care întăresc vinzarea ce 

face Lupul şi Simion din Hârlău cătră Evstratie biv logofăt a păr- 

ţilor din Feteşti pe apa Crivdei drept 5 epe cu mânzi. 

i Ge oo hi, Lanrepie &phkke Bta enzrpt. un ParoRuu, 

Uegan aropin dwrgr. n Levpruun Ijledan | "rperin awrâr. 

Facnaie Pomrsa AkopHuk raoruiu: 4 Kocvarriii  ABCpHIR. Le 

wprie | HzaupAnzckVA ABOBHUK. H Haie Ilenreanuu n Huy Ro- 

atpu n Bonn NpRAnn WT ABD | PEnAHz er MACT. NHIDEM H 

CREA kTEACTRVEM. CA CHA HALA BANHE, KaKe DpINACULE BEA, 

nasu, | ăvuva wr Xzpazr n ca XWruanna er. Guma ni 

ex AETU NA, NO 11X AEON | ROAE. HEKUM HENOHVRAEHU 4HH- 

NpHCHACBANH. N NpOAaaH €RCHX npakaa wrinv. HABAR | 

EAHI CTAR COTOR. ÎI WT HHIIAF CTAR NOASEHHA. UTE CVT Hă 

“momeka. BpikAaa. S ke | Tap ctao Pere. "Ta WHA NpoAaati. 

BpATV. H NpităFealO Rate NaNV Grerpa | rit. Bhik awrdr. 

paAi ner ROBZAH, CA XpEBEUH. HHO AH T4KO VRHAEXOA HA | 

ASEpO EOAHHOE. TORMEK H HCIAAHHOIR BaAaV dă H WT hac. 

ezraopi | Xom. er Macra. nai ERcerparie AwrdT. cec Banc, 

EBITH, MW. a BREpHHOCTRI. | ACKWA'k. CXTEROGH EM. Hi HapkA€- 

Mie TeNApBERHX. H Ha BEaHRAĂ EEpă. ju Kp'EnoCT. NOCTPARHKSA, 

A AU MEUAT, H CA HAUI P&KRI NOANHCAXOA H 43 | AVMHTpAnuIRo 

NHcaa 3Haruc. | 

oy tace kare fâpats, Mau ni 

pie enaTâp. 

Paoguu, Vexan awră'r. 

RocPan'THR AROPRHK. 

a3 [nwprie Hatpansekva AKOMHHEK, 

a3 Lane llenreanu noprap 

a3 Bacnaie Pouka ABOpHHE. 

as eoprie Ilea asrodr Hekaa.
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L'raducere 

Precum adică uoi Gligorie Ureake vel spatar, 
i Răcoviţ Cehan vtori logotet, i Gheorghiţă Stefan 
treti logofal, i Vasile Roşca dvornie glolnii, i Cos- 
tantin dvornic, i Gheorghie Wărrăpăscul dvornic, 
i Ile Seplelici şi alţi boeri şi militari mai denainte 
de la curtea domniei milei lui, scriem şi: mărluri- 
sim cu acest al nostru zapis precum au venil îna- 
intea noastra Lupul din Harlau şi cu femeia lui 
Simiiana si cu copii lor, de a lor bună voe de 
nimeni siliţi nici împresuraţi şi au vândut a lor di- 
reaplă ocină şi moşie cu heleșteu gata ŞI din alt 
heleşteu pe jumâtale, care sînt pe apa Crivdei, în 
hotarul satului Feteşti, acelea le-au vândut fratelui 
și priiatenului nostiu lui pau Ewstratie biv logofat, 
penlru 5 epe cu mânzi. Deci noi cum am văzul a 
lor de bună voe toemala şi deplină plată, şi noi de 
la noi am făcut milei lui pan Evstratie logofat acest 
Zapis să-i fie lui de credinţă pană ce-și va face lui 
şi direse domneşti şi spre mai mare credință și tă. 
rie pus-am şi a noastre peceți, şi cu mănule noas- 
tre am iscălit. 

Si eu Dumitraşeo am seris zapisul,. 
In lași la anul 7149 Mai 18. 

Ureche spatar SI 
Răcoviţă Cehan logofat 
“Costandin dvoraie 
Eu Gheorghie Năvrăpascul dvornic 
Eu Ilie Septelit portar 
Eu Vasilie Roşca dvozrnie. 
Eu Gheorghe Stefan logofăt am iscaălit. 

Originalul hârtie. Acta Albert Daniil (Surete şi Izvoade IX 501). Me ”
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174. Document din 7154, Febr. 20. laşi. . 

Sumar: Vasilie Vodă Lupul întărește lui Evstatie biv logo- 
făt stăpânirea asupra satului Feteşti cu 2 heleştee, cumpărate în 

schimbul a 5 epe cu mânzi şi cu 120 taleri. 

+ Hw HacHaie ROELOAA BĂIEO MACTII FCIIApA BEMAN MWA- 

AaRERON. Wat npiHACiia npka, Hamn n Dpăă, Seiau | Hama 

MWAAAKERHAI REAHKHAMUI H AAAHANI BOAApU. CASTA îi goakpuu 

nam ERerparie BhIBIUIH AWreăeT | CX EAHBIA BANHCWA WP IIpE- 

uSunTenaro. H BEghare Boakpuna nawero. nana anropie Bpkke 

REA AKWPHUK AWARE | Beata. HI WT HHHBIX  BEANKRIX BOAAPU 

ce BAaveacraSrai ka Tom Banuck. Kak9 DpIHAWULA npEa, HHAUI 

caSra | nau ASnsa wr Tpar Xpzawncetini KRSNHO că CECTPOA 

casca Ewarancia. Kikriua Gepriega BRIBUIIN  KAAZpalli. H CA 

R&CAAN CROHAM UAAH. 10 UV ACEBON EWAH. HURHM Henciu 8% 

AFI  ANHNPHCHAWBĂRH. H FpOAdAH CROW HpARSI WrHuHS- u 

ARAHANS EAHH CTAR WTO ECF) YOTApS HHAE CEAd Pere. Hă 

Rputiwva io. n ca AkeTW | Bă WAan. S BaweT Xpzawak 

3ă EAHO CTW Hi ABRă AECET 'PAApu EhITHX. WTP NBA cu Bhi- 

HIENHCâbIY BOAGPH. AdA HM NAZUSR | INA4TS HHHASH PEToEU 

CtBpzUbi. KOTOpără W'rihită H ABAHHHA TUT CPA H ca Ake- 

POM HA WAaId Bhiao [pă | B9E Aaauie H AMASRANIE WT CTo N9- 

augimare Gpeavira Moruani gosoari. wilS HX Japackenri BAIETI 

Ken SLIApI0. | Bă EPOBRO ngânce ghtcaSenie uTo 6445 caŞăua, H 

“ru CE RBCTAA PT Eniiuepeiomin ASNSa wr Xpzawka. n npo- 

Aaa | A2Srin cra. "rwmS% np'&AnpcucinwmS ErePparisthi Ehik- 

in AWrodT HHAE TWO RA "PARE KpHBEWA NOPOIE. | WeoBio 

W'P CROUX EpBaTin. AâHnii BhicT EMS W7 CEOEPO WTA "POLO 

Iapaci'bani upkanneannăre. orepin | cra EA3AA WH Ilapacketă 

3a FANS PaoBS 34 KPAALXCTBO. WF EAHOIO UÂRA Haim pura 

sr Pere. H ERIA HI CIISCPOULEH | m KEAPeBAA 341 Asnsa ur- 

PIlpIL AECAAT "PAAEBII BATI. a."rure Gaerparie Btimiit a9robr,
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take RhAk& uro ser | Ha EAHUWA XW'TâpS.  NOPOKAMHAHCA  WEA 
WT IAA, AMHWThIR BCAApH. HI BpATRIA EMS Race REATORANiE N Ada 
EMS NAT | KOBnIA ACRphik "rSpeRhiy. KRSunO ca “p'kBuhi. "Toro 
PAAH FENAEMH H ca BACAM HALA CAR'ETOAM. fakO ERA ALWA 
HK | AGEpo RWANSIO Pike. H nwanSI naaTrs$. EAHO CT H ABă 
AECAT "TăAtpH CpeBpziinik. ufo Aaa Ekcerparie | EnIEUIiU Awrăir . 

TOM8 ASnsSacani 1. ceerpk ere Cwarank NPAA Hă UupzTANHnIA 
YAACM NapackettM BBIEHIIU REA SUApR ! 34 TWT CPak uTo 
the cea Perep $ Rawer XpzawBk na Kpugwm now H 
CX MRETW Ha WAA H "THA u'ro | Ada Twrt EBctparis ro- 
MYR ĂSnovawii aa ApSrIH CTaE, UTE ECT Hă TUWAVKE KOHBWAI 
HOTWIA HHXA TWro | Rake Ec BpATHA EMS KEATORANIE ace, W: 
HAT KOBRIA 'TOYpekhij KSNHO c4 KpEEATRI UTO 'TWT CTAR BHAO 
EMS | ASnSaogni wconnoe AdHiE WT CROEPO MVA, WT HHBIL Ero- 
ERIN CECTp H Epariu. nporwx un PENABAN H WWT HAc AAA: 
XeM | n nerăpuAtikuva mpa, HavenoRannomă ca$sk n Boak- 
punS GacerparieRi  RHIRUICAE ASroĂT Ha EFoBBI | EHIIUE 3Ha- 
MENŞ £AMhi "TÎH ARA CTâRnI. H-ea Mberw Ha WAAR. ERE Sr Ha 
KpABwat norwuk $ XOTAp5 Hhnăte cea Gere, | $ gaweTr Xpa- 
AWECKOH. KakW AA EZAET EMS n WT Hac NPâRIH WTHHHhI H 
ARAuniHH. n AkTea evo. n E&uSuarwa n npa | enSuaruwm H 
pal SpATWAL cre, HENOROAEBRIME HUROAUE Hă k'kkar Buni. 

WC 8 tdcWk BATW 3PHA Mea ek. K, 
Gai renAHa Btaaa | 

TOAEpAIRE EA Awrwăpei uekaaa. 
+ Pepruufie Povauneguu, 

Traducere 

lo Vasilie Voevod, din a lui Dumnezeu milă Domn țării Moldaviei, precum au venit înaiutea noaslră şi înaintea tuluror alor noştri moldovinești
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a mari şi a mici boeri, sluga şi boiarinu: nostru 

Evstratie f=st logofăt cu un zapis de lu precinsti- 

tul și credinciosul boiarin al nosiru pan: Gligorie 

Ureache vel dvornical tării de jos, şi dela alți mari 

boevi marturisiud în acel zapis cum au venit îna- 

intea lor siuga noastră Lupul din tărgul Harlaului, 

impreuuă cu sorusa cu Soltana doamna lui Serghie 

fost camaraş, şi cu toți ai săi copii, de a lor bună 

voe de nimeni siliți bici învaluiți și au vânduta lor. 

direapta ocină şi moşie un heleşteu, ce este în ho- 

tarul din jos a satului Feteşti pe apa Griva (strâmba) 

şi cu loc la odae în ținutul Hârlăului, pentru una 

suta şi douazeci taleri bătuţi, denaintea acestor de 

mai sus scrişi boeri, a dat lor deplină plată bani 

gata de argint, care ocină şi moşie acel heleşteu şi 

cu locla odae a fost dreaptă danie şi miluire de la 

sfânt raposatul Erewmiea Moghilă Voevod, tatălui 

sau Parascbevei biv vel uşer pentru a lui dreaplă 

slujba, ce i-a slujit; şi iarăşi s'a sculat acel de mai 

sus zis Lupul din Haărlău, și a vândut all heleşteu 

aceluiași de mai sus zis lui Evslratie biv logofat, 

mai în jos de celalalt pe acelaş parău Griva (Strâmba) 

în deosebi de alţi fraţi, fiindu-i dat lui de la tatal 

său acelaş Paraskeva de mai sus scris. care heleșteu 

Pa fost luat el Paraskeva pentru o gloabă de talhuşag 

de la un om anume Grigă din Feteşti şi a fost şi 

închis şi a cheltuit pentru el Lupul patru zeci taleri 

bătuţi. Iar acel Evstratie biv logofat, cum a văzut 

că este pe un hotar Sa tocmit amândoi denaintea 

a mulți boeri şi a întors lui toate cheltuelele şi a 

dat lui 5 epe bune turceşti împreună cu mânzii lor. 

Pentiaceea Domnia me şi cu lot svatul nostru, 

cum am văzut alor de bună voe tocmala şi de- 

pliaa plata 120 taleri de argiul, cea dat Evstratie 

biv logofat acelui Lupul şi surorii lui Soltana din- 

naintea sus iusemnaților copii ai Paraskevei biv vel 

uşer pentru acel iaz ce-i mai înjos de satul keteşti 

Surete III 
40 
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în ținutul Hărlaului, pe apa Crivei şi cu loc la 
odae ; și iarăşi ce a dat acelaşi Evstratie aceluiaşi 
Lupul pentru alt heleşteu ce-i pe aceiași apă a 
Crivei mai în jos de celalalt, cum i-a întors lui 
toată cheltuiala şi 5 epe turceşti cu mânzii lor, 
iar acel iaz fost-a lui Lupul dat danie deosebita 
de tatal sau despre alalţi ai săi fraţi și surori; drept 
aceia şi domnia mea și de la noi am dat şi am 
întărit mai sus numitei slugii şi boiarinului nostru 
lui Evstratie logofătul pe ale lui de iai sus în- 
semnate acele 2 iazuri şi cu loe la odae, care sunt 
pe apa Crivei în hotărul din jos a satului Feteşti în 
ținutul Harlăului, ca să-i fie lui și de la noi drepte 
ocini şi moşii, şi copiilor lui şi nepotilor şi strane- 
potilor şi rasțrănepoților lui nestrămutat nici oda- 
năoară în veci. Şi altul sa nu se amestece. 

Scris în Iași la anul 7154 Juna Febr. 20. 
Iosuşi Domnul a poroncit | 

Toderaşco vel iogofat a iscalit. 

„ Gherghiute Romşevici 

Hărtie, coală mare turcească ; acta Albert Daniel, laşi 
(Surete şi lIzvoade IX 513). Pecete ceară roşie aplicată, 
inscriptia ştearsă. 

145. Document din 7146. laşi. 
, Sumar : Zapisul Tofanei, fetei lui Condrea Bucium, prin care * vinde lui Jonuşeu Mânjea uricarul partea sa din Voineşti, jumătate sat, cu 456 taleri, cu care bani apoi răscumpără dela Candakia satul Boşotenii de la Bacău, pus zălog de tatăl ei Condrea Bucium. | 

Adecă eu. Tofana. fata Condrei lui Bucim tau 
fost vornic mare. scriu | și marturisescu. cu cest 
zapis al mieu. pentru rândul a %umătate sat. de 
Voineşti. narte i den &os. care weină au fost cum-
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Carstiba. 

tanenosteu | 
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părâlură părintelui nostru lui Bucim vornicul. de la 

vuda Mânjei. uricarul şi sau fost sculal. nepotul 

mieu Lupaşco fitorul fraținimieu | lui Grigore Bu- 

cim. ca să vanză act gumaătale de sat fară știrea 

noastră. deci noi | văzâvdu (easăuav) că va să w 

vănză fara ştirea noastră. şi neavăndu. nice o 

treabă. | cu ata Sumaătate de sat. peniru care 

lucru au văndut lalăsău frate unieu ; Grigorie 

Bucim şi Vasilie Bucim. așijdlerea frate mieu doaw 

falci | de vie la Cotnari lui Ureache vornicul și 

curțile talane(no)stru | d'ki&k den laș. aşijderea le au 

vandut lui Ureacbe vornicul. şi au mai văndut, 

un sălaş de țăgani. Balieai hatmauul şi alte wcine 

priiurea. încă să află văndute. de fraţii iniei, de 

Grigorie Bucim şi de Vasilie Bucim. : care wcine 

nu neau fost -ppârtite, şi neau fost depreun. cum 

scrie şi zapisul. | maicei noastre Antemiei. Buci- 

moa€. cure zapis neau facul nainte de moartea ei. 

cum au vândut căteva wcine a tatănenostru şi a 

maicei noastre. | şi nu li se mai cade să măi Văuză. 

alta şi noi de iznoavaă. am pus ui sat 1 zălog anu- 

me Boşoleanii de la Bacau. deam piatit w dalorie 

a latanenostru unii | greace tau venit cu zapis de 

datorie de la Țarigrad. în zilele Radului Vodă | 

şi au fost să platim noi toți fraţii. litorii lui Bucim 

a&k datorie. | deci eu 'Tofuna am platit şi încă am 

mai fost rămas, iar Vasilie Bucim |! şi nepolii noș- 

trii fitorii lui Grigurie Bucim. anume Lupaşco | şi 

şi Axana. necum Să plătească datoria tă- 

ce pică Lupaşco Şi cu surorile sale şi
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frate nostruVasilie Bucim | vrea să mai vanză şi 
în iasta Sumaătate de sat. fara ştirea noastră. | deci 
eu văzăndu că am atata strambaătate de fetorii lui 
Bucim şi | de Vasilie Bucim. şi vânzăndune ocinele: 
fară isprava. şi acel sat Boşot'kuii | perindu pentru 
datoriia talănenostru. eu Tofana şi cu fitorii miei. 
Lupaşco şi Dănailă. şi Antemiia ueam sculat. de | 
buvă voa noastră. de nime nevoiţi nice împresu- 
rai. şi am vandut | a&k gumatate de sal. de Voi- 
neşti. de tânutul Carligaturei. | cu tot venitul avuta 
am văndut. priiatenului nostru lui | lonaşco Manjea 
uricarul. dreptu palru sute şi cinzeci de taleri de. 
argiut | şi neau platit acești bani toți deplin la 
măna noastră. pentru a&k gumatate de sat. carea 
au fost de nainte vreame, direapti moşie ! şi acinu 
w au răscumpărat de la noi, căce alții streiui nu 
incap să între | acolo şi aceşti bani ce am luat de: 
la Mănjea uricaru! am dat de neam răscumpărat 
saiul Boşoleanii de la Candakiia. penlru căci au 
fost. pus zălog pentru | datoriia lătănenostru şi în 
toemala noastră. au fost dumnelui | Buhuş vistear-. 
nicul, şi Lupul Prăjescul tau fost clar. şi banul 
medelnicearul | cel mare. şi Răcoviţ logofătul ut 
doile. şi Vasilie Roşca vornicul Şi | Neaniul vorni- 
cul şi Trandafir vornicul, şi Costantin cau fost vor... 
bicul. | şi Durac căpitanul. şi Gheorghie Saula de. | 
Procealnici şi Ghiorghie Verga | scutariul, şi Mie.. 
răut deacolo. şi Corlat diiacul, şi Crstea uricariul | 
şi Dumitraşco Şaidir şi Vlazie diiacul. şi Paval di-- 
lacul, şi | Săpoleanul pivniceariul, şi Apostol de-
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“Turbureşti | şi Vasilie cel mare. şi Gorovei tau fost 

camaraș. şi eu | Şaidir am scris să s şiie. 

u las ît. 1146. 

„Insă direase ce am pe ucea g&umătate de sat 

sa avem a le aduce să le dani în mânule Mâujei 

uricarul şi încă sau mai aflat de Lupaşco vornicul 

și o parle de weină de Corneşti. călugărilor de la 

Barnova iar neşte bani ce au întorsu ei Gheucâi 

pentru acea &uwmatale de sat să şii cară dela 

Vasilie Bucim.“ 

AZ 

AZ 

4 

:A/ 

az 

AZ 

az 

az 

AZ 

A7 

az 

az 

az 

az 

a 

Lupaşco (|. p.) 

Dumitru Buhuş biv visternie iscat (|. p.) 

Neauniul dvornic iscal (|. p.) 

Şaidir iscaah (i. p.) 

Racovit Cehan logofat iscal (|. p.) 

Lupul Prajsscul iseal (|. p.) 

Cristea iscal (|. p.) 

Gheorghie (|. p.) 

Vasilie Roşca vornic iscal (|. p.) 

Sapoteanul cămăraş iscal U. p.) 

Trandafir vornic iscal (|. p.) 

Gorovei prileajihom. 

Vasilie Banul vel medelnicer (|. p.) 

Grama stolnic (|. p.) 

Costantin 

Vasilie Grozav căpitan (|. p.) 

Duamilraşco uricar iscal (. p.) 

Acta Stelan A. Negruţi (Surete şi Izvoade XIII, 497).
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136. Document din 7146 April 1. Iaşi. 
Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte lui lon:șeo Mănjea uri. «arul cumpărătura ce au făcut cu 450 taleri de argint în jumătate sat de Voineşti, în ţin, Cărligăturei de la Tofana Vitoltoae, fata lui Condrea Bucium biv vel vornic, eu cari bani şi-a răscumpărat satul. Boşoteani de la « greacă din Țarigrad. pus zalog de tatal ei pentru. datorie. . 

+ Hw Eacnaie BOEROAA. BXIER Macri FENAPZ BEMAH AwWa- 
AdECREH, Wa npunAcurk npka, nasu 4 NpEA, Sci Hantiha. 
Eca'kpu BEAHRHŞ n Maauy. |] kukrunt Togana EHToAToar. Aa 
Kenapu ESuum, BHBUIHH BEAHRHH ABROpHUK H ciiRe su di$nauiko, 
H Aznzuaz. n AuTeaia auSuu Sun ARopuue, | no ung AcRpou 
ECAH HEKHM HENOHSAAEHH aHHIIpHCEAORaHH, u NPOAAAH CROA NpARaa 
WTHH4 H KSneXRo. wruS cn RSuSa ABOpHHUK. NCoaoRHHa ceao |] 
Ronuepn, HH&Nda uacTr, uro 8 Roacep KzpanrzaTSpckoms. wW'Tr: 
HĂ BpARHH Hu nuTomuk napkarnie. sa RHKSNAeniE, _uro Hasaa. 
we ei FSuum ARopHHE. | wr Ilerpa, ROEEOAA. "TOa wHH npo- 
AdAn. cASSu nuiemS Iwnatutw Manet SpHapu. paau uerupu CTO NETAECAT. 'Paarp. CPEBXPHHL. WTO "TOA NOASBHHA | CEAO ENIAO 
HAN NpAXAE npăaa 3a A kAnnuS, MAHKU Spukapr. a BSuSmogu. ABOpHUKV Ehiao RukSnacnie, wr HERUL naemennun ALaueRu. [| 
a HR rakom Bzetaauck cuge ESunai. n auSuu ESunm, și Bac 
Korkut npoAaTu “roa noackuua CEAO. HHUDHAL AAN USA. 
4 €ASra hau | gumenncan. Îwnatuko Man Spuxap. RăCTAack A SANAATHA BZCH HCNARANE THĂ Bâiiu/nHcanuH nHSu wm 1p'tA, Hămu. B4 pSk. Toann. |n cugka en. u HEKSnHA WT HHk cRoa Mpăkaă WTrHnS. n A'kAnNuNS. u THX nHSH uro Rgstkaa Togana CA CHRE cn wp Mauk Spnkâpu. || wnn nexSnuau CERE ApSra EX WTHHS. eAHo ceao naum Bowmorknuu wr gacer. Hakoatk. WT Aăipu. Hzrpawkanotu. uk Î ApxrSna. n RanAaria. umo. Per ceao Hemorkuuu Rhiae MOCTaRAei aakaaă, S Ilzrpaukan PAAH Ho Acaxne WTuSRH Hai || ESuum aRepunk. n IA4PHAa WHă CAMA 'TOA ACAKHA WUSEH uk Ex pSKH H-krou Fpkuu. ure Pphiuaa wr lăphrpaa. cz aanne |] za Acaenie. Bsunmegu AEop”



„
c
a
c
a
 

— 319 —. 

nuk. a Bpar tii Bachaie BSuum n Ipuropie Suna, cz cHBE ro 

Atnauike n Kaăperuna. n Măana || ne Ada WHUTA, PARE Aa 

ackaa ct Todana ax npoaaa Ipuropie hSunm n. Bacnaie Rs- 

UHM. MHOCHX WTHUHH Wriă ai Suna ARCpHUIR || urme wuu 

HMAM B&KSnE. HHO PenARAH tdakO SRHAFXOA NY ACEPOBOARSU 

TeRMER H HENRAnCH SanaarS. H npatot nekSnarnie, || renAtau 

Se H WT Bac AdACĂGAL II NOTRPZANXOM ES, PRM pAAH TO4 

RHUIENHCAHHAA. HI MOACBuUnA ceao Bonneiun. ca Mbcere | 3a 

CRHOXATAUL, H CE BEC MBHXOA. Ad £CT cASSH HIneMS ELEN U- 

caunemS lunaute Man Spukap. NpARaă WTHUS n AEaAnnS | 

u kukSnacie H Rparenie n Spnt. H nerapz Acne ca Back A0- 

KoASM HenepSmenne HHROANK Hă ghkiu. n ape wephipărek || 

ga mkxaa aphavk uk: Haptaeuie. Ao PSprSua ROAMue” HA 

Ac cugt lpuropie Sum. H AS Bacuais BSunm. Aa ck ue BE- 

PSAaT. || n aa AaTek BA pSKu Mann Spukapu. n uH Aa CE 

HE SMHIAET. 

$ 1Acoy RATO FâpM5 an, 4. 

Cam renAuz BEaaa 

Iw Fachaic EWERWAA Iana, Hp 

Traducere 

[o Vasilie Voevo , cu mila lui Dumnezeu Domn 

tarii Moldaviei, adecă au venit înaiutea noastră şi 

și inainea tuturor alor noştri moldovineşti boiari, a 

mari şi a mici cneaghina Tofana  Vitoltoae, fata 

lui Condrea Bucium, fost mare dvornie şi fiii ei 

Lupaşco, şi Danaila, şi Aulemia nepoata lui Bucium 

dvornic, de a lor bună voe de nimeni siliți nici 

invaluiți şi au vândut a sa direaptă ocină şi cum- 

parătura ce aii avul tatal lor Bucium dvornic de la 

Petru Voevod, ateia dânşii au vândut slugii noastre
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lui lonaşco Mânjea uricar pentru palru sute şi cinci 
zeci de taleri de argiut; care acea &umătate de sat 
le-a fost mai denainte dreaptă moşie Mânjei uricaru- 
lui, iar Ii Bucium dvornicul, i-a fost de cumpâra— 
tură de la niscare seminţenii a Mânjei. lar acum 
pe dată s'au sculal fiii lui Bucium şi nepoți lui: Bu- 
cium şi voind a vinde area jumătate de sat altor 
oameni străini, iar sluga noaslra mai sus scrisă 
lonaşco Mânjea uricarul sa sculat şi a plălil toţi 
depliv acei de mai sus serişi bani denaintea noas- 
iră, în mânule Tofanei şi a fiilor ei, şi au răscutu- 
părai de la ei a sa direaptă ocină Şi moşie, şi acei 
bani, ce au lual Tofana cu fii ei de la Mânjea uri- 
carul, dânşii ş'au răscumpărat singuri alta a lor 
ocină un sat unume Boşolenii din tinutul Bacau- 
lui de la featele lui Pălrăşcan anume Draguna, şi 
Candakia, care acel sat Boşolenii, fost-a pus zălog 
la Patrăşcan pentru ceva datorie a tatalui lor în măuule unei grece, ce a venit din Iarigrad cu za- pis de datorie au lui Bucium dvornic. lar fratele ei Vasile Bucium şi Grigorie Bucium cu fiii sai Lu- paşco și Crăstina şi Axana uw'au dat Dimica, şi nu- mai s'au jaluit Tofana cum a vândut Grigorie Bu- cium multe ocini ale tatalui lor Bucium  dvornic, ce ei le-au avut împreuna. Deci Domnia mea cum am Văzut a lor de bună voe tocmalaă ŞI deplina plată şi dreapta rascumpărătură, Domoia mea înca şi de la noi dat-am Şi am întărit lui drepl aceia de mai sus scrisă jumatulea din jos a satului Voineşii cu loc de fanat şi cu tot venitul, să fie slugii noas- tre mai sus scrisă lui lonaşeo Mânjea uricarul dreapta ocină şi moșie şi cumpăralura şi întorsătură şi uric şi întaritura cu toate veniturile nerușeit nici odăvăoara în veci. lar de se va afla în niscareva Vreame nescari direase la Fortuna comis său la [iii lui Grigore Bucium, şi la Vasilie Bucium, să nu se
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crează, ci să se dea la mânule Maânjei uricarul. Şi 
altul să nu se amestece. 

In laşi la anul 7146 April 1. 
lo Vasilie Voevod. 

Șaidir 

Acta Stefan A. Negruţi (Surete şi Izvoade XIII, 465). 
pecelea ceară pe hărlie prinsă cu matasa, st ceteşte: + Iw 
Pacini ROERSA, BX. AMA, POCNOAAPR BEMAA MOAAABCKOA, 

175. Document din 7i54. Sep. 15, laşi. 

Sumar: Vasile Vodă dă câştig lui Iateo, ginerele lui Sârghie 

Mânjea, pentru a-şi ținea moşiile sale din Voineşti şi din Grieşti, 

pentru cure pune “herăe 12 taleri: 

+ Ilw Facnaie Borgoaă. Băiee Macri renApA BEAU 

mMoagagekon, adecă au venit înnaintea noastră şi în- 

naintea luluror boiarilor. a lor | noştri. boiarii Mol- 

dovei. celor mari şi celor mici Jonaşco Maânjea i- 

torul iul Dragan Mavjei, de au părăt de fat ?nna- 

intea domniei meale. pe sluga | noastră pe Lalco 

ginerile lui Sarghie fisorul Gligăi Maănjei sicandu. 

lonaşeo Manja şi alte saminții a lui cum să acoli- 

seaşte | Iatco de o parte de wrină de la sat de ia 

Voinești. cei în linutul Carligăturii. şi deo parte 

de win de lu sat-de la Grieşii ceila | ținutul Vas: 

luiului. cum sântu a socrusău a lui Sărghie a fito- 

rului Gligai Mânjei. iar lonaşco Mânja și aite să- 

minţii a lui ei dzic ca nu ! ştiu cine iaste Gliga 

Mânja nici iaste ruda lor. iar sluga noastră laico. 

au dzis înnaintea domnii meale cum săngur lo- 

nașco Măuja | iau spus cum ate femka lui. wcin 

depreună cu dânşii întra&kle sate ce mai sus scrie 

Surete III. 4!
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şi prentralte locuri. parta Gligai Manjei. fratele | 
lui Drăgan Manjei. și iau aratat şi locul casei Gli- 
găi Manjei. şi i-au aratat și loc de haleşteu. unde 
va fa pre partea Gligai- şau făcut | Laţco hălaşteu 
sângur cu multă cheltu/a/ din păjişte. șau adus 
mulţi wameni buni batrani mejiiași de pre împregur 
de au marturisit cu | sufletele lor cum iaste Gliga 
Manja frate bun lui Drăgan Manja fitori lui Dragan 
Manjei celui batrâu. dupa awka lau pârat | Ionaşco 
Manja. cum au facut hălăşteul în bahmă unui loc 

„de fânaţ. de strică fânatele. iar lateo au adus wa- 
meni buni. de au mărturisit | cu sufletele lor cum 
nu iaste halașteui. în fâvaţu. cei în vatra satului. 
şi nu strică nemie iânaț. dupa avuta au] parât 
Iateo pre  Ionaşco Mânja cum au vândut el singur 
toate parţile de ocină i tuluror fraților de la sat de la 
Griești ces la Vaslui. lui Enakie vistearnicul fără 
ştirea altor fraţi. domnia mea am făcut leage. ca să 
aibă a ţinea ceia fraţ parlea lui lonaşco | Manjei, 
den Voineşi. den răscumpârătură ce au răscumpă- 
rat de la Forlunu tau fost comis. ca PRR AR 
vândut la Grieşti. după aceia | de iznoavă s'a sculat 
lonaşco Maănja. şi cu toate rudele lui. de să lepada 
de fem'ka lui laţco, de Anghelina, de au ZIS. cum 
nu iaste j fata bună lui Sarghie. cei iaste hiiastră 
facută cu altu bărbat. pe urma lui Sărghie iar sluga 
noaslra Iatco au udus preuţi | şi slugi domneşti 
oameni buni batrini. cari au ştiut cându au nascut 
Anghelina. făm'ka lui laţeo. de au marturisit. înna- 
intea domnii | meale, şi u tot svatul domnii. meale
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cu sufletile lor, cum iaste fat(a) bună lui Sarghie 

fiorul Gligai Manjei. întracea domnia mea şi cu tot 

svalul | domnii meale socotitam și iam &udecal pe 

dreptate după a'kya (arii. dacă au mărlurisil preuii 

şi slugi domnești wameui buni. ! bătrâni cu sulle- 

tele lor. cum iasle Anghelina fată bună lui Sărghie 

ca să aibă a ţinea la toate moșiile tătănesâu pre 

unde va | aveu. în toate locurile. partea lălânesău 

lui Sarghie ficorul Gligai Manjei. deci lateo sau în- 

dereptat şi şau pus herăa 12. taleri | în vistiariul 

domnii meale, iar louaşeo Manjea şi toată săminţiia 

lui. ei au rămas den toat leagia noastră şi a târăi. 

det Ce acmu inainte | să nu mai aibă a să mai 

pără atasla pâră nici a dobândi. nit o dănaoară în! 

veci. un nn Aa CE HE SMnIUIar st TIPA, CHA AHCTOA Hâu, 

S tac RATO F3pHA, cau. €i. 

+ Gam PenAHz Beata. 

Toderaşco vel logofat iscal 
T Dumitrașco Cara 

Acta Stefan A. Negvuţi (Surele şi Izvoade XIII, 495) 

perelea ceară aplicată pe hârtie rombuidală + Iw Eaciaie B0- 

EEOA. EXIR. AMAGCTIIO, POCNAABh. BEMAH, MOAAdRCKO, 3. p.A. E. 

1633. Cap de bou, corona, scutul, steaua, soarele, luna, 

sabia şi buzduganul. 

178. Document din 7156. Ghenur 26. Iaşi. 

Sumar: Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Ionaşro Herţa două 

părți din a treia parte din satul Herta, dovedindu-se că Isac Balica 

hetman nu cumpărase de cât a treia parte din atreia parle de la 

Nicoriţ. și deci pe nedreptul pretindeau neamirile lui stăpânire pe 

întreg satul Herta. 

+ Iw Bachaie BOEROAA. BAIE MACTII TENAPE BEMAH MWA- 

AdRCRSH, WE AdEA H DWTEPAKAGEA | eaSsu  nue. Îwnamke
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Xkpuk. er npagaa wruna n A EAnna. wr cea Xkpuk. urs 3 

BawcT Vepuxvekeaw. | wm PpeTad WAT CEAO, ABA WacTH, EA 
Sakaaane. Sa "Tea wrua, scapi tun. | ae narmenie, 1rokeu- 
HHiwWaw, Heak Bamuku. Keanu. H Kasaau, ae KSiha hamnka i 
'ruk acri. 3a wins. a caSra nau, Iwnamke Xkpuk. npuri- 

Act'E Anno. DpEA Ham. n | Snpaguac. none wepkreyea 

CA HCTUHNOIR. Kako HekSnua. Baanka XerMau. uacr Xkpu.! 

H% TĂRAME, Kia. WT cz HHkopuu. 7 PpeTa UAcT CEAS 
"TpETAA UacT. Fake | Ha keanuku Bkprk. Boabpu HUH BAcmeuu- 

KORE Hcak Haanka XETMAH. CXTEOPHAI 3anne ! cASSU HUleat, 
IwHăuiko Xp. RakO Aa HMAcT AXPKATU XtpuS. ww Ppeaa 

MăCT, ABă WACTH | A TpsTaa Uacr WP 'TpSTAă UACT C£a9. AA H- 
MAST AAp%RATH. NAEMEHHKORE BaanRi. | Poe pâAu. RARE Ad 
scr caSSn nui. name Xkpuk. wm Tperaa UacT CEA 

Xkpuk. ABă ! uacru, nNpataa WTrHHA. H AEAHHa. n Spui. n 

NOTBPZWALNIE. că EACEA ACXOAWAL | HENOPSUIEHHO HHROAHE ta 

BERH, H HH Ad CA HE SmMuuarr. 

S tac akr Fapus. re, R5, 

Caâm POCNCAHHZ REaAa. 

Vanpua Mariau Bta asroder 

+ Mlananp 

Traducere 

lo Vasilie Voevod, cu mila lei Dumnezeu Domn 
tarii Moldaviei ; udecă dam şi întăriin slugii noastre 
lui Ilonaşco He rfea a lui direapiă ocină și moşie 
din saltul Herţa, ce-i în tiuutul Cernautului, diu a 
treia parte de sat, doao părti, cari i le-au fosi 
luat din acea ocina boierii noştri toate semiuţiile 
răposatului Isac Balica hetman şi au aratat, cun:
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a cumpărat Balica acele parți de ocină, iar sluga 

noastră lonaşco Herţea a venit de față înaintea 

noastră, şi s'a îndireptal, căci că arătat-a cu ade: 

vârat, cum wa cumpărat Balica hetmau partea 

Hertei, ci uumai a cumparat de la fiul lui Nicoriţ, 

din a treia parte de sat a treia parte, cum spre 

mai mare încredințare boerii noştri rudele lui Isac 

Balicu hetman au făcut zapis slugii noastre lui 

lonaşco Herţa, cum sa aiba a stăpâni Herta din a 

treia parle doao părti, iar a treia parte din a treia 

parte din sut, să aibă ao stapâni seminteniile Ba- 

Jicai. Pentwuceia ca să-i lie slugii noastre lu Jonuşto 

Herta din a treia parte de sat Herţa, doao părti, 

direapta ocină şi moşie şi uric şi intăritură cu toate 

venituril», neruşeit nici odanăoară în veci. Şi altul 

să nu se amestece. 

lu Iaşi la anul 7146 Gbenar 26 

lusuşi Domuul a poronci 

Gavril Mateiaș vel logofat 
Şaiidir 

Hartie; comunicat «le librăria Şaraga. (Surete şi |- 

voade VU, 161). pecetea ceara roşie, căzută, 

179. vocument din 7143. Aug. 6, Iaşi. 

Suma: Vasile Vodă Lupul serie lui Răcoviiă Cehan logotălul 

al doilea să privigheze la facerea unei mănăstiri la Vaslui, oprind a 

se lua piatra din ruinile curților domneşti a lui Stefan Vodă, că nu 

este cu rinste. 

 Hw RacHait BOESAA. BI MACTII PENA SEMAN AMWA- 

AdREROU. cRpiEM Acatuira av aa goiapitiva || acawin: man. Rpe- 

Aunuse. da PaxozHu, awrăbzaTVa. AV RApTE WE dH "TpHMHC AA 

Amira || Av. <AHIEAECAA CRpHCOPHAS AVMHTAAI, AE Kapui ASKpS 

ka “rpuane || Acaita av axsao. c4 COROTELIN, AE Vl AK A
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w MăHseriwap ue ph || Aomnira Ak cx auzi KS aySropRa 

AH ĂvMnESiV. ekpinie AVMHETA || Ka au, coxoTHT UN au, 
ABAaT. VH AK BVH AF dk MZUZCTUWAp. Ad || VH AR VuAE că 

Kitamă aa RopBva. us tacere AH Xorapva EzavrzpHa9p. Ar | na 

KA au, COKROTHT AVANHEKoaCTpA. KV dădu Wwpaăurkin Ac akoat, 

BHHe || av uzpvr mn Aomnin mkar. ca die akoao SHAE at, co- 

KOTHT . AVAHRBOacTpa || nenrpau'bra. Abia en Beat naprk 

Amin mac, 1âp AVMH'ETA că cokoTe || enac cz Ra aaa 
MiATpA. A£ BEECEpetz. uit NitaTpA ex pie Ac E4p. că |] Tome 

KV WaMENIH CC CKOAUL NiIGTPA TWATE AKA zi AH tapuă |] 

UIH CC ÎȘak& BApHHUEA KZTE ROp TpeBVH. că die TOATE PATA, 
“AH IIPHAMZEAp || Ac Ba dyv'Ta Avmnesev, ca dit POT avRpra FATA, 

HVAaH ca AHUană 4 AVKpa || un ym Ben mw Ton kr 
ămenin (sic) ea ekoaua nitarpa. un ca aka || Bapnnuea. că 
AdH WHpe AOMHIH Mae cAu, 'PPAMETEM BAR. Rp  AVMHETA 
KVM || cz avwm nitarpa Ac aa kvpre Ann “Bacavu. ue auteTa 

AMVEpV. NV c& RAAE ca autem || Ka n tace kr UHNCTE. ue A£ 
Ap ca RaVu, VHAL CA Ba aaa. a4Ta TE NCYTEH Ava | 
Ta că din npheTag aK0a0. Aa uk ManzerhWwap. UIH AOMuita 

Mk am doer Brkvpoe |] enpe acra ayipy. ex uy nkn XH ckpne 
AVAMNETA. Ka Ac Bt Yu Avymrkra HEROHTOp || enpe auacra 

PVIA. We Bă cae Akz, atk&su 1 AVANETA naara AE Aa 

Apare || Se. un Ac aa Aomnita ME MyauzMHTPA. tun eu XH 
THTop Aaa Ra un || aamin. acra ca COROTERA  Avan'kra 

Ky wpaurknui, ca eu. XeTap âuei MăHzcTuwapu || Ann yo 
TApYA TEPTVAVH, C&C CATA XPBHH, IM UEH KAAVr parti, Iu exe 
Xpânkexz un “aprya. || ca ny ie TZAUAE -AHTBH A ZHujin. ue 
CALI NCATA ATAASA. VH KV aa. "TOE NAUM H Max fie EVAcT. 

. _ . V Iâ€ AT. spatii af 3, 
Hw Facuaie ROERSAA. 

Hăriie ; comunicat de librăria Saraga: (Sur "Topa voade VIII, 162), ga” (Surete și 2



    

1$0. Document din 7158, Luli 14. laşi. 

Sumar: Vasile Vodă întăreste lui lorga stolnic cumpărătura 
ce a făcut de la Apostol şi neamurile lui, strănepoţi lui Stanciul 
Gătin satul Pueşti, pe upa Berberiului cn 32 ughi. 

+ How Fachaie BoE(BROAa. SOXI)R MnaocTii) rOcnoAapz 3£MAH 

MUVAAaBRCKOH. We npi(nAcula nphka) Ham. n np'EA, Sena Ha- 

um (în text wear) |] mwaqageknau. (Bcakpu. Beau ni 

Maauy, finccroa. u ccer(pn ere a)puka. n HacTracia. cHHoRe || 

Aasop. Lzrun. n naemenn)ue Hm. finronia. Azua loco. 

Rze(n SuSuu). n HnpaSnSun. Granusa Larun. || no ung AcBpoR 

KOA(IR HERU)A HENOHOKAEHH. ANENPHEHAOR(anHi. 5) npOAaaH cROHK. 

npagă w'ruuiS. |n AaannnS ppera(a uacr) wr ceao Sepi. wTr 

&humiHăa uacr. wro cer Ha norora Bepkau. 8 Bacer Tesu. ]] 

WF BATBO CEAS H WT (No)aa. H WT EOAA CA MACTO 4 BPOA, 

34 MANN, 4 CR CaACBE. H ca || mbcro 3a CAHOKATH. H că As- 

RpORH. H WT BEC NPHXOA. Taa WHH NpoAaa, casa || nau 

HwprzH BHR CTOAHHK. PăAHi "PH AECAT.H ABâ-SrH. nuu'Esu 

POPORH. H WA4THA. || caSra nam. Hwpra cToAunK. HenazHo "TH 

nuuksu. âx vru BR pSkn. SInoerea, n ceerpu || ere Mxpnnn. n 

Hacracia cHhoke Măaop Iaru. H MAEMENHUA HX, furouiu 

Azipa Ilocazu. || wr npaa, nau. n wr (np)a(A) nara oaapn. 

TAM PAAM H POCNCACTERAMH. Iak0 SBHAAX MERAZ HHX. || 3a Hx 

ACES EOA(IS 'T0K) MEKAC H NANO BanaaTă, (H WT Haâc) "Ta- 

KORAEpE AAASXOA. Î| n noTBpzAnKOM, CASSA Hal Hwpra cToa- 

HHR, HA 'P(oa UAcT) 34 WTRHHS. WT CEAS IISeipu. || rperaa uacr. 

WP BUUHAA UacT. Ad EXACT EMY Mpakdă WT(HHHS. H) BHRSNAc- 

ni. n wr ac || Spit. H NOTEPAEAENIE) ca BaCAaa ACXOACA. Hi 

HN Ad ca HE (S)mniuarr, 

GaaM POeNOAHHZA RA3an, | 

ov tac, BART F3phi. BA. Ai.
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Traducere 

lo Vasile Voevod, cu a lui Dumnezeu milă. 
Domn tării Moldaviei iată au veovit înaintea noastră 
și înaintea tuturor alor noştri moldovineşti boeri, a 
mari şi a mici Apostol și surorile lui Maărica şi 
Nastasiia, fii lui Lazor Gatiu şi vara lor Auto- 
niea, fiica 'Ţoscăi, toți nepoți şi slranepoţi lui Stan- 
ciul Gatin, de a lor bună voe, de nimeni siliţi nici 
asupriţi, şi a vândut a lor dreaptă ocină şi moşie 
a treia parte din satul Pueşti. din partea din sus. 
ce este pe apa Berheciului, în ţinutul Tecuci, din 
valră de sat, și din câmp, şi din apă cu loe de 
vad de moară şi cu livezi şi cu loc de fânat și cu 
dumbrăvi, şi din tot venitul, aceia ei au vândut 
slugii noastre Iorgăi biv stolnic, pentru trei zeci 
și doi ughi bani gata; şi au platit sluga noastra 
lorga stolnic, deplin acei baui 32 ughi în maânule 
lui Apostol şi surorii lui Marinei şi Nastasiei fi lui 
Lazor şi verii lor Antoniei fata Țoșeai, dinain- 
tea noastră şi dinaintea a lor noştri boeri; de aceia 
şi domnia mea cum a văzut între ei de a lor bună 
voe toemală şi deplină plata și de la noi aşijderea 
am dat şi am întarit slugii -noastre Iorgă! stoln:c 
pe acea parte de ocină, din satul Pueşti, a treia 
parte, din partea din sus. sa-i fie lui dreapta ocina 
Şi cumpărătura şi de la noi uric, şi întărire cu toale 
veniturile; şi altul să nu se amestece. 

| “Ia Iaşi la anul 7158. luli 14. 
Insuşi Domnul a arătat 

Acta preut. Î. Antonoviei Biriad, (Surete şi Izvoade 
VIU, 154),
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ISI. Doc. din 9147 April 1. laşi. 

Sumar» : Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Stratulat sulger cum- 
părătura ce a făcut cu 20 wghi de la Medelean în satul Futeleşii pe 

Elan la ţioutul Fălciului. ” 

ww Ractale BOEROAa. BILE AACTIIO TCrIAGA BEMAU 

Mowagazeken. wi mo ucrunin Bea'kpunv nam GrpaTrv= 

aar Gvauap. vkaso | Baa np'ba, renAgâau. n n'a, Boa'k- 

DIM PEDABAAH. EA Banc 34 CB'bAETEACTEO. WT Îwnamko 

Xornor. we Tzaauun. n wr Poua wr zeu. li WT 

Kocrauruu u we Xlukaauk Kvuu Tr par Iau. n WT 

Pacnaie cuu AMlicpzvu, Xpa(nouz. n wr Goaoaon piiak. n 

WT MHOPU | AAN AEP Hi CAVPU PENACKA,  IHcâralpiii H 

cab apkreacTavralpii. Ba Por BAUHc. Fake pita up'ka, Hr. 

Meatakn ca ez ! cu Ari ero. 3a trb HENOHVKAEHH. 

ANNPHEHACNANHN HA MW CRCHX ACEpEL ECA'E. 1 npoAaAH Wu 

ceouț npagaa run. ni AA. | moaoguna ceao Preaut- 

pun Ha Gaan ro ccr v BAWCT Paauire na waon 'croponrk 

Gaanoek n WTRh B2CTek. 1 WTPEZA Bandă, 'Poa MpOAGA | 

coaEpunv nau Bunicatneatv: GrpzrSaaTr  cVAAp. paant 

ABAAtciGT VP NSHI ACEpII. Rai aan PCAEAN Take BH- 

ATEVoat "POT WCTHHIN Banc aa ! une (sic) 34 cea k'rea- 

CTBO WT 'PHX BHUINACANHAX AOAH ACB. â AH g'lpogaom 

HOT Mac Ep AAAOKOAL. HI NOTEPAARXOAL EUL NUCA Ho MY 

poak | pun nameav GrpzTvaar cVaap. lă Tod NIC AORHIA 

ceas PSreanuui na Caan. Kako Aă ET EMY HA MOT CEI ABAAMH, 

Npagaa WTHtv. Hi RUKY |! naeie HI vpuk. H NOTEPZKALNIE CA 

BZCEA AOXOAPM IENOpVUIEHIo Hukoanăt ta Erkki. nn Ad c HE 

vatnurae Wp'Ea, cHat AHCTOM | PENABAAH. 

+ Gaav penAntiz BEA'RA.. 
muie V răc. AT Fâpaă. 40. d, 

Taepna dlariam Bea A9roaer HekaA. 
+ Tosa. 

Surele III 

42
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Traducere 

Io Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 
tarii Moldaviei ; adică acest acevărat boiarin ul no- 
stru Străfulat sulger ne-a arălat înaintea Domniei 
mele şi înaintea boerilor domniei mele, un zapis de 
mărturie de la lonaşco Hotnog din Galaţi şi de 
la woşea din Băneşti, şi de la Costantin şi de la 
Necula şi de Mihalcea neguţitori din târgul Iaşii şi 
de la Vasilie fiul lui Mirăuţa Hraneţ și de la So- 
lomon diac şi de la mulți oameni buni şi slugi 
domneşti scriind și mărturisind în acel zapis cum 
au venii înaintea lor Medelean cu toţi copiii lui, 
de nimene siliți nici învăluiţi ci de a lor bună voe 
și au vândut dânşii a lor dreaptă ocină şi moşie 
jumatate sat /uteleşiii pe Etau, ce-i în tinutul Fâl- 
ciului, pe îmbe laturile Elanului, şi dinspre răsărit 
şi dinspre apus, acelea le-a vândut boerului no- 
stru mai sus scris lui Strătulat sulgerul pentru 
20 ughi bani Buni. Pentr'aceia și Domniea mea 
cum am văzut acel adevărat zapis de mărturie de 
la acei de mai sus scrişi oameni buni. şi uoi am 
crezul şi de la noi încă am dat şi am întărit mai 
sus scrisului boiarin al nostru lui Stratulat sulgeriul 
pe acea jumătate de sat din Futeleşii pe lav, ca 
să-i fie lui şi de la domnia mea dreapta ocină şi 
cumpărătură şi uric şi întarire cu toate veniturile 
neruşeil nici odată în vevi. Şi altul să nu se amas- 
lice înaintea acestei cărți a domniei mele. 

Insuşi Domnul a poroncit. 
scris în Iaşi la anul 7147 April |. 

Gavril Mateiaşi vel logofat a iscălit. 
Toader: 

„Hârtie; acta princesa Moruzi i (Surete și. Izv UL, 602). p a Moruzi, Iaşi (Surete şi Izvoade
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nii, 74. 
Albol, 161, 220, 264, 303. 
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Axinte, 14. 270. 
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Bahna, a făcut heleșteu în 
buhnă, 822. 

Bâhnaşul Epifanie, 7. 
Băiseanul Eremia uricar, 307. 
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Bâlaea, 209. 
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141, 913. 
Bâlea Lupul, 129. 
Baldovici diacul, 172. 
Baldovin Gh. 180. 
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329. 
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Bălțați, 17|. 
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Bâneşti, 330. 
Băânţul, 122. 
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Vodă 229, 247, 276, 987, 
307, mânăstirea lui — 106. 
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Bechea diac, 198. 
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biciuluit, ealul biciuluit 30 

lei, 65. oaea biciuluilă 1 
leu, 65, 282. merț: —5 
polroniri, 242, 

Bilaiu' (nepoţii lui —) 961.



  

  

Bilavă Stefan. 158. 
Billu, 158, 221. 
Birtuceşti, 85. 
biserica de piatră, 142, 149, 

| 

i 

| 
954. 

Bistriţa. 165, egumenul de— ! 
119, hramul adormirei Prea: 
cistei 119, călugării de la! 
— 119, 

Bistiiţa sat, 166. | 
Blaga, 155, 179, 301. | 
Blaga Marco, 205. 
Dleslâm, 280. | 
Bleaudă, 52. , 
Bleandă lon popă, 10, 18, 

90, 22, 98, 38, 42, 269. 
Bleandă Stetan, 14, 20, 22, 

26, 971. 
'Bleandă Paşco, 16, 211. 
Bleandă Gligore, 3. 
Bleandă Gheorghit, 

pilați, 7. - 
Bleandă Lupul, 7. 
Bleandă Cazan. 7, 42. 

Bleandă Hilip, 38, 270. 
Bleundă lunasco. 271. 
Bodești, 7, 42, 112. 

Bodorin Toader, 12, 271. 

Boghiul, 74. 
Bogdan Vodă, 86. 

din Tu- | 

  Bogza biv log. 183. 
Bogdâneşti, 177, 1719, 180, 

194, 195, 196, 198, 200, 

202, 205, 206, 209, 212, 

215, 216, 217. 

Bogza Drăghici logofăt, 191. | 

Bogza Visarion câlugăr, 156, | 

191. 
Bogdana, apă, 229. | 

Bohmate Căzan, 7. | 

Bolăndâu Gligorie, 92. | 

Boldescul 'Poader, biv vel | 

medelnicer 86, spiţa Bol- | 

deştilor, 37, 921. | 

Boil::cul Patruş:o, biv ar- | 

maş, 
$5, 86. 

Boldescul Patrazco parcalab 
de Roman, 8%. 

; Boldescul lonzşeo, (13, 116. 
! Boldrşti, 107, 112, 199. 131, 

145, 167, 295, 296, 297. 
Boldur (partea lui — ) t, 

stâlpul lui — 69. 
Boleștii, 97. 
Bonbar Crucean, 17]. 
Borăle sat, 88.89. 
Boreeşti sat, d. 
Hordea lonaşco, 24, 272, 
Borkin Paval, 243. 
Borleanul diac, 10, 12, 14, 

18, 20, 22, 94, 34,38, 40, 
213, 211, 308. 

Boros, 162. 
Bosioce cămtan, 45. 
Bosiioc, 14, 210. 
Bosie Gh. 192. 
Boşoteani, 320. 
Botoşani, 70, 240, (soltuzul 

de —) 62, părgarii 12 de 

- - 69, vornicul de — 219. 

Botul Gh. 7, 42, î6. 

Botul Vasile, 42, 136. 

Boul Stefan, parcalub de 
Neamt, 139. 

Boul Patraşeo biv spatar, 3. 

Boul Toader vist. |. 

Booaejupăneasa lui T.Bou!, |. 

Brahă Nicorici, 74. 

Braia Dumitru, 272. 
Brâiasca Agafiţa, 294. 
Brăioae Marica, 28, 42, 272. 

Brânisteanu Mihăluş, tI4. 

Brâmşteanu Sava, 11. 

brazdă în cap, 217. 

Rriţu Gavril, 272. 

Bucioc stolnic, 295. 

Bucioc Miron sulger, 297. 

Bucium Grigore, 315, 329. 

Bucium Condre biv vel dvor-
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nic, 314, 319. 
Bucium Hupaşco, 315. 
Bucium Vasile, 315. 
Rucium dvornicul, 222, 227, 

320, 
Buciumoae Antemia, 315. 
Buciumeni, 190. 
Buciumaş, 219. 
Bucul'ean, 251. 
Budeşti, 63, 92, 95, 194. 
Buecli Nic. 106. 
Buhmatea Cazan, 271, 
Buhuş Bucioc, 297. 
Buhuş Dum. vist. 107, 112, 

129, 141, 9258, 296, vel 
vist. 198, 247, 253, 288, 
289, 316, biv visternie, 6, 
131, 167, 244, 946. 

Buhuş D. log. 270. 
Buhuş Dumilraşco ve! spa- 

tar, 102, 
buiguta (movilă —— 298. 
Bujeniţa Toader călugăr, 186. 
Bungeșştii, 120. 
Bunuşea, 89. 
Buoreanul uricar, 86, 116. 
Buoceni, 88. 
Bureă Dumitraşco, 183. 
Burghelea Vasile, 46. 
Burlă popa, 88. 
Bută vornic de poartă, 97. 
Butureă, 171. 
Buzea Vasile, 155. 

“Calapod, 107. 
Calapod Gh. 102, 103, 1it, 

130, 145, 167, 296. 
Calapod Vasilie, 111, 167. 
Calapod Ionașco, 131, 145, 

167, 297. 
Calapod "Toader, 103. 
Calapod Ilinca, 102, 

- Calapod Măriea, 295. 
Câlăraş, 53. 
Călin, 970. 
Călina, 14. 

| Călinești, 151. 
Calistro călugăr, 119, 165. 
Calistrat, 192. 
Calivit, 119, 165, călugăr. 
Cumaraş, 97, 292. 
Caudakia, 316. 320. 
Cantacuzino Iordache vist.. 

289. 
cap, i-a plătit capul 

furlişag, 66, 73, 78. 
Căpătină Simeon 124. 
Căpăţină Vasile, 124, 
Cara Dumitraşco uricar, 323, 
Cara căpitan, 240. 
Caraeaş jicnicerul. 47, 173, 
_176, 182, 192, 193. 
Careu Irimia, 108. 
Carcalău, 288. 
Cârjeu lonaşco, 97. 
Cărleanţă Stetn, 263. 
Cărligătura, 17, 62, 104, 193, 

141, 143, 254, 958, 260, 
281, 316, 321. 

Cărus Matei, 233. 
cărăuşi (vătav de —) 62. 
Caruşea, 72, 
Catargiul Necula vist. 152, 
Catargiul Apostol post. 152. 
Catrina, 30, 272. 
Căuea lonaşeo, 26%, 301. 
Câuea Constantin, 155, 301. 
Căuteşeni, 201. 
Caval Gligore, 107. 
Cazacul, 10, 270, 272. 
Căzăcoae, 90. 
Căzăceştii, 69. 
Căzan, 1, 14, 24,63. 
Cehan biv vornie, 173. 
ceprăzar, 106. 
Cerlica cea mare, 289, 290. 
Cereteoani, 178, 180, 19% 

196, 197, 216. 
Cernauca, 72. 
Cernăuţ, tirg, 73, şoltuz de 

— 73, 12 părgari de — 

de la 
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13, tinutul -- 150, 325. 
Cetereni, 13$. 212, 921. 
Chelsia 32, 209, 939. 240. 

Chicoş biv vel şatrar, 230, 

289. 
Chigheciul (tinutul — ) 291, 

slujbă — 292, banii sluj- 

bel — 992. 
Chilii (valea —) 24%. 
Chiliana, 5%. 
Chioji, 196. 
Chirana, 69. 
Chireana, 90. 
Chircor, 10. 

Chiriac, 30, 1&l, 146, 27, 

984. 
Chirilă, 171, 172, 298. 

Chiril pop. 186, 19%, 

219, 263, 264%. 

Chivul lrimia, 242. 

Ciocărlie Eremia. 79. 

Ciocărlie, Sl. 

Cio.hină vatav, 225. 

Ciogole Gheorgbits, 45. 

Ciogoiea Consi. dvornic de 

poartă, 97, 119. 

Ceogole Patraşeo hotnog de 

lonuşeşti, 7, 42. 

Ciogole Patraşea hotnog de 

curtea de Suceava, 29%. 

9
 09, 

Ciogolea Pâtraşco vel şetrar ! 

126, 2192, 229. 

Ciogole Patraşco parealab de 

Holin, 152, 958. 

Ciogolea _Patraşco biv lo- 

gotat, 14, 75. 

Ciogolea biv logofat, î4i. 

Cislăul (piatra —) 127. 

ciubote (plata —) 123. 

Ciucă lonaşco, 63. 

Ciuhur, 290 

Ciunceştii, 254. 

Ciurbeştii, 124. 

Ciurea Grigorie, 303. 

Ciurea Vasile, 158. 

| 
| 
| 
| 

  

| 
| 

Ciurea Mihail, 161, 162, 210, 

302. 

Ciureştii sat, 153, 155, 162, 

171, 920, 225, 30. 

Clănău spatarul, 189. 

Cocorăstul, 127. 

: Codău Simeon, 46, dl. 

Coeliţ, 219. 
comând, 229. 

Comişeseul Lunaşco, 297. 
Comoniţ Gh., 7, 42. 

Comora (dealul —) 127. 

Condrea, 212, 240. 

Condrea parealab, 241. 

Condrişor, 122. 
Corbul, loc în hotarul călu- 

gărilor la Vaslui, 326. 

Corciovă Vasile, 123. 

Corlat Vasile eamaraşul, 55, 

57, 59, 9%, 95, uricar, 62, 

99, 93, 124, 316. 

Cornelie, 2$. 42. 

Corneşti, 317. 
Corni, 186. 

Coropeeni, 14%, unde a lost 

“prisaca banului Mihalcea, 

tatul milei sale lui Pantea 

Miz, 
Costachi, 122. 
Costantin, 55, 57, 92, 124, 

918, 229, 211, 298, 330. 

Costanlin diac, 9%, 199, 

Costantin Calaraş, 53 

Costantin sin Irimia, 46. 

Costantin comisul, î27. 

Costantin dvornic, %5, 310, 

316. 
Costantin pare. de Roman, 

139. Ii 

Costantin Vodă, vicleanul, 

138. 
Costache Mihalachi spat. 289. 

Costea, 69, 74, %1, 272, 

Costea vel comis, 222. 

Coslela, 288.
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Cozleşli pe Prut, 190, | 
232, 941, 998, 289. 9 
295. 

Costin, 90, 297. 
Costina, 96, 
Coştiug, 173, 175. 
Coşescul Vasile, 66. 
Coşăscul Mierâula pare. 66. 
Coleal Gligore. 52. 
Cotelu Soluminca, 292, 293. 
Cotila, 10. 
Colileşti, 80. 
Coltnar, 126, 186, dealul Mân- 

dru la — 126, drumul — 
144. 315. 

Cozma, 99. 189. 
Cozma croitor, 66. 
Crăciun, 29, 66, 19%. 
Crăeseu Parasca, eneaghina, 

235. 
Crăescu Gheorghe, 935. 
Crăiasa, - 55, 
Crainicul, 7, 271. 
Crasna, (gura —) 184, 185. 
Crăstea uricar. 88, 129, 230, 

232, 294, 316. 
Crăstian vatah, 961, 
Crăstian a lui Avram, 293. 
Cristina 315, 320. 
Creţul Simion, 158. 
Creţul, 177, 216. 
Cristea aprod, 54. 

„Criva, apa, 311. 
Crivda (apa — ) 310. 
Criveşti sul, 

250. 
Cucoranul Dumitraşeo, 45, 
Cudreşti 171, 998. 

94, 
90, 

Culpeş Patraşco, 171. 
curâturi 206. 
curteni militari, 7. 
dabile, 196, 
dabilari, 150, 196. 
Dăgărancea, 221, 

102, 244, 248, 

  

Dajani, 63, 91. (Dejani). 
Da'bul Vasile, 95. 
Damian, 30, 61, 

9712. 
Dânânlă (Vilolt), 319. 
Dănăilă, 37,92, 95, 124, 

249. 316. 
Dânâil călugărul, 66. 
Danciul Vâtăman, 197. 
Daniil, 158. 
Daniel din Pomirla, 74. 
Dânilă, 921. 
Darie, 72. 

David 86, 177, 119, 19, 197, 
209, 212, 215. 

Davidoae, 200, 
Decarapeci Isac, 70. 
Detea, (sura —) 153, 

920, 225, 303. 
Dărlau Lupul, 173, 175. 
Dersca, 73 
deşugubina. 32. 
Diaconul 73, 171. 
Dieniş Vasile, 45. 
Dima parealab, 108. 

162, 263, 

201, 

162, 

i Dumitru biv dvornic de gloa- 
tă, 114. 

Dinga, 201. 
divanul cei mare, 292, 
Doboş Demetriv, 242. 
Dobrota Stefan, 242, 
Dochia, 191. 
Dochiţa, 8. 
Docolina, 186. 
Docul biv pabarnie, 70. 
Dolheşti, 42, 192. 
Doljeşti sat, 130, 

' Domsa, 162, Cujbă lonaşco biv dvor. 257, ! Dondăş Gh. 297, 293. 
" Dorada, 235. | 

Doroftei calugar, 119, 165. 
Dorohoi târg, 69. 
Dorohoi (şoltuzul de —) 70. 
Dorohoiul (unutul) 70, 73, 

74, 116. .
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Drăghici, 14. 34. 
Drâguş (fii lui - 

„Dragan. 249. 
Drăguş, 9212. 
Drâgoleni, 29. 
Dragotești sat, 191. 
Dragul armaş, 127. 
Drâguna, 320. 
Dragoş. 210. 
Thăguşani. 128. 
Draguta, 24, 212 
Drina, 69. 
Dronţa M hăilă, 99. 
Dubau diac. 94. 
dubas uri, 290. 
Dumbravă sat, 150. 
Dumbrăvița, 240, 263. 
Dumitru, 14, 26, 1, 

193, 195, 216, 210. 
Dumitru preut, 171. 

Dumitru croitorul, 106. 

Dumitru bătrânul, 225. 
Dumtru diac, 8. 
Dumitru şoltuzul de Boto- 

şani, 240. 
Dumitru parealab de Neamț, 

159. | 
Dumilraşeo, 36, 74. 127, 113, 

Dumitraşeo poslr nic, 69. 

Dumitrașco din Piteşti, 92. 

Dumitraşeo diaconul, 22, 

Dumitraşeo diac. 24, 29, 3l, 

39, 36. 62 100, 102, ti7, 

152, 159 184, 187, 955, 

258, 260, 269, 212, 981, 

298, 310. 
Dumitraşceo Stefan log. 

Dupnită Nicoară. 13. 

Durac câpit. 316. 

Duraleu Gh. 59, 92, 9. 

Duraleu lonaşeo, 59. 

Duraleu, 57. 
Durilă, 55, 57. 

Fehim Toader, 95, 216. 

Edriei, 186. 

Surete III. 

) 91. 

152, 

307. 

Elan (apa—) 48. 335. 
Etinca, 102. 133. 
„Enache, 124. 

Enarhi» cămăraşul cel mare, 

100. 
Enache pilarul cel mare, 45. 

Enache gintrele lui Stratu- 

lat. 46 
Enache vel portar, 222. 

Enachie visl. 322. 

epe. 5 epe turerşti, 

Epilanie biv armaş, 

Epureni sat. 9%, 97. 

Eremia, 30, 213. 

Eremia Vudă, Moghila 235. 

312. 
285, 

-Erena, l2, 
Evstrate biv. log. 310, 3ti. 

Evloghie vladică de Rădăuţi, 

116. 
Evloghie Sh. dascal, 309. 

Evioghie esumen, 29. 

Ezăreni, 124, 195. 

Fâgoae Irina, 105. 

Faleiu (ținutul — ) 48, 173, 

176, 182, 18%, 186, 192, 
193, 330. 

Fene popă, 41. 53. 

|-ferae, 4, 59, 116 137, 156, 

167, 189, 917. 

| Feteşti, 310, 311. 
Felivn, 178, 216. 

Ficra postelnic, 

Florea, 95, 230, 

Floriţoae, 221. 

Fucea uritar, 207, 

911, 983. 

Focşa, 65. 29%. 

Focșa Mareu, 66, 179. 

foamete mare, 166. 

Fortună Mihail comis, 

320. 
Fortuuă biv comis, 195, par- 

cala de Neamt. 

9. 
240, 

229, 233, 

15, 

“ Furtună parealab de Neamt, 

179, 19. 
4



— 338 — 

Furtună postelnicul, 203. 
Frangolea portar, 108. 
Frâsina, Î8, 96, 270. 
Frătean hoinog, 46, 65, 171. 
Frăţiian, 209. 
Fuleleşti, 330. 
Gabăr parcalab, 90. 
Gaftona,36, 131, 145,279, 273. 

„Gaha, 217. 
Gabia, 178. 
Găină Toader, 70. 
Galaţi, 330. 
Galbeni, 80, 86. 
Ganea Sava, 3. 
Ganea Ion, 943, 
Ganea (prisaca —) 3. 
Gângureni, 221. 
Găngurești, 158. 
Gănscă uricar, 291. 
Gaşpar Vodă, |. 
Gâtin Stanciul, 328. 
Gătia Lazor, 328. 
Găurenii sat, 155, 202, 227, 

2838, 301. 
Gavril, 90, 124, 155, 

209, 219, 9935. 
Gavril a Eremiei, 301. 
Gavril hatman şi pare. Su- 

cevei, 6, 90, 113, (19, 139, 
141, 153, 292, 957, 273. 

Gavrilaşeo, 294. - 
Gavrilaş biv vornie. 
Gavrilaş vel logofat, 6, 72, 

128, 130, 141, 473, 202, 957. 
Gavriţă, 177, 215. 
Ghelasie călugăr, 119, 165. 
Gheorghe, 97, 99, 104, 129, 

151, 215, 243, 
Gheorghe lonaşco, 212. 
Gheorghe biv vatav de a- 

prozi, 240. 
Gheorghe popă, 50, 52. 
Gheorghe vladică, 119, 166. 
Gheorghe călugăr, 165. 
Gheorghie vel ceaşnie, 129, 

162, 

  

  
  

139, 141, 159,212, 257, 273. 
Gheorghe al Brăii, 272. 
Gherghița, 127. 
Gheorghiţă, 32, 194,271, 272. 
Gheorghiţă Stefan treti log. 

131, 141, 310. 
Gheorghiţă biv sulger, 307. 
Gheorghiţă spalar, 139. 
Gherasim, Sl. 
Gherghel 136. 
Ghergheloae Drăgona, 136, 

137. 
Gherman, 24, 272. 
Gherman Gligoraşco vorni-: 

cul, 45. 
 Ghervasie, 26. 
Ghiervăsoae „ii ghervâsoae“, 

180. 
Gheuca Bejau, 186. 
Gheuca, 317. 
Cheucu Simeon vel 

nicer, 233, 
Gheuea Dumitrașco biv dvor- 

nic de gloată, 230. 
Ghianghe b. vel Ig. 114, 307, 
Ghica vel stclvic, (19, vel 

şatrar, 131, dvornie 139. 
Ghindău Stefan, 51. 
Giurgea, 12, 971. 
Giurgea, meserciul, 53. 
Giurgea popă, 74. 
giurători, 137. 
giudeie ţiganilor, 90, 113, 
Gliga, 134, 271. 
Gligore poteovarul, 106. 
Gligore a Călugăriţei, 243, 
Gligore vatavul, 95. 
Gligori, 65, 78, 94, 95, 161, 

177, 179, 195,209, 216,296. 
Gligore biv post. 239. 
Gligorie pahirnic mare, 218, 
Gligore postelnic, vornicul de. 

Botoşani, 219. 
Gligoraş, 124%. 
Gligovaşco, 136. 

medel.-.
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Gligoreea, 215. 
gloaba «12 boi porţii dom- 

neşti», |, „20 boi la poarta 
domnească“, 4, 10, 3ll. 

Glodul, 249. 
Gociul, 74. 
Goian de Jidova, 10. 
Golai, 95. 
Golăeşti, l55. 
Gorovei, biv camaraş, 317. 
goşlină de oi, 197. 

Gotar lonaşco, 155. 
Gradeşti, sat, 9232. 
Grama jienicer, 96, 126, 131, 

141, 194, 222,240, 249, vel 

stolnie 257, biv stolnic 97. 

Grap, 19. 
Grapă spâătar, 196. 

Grăpina, 76, 239, 290. 

Greacâ (0), 315, 320. 

Grebencea Gavrilaş, 40, 270. 

Grebencea Andrei, 40, 270. 

Grebleş, 45. 
Grecii, 229, 230. 

Giieşti, 321. 
Griga, 7+. 31l. 
Grigoris, 220. 
Grată, 180. 
Grosul, 162, 219. 
Grozav, 14. 230, 932. 
Grozea, 158. 
Grozava lui lonaşco, 272. 

Grumazu lea, 46, 5. 

Grumăzoae sal, 4%, notiţă 

istorică, 44, 45, 46, Gru- 

măzeni. 47, 52. 

Gugii (heleşteul —) 144. 

Gură, 122. 
Gurie, 177, 

219, 2i5. 
Haâceni, 17l. 

Hadăr lonaşco, 30, 272. 

Hadăr Gligorcea 36, 212, 

Hajdeu Ifrim, 294. 

Halelkii lonaşco, 13. 

197, 200, 209, 

| 
| 
| 
| 
! 

| 
i 

| 

| 
| 

| 
| 

| | 

| 
| 

| 
| 
| 

| 
| 

| 

| 

Halelki Gavril, 72. 
Halejki losit, 72, 
Hăndoescul lonaşco, (7. 
Hangul 255, 216 (hramul Vo- 

vedenia). 

i Hăvlăv (ţinutul -—) 310, 311. 
i bărtie de zi, 180. 

' Helguil Iancul, 212. 
berăe |, 

323. 
Herăe Ignat căp, 47, 51, 53, 

Herţea (partea —) 7, 36. 
Herţa Simeon 72, fiul său 

lonaşeo, 19. 
Herta lonaşco, 70, 7l, 73, 

325. 
Herţea. 271. 
hiiastră, 322, judecata de 

hiastru. 
Hilimen, 89. | 

Bilip, 14, 28, 42, 270, 212. 
Hivorlani, 198. 

Horiungul, 82, 203. 
Hodov» Toader, 123. 
Homiceni, 42, 
Horăiata țpe —) 932. 

Horodişte, 128. 

Horbaz, 149, 146, 248. 

Horciug Toader, 158. 

Horpaz, 110. 
Hosmanda (partea — >) 14%, 

210. 
Hotin (ținutul —), 288. 
hotnog, 42. 

Heranet Mierăuţă, 330. 

Heiseanul Dum. 299. 

Hubă Stefan, 72. 

Huhulea pavrcalab, 397. 

Huhulea Vasile călugăr, 307, 

Holturul (rediul —-), l44. 

Hurdugi sat, 48, 52. 

Huşi 53, soltuz de — 46. 

lakim, 66, 177. 

Iacobești sat, 146, 284. 

Iacob, 162, 242. 

190 (vezi fierăe)
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Ianachi . Plop diac 4, 
(vezi Plon). 

laneul Vcdă (de la —) 
lancu, 194. 
larali Duwmitraşeo vel clucer, 

141, 142, 292, vel jiceni- 
cer, 258. 

laşi, 1,3, 7, 8.9. 18, 13, 
16, 18, 20, 22, 24, 96, 29, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 
44, 48, 50, di, 52,5, 
56, 6U, 63, 65, 72, 16, 
77, 92, 85, 84, 85, 3, 
90, 92, 94, 97, 100, 103, 
103, 105, 108, 109, 111, 
112, 113, 114, 117, 196. 
129, 131, 139, 139, î42, 
144, 143, 147, 120, 153, 
156, 159, 162, 165, 168, 
176, 181,482, 184, 157, 189, 
191, 192, 194, 19%, 197, 
198, 199, 200, 201, 204, 
205, 206, 20, 211, 215, 
219, 221, 293, 225, 
299, 231, 234, 237, 
245, 247, 255, 258, 
264, 263, 269, 276, 
281, 285, 287, 297, 
303, 306, 310, 319, 
323, 395, 3927, 328, 
(curţile lui Bucium 
sile), 315. 

Iaşi (ținutul—) 96, 153, 155, 
158, 162, 220, 992, 225, 

209. 

297, 288, 301, '303. 
daco, 321. 
Ichim Toader, 29, 
Ifrim, 65. 
Iftimie vatav 97, 
Iftimie, 124, 
Iftinea, 65. 
Ignat, 95. 
Ignatie (sfânt —), 130. 
Ihnat, 66, 116. 
Ihnat pop, 181, 193, 181. 

| 

i 

| 

  

    

925, ! Ilie ciubolarul, 52. 
Nea (fântâna —) 174, 243. 
Ilea lui Gromazu, 46. 
Ileana, 38, 37, 62, 910. 
I iaş Alexandru Vodă, 
Ilie, 5l. 
inma, 121, imăsa, 179, îmă- 

mea, 80. 
loena, 121. 
Ion visternicel, | 
Ionel. 942, 
lon, 62, 68, 91, 93. 

199, 179, 186. 199, 
209, 212. 

lon vecin, 78. 
Ion erei, 263. 
lun călugăr, 119, 165. 
lon diac, 104, 178 216. 
lon Vodă fiul lui Vasile Vodă 

152. 
Ion popă domnesc, 73. 
Ionașco biv căpitan, 241. 
Ionașco uricar, Îl], 

233. 
lonaşco comis, 54, 57. 
lonaşco cupar, 97. 
Ionașco diacon, 171. 
lonaşco vornir, 45, 
lonaşto popă, Î24. 
lonaşco biv parealab Soro- - 

căi, 286. 
louaşco stegar, 264. 
lonaşcu a lui Stoian, 243. 
lonaşco al Lupului, 219. 
Jonaşco vătah, 206, 209. 
lonaşco hotnog 330. 
lonaşco al Sotulni, 211. 
lonaşco, 1, 46, 57, 10, 14% 

90; 93, 95, 104, 122, 162, 
171, 192, 194. 

Ionăşcoae, '32, 
Ionăşeşti sat, 42. 
Jordache păre. 

152. , 
lovdache vel visternic, 120, 

232, 

7, 21 d. 

99, 116, 
205, 

156, 

de loman,
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139. 143, 146. 166, 953, 
255, 9238, 260, 9173, 9%, 
252, 988 

lordache, 46, 172. 

Jorgachi vel visit. 222, biv 
vel — 919, 989. 

lorga vel post. 139, 

159, 303. 
lorga vel vist. 193, 162, 993. 

iorga b. v. stoluie, 18%, 187, 
398. 

158, 

orga cămiraş, 992, 221, 

303, 
orga, 995. 
lpatie popa, 92, Yo. 
lrimia Vodă, 47, 99. 193, 

(vezi Mogbilă lrimia Voda) 

Irimia căpitan, 66. 
lvimia stolnic, 139. 

[rimia dvornic de gloală, 45. 

Irimie, 36. 46. 155, 218. 

Irina. 30. 36, 97, 106, 136, 

218, 271, 2792 289, 290 

Isak, 3, 10, 492, 150, 173, 

115, 210. 
Isaico, 14, 106, 196. 

Isailă, 24, 272. 
Isidor popa de la biserira 

lui Barboi, 91. 
Îsimia, 212. . 

Istratie, 14, 194 199, 210. 

Iteşlii sat, (azi Hui dugii) 45, 

luraşeo, 194%, 206. 
Jurceşti, 198. 
Jiduva, 10. 

Jetobin Vasile, 17% 

jicnicer mare, 96. _ 

Jigoren! (dealul —) 127. 

Joia, 99. 
Jora lonaşeo biv 

128. 
Jora Gh. parcalab, 289 

Jora Gh, biv sulger, 307. 

Jora "Toader medeln. 2809. 

Jora 'Tudraşeo, sulger, 291, 

dvornie, 48, 

| 
| 
| 
| 

o
 

  

| 

  

- Macau lon, 177, 202, 

Jora 'Toderaşec, 16. 
Jora, 285. 
judetul, 69. 
Juganii sat, 128. 
jurători, 217. 
Lăciua sat, 116. 
Larion, 296. 
azur, 24, 173, 162, 171, 179, 

912, 
Lazor a Varvarii, 183. 

Lazor călugăr. 119, 165. 
Leavul, 42, 312 
Leuhul Toader, 40, 210. 

Lefter popă, 127. 
Leva. 155 
Leonte, 123 
Leoşti sat, 45. 
Lepădat păharnicel, 1921. 
Leuteşti sat, 3. 
licherie călugăr, 80. 

Lieşti sat, Li4- 

huzi — 62. 
Lohan, 173, 176, 182, 

193. 
Loiz, 1927. 
Luca, 240. 

Lucăceni, 287, 290 292, 29, 

294. 
Lucaci, 9i, 173, 116. 

Luchian diac, 142. 

lughina, 183, 186. 192, 205.. 

Lupuşco, 3i6, 320. 

Lupaşco (Vitolt) 319. 

Lupasco stoluic, 97. 

lupi ()—8I. 
Lupu, 98. 136, 142, 147, 

170, 176, 219, 21, 2%, 

„210 311. 
Macarie cânitanul, 43, 4, 

Macarie cojorar. 66. 

1992; 

212, 

216. . 
Muk'dov, Î7l. 

Macii C. capitan. 76, 113. 

Madarjaci, 14%, 171, 246.
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Măgdălena, 182, 193. 
Magda, 99. 
Maghina, 239. 
Maicăi, 178. 
Malici Condrea, 264. 
măvăstioară făcută de Vasile 

Lupul Vodă lângă Vaslui 
397, 

Măndreşti, 158, 218. 
Mândru (dealul —), 126, 
Manea, 7, 10, 159, 270, 271, 
Mânjeştii, selişte, 166. 120. 
Manja lonaşco uricarul, 92, 

104, 105, 124, 315, 316, 
320, 321. 

Mănja Dragan, 321, 
Mânja Sărghie, 321. 
Mâbja Gliga, 321. 
Manoilă, 79. 
Mănzeteşti, 221. 
Măvzeşti, 158. 
Mânzul Sima, 300. 
Mănzul Mateiu, 300. 
Marco, 59, 63, 92, 95, 195. 
Mardarie, 46, 85. 
Marta, 192. 
Mărgineni, 84. 
Marghita, 99. 
Maria, 173, 115,219, 216,230. 
Marina, 96. 
Mărişea, 240. 
Marinca, 103. 
Măriuca, 192, 
Măriuţa, 194, 
Marița, 32. 
-Mărica cluceroae, 12]. 
Mărica a Gligăi, 971, 
Mărica, 920, 92, 34, 90, 99, 

116, 124, 136, 145, 169, 
182, 193, 209, 230, 233, 
269, 328. 

'Mârzacul căpitan, 46. 
-Mârze diac, 70. 

ateiaş Gavril vel logofat, 
7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 

20, 22, 27, 34, 38, 40,43, 
45, 49, 66, S6, 111, 119, 
245, 260, 273, 280, 304. 
100, 104,145, 147, 152, 156, 
168, 183, 193, 206, 207, 
217, 222, 927, 235, 239. 

Mateiaş Sturza jitnicer, 138. 
Maftei, 113, 218, 219. 
Matei Basarab Vodă, 78. 
Matei căpitan, 91. 
Matei, 122, 
Măţar Toader țigan, 143. 
Maţul Păcurar, 329. 
Maximian banul, 297. 
Maxim țigan, 131. 
Mazila, 82. 

| Medelean 330. : 
Medieşti sat, 62. 
Meldea lonaşeo, 52, 

| Melintie din 'Torcești, 263, 
264. 

mesereiu (căsap), 53. 
Mica, 225. 
Micuţă, 151. 
Miera uricar, 136. , 
Mierăuţa Heaneţ, 330, 
Merăuţa Stelan, 93. 

| Mierăuţă Vasile, 91, 92, 105, 
163, 196, 212, 316. 

Miftodie,, 232. 
Mihăeşti, 3. 32, 49, 972. 
Mihailescu Vasile, 128, 137. 
Mihăila 99, 221, 62 (vătav de 

cârăuşi), 155. . | Mihalcea, SS, 161, 216, 211, 
| 990, 803, 330. | 
| Micleşti, 218, 219, 41. 

Mihoci, 177, 178. 
Micodin Postolake, 193, 
Mironeu Toader, 158. 
Miron, 74, 192, 150. 
Misail, 165. 
Miteşli, sat, 3. 
Mogoşeşti, 95, 15]. 
Mogoş clucer, 197.
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Mogoş căpitan, 127. 
Moglan, 200, 240. 
Moghila Cost. Vodă, 48. 
Moghilă Irimia Vodă, 3, 47, 

99, 193, 311. 
Mogâldea pare. de Neamţ, 

139. 
Moga Vasile, 194. 
Moiceşti 218, 219. 239. 
Moimâăscul Stefan 122, biv 

vel armaş, 258. 
Moisă din Dersca, 73. 
Moisea, &5. 
Moise Vodă, ispisoc de la— 

4. 136. 
Moldova (apă—-) 3,6, 16, 8, 

26, 28, 30, 32, 36, 269. 
Moldavia, 1. 3, 6, 7, 9, 10, 

12, 14, 16, 18, 20,22, 24, 

26, 28, 30, 32, 34,36, 38, 

39, 41, 43, 48, 54,59, 97, 

59, 62, 65, 10, 17,19, 81, 

S2, 83, 8%, 85, 86,93, 9, 

98, 102, 103, 104, 107, 110, 

111, 119, 114, 116, 132, 

143, 146, 147, 153, 1v5, 

158, 161, 165, 167, 180, 

181, 183, 185, 189,   
196, 197, 198, 19%, 
201, 202, 203, 204, 
207, 210, 215, 224, 

929, 230, 933, 237, 944%, 
246, 255, 939, %1, 
269, 276, 218, 280, 
300, 302, 30%, 3il, 
321, 325, 396, 328. 

Molniţa, 150. 

Moşeteşti, 179, 200, 201, 203. 

Moş ţigan, 99. 

Moscul ceprăzar, 106. 

Moţoc lazăr, 136. 

Moţoc Nekita, 136. 

Motoc Toader, 136. 

Moţoc Simeon dvornic, 136. 

Motoc Gh. dvornicul, 20, 22, 

136, 141, 145, 269. 
Moţoc Onciul, 70. 
Moţoc Vasile, 269. 
Moţoc Simion, 269. 
Moţoc Costaşeo, biv parcalab 

de Hotin, 299. 
Moţoc Isac, 108, 129, 930. 
Moţoc Iacob, 136, 296. 
Movileni sat, 102, 129, 136, 

248, 997. 
movila surpată (urvale), 158. 
Movilă Teudor, 7I. 
Muncel sal, 24, 247, 249. 212. 
Munteni, 248. 
Murgoci Isac, 935. 
Murgoci Costanlin, 935.. 
Murgoci dvornic, 235. 
Murgoci, 263. 
Murgocioae Stanca cneaghi- 
_nă, 235, 
Murguleţ Irimia, 108. 
Murguleţ Ipate, 108. 

. Muşa, 99. 
Muşeteşti, 204, 240. 
Muste Vasile, 203. 
Musteaţ Gavril, 65. 
Musteaţă Tănase, 272. 

Mustat Grigore, 22, 269. 

Nacul comis, 108. 
Nacul, 106, 162, 179, 219. 
Naşco, 204. 
Naşcul, 104, 201, 240. 

Năşcoe, 203. 
Nastasia, 222, 227. 

| Nastea, 14%, 3%, 99, 173, î7, 

177, 216. 
Năstasie călugăr, 119. 

Nastasia, 10, 14, 18, 92, 103, 

124, 136, 145, 162, 161, 

212, 925, 210, 328. 

năstăvi (a se—), 171. 

Navrăpescul Nacul sulger 131 

Năvrăpescul Gh. vornic de 

gloată, 131, 141, 142, 145, 

18 (biv dv.) 270, 310.
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Neamţul (ținutu!-—-), 80, 166, 
177, 179, 216. 

Neamt (parcalab de - ), S2 
202. 

Neaniui, 
45, 47, 
(4 p. dv). 146, 169, 174, 
194, 2292, 945, 252, 258, 
211, 982, 284, 985, 294, 
316 (biv “dvornit:). 

Nebojateo C. dvornie, 126. 
Nechifor chihae, 263. 
Nechifor popă de la Barboi91. 
Nechifor 158, 178, 209, 216. 
Nechita 3, 34, 180, 200, 243, 

21. 
Nechiloae Ana, 271. 
Necula, 186. 
Necula cupeţ. 330, 
Necula capit. 53. 
Nreulachi, ginerele T. 

Boui, vist. [, 
Nedeiaui, 63, 91, 92, 93, 104, 

129. 

vornic de gloată, ! 

lui 

Neagul negutitor, 70. 
" Negoeşti. og. 
Negriş Toader, 186. 
Negrila, 230, 232. 
Nemesnicul lanăş, 70. 
Nean:ţ, (parealab de —) 
Neofit Proegumen, (19, | 
Nicoară armaş, 196. 
Nicoară a lui Matei, 
Nicoară 65, 127, 219, 
Nicolaki stoln. (14 
Nicoriţ. 825. 
Nicoreşli sat, 110. 
Nis: oreşti sat, l. 
Nistor, 66, 
pive (paminturi), 210,2711,9 
Nofil, 172. 
Nuor, 209, 
Oalul loniţă poruşnie, 291. 
Uancea, 60, 91, 93.- 
Obâ'şie sal, 216. 

85. | 
65. 

301. 
242. 

76, 119. 122, 1%, | 

! obiceiul pâmintului «cât va 
arunca cu măciuca» 50. 

„| Obieatina, 240. _ 
i ocină domnească, 255. 

Ocul, 289, | 
Odae. loc. 186. 31t. 

| Odocbia, 99, 131, 301. 
Oglindești sat, 
Oiseni, 155, 921. 

"| Oişte, 163. 
| Oişteni. 163. 
| Oita, 220. 

Oa, 197. 
| Onaca, 186. 

Ouciul, 7, 74, 21]. 
' Onilă Neculai, 110 

' Onilă Toader, 110. 
i „ Onigrani, 220, 2925. 

| Oniul, 192 
! Onesti 198. 

Onul, 177, 216. 
Oprea, 99. 

| Oraş hătinan, 97, 
| Oiheiauul, 15I. 

! Oscaţi sat, 194. 
Ostahie, 161, 920, 240, 303. 

! Păcurar 103, 167. 
+ Pajişte, a tăcut iaz din pa- 

jişte, 322, 

Paladie Enacke postelu, 149, 

ț 

128. 

Paladie jitnicer, 935. 
Paladic visternir, 235. 

| Falagbia. Adam, "216. 
Palaghia, 17%. 

" Palteniş, 288. 
: Pandocrator, mânăstire, z- 

dilă de T, Movilă. 71, 
Pantea. S9, 114, 218, 221. 

| Pânlelei câlugar, 119. 
Pantelimon, Î65. 
Parasca din Mihăeşti, 32. 

| Parascheva biv vel user, 34. 
! Paraskeva, staroste de ne- 

gustori, 106. 
părganii de T. Frumos, 253. 

| 

| 

| 

| 

> | 
2. | 

| 

|
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Pârjolita, 170, 984. 
Pârnechea, 220, 303. 
Partenie egumen, 99. 
Paşeo, 14, 270. - 
Păscalina, 11, 145. 
Patraşean din Huşi, 53. 
Palrăşcan, 235, 320. 
Palraşeo. 189. 
Patraşco hotnog, 47. 
Patraşco banul, 193. 

Patrasco vel. log. 88. 
Patrăşeăneasa, 136. 
Pătrăşcoae «ii Pătrăşeoae> 

218,219,ai Pătrăşeoae, 241. 

Pâtriişcoae Marica, 210. 
Pâlru, 243, 
Pâtru Vodă, 3, 82, 86, 9%,| 

120, 166, 186, 209, 319. 

Paţari Dima, 286. 
Păuleştii, 235. 
Paun, 180. 

Păun Peire 209. 
Păuţii, 294. 
Puvel, 36, 93, 272. 

Pavăl diac, 316. 

Pavai vornic, 62, 97, 299. 

Peatec, 113, 175. 

Pelin Dragan, 158. 

Penişoară Evachi, 46, 50. 

Peribicăuţi, 289, 290. 

Perjul 'toader, 136. 

Peteo, 243, 
Pebea, 30, 36, 47, 9%, 213, 

Petre, rob ţigan, 98. 

Petre, şoltuz de Huşi, 46. 

Petre ceasornicar, 130, 

Petre portar, 136. 

Petrică, 72, 116. 

Petiiceaico Toader vel vor- 

nic țărir de sus 137, 141, 

159, 922, 273. 

Petriceaico Toader vel spa- 

tar, 119.. 
Petriceaito parealab Holinu- | 

lui, 139, 

Surele III 

  

Petrileşti, 173, 176, 182, 1493, 
Petriş, 250. 
Petrişani, 244. 
Pietriș sat, 246, 248, 291. 
Pietrişani, 247. 
Pilipăuţi, 293, 29. 
Pilipovskie Grigorie vornis, 

76, 119. 
pistrelă, 248. 

Pită Dima porlar de Suceava, 
285. 

Plăcsoae «ai plăcsoae», 189. 
Plop lanachi diac, 60, 200, - 

302. 
Plopeni sat, Fălciu, 45, 50. 

Plopoasa, 8%. 
Potoniţa apă, 141, 144, 146, 

169, 216, 282, 284. 
Pobrata, 99. 
Podeni, 242. 

Poiana Cârnului, 110. 

Poinici Stefan, 109. 

Polupan Simeon, 74. 

Pomârla, 69, 70, 73. 

Popa Gligorie, 216. 

Popești, 82, 83, 218,219, 239, 

24]. 
Popişcani (valea —) 149, 144, 

147, 285. 
Poreişani, 218. 
Porturestii, 233, 23). 

Pospoaiă Irina, 29]. 

poslrig, (Vlăd. Ghiorghie ce 

a fost de postrig de la Bis- 

triţa) 119. 
Poteovarul: Stefan, 106. 

Poteşti, sat, 62. 

potronici, 79. 
Potropopeşti, 236. 

Pozmâncă Vlad, 121. 

Prăjescul Ioviţă clucerul, 108 

951. , 

Prăjescul loan biv paharnic, 

141, 146, 150, 28%. 

Prăjescul vel medelnicer, (41, 
+4
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Prăjescul Lupul clucer, 107, 
111, 112, 130. | 

Prăjescu! Lupul biv clucer, 
316. 

Prăjescul Lupul vel 'medel- nicer, 126, 198, 131, 922. Prăjescul Lupul comis mare 
104, 194. 

Prăjescul Savin vel dvornie al țării de jos, 230, 257. Prăjescul Gligoraşco vist. al 
2-a; 97, 119, 

Prăjescul Stefan biv dvornie 
150 

Prăjeseul lonaşco jicnicer, 107. 
Prăjescul Necoară, 107. Prăjeşti, 179, 195, 197, 200, 202, 209. 
Prăjolita (drumul — ) 142, 147. 
Pralea Toader, 186. 
Praznic lon, 209. 
Praznic Nekita, 209, 
Precop, 162, 243, 
Prigoreanii, 169, 246, 252, 

289. 
proceă, 248, 
Prodăneasa Grapina, 290. 
Proşcă sat, 197, 
Proselniei, 63, 91, 9%, 93, 

105, 124, (Procelnici). 
Prut, 153, 162, 220, 292, 

225, 227, 290, 301, 303. 
Pueşti, 398. 
Răchitoasa (apa —- ) 232. 
Răcbitoasa, sat, 233, 
Răcilă Ion, 99, 
Răciulești sat, 51. 
Răcoviţ, log. 47, 

153, 194, 236, 
310, 316, 396. 

Rădeani, 240. 
Rădeşti sat, 194, 
Radul Voda, 110, 143, 240, 

119, 
258, 

141, 
271, 

276, 315. 
Rănkezu Gavril, 132, 
hăpezeşti, 77. 
Râşcă Gheorghe, 74. 
Răspop lonaşco, 1, 42. 
Ratul, şes, lose domnesc din 

hota: T.-Frumos. 255, 280. 
Răvăcani, 248. 
Rediu, 245. 
Rediul (vale - ) 248. 
robie, au răscumpăral?o de 

la Tatari cu 400 lateri, 292, 
Robul (fiii —) 233. 
roişte, 3 matee de roişte, 95. 
Roman (tinutul —)102, 131, 

136, 177, 194, 206, 209, 
216, 222, 297. 

Romau (armaş de —) 196. 
Romşevici Gherghintie diac, 

312. 
Roşca Gh. biv vist. 128, 131, 

171, 245, 283, 284, 285. 
Oșci dvornic glolnii, 119. 
126, 130, 131, 141, 173, 
310, 316. 

Roşriori, 240. 
Roşiaci (Roşieşti), 171. 
Rreunlă, 88, 89. 
Rugăseşti, 74. 
Ruginoasa, 248, 296. 
Rujavinţi, 289, 291, 
rumâni (vecini), 79, 
Ruscani, 169, 245, 276. 
Ruştiori, 179, 197, 205. 
Ruși de jos, 190. 
uşi de sus, 190. 
Rusul Ionaşco biv dvor. 
lusul 'Toader, 42. 
Rusul (vale —) 159, 
Saca (apa —) 23%, 
Săcăşori, 197. 
Săcălâşăști, 109, 
Safta, 102, 271, 289. 
săluş de țigani, 315. 
Sâlvestru luzbașă, 963, 

45,
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Sanson, 912. 
Săpoleunul pivnicer, 316. 
Sărghie, 136. 
Sas, 182, 193. 
sat domnesc, bvoeresc, câlu- 

gărese, 75, 19. 
Săuceşti, 206. 
Saula Gh. 92, 316. 
Sava, 3, 34 59, 07, 92, %, 

169, 186, 200, 209, 219, 
910. 

Sava camaraş, 97. 
Sava diacon, 9I. 
Savin, 92, 95. 
Savin vornie de Lara de jos, 

6, 130. 
Savu! Irimia, 243. 
Săvulvas, 242, 
Scânteia sat, 81, 85. 
scaunul «şi dinaintea scau- 

nului» <a lrage la un sca- 
un> 78. 179. 

Scociuhani, 187. | 
Serghie biv camaraş, 31l. 
Seleşeu, 74. 
Severinca, 206. 
Sima, 193. 
Simina, 48. 
Simiana, 310. 
Siminicean Stefan, 102. 
Simineşti sat, 51. 

186, 199, 218, 240. 
Sinerhău, 150. 
Sipoteni, 74. 
Sirbi, 167. 
Sirca (matca —) 344. 

Siret, (nămescul de —), 10. 

Siretul! (apa —) 128. 

slobozie, 78, 79. | 

Smila (apa —) 233, 236. 

Sofron lonaşro, 10%. 
Sofronia, 189. 

Sohodolul (matca —) 236, 

Soleşti, 219. 

    
  

Solomia, 
210. 

Solominca sat, 288. 
Solomon diac, 330. 
Soltana, 198, 31|. 
Sora, 10, 82. 
Sorea, 230. 
Soroca, 80. 
Sotul, 216, 217. 
Sotu lonaşco, 178, 
Soțu, 177. 
Spin (gârla lui —) 261. 
Spiridon călug'r, Li9, 165, 

296, 

38, 61, 199, 229, 

Sprinceană lonaşco, 47, 93, 
Sprinceană Simeov, 47, 53, 
Sprinceană Nekifor, 46. 
Stahie, 51. 
Staicul, 66. 
Stamati, 97. 
Stamate Maria, 97. 
Stan, 171. 
Stănăkireşti, 203. | 
Stanca, 173, 175, 295. 
Slăree lon, 153. 
Slârcea par. de Hotin, 74, 

213, 
Stăree Const. parcalab de 

Hotin, 16. 
| Stărce Vasile, 153, 
| Stărce Gheorghe, 153. 

Simion, 20, 92, 90, 116, 158,| Stărce Crăciun, 153, 
Stăree bătrânul, 153. 

staroste de negulilori, 106. 

State vit. al Illa 97. 
Stratulat sulger, 330. 
Statie popă, 1899. 
Stefan, 7, 65, 65, 69, 8%, LI0, 

194, 136, 177, 200, 240, 
243, 9296. 

Stefan câlugăr, 119, 165. 

Stefan popă, 171, 953. 

Stefan căpitan, 263. 

Stefan al Anei, 225, 272. 

Stefan al Tomei, 243.
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Stefan vel orăjoie, 222, 
Stefan vel armaș, 129. 
“Stefan parcalab, 171. 
Stefan Gheorghe vel logo. 

fat, 132, 187. 
Stefan Gheorghiţă vel sul- 

ger, 119. 
Stefan Ghevrghilă treti log. 

126, 222. 
Stefan Vodă (bătrânul) 155, 

277. 
Stefănia, 212, 
Stejerean vornic, 258, 
Steţcoae Mierla, 98. 
Stoian Mihail 243. 
Stoian hăteânul, 155. 
Stoian Mânzul, 301. 
Stolniceni, unde sintu casele 

lui Ionaşco Prăjescul, 107. 
Strajna, apă, 184. 
Strajnică (apa -) 171. 
Slrâmba sat, 232. 
Strătilă, 158. 
Strătulătoae, 52. 
Strătulat sulger, 45, 47, 48, 

194. 
Sirătulat agă, 46, 50. 
Stratulat Vasile, 44, 46. 
Stratulat, 65. 
Stroici log. (danie de la —) 

3, 159, 
Studeniţa (apa —) 65. 
Sturza, 198. 
Suceava (parcalab —) 113, 
Suceava (ţinutul —) 6, 8, 16, 

20, 28, 30, 32, 36, 167, 
172, 176, 131, 141, 984. 

Suceava, 96, 109, 116, 117, 
0. 

Surdeanul Vasile, 63. 
Surta Gavril, 65. 
Surta Gligore, 65. 
Saidir treii logofăt, 119, 
Şaidir Dumitrasco diac, 49, 

153, 174, 176, 19, 

221, 223, 227, 939, act, 
304. 316, 321, 395. 

Șeptelici llie biv portar, 108, 
310, 

Serbăneşti, 186, 
Şerbești, 114, 121. 
șiftu (pentru tâmbal) 511. 
Şijeăulii, 289, 290. 
Şoldan Dumitraşco vel vor- 

nic al tării de sus, 6, 237. 
Şoldan Dumilraşeo vel vor- 

nic al ţării de jos, 45, 152, 
273. 

Şoldea Toderaşeo, 219. , 
șolluzul (de Bârlad —-) 236. 
şoltuz de Huşi, 46, 
Ştiucă Sh. pitar, 291. 
Şuşul, 219. 
Tălăşmau, 162, 
taleri mari, 91. 
lălhâșug de vite, 69. 
Tălmaciu), 128, 
tămbal, 5. . 
Talpă Lupul, 189, 290. 
Talpă Ionaşcu biv vornic, 

285. 
Talpă Mihalache, 291. 
Tanasie dvornic de gloată, 

128, 143, 169, 245, 251, 
252, 254, 258, 260, 276, 
282. 

Tanasie, 161, 194, 196, 212, 
220, 221, 969, 303. 

lărg, 7$, 78, 
Tărgul Frumos (uricul — 

de la Stefan Vodă), 277, 
(ocol —) 143, 170, 245, 248, 
254, 255, 260.   Tărgul frumos (şoltuzul —), 
259, 

Tărzi, nume de om, 194, 
Tataraşii (dealul —) 120, 166. 
Tatul, 127. | 

„ Tatuşie Ignat popă, 73. 19%, | Tauteşti, 307.
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Tazlăul (gura —) 109. 
'Veatiul, 14. 
Tecla, 136. 
Tecuci (linulul —) 963,328. 
Teodosie egumenu! de Bis: 

irița, 119, 165. 
Teofil eslugăr, 165. 
Tenie Vasilie vornic de poar: 
„tă, 4. 
Tetiul, 270. 
Teulul Grigore, 7%. 
Teutul Nec. 74. 
Tiron diac, 56, 57. 
Tivon de Popeşti, 239. 
Tiron, 74, 219. 
Titea 34, 162. 
Tiliana, 972. 
Tiul Dumitru, 243. 

Toader, 7, 10, 32, 37, 42, 

66, 86, 91, 104, 179, î8,! 

189, 197, 209, 212, 216, 

218, 230, 240, 270, 2%. 

Toader diac, 292, 293, 330. 

Toader diacon, 253. . 

Toader popă, 57, 129, 218. 

Toderaşeo vel log. 26, 29, 

31, 32, 36, 56, 57, 63,93. 

102, 117, 119, 39, 153, 

139, 165, 166, 18%, 191, 

210, 213. 295, 250, 253, 

264, 302, 312, 323. 

Poderaşco vel dvornie țării 

de jos, I4l1, 222. 

Toderaş+o parealab, 293. 

Toderaşeo diac, 1l4- 

'Voderaşco Avram, 293, 294, 

Poderaşeo log. al 3 a; 298, 

'Poderaşco, 243. 

'Podereşti, 176, 296. 

Podereni, 173. 

'Poderiţă 240. 

'Podosca, 273. 

Podosia, 225. 

Todosie, 162. _ 

Totana, 111, 145, 222, 227, 

  
  

230, 314. 
Totil călugăr, 119. 
Togojani, 197. 
Toma, 129, 158, 212, Bi. 
Toma popă, l5l. 
Toma stolnic mare, 6, 7, 5, 

10, 19, 14, 18, 20,922, 2%, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 492, 196, 131, 141, 153, 
901, 222, 269, 973. 

Toma postelnic, 121. 
Toma vel sulger, 16, 130, 

397. 
Toma vel dvornie ţării de 

sus, 75, 119. 

Pomşa Stefan Vodă (dela—) 
235. 

Toreeşti, 261, 263. 

Toteuşul (ţinutul —) (09. 
Trandafir voruir, 316. 
Trepăduş, 88, 39. 
Tit, 26%. 
Trifan, 30, 272. 

Trifan Vechiul, 9%. 

Trineşti sat, 34. 
Tudora, 34. 

“Tudori parealab, 288, 992. 

Pudori biv vameş, 285. 

TPudoriţa, 162. 

Tudosca, 12, 36, 110. 136, 

211, 289, 997. 
“Pudosia, 96, 106, 136. 

Tuleşti, 80, 81, 82, 86. 

Tupilați pe apa Moldovci, 

6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 

20, 22, 24, 96, 28. 30,36, 

38, 40, 42, 269, 210. 

Tubureşii sat în Cărligătura, 

57, 59, 62, 91, 92,9%, 9%. 

Turbăteşti, 317. 

“Purcul biv stolnic, 116. 

Tatova (tinutul —) 65, 999, 

9392, 233. 
Ţanţa vatâman, 424. 

fântar Toade:, 210.
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Țarigrad, 235, 315, 320. 
Tosca, 328. 
Tica postelnic, 285, 
Ticşa, 99. . 
Tigai:, 158. 
Tiganca, 51. 
TLinţar Toader, 14. 
Tuică, 209. 
Tuţora, 158, 231. 
Umbrăreşti, 261. 
Ungheni, 159, 162. 
Ungurean Stefan, 73. 
Urâta, 55, 57, 92, 172. 
Ureache (hotarul lui —) 144, 
Ureache Gligore vel spatar, 

6, 126, 198, 131.144, 152, 
171, 222, 245, 257, 214, 
283, 284, 310. 

Ureache Gligore vel dvornie 
lării de jos, 119, 186, 311, 
315. 

ureadnic de Bârlad, 65, 186, 
uricit (a —) 288. 
Ursul, 161, 203, 220. 
Ursul sin Zaharia, 61. 
Ursul vornic de gloală, 190, 
Ursul vel postelnic, 118, 
Urzică Chehae, 263, 264. 
Uspeunie biserică în Iaşi, 189. 
Văcoteşti, 93. 
Vănculeţ Irimia dvornic, 45, 

417, 258. 
Vaânculeţ vel şetrar 
Vărlan, 171. 
Vârnav călugăr, 63, 
Vârnav, 932. 
Varlie Irina, 990. 
Vartic Vasilie, 289, 291. 
Vartie Petre, 150. | Vârtop, 121, 297. 
Varvara, 99, 167, 173, 17%, 183, 189. | Varvara cneaghinia lui Ere. | 

| 

| 

„119. 

  

mia Baseanul, 307. 
Varvara a Măricăi, 219, 

j 

| 

Vârzare popă, 221, 
Văscani, 101, 108, II, 412, 

150, 131, 145, 162, 178, 
216. 

Vasilco, 293. 
Vasilea, 230. 
Vasilca lui 'T. Jora sulger, 

9. 
Vasile, 20, 22, 34, 46, 55, 

57, 70. 74, 90, 92. 97, 106, 
158, 161, 186, 195, 2%, 
246, 271, 988, 296, 303. 

Vasile vecin, 78. 
Vasilie diac, 105. 
Vasilie vatav 110. 
Vasile Vataman, 124. 
Vasile aprodul, 240. 
Vasile vornic, 4ă, | 
Vasile al Lupului biv comi= 

291. 
Vasile Mădărjac, 25.. 
Vasile a lui Simion, 300. 
Vasile popă, 121, 122. 
Vasile a lui Ihat, 66. 
Vasile şoliuz de Durobhoi, 70. 
Vasile Capitan, 46. 
Vasilie cel mate, 317, 
Vasile zet Golai, 95. 
Vasile Vodă Lupul, 1,3, 6, 

7, 9, 10. 12, 14, Î6, 18, 
20, 22, 24, 96, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 39, 41, 43, 48, 
54, 55, 57, 59, 62, 65, 70, 
74, 11, 19. 81. 32, 83, 84, 
85, 86, 93, 94, 98, 102, 
103, 104, 107, î10, Ul, 
112, 114, 116, 121, 129, 
132, 143, 146, 147, 153, 
155, 158, 161, 165, 167, 
921, 223, 937, 941, (în zu 
lele lui —) 244, 246, 255, 
259, 9261, 923, 269, 976. 
218, 9280, 9287, 288, 989, 
292, 300, 303, 304, 311, 
319, 321, 395, 420, 838,
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Vasiian, 173, 175, 995. 
Vasile din Docolina, 186. 
Vaslui «curtea din Vaslui» 

326. 
Vasluiul (ţinutul —) 114, 198, 

190, 241, 321. 
Vasluiul (apa —) 110, 239. 
vălâmau, 194. 
vătav de cărâuşi, 62. 
vecini, 258, 292. 
Velicico post. al 2-a 258. 
Venculet Irimia, 145. 
Veniamin călugăr, 119, 165. 
Verga Câpilan, 63, 94, 105. 
Verga Gh. scular, 316. 
Ve.ga Gh. 59, 92, 
Verejani sat, (Verişani) 92, 

28, 142. 
Verijani, 42, 
Viloltoa» Tofana, 319. 
Visarion câlugăr, 183. 
Vitul Lupazeo, 97. 
Vlad, 127. 
Vlaicul ceauşul, î27. 
Vlăgea Dumilraşco diac, 16, 

120, 210. 
Vlasie diac, 202, 

316 
Vlusie. 82. 
Vlarie popa, 94. 
Voicila a Scurtului, 197. 
Voico ziâtar, 106, 

206, 217,   

Voinești, 97, 314, 321. 
Voloca (poiana —) 123. 
Vovedrnie, 276. 
Vrăbian, 178, 216. 
Vulpe Bâlan, 93, 
Zaharie, 65, 74, 194, 212, 
Zahariica, 61. 
Zamă Ilou, 46. 
Zamfira, 196. 
Zan, 9211. 
Zanea lon, 57. 
Zapaliţ, 197. 
zapis de datorie, 320. 
Zâvoeni, 1928. 
Zavul G. diacon, 63. 
Zberea şoltuz, 953. 
Zbiace, 17|. 
Zbiereni. 429. 
Zeameş (seliştea —) 109. 
Zeletin (pe -—) 239, 
zi «să le pui zb |. 
7latar, 105. 
Zoica 294. 295: 
Zosca, 29. - 
Zota Ilie, 194. 
zua, 197. 
Zupcoae Dumitra, 22, 269. . 

Zupeo Spiridon din tupilati, 
271. “ 

Zupeo Gavril 6, 271. 
Xantopo! loan, 286.
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TABLA DE MATERIE. 
——   7142, Decembrie 18, Iaşi. Cartea lui Vasile Vodă Lupul 

cătră DBechea părecălabul din Bogdănești pentiu slăpâuirea mo- 
şiilor sale. . . . . 
” 1142, lunie 21, Iaşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Io- 
naşco Bateovici şi fratelui său Condrea cumpărătura în satul 
Greci pe apa Bogdanei cu 12 taleri de argint . . 

7142. Iunie 25, laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Du- 
mitru biv dvornic de sloală schimbul. ce a făcut cu Mihalcea 
fiul Savei Brănişteanul în nişte locuri de prisacă din Corop- 
ceni şi Lieşii .: . . 

7142. Iulie 14. Iaşi. Vasile Vodă Lupul dă câştig lui Gh. 
Ion sulger în pricina avulă cu Gheorghiţă biv sulger în pri- 
cina pentru jumătate sat din Tăuteşti . . 

1142. August 20, laşi. Va'ile Vodă Lupul dă câștig de 
cauză lui Sava Ganea şi ai lui pentru un câmp ce le-ar fi sur 
pat apa Moldorii, punând ferae 12 zloți şi dând rămas. pe 
Nechita din Leuteşti , . . . 

7142. fără loc. Zapis prin care Adam fiul Palaghiei, ne- 
pol lui Mihoci şi alţii at lui vând părţile “lor din Bogdăneşti 
lui Bechea părcălubul cu 16 galbeni şi 20 lei, . 

- 1143. Septembre 30, Iaşi. Cartea lui Vasile Vodă Lupul că- 
iră Simion din Bogdănești pentru a-şi stăpâni părţile sale din sat 

1143, Octombre 30, Borăle (prope). Cartea vel logofătului 
Patraşco Başoiă prin care dă lui David şi Toader «tin Boureni, 
nepoți Pântei, să ină partea Mihalcei, fratele popei Burtă din 
Borale_pentru bani luaţi şi anume 330 zloți şi 1000 aspri . 

1143. Mart 414, (regesle). Vasile Vodă Lupul întăreşte lui 
Avram din Lucăceni satul Solominta, cumpărătură de la Jora 
şi ai lui . A , - 

1143. Mast 93. Cartea de marturie a Furtunei părcălab de 
Neamţ pentru un furt de 30 stupi făcut de Giigore din Muşă- 
ieşi ot Neamt, şi. cure amanetează moşia sa Jui Bechea părcă- 
labul pentru a'şi plăti cupul . . 

1143. April 12, laşi, Vasile Vodă Lupul întăreşte călu- 
gărilor de la monastirea Hangul, cu hramul Vovidenia, nişte 
nori gata pe Babhlueţ lângă Tărgu-Frumos, date danie de Bar- 
novschi Vodă . . . . 

7143. lunie 28, laşi. Vasile Vadă Lupul dă rămas pe 
Tunasie vornicul de gloută în judecata ce a avut cu călugării 
de la Tlangul, pentru hotarele dintre Avrămeşii, Huscani şi Plo- 
tonila și a iazului de pe Plotonita cu mori . , 

1143. Iulie 21, laşi. Cartea lui Vasile Vodă Lupul pen- 
lru a se scoale din satul 'Nisporeşii pe lonaşcu şi Cazan a că- 
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vor parte sa fost vândut lui Toader Boul visternic, acum ră- 

posat, şi să nu mai supere pe jupăneasa Agahiu Boaoe şi pe 

ginerele ei Neculachi vel stolnie . . a 

7143, August 10, laşi. Cartea lui Vasile Vadă Lupul că- 

tvă Vasile Muste pentru pricina unei epe a Bechei pâreâlab, 

ucisa de vecinul lui Furtună postelnicul . . 

7143. August 14, Iaşi. Cartea lui Vasile Vodă Lupul că- 

tre Ştefan din Mărgineni pentru alegerea părţilor lui Patraşco 

Boldeseul, părcălab de Roman din satul Plopoasa . 

1144. Sept. 7, laşi. Vasile Vodă Lupul milueşte pe Îor- 

dache biv vel vist. cu o bucată de şes Râtul pe Buhluet, foastă 

domnească din hotarul Tărgului Frumos. I se dau hotarele 

1144. Septembre 19, laşi. Cartea lui Grapă spătarul rân- 

duit de Vasile Voda Lupul să cerceteze ca să plătească bucu- 

tele câte i-au perit lui Beakeai păreălabul de către Mereuiă şi 

-frate-său că au plătit de mult dabile . 

1144. Octombrie 16, Bodeşti. Dania Măricăi cluceroae 

cătră nepotul său, preotul Vasilie din Serbeşti a: părţii sale din 

Vârtop ocina şi cumpărătura de la Simion Beşeatea şi de la loana 

7144. Noem.. 26. Iaşi. Vasile Vodă Lupul dă şi întăreşte 

jui Neaniul dvornic seliştea Prigorenilor între Roşeani şi Avră- 

meşti din hotarul tărgului-Fruinos dând rămas în: judecată pe 

Tanasă drornienl care căştigase procesul supt Alex. Vodă luând 

seliştea Prigorenilor una cu Avrameşti . . 

7144. Pecembra 4, laşi. Cartea lui Vasile Vodă Lupul 

cătra Grată din Cereteoani pentru alegerea părților Bekei şi a 

Ghevvăsoaei din Bogdăneşti 

7144. Mart 20, laşi. Vasile Vodă Lupul dă dreptate lui 

Dumitru Buhuş vist. în pâra ce au avut cu Lupul Prăjescul ca : 

numai el să cumpere iu Boldeşti, de oare-ce Prăjescul a schim- : 

but mai înainte cu Calapod, luănd parte în Stolniceni, unde : 

sunt casele lui Ioniţă Prăjeseul . - o 

7144. Mart 20, Iaşi, Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Du- 

mitraşco Gheuca biv dvornic cumpărătura mai multor locuri 

cin satul Rotompăneşti ce se cheamă Grecii -in tinutul Tutovei 

1444. Mart 28. laşi. Cartea lui Vasile Vodă Lupul cătră 

Cristian vataf pentru hotarul Torceştilor . ” 

144. Tunie 24, laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui 

Toma Cantacuzino vel sulger cumpărăturele făcute de el în 

satul Tupilaţi pe Moldova, dela Suceuva cu 70 lei de la Paşco 

Bleandă şi ai lui . . , . , 

Catra 71444 (fără dată). Zapisul prin care Ştefan Beakea 

dă lui Furtună păreălabul de Neamt î0 stupi neroiţi şi 10 lei 

bătuti pentru a-l scăpa, do moare pe Glisore feciorul lui Va- 

ile si Avghelinei din Bo ănești AER , 

sile 2 05 Sept. 18 (regeste). Zapis de învoială între Gh. 

Jora parc. şi Buhuş vist. pentru hefarul Costeşiilor 
. 

7143. Sept. 20. Iaşi. Cartea veliţilor boeri, prin care a- 

devereşte că Tofana fata lui Gheorghe Calapod a vândut partea 

2 Wăseani lui fupul Prăjescul e uceru . „. 

ei din Ni Oct. 10, Iesi. Caitea lui Vasile Vodă Lupul prin 

care cere să se aleagă hotarul Criveştilor lui Buhuş biv vister. 

despre Pietrişani, de oare-ce loenitprii au întrat cu plugurile . 

3145, Qet. 1, laşi. Yasile Vodă Lupul întăreşte Severincăi 

fata lui Bechea pare. iania făcută ei de lonaşco moşul ei din 
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11î5., Noewmbre S, Iaşi. Cartea lui Vasile Vodă Lupul că- 
tră Naşcu din Muşeteşti pentru a-şi <tiipâui moşia sa . 

1145. Noembre 20 şi 30. laşi. Vasile Vudă Lupul inlă- 
reşte cneghinei Mierla Steţcoe mai mulți ţigani după direse 
de ta Alexandru Voda și de la Petru Sehiopul . 

1145. Decembre 20, Iaşi. Vasile Vodă Lupul întărește 
Lupului Prăjescul clucer, campărăturile ce au facut în Vascani 

-cu 60 lei de lu Tufaua, Pascalina „şi Vasile figiorii lui Gh. Calapod 
7145. Ghenar 95. laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui 

Paladi jitnicer cumpărătura făcută cu 350 taleri de argint, în “maşia Porlăreştii pe apa Smilei şi parte din satul Pauleşti in > ? 
ţinutul Tutovei . . | . . 

7145. Martie 12. Iaşi. Zapisul lui Tănasie biv dvornie prin câre vinde lui Iordache visternicul satul Avrămeştii de “lângă Tărgu! Frumos cu 500 taleri de argiut A 7145. Mart 13, laşi. Vasile Voda Lupul întărește lui lordachie marele visternie cumpărătura” re a făcut în satul A- vrămeşti şi cn văd de moară în Bublueţ cu 500 taleri de la 
Tănasie biv dvornie 

“7145, Mart 15, Iuşi. Cartea veliţilor boeri prin cari în. tăresc lui Iordachie vel visternie cumpărătura ce a facut cu 500 taleri în moşia Avrămeşti pe Bahlui, eu vecini de Ja Ta- nasie biv dvornic . . . . . 7145 Maiu 6, laşi, (regeste). Vasile Lupul cheamă la divan pe D. Bohuş vist. şi Iordache Cantacuzino vist. pentru satele ramase de la Băcioc o . . 7145 Mai 9. Iaşi. Zapisul lui Ștefan de Pomârla prin care dă a 5-a parte dina 3-a parte din stâlpul Ini Bandur, pos- teinicului Dumitraşcu pentru că Va scos de lu o nevoie mare: “furtul a 4 boi duşi în ţara leşască 
2145 luli 8. Cartea lui Vasile Vodă cătră "Marco Blagă din Rusciori pentru părţile de moşie din Bogdănești a Loghinei 1146 Ghenar 95. Iaşi Vasile Vodă Lupul da şi întăreşte lui lonaşeo Herţa ficiorul lui Simion Herta mai multe părţi din Pomârla cumpărate de la rudele lui. cum şi partea râu luata de mănăstirea Pandocrator a lui Teodor Movilă . 7146 Februarie 15, laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte boe- rului Toma Cantacuzino vel stolaie cumpirătura făcută în satul Tupilați cu 26 lei batuţi de la Gavril Zupev sin Spiridon Zupco, pe credinţa zapisului dat de marii hoeri de divan . 7146 Febuuarie 926. laşi. Zapisul Lupului Dârlau eu ailui nrin care vinde lui Caracâş, jituicer, trei părți din Petrileşti ot Fălciu cu 40 galbeni E . . 1146 Februarie 27. Iaşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Cărăcaş jitnicerul cumpărătura ce-a făcut cu 40 ughi în satul Petrileşti ot Falcin de Ja Lupul Dărlăn şi ai lui . „4446 Bart 7, Iaşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Cără- caşjitnicerul cumpărăturile ce a făcut cu 24 ughi îu satul Dra- goteşti pe Lohan la Falciu şi anume jumătatea din jos de Ja Visarion Bogza călugărul şi sora lui Loghina, copiii lui Dră- &hici Bogza logofătul . . . . . „. 7146 Mart 22, Iași. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Ior- dachi biv visternie cumpărătură ce a facut în satul Avrăme- ştii pe Bublueţ, la Cârligătura cu 500 taleri de argint dela Ta- 
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musie ce-a fus! jost vornic. Locul fiind domnesc i se arată pe 

larg hoterele . e : . 
7146 April 12. laşi. Vasile Vodă Lupulserie cartea cătră 

lonaşco comis pentru -alege şi hotări partea lui Cristea şi Toader 

din Borceşti despre alti razăsi şi despre nepoata lor Kiliana 
7146 April '17. iaşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Be- 

chea biv părealab cumpăraturile facute de la mii multi răzeşi 

din Bogdânesti de la Roman cu 23 galbeni şi 20 lei bătuţi 

, îti April 27. laşi. Cartea lui Vasile Vodă cătră Dingă 

din Căutegani pentru alegerea hotarelor din Bogdăneşti despre 

Prajeşti şi Măcai . , | . 
7146 April 29. laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui 

Toma stolnicul cel mare pe baza zapisului iscălit de câţiva 

boeri cumpărătura facută de la Marica Brăioae nepoata popei 

lui Ion Bleanda cu 20 lei în satul Tupilați 

1146 1 nie 15. laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui - 

Toma Cantacuzino vel stolnic cumpărăturile ce a făcut în Tu- 

pilați cu 60 lei de la Cazan sin Stefan Bleanda. pe zapisul de 

mărturie a mai multor boeri Pi . . 

1146 Iunie 27. laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte.jui Stra- 

tulat slugerul cumpărătura facută cu 45 ughi în satul lIteşti 

Pag.   

143 

4i 

zis 'Hurdugi, de la lonaşeo Jura biv dvornic şi de la femeia lui ăi 

Simina fata Ini Alexe postelnicul . . 

7146 Iulie 28 (Regerte). Manja uricarul cumpără a lreime 

din Nedeiani de la urmaşii Avdreicăi cu 2 boi şi o vacă . 

1141 Decembrie 24. laşi. Zapisul lui Ihnat cu ai lui prin 

care vinde a patra parte din Petrileşti pe Lohan cu 15 gal- 

beni lui Caracaş jitnicerul . . . 

1141 Ghenar 2. Iaşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Pa- 

traşeo Boldescul biv armaş, fiul'lui Toader Boldescul biv vel 

medelnicer stăpânirea în Tuleşti şi Galbeni, şi alte sate ale sale 

7141 Ghenar 5. lasi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Că- 

răcaş jilnicerul cumpărătura ce a făcut cu 15 galbeni în satul 

Petrileşti pe Lohan, a palra parte de la Ihnat şi seminţiile lui, 

toţi nepoti lui Bârlad a. . - 

1143 Ghenar 30. laşi. Vasile Vodă Lupul înttreşte boeru- 

oi Lupul Prajescul vel comis compărăiura ce-a făcut în satul 

„ Vaseani de la Păcurar şi Nastasia fata lui Gh. Calapod, nepoli - 

lui Toader Calapod , . . : 

7147 Fevruar 13. laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui 

Toma Cantacuzino vel stolnie cumpărătra ce a făcut cu 45 lei 

înisatul Tupilați de la "Toader şi fraţii lui nepoți lui Popa Bleandă. 

1141 Fevruar 14. laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui 

Toina Cantacuzino vel stolnic cumpărătura facută cu 35 lei bă- 

tuti în satul Tupilali a treia parte din a patra parte de la fe- 

tele lui T. Bodoriu, Erena şi Tudosca . - 

7147 Fevvuar 14. lași. Vasile Vodă Lupul întăreşte îui 

Toma Cantacuzino vel stolnic cumpărătura ce a făcut cu 60 

lei în Tupilați de la G. Navrăpăscul hiv _dvornic de gloată, şi de 

la femeia lu: Nastasia, nepoți popei Bieandă - - . 

1147 Februar 14. laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui 

Toma stolnicul cel mare cumpărătura făcuta în Bădeşti cu 22 

lei bătuţi, pe a patra parte din jumătate de sat, partea lui 

Hilip Bleandă - , . Me . 
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1147 Februar 14. laşi. Vasile Voda Lupul întăreşte lui 
Toma vel stolnic cumpărătura ce a facut cu 22 lei în Tu- 

pilaţi şi Bădeşti de la Simion şi Vasile fii lui Gh. Motoc şi de 

la Marica fata lui Stefan Bleandă, nepoți popei loan Bleandă 20 
7141 Febr. 16, Iaşi. Vasile Vodă Lupul dă şi întăreşte 

lui Iordache visternicul şesul Raătul de la Târgul-Frumos, pâna _ 
la moara călugărilor de la Hangul . , „255 

7141 Martie 1. laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Toma 
vel stolnic, cumpărăturile facute în Tupilați şi Bădeşti cu 22 

lei de la feciorii lui Gh. Motoc şi cu 55 lei de la Tânasă din Vereşani 22 
1147 Mart 6. laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Toma 

stolnicul cel mare cumpărăturile făcute cu 55 lei în satele 
Bădeşti şi Tupilați de la Andrei Grebeneea fiul lui Gavrilaş 

Grebencea . . . pa. 
7141 April 3. Iaşi. Cartea veliţilor baeri prin cariadive- 

resc vâuzarea ce Vasile Dieniş a făcut în Plopeni şi Grumă- 

zoae dela Fălciu cu 14 galbeui catră Stratulat sulgeriul . 45 
1147 April 12. laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui I- 

sac Miron din Sinihău cumparăturile facute în satul Moinita 
și Mânjeşti cu 80 nghi şi 147 lei de la lon Prăjescul, de la | 
Nicoar Dupniţă şi de la Ocheianul . , „147 

7147 Mai 17. lași. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Toma 
vol stolnic 11 cumpărături ce a făcut cu 8 lei în Tupilați de 

la Cazan şi fratii lui, feciorii lui Gherman . . 24 
71147 Mai 18, laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte boeru- 

lui Toma vel stolnic cumpărătura ce a făcut în Tupilați cu 40 
lei de la Nechita şi ai lui. nepoți Savei . . B4- 

7141 lunie 17, laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Toma 
Cantacuzino vel stolnic, cumpărăturile făcute în satul Bădeşti 
cu 6U lei bătuţi şi anume a treia parte din jumătate sat și a 
şasa parte din a treia parte de sat de la Toader Ţinţarşiai lui 14. 

7147 Iunie 30, laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte,lui Neculcea 
Onilă cumpărăturile facute de tatăl său Toader Onilă în satele 
Nieoreşti şi Poiana-Cârnului,pe valea Vasluiului,cu 12 taleri bătuţi 110: 

4 1147 Iulie 27, laşi. Cartea lui Vasile Vodă Lupul cătră 
„ Patraşco Boldescul biv armaş pentru a-şi aduce la sine pe 

39: 

vecinii săi fugiţi : Gligore, loan şi Vasile, feciorii Dochiţei . 17 
1147 Aug. 8, Iaşi (regeste). Vasile Vodă Lupul întăreşte 

împărțala făcută între fiii lui Varlie 289 
7148 Martie 31, laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte prin 

urie mare Iui Toma vel stal. toate cumpărăturile din satele 
Tupilați şi Bădeşti pe Moldova . . „26% 

7148, Iulie 9, (Regeste). Impărţeala averii între urmaşii 
lui V. Mihailescul . . . 

7149 Sept. 14, Soroca. tartea lui Vasile Lupul cătră Pa- 
traşco Boldescul pentru a-și stăpâni giumătate din Tuleşti ot 
Neamţ, luându-și venitul după obiceiu . 9 

1149 Septembre 19, laşi. Cartea velitilor boeri adiverese 
vânzarea ce u făcut Ion Prăjescul, biv paharnic, ginerele Nea- 
niului biv vornic în mușia Biserica de piatră ot Cârligătura 
cu 130 lei cătră Iordachi vel visternie cu cari bani şi-a tăs- 
cumpărat moşia Jacobeşti ot Suceava lângă Plotoniţa „a TĂL 

; 7149 Decembrie 410, Iaşi. Vasile Vodă Lupul dă câștig 
i de cauză lui D. Babuş visternie în pricina eu Varvara, femeia 

198.
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iui Gheorghe Calapod pentru două părţi din Boldeşti şi Sârbi 

de lu Suceava, Buhuş visternic pune ferăe în visterie . 

7149 Decembre 2, laşi. Cartea lui Vasile Vodă Lupul 

pentru D. Bnhuş visternicul, în încălearea hotarelor Boldeşti- 

lor despie Bărleşti . . . . 

Catra 7149 (fară veleat). Marturia lui Licherie călugă- 

rul pentru galbeni. Tuleşti şi Căţileşti . N 

Catra 7149, (fara veleat). Cartea lui Ureche Spătarul şi 

Roşca visternicul, rânduiţi de Vasile Vodă l.upul să aleagă 

hotarul Prigorenilor, pre Plotoniţa a Neaniului vornie despre 

Avrămeşti şi Ruseani a imi Tauasă vornic . , 

Câtră 7149 (fară veleat). Marturie hotarnică a târgoveţi- 

lor de Târgul-Frumos pebtru hotarul Avrămeştilor despre Pri- 

goreni a vornicului Neaniul . , . 

„Cătră 1149. (fără veleat). Zapisul de vânzare unei a treia 

părti din Popeşti, ce Gligore şi femeia lui Irina o face cătră 

Gligore pabarnie cu 95 lei . . . 

„7149 Ghenar 19, laşi. Zapisul de vânzare prin care lon 

Prăjescul hiv paharnic cu voea socrului său Neaniul dvornicul 

vinde lui lurdache visternicul cu 13v lei siliştea la Biserica 

de piatră din Platonita, .răscumpărându-şi cu "acei bani moşia 

sa lacobeştii de la Sucaara . . . 

1149, laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Iordache vel 

visternie, cumpărătura ce a făcut eu 80 lei hătuti de la loa 

Prajeseul hiv oaharnic, ginerele Neniului vornic de poartă in 

silişte Biserica de piatră pe apa Plotoniţei. Cu aceşti bani Ion 

Prăjescul şi-a rescumpâret muşia lacobeşti de la Suceava . 

, 1149 Februar 18, laşi. Cartea lui Vasile Vodă Lupul 

data lui Vasile Corlat pentru a opri pe popă Vlasie din Tur- 

băteşti să nu-şi facă prisacă . . , 

7149 April 7, Iaşi. Cartea lui Vasile Vodă lupul cătră 

Ciocârlie şi Gherasim pentru partea Boldescului în Tuleşti de 

ales despre răzeși . . . , . 

7449 April 8, laşi. Zapisul nepoților lui Duraleu prin care 

vâud lui Vasile Corlat uricar trei părţi din Turbateşti cu &5 

lei cum şio vie şi o curătură eu 25 lei | Aa 

149 Mai 10, laşi. Zapisul prin care Maftei vinde lui Gli- 

gore Postelnie vornicul de Botoşani cu 15 galbeni partea lui 

din Popeşti la Vaslui din patrânul Patrăşevaei 

Pag. 

167. 
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984. 
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74140 Mai 18. laşi, Cartea velitilor boeri priu care intă- | 

pese vânzarea ce face Lupul şi Simion din Hârlău catră Ev- 

stratie biv logofăt a părților din Feteşti pe apă Crivdei drept 

5 epe cu mânzi . . 
Me 

1149 lunie 1, laşi. Cartea veliților boeri prin, cari întă- 

rese schimbul între Lupul Prăjescul medelnicer şi Gatlona, 

dând o:parte din Boldeşti (Suceava) cu părţi din. Taseani (Roman) 

309 

131 

1:49 Iunie 2, (regeste). Zapis de păciuială între lorda-.. 

che Cantacuzino vist. şi D. Buhuş vist. pentru ovivile rămase 

de la Coste Băcioe în Costeşti . , . , , 

7149 lunie 25, laşi. Zapisul Gaftonei femeia lui lonaşco 

Calapod prin care se tocmeşte cu fetele lui Gheorghe Calapod 

şi ia 65 lei pentru partea lor din Vascani .. . E 

7149 lulie 20, Botosani. Zapisul lui Nicoară, Moghilă şi 

Kelsia feciorii lui Tiron din Popeşti, prin cate vând a lor 

289
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“dreaptă acină din Moiceşti pe apa Vasluiului ua cincea parte 
dintr'un bătrân şi din jumătate de bătrân trei părţi lui Gli- 
gore biv postelnic cu 20 galbeni . i . 

7149 Aug. 16, Iaşi. Vasile Vodă Lupul dărueşte lui Pa- 
lade visternicul pentru slujhele sale făcute domniei una bucată 
-din hotarul târgului Bârlad despre Purtareşti. Se arată hotarele 

„9150 Decembre î4, Cernăuţi. Zapisul Ii lonaşeo Ilerta 
prin care dă lui Moisei din Dersca partea lui din Pomârla 
pentru 20 galbeni imprumntaţi, eu care şi-a plătit capul | 

„1150 Decembre 20, lasi. Zapisul lui Isac Moţoc "prin 
care se tocmeşte cu visternicul D. Buhuş pentru o parte din 
Movileni. luată în schimb pentru Boldeşti . . 

7150 Februar 18, Iaşi. Cartea lui Vasile Vodă Lupul că- 
v “re Avram de Ruşecior pentru pricina unor bui între Bekea 

din Bogdănesti şi Zapaliţă din Cereteoani . E 
7150 Mart 16. laşi. Cartea lui Vasile Vodă cătră Naşeul 

'din Muşeteşti pentru bucatele sale . . 
7150 Martie 27, laşi, Zipisul prin care popa Gheorghe 

„din Plopeni dă danie lui Enache Penişuară giverile agăi lui 
| Stratulat un loc de prisacă, cât va arunea' cu măciuea, pentru 

că şi aceasta a ajuta cu 9 coţi de şiftu şi cu o iapă cu mânz 
/ 1150 Aprit9. Matei Vodă Basarab dă carte la mâna lui 

/ “Eremia Ciocârlie din Moldova pentru a-şi urmări pe ai lui ru- 
mâni fugiţi din Moldova | . . . 

7150 April 18, laşi. Cartea veliţilor hoeri prin care ade- 
veresc că 'Lofana şi ginerele său. Arhip. vâud partea lor din 
Găureni pe Prut, lurgăi camărașul cu 150 lei . . 

7150 Mai 4, laşi. Cartea veliţilor boeri pentru vânzarea 
ce face Nicoară armaşul din Raman şi femeia -lui Zamfira cu 
100 galbeni a 2 fâlei şi jumătate vie la Cotnar, cătră Lupul Pră- 

„jeseuil medelnicer , . . . 
7150 Mai 8, laşi. Vasile Vodă Lupul dă si întăreşte lui 

lorga Cămăraş cumpărătura ce-a fâcut cu 150 lei în Găureni 
de la Nastusia şi Arhip . . - 

Dupa 7150 Mai 14. Tg. Frumos. Marturia hotarnică a 
Şoltuzului şi a celor 12 pargari din Târgul Frumos peatru a- 

' Hegerea hotarului Avrămeştilor despre Ciunveşti - 
7150 Mai 20, lasi. Vasile Voda Lupul dă şi întăreşte slu- 

„gii sale lui Ifrim părțile dio Baliţeşti cumpărate a 5-a parte 
partea Focşei şi partea lui Vasilie fiul lui Ihnat, cu 2 cat huni şi & 
oi, calul preţeluit a 30 lei iar oaia a 1 leu . . 

„7150 lunie 3, laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Cos- 
tantin Cauea jumătate din satul Găureni pe Prut, dând rămas pe 

) Blaga şi ai lui, cari <prijiniau cererea pe uric falş de la Şte- 
i “fan Vodă. Se pune ferae şi 24 zloți . : 

„Cătră 7150 August 7, Iaşi. Cartea lui Gavriil Hatmau şi 
părcălab Sucevei, scrisă la vătaşi şi giuzi pentru a nu învălui 
pe Toader Măţar, ţiganul căpitanului Macri . , 

Cătră :7150. Scrisoarea lui Gavrii Lupul hatman şi păr- 
„călab Sucevei cătră vătaşii şi giuzii țiganilor să lese in pace pa- 

4 

tru ţigani ai lui Gabăr paărealab . . 7150 Turbăteşti. Zapisul lui Toader Echim prin care vinde 
cumnatului său Curl: t, cămăraşul partea sa din Turbăteşti peni- 
tru 3 matce de ftuiu şi un bou de jug şi anume a cincea 'parie 

-din jumătate de sat -. . -. 
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Cătră 7150, (fără veleal). Cartea lui Vasile Vodă cătră 

pâreălabii da Neami, pentru moşia cumpărată cu 30 taleri bă- 

tuţi de Născoae din Moşuteşti de_la Iociuvgul . 

7150, laşi. Zapis prin care lonaşeo biv căpitan vinde cu 

10 lei batuţi partea sa din bătrânul Paătrăşcoaei din Popeşti 

de la Vaslui. lânga Mieleşti pentru o datorie de bani . 

Cătra 7150. (Fără an şi Inc). Serisoare de mărturie din 

partea preutilor şi oraşenilor a vatamanului de Munteni pentru 

hotarul locului daruit de Bârnowsehi Vodă lui D. Bubuş „vist. 

stricat ucum de Costeşti . . . 

Catră. 7150 (fără veleat). Hotarnica Criveştilor de lângă 

Târgu-Frumo< , . , , 

Catra 7150 (fără veleat). Mărturia hotarnică a lui Vasile 

de Mădârjâci peniru hotarul Criveştilor despre Pietriş şi schim- 

barea pietrelor de hotar . . Pa . 

7454 Noembre 18. Carte de alegere a Neniului drornic 

„de gloată în pricina de moşie dintre Ştefan şi  Moimăscul biv 

vel arinaş şi răzeşii lui în catul Bărboşii ot Cârligătara 

1151 Noem. 26, laşi. Vasile Vodă Lupni întăreşte lui 

lorga câmaraş cumpărătura ce a facut cu £00 galbeni în satul 

Ciureşti la vărsătura Delei în Prut, de la nepoţii lui Mihăilă Ciurea 

11541 Noembre 36, Iaşi. Zapisul prin care nepoții lui Mi- 

haila Ciurea vând lui lorga cămăraş partea lor. din Ciureşti la 

gura Delii cu 100 galbeni . o - 

1154 Ghenar $, laşi. Cartea lui Vasile Voda Lupul cătră 

Fortună biv comis pentru o iapă a lui Bachea păreălab . 

1451 Ghenari5, Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Ste- 

fan Bechea pârcâlab cumpărăturile facute în Bogdaneşti de la 

“ neamurila lui cu 48 ughi . . : 

7151, Genar 15. laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte iui 

Ștefan Bechea biv păreălab cumpărăturile făcute în Bogdănești 

de pe la mai mulţi răzăşi cu 80 galbeni ungurești , . 

1151, Mart 8, laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui lorga 

vel visteraic satele Ciureşti şi Ungheni, cu părţile cumpărate 

de. la răzaşi cu 900 taleri . SII 

2151, Mai 1% (regeste), Zapisul Grăpinei Prodăniasa pen- 

tru părțile din Şijcăuti, Rujavinţi, Cerlica A - 

7152, Oet. 21, Botoşani. Scrisoarea lui Damian din Me. 

diesti, prin care pune zălog partea lui din Medieşti pentru că 

fiind văcar la Pavăl vornicul i-a prăpadit 60 vite . ; . 

1152, Decembre 20, luşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte 

lui lorga vel vist. cumpărâtura făcută cu 100 lei în satul Ciu- 

resti pe Prut de la feciorii lui Ciocbină vatat _. , . 

> 17152, Decembre 20, laşi. Cartea lui Vasile Vodă Lupul 

cătea Vasile de Madarjaci să vadă pietrile şi să aleagă hota- 

rele satului vist. D. Buhuș despre Pietriş - A . 

Caâtră 7152. Zapisul prin care nepoiii Căzăcoaei vând lui 

Oancea jumătate in jumătate din Purbăteşti cu 10 taleri de argint, 

1159, Ghenar 12, (regeste). Cartea velitilor boeri pei za 

Avraam din Lucăceni în pâra ce au avut'o eu Toader Pârvu 

m Solomineca Cotela ot Hotin . J _ - 

pent 7152, Mart 26, aşi. Vusile Vodă Lupul întăreşte lui lorga 

vel visternic cumpărătura ce-a făcut cu 70 taleri în moşie co 

resti pe apa Delii la Prut, aşesa parte de la Vasile şi 

ghe Stârcea, strănepolii lui lon Stâreea . 
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7152, April 8, Iaşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Toma 
“Cantacuzino vel stolnie cumpărătura ce a făcut cu 20 ugbi în 
“satul Tupilați de la Ghervasie şi Dumitru Băia , 26 

1152, April 8, Iaşi. Vasile Voda Lupul întăreşte lui Toma 
vel stolnie cumpărăturile ce a fâcut uu 920 lei îa Tupilati de la 
-Măriea Brăioae nepoată lui Bleanda, după ce u schimbat cu fraţiiei 28 

7152, April 8, Iaşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Toma 
Cantacuzino vel stolnic cumpărătura făcută cu 12zloți în satul 
“Tupilați de la Catrina femeia lui lonaşco Hadăr şi ai ei . 30 

7152, April 8, laşi. Vasile Voda Lupul întăreşte tui Toma 
"vel stolnic cumpărătura ce a făcut în Tupilați de la Ghiarghită 
-şi surorile lui Arămia, Marița şi Kelsia dia Mihaăeşti pe Moldova 32 

7152, April R, Iaşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Toma 
Cantacuzino vel stol. cumpărăturile făcute în satul Tupilați de 

-la Irimia cu 22 lei şi de la Gr. Hadarcu 2 zloți . 36 
7 1152, April 14, laşi. Cartea lui Vasile Vodă Lupul cătră 

Patraşeo Boldeseul pentru moşia Scânteia a călug din Bârnova 8 
_ 7152, Mai 3, laşi. Vasile Voda Lupul rândueşte pe boerii 
„Racoviță Cehan, logofat al doilea şi pe Mateaş Sturza jitnice- 
„rul să hotăruscă satele Jugani şi Ciureşti pe Prut, cum şi Un- 
-ghenii, proprietatea lui Iorga vel postelnie . „158 

7152, Mai 20, Iaşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Şte- 
fan căpitanul din Dumbrăvița partea sa din Toreeşti. la Tecuci 
«cumpărate cu 6 ughi de la Trif, ficior lui lonaşeo Câuea și par: 
tea dăruită lui Melentie fiul preutului Chirilă. . „961 

, 7152, lunie 3. Iaşi. Cartea lui Vasilie Voevod Lupul că- 
vtră părcălabii de Neamţ în pricina dintre Crăstea şi Patraşco 
: Boldeseul biv armaş peatru Scânteia . . 

„1152, Iunie 11, Suceava. Grama, vel jitnicer dărueşteslu- 
'gei sale lui Petre partea sa din Epureni, căci că Pa căutat la boală 96 

7152, Iunie 25, Suceava. -Vasile Vodă Lupul întareşte 
Maărieăi femeii lui Petrică şi fiilor ei jumătate de sat din Lăcina 
“dându-i câştig de cauză în procesul cu Ion, fiatele vladieăi 
Evloghie ai Hădăuţului. Se pune ferăe 12 zloți „116 

7152, Aug. 6, laşi. Vasile Vodă Lupu dă rămas pe Va: 
“sile Corlat uricarul în juderata ce a avut cu Oancea din Tur- 
băteşti pentru purtea lui Marco, socrul Oancsi, din sat diu 
Turbaăteşti, cari prin zapis făcut cu înşălăciune se trecuse ca 
vândut lui Corlat, Oancea pune ferăe . . 

_ 7153, Septembre, Iaşi. Curtea lui Vasile Vodă Lupul 
“către Bolcesecul pentru sorocirea unor răzeşi din Popeşti . 23 

, 7153, Dee. 12, laşi. Vasile Vodă Lupu întăreşte lui Va- 
sile Corlat cămăraş cumpărătura ce a făcut în vie şi livadă. 
-de pe Crăiasă cum şi o pivniţă şi o prisacă din Rădiu, cu 30 
zloți de la ficiorii lui Duraleu . . . 

, 7153, Febr. 5, laşi. Vasile Vodă Lupu întăreşte Ini V. 
"Corlat camăraş şi la ai lui întorsul a două părți din Turba- 
teşti jumătatea din sus pentru 30 taleri de la feciorii lui Duraleu 57 

Ş 7153, Marte 4, laşi. Cartea lui Vasile Voda Lupul către 
părealabii de Neamţ pentru pricina între Boldescul biv armaş 

-şi răzeşii din Popeşti , , 83 
„7153, April 95. laşi. Vasile Voăă Lupul dă şi întăreşte 

lui Dumitru Buhuș vel spătar, cumpărătura ce a făcut cu 60 lei în Movileni. jumătate din a patra parte de la Ilinca, fata -lui Gh. Calapoad 
102 .
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1154, Febr. 20, laşi. Vasile Vudă Lupul întăreşte lui 

Evstatie biv logofat stăpânirea asupra catuluă Feteşti cu ne. 

ştee, cumpărate in schimbul a d epe cu măuzi şi cu 120 taleri 

trei apt alai & laşi: „Lvasco Cârjeu şi ai lui dau danie Pe- 

* i Grawmei, stolnicu art » di “eni. x 

hatman. unchiul lor > ea los din Epureni de la Orăş 

1154, lunie 1, Suceava. Cartea veliţilor boeri prin care 

adeveresc cum lordachi Cantacuzino vel visteruie, u cumpărat cu 

250 lei batuti silișt. Măujeşti şi parte din Bungeşti dela călugării 

maănaăstirei Bistritei, foastă şi lor cumpărătură de la Petru Vodă 

1154, lunie 12, Suceava. Vasile Vodă Lupul îută.eşte lui 

Iordache rist, cumpărătura ce a făcut cu 250 lei bătuţi în mo- 

şia Mânjeşti şi Bistriţa, de la călugării Bistriţei pentru o foa- 

- mete mare , , E , 

7155, Oct. 21, laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui lorga 

vel postelnic cumpărăturile făcute cu 200 lei în Găureni dela 

urmaşii lui Sima Mânzul şi ai ler . . . 

1155. Ghenar î, Ezereni. Dieta Dochiţei sora Mânjii uri» 

carului cum la moartea ei lasă ispravnică pe sora ei Nastusia 

să pue lui Corlat uricarul, să primească danie partea sa din 

Vacateşli pentru grijania sufletului său. timp de-un an . 

2155. Februar 25, laşi. Vasile Voda Lupul dă râmas pe 

călugării de la mănăstirea Uapenii din laşi în piicina cu 

răzaşii de la Ruşii de gios la Vaslui, pentru hotarul Corteştilor, 

Razeşii urmaşi directi ai lui Clanau spat. plătesc ferăe 12 taleri 

1155, lulie 13, Pomârla. Scrisoarea lui Pavăl Albota 

dvounit de gloată pentru alegerea părților din Pumârla ale lui 

Patraşco Ciugolea logofătul despre ceilalți razişi . 

7155, Aug. '95, laşi. Vasile Voda Lupul da cartelui Mi- 

hăilă vatah de cărăuşi şi la ai lui pentru u-si stăpâui părţile 

din Turbaătești, luate iu tarie de Vasile Corlat uricarul. Cerve- 

iarea e face căpitan Gh. Verga cu marturi , . 

1156. Marte 15 (fără lot). -Zapisul lui Tărzii prin care 

vinde lui lunaşeo din Costeşti partea lui din Oseaţi giumătate 

dintr'un bătrân cu 15 lei și 2 epe . . 

7136. Mai î, laşi. Zapisul prin care Simion Codău fiul 

tigancei neprt iei lui Grumazu vivde lui Vasile fratele îi Stră- 

tulătoae cu S galbeni şi 1 leu partea lui di; Grumăzeni 

1156, Mai 45 laşi. Zapisul Irinei fata lui Ștefan poteo- 

varu!, prin care vinde “un loc de easă lingă portita cea mică 

a mănăstirei Barnovschi din laşi, cu 80 lei lui Dumitru Ceoitorul 

1156. Mai 26, Iaşi. Cartea lui Vasile Vortă Lupul câtrâ 

Patraşco Boldescul din Răpezesti pentru a-şi căuta pre vecinul 

său Vasilie 
1156, August 

Joi lorga biv ve] s A 

biceni pe Bârlad, în gura Crasnei 
i i i lui Bogza biv logot: o . 

îi Logie N ust 5 laşi. Cartea ui Vasile Vodă Lupul că- 

lină Sava a lui Moglan de Muşeteşti pentru. pâră de pământ 

din Bogdăneşti, între Bechea Ştefan şi alții, Şi alegerea pe 

bară si Februar 22, lazi, Vasile Vodă Lupul dă şi intă- 

reste flilor lui Motoc ăvornicul jumătate de sat din Movileni, 

Surele Il 

2, Suceava. Vasile Vodă Lupul întăreşte 

tolnic cumpărătura ce a făcut în satul Bă- 

200 ughi de la Visarion 

46 

Pag. 

344 

97 

119 

165 

299 

194 

189 

14 

106 

17 

183 

2 0



— 362 — 

după pâra ce a avut cu neamurile lor şi judecata pe la mai 
mulţi domni . . ” . . 

7157, August î$, Iaşi. Cartea lui Vasile Vodă Lupul 
cătră Verga, căpilan şi allii împreună cu omul logofătului To- 
deraşco să aleagă hotarele Turbăteştilor despre Văcoteşti, în pricina dintre Vasile Corlat uricarul şi răzeşul său Oancea 

7157, August 29, Iaşi. Scrisoarea lui Toma Cantacuzino vei vornic al ţării de sus pentru plata de 780 lei ce Macri că- pitanul a avut să facă cătră Todiraşco a Zorei. . 
7458, Septembrie 12, Iaşi. Vasile Vodă Lupul scrie carte lui Macarie căpitanul pentru nişte fân ce sar fi fost cosit pe nedreptul lui Vasile Strătulat la Grumăzoae ot Fălciu 
7458, Septembre 22. Zapisul prin care Avrămia fata lui Dumitru din Roşiaci vinde lui Crucean Bomba şi femeii sale Urâta părțile ei din Albeşti şi Hăceni pe apa Strajnivei pen- tru o vacă cu vițel (Trei galbeni) o cergă (un galben) . 7158, Noembre î7. Iaşi, Vaasile Vodă Lupul judecă şi întoarce lui Gheorghe şi lonaţeo nepoţii lui Berizan. iazul de pe valea Nedeenilor după ce a întors 9 galbeni jupănesei lui Mâbjea uricarul, luaţi de 'Foader, ginerele oi . 7158, Decembre 13, Iaşi. Zapisul prin care lrimia fecio- rul Kivului cumpără mai multe locuri în Bârsăneşti de la ră- 7eşi cu ughi bani gala şi cu merțe de grâu biciuluite a 5 po- tronici mierța . . . . 7159, Sept. 27, Iaşi. Zapisul lui Arpentie ginereie lui Ştefan Poinici prin care vinde cu 7 galbeni lui Enache cămă- nariul cel mare, toată pariea sa din Zeameş şi Săcălăşeşii din gura Tazlăului . . . . 7159, Octombre 1, Taşi. Zapisul--paharnivului Lepădat din Săcăşori prin care vinde căpitanului Motan 8“pogoane vie şi ocina din Comora cu 3600 baui i , 1160, Ghenar 22, Suceava. Zăpisul. de mărturie al boe- rilor cum Isze Moţoc de Vaseani îşi vinde un loc de casă în Vaseani cu vecini lui Ioniță Prăjescul, clucer, cu 80 galbeni 7160, Mart 11, (regeste). Zapisul lui Toderaşco Avram din Lucăceni prin care îşi împarte moşia sa din Pilipăuţi cu fratele său Cristea . o. . . 7160, Mart 31, (regeste). Scrisoarea lui Cristea şi Tode- raşeo Avram pentru nişte bani, în pâra ce au avut cu maş- teha lor Braiasea , . . E 1160, April 20, (regeste). Scrisourea lui Ifrim Hăjdeu pentru împărtala satului Lucăceni pe & părţi: Cristea, Irina, Toderaşco şi Dumitraşeo RR . . 7161, Sept. 4 (regeste). Scrisoarea Neniului vornic de poartă în pâra ficiorilor lui Avram din Imeăceni pentru îm- părtala Lucăcenilor şi a Păuților . . . „._„ 7161,Sept. 5, (regeste). Zapis de învoială între cei 4 ficiori ai lui Avram din Lueăceni 

” 1464, Pevruar 24, Iaşi. Vasile Vodă Lupul dă- rămas pe 
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călugării de la mănăstirea Adormirea din Iaşi, în pricina cu - Iorga stolnic: pentru hotarele moşiei Băbiceni din gura Crasnei pe Bărlad. Se pune ferăe 24 zloți . . . „___ „Fără veleat, Vasile Strătulat dă lui Enaki Penişoară ginerile lui asa Stratulat a treia parte din bâtrânul Grumă- 
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zoaei cumpărat de el de la Simeon Codău, nepot îlei lui Gru- 
mează cu $ galbeni A . . 46 

Fără veleat. Zapis de vânzare a lui Ignat Herie căpi- 
tanu peutru o prisacă de la Gurmăzeni, dată cu 10 taleri lui 
Stratuiat sulgeriul, foasta lui cumpărătură de la Simion ficiorul 
lui lonaşeo Sprânceană 47 

Fără veleat, Oct. 3. Trei zapise de la Simion Sprân- 
ceană fiul lui Ionaşco Sprânceană pentru prisaca din Grumă- 

zoae vâudută lui Herăe căpitanul . , . 53 

Fără voleat, Fevr. 3, Muşăteşti. Zapis de cumpărăiură 

a lui Naşcul şi Simion pentru Roşeiori de la Vasile aprodul 
şi Simeon din Rădeni . . „940 

Fără veleat, Avg. 13, Prigoreni. Zapisul Neaniului dvor- 

nic la alegerea hotarelor Prigorenitor despre Avrămeni şi 

Ruseani pănă în Plotoniţa 245 

| Fără veleat, Sept. 13, Iaşi. Zapis de schimb prin care 

: Tacob Moţoc dă partea lui din Bodeşti ot Suceava lui Buhuş 

„vist. pentru parte din Movileni ot Roman . „296 

Fără veleat. Zapis de învoială între Buhuş vist. şi răzăşii 

de B oldeşti pentru chelt. de judecată a unui loc luat de Bărleşti 298 

Fără veleat. Zapisul lui Ion Calapod, prin care vinde a 

şesea parte din jumătate de sat din Boldeşti lui Miron Bucioe 

suigerul . . . „997 

Fără veleat. Zapisul Măricăi, fetei lui Calapod prin care 

vinde jupănesei stoln. Băcioc partea ei din Boldeşti eu 45 lei 295 

Fară veleat. Zapisul de alipire a părtilor din Boldeşti 

pentru ficiorii lui Gh. Calapod, alegere făcuiă de Patraşeo Cio- 

gole hotnog . . . 
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