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Il. 

7162 August 14. Iuşi.— Cartea gospod a lui Gheorghe Stefan 

Vodă dată lui Gligore Comisul să-şi ţină părţile de ocină din Moiaeşti” 

+ Ilw Gheorghie Stefan Voevoda. bojiiu milos- 

liiu gospodara zemli Moldavscoi, datam cartea dom- 

piei meale. boiarinului domniei meale lui G/igorze 

Comisul sp'tkuba ca să fie tari şi pulearnic. cu car- 

Ia domniei meale. aşi tinea şi aşi apăra niște părți 

de geină tau cumpărat el. la sat la Moineşti. cum 

au arâtat înnaintea domniei meale. și direase. de 

cumpărătur. pentrauka să aibă aşi ținea aceule 

părți de ocină cu lot venitul. pe direase dau cum- 

părat. iar altu nime să nu aibă tekbă a să ames: 

teca preste cartea domniei meale. 

Toe pişem. (aceasta scriem) 
u las let 7162 Aug. 14. 

Saam gospodina veleal. (Insuşi Domnul a 

poroncit). 

(Acta V. Miclescu. Surele VIII, 501). 

II, 
7163 Iulie 24. luşi.— Cartea gospod a lui Gheorghe Stefan 

Voda cătră Toderaşco din Soleşti pentru a face plata lui Gligorie 

biv comis din partea ficiorilor lui luraşco a Dochiei pentru 2 cai, 

luaţi câud răscoala fără de ispravă. 

Ilw Gheorghi Stefan Voevoda bojiiu milos- 

tiia gospodara zemli Moldavscoi. scriem domniia 

| m*k la sluga noastra. la Toderaşco din Soleşii. 

damuţi ştire ca domniei ! mble sau jeluit boarinul 

domniei mkle. G/igorse. zau fost comis. pre fecuri | 

luraşcai fetorul Dokiei. din Popeşti. zicându. că 

iau luat doi cai căndu răscoula | fără de isprav. 

Sarete şi Izvoade IV. 1
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neavând nici b irkhă. pentrauta d'kaca vei | ve- 
dk cartk domniei m'kle. iar lu săi faci plata depre 
dânsul | .preţ, de ucei doi cai. precumui va hr fost 
“pretul cailor. iar de nu va. | avik cu alla cu ce 
plăli. săi wpreşti toat(ă) parlk de wunz | cei sa va 
alge partk lui. la sat la Popești. şi la (loc gol). 
să lie | pre sama boarinului nostru ce mai sus 
serie. pănă i se vor plali. | caii. iar dei va park cu 
strămbul să vie să stk de fat(a). 

ToE WHulea=—aceasla seriem 
u las leat 7163. luli 24. 

Sam g(o)sp(o)d(i)oz vel'kl. (lusuşi Domnul a 
poroncit. 

(acta V. Miclescu. .Surete VIII 496). 

TU. 
7164 Felr. 26. Iaşi. Cartea lui Gheorghe Slefan Vodă călră 

vălămanul şi sătenii din Avrămeni să asculte de Iordachi biv vister= 
nic, căci domnia iaraşi i-a dat Ini, şi vornicul pus de domu să n'aibă nici o treabă. , 

+ Hw Ghiwrghi Stefan Voevoda. Dbjiiu milsliu 
gsndra zemli Moldavscoi. scriem domniia mea la 
vălămanul şi la toţi sătenii din sat din Avrameani. 
dămuvă ştire deaca veţi vedea carlia domniei meale. iar voi să aveţi a asculta de boiarinul nowstru de lordakie tau fostu visternie. pentru căci domniia mea m'am milostivit şi vam dat iarâşi lui cum aţi fostu mainte. pentru acesta lucru iar voi ca să a- veți a asculta de dumnealui întru tot ce va da în- văţătură. iar vornicelul carele lam fost pus dom. nia mea acolo să naiba nici o treabx. 

Toe pişem gpdnz. (aceasta scriem Domnia mea) „u Iaşi let 7164 Febr. 96. 
Saam gspdnaz velea]. (losuşi Domnul a 
(acta Albert Daniel, Surete VIII, 776). __ NOTA. Iordachi Cantacuzino, cumnatul lui Vasile Lu- pui, ese din ţară odată cu Domnul său (v. cronica lui Mi- ron Costin). Noul domn ii confiscă toate averile sale din Moşii, Şi scoate pe sătenii de pe satele luj de. supt as- 

poroneil)
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cultarea proprietarului, numindu-ie el; domnul, vornicei (a- 
dică primari), de care aveau să asculte. Deci în salele 
domneşti erau vornicei râuduiţi de domn, iar în satele boe- 
reşti erau vornicei rânduiti de boerul proprietar. 

Iordache Cantacuzino a lipsit din ţară aproape 3 ani. 
(1161—17164), La reintoarcere domuul îi dă toate averile, 
şi odată cu întrarea lui în stăpânirea averilor sale, reintră 
şi în drepturile lui administrative asupra satului, rânduin- 
du- -şi el vornicei lui. 

Cartea noastră vorbeşte de primele înjghebări ale vie- 
ţii comunale la noi în (ară, căci vornicelul era chemat a ad- 
ministra interesele proprietarului faţa de ţărani, el fiind ex- 
presiunea vointei slăpânului său, i 

IV. 
7165 April 14. laşi.— Cartea lui Gheorghe Ghica Vodă pentru 

călugării de la Hangul să-şi ţie heleşteul de lângă Târgul-Frumos, 
fâcut danie de Miron Barnovskie Vodă, de şi fusesa luat pe sama 
domniei de Gheorghe Stefan Vudă. 

Iw Gheorghe Ghica Voevoda. b.m g.z. M. 
datam carta domnii meali rugătorilor noştii. egu- 
menului şi a tot sâborul de Ja staa mustire de la 
Hangu să fie tare. şi pulernici. cu cartea domnii 
meali a ţinea haleşteul de la târgul-Frumos, care 
hăleșteu este lor danie. de la Miron Barnovski 
Voda. şi lau fost luat Stefan Voda de la dânşii pe 
sama domnii. iar acmu domniia mea. iar(â)şi leam 

dat haleșteul să fie pre sama călugărilor, şi să aibă 
al ţivia cum lau țtinul şi mai denainte vreame. cu 
tot vinitul. căci au zapise. de întărilură. şi de la 
alți domni ce au fostu mai denaiute de noi şi allu 
nime să nuaibă asă amesteca preste cartia domnii 
meli, şi nime să nu cutăze a tinea saua opri presle 
cartea domnii meaie. 

Saam gspduz velial. 
u las vleat 7155 msta apr. 14. 

(|. p. g.) + Gliguri 

(acta Albert Daniel, Iași. Surete VIII, 807).
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V. 

„7166 Febr. 12 Iaşi.— Cartea sospod a lui Gheorghe Ghica Vodă 
cătră Patraşeo din Boteşti şi lonaşeo din Miceşti sa-si lină parțile 
lor din Nisporeşti. 

lo Ghiorghie Ghica Voevoda. bjiiu misliiu gsp- 
dia zemli Moldavseoi. datam car | tea domuii mali. 
slugilor noastre lui Pătraşco din Botești. şi lui lo- 
naşco | din Miteşti. şi altor frați ai lor. cas hielari 
şi putearnici cu cartea domnii | meale. aş opri şi 
aş tinea a lor direaptă ocină şi moşie. ce au ciîn 
snt la | Nisporeşti.-ce va hi parta lor din totlocul. 
cu tot venitul. ce va hi pre atel | hotar. iar cui va 
părea. că are vro strabălate (sic). cu slugile noastre. 
ce mai sus |. scriem pentratk carte de ocina. să 
vie să stea de faț înaintea domnii meale | şi săş a- 
ducă şi direasăle. ce vor hi avandu. 

toe pişem. gspdmi. i nas ne budel (aceia scriem 
domnia mea. şi altfel să nu fie). 

u las 7166 febr. 42. 
Saam -gospodinz veleal. (lusuşi Domnul a 

poroneit). 

(acta D-na D. Roseti. Surete VIII. 66). 

VI. 
7166 Ap»il 14: Iaşi.— Gheovret . . - 

iei „e . ghe Ghica Vodă dă din nuu mă- 

Baruecplancului hăleşteul de lângă Târgul Frumos. dăruit de Miron 
Stefan Vodă. odă. după ce fusese luat pe sama domniei de Gheorghe 

Hw Gheorghi Ghica Voevoda. b. m. g. z. M. adecă domniia mea mam milostivit. şi am dat şi am intarit rugătorilor noştrri egumanului şi a tot sa- borul. de la staa mwnastire ce să chiama llaugul. unde iaste hramul Vavedeniia. prea cinstitei şi des- puitoare. a noastra luminată Şi pururea fetoară 

Maria. cu haleşteul de târgul Frumos. ce iaste pre 
tul actului ce să ține de hotarul targului. în 

nie si mi vigăturei. care haleşteu le iaste Iwr da- 
ŞI mmiluire. de la Miron Barnovskie Voda. şi lau
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fost luat. după a&ka. Gheorghi Stefan Vodă pe sama 

domniei. deci domniia nb. şi cu lot sfvatul (edea- 

mva) nostru am: socotit. că acel lucru sau fost Fa- 

cut fărâ de cale. pentru aka. domniia mt. leam 

dat haleşteul să fie iarăş pe sama lor, şi să aibă 

al țina cu lot vinitul, şi sa le fie direaplă wcină 

şi moşie. şi dare şi miluire şi uric şi înlărilura ne=- 

ruşiit nici dănăwarâ în veaci. de veci. şi altu nime 

să nu să amestece înaintea cărţii noastre. 
| nac ne budet. (şi altfel za nu. fie). 

u las vit. 7166. mstaa apr. 14 doi. 

Saam gspdnz veleal. | | 

lo Gh. Ghica Voevoda. (|. p.. + Gligori. 

(acta Albert Daniel. Iaşi. Surete VIII, 808), 

VII. 
7168 April 10. Iaşi.— Cartea gospod a lui Stefan Vasile Vodă 

cătră Doniei din Oboroceni şi Onutul din Miteşti pentru jalba lui lon 

Baudur şi Patraşco din Muucel contra Sacheloaei că le ţine. părţile 

lor de moşie şi direasele, cum şi contra lui Boul biv vornic. 

lo Stefan Voevoda. bojiiu. mlstiiu gspdrz zemli 

Moldavscoi. scriem domnia ma | la slugile noastre. 

la Doniă din Oboro&kni. şi Onuţul din Miteşti | şi 

la alţi oameni buni megiiași. de pren pregur. dă- 

muvă stire | că domnii meali sau jăluit. lon Bandăr. 

şi Pătrașco din Muncel. șalţi | fraţi a lor. dzicandu 

înainta domniei meale. că le țiu o moşie şi di | 

resăle lor. Săkeloae —din sat din Nesporeşti. șau 

nai mărsu cu carta | domnii meale. să vie întrebe. 

şi iau lepădat și hârtie de dzi ca să vie săș întrebe. 

și Ai nau vinit. acmu ii de iznoav au vinit la dom- 

niia ma deau făcut jalobâ—pentrakka daca viți ve- 

dea carta domnii meali , iară voi să strângeti oa- 

meni buni megiaşi de pren pregur. şis socotiți | 

foarte pre direptaate—că sau Jaluit și pre Boul 

dau fostu vornic. şi Boul | sau apucat. să vie după 

Paşti Marţi și să şi aducă şi direasale — deci ! de 

sa va afla în urici cas vânduli aceli părți di ocini.
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acestora vameni | iară ei să hie rabdatori. iară de 
nu să va afla în urice. nici va avea direas | să aibx 
lon şi Pătraşco aş ţine moşiea. şi să le dea și; 
direasăle. foarte pre direplaate. sâ socotiti nimaărui 
să nu faţă | riţi. toe pişen (aceasta scriein). 

Saam. gospodina velal. (Insuşi Domnul a 
poroncit). 

u las It. 7168 April 10. 
vel log. ucil. (Marele logofat a învatat). 
(acta D-na D. Roseti, laşi, Surete VIII, 67. Pecelea 

domnească în tuş roş. Hw Ijlejan noekoaa. Bar. a. MM. 
“Fapău, 1660). 

VIII. 
7168 Iunie 22. Iaşi.— Scrisoarea Neaniului logofat al 2, pen- tru pricina vnei curături de fânat în Nisporeşti, curăţită de Cazan. ginerele popei Lupşa şi vândulă de Cazan Boului vist. supt Ieremia Vodă. Se dă câștig urmaşilor Lupşei cum şi Sakiloaei. 

+ Eto az N'knul ftori lwgft fatem știri cu casta 
scrisoare a noastra. pentru | w curatură de fânalu 
ceu curăţit Cazan candu au tinut fata | popei lui 
Lupşe. în hotarul Nisporeştilor. deci parte de wtin 

| &eu avut Cazan la Nisporeşti. sau aflat vanduta 
de tatul lui Cazan | Boului visternicul. în zilele [- rimiei Vodă. deci așa am soco | tit cu wameni buni. să naiba Cazan traba întrata cură | tura căci cau eşit Cazan în vânzare. ce sa aiba a tina guma | tale de ata curâtură. Stolnitasa Sakilve. iar &uma- ta | te. să ţie wamenii. cari vor hi diu popei Lupşe | pentru căci sau af 
“Lupşe nevânduta şi sau tocmit | 
lor dinainta noastră întra atusta chip şi lem | făcut acastă scrisoare de la noi sa le hie de credință. si eu săugur | cu mâna mea am scris şi am şiiscalil. u Nisporești. let. 7168 Iun. 22 ui az Neaniul vtori logofet iscaal. 

sămentia 
al parta popei lui 
ŞI ei de bună voa 

(acta d-na D,. Roseti, laşi, Surete VIII, 68).
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IX. 

7168 August 24. Iaşi.— Cartea gospod a lui Stefan Vodă căbră 

Simion Nohot să cerceteze pricinu dintre Crucean şi Gapie şi Posto- 

laki Popoteaiul pentru moşie la Albeşti şi Hăceni, cumpărată cu o 
vacă cu vitel şi o cergă. 

+ Hw Stefan Voevoda. bojiiu mlstiiu gspdra 

zemli Moldavscoi. scriem domniia mt la sluga noa- 

slră la Simion fitorul lui Nohof. dămut ştire că 

dom | nii mikle. sau jeluit Crutan de Val'kn pre îi- 
torii Popotaiului | pre Gapie şi pre Postolaki. si- 
căndu cau cumpărat w parle | de wâin de la dân- 

şii. la Albeşti şi la Hăcani, şi lku datw vacă cu | 
vițăl şi o tergx bună pretuilă direptu. şapte lei. şi 

patru lei | bani. şi acmu ţăn ei şi moşia și buca- 

tele. nui întorcu. ce lau dat | pre moşie. pentru 

a&kia dkea vei vedk cartk domniei mile | iar tu 

să socoleşti ce le va fi dat prea&k moşie, săi faci 

plata | acelor bucate despre dănșii și să dai întru 

mănule | lui Crutan dacă sau luat moşiia, ce iau 

văndut. iar lor de le va park! cu strămbul să vie 

de faț la domniia m'k săi întrebe. toe pișem. (a- 

ceasla - scriem). 
Saam gspduza vel. (Singur Domnul a 

porontcit). . 
u las It. 7168 Av. 24. 

(acta. C. Leonida Târzii. Surete VIII, 199). Pecelea 

Domnească în tuş roş: + Hw I[leau. KoeoAa. BX. Mas, 

Tocn9. Bea, dloakon. 

X. 

7169. (Bogdănești). Zapisul lui Costan! n şi Nastasiei prin care 

vând partea lor din vadul Popei îi Lăzăroe cu 2 ughi. 

+ Adecă eu Costantin. şi cu fămeia me. Nas- 

lasie | scriu şi marturisim. cu cest zapis. a nostru. 

precum | am vândut a noastră parte din vadul po- 

pei şi am vândut | îi Lăzăroe. (m 443299.) şi lui Ju- 

raşeo din Hilipeşti. 2 ughi. şi în toc i mala  nostră 

au fost lon tomaărtan ol Bogdaneşti | şi Goe ol Ră-
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căcin. i Gheorghie ficor lui luraşco ot Ililipeşti | 
lon fitorul Stantului ol tam. şi pentru mai mare 
cre | dinţă ne:n pus şi pecețele. pişem (scriem). 

X px % 

vlet 7169. (4 locuri de degele) 
„Şi sau vândut pe fomele ture.“ 

(acla Weisengriin. laşi, Surete VIII, 235). 

XI. 
7169 Oct, 24. Bogdăneşti. Zapisul prin care Lupul şi Nastasia vând lui Vasile cu 6 taleri partea lor din vadul Popei cu gâvla pănă 

în moală, 

Eu Lupul şi cu femea m'k Nastasie. scriem Şi | 
mărturisim cu cest zapisal nostru. cum am văndul | 
a noastră parle din vadul Popii. cu gârlă cu tot pă | 
na moră. de nime nesilil. ni uevoit de bună | 
voe noawstră şi toţ oamenii nem înl(r)eba(t) şi ! 
nime na vrut să o cumpere. şi noi am văndut lui Va | 
silie şi fraților sai. d(r)eptu şes'k taleri şin | toc- 
mala noastra au fostu Fu(lga de Bogdănești | şi fra- teseu Vasti)lie, şi Gligorie Pleşe. ot tam. ii lon Roşea ot tam. şi Ghiorghie de Hilipeşti. ! şi luraşco ot tam. şi Gligorie fitorul Fulgai. | de Bogdanesti. Vastilie fitorul Cozmei | .din Vâtibeşii ( EHANGEIţIn,) şi aşijdere Vasti)lie fitor lui Fu(l)ga | de Bogdănesti. pânlra(c)e ne(am) pus şi pecețile ca săs stie. u Bogdăneşii u dom Fulga. (In Bogdanesti în casa Fulgai ! Oc. 24 dna. veleat 7169. 

FER e a 

9 locuri de degete. 
T şi mam tămplat şi eu Popa Nikifor de Bogdănești la tasta tocmală ca sas ştie. 
(acta Weisengriin. Iaşi, Surete: VIII, 235.



  

— 9 — 

XII. 
7169 Febr. 16 Bogdăneşii. Zapisul prin care Gligorea Mihnlui fiul Sofroniei vinde. o-prisacă şi un prilog la pivnilă eu 27 potroni-i. 
T Gv ranropie. a duxkvavu en Goiponia. cpuv (un) 

Măp | Tvpriezcv. KV ucr Banc a MeV EVA ai BaH= 
Ar 1 (0 BSkar) pc Aok. Anti (npucak)a avu | Ma... man 
ve ut |... mpa... can, AM 

WI tdi BaHAST 14 „pH NpHAor Aa unBinu, ca XHE 4- 
MEA Ip | dor cat dna atomic, uri aie Aa Ban rara, 
K8 MOT, | ui a BOT „pri TORAAA. BacHAHE BamzmManva. mu 
Vanrepu | Maeuvk. uni AMiizia Tacui. mu Iun tpeuopva 
Pomrzu. mu | Avnva Kprl. mu gacuate Pure, unui le 
kndjep, un aa : ateu avu Ac pe ptinpeiirp tu npik 
man (mâ)pe EpEANUILA | ditai Dvc Neue Rac pie, 

v Horazurki aa +âpae, den si. 
XXX XX kk 

7 puneri de degete 
(acta Weisengriin, Iaşi, Surele VIII, 223). 

XII. 
7169 Maiu 15. Zapisul Erinei, femeia Gligoteii, fata îi Patră- şeoae prin care vinde partea ei din Popeşti lui Apostol Golăe cu 11 lei, din bătrânul Pătrăşeoae. 

+ Adecă eu Erina femeia lui Gligorcei fatai 
Pălrăşcoae. din Popeşti scriem şi mărlurisescu. 
cu cestu zapis al meu cum de nime nevoit Di-pU- demnata ce de bună voia ma am vândut a mea 
dreaptă ocina şi moșie, ce am avut eu la sat la Popeşti. din tot locul ce va fi pre holarul acelui 
sat. din Datrănul zpănem'k Mi Părrăşewae g&umă- 
late. am vândut nepotumeu lui Apostol  fitorul lui Toader Golăe nepotul popei din Popești deci w am Vvândulu ausprici Je (seris eu alta cerneala) 
bani gala și miau plătit deplin precum am tocmit 
deci dintre oamenii mei sau din fitorii mei sau ne- 
poți mei nime să naiba a sa amesteca peste zapi- 
sul ineu întratastă ocina ce mai sus scrie şin toc- 
mala noastra au fostu oamini buni și bătrâni. anu- 
Surete şi Izvoade 1V. 

a
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me Toderaşco Soldan din Soleşti şi Gl/gori butu- 
maş otam. şi Stoian şi Gligoraşco ollam şi Tode- 
raşco olam. şi Vasilie zat Dumiiran. şi Albul şi 
lonaşco din Popeşti, și Mihalta otam şi Nacul otam. 
şi Căpotă otam şi Maftei ol Boldeşti şi Gligore olaim 
şi multi oameni buni şi bătrâni megi | iaşi au foslu 
întracaslă locmală a nuastră şi pre mai mare cre- 
dinţa neam pus şi peceţile şi eu Chirilă Colivâ 
am scris ca să să şlie. - 

az Kirilă iscal.  vleat 7169 Mai 15 dni. 
T Gligorua, ţ lrina, ț Costanlin, ț Vasilie, 

+ Albul, ț Sloian, ț Gligoraşew, ț lonaşcw, $ Mat: 
leiu, Nacul, Capota, Gligori, Toderaşew. 

Toderaşco Soldan iscal. 
(acta V. Miclescu, Surele. VIII, 4293). 

XIV. 
„7169 Iunie 22. laşi.—Carlea lui Stefan Vasile Vodă cătra Gli- 

gori paharnicul cei mare să-şi ţie în Popesti părțile lui Mieraut, lu- 
raşco, Vasile şi Apostol Golăe fraţi, căci că i-au luat 2 cai si alte 
multe când jacurile. : ! 

lo Stefan Vasilie. Yoevoda. bjiiu mistiiu. gSodra 
zemli Moldavsceoi. dalam carta domnii mali crediu- 
tos și cinstit Gligori păharnicul.cel mari. să lie 
lari și pulearnic cu cartia domnii mali.. a tinea și 
a wpri. toate părțile de wein. a lui Mierăut şi a lui lurașco şi a ivi Vasilie fratii lui Apostol Golae din Popeşti. pentiu doi cai ce iau luat dumisali 
când, jacurile (akSpiac). şi alte un'klte. pentru atka să aibă a le wpri părţile dintracel sat. iar d: nu i sa va plati paguba toata cu aceali părți să aibă a le wpri părțile şi dintralte locuri, . pană 9 plati paguba toată. şi alt nime să nu cuteaze a ținea Sau a opri preste carlia domnii miali. unak ne bud A (şi alifel să nu fie) u las let. 7169, Luni 99 E Saam gspâna veleal. . gospod. 

Racoviţ, vel logofet ucil p- Sospod, 
(acta V. Miclescu, Surete VIII, 495), 

i Să va
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XV. 
7169 Iunic 22. Iaşi.—Carlea gospud a lui : Stefan Vasile Vodă 

cătră Toderaşco de Soleşti şi Ionaşeo de Boldeşti şi Toader de Por- 

“eişani şi Îriwmiia de Micleşti în pricin= dintre Gligore paharnicul cel 

mare şi Apostol Golăe pentru jacul casei, bucatelor şi vânarea unui 

hăteşteu cu peşte. 

Hw Stefan Vasilie Voevoca. bjiiu inlstiiu gspdrz 

zemli Moldavseoi. scriem domnia ma la slugile 

noastre la Toderaşco de Soleşti, şi la Ionaşco din 

Boldeşti şi la “Toader din Poreişani. şi la lrimi a 

din Micleşti. daâmnuv(ă) ştire ea sau părăt de fata 

înainlea domniei miale. boiarenui domnii meali. cre- 

dintos şi ciustit Gligorie păbarnicul cel mari cu 

Apostol Golai. zicăudu boiarenul nostru câ iau ja: 

cuit Apostol cu frații. casa şi câtăva samă de 

bucate. şi au vănat un haleşteu. iar Aposlol sau 

tăgăduit denaintea dombii miali. cum nau foslu el 

la cel jac cu fraţii lui. pentrat deaca veți vedea car- 

lea domniei miale. iar voi să socotiți. şi să. înlre- 

baţ de oameni de va hi fost şi Apostol aluuce.la 

acel jac cu fraţii lui. să faceţi o mărturie să ue 

daţi ştire. 
Saam gspduz veleal. (losuşi Domnul a 

poronceil). u las leat 7169 luni 22. 

|. p.'gospod în tuş roş şters. 

(acta V. Miclescu, Surete VIII, 455). 

| XV. | | 

77169 Iulie 21. Iaşi.— Cartea gospod a lui Stefan Vasile Vodă 

pentru alegerea părţilor de moşie a Ii Gligore păharnicul cel măâre, 

din Popeşti, Burdugani, luând de la oameni de a zecea. 

Hw Stefan Vasilie Voevod». bojiiu milostiiu 

gospodarz zemli Moldavscoi. scriem domnia ma | la 

sluga noastră la din damuţi știre că 

domnii | mali sau jaluil. boareuul nostru Gligorie 

păharnicul cel mari | zicându că are. neşti cum- 

părâturi de sat la Popeşti. şi la sal la Burdu ! 

gani. şi pre aiurila. pentrata deca vei veda carla 

domnii mali. iar tu să mergi. aco(lo) la: Burdugani.
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şi la alte sate pre | unde va ava cumpărături. şi sai 
le alegi loale atali cumpărăluri. precum îi vor spuui zapisali. şi precum şti (pu) oameni. şi daca) 
i le vei alage toate. sa i le stalpeşti. iar cini va fi arat sau va [i cosil | pre atali cumpărături a lui. să aiba. boarinul nostru. ce 'scrie | mai sus a le lua de a sata (saua) din păine (nauue) şi din invaț și din tot | vinitul. şi precum vei alage atale cumpă= râluri | să avem şire (ip) cu w scrisore. 

Toe pişem. (aceasta scriem). 
u las let 7169 luli 21. Saam gspdux velal. (Insuşi Domnul a poroncil). |. p. în luş roş.. Racoviţ vel logofat ucil. 

(act!a V. Miclescu, Surete VIII, 497). 

XVII. 
Pării. veleat (Pope 7169 Maiu 15).— Zapisul lui Paval Hciorul lui Toader Moţoc din Boldești, prin care vinde lui Duimilraşeo Pe- tran parle sa şi a surorisa Avrămiei 1% din "74 sat Boldeşti in pret de 7 galbeni. 

” 
T Er nagzaza eavpva avu "Toap Meu wr  Bw- ACIN. „AHevatn mzprvgiceckv kv user ganiue | aa me ura 44 Eătave napT'k avk mu a copipu am'k  Sapamiru, An car au Bvaaeiiu | AHnaarp'ks napre a Tpee naprk mu W_A0 EAHAVP avu Ăvanrpauv Merpau ae Goanţriu. SPENT urkrire raaenu Banu Bvuu sd CAN HE Avi | un de. WYpHASp avu Wuntz un a0uune NI tun nekazrira. au ca || anca ASainTpauiko a aue tu Sante ASateckS pe AMECTB AWE8 | Ann anu mu AU NzASpe. mun aaa au: AST. Annanurik a APA Watenu || cSuu un RĂTpznu, mu Pip, anSa A nnannrerk No TgononSaSu Lewprie vom Ge || ae. n TSaaep. Tanroguie kvuvmam, Teoatpauine  Illsa- Aa... "Toac || parts cuz Guanwu Madre, Lioprie unea AĂvauTpauiko. rog | r.e MEIEDVA ka cz die wunuz un Mee „pi E'kun. necazrur usu MAE Amt | pioaa al cav AH carbuni den ca nauga nSr'kp au “MToapuc unu w. AZH2Wp | puna CEDHCopen abac cac wie, ci Saune uneaa V'eoprie Ion 

  

"pononi,
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(acla V. Miclescu, Popeşti. Surete VIU, 432). 
Toader Moţoc e fiul lui Simeon Moţoc 'dvornie. EI 

are de fraţi pe Iacob Motor, Nekita Moţoc şi Lazor Motoc 
şi pe Tecla. El lrăeşte supt Vasile Lupul. (Surete III, 136). lar marturii aduși mai jos se găsesc adeverind şi în zapi- 
sul din 1661 Maiu 15: 'Toderaşco Şoldan, Gligori Buciumuș, „ele; deci dala doc. e după 166). 

XVIII. 
7138 April 2. Taşi—Alexandru Radul Voevod milueşte mănăs- lirea Uspenia din Vaslui mitoh Zogravului din muntele Alos, cu hra- mul Sf. Gheorghe, cu o vie din fața târgului, cu livezi şi cramă, 

toate foasie domneşti, 

+ Hw facăanaps ROEROAA CIIZ NOKOHHArE Pagsa noe- 
EOAA. BX Macriio renApa 364 Mwaaatckeu. ww CENA: 
RM MacTukoack. n HOMHacgațoai, craa Meanv aonacrup 
wP 'Ppar Hacavioa. ee ee Xpam craă Venenia np'kenik- 
ru gaguue iau RUE HA IpucHoAgui Magia. exe ec MeEToy 
A €Păa ropa gouckare. monacrup ranatia 3VrpAgă, rate 
ECT Xpăâi CTTO REAHKO AZUNHRA un noB'kAonocaa, Tewgprie. 
TAd NOAHAOBAJOM. CA EAHA BHHOTPAA,. BA NpOTHE 'Tpar gac- 
AS. ca cagoge. n ca miere 34 npame, ke aueuliu Upăd: 
Bă PCNAPCKA. 84 4WUKOA "para Bacavio. io aa cc cr'Rite 
AMOHACTHp. AWP PCOABAMN NpAtaa WTHuv Hi Aaanie. HAM 
Bani. ca tzc'kun AokoAoa, NENOpVUntA Hekoank ua B'Brri 
e'kunin, n PAKOARAEGE K'TO BA H3BEpeT, 0 Hol naut. 
Bifuen reuapa $ naur 3emaii Moapancr'ku, n mom Ad Hu: 
MAE? NOTRPZANTH HAI  MHAORANIE Hoke MHAOEAXOA CPaa. 
Monacrup, n un Aa ch us Saniuarr Hp cna  aneroa 
NdUM, S fc BAT. 4E3pau. an, BG. 

Gaam renanta eă'ka. | 

| T DATPauiko,
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lo Alexandru Voevod fiul răposalului Madul 

Voevod cu a lui D-zeu milă Domn țarii Moldovei, 

ială domnia mea m'am milostivil şi am miluil sfânla 
rugă mânăstire din târgul Vasluiului, une este 
hram sfânta Adormirea prea sfintei stăpâuei noa 
stre de D-zeu născătoare şi pururea fecioarei Maria, 
care este metoh la sfântul munte al Alosului ma- 
năstirei numită Zugrafa, unde este hram sfânlu ma- 
vele mucenic şi de biruinţă purtător Gheorghe, u- 
ceea am miluit cu o vie în fata târgului Vaslui cu 
livezi şi cu loc de cramă care au fost dreaptă dom- 
unească de ocolul târgului Vasluiului. Deci să lie 
sfinlei mănăsliri de la domnia me dreaplă ocină 
şi daanie şi miluire cu late venilurile. neruşeil 
nici odânăoară în vecii verilor; şi aşijlerea pe cine 
D-zeu îl va alege după viața noastră spre a îi 
domnu în a noastră ţară a Moldovei şi acela să aiba 
a înlări a noastră miluire care am miluit slânta 
mănăstire şi altul sa nu se amestice înaintea aces- 
lei cărţi.a noastre. 

Insuşi Domnul a poroncit. - Pătraşeo. 
Iw Alexandru Voevoda. 

(acta Hina, laşi. Surete VIII, 967). Este o traducere 
făcută la 1801 Aug. 2 de poleovnicul Paval Debrici ot Mi- 
tropolie. Pecete mică în ceară. 

XIX. 

Fără dati (aute 7140).— Zapisul Măricăi fata lui tav de Sanceşti, prin care vinde lui Stefan Bechea biv parealab par- tea sa din Bogdăneşti biv parealab cu 30 galbeni; cum şi alte părti cumpărate de Stefan Bechea '/ din '/; partea Rălaci, cu 6 ughi si "ls din partea lui Nekita şi lui lon Praznic cu 12 ughi. ' 

Adecă eu Marica fata lui lonaşcu Vatavul 
Săuceşti şi cu fetorii | mei, Gligorie. şi 
Kelsia. noi de bună voa noastră de 
nice asupriţi. am văndut a mek 
şie | din fuwmaătaie de sat 
în ținulul Romanului | ce 

lonaşcu ra- 

de 
Tuica şi 

nime | nevoiţi 
diriaptă wein şi mo- 

de  Bogdaneşti ce sim 
să va alkge part'h m'k
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de pre fraţii mei. a&kia am văndut eu frătine | meu 

lui Ştefan Bhr'k biv prăcălab. din dirkse şi din u- 

vice, ce are moşu meu Brk de la Pătru Vod. şi de 

la lancul Vod. şi deplin nui plă | (Lit) întru mânule noa- 

slre cu 30 (4) zeci de galben buni | ca săi hie lui w- 

cin şi moşie neclă(ti)tă cu tot venitul din tot | di- 

naintk a wmeni buni. preuţi și slugi domnești.-- şi 

au mai! cumpărat sluga nostră B'butk. iar dintra- 

trkia &umatate de sat | din partk Pelrei lui Paun. 

dinacinăk parte. din partk popsi lui | Ihnat. gumă- 

late ce să va alkge. partea Bâlăei. şi deplin | miau 

platit întru mâna m'k cu Dani gata. s ug buni ca săi 

hie lui wein și moșie. cu tot venitul din tot locul. 

dinain | uk a wmeni buni, preuti şi slugi domnești. 

—şi aşijderk | eu Nekita fetorul lui lon Praznic. 

tap am văndult Bei de Bogdănești. | din parlk Pe- 

trei lui Paun. a cin&k parte. ce să va alkge | par- 

tea părintelui meu lui Iwn. iar dintra&klk  dir'kse 

ce mai | sus seriu. şi miau dat 12 ug (8r) buni. ca 

sai hie lui wein şi mo | şie neclătit. cu tot venitul. 

din tot locul. dinainl'k a wmeni buni. preuti şi 

slugi domneşti anume Ihuat de Prajeşti i şi Neki- 

fwr şi Toder. şi Frăţiiau de Bogdănești. | şi popa 

Chiril de Prajeşti. şi Gavril vist. şi Sava. şi | .... & 

de Bogdănești. şi lon vist. şi Andronic. și Da | vid 

şi Gurie dkeolk. și mai mare credință v'km | pus 

peceţi. săşi fac și dir'kse domneşti. de prk ace! 

sta zapis al nostru. 
FR RE E 

6 puneri de deget. 

(acta Gr. Tabacariu, Bacău. Surete VILI, 374). 

lonaşco vătah trăieşte supt Petru SŞehiopul,. (vol. II, 

“87, 89, 9i);iar Stefan Bechea îl vedem trâind pe la 7138. 

(ldem II, 55, seq.) şi supt Vasile Lupul (vol. M1, 177 seq.)
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XX. 

vei e hramul SE Ciudat BEStralie Dabija Vaslui mate DANIS: lei Zone lu Seo Alos un Vad de moară cu mori gala în Vaslui, foaste domneşti. 

Hw Gacrparie Aaa ROEROAA. BE. a. rr. a. AM wo PCNAEAMu | Smaccrueuțoa. n NOHORUȚoM. n Srap4 Anțoa. 
erku AMicTHp. ro ec Rana | TPAL  BacaSiockoal.  ae:ke cr Xpăa CLEO HI CAdBHATO REAHKO AvInRA, ui notkao | UC XeRă Bou Lewprie. KOTPOpA ec meroţ. 40 cvaa Popa flagoui: CKAĂ. A0 MOHACTHp nacataa Span. ca EA bpSa za manu, H CA dh ua noronk | nacavio, us e'kue mor manu pat PENApekbi. Toro pan ui wm PENARSAMI Aa Sare pata | W'Piina. n NoTRpakAtie. HI AIAORANiE, "roua Ronaureritca= niki cmiku Merg | ea Bcaai ACXOACAL, H9WTo Wii ataa Hap'kacnie n wm HHUIUX renAgin np'kikae uac Ritiu | HE NOPSLIEHHOA, HUKOANE 14 R'kini R'hunia. nun Aa ch He Smnuiaer, 

Gaam renanz ReAkA.  $ rac EAT. Fapo en, 3. 
T anocroa, 

lo Evstratie Dabija Voevod. cu mil Domn Ţării Moldaviei, iata domnia me nam miloslivil 
şi am întărit. sfintei mânăstiri. ce-i lânga largul Vas. 
luiului, unde esle hranul sfântului şi slăvitului mu- 
relui mucenic Şi de biruința burtălor a lui Ilristos 
ostaş Gheorghie, care este meloh lu sfântul munte al 

tosului la mănăstirea numita Zugraf, cu un vad 
de moară Şi cu mori în apa Vasluiului, cate a [osti 
acea moară dreapta domneasca. Drept aceea Şi de 
a Domnia mea sa fie dreapta ocină şi întărire Şi 
miluire acelei de mai sus Scrise sfintei mănăstiri cu 
toate veniturile, penlru că ea au avul direase Şi de 

a lui Donmnrzeu 
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la alți domni înaintea noastra fiind. neruşeit nici o- 
dănăoară în vecii vecilor şi altul să nu se amestece. 

Insuşi Domnul a poroneit. 
In laşi la anul 7170 Febr. 7. 

lo Istratie Dabija voevod. Apostol. 

(acla Hina, laşi. Surete VIII. 965). Pecele mică ceară. 

XXI. 

7167 April 23 Iaşi.— Cartea lui Istrate Dabija Vodă cătră par- 

calâbii de Fălciu şi eatră Lupul armăşelul să urmărească pe Hol- 

tenie, contra căruia sau jăluit Enake şi cu Patrageo, închişi în tem- 
niță, că i-au fost dat lui Holtenie 13 epe cu oi şi 2 boi, pentru bu- 
eatele păgubaşilor. , 

Iw Istratie. Dab(i)je. voevoda. b(o)jiiu. m(i)los- 

ti(iu) g(o)sp(o)d(a)ra zemli Moldavscoi. seriem dom- 

ni | e mea. la Parealabii. de Fa(lciiu, şi. la Lupul. ar- 

măşealul. carele. am trimis. domnie mea. a.| co- 
(10). să îubli lui Romaşco. damuv'k ştire. că domni. 

mel(e). sau jkluitu. Enaki şi cu al|tk. soţii. a lui. 
&k au paguba. de ep*k. sicăndu. ei. şi cu furul. ca- 

rele. estk. de fak | în Lkmniţk. anum(e) Palraşco. 

că ai dai. lui [Holtkoie. trei sprkzec(i). capelt. de 

ape. cu wi. lui Holtknie. pentru bucatelt. tuluror. 
păgu(ba)șilor. iar Hol | tkuie. au măneat. ale. 

epe. şi au făcut. &k iau fost. voce. cu dănsele, nu- 

mai &k estk. ol|iapă. şi oile. &k uu. adus. de la. 
Tatari, şi păgubaşilor. nau dat. nemă | rui nemică. - 

dintea&kle. bucate. pkulratke. daca vei vkde. car- 

(k. domnii mel(e). [să avkţi. a lua. ată. le. bucale. 

cik au adus. de la. Tătari. iar de nu vor hi şi le | 

va hi petrecut, voi să luaţi. pr'ktu. de. atăle, trei spri'k- 

zet(i). ep. cu oi. și | 2. boi. a furalui. de la casta). 

iui Holtkni. şi cu oi.. şi ]2. boi. a furului. de Ia 

  

  

        

  

  

  

-cas(â). lui Iloltkoi. si sa dai. lui Romaşto. și soţii- 

lor lor. să hie || pentru cheltuiala. lor. de la toli pă- 

gubaşii. cari. au. avut. pagubt. de ape Și | le estrk. 
: întor&k. cheltuiala. lui Homașco. iar: de nu vel. 

Surete și Izvoade IV. 3 
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Aavk. &k lua. şi moşie să să pietăluiască. şi să să. 
de. lui Romuaşco. pentru cheltuiala 'lor. de aesta. 
serie | domnie. mt. și îutralt chip sa nu faci). dar 
lui dei va park. cu (s)tr'k(m)bul. să vie de latk “ȘI 
de. va hi. ascuns.u la cin'kva. bucate Ilolţeanie. să 
lrimiți dumukala. sa le ai. 

Saam g(o)sp(o)d(i)na axaza. 

u las valat. 1170 april 23.1 

(acta .D. Lascar, Grumezoaia, Surete VIII 142). Pece- 
tea în lus, şteausă. 

XXII. 
7170 April. 25.—Zapisul prin care Pustolachi adivereşte că ima 

lor Avrămia vânduse lui Crucean partea ei din Albeşii şi Ilăceni 
prutru o vară cu vițel şi o cergă, biciuluite 7 lei, şi 4 lei bani. A- 
poi ficiorii Avrămiei întorcând moşia de la Crucean, si neavând bani de dal, Vadă a dat moşia tot lui Crucean. 

Adecnle cu Postolaki şi cu fraţi mei. seriem şi 
mărturisim cu cest | zapis al nostru siugori pre noi cu 
sulletele noastre. cum au vândut pa | noastră Avră- 
mia a ci direaplă moşie din Albeşti şi din Xawkui. au 
vandul Avramia fata popei lui Dumitra lui Crutan ca 
săi lie moşie a lui | direaptă şi. fitorulos lui în veac 
de veac. şi au dat pre dansa o vac cu vitel | și o cergă ca 1 lei şi 4 lei bani. apoi sau scolat licori ei anom Gapie ! şi Filip și Nuţul de au loat mo- şie înapoi și bani nau avot sai întoarea lui | Cru- can, apoi. Crutan suu dus la wod ŞI au făcul car th lui Vodă sai întorcea | bani. ci bani nau avol și iar iau dal moşie ca s(â) săi fie moşie în veac de veac. i şi atea tocmala sau făcut - divire  omin buni anum(e) Onilă ot Sirbi. şi Costantinn Basie de Docolina, Ignat Intinge  ottam | Stratul Carpan ol lam. Răzvan Postoluki, Frunt M cari i Aa lei țigan Cabăran Şi nentru mai marie | Mat. 

ligan, Ca > ŞI Tu mal mari credinta neam pus şi degelele ca s(a) sa știe. în veaci. : 14 Aa . Pi T GOuzaz, Roca ina „eri | n i “i Postolaki, + Fruntes T Mac ie Maftei i Razvan, ş, acarie; Maftei, + Capăran. facta C. Leonida Târzii, Surete VIII, 198),
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XXIII. 
7170 Iunie 22. Iaşi.—Islrati Dabija Vodă întăreşte lui Toma Cau- 

cuzino vel vornic din ţara de jos cumpărătura ce a făcut-în salul 

Bădeştii, de pe Moldova, de la Onutul, şi Vasile lonaşco şi Ana cu 

19 jumătate galbeni. 

Iw Evstratie Dabija Voevoda. bjieiu. mislieiu. 

gspdra zemli Moldavscoi. adecă au venit | iîunainla 

uoastră. şi înnainta. a lor noştri Moldoveneşti ho- 

iari. a mari. şi a mici. al nos] tru cinstit. şi cre- 

dintos boiaren. Toma Catacozino marile vornic de 

la de &os. şi au arătat. înnainta noastra. un zapis 

de marturie facut denainta. a multi boiari şi | îi- 

ori. de boiari. şi megiaş de pren pregiur. anum 
Stefan Petritaico tau fost. sulăar. şi i Kiriac Sturza 
tau fost jicnitariu. şi Ghiorghie Ipifanie, şi Cazan 
Blian | dk. scriindu. şi marturisindu. îutracel zapis 
cum au venit. înainta lor. Onuţul. | şi Ionașco. şi 

Vasilie. şi sora lor Anaa. de a lor bună voe. de 

nime nevoiti nici asupriţi: au vândut. a lor diraptă 

ociună. şi moşie. din hotarul. satuiui Bădeştilur. ces 

îu tănu | tul Sutavei. pre apa Moldovei. treizeci şi 

trei. de pământuri. tau fost.a lor moșie alasă | despre 

Mibăeşti. din parta de sus. atala lau vândut. a lui 

nostru cinstit şi credintos boiaren | ce mai sus scriem 

oma Catacozino marili vornic de tra de os. di- 

reptu nopspraseti gal | beni. şi Sumătale luți bani 
gata. la mâna vânzătorilor. cari (sintu scriş mai 

sus. pen | tra&ka. si domnia ma. deacă am văzul. 
acel adivărat zapis facul. şi isecalit. de vân | zatori 

şi de acii boiari. și fitori de boiari. şi megiiaşii den- 

pregiur. domnia ma. am cre | zul. şi am dat. şi 

am îutăril a iui nostru ciustil şi credintos boiaren. 

Toma Catacozi | nu marile voinic. de ţara de gos. 

cu acali treizeci. şi trei de pamânturi. în hotarul 

sa | tului Bădeştilor ces. în. ţanutul Sutavei pre apa 
Moldovei. ce iaste alas. din parta. | de sus. despre 
Mibaeşti, cu sa fii lui diraptă ocinnă şi  cumpără- 

lură. cu | tot venitul. şi uric de întaritură. neclatit.



şi neruşiit (HepSwin) în veaci. si altul să nu să a- 

mastece. pread sim lislom gospodslvami (inaintea 
aceste, cărți a Domniei meale). 

Saam gspdna veleal. (lusuşi DI. a poroncil). 
u lasoh vleato 7170. msta luni 92 dui. 

Racovit vel logofat iscal. Liron pis. 
Iv doseste iscalit Patraşco Danovici treti logofat. 

(acta Sp. Irimescu, laşi. Surete VIII. 130). 

XXIV. 
7171 Mai 3. Iaşi.—Cartea gospod a lui Eusxtratie Dahija Voda 

cătră Costantin din Neguşani pentru pâra ficiorilor Bechei din Bog- 
dăneşti pre ficiorul Gavriiei pentru 7 boi, o vacă cu vițel si un Icu' 
bani, iar pe ficiorii lui Dolie pentru 2 lei. 

T Hw Evstratie Dabija Voevod bjiiu mistiiu 
gspdra zemli Moldavscoi. | scriem domniia mea la 
sluga noastra la Costantin din Neguşaui | damuţi 
ş(lire că domnii inale sau jaluitl slugile noastre le- 
torii | B'brei din Bogdăneşte pre litor Gavriţai de 
acolo zicându | că liau dat tatasau Bata (7) 3 boi 
Şi 0 vacă cu vițel şi un leu banij pre o moșie şi 
ficorilor lui Dolie doi lei bani. şi acmu ei | (iu si 
bucatele şi moşia far isprava. peulru aka i dac 
vei veda carta domnuiiei (4onineu) mali. iar tu nu- 
mai să le | faci plata de pre ficorii. Gavriţai. pret 
de acei 7 boil şi o vacă cu vital şi un leu > bani şi depre fitorii lui | Dalie preț de 2 lei. şi sa dai pre mâva ficorilor | Bikrei.iur cui va parea cu strambul să vie sa stea fal(a) la divan.Site pişenmu. (astfel scriem). Saam gspdua velăl. u las It. 7171 mai 3 dui. 

(acla Gr. Tabacariu, Bacău, Surete VII : Pete in tuş roș cu data ape. ete VII, 510). ecule 

XXV. 
7172 Dec. 20.—'Zapisul prin care 7ălogesc Îni Toader Bostan din Ocn 

Curiţa, din Ciuugi, căci ea 
său de Tiron. 

Adecă eu Toader Coste ot Bogdauesti | ună cu femee me. şi cu  fetorii mei | lon 

are 'Poader Uislea Şi cui sai da O ă pentru 100 lei partea lor din şa platit o moarte de oin, făcută de ficiorul 

înpre- 
n Și Alexa 

  

ţ i 
i 

 



şi Gabar şi fiieame Marie. | făculamz scrisoare 

noastră la mâna nepotu | lui meu "Toader Bostan 

ot Ocna precumz | să s(a) ştie ca nem rugat de 

dumnelui de neu facut bine cu o sută de leide a- 

m | plătit o morte de wina care iu facut | fecorul 

nostru Tiron şi noi ama pus zălog | moşiia nostră 

din Curiţa diu tuvgi ! pănă în curmatura poenii 

popii cupă ; dur cu poeni ce Sar veni. parta ma 

şi lîn salişte. în Bogdaneșii ce me sar veni parte 

ma pănă sora da.buni iar nedaudu bani | .să raâ- 

nâe moşie de istova săi fie driapla ! moşiei ocină 

în veri. şi pentru cre | dinţa namz pus degetili mai 

&os | ca să sta) creză şi căndu sau tăcut acesla zapis 

| sau tâmplat prioți şi oameni bă | trâni cari şau pus 

numili mai $os. let 7172 aikemaspi K At. 

+ Eu Toader Coste plat., 1 Eu lon cun ego plat., 

+ Eu Gabăr plat. sun! ego. 1 Eu Alexa plat., ț Eu 

Marie fiicame plat., ț Eu Tudosie sotu lui Toader 

plat., + iu Popa Sava ot Bogdaneşti, + Eu Petri 

mart, Eu Nicula Gomaărlan mart, + Eu Necula 

sua Ursul ot Bogdănezti. 

(Acta Weisengriin, laşi, Surele VIII, 241). 

XXVI,. 

7172 Febr. 1. laşi. —Zapisul prin care Văsian şi Todora a Măg- 

dalinei vând lui Neculai Bubuş vel logofat partea lor din Hărtăneşti, 

jumătate din partea lui Simion Cojan. 

- Adeca cu. Vâsiiau. cu lâmea wk  Todora. 

fala Magdalinei. nepota. lui Simion. Cojan. de Har- 

teneşti. scriem. şi mărturisim. cu cestu, zapis. al 

nostru. cum noi. de buna voe nostră. de nim, si- 

liţi. nici înprksuraţi. ce de a nostră. bună. voe, am 

vândut a nostra. dereaplă. ocină. şi moşie. ce ni 

se va. alege. din parte. lui Simion. Cojan. de Ilaăr- 

taneşti. Siumătate. o am vândut. dumisale. logolă- 

tului. Neculai, Buhuş. din tină, den fanat. den 

vatra. de sat. den tot locul. 1 cu tot. vinitul. 

dereptu.... ca sâi lie dumisali. dereptă “ ocin.



și moșie. de cumpaâratur. de la noi. şiu  tocinala nostra. au fostu Patraşcu. de Beresti. vatavul du- misali. lui Vasilie marele vornir. | de ţia. de Sus, Şi Ivașcw. sin Malai ot Patrăşcaui. şi lon ! vornic, de Galbeni. şi Iacob ot Ilalauceşti. Vasilie. Vesel | de Valeni. Eu. Miron. dascal]. de Halauceşti. am Scris. aces ! tu zapis ca să s(a) şlie. 
“u las vi(-at) 7179 lev. |. T Vasiian, + lacob. + Vesel. + Ion. 

| az Pătraşco vătah, 
(acta Weisengriio, laşi, Snrete VII, 295). 

XXVII. 
7172 April 27 Iuşi.—Zapisul prin care Văsian şi 'Pudura vând 

lui Neculai Buhuş vel logofat partea lor de vcină şi moșie din Iăr- tăneşti. 

T Adeca eu. Văsiian ginerele Magdalinci. şi cu fămee me Tudora. fala | Magdalinii. scriem şi mârlurisim. cu ceslu udevarulu zapis al nos ! tru de a noastră bună voe de nime. nesaliti vici. asu- priţi. am vândut a noastră | direapta w&ina ŞI mo: şie. den satu den Haărtaneşti. lowat. parte | noastră. ce să va alege. den cănpu şi din țarina. și den tot locul | cu tot vinitul. atesta w am vândutuw. du. misale lui Nicului Buhuş: i mare stolnic. pentru lei bătuţi. şi mi au făcut deplin plata | întru ma- nule noastre. pentracka. ca sai Be dumisali diriapla | ocină şi moşie în Veci şi să aiba aşi faci dumua- lui şi diresa | domnești. iara dentru noi sau dentru a noastră sămenție sa naibă nime | treaba a să a- 
mesteca. şi in tocmala noastră. au tostu Zamentie vălavul | şi Nuor vornicul den Bahoa. şi Gavrilaş den Hilipeşti. ȘI Albul ' chihae de acolo. şi Eştiwan. den Bahna. ŞI Vrăntan căpitanul de Tutova | si 
Dărdăr ot Tutova Şi Enakie de Găneşti. şi Dra- 
San parcălabul | de Nkwmţu. si lonaşcw de lucşeşti. ŞI alţi mulţi oameni buni | ŞI pentru credinţa. a-
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ceşti boiari şi oameni. buni toţi au isealit. | ca să 

s(â) știe. u las leat 7172 Ap. 27. 

+ Vaăsiian, ț Tudora, ș Zamentie văt., + Nuwr, 

+ Guvrilas, + Albul kih., + Işteoan, ț Vrăncean, 

căpitan, + Dârdăr căpitau. 

az Pârvul uricar am seris zapisul ea să să ştie. 
az Enakie. 

(acta Weisengiiin, laşi, Surele VIII, 244). 

XVIII. 

| Fără dati. (prope 7173).—Zapis prin care popa Hariton: călu- 

gărul, fost preuit în Trotuş, vinde lui Neculai Buhuş logufătul partea 

sa din Iărtaneşti de la Trotuş. 

+ Adec eu popa Harilwn cnlugărul. ci am fwstu 

pupă în targu | în wtrușu. scrisa şi mârturisescu. 

cu a&hkstu za ! pis al miku. la mâna dumisalk lui 

Nrkculai Buhuş vel Îwg. | cumu em văndut w mwşie 

“den satu dbn Hartantști. &k | mi sau alksu parlk 

m'k denteu alţi fraţi. den valea satului. și den ta- 

rin. şi den fanaţi. şi den cănpu | şi den pwm'kți. 

şi den pădur'k. den twtu locul i şi w amu vândut 

der'kptu..... dumisal'k Ilwgofatu | lui N'kculai Buhuș. 

şi &upănesii dumisalk şi coco | nilwr dumisalk. să 

le fie lwr mwsie dirkpta şi wtin |] în v'ki. şi wamu 

vandut dum. de bun vwe nwastră. de nimik | siliți. 

sau aspriţi. i dk bun vwe nwastră w am văn] 

dut. nici să naibă tr'kba den fetorii m'hi sau den 

rude | Ik m'le. a să amesttkea pestk scrisor'k. me 

nici | w dănăwară. si la twemala nwastră sau pri- 

Vkjit! wamtni |] buni anumk Tider părcălabul vi 

Tutruş şi Savin căp. | wl Mwgoşeşti. şi Mirăuţă vă- 

tămanul wt Hlibksti | şi Bel&knul ot tam. şi multi 

wameni buni au fwstu | ptntru mai mare erkdinta 

nemu pus şi peckţilk ca să se ştie | 
+ "Toader păreălab. (|. p.) 

+ Merăut, ț Belcan. Ussul vornie de powarlă. 

(|. p, Spc8a). 
(acta Weisengriin, laşi, Surete VIII, 275).



XIX. 
7173 Dec. 28. Jaşi.—Zapisul prin cae Toderaşeo Iorga și mama lui Alexandra stolnieiasa. sora posteln. forga vând lui Duca "vel vise lernic satul Băbiceni din Fălciu în gura Crasnei po apa Barladului. cu preţ de 400 lei. 

T Adecă eu Toderaşeo. fitorul. lorgăi cau fost stolnic. și maica ok Alexandra. stolnitasu. sora văpăusatului. Iorgăi tau fost postelnic | mare. scriu şi mărturisescu. cu cestu adivărat zapis Lal micu, cum eu de nime silit. nici aSupri!. ce de a mik bună voe. am vândut. | a m'k direapta ocina. ŞI Cum: părătură. tătâinimiu lorgaăi. stolnicului. un sat u.- nume. Bâbi&knii. ces la tânuatul Falciiu | lui. în gtira. Crasnii. cu vatra Satului. şi cu vecinii gala. și cu mori gata. intrapa Bârladului, și cu lol vinitul ! din tot hotarul. acela Saat eu lam vândut dumisale Ducai marile vistarnic direplu patru sule (seri= cu cu alta mână sule) de lei toț bani gata și dumnea- lui | Duca marele vistarnic. n'ku facul plati deplin la mâna noastra | adiia bani carii sanlu scriși mai sus. 400. de lei bani gala. și întra 1 casta locimală i noastră fostau. Dumnealui Ghinea marile medel- ni | Chr, şi Ursakie marile cluar. şi Kirila Garnea. ŞI Enakie ) voraieii. de voartă. şi pentru mui mire credinţa. CU Săngur cu mâna Iw'k am iscalit. şi maică mek Alexuudra stolnitasa. Şau pus pehla |] ȘI loți acești boiari. carii santu S+riş mai sus. au iscalit. ca să fiel de mare credință la mâna du. misale vistarnicului, ŞI să aibă dumnrklui i aș [ace şi direuse domneşti. pre atesta adivăral zapis al miu | şi eu 'Tiron diacul. am seris să s(ă) ştie. _ u las vleat 7173 Dec. 28. 7 Chirila Garnea Vornie, + Alexandra stolni- ceasa. (|. p.) az Ghinea vel med. iseal. az Ursul vel clucer. a7 Toderaşco. 5 Koorovriypy Vicopa sc YA To Oy6dey. (acta C. Leonida, «ârzii, Surele VIII, 170). 

 



XXX. 

7173 Ghenar 12. Iaşi.—Zapisul lui Toderaşeo ficiorul lorgăi 
biv stolnic şi Alexandra sora Iorgăi, prin care vând lui Duca vister- 
nicul satul Băbicenii, din Făleiu, la gura Crasnei cu 400 lei, după ce 
fusese dat de zestre sururii lui Maria, şi lual inapoi după moactea 
ei, ea una ce wa avul copii cu bărbatul ei Andonie blănarul. 

Adecâ eu 'Toderaşeo. fetorul lwrgâi. au fost 
stolnic. şi maicâmea Alexandra stolnitasa sora râ- 
pâwsalului Iwrgâi | tau fost postelnic mare. seriem 
și mârturisim. cu cest zapis al nostru. de nime ne. 
voiti. nici asupriti. ce de a noastră | bună voe.am 
vândut a noastră diriaptă winăâ şi cumpârâtura tă- 
tâniimieu. Iwrgâi stolnicul. un sat anume Bâbitianii. 
în ținutul Fâlciului. în gura Crasnei. cu vatra satu: 
lui. şi cu vecini gata. şi cu mori gata. | întrapa 
Bârladului şi cu vinitul. din tot hotarul care sat 
sau dat zestre suvorimea Mariia. Siupă | niasa lui 
Andonie. blănariul. iară aemu deaae au murit soru- 
mia Măriia veavând ia cuconi împreună cu Ando- 
nie | dupâ moartia ei iarâşi am luat satul pe sama 
noaslrâ. şi lam văndut dumisal(e) | | Ducâi visliarni- 

cul. dirept | patru sute de lei. și sau sculat dum- 
nealui Duca visliacnicul. şi niau platit deplin. aceşti 
bani. 400. de lei | înlru mânule noastre. de ucmu 

înainle acesta sal. Bâbitianii. în gura Crasnei lu ți- 

nutul Fâlciului. cu | vatră de sat şi cu mori gala, 

și din tot vinilul. cu lot hotarul. ca să fie dumi- 

saal, Ducâi vistiarnicul | diriaptă wână şi cumpârâ- 

lurâ în veaci. şi sâ aibă dumniaalui aşi face şi di- 

reas domneşti pre acesta sat | şi întratasta toemalâ 

a noaslrâ foslau dumneaalui. Ghinia medelnitarul. 

şi Toader Viatreş şi Ionașco | Corpaci. şi Dumi- 

irazco Roşca şi Ursul şi Kiriia Gârnia. vornicii de 

poarlă. şi alți boiari bătrâni | şi tineri. din curtia 

maâriei scale lui Vodă sau tanplat. la acastă loc 

malâ. şi pentru credința. și noi atm isrălit. | şi a- 

Surete şi Izvoade IV.
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ceşti boiari toţi. şi eu Strâtulal am scris ea să 
s(â) şiie. | A | 

u lasoh vleat 7173 msstaa Ghenar 12 dni. 
Alexandra stolnitas. 1. p. | 

az Ghine vel medelniciur iseal. 
az Dumilraşeo Roşca dvornic. Urzul vornic (|. p. Spesa). 

az Toader Veatres vornir. 
u7 lonaşeo Korpaci vornie iseal. Chirila vârnia, 
(aeta C. Leonida Târzii, Surete VIII, 296).  Pecetea porlii nviup=pecetea portii. 

XXI. 
7173 Ghencer 12, laşi. — Evstralie Dabija Vodă înl visternicul, cumpărătura ce a făcut în saltul B gura Crasnei, cu 40V lei de la Alexandr 

ăreste Ducâi 
ăbicenii pe Tiarlad îu 

a lorgăi stolnicul și ai ei. 
lo Evstratie. Dabija Voevodu. bjieiu mistiiu. espdra zemli Moldavscoi. adeca au venil înainta noastră. şi innainta a lwr noştri Mwldoveneşti bo. iari. a mari şi a mici, Alixandra giupânaasa. lorgâi cau fost stolnic Și litorul lor. Toderaşco. nepot de sor lorgâi poslelnicul. de a ler bună voe. de nime nevoiți nici asupriţi. şi au vândut a lor diraplă wiă şi cumpârâtură. un sat întreg. pe nume Ra- bicanii. în gura Crasnei. la tiaulul Fâlciiului. cu va. tra satului. şi cu vecini Şi cu mori gata întrapa Bârladului. şi cu tot vinitul din tot hotarul. care sat lau dat ei zeastre, Mariei fata Iwrgâi stolnicu- lui. şi Alexandrei sora lui 'Toderasco. fâm'ka lui Andonie Biânariul iară apoi după moartia. Mariei neavând cuconi, cu Audonie. iarâs au luat acesta sat pe suma Alixandrei slolni&asăi. şi fecorul ei Toderaşco. acesta Sat lau văndaţ boiarinului noslru Ducâi marele vistarnie. direptu patru sute de lei. şi sau sculat. boiarinal nosltru Duca vistiarnicul. si au platit deplin aceșli bani. 400. de lei 'bani gata. intru mânule Alixandrei stolnitasai, si a fecorului ei lui: loderaşco denainta noastra. deci şi domniia mea. împreună eu tot svatul noslru, d'keam vâzul de a lor bună voe. toemală. şi deplin plata. aşijde-
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ria şi de la domniia mea. incâ am dat şi am întâ- 
rit boiarinului nostru. Ducâi vistiarnicul. pre acel 
sal întreg. Bâbicanii în gură Crasnii. la ținutul Fâl- 
ciiului, cu vecini. şi cu mori gata. întrapa Bârla- 
dului. şi din tot locul. cu tot vinitul ca săi fie şi 
de la domniia mea direaptă wună şi cumpârâlură. 
şi uric şi întariturâ. veclătit şi neruşâit nici . dână- 
war în veaci. şi alt nime să nu s(â) am'kslece. preste 

cartia noastră, i nac ne budet. (şi altfel să nu fie). 
d lasoh vleat 7173 mstaa Ghen 12 di. 
Saam gspdua velal. (Insuşi DI. a poroncil. 
az Neculai Buhuş vel logofat iscul. 

(acta C. Leonida, Târzii, Surele VIII, 292). Pecelea 
in ceară roşie aplicată pe hartie romboidolă. Se celeşte: 
+ Hwvau Everparie AAGHĂSa ROEROAa. E. AM. 7. 3, MĂ. țapo=1b62, 

XXII. 
7173 Ghenar 15, Iaşi.—Zupisul priu care Neculai Sandru şi cu 

Protasia şi aiti ai lor “vând lui Nicolai Buhuş vel logofat părtile lor 
din Hărtaneşti şi anume jumătate din a patrii parle, din partea lui 
Pleş, din bătrânul lui Hartan. 

Adeca eu Neculai Şandru ficorul lui Gavril 
Zugravul, şi soțul wmieu Potrasia. | şi fraţii ei Ţira. 
şi Costin. ficorii lui Gavril Zugravul. scriem şi măr- 
turisim | cu cest zapis al nostru. de nime nevoiti. 
nici asupriţi ce de a noastră. bună voe.| am 
vândui a noastră. diraptă ocnă. şi cumpară- 

tură. a părintelui nostru la lui Gavril Zugravul. 
Siumaătate. dinnapatra parte. din parta lui Pleş. din 

ba | trânul lui Hărtan. ce să înparti tot satul Har- 

taneştii la Trotuş în trei bătrăni. | cu ca starpă. 

atasta w am vândut. dumisaale. Nicolaia Buhuş ma- 

rele logofat ; dirept ... lei băluţi şi nau platit. 

dumo'klui. deplin. aceştia bani |-întru  mănule noa- 

stre. de acmu înnainte să fie diraptă on. şi, 

moşie dumisal. din tot locul cu tot vinilul. şi să 

aibă dumni'k | alui aş face şi diras domneşti. şi în- 

tocmala noaslră. : sau tânp! at | Vasile Fulga din 

Hartăneşti. şi Vasili din Hilipeşti. şi i Ilaacnsa. de
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Mo | goșeşti şi Savin de Mogoşeşti. şi luraşeo din 
Hilipeşti | şi lurașco de acolo. şi Gavrilaş de acolo. 
şi Ghiorghiţ. de acolo. |] şi alți oameni buni. usa 
atasta w au cumpărat. părintele nostru Gavril fu | 
gravul. de la Alba toată parta ei ce mai sus scriem. 
şi pentru cre | dinţa cu toţii am iscălit. şi NAM pus. 
dagelele. şi eu Stralulat | am scris ca să s(a) ştie. 

u las. leat 7173 Ghen. 15 dui. 
Y Vasile Fulga, 1 lu (alt) Vasile, ț Gealepul, 

+ Saviv, T lurașco, f Gavrilaş, + Ghirghir. 
(acta Weisengiiin, laşi, Surele VIII, 211). 

XXXIII 
7173 Ghenar 15. Iaşi.—Zapisul prin care luraşco a lui lon 

Dragul vinde lui Neculai Buhuş vei logofat zece pamânturi din Mar. 
tăneşti de la Totruş din bătrânul Dragolă. 

+ Adecă. eu luraşco. fiorul lui Lon Dragul de 
Hilipești scriem | şi maărturisascu. cu cestu zapis al 
meu cumu. am vândutu | zece pământuri. din salu 
din Hărtaneşti. carele săntu | cumpărate. de socru: 
meu. Dumitru Coste. leu cumpăratu. de la | Urs 
bărcan. den batranul lui Dragotă. precum este şi 
zapis | de la Ursu Barcan. det eu lem vandutu du- 
misale giupănului Neculai Buhuş marele logfat. di- 
reptu...  cas(ă)fie | dumisale. diriapta ocina şi moşie. și cuconilor. | dumisale. și A tocmala noslră sau prilejitu Gavrilaşeo | de Hilipeşti. şi Albul de acole. şi Ghiorghiţ, wraas | şi Fulga de Bogdânești. şi Vasi- lie. Marco. de acole.'şi Stratulat | Uricariul. şi Dra- gau părcalabui. și eu Vrabie Galca am. scris şi | pentru mai mar credinta nem pus degetele şi am şi iscălit cas L fie de credinta. („Și zapisul sal aducă iarâ la mâna logofătului. scris dealta mănă). LL u las leat 7173 Ghen. 15 duz. T Fulga, + Vasilie Marco, ţ Gavrilașco, + luraşcw. az Parvul Iscaal încă mam prilejilu la tasta tocmală, + Nuir. (|. p.) 

„az Stratul Uricara isca], az Drăgan iseaal, az Vasilie Galca vornic de Bârlad iscaal. 
(acta Weisengriin, laşi, Surete VIII, 216),
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XXĂIV. 
„17178 Ghenar 15. Iaşi.—/apis priu care Irimia şi cu fraţi săi, 
ficiorii lui Toader Piutilie vând lui Neculai Buhuș vel logofat partea 
lor din Ilărtăneşti din bătrânul Dragotă. 

+ Adecă uoi Irimia. şi lon şi Tronca. şi Du- 
mitru. şi Unguraş. și Nedela | şi Gaftlona. fetorii 
lui Toader. Pintileiu. din Hărtăneşti. scriem. şi măr- 
tu |! risim cu acest zapis al nostru de nime nevoiţi. 
nice asupriţi ce de noastră bună voe | am văndut. | 
a noastră diraptă ocină şi moşie ce să va alage 
parta lui Dragotă. din sat din MHartăneşti. de la 
Trotuş | diu vatra satului. şi din arin şi din livezi şi 
din pomăt și din tot...locul.cutot vinitul. atasta o am 
văndut. dumisaali Buhuș. marele ! logofat divept... lei 
bani gala şinau platit deplin aceşti bani | întru mâ- 
nule noastre ca să fie dumisaale. dirâptă otnă. şi mo | 
șie şi să aiba aşi face diras(a) domnești. şi în tocmala 
noastră | sau tănplat. Vasile Fulga. din Hărtaneşti. 

şi Vasili de Hilipești şi galepul de Mogoşeşti. şi 

luraşco din Hilipeşti. şi luraşco de acolo. | şi Ga- 

vrilașco de acolo, şi Ghiorghiţ(a). de acolo. şi alți 

oameni buni | şi penlru credinţa, şi noi nam pus da- 

gelele. şi noi şi acești | oameni buni. şi eu Stratulat 
am scris ca să s(â) şlie. 

u las let 7173. Ghenar 15. 

+ Vasile Fulga, + ln (alt) Vasile, 1 Gavrilaş. 

+ &klepul,  Ghiorghiţ(a), + Savin, 7 luraşco. 

(acta Weisengriin, Iaşi, Surete VIII, 273). 

XXXV. 

7173 Mai 21 Iuşi.—Zapisul prin care Merăuţ, Togoe şi Gligure 

de Ililipeşti vând lui Neculai Buhuy vel logofăt partea lor din Hăr- 

tăneşti, pe Oiluz din doi bătrâni. | 

Adec eu Merăut Togoe. şi eu fratimeu Gligo- 

rie din Hilipeşti sericm şi mărtu | risim cu cesiu 

adevărat zapis al nostru. de a noastră bună voe- 

de nime nevoiti nici asupriți | am văndut a noastră 

direaptx. otnx. şi moşie din llartăneşti ce săntu 

pe Vi ltuz. din doi batrăni câtă să va aleage
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parta noastră din vatra satului şi din | campu Şi 
din țarina şi din fânaţ şi din pomeli şi din lot lo- 
cul cu tot vinitul,! aasta o um vânduto.  dumi- 
saati lui Nicolai Buhuş. vel logofat direplu.... 

| şi n'ku facut dumnlui plată deplin intru ma- 
uule noaslre de acşti bani ce mai sus serie | 
lei bătuţi. deci ca sai fie dumisaale direapla atu 
şi moşie. în veati. şi cai sa aiba dumului. as faci „Şi direas domneşti. şintratasta locmal au fostu Du- | mitraşco Roştu şi Ghiorghiţ și Kirila şi “Toader Veatreş şi Uvsul vornicii | de poarta. şi Vasile Stărta tij vornic. şi Părvul vâtavul şi Vas(lie Galca vornicul de Barlad şi mulţi oameni buni li- nari şi bălrăni şi pentru | mai mare credința. miam pus şi eu deagetul şi fratemieu ȘI aceşti boari , toți au, iscălit ca săs şlie. 

u las leat 7173 Mai 01. T Mirăut, + Gligori, Ursul vornic (|. p. + SpeSa). az Dumitrașco Roșca dvorniv iscaal, —-az Ghior- ghiț vornic iscaal, — Chiriţa dvornic (|. p.), —az Par- vul iscaal (|. p.), —az Vasilie Starcen vornie iscaal, „Şe eu Tuaderu Praj(a)scul mam tănuplat inu- lraceasta tucnmala. 
(Acta Weisengriin, lași, Surele VIII, 233). 

XXXVI. 
7173 Iunie J3. Jaşi.—Zapis prib care 

e 
Apostol Golăe B Ză= 

log pentru 90 lei Loate părțile lui de moară i Popeşti is, Dune ză 
din Popeşti şi Moicezti, 
sa plătit deo mare ia. 

la moşia marelui păharnie (Gligorie), căci că paste ce i-a căzut buznie. 

Adece eu. Apostol Golăe. scriu şi maărturisescu,. cu cestu zapis al meu, cum man: rugatu dumisali păharnicului celui | mare. de miau facut bine, cu DOW.A zăci de lei bătuţi. de mam platit de o năpuste ce mi au | căzulu buznie. iar eu miam pus zălog la dumnlui. toata moşia m'k din satu din Popeşti și din Moiceşti | din bătranul meu cât sa lei va al'kee cu casă cu tot şi cu dowp locuri de e prisac şi cu



— 31 — 

fânat | la şesul Vasluiului şi din bătranul pn Ilaz- 
rpamkwac. din botarul Moiceştilor din na | lrea parte. 
Siumaătate | din hotarul Popeştilor. sia Moiceştilor. 
ce um cumpărat. de la mătuşem'k Antonia | cu un- 
chiu meu Nacul. şi din batrănul «pu Iarpauwvae. din 
holarul Popeşiilor giumălate ce am cumpărat de la 
Gligor&k GOrbul şi de la famaa lui mătusema din 

| Oianeşti. atkstk părți de moșie. liam pus toate 
zălog. la dumnlui paharnicul cel mari | pentru a- 
ceştik bani. ce miau făcul dumnlui bine. şi miam 
pus zi pănă la vinerk mare | deci căndu va hi a- 
tuu&k cându va hi la zi. dei voiu putea -puezua du- 
misali Danii | bine va hi. iar de nu vor hi Danii. 
să aibu ami aleage moşia despre” alţi | razaşi. şi 
săi fac zapis de vânzare. şi de va mai treace mo- 
şie. peste câţi | bani miau dat. săm mai da bani. 
iar de nu voru agunge banii dumisali cu câtă | mo- 
şie voiu av'k. săi mai întore bani înnapoi. 'şi pen- 
tru mai mare credința am iscălit. | să s(a) ştie. 

u las vit. 7173, lunie 13. 
a7, Apostol Golae. iscaal. 

(acta V. Miclescu, Popeşti, Surete VIII, 429). 

XXVII, 

7173 Iunie 18. laşi.—Zapis prin care Tudosie, nepot Gonlii, 
vinde lui Duca vel visternie jumătate de stâlp din Bahnareşti,ală- 
tarea cu Băbicenii în ţinutul Tutovei, cu 40 lei. 

Adecă eu 'Tudosie fiorul Ilinţii. nepot Gonţii. 
scriu și mărturis(e)jscu îusumi cu cestu zapis al 

mieu de nime nevoit nice asuprit. ce de a mia 

bună voe am văndut a mea direaptă ocină moşie 

din sat din Bâhnăreşti gumătate de stalpu ce iaste 

la tinutul Tutovii. ce iaste alăturea cu Babitianii 

am văndut dumisali Ducăi marele vistiarnic di- 

reptu patru zăci de lei bătuți dici dumnealui Ducaa 

vistiarnicul cel mare. miau făcul plata deplin. în- 

tru mânule miale de miau dat patruzăci de lei
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băluţ cum scriem mai sus ca să fe dumisal. Du. 
căi vistiarnicul cel mare şi cuconilor dumisal şi 
nepoților dumisali diriaptă ocină Şi cumpaărâtură ca 
sa aibă aș face şi direasă domneşti. și căndu am 
vândut dumisali Ducai marele vistiarnie am între. trebat de toată ruda mea. miau dat voe loli sa vându. și întoecmala noastră au foslu multi ficori de boiari anume Scarlet Șerbul şi Iorga sua Kara- caş şi Tudosie vornicul de Piscani Şi l.azor de Tu- pilati şi Vrăndan Căpitanul din Puntişiani şi alti oa- meni buni şi pentru credinfaa am şi iscalil și ni am pus peceţile ca s(a) sa ştie. 

u las vleat 7173 luni 18. T Lazor, Tr. Tudosie, + Vrăntan căpitau,. 
Pis D(u)nii. az Scarlet Şerban iscal, uz orga karacaș iscal, 

(acta C. Leonida, «ârzii, Surete VIII, 266) 

XXAVIII. 
7173 Iunie 20, Iaşi. — Zapisul prin care Vasile a lui Gheorghe 

Scorţăi vinde lui Neculai Buhuş vel logofat 32 pământuri și 17 bu. 
căți din Hărtăneşti, partea moşului său Simeon Grecul din partea iwi Dragotă, 

„__ Adecă eu Vasilie fi&orul lui Ghiorghi Scorfăi Și Iraţii mei Ion şi Toader. iarăș fetori Scortai | și Irimia. şi Tronea şi Ion fetorii lui Toader Dudes. toţi nepoţii lui Simion Grecu] | stranepotii Lui Dra- got. scriem şi mărturisim cu cest zapis al nostru de nime nevoiti nici asupriţi. ce de a noastră buna Voe. am văndut a noastra dirapta ocină ŞI moșie loală | parlia. moşu nostru lui Simion Grecul din partea lui Dragotx. din sat din Hartanești | în ţi- nutul Trotușului, lângă Trotuş. care face partia noastră. 52, de pămaăaturi. | și 17. bucati, atasta lam vândut dumisaale. lui Nicolai Buhuş. logofatul cel mare. dirept | de lei, ! U 
: lirept 

ŞI nau plătii Dum. n'kalui deplin. aceșta bani întru mănule noastre | Aşijderea şi noi Mirauţ şi Gligorie. și Mina: 

Aşij Ş rău. ș 3 ș ihăil. fi- Corii Pleşai. nepotii lul Haărtan. | Şi Gligorie şi Cos-
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tanlin fetorii Sofroniei. fata Mihului. nepoata lui 
Hărlan, scriem şi | mărturisim cu acest zapis al 
nostru. de nime nevoiti ici asupriţi. am vândut a 
noastra diraptă | wunx și moşie. toata partea Ple- 
şăi. şi a surorisa Albei şi a Mihului din parlea 
strămoşu nostru lui IHărtan. care fac partia Pleşăi 
şi a surorisa Albei. 42 del pământuri. şi 13 bu- 
căți. iară parta Mihului face. 42. de pământuri şi 
13 bucăţi | atasla am văndut iarăși dumisaale lui 
Nicolaiu Buhuş logofătul cel mare. dirept de | 
lei. amandoa partile. şi nau platit deplin ateşta 

bani întru mânule noastre. iară | întracest zapis fac. 

preste tot tam vândut cu toţii şi din partia lui 

Dragotă şi din | partia lui Hartan. 136 de pămân- 

turi şi 43 de bucati. acasta ca să fie dumisalle) 

| din sat din Hărtaneşti diriaptă o&nâ. și cumpă- 

păraturâ în veati. şi acesla zapis sau făcut. dena- 

inta dumilorsaale. vorniei de poarta. Ionaşco Cor- 

pan. Vasilie Slarcia. Dumilraşco Roşca. Toader Va- 

lreş. Ursul. Chirilă Gărna. Enaki Frăncul | .vornicii 

portii. şi Nuor de Bogdăneşii. şi pentru credinta 

noi nam pus da | getele. și aceşti boiari au iscălit. 

si eu Strâtulat am seris ca să (să) ştie. 
Ni u las 1173 lunie 20. . 

e RX e kk 

11 puneri de deget 
+. Vetreş. + Chiril vornic porții. 

27 Vasile Slarcea vornic iseaal. + Az Dumitrașco 

Roşea dvornie iseaal. + Enaki vornicul (|. p.) 

az Ursul vornie (|. n.) 

(acla Weisengriin, Iaşi, Surete VIII, 247). 

XXĂIX. 

7173 Iulie 25. Avrămeni.--Serisoarea lui Tudosă Dubău de a- 

les hotarele Avrămenilor a spătăroaei ordăchinaie, despre Ciunceşti 

după rânduireu vel logofătului. 

Intru tot cinstit părintele nostru Dumnelaa lo- 

gofete mare. Să [ii dumnlaa sănătos. facem ştire, 
» 

Surete şi Izvoade IV.



dumitali. eau venit cinstitx carta mării sale lui Voda. scriindu la noi. înpreună cu omul dutnitaale. pen- iru o pără ce are dumneaei Spătarroaa lordachioae (HwpAzkreae) cu Bejan din tuuceşti. ŞI cu Ursul. de acolo. şi cu pupa Arsântie. de Brâeşti. şi cu INi- mie fitorul popii lui Samiwn. şi cu Coste. Şi cu Mi- halcea nepoți lui Varlaan. şi cu Gavril a Gligor- cii şi Andwnie ginerile. lui Toader. de cun- taşti și cu alţi răziaşi de acolo. pentru hotarul A- vrămenilor. ce să impreună cu hotarul cunteştilor. deci păra şi pritea dumisale. Spaltaroaei cu aceşti oameni. ce mai sus scriu ave ei înpreună dintru movila săpată ce iaste. în protiva. Readiului. Hul- turului deasupra hăleşteului  dumisale spălăroaii. deci tiunteştii. aşea zice. că la holarul dintraca mu- vilă săpala. draptu la valea, pre un drum vechiu, ce loveşte în Bahluetu. iara direasale dumisaale. Spa- tăroaei. scrie. dintracea movila săpalx. piste piscul şi de acolo. direptu. in satul maj %os de iaz, deci nOi precum scrie. cinstita cartea mării saale lui Voda. lam socotil. şi eii de buna voa lor. sau toc. mit cu dumneaei Spătaroaei. deci şi ei sau lăsat de unde sa ţinea. că lii hotariul. ŞI dumneaei inca leau mai lăsat w bucată. de loc. din piscu precum scrie diresale. de la Alexandru Voda. Și sau învoit de bună VOA. şi sau tocmit, deci am pis seamne. dispre cuntaști. Avrămenilor. dintrata movila să- pală dir'kptu. deasupra drumului. ce merg'k pre dea- supra țărmului haleșteului. acolo am pus slălpu. de piiatra ŞI movilă diasupra pietrii, Şi de acolo dir Mal gios de iazul am pus altu stălpu de piiatra iarăşi făcut movilă preste dansul. şi iam îupăcat şi am a- Şăzat precum. mai sus scriem. și sau prilejit la atasta aşăzare chemaţi cu acasla cinslita cart a marii sale lui Voda. mulți megieş. Oiineni de folos. a. nume pe Ghiorghie din Ganksti. şi Niea din Ba beşli. 'și Stanciu] de acolo. ŞI Isac de Popiscani şi 

Aplu



Vasilie Diniş. de Maădaărjaci. şi Vasilie Buculei. otam. 
şi Lunașco de Scorţăşti. şi Vărtolomei. . deacolo şi 
Istratie Mareş de Lârăonteşii. şi Toader preutul de 
Fratenii şi Ştefan gin'krisău. şi Pavaăl tau fost va- 
lăman la Muntani. şi Voina vatămanul de Muulni. 
deci noi cu aceşti megiaşi. oameni buni. ce mai 
(sus) scriu. uşe leam așezul. şi iam tocmit sa facem 
şlire dumitaale şi pentru credința toţi am iscalil şi 
aceşti oameni şau pus peceţili. şi degetele ca să 
fie de credin!'x. atasta adivărală mărturie şi să fii 
dumita sănălos. u Avrămeni luli 25 vleat 71173. 

Mai mic slug(u) dumitale. az 'Tudosă Dubau iscal. 

mai mic sluga dumitale. az Vasilie iseaal. 
+ Gheorghe de Gan'kşli, ț Lupaşco ot Scorteni, 

+ Stanciul, + Nica, + Pop Toader ot .Frateni, + Pa- 
lriki ot Maădrajeaci, ț Bejan ot Ciunceşti, t Mihal- 
cea, + Nacul, + Gane, + Nacul, ț Voina văl(ag), 
+ Vartolomei, + Isac de Popişcani,  Istratie Mareş, 
+ Paval valăm(an), Ţ Buculei, Vasile Diniş, + Au- 
done, + Coste, ț Hilip, + Gavril din GObrejeani, 
+ Tanasă ot Pleşeşti. 

az Ursul iscaal, popa Axintie. 

(acta Acta Albert Daniel, Iaşi, Surete VIII, 758). 

XI. 

7I74 Noem. 24. Jaşi.—Zapisul prin care Gligore al popei Gli- 
zurcea şi ai lui vănd lui Neculai Buhuş părţile lor din Hărtâneşti. 
de la Tulruş, din bătrânul lui Dragotă 33 pământuri. 

Adec eu Gligorie fecorul popei Gligorcei. din 

sal din Haărlaneşti. şi cu fetorul | meu cu lon. 

scriem şi mărturisim cu cestu adevărat zapis ul 

nostru cum noi de ni | mene nevoiţi nici asupriti. 

ce de a uuastră bună voe. um vândut a noastră 

! dirkptă wuna şi moşie din Hărtaneşti. ce sănlu 

la linulul 'Trotu | șului. toata parta noastră. călă 

aste al'ks din balrânul lui Drago | tă. treizeci ȘI 

treizeci şi trei de pământuri, în trin şi cu valră
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de sat și cu | tot locul cu to! vivilul. aasla o am 
vânduto dumisaali lui Nicolai | Buhuș vel logofat dirept lei batuti. şi n'bu facut dumn'blui plată 

deplin de aceşti bani ce mai sus scriu, întru mă- nuli noastre. deci ca săi fie dumisaale | direplă o- enâ și moşie neclătita în veaci. întracasta loemala au ! fostu Vasilie Starea vornicul. Şi Toader tocarlie vorbicul de poartă | și Enahie vornicul de tărgu. şi Savin Navrapăscul. Şoimar şi Savin | din Mogo- şeşii de la Trotuş, și Paâvvul valav ot logofat. şi Vasilie Galcâ vornicul de Barlad, şi Mihul Şi mulţi oameni buni. bătrâni şi | tineri. şi pentru mai mare credinţa noi/n'km pus d'kgetele şi aești | boiari toți au iscălit. şi eu Enakie diacul am scris zapisul să să şlie. u lasoh. leat 7174 Noev. 24. dni. în dos: au lua! 20 lei. t Gligorie, + lun. az Vasilie Starcea vornic iscaal, — az Vasilie Galca iscaal, —az Parvul iscaal, — az Savin iscal, — az Savin Şoimar iscal, —az Toader Ciocărlie iscal. (acta Weisengi iin, Iaşi, Surete VIII, 219). 

XLI. 
„7174 Dec, ZI. Jaşi.—Zapisul prin care Vasile, Ion şi Neculai, 
ficiorii lui Gh, Ciovlie vând lui Neculai Buhuş vel logofat partea lor 
din lărtaneşti 32 pământuri şi un răzor. 

t Adec eu Vasilie. şi Ion şi Neculai, letorii lui Ghjorghiţ &ovlie din saa! din | Hartăneşti. scriem şi mărturisim cu cestu. adevarat zapis al nostru. cum noi de | nime nevoiț nici asupriţ. ce de buna voA noastră am vândut a noastra dir'kp | ta _wunx și moşie. din saaţ din Haărtăneşti. ce săntu la ţi- nutul Trolu ; ului, toată parlea noastra. căta aste als. treizet de pământuri | şi doaw Și un răzor parta lui Ghiorgbiţ iovlic, aşijderil'k și | dia vatra Satului. şi din săpaturi. ce santu la păduri cu loc de făneţă şi | den tot locul cu tot vibitul asta am văndut dumisaali. lui Nicolai | Buhuș marele logfi.
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dirept..., lei bălui. şi n'ku făcut dumului plată | 
deplin de aceşti bani ce mai sus scriu... lei bătuţ 
întru mâna noas | trâ. di€ ca săi fie dumisaali di- 
raplă wună şi moşia în veati. ue | clălilă. ca sa 
aibă aş faat şi direas domneşti. şinlraasta toc | mal 
au fostu Vasilie Slărea. vornicul de poartă. şi dum- 
nklui Taban | tau fosiu şelrar. şi Parvul vătavul. 
şi Vaslie Gaălcă vatavul şi Stratul a lui luraşco. şi 
lon fetorul lui Cuţubaş din Hartăneşti | și mulţi oa- 
meni buni. tineri şi batrăni. şi pentru mai mari 
credin | ţa noi nm pus d'kgelel şi aeşti boiari toţ 
au iscălit săs știe. u las It. 7174 Dec. 11 dui. 

T Vasilie, + lon, ț Necula, +lon sin Cuţubaş. 
az Taâban biv şătrar iscaal,—aăz Vasilie Galca 

iscal,—az Stratul iseaal,— az Vasilie Stărcea vornie 
iscal, — az Parvul iscal. az Costaki ftori pis. 

(acta Weisengiiin, laşi, Surete VIII, 246). 

XLII. 
7174 Febr, 23. laşi. Zapis prin care Ghiorghe Gavruţu și alti 

ai lui vâud lui Nec. Buhuş vel logofăt părlile lor din Hărtăneşti, 
de la Trotuş, din bătrânul Brătilănesc. 

Adecâ eu Ghiorghie Gavruţu. şi Dumitru Boi- 
şlan, şi Toaader (Powaaarp) Coste. şi Gavrilaş de |! 
Hilpeşti. şi luraşco de acolo. şi Nicula Mahrie. şi 
Bulululet. şi Irimie | de Bogdaneşti. şi Vasilie Boi- 
ştan. şi Ion tomartan şi “Sligorie Fume | şi Iliseiu. 
şi Fulga. şi toți fraţi ai noştri de a noasiră. bun 
voe de nimene sâ | liţi nici asupriţi. am văndutu. 
a noastră direapta wâin şi moşie tot | bătrânul no- 
slru parte Brătilankiasca. den satu de Hartaneşti. 
ce snntu ! la ținutul Bacăului. acasta om văndutu o 

dumisali lui Niculai Buhuș | marele logofătu. pen- 

tru lei bătuţi. şi tau făcut dumn'lui | plată 
deplin întru mâuul(e) noastre. să lie dumisal(e) di- 

reapla win şi! moşie în veci cu tot vinitul den să- 

lişte şi den campu. şi den pometu şi den | tot lo- 

cul cu tot vinitul. şi să aibă dumnlui. aş face şi
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diresă domnești. | iară noi cu frati noştri cari nu sau prilejit aice Savin căm(a)raşul. şi alti fraţi | pentru tru (sic) Hărtaneşti. să tina şi părţile woa- stre la Braătila. iară cu damnealui | logofalul sa naiba lrebă. ce să le dâm noi loc dintralle moşii, şi în | tocmala noastră. au fostu au fostu (sic) Ariton Ca(Dpitanul (sic) de Bacău. şi Buzui căpitanul i de Vasluiu. şi 'Towader &uncul de Rusi. şi "Lowader de Patraşcani. și Ghiorghie de Hilipeşti. și Vasilie vătamanul. den Bogdaneşti şi Vasili | ficurul Bekii. din Bogdaneşti. şi Vasilie Beril(a). den Pietrosul. şi Gavril Lupan. den Bujoreni. şi alți mulţi oameni buni și pentru mai mare. credință | pusun'kam  de- sgetele şi iscaliturile ca s(a) ştie. 
u las leat 7174 Fev. 93. T Ghiorghie, T luraşco, T Irimie, + lurazeo, T Buznie căpitan, + Vasilie Bere, ţ Dumitraş, $ Ne- cula, + Ilisei, + Lon comarlan, T 'Towader T apurwu, + Tooader, T Bululet, i Fulga, + Gligorie, + Ghior- Shi, + Gavrilaş, ș Vasili, -+ Vasilie Berii, + Vasilie val, az Vasilie Meake iscaal, —az Gavri] Lupau iscal. (acta Weisenguiin, laşi, Surete VIII. 213). 

XLIII. 
„7174 Pebe, 24. Iaşi.—Zapisul prin care Mihailache Cociorvei si 

alți ai lui vând lui Neculai Buhuş vel logofăt, părţile lor din Ilărtă- 
neşti, şi anume parlea lui Ioan Petrei, 

Adecă noi popa Mihăilaki, fecorul lui Cotorvei cu fralemieu Toader Cotorvar | şi Ion fecorul ]ui Şandru cu fraţii miei Danail şi Toader. si Pelria licorul | lui loniţ, din Goeşti. scriem şi mărturisi cu-cestu zapis al nozlru de nime ne | Voili nici a- Supriț. ce de bună voia noastră; am vandut a nou. 
Slră dir'kpta wa | şi moşie din Sat din Lavta- neşti. toată parta lui lon Petrei. &e Să va arh | &e parlia lui... de pământuri la tarin. şi din valea sa- 
tului, şi din cu ! rături, şi din tot locul cu lot vi. 
itul. e va hi pre hotarul acelui Sal. uasta am



văn | dut dumisali lui (Necul)ai Buhuș vel logft. di- 
reptu... lei bătut. şi u'ku facut dum | nklui plata 
d(epliu) de aeşti bani ce mai sus serie întru mă- 
nule noastre | deti ca să fie dumisali direaptă 
ună şi moşie cu tot vinitul şi | ca sa aibă aş faci 
şi dir'ksa domneşti. înlra&ast toemal au fostu mul ! ţi 
oameni buni şi boiari dumualui Vasilie vornicul cel 
mare | de lira de sus şi dumnalui Alexandru Buhuş 
păreălabul de Holin | şi Toader cocărlie vornicul de 
poarlă şi Zamelie. şi Ariton căpilanul de Trotuş. 
şi Fulga şi Vasilie vătămanul de Bog ! dăneşti. şi 
multi oameni buni şi pentru mai mare credinţa | 
noi tot neam pus degeteli şi aești boiari toţi au is- 
calit să s(â) ştie. u las ]t. 7174 Fev. 24. 

+ Popa Mihalake, ț Toader Cotorvei brat pop.T lon 
Şandru, ț Danăil brat Şandru, ţ Petrea sin lonită. 

Andriaş vel clucer încă | mam tăwmplat întra- 
tas | tă tocmală. 

az Vasilie vel vornic iscaal,—az Alexandru 
Buhuş părcalab Holip iseaal,— Andoca flori clu- 
cer iscal, 

(Acta Weisengriin, laşi, Surele VIII, 196). 

XLIV. 
7174 Febr. 25 Iaşi.—Zapis prin care Ion Şandru şi ai Ini vând 

lui Neculai Buhuy vel logofat partea lor din Hartăneşti 16 curături, 
de pe moşul lor, câci a plătit o moaite de om. 

+ Adecă eu Ion Şandru şi cu fraţii mii Danăil 
şi Nicolai şi alţi nepoți ai noştri. scriem şi mărlu- 
risim cu cestu adevărat zapis al nostru. de nime 

nevoiti nici asupriţi am văndul a noastră direaplă 

wună şi moşie din sat din Harlăneşti. care parle 

asle al'ksă. dinlraltu loc ce săântu ştassprezeace 

curăluri. în hotarul Ilărtăneştilor. care parte 

insle depre moşu nostru pe căci (sic) au platii el 

w moarte de wm. şi au luat aiasle curături. asta 

Ikam vândut dumisaali lui Nicolai Buhuş marele 

logfi. direptu... „lei batuti. deti ca săi lie dumisaală
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direaptă wună și moşie cu tot vinilul. şinlratasta 
tocmal. au foslu Ion vatavul dumisaali vel vornic. 
şi Ariton căpilanul. şi Fulga de Bogdaneşti și Va- 
silie valamanul de acolo şi mulţi oameni buni şi 
pentru credinţa noi ne am pus deageteli şi aesti 
oameni buni toli au iscălit să s(a) ştie. 

u las leat 7174 febr. 25. 
az lon văt. (|. p. în fum. (e) 

Ariton capitan, + Fulga ot Bogdănești, $ Va- 
sile vâtămanul ot Bogdănești, ţ Ion Şandru, ţ Da- 
nilă, + Niculai, ţ 'Toader. 

Andrieş vel clucer înca mam tamplat întra- 
“aiasta tocmala. andoea clucer (im. p). 

(acta Weisengiiin, laşi, Surele VIII, 243), 

XLV. 
„7174 Marit 10, Bogdiineşti.—Zapisul prin care Necula fiul Ur- sului din Bogdănești vinde lui Toader Bostan o curătură — poeniţa— şi altă curătnră în Slatină cu 14 lei noi: 

Adec eu Necula soba Ursul. ot Bogdăneşti. şi cu ficorii mei. anum | Ghiorghia şi Irina și Marie. scriem şi mărturisim. cu atest adevărat “zapis al nostru. de nim silit nici asuprit. te de a no | aslră bună VoA. am văndut o curătur. ce chiam poenita. din gos | de curătura lui Gavrut. în Corita şi o cu- râtur în Slatin. văndutam | lui Toader. Bostan. drepla. 14. lei noi. cas fia. direptă | mosie, si ocin In Veel. şi nime dintru oameni mei să nu aibă | lriab a Samesteca întruceva,. şă este moşia driaplă cu | rățită cu mânul meli. _Şin toemala noastra au prilejit | Toader Costea și lon Costea şi Gavril Costea. şi Neculai | tomartan, şi Arhip. şi noi aceşti oamen buni. vazănda tocmal | de bun voa. si plata deplin. niam pus degetel. ca saăs criază. x u Bogdaneşti. let. 7174. Mart 10. „_„_T Neculai, T Ghiorghie, r Necula, + Irina T Toader, + Arhip, + Marie, - Gavi ” 
| Tr Ion, + Gavril. (aela Weisengriin, Iaşi, Surele VIII, 226).
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XLVI. 
7174 April 20. Iaşi.— Zapisul prin care Stefan comis şi Asinta mărturisesc că Duca Vodă le-a dat lor spre folos satul său Băbicenii cu mori în Bărlad, pănă ce va veni cineva din săngele său să-l] ceară. 
T Aa ec Iledan toamne mi kv WSnznac ma d- Ha. ckpiea | ui Aaprvpiciu. KS uacma. CKpÎCOApE 4 Hod CTpĂ KSM Hs par azpie că ASRA Boaă. Sn cam aa Wi- HSTva Daauitoai. us ca. RIANA, BARIUAHU. Kv Aivpu. pu Hapaaă, ui kw rom Binimva. uz ca Bă Bini. ca dit npecama HOaCTpĂ. 14) A€ Ba Bi. UeHERa. AH catene avăpii caai, 

CâY 44ui Waateni, d Mzgii caal ui ga BPA. CA A dută car, CA ABEM HOL dA Ad dz Ac Hu w -AW'Tpegapi. ui nenrpv EDEALHUA Heat nve uri neueeaa, mi ev Hopra iuopsa avi Ilzaagie kvmnarva avi Ijledan Roaneva am cKpic  avecrv Banc cae Kgita3x, Ve. AT, Fapoa an, k. 
? Iledan komnev. (|, p.) az lorga iscaal. 
(acla C. Leonida Târzii, Surete VIII, 212), 

XLVII, 
7174 luli 14. Taşi.--/apisul prin care Fulga cu femeia Ini Agafia şi cu feciorii lor, dau danie lui Niculae Buluş vel logofat o jumătate de vad de muară din Bogdănești, partia popii, pentru că l'a plătit de 3 dăjdii, dajdia calului şi l'a ras şi de la catastih. 

Adecă eu Fulga. de Bogdaneşti. şi cu famee me. Agafie. şi cu fiţorii miei Gligorie și Ştefan. Scriem și mărturisim. cu &estu adevărat. zapis al nostru de nime nevoiţi nici asupriți, ce de a noa- stră bun voe am dalu şam daruit. dumisali lui Ni- 
culai Buhuş marel Iwgfatu' gumtaat de moară den 
parla popei den Bogdaueşti. care Iwe ni este ŞI now 
cumpărătură. de la Ghiwrghie. şi de la sorusa 'To- 
dosie. aka w am dat şi w am dăruit. pentru multu 
bin ce mi sau făcul. mau plătit dumn'lui, de trei 
dăjci. și de dajde. calului. şi mau ras şi de la ca- 
lastiv. pentra&ka să fie. dumisale direaplă Wein ŞI 
moşie în veti. şi moşie în veti. şi săş fac dumn'klui şi 
mori pre acel vadu. şi să aiba âş face şi diresă. 
domneşti. iar dentra noi sau dentru sămenţie noa- 

Surele şi Izvoade IV. 6.
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stră. să naibă treba as amesleca. şi zapisul ce am avut de la vănzători. au fosl scrisă şi alle moşii. ce numai ce sau ras den zapis acel &umataale de vadu de mowară. Şi întocmala noastra au fostu,. Vasilie vătmanul de. Bogdaneşti. ȘI &iurei den Bahoă. şi Arimie. den Puşoreani. și Vasili Varnav. și Andreiu. Țica. şi Lupaşco Arăpul. şi Patrasşeo Buznii. şi Lupul Sarghie. şi alți wameui buni. şi peniru credința am şi iscalilu. cas ştie. 
u las ]t. 7174. Iuli 14. i! Stefan, + Vasile vătămau, + Fulga, + Aealie, T Surgu, + Gligorie, + Arimie. 

az Vasilie Varnay iscal, -—az Andrieş 'Țica iscal, az Lupaşcu Arapul iscal, az Părvul] iscal am scris Zapisul ca săs ştie. 
(acta W-eisengriiu, Iaşi, Surete VIII, 169). 

XLVIII. 
7174 Aug. 10 Iaşi.— Zapisul prin care Fulga ci Agafia vâna 

lui N. Buhuş vel logofăt partea lor din Bogdănești. 
Adecă eu Fulga din Bogdăneştii ŞI cu femee me Agafia | şi cu fetorii mei cu Gligorie ŞI cu Ste- fan scriu şi | mărturisescu cu acestu adevăratu za. pis al meu de ni | mene siliți nice asupriţi ce de al nostră bună Voe amu | văndutua] nosiră dreapta wcină şi moşie di Satul din | Bogdănești. totă parie nostră din vatra Satului şi din | tarină şi din fânati şi din padure şi din tra | pa din totu locul cu totu vinitul. amu văndutu dumi | sali lui Neculai Buhuş marelui logofatu și ne au fa] cutu plată deplin la mâna nostră ca se hie dumisaie drep | ta ocina ŞI moşie și se aibă aș face drese domneşti | şi la loc- mala nostra sa tămplatu mulţi omeni bun. ŞI pen- tru | mai mare credința am Şi iscalitu Și ne am pusu | Şi degetele. u.laş let 7174 Av. 10, T Fulga, + Agufia, + Gligori, T Stefan, E &ur&u, T Aremia, + Chirica, T Vasile Vâtwman. (acta Weisengriin, laşi, Surete VIII, 171). be 

Zapisu de la Fulga pe fumătate de vad de moară ot Bog- 
dăneşti şi de toată parte lui căt sa alege în Bogdănești.
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XLIX. 
7175 (1067).—Zapis prin care Turţueneasă cu ai ei vinde lui 

David diaconul cu 60 lei, o jumătate de bătrăn pe locul Bucureştilor: 
pe lăvlad, în sus de Costeşti şi în jos de- Dalieni. 

Adec eu Țurțueneas. şi cu fiiu mieu Ghicol şi cu 
hiicăme Todord și eu ginere mieu | Pangalie. scriem 
şi maărturisim. cu cestu adevăratu. zapis al nostru 
prikcum noi cu toţii | ne am sculatu. de nima si- 
iti. nice asupriț. sau înpresurat. ce de a noastră 
bun voe. şi cu voe | luturor. oamenilor noştri și cu 
ştre tuturor. răzeşilor. de am văndutu gumătaie de 
bă + tran întreg. care am avutu eu cu Andreicu un 
bătrăn îulregu de pr'kună. Sumtata de batrău | 
are Al. iar Sumătata amu eu. ta este pe locul Bucu- 
reştilor. pe apa Barladului din | sus de Costeşti, și 
din gos de Dalieni. am văndulu ada Sum(ă)tate de 
bătrân căcii de ma | driapta wein. şi moşie. şau 
vânduto dumisaali lu: David diiaconul. di Tuliceşti. | 
dreptu 60. de lei. bătut. ca săi hie dumisaali. 
driaptă wuun şi moşie în veci. şi | la acastă tocmal, 
a noastră. au fostu multi oameni buni. bălrăni și 
tineri. răzeşi | şi vecini. de pe înpregur. din sus și 
din gos. carei mai Sos şan pus degetel. şi iscă | 
liturite. şi ne am luatu plata deplin. la măna noa- 
stră. pântru acela lucru | iam făcutu. şi noi acestu 
zapis ca săi hia. de bun credință şi eu Vasilie am 

scris | ca să s(ă) ştie. It. 7175. 
+ Maxina, + Todora, f lon, + Lnkoa, ț Anton, 

ț Andreica. | 

(acta C. Leonida, ârzii, Surete VIII, 270). 

LDA 

care via ît Paco Zapiea di ae use Le dt abea 
din slâtpul lui Mih. Pojar drept 3 boi şi o vacă cu vitei, prețeluite 

cu 20 de lei. 

Adecă eu lonaşeo Hluba' înpreună cu fiiul meu 

Grigoraş scriem şi mărlurisim cu acestu adivarat
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zapis al nostru cumu uoi de a noastra buna vue de nime siliţ am vandutu a noastră ocină din slal. pul lui Mih Pojaru din satul Bogdaneştii ce snntu la ținutul Romanuli. Aşijdirea și toată parle noa: stră din cumpărăturile lui Pleş aceste toale liam văndut vărului nostru lui Ionașco Pandikie avăndu Și baştină în stalpul nostru Şi depliu niau platit. & boi şi w vacă cu vițăl prefrluite drep! 20 de lei. iară alţi frați a noştri sa e parle lor diutralte mo- Şii ce avem înpreuvă. iară noi sa lîpsim  dintea- cele pării şi la atasta vânzare a noastră sau în. tamplatu mulți oameni buni megieş şi văzind de- plin plată sau iscaliț, şi şau pus degelili. 
let 7175 Sepl. 15. az Ionașco Hluba, —az Gligoraş Iubi, -- az Nuwr; eu şi Vasilie Beke mam prilejit. i. Tohatin, + Zepalce, + Andreiu de kateleşti, T Zapaliţ din Corlioani. 

” (acta Ge, Tabacariu, Bacău, Surele VIII, 360), 

LI. 
7175 Sept, az. Iaşi. —Zapisul lui Marco Orăş, şi alte ne i 

, d , , 
aş, alle Dă ' 

ale lui, toți nepoți lui Orăş sturoste prin care vând 'luj Neculai Iu 
huş vel logofăt o Jumătate de vad de Moară, cum sia treia parie 

din sat din Bogdănești pe Oituz în ținutul Trotuşzului, | | „ _ Adecă en Marco fiorul lui GOraşu. nepol lui 
(Oraş staroste. şi Gligoraş | ficorul Alexai. Depol lui 
GOrăş. şi Stefan. ficorul Gligoreii Depot lui Gras şi Kirita ficorul. Ileani Depot lui Gras, şi  Gligo- 
raşco ficorul lui Mateiaş. iar nepot lui GOras. şi cu 
toți fraţi noştri seriem ŞI mărtu. ) risim cu cestu 
adevărat. Zapis al nostru de nime nevoili. ni asu- 
priți | ce de a Hoasira bun voe am văndut a noa- 
stra diriapta wcin şi moşie | den satu den Bogda. 
neşti. pre apa Oituzului, în tinutul 'Teolu | șului 
den tot satul. a tree parle. dumisali lui Niculai 
Buhuş ma ! rele Iwgofat. pentru . . . lei bătuti cu 
Sum(â)laat(e) de vadu de moar(a) | şi den saliste, si
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dev cămpu. şi den tot locul cu tot vinitul | şi wku 
făcutu dumn'blui plat(a) deplin. întru maănul(e) noa- 
stre și uricul Ce am avut încă lam dat pre măna 
dumisali. ca s(ă) aibă aş face du ! mu'klui şi diresa 
domneşti. iară dentru noi sau dentru sămen ! ție 
noastră nime să naiba treba a s(â) amesteca. şi în 
toecmala noastră au | fostu Fulga de Bogdanești. şi 
Loghin de Beţeşti. şi Kiţăş de Nadeşe. şi | Costun- 
lin  Broina. şi Gavrilaş de Hilipeşti. şi Albul 
oltam şi Todosie | de Berești. şi Nuwr den Mănești, 
şi alţi multi oameni buni şi pentru | credința n'km 
pus degelele ca s(ă) ştie. 

u las l(ea)t 7175 Sept. 24. 
+ Marco Ocrăş, ț Gligoraş, T Gavrilaş, 7 Gli- 

goraşco, + Fulga, T Albul, + Ştefan, t Loghin, 

+ Nuor, + Kirita, ț Constantin, az Părvul iscal, o 

pecele. 

(acta Weisengunii, Iaşi, Surete, VIII, 173). 

LII. 
7175 Sept. 26.—Zapisul de mărturie din partea lui Stefan Boul 

biv vel vornic de tara de sus şi a Saftei Doamnu lui Gheorghe Sle- 

fan Vodă, cum Paras+hiţa Săcheloaea sora or, a dăruit satul Nispu- 

reşti nepoților eide sorâ Vasilie şi Neculai, ficioriijAniţei hătmăneasa 

Adecă eu Ştefan Boul tam fost vornic mare 

de tara de sus. şi eu Saga tam (fost) doamna. 

seriem şi marturisim, cu test zapis al nostru. pen- 

tru un sal. anume Nisporeștii tii de iaste pre apa 

Mulduvei în ţinu(lu)! Sutavei, care sat şi moşie. au 

fostu driaplă moşie a dumosal(e) Paraskiţei tau 

fost stolnitasă, şi lau dat dumntei Paraskiţu stol- 

nitasa. lui Vasilakie. şi lui Nicolai. cuconilor dumi- 

sal Anitei. tau fostu hătmaneasă. atesta sal lau 

dat. cu limbă de moarte. dinaintea sv(i)uții sale. 

Parintelui Gavrilie. Săhastrul. de la sv(a)utaa m(â)- 

năstire. de la Agapia ta vhke. şi dinnaintk preu- 

tului Grigorie de Nisporeşti. că amândoi său tan- 

plat de iau duhovnitit. penirak şi noi d'keam vă- 

sut atasta danie şi milă. şi noi de la noi încă am
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dat şi am miluit pr'kceşti cuconi. ce nis nepoti. și nuaw. 
ca şi dumisali. ca să le (fie) de lu noi de la toți. daanie. „ŞI mii)luire. şi wtina şi moşie. lor. şi cuconilor lor. şi „nepoților lor. pănă în v'kci, iar cine sa va scula. diu- tra noi, sau dintru fitorii doştri sau din nepoţii noştri. sau fiecine. din toată seminția noaslra. cei d'kproape. Sau cei departe. sau fie cine. din wameni. de va vrea să întoarcă. sau să slrăce. sau să răsipască: atasta a noanoastră (sic) daanie, cur'k iaste socolita din tot sufletul vostru. unie ca atea. sa fie procleati. și neertați. de domnul dumule)său. carile au facut Geriul şi pamântul. şi de prea tinstila. şi sv(a)uta. a lui dpma(e)său maică pr(ea) €(i)sta. Şi de 4. w(a)- gheţlişti. i de 19 aposl(o)lzi. şi de 318. părinți. cau fost în sv(a)ntaa cetate în Nikeiu. şi de toți sv(i)n- ţii. şi de noi păcătoşii Inea să fie neertaţi siutra- casta tocmală an fostu părintele Gavrilie. duhosni- cul. şi preutul Grigorie. de Nisporeşti, Şi dum(n): lui Costantin Buhuşel. şi lonaşco fi&orul. pr(e)&(i)stei din Sucava. Și dum(n)ialui Mihăilaşco Beldiman cau fost vornic. şi popa Toader de Vălinei. şi Ap(o)s- U(0)lz. şi fitorul lui Draguş, și alții mulţi. Și eu aeodo- Sie -proegumen. de la sv(a)laa m(ă)n(a)lire de la Caşi nam scris. şi pentru credința nam pus şi is- caliturile. | șI. 7175, Sep. 96, az Stefan Boul biv vornic, — az lonaşco iscal, pop Gligorie, pop Toader ot Valeni, az Apostol Draguş iscal, —az Costautin Buhuş biv jicuicer, az Mihailesco Beldimav. 

(acta d-na D. Roseli, lași, Surete VIII, 49). Pecetea 
Doamnei Safta cu cap de bou: Gara PeenoAA oa acelea 

LII. 
7175 Noembrie 5, Iaşi.—Zapis prin care Sim Mare i 

Hilipeşti vinde lui Neculai Bahus vel logofă ar a si din din 

neşti dt Tagteg ni, Necula pătuți ogolăt partea sa din Hărtă- 
T Adec eu Simewn fe&oru] lui Mavrusc-o din Hilipeşti. scriu si mărturiseseu. cu cestu adevarat |
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zapis al mieu cum eu de bună voa ma de nime 
nevoit nici asuprit am văndut a ma dirtkpta | wta 
și moşie w prisac Ge aste la sat la Hartăneşti la ţa- 
nutul “Trotușului cu pomete! și cu tot vinitul. aasta 
am văunduto eu dumisaali lui Nicolai Buhuş marel 
Iweftu: dirept doisprkt lei | băluti. şi miau făcut 
dumului plată deplin de aeşti bani ce mai sus seriu. 
12 lei bătuţi ; întru măna ma. deti ca săi fie du- 
misaal dirkptă otna şi moşie în vibti cu | lot vi: 
nitul. şintrasta tocmal şi vanzare au fost Părvul 
şi Vaslie Gălcă şi Pătraşco Buenie. şi Albul şi 
Gavrilaş de Hilipeşti. şi Juraşco din Hilipești. | şi 

Postolaki diak şi mulţi wameni şi pentru mai mare 

ere | dința eu singur miam pus degetul şi aești wa- 
„meni toţi au iscălit şi şau pus peceţile ca săs ştie. 

u las iet 7175 Noev. 3. 

+ Simeon Mavrușco, î Ursul, f luraşeo, i Ga- 

vrilaşco. Aa 
az Părvul iseal,—az Vasilie Gaălca iscal, az: 

Palraşco Buznie. Az Postolake iseal pis zapis (am 

scris zapisul). 
(acta Weisengiiin, laşi, Surete VIII, 276. 

LIV, 
7175 Noem. 3. Iaşi. — Zapis prin care Simeon ficior. lui Ma- 

vruşco din Ililipeşti vinde lui Neculai Buhuş vel logofăt cu î5 lei, 

partea lui din Nicoreşti, ot Trotuș, şi anume a 6-a parte din juma- 

tate de sat, partea Hrăjdească. 

Adeci eu Simion ficiorul lui Mavruşec din 

saat dia Hilipeşti scriu și mărturisescu cu cestu ! 

adevărat zapis a! mieu cum cu de bună VoA MA 

de nime nevoit nici înpresurat am văndul a 

ma | dirkpta wuux şi uric din saat din Necoreşti 

ce sant la tanutul Troluşului din gumtaate de sut 

„a SASa parte din parta Hrajdkscă din vatra 

satului si din câmpu | şi din tin şi din fana ŞI 

din tot locul cu tot vinitul ce va fi pie hotarul a- 

celui | sat. aasta am vănduto eu Dumisaul, lui Ai- 

colai Buhus vel Iwgft. dirept cinsprizăc lei | paluți 

întru măna ma. deti ea săi fie dumisaali direaplă 
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oână şi moşie în veat „cu tot vinilul sintracasta 

toemal au fostu Părvul şi Vaslie Galca Cap). şi 

Patraşeo | Buzne şi Albul de Helepeşti și Guvrilaş 

de acolo şi luraşeo de acolo !. şi Postolaki diac şi 

mulți oameni buni şi pentru mai mare credința i 

eu singur miam pus deagetul și aceşti oameni buni 

toti au iscăliti. şau | pus peteţălu ca să s(a) ştie. 

u las It. 1175 Noev. 3 di. 

+ Simion Mavruşco, + Albul, + lurașco, T Ga- 

vrilaş. 
az Parvul iscal, -az Vasilie Gaălea iscal,—az 

Patraşco Buzne iscal. Az Postolachi. 

(acta Weisengiiin, laşi, Surete VIII, 217). 

LV. 

7175 Dec. 20. Iaşi.—Zapis prin care Neculai, Costin şi Gligore 
îşi vând părţile lor din Hărtăneşii, a treia parte din bătrănul Dra- 
gotă, iui Neculai Buhuş vel logoltăt. ” 

+ Adecă eu Necolai și Costin. şi ecw Gligorie. 
din Haărlaveşti. seriem şi mărturisim ew cestu. adk- 
vărat zapis al nostru cum noi d'k bon voeam val. 
dut. | a nostră dr'kptă ocin(ă) şi moşie din Harta- 
neşti din parte lor | Dragotă. a trhe parte parla 
Carstiei. ficorul lui Dragotă. din tot locul | &k sa 
va alege. parte Carstai am vândut. dumisali loi Ni- 
colai Buhuş mareli | logofat. dr'kptu... (loe gol) şi 
acu făcut dumn'kloi plat(a) dkplin întru mânoli | 

osie. ew bani gata. deti pentru a&k ca sai fie du- 
misali dekplă ocin(ă) şi ! moşie în veci. şi să aiba 
dumu'tloi aşi faci. şi dr'ks(e) domneşti pe acestu. ! 
zapis al nostru. prk com mai sus scriem şi întoc- 
ma(l) nostră. au fostu Vasilie fiorul îi Părţoe 
(«a nzpuoe). şi fratesău Gligorie. iarăşi fior (pui napro2). 
ot lHilipeşti. | şi Albul ot tam. își Nuor vornicelol. : 
dk la Maneşti şi lonaşco Hulaba lot Bogdănești. 
Şi Razmiriţi ot cămaleşti. şi lonaseo Pepklc. Ca- 
pilau. ot Bereşti | şi Kiţăș dk Nadesa, si alti oa- 

m
e
m
 

= 
r
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maâni boni şi bătrăni masieşi din pe pegor | şipen- 
tru ca s(ă) ne cr'kdem noi toţi neam pus pecetţili. 
şi am iscălit ca să s(ă) ştie. 

u las leat 7175 Dec. 20 dn. 

+ Necola, + Costantin, + Gligorie, + Vasilie, 

+ Gligorie, + Nuor, + Răzmeriţi, + Albul, i lonaşco 

Pepel, + Ilonaşeo (|. p.) | 

| az Holoba iscal (m. n.) 

(acta Weisengriin, Iaşi, Surete VIII, 256). 

| LVL. 

7175 Dec. 21. Iaşi.— Zapisul prin care Grozava Lâzăroae vinde 

lui Niculai Buhuş vel logofăt partea sa din Bogââneşti, cumpărătură 

şi ei de lu ficiorii lui Dimitrie Coste. 

Adeca eu Grozava Lăzăroe şi cu toti fitorii 

miei. scriem şi mărturisăseu | cu cestu. adevăratu za- 

pis al nostru. de a noastră bun voe de nimene să | 

- iți nici asupriţi. am vauduiu a noastră direaptăa w- 

cin. şi cumpărâtur | ce-am cumpărat de la Lupul şi 

de la Nastasia fata lui Dumitru Coste | towat parte 

lor den satu den Bogdăveşti. şi Sum(a)taal(e) de 

parte | parte lovi Costantin. fitoru lui Dumitru Coste. 

iar den sat de(n) Bogdaneşti | pre apa Oituzului. în 

tinu(tu)l Trotușului. aceste părţi de ocin | Jkam văn- 

dutu dumisali lui Niculai Buhuş marele  logofătu. 

pentru,.. lei bătuţi şi miiau facut “dumnalui plată 

deplin întru mânul(e) noas : tre şi neau făcut multu 

bin(e) pentraăka ca stă) fie dumisal(e) direaptă ! 

ocină şi moşie în veti. şi să aibă ași faci dumnea- 

lui şi dires(e) | domneşti. şi în tocmala noastră au 

fostu damna(lui) Beldiman şi Ghier | ghel de Rusăi. 

şi Irimieta de Boşolani, si lonaşco Pepele | capita- 

nul şi Nuor den Maneşti. şi Nicula vatav de străji. 

şi | Vasilie Beka de Bogdănești. şi pentru mai mari 

-)
 

Surete: şi Izvoade IV.
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credinta am iscălit | toţi aceşti boeri și şau pus de- 
geteli ca s(â) ştie. u las leat 7175 Dec. 21. 

"+ vătavul Necola, (|. p.), 7 Nuor vornic. 
Grozava Laăzăroe |. p. încerveală, lonaşco Pe: 

peale. |. p. | Ă 
az Stefan Gherghel, ar lrimiti iscal,—az Va- 

silie Pekia iscal, —az Costantin Beldiman iscal. 
(acta Weisengiiin, laşi, Surete VIII, 245). 

LVII. 
7175 Febr. 10.— Zapisul prin care Mareo Orăş şi alţii ai săi 

vând lui Neculai Buhuş vel logofăt părţile lor din Bogdăneşti, cum- 
părate de la Lazor Chinceş. 

Adecă. eu Marcu GOrăş şi cu Gligoraş. fiorul 
lui Matiiuș | şi Ştefan. ficorol Gligortei. şi Kirita fi- 
corul fi | Giorul. Ileanii. şi Gligoruş. fitorul, Aleesai. 
scriem şi mar | turisim. cu acestu. adevărat. zapis 
al nostru. cum noi de nime nevoile. niti asuprila. 
ce noi. de bun voa noastră. am vân | duta noastră 
dereptă ocin şi moşii. ce ne aste. cumpaârălură | de 
la Lazori Kinceş cat se va'alkge. parta. loi Lazor 
Kin | ţiş. din satu din Bogdăueşte. ŞI cu pocni ce 
sintu pes | te GDiutuzu ce aste. în tinulul Trotuşu- 
lui. acasta parle | am" vandulu. dumisali. lui Niculai 
Buhuş marelui logfăt. cat se ! va al'kyi. parta lui 
Lazar Kinţăș. din vatra satului. ŞI | din tarinn. şi 
din cănpu. şi din faănata. şi dintrapa | și din pa- 
dure. şi din tot locul. cu tot vinitul. dereplu | ..... 
lei baui gata. te n'ku dat, domnia lui. întru maă- 
nuli | noastre. pentrataa. ca si fii dumisali de la 
noi derepta | wâina şi moşii. și cuconilor. dumisali. 
in Veaci. lar ceni |sâ va scula dintru wamenii bo- 
ştri săs amisti(6) intru ceva. sa fi] neeriat. pentru 
căci aim vândut noi de buna voa noastra. şi în] 
tocmala noastra. sau tămplat Iwnaşeb. de lucşeşte. 
şi Stoptii. tau fost capitan. şi Costantin. de Po- 
peşcani. şi | Patraşcu Busnt. şi Tudosie de Be 
şi Areton Ki! ţaş din Nadeş. şi Ilisai, 

reşti. 
de Stroeşti.



si mulţi wameni buni | şi bătrăni.. şi pentru. mai 

mare credința niam pus peceţili și | şi iscaliturili. 

săs şuie. lt. 7175 Feber. 10 dni. 

+ Gligoraş, + Mareu Orăş, 7 Kirita, Ț Şlefan, 

-+ Tisai Bratuleanul, ţ Costautin, ț Ariton, az Pa- 

raşco Buzne iseal ; az lonaşco iscal, az Costantin Mi- 

clescul. 

(acta Weisengiiin, laşi, Surete VIII, 172). 

LVUI. 

7173 Iunie 22. laşi. — Cartea gospod a lui Evstratie Dabiju 

Vodă cătră Dabău parcalab de Cârligâtura să aleagă cu oameni cu 

brazda în cap hotatel> Avrămenilor. a spătăroaei lui Iordache spu- 

tar, acum răposat. : 

Hw Everparie Dabija Voevoda. bjiu mlstiiu gsp- 

ha zemle Moldavscoi. Scriem domnia mâ la sluga 

noastră la Dubău părcălabul de Cărligătură. 

dămuţi știre pentru păra ce are spăfăroae răpăwsa- 

tului lordachie spătarul. cu Bejan şi cu Ursul şi 

cu popa Acsinle şi cu alţi răzași a lor. pentru ho- 

larul Avram'koilor. că ni sau jâluit Spălăroaa. că 

au întrat peste hotar. deci domnia ma am dal în- 

văţalur boiarinului nostru credincios. şi cinstitu. 

lui Neculai Buhuș vel logofat să trimiţa un on 

al său acolo să socoleasră acel hotar. deci pen- 

tracesla lucru dacă vei veda carta domnii mali. 

iar voi să margeti acolo şi să strangi wameni buni 

anegeiaşi şi sa socotili şi să cautaţi direasale 

pre unde va spune uricul lărgului de wr marge 

pameni cu bruzdu în cap pre atale skmne pe acolo 

să fie hotarul acelor sate. de va fi lovind hotarul 

din g&os de iaz. sa fii wameni de vină și să scoat 

şi diresul cel de la Alexandru Vod. şi să socotiti 

şi pre acela, iar de va îi lovindu hotarul în hală- 

şleu unde snur ca să să cunoscu şi săpăturile dru. 

mului. de sa vor fi cunoscându săpăturile drumului 

de amâudoaw părțile de hăleşteu precum ot şi



oameni cu sufletele lor aşa să ţie hotarul. şi să ne 
faci şi o mărturie să ne dai ştire. Toe pizem. 

Saam gspdua veleal 
. u las vleat 7173 luni 22. 

Buhuş vel logofat ucil. i iscal. 

(acta Albert Daniel, Surete VIII, 752). Pecetea în 
tuş roş ştearsă. 

LIX. 

7175 Aug. 23 Iaşi.—Duca Vodă dărueste salul său Băbicenii din gura Crasnei, cu toţi sătenii de pe el mănăstirei zidite de el Ce- tățnea, îndatorindu-se a plati ţării numai birul, iar celelalte dări nu (dajde, zloți, galbeni, sulgiu, iliş, unt, branişte, angării, gorştiaă, deseatină). 
i 

T lo Duca Voevoda. bj. mist. gspdra. zeml 
Moldavscoi. Scriem domniia m'k la vătămanul. şi la 
toț. sătanii. din satul. domnii meale. din Băbiciani. 
ce aste la ţinutul. Falciiului. damuva ştre. peutru 
răndul vostru. cură socotit. domniia MA. de căt să mai înblaț. şi voi. din mana în mană. ŞI din sta- păn. îh stăpăn. mar bine. savă ştii. şi voi a cui șinteț așezaţ. deci fiind mila lui Dumozău. de zi- dim. şi săvărşim. atasta. a noastra ruga. şi | svnta. mistire. Cetaţuiu. ce aste hramul, svinților. var. hovni€ apostoli | P'ktrz. şi Pavel, deci vam dat. domniia ma. să hit a svnlei im(ă)u(a)stiri. cu tot vinitul. şi pentru. darile. voastre. nici la o dare. cu țra. nu veţ !Imai hi amestecaţ. fara numai ce veț da o dată întru un an | la vremia birului. pre- cum sa socoli. atunti li bir. iar la alte i orăndu- -duiale. căte sintu. peste an. nice la una. voi cu tra uu vet hi | amesteca. făr numai. birul, iar mici vej mai da dajde. aici 2lcţ. nici | galbeni. nici sulgu. aici Zi. nică untu. nici branişte. mice | la lucru. domnescu. Ni Or mai scoale. nici gor- ştină de oi şi de | mascuri. şi mici desiatina. de stupi. nu ceț mai da. cu tra. pe cum | dupa a.-. casta. să vor fuce. și urice cu blastam. nici după | 

 



a noastră viial. şi domnie. [ie pre „ine. va “aleage 

Dumnzău | domuu aceștii țra. să nu va. mai scol. 

nime din obitaiul ce sau legat. numui'ceva giija. 

a vă hrăni. şi să dat ugutor câlel la o lriabă. 

ce va fi a Svntei. mnstiri. precum. siniu. şi 

alte | sale. uitor musliri. de aira. carți)le. sinlu. 

îukinate. la svnlul ! terslim. şi până. în cat ze va 

Zrăi şi pre noi Dumnzău. în domnie tot ne va fi 

aminte. de voi. penlru atka. daca vel videa car- 

ta dom ! nii m'kle. iar voi. ca să. avet. a asculla. 

de rugatorii. noştri. de! egumenul. şi de tot săbo- 

rul de la svuta. imnustire. la toate treabele | ce. va 

da. învattura (pu ezur5pz). toe pişem. 

lw Duca Voevotda 
u las leat 7175 Aug. 9. 

(acta C. Leonida, Târzii, Surete VII, 169). Pecetr mică 

luş roş, 

LX. 

7176 Mast 12. laşi.—Cartea Ducăi Vodă cătră. Vasile Moreanul 

pentru a-şi ţinea partea lui dia Miteşti, luându-şi de la zecea. 

io Duka Voevoda. bj. mlstiu. gspdars zemli 

Moldavscoi. datam carta. domnii mkle. slugii noa- 

stre. lui Vasilie Mor'knul. ca să fie tar(e). şi putarnie. 

cu carta domnii mile a ţint şia wpri, şi ară. şi a 

lua dk sta. din pomi. şi din faănaţa. şi din tot lo- 

cu). căt să va aleage. partea lui. din sat. din Miteşti. 

se aste pre apa Moldovei, la tinutul. Sutvii. iar 

uiwe să nu culease. a tineasaua opri. peste cart. 

domnii uwkle. iar cui va park cu strambul. să vii 

de faţ innaiule domnii m&li. Toe pişern. i nac ne 

budet, (aceasta scriem, şi altfel să nu [ie). | 

u [as leat 7176 Mart 12. 

Sam gspduz reci (Insuşi dl. a zis). 

(acta Sp. Xrimescu, laşi. Surete VIII. 116). Pecele în 

tuş roş; se ceteşte: + Iw ASRA BOEROA,. MACTIID FEUApE BEMAU 

„Moaaagekeu. +3pea= 1665, Cap de bou.
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LXI. 

7177 Noem. 8. 1aşi.—Cartea gospod a lui Iliaş Alexandru Voda cătră Bosie de Gugeşti și Chirila Colivă de Soleşti să aleaga parţile răposatului Gligore păharnicul din Popeşii, Şerbeşti şi Maiceşti. 

Hw Haiau flatăanApv BOtROAa. BX mMacriie FCIAQZ Beata MoagaRckon. ckpita ACanita avk || aa cavunae  noa= crpe aa Bocie ac Tvuei ui aa Iinanaa Hoangă Ac Co: ACIN | azawvea tinpe  Avkaa cun BEAR Kapra A Ai akac. rapa Bon ca aperi | aa Io neiţiu. um aa Mazuusu, mi aa Îlepeeiu. uin ca CTPANUELH. Waste van, i Ae HBHH npeutop aeliAul. un ca aakueu. oare NADUNAE Ac: Wu tiu mo lluie uri KVAIIADĂTYpH. ue Ba aa'k MHI'Tpaz UAAE CATE, patizicâvva Tanropie | naxapuukva. um npekvat Bop tii Wameii &vun Anu 'ror AOKVA. KV "Tor RiuHHTVA | IH CA NVHEUi. caine wi craanu. un dsoapre pe AHpen= MAT ca COKOTuUILH | Ca HV Xie dzuzpie. un ca ne AduH. IHHpE Kw ckpucoape. mos TUE, 
Gaam rnana. BEA. V H4C AT 3Fspoa ore. u. Gwaoauwn Eapata'knva Bea Aoroder vuua, 

T Grpamvaar pvunua. 
(acta V. Miclescu, Popeşti, Surete VIII, 502), 

LĂII. 
7177 Ghenar 27 Iaşi. Cartea gospod a lui Voda eătră Siupăneasa lui Buhuş să-şi ia tot finul cosit în tărie de vecinii săi de pe moşie, 

Miaş Alexandru 
de pe Hărtăueşii,. 

T Io (nw) Iliiaş Alexandru Voevoda. bjiiu. mistiiu. gsdra zemli Moldavscoi, datam || carte domnii m'kle. Supănesăi răpăusatului Buhuş, şi precin | va trimeta să fie. tare şi puternic cu carta domnii m'ble |! a lua tot fânul, de pre hotarul Hartaneştiloru. cari au cosilu | pre locul. dumisale neintrebaţi. şi ei înca | stntu viecini dumisal, ŞI fara întrebare au cositu | şi ada, în tărie. dit sa e acel fan ce, este pre ho- tarul du | misal şi nime Să nu cuteză a ține sau a 
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opri peste carta | domnii mile iară cui va păre cb 

strambul să' vie. de fată. tve pişzm. 

Saam gspdnă velk!. u las leat 7171 Ghenar 91. 

(acta Weisenghiin, (aşi, Surete VIII. 168). Pecetea luş 

ros cu exerga : t Iw Hat BOERGAA. BOX MHAGI. PONP, BAVAII. 

moakeu. +âpoa=— 1666, cap de bou. 

LII. 

7177 Ghenor 81. — Zapisul prin care Vasâlea Nestoroae lasă 

danie Aniţei hătmănesei partea sa din Nesporeşti pentru. că a aju 

tat-o cu fină şi bucate la îngroparea moşveagului ei şi o va griji şi 

pe dânsa după moarte. 

Adeca eu. Vasilea. Nestoroae. fala Jrinii. ne- 

poa | ta. Calrinii. scriu şi marturiseseu. cu acestu. 

adevă | rat, zapis al mieu. că eu de bună voia mia. 

de nime asu | prită. nici nevoita de de a mia. bun 

voe. mam dat dumi | sali Aviţii. cau fostu hatmaă- 

neas. cu tot locul mieu. căt | să va aleage. din ţa- 

rin. şi din valra satului. și din faâvat 1 și din pă- 

dure. cât să va aleage. partia mia din sat. dini 

Nesporeşti. ce iaste în tiuulul Suceavii. pre ana 

Moldovei. pentru caci mi sau prilejit moarlea moş- 

neagului mieu. şi eu | nam avut cu cel griji. ce am 

vinit. la dumneaei. la Aniţa ! biv halmâneas, de mi 

au dat. dumneaei fânin (qanun) şi bucate. şi | de 

alta tau mai trebuit. de toate mi iau dal. şi lam 

grijit la moartea lui. şi eu nam avut cu ce plati. 

dumisali. buca | tele. ala. şi eu vazăndu. că du- 

misali. Aniţii. precum ! mai sus scrie. să mă gri- 

jaseă. la moartea mia. şi du.| pă moartea mea. pân 

la anul. şi dela anul înainte | cini va ţinea moşiia- 

ca să aiba. a mă pomeni. la svânta Dbi| săric. în 

veaţi. iar căndu. Sau facut. acestu zapis. au fost 

pre |! utul. Gligorie. din sat. din Nesporești. şi pop 

Moisai | din sat. din Moreani. şi Costantin Bantaăş, 

şi Sămioa | sân Camărzan. şi Irimia. Grama. şi 

“umnalu | mieu Toader Bacul. şi multi oameni buni. 

și eu | lordakie. sân Mihailakie. am seris. iar cini 

sa va scula. * dintru samințiia mea. sau diutru oa-



  

menii miei. sau | diulru fratii miei, ca sa slraci, a- dastu tocima | la şi daieră (Sic) a meu, ca să fie pro- cleat şi neerlat. i de domnul Dumnezău. cau facut, ceriul. şi pamântul. şi de | preaciostita şi svanta. a lui dumbzau maica. precista Isi de 4 cvehelişti. şi de doispreaci apostoli. şi del 38. părinți. cau fost. în svânta cetate. în Nikei. | și de toti svinţii. și de noi păcătoşii înca sa fie neer | tat. şi pentru mai mare. credința. neam pus şi iscalilu | rile. ŞI pecelili. sa să crează. leat 1177 Ghen. 3. T Sămiwn Câmarzan, + Vasilcu, + Irimia Grama, “T Toader Bacul, T popa Moisiiu. bop Gligorie iscal. az Coust. Bantaș iscal, uz Iordachi iscal. 
(acta d-na D. Roseti, Iaşi, Surele VIII, 79). 

LĂIV. 
7177 Febr. 10. laşi. Zapis prin care Vasilie şi Simion ficiorii 

lui Ionașco din Costeşti vând lui Stefan Cerchez comis. cu 40 delei 
partea lor din Uscaţi, jumatate de bătrăa, cumpărătură tatului lor» 
de la Stefan Taărzea. 

Adecă eu Vaslin Şi Simiwn fitorii lui lonaşew din Costeşti şi cu alli fraţi ai noștri cu Istralie ŞI cu Nastaca şi cu surorile noastre. Scriem ŞI măr- turisăm cu cest zapis al nostru cum noi de nime uevoiți nici silii, ce de bună voia noastră am văn- dut a” noaslră dreaptă wuna Şi cumpaăratura din sat din Uscaţ Sumălate de batrăn care cumparâtură au cumpărat lată nostru lunaşco de la Ştefan Tărzea (rzps'h). ak Sumatate . de bâtrân ce am vândut noi dumisale lui Sfefaz Cerchez coinisul drept pateu- Zăci de lei batuţ şi adik Sumatate de bătraa din Uscaţ w am văndut uoi din Vatra Satului, şi din țarin şi din câmpu şi din pădure si din fan'kta, Și 
din tot locul cu tot vinitul, Şin tocimala noastra an 
fost dumnealui Scărlet postelnicu] ȘI dumnealui “ja- 
vril armaşul, Şi dumvealui Bogdan tau lost comis. 
Şi dumnealui Roşea şi Ursul vornicii de poaria si 
Gheorghita de Costeşti, şi Torlosie corniciil de lu 
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Băbitani şi lon aprodul şi Zaharia de Costeşti şi 

Stefan de Deleani şi mulţi oameni buni şi pentru 

credința aceşti boiari au iscălit şi neam pus pecetile 

şi zapis ce au avut tata nostru lonaşco de cuwmpaă- 

vătură de Ja Trăzea acela zapis încă 1 la dat dumi- 

sali pre. mână şi eu Eftimie diacul am scris să 

s(a) şiie. u las leat 1177 Febr. 10. 

+ Vasilie, + Simion. ț Istratie, + Naăstaca. 

az Scarlet Şerbul iscaal, uz Gheorghi Gani jic- 

miciar iscal. - ” 

(acta C. Leonida Târzii, Surete VIII, 290). 

LĂV. 

7177 Mast 22. Iaşi.—Carte gospod u Ducăi Vodă cătră Bosie de 

Gugeşti, Chirilă Colivă de Soleşti pentru alegerea hotarelor. moşiei 

Popeşti şi Măiceşti şi Şerbeşti a Mariei jupâneasa răposatului Gligore 

Paharnicul. 

Io Duca Voevoda. bj. mils. gsp. zem. Moldav- 

scoi. Scriem domniia mea. la slugili (aa caSynan) nou- 

stre. la Bosze deGugeşi: şi la Chirila Colivâ de 

Soleşti. damuvă ştire. daca veţi veade (8'kas) car- 

tia. domniei mele. iar voi să mergeţi lu Popeşti şi la 

Măiceşti şi la Serbeşti şi sa slrăugeti oameni buni 

de prin pregiur megeiaşi. și să aleg'kți toata. pâr- 

tili. de ocina şi moşie. şi cumpăraturi ce va avea 

intrucele. sate. răpaosaiul Gligorie păharnicul. prt 

zapisa ce va arăla Mărie Supănasa lui Gligorie 

„păharnicul. şi pr'Ecum vor şti oameni buni diu tot 

locul cu tot vinitul. şi să puneţi semne şi stălpi: 

si foarta pre direptale. să socotiți să nu hie. fa- 

tarie. şi să ne daţi şlirk cu 0 serisoara. 

Tue pizemn (roz NHUIE4). | 

u las It. 71717 Mart 92, 

Saam gospodina velel. 

(acta V. Miclescu, Surete VIII, 498). Pecetea luş roș; 

se ceteşte: î Hw ASKA. BOEBOAd. KI. MAO, POCNIOAap. BEA, 

Mo. +3.9.0.4—1665. Cap de bou. - 

Surete şi Izvoade 1V. 9  
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LĂVI. 
qi i prin care întă- 7177 Maiu 5. Iaşi.—Scrisoarea veliţilor boeri prin care rese lui Net Vasil, ficiorii Aniţei hătmănesei satul Nisporegti, lăsat lor danie de mătușa lor Paraschiţa Săcheloae, soră şi a Sufltei doamna lui Gh. Stefan Vocă. 

Se ubomi (ce oveoatui). Solomon Barlădeanul vel 
logofat, Miron Costin vel dvornic ij. zevli. Gligo- 
rie Hâbaşascul. vel dvornie, Viş. zennli. Nicolai Ra- 
covită rkaraau. Slamalie vel postealnic, Gavriliţa 

"Costachie vel spătaar, Lupaşco Buhuş vel paharnic, 
Ursakie vel vistiiarnic. Toderaşeo biv velspatar, Lon Racoviţă vel comis, Contăş treti Ig. Dumitraşco Roș” ca, Eremiia, Gligorie Ciocărlie, Patraşcau, Stefan Ghi- arghel, vorni€ porţii. Scriem şi dâm ştire cu utasta. scrisoare a noastră cum au venit înaintea noastra Vasilie şi Nicolai fitorii Abiţii &uu fost hatmaăneusă. şi niau aratat un zapis de marturie de la mâna “lumneei doamnei Safrii a răpăosatului Ghiorghie Ştefan Voda şi ce la fratesău Stefan Boul tau fost vornic mare, şi cu cateva mărturii oameui denainte pre anume : Svinţiia sa părintele Gavrilie Săhastrul, Şi Gligorie preutul de Nisporeşii, şi Costantin Bu- huşel şi lonaşeo fitorul Precisiei de Suceav, și Mi- hailaşco Beldimav, tau fost vornic de poartă. ŞI Popa Toader de Vălenii, şi Apostol sn Draguş, scriind întracel Zapis pentru satu pentru Nisporeşti ce sunt în ținutul Sucevei pre apa Moldovei care sat au fost drept al d-sale a Paraschitei rea fost stoluiceasa şi Parascbhiţa stolniceasa lau dat cu limba ce moarle acestor 2 liciori ce mai sus scriu lui Vasile şi lui Nicolae feciorii Anitei tau fost hat. maâneas: Pentru aceia ŞI voi daca am văzut acel adevărat zapis cu mare credința şi cu mare aturi. senie crezulam şi de la noi încă leam facut seri- soare pre acel sai, ce scrie mai sus Nisporeştii în tinulul Sucevei cu sa le hie lor driapta ocina şi moșie în veci cu tot venitul și pentru mai ture cre-
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dinta noi cu toţii am iscălit şi eu Enaki diac am 

scris zapisul ca să s şlie. 

u las leat 7177 Mai 5 doi. 

az Solomon Bărladeanul vel log. iscal, —az Gli-- 

ore Habaşescul vel vornic iscal. az Miron Costin vel: 

vorn. isral, az Nicolai Răcoviţ, biti. iscal, Stamati. 
postelnie iseal, az Gavriliţa Costache vel spatar iscal, 

az Lupul Buhuș vel &aşniciscal, az Ursul vel vist. iseal,. 

az Toderaş spatar iseal, az Ion Racovit vel comis,. 

Kontaş logofat, az Dumitru Roşea dvoruic, az Îri-- 

„mita vornic, az Gligorie Ciocarlie voraic iscal, azPă- 

traşcan vornic iscal, az Ştefan Gligore vornie iscal. 

(acta D na D. Roseti, Surete VIII. 47). 

LĂVII. 

7178 Sept. 30. Iaşi—Cartia Ducăi Volă cătră Dumitraşeco Boul 

să cerceteze pricina de pământ dintre Savin Năvrăpăscul, Svimarul 

cel mare şi între Gunea şi Iordache răzeşi pentru părţi din Mihaeşti- 

şi o poiană curățită de Bleandă, inoşul iui Savin. 

lo Duca Voevoda. bj. inlstiu. gspdra zemli: 

Moldavscoi. scriem domniia imea la boiarinul. nos- 

ivru la | Dumilraşeo Boul. dâmuti ştire că sau pă- 

vât de faț înnainlea domnii meale. boiariul nos- 

tru | Savin Naăvrăpascul  Şoimarul cel mare. cu 

neşte raziaşi ai săi anume Ganea (Lana) şi cu: 

lor | dachi şi cu alţi răziaşi din sat diu Miha-: 

eşti. ce san chemat Vlasineşti | în ținutul Su- 

tavii. pentru a treia parle de sut din  Mihaeşti, şi: 

dintra | patra parte a treia parle tot dintracestaşi 

sat. și pentru o poiană cei ruptă i de Moldova în 

tiaia (uaa) parte. cara aste săpală şi curăţilă de 

moşul său | a lui Savin Şoimariul și ueau arătat 

boiariul nostru Savin Şoimariul şi zapis | de la 

Irimia Vodă. seriiud pre aceaste părti de ocină. 

(şters: te domniia mea am | socotit saşi tie boiarul: 

nostru Savin Şoimariul pre cătui scriu direasali) | 

pentru ateaia dacă vei vedea earlia domniei meuli
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iar n să mergi acolo şi | să slrânei oameni „buni 
de folos megiuși de prin pregiur şi sa socolești | cu 
diveplate să alegi aceaste părţi de ocină. ce mai: 
sus sintu (cuurv) scris. pe | cumui spun direasăle. 
și să şi stălpeşti. iară pentru poiana Ge iaste | cu- 
vațita de moşusău Bleandia să o alegi cum a hi 
mai cu direplul j şi precum vor şti oamenii cei buni 
să nu hie fatarie. şi precum vei alea | ge să (sic) 
mai cu direptate sa ne dai Şlire cu o mărturie «dle 
la tine şi | de lu acei megiuşi ce să vor tampla acolo. 

u las leat 7178 Sapt. 30. 
Saam gospod'na veleal, | Auton 
(acta Sp. Irimescu, laşi, Surete VIII, 118). Pecetea luş roş: îIw. ASA. ROEBOAA. ROI. MHADCTIIO. POCNOAdpA. BEM, MOAAAREROU. F3.p.0.A =—1665. Cap de bou. 

LĂ VIII. 
7178 Dee. 20. Iaşi.—Duca Vodă judecă pricina dintre Gr. Cârlig şi ai lui şi între Toderașco Iordachi “pătar pentra bolarul satului Onca- “uţii la Hotin împresurat de satal Lişăuţi. Cereelând după hotarnica ui Ivimicia vornicul de poartă şi după mărturia lui Vasile cu brazd. âu cap se di dreptate lui Grignvraş Cavlig, Copie. 

lo Duca Voevod. b. im. S. £. M. adică au venit înaintea domnii meale si înaintea a lor nostri Mol- doveneşti. boiari a mari şi a mici, slugu noastra Grigoraş Cărlig şi fraţii Ini ficiorii Todosăii Mătee- şocat nepoţii Cucorii stolnicului, Şi Tilinca cu fraţii lui ficiorii lui Stefan, nepolii Cucorii stolnicul li) şi sau jaluit cu mare juloba cum au un sat anume Oncăuţii la Hotin pe Racotăţul săc şi au împresurare despre sut dispre Lişăuli, ci este a bviarinului nostru a lui Toderaşeo lordaki Spatar, și uu cerşut de la noi hotarnic ca sa le hotarască satu despre sal :e- spre Lişăuţi şi despre alte: hotară a altor sale, deci domnia me liam dat hotarnicu pe boiarinul nostra pe Irimice vornicul de poartă (gloata) cu sa meargă acolo şi să strânga multi oameni buni, de prin pre- giur megieşi şi sa socoliasca cu dreplale mare sa aleaga hotarul satului Oncăuţilor despre Leşauti
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şi despre hotarăle altor sate. Deci sluga noastră 

Gligoraş Carlig și alţi frati ai lui toţi nepoţii Cu- 

corâi adusau scrisoare marturie de la boiarinul no: 

stru Irimicia vornicul de gloală şi de la mulți oa- 

meni buni de-acolo de prin pregiur megieşi pre u- 

nul Mascul şi Vorbiniscul şi Vasile Banga de 

Cepeleuţi şi Necului şi vătămanu şi preutul de acolo 

și Vasaian și Gligorie de acolo şi lon şi Fâdor de 

acolo şi lonaşco di Rujinti și Marco din Mihalăşeni 

și Luta de acolo şi Loder CiudineG din Hlinaia şi 

lonaşco di acolo şi di la alti mulţi oameni buni aşa 

scriind cum hotarul satului “Oncâulilor sau început 

din valea Racovatului dela un iaz vechiu drept la 

dial în piscu ci să chiamă Derjălele, şi acolo au 

fost un stalp bâtrăn şi de acolo la alt stalp în ja- 

rina cea dinapoi dispre Hliuaia şi de la “cela stălp 

în capul unii râpe și de acolo au mărsu în dreptui 

locului pe unde au fost hotarul cel bătrâu și sau 

pus un slalp lângă drumul ce vine dispre Hlivae 

la Oncâuti. şi de acolo pe malca văii la un pisc 

ce să chiamă Tapovişa, şi acoli au fost un copaciu 

cu buor şi numai ce sau găsit rădacina copaciului şi 

acolo în lo-ul copaciului au pus stălpu, şi de ucole- 

drept în dial sau mai pus încă un stalp lângă dru- 

mul ce merge de la Oncăuţi la Parcova, şi de a- 

colo la o movilă săpată în mijloc şi de acole la 

alta movilă şi de la cealantă movila dreptla dru- 

mul ce vine de la Hlinoia li Hrinăuţi sau pus uu 

stalp lângă drum şi de acolo drept ia o moviliţă 

deasupra unii vâi, ce să chiamă Verbeaia, şi sau 

pus şi în movilita un stalp, şi de acole peste vale 

ce să chiamă Besătcile. Sa 

Iusa de ace vale ce să chiamă Besălea aşa 

serie marturia cum să să fie ţâind boiarinul nostru 

credincios şi ciustit. Stamatie marele postelnic cu 

hotarul satului lui ce să chiamă . . : şi să să 

(i țaind şi Grigoraș din vale pănă îu zare dialului,.
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di care lucru nu serie pre ales ace vale Besatea, de ce hotar este şi pre acesta hotar şi marturie nici boiarinul nostru Toader spâtar nu sau țanut și au zăs sa fie hotarât Irimiia vornicul stramb. Deci dom- nia me de iznoavă liam dat holarnic pe boiarul nostru Roman vornic de gloatâ de au siransu a-olo mulți oameni buni de prin pregiur megieși, cari au şliut rândul hotarului și cari mai sus scriu de au fost cu Jrimice vornicul la hotar, şi îulralt chip nau pulut -să alle cau hotarât lrimice vornicul strâmb, ce uu pus pe Vasila cel bătrân, care zâce ca au tust inca “când o holarât Bociok de au luat brazda în cap :şi iau zis pre unde ştie cu sufletul lui că iasle drept pre acolo să marga ; deci iarăşi au mărs din samn în sămn şi din Stalp în stalp pre unde au hotarat Arimice vornicul şi îutracest chip iau adus Grigo- raş Cârlig şi marturie scrisoare di la mâna boiari- nului nostru Roman dvornic, și de la mulți oameni „buni. Deci şi dumnealui Toderaşc spatar au lăsat pe acesta hotar dinnintea domniei mele. Deci dom- mia me dacă am vazut ca au fost hotarâtu Irimice vornic pe dreptate am dât slugii noastre lui Gri- “goraş Carlig şi lIlineai și fraților i nepotilor Cuco.- rii să ţie hotarul Oncauţilor în samne precum mai “sus scrie și pre unde uu hotărât Irimice vornicul, iar valea Besatca va sta lucrul neales pără să va hotărâ cu dumnealui Slămale post. pe drese ce vor fi având. iar hotarul lot sa aiba a tine precum wai “Sus scrie şi altul nimeni să nu sa amestece. 
lv las veleat 1175 Dec. 20, Barlădeanul vel log. 

acta V. Miclescu, Popeşti- Vaslui (Surele VIII, 429). 
LXIX. 7178 Iunie 23, Iaşi.—Zapisul prin care Patrase biv căpit: 

-si eu Sanda fata imi V. Popeseul din Muncel. şi tii ui pocăbitan 
patru părti din Nisporeşti eu 35 lei Aniţăi hătma -ei: Neculai şi Vasil-şeo. 

“ 
Adec eu Patraşco. te am fostu. câpitan. 

alţii ui lor cand 
heasa şi ficiorilor 

ŞI cu
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femka ma Sanda. fata lui Vasilie Popascul. din 

Muncel. şi lonaşco. cu femba ma cu Tofana. şi 

Varvara. şi cu Zaharia zat. eg. (ginerele lui) ficorii 

lui Vasilie Popaseul. scriem şi maărturisim noi. cu 

a&estu adevaratu zapis al nostru. de nime. săliț. 

niâi asupriţ. ce de a noastră. bun voe. aim văndut. 

a noastra debptă winx. şi cumparatură. dumisal. 

Aniţii. Gau fostu hâtmăneas, şi cuconilor. dumisali. 

lui Vasilaşco. şi Neculai. câtu să va alkge. parta 

noastra. din satu. din Nesporeşti. ce ni sau venilu 

noaă moşie. şi cumpărătură. din parta Ini Vasilie. 

Popaseul. patru părti. vindem. şi rămân. doaă. a- 

supra altor fraţ. deti noi am vândulo  dumilorsali. 

Aniţii batmăneasii. şi atelor doi cuconi a dumisali. 

lui Vasilaşco. şi lui Neculai. dreptu trei zăci şi cinci 

de lei. baui bătuţi. ca sa le fie. dumilovsali drapta 

wână: şi moşie. în vati. şi ca să aiba aş faci. Şi 

direase domneşti pre acestu zapis al nostru. pre 

eatu să va aleage. parta noastră. din vatra satului 

şi din țarină. şi din păduri şi din tot locul. şi cându 

sau faculu atasla tocmală. sau prilejilu dumnealui. 

Dumitrașco Șeptelic. și Lupul. Arapul. şi popa Gli- 

gorie din Nesporeşti. şi Gulul. din Muun&el. şi lito- 

vul lui Gligorie. şi Vasilie sân Sasul. ottam. și multi 

oameni buni. carii sau prilejilu. şi pentru mai mari 

credinta. am şi iscâlilu. şi neam pus peceţil. ca să 

fie. de mari crediuta. şe eu lordakie. fitorul lui Mi- 

hailukie. am seris zapisul ca să s știe. 
jt. 1118 wsţa lun 93. 

+ Zaharie. + lonaşto, + Va(si)lie, + Gligorită, 

+ Gutul. 

(acla d-na D. Roseti, laşi, Surete VIII, 69). 

LXX. 

7179 Mai 25. Lungani. Zapis de danie a Alexandrei fata vor- 

nicului Ureche şi a sotului ei pah' Chiriac Sturza pentru şesul Ba- 

hlucţului, câtră Gligoraşe6 vornicul. 

+ Adecă eu Alexandra fata vornicului Ureche.
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cu soțu meu paharnicului lui Kiriiac seriu ca măr- tarişescu cu eştu (ep) zapis al meu precum am dat dumisale vornicului lui Gligorașco şi gupănesii du- misale și cuconilor dumisale. tarmurile cu  saşul (camva) Bahlueţului. pănă supt coastă ca sai hie du-. misale direapta moşie. să (cz) cuconilor dumisale nime din fvații mei. sa (c4) din nepotii mei. ca din rodile mele să naiba nice w trabă, ca pentru cre- dința ue am pus. ca peceţile. eu am (s)cris (Kpnic). popa Toader diu Frateni. dubovnicu dumisale. Ale- Xandri cace mam tămplat la răul duimisale. intra- cee vreme sau tamplat ca dumnialui. lurga vawmaă- şul. și popa Gligorie din Goeşti. şi popa Aecsintie, din Brăeşti. ca. alţi wmeui buui. 
O Lungani Mai 25 leat 7179. Alexandra (|. p.) 

Popa Toader din Frateni (I. p.), Popa Acsentie. isca], az popa Gligore iscal, Kiriac pah., lurga vameş, popas, az Dumitrache iscal, az Costantin Micles- cul isca]. 

- lacta Acta Albert Daniel, Iaşi, Surete VIII, 719), 

LĂXI. 
7179 Iunie 20.. Nisporeşti.— Scrisoarea Doamnei Safta sotia ră= 

Posatului Gh. Stetan Vodă prin care atestă că sora ei Paraskiva Sa- 
keloae a lăzat la moartea ei satul Nisporeşti la 3 nepoți ai ei, Va. 
sile şi Neculai ficiorii hătmănesei Aniţei, nu şi fetelor. - t Aaa ww. Gagra ui am doc. Aoamua. pznzvca- TYavu. 4 avu Liwprie | IHezan E9A. ckpiv wi mapTwpicackv. KV cvăaerva aie. NEH'Tpv car | NEH'T gi Hecnopepu. UE av îocrv. a panavearen. cvpopina. Ilapacrizen. | Ganeacae, van Ad A4pA. evăaervavn. avmicaau, PoaTe "rpkiiae, | un av PORAMHTV. tul uiav awezarv MOL HHAN nenotitacp cun ca- 'PVA || Necnopenrin. aav AĂTY. AVâin Acu. KVKOHHA0p. Avatucaan XZTAAHecen | Anca Natan Beumaop rap uw akreaop. nnun AU HENCI, CA HAHEZ uuuu |w p'kez. aa aura cATY, dap4 tvaan Bacaie. un Mexvaan MICA IUH AnH -rov auepu ACH KYKOHH A£ CA Ba (Ta)asuaa. Epvruva, Ait'Tov A2HUIiH ckum-. 

 



- 65 — 

BapA. AeTpauacra (rupi) AH KVkohHn, Ea | pzazna 

autava (rupt) '1ap cvpopa. | cav au HenouH du. aie 

(rupt) kw auta car, ea die. kw căsaaz. ue ca die. 

npekva man cve ckgie, ApEnra |] wunz, ui mouiie. „AH g'kun. 

FAB RABIN. AÎNTAV NEO. WE E0p BgA că || cTpzun. Adania. 

AV MHCAAH. PENAVCATEN. CVPOPHAA. WE AV AZCATY |v pinzr- 

Capa. CVĂBAETVAVI. AVAHCAAN. 1UH KV BOA HOACTpa. 149 VHEn 

Ha aut ca ÎBIe NBORAAT, Uli TpERAAUH Ii HEEPTAU, A€ 

Seaitiva | Avamnsae mi ac Ti WTeu, ui de HoH. că die 

BAZCTAMAUH. UUÎ HEEPTAUH. Hagi Eop BpA CA CTPBUN, ANACTA. 

uni erp atat || mapu. kpeainuz. am Herman, uri atita nve 

near ca die AE MAH EPEAINUZ. 
v Hecnopeji AT F3pop, IH.K. 

    

Gaga remtaa 

(acta d-na D. Roseti, laşi. Surete VIII, 46). Pecete 

mică cu inițiale: 6. !. 

LXXII. 

1142 Iulie 9, laşi. Zapis de împărtală între Mărica Habăşăsca 

şi între Ion fiii lui Stefan vornicul asupra satului Şătrăreni pe Jijia, 

la ţinutul Hârlăului. 

Adica noi Mârica Hăbăşasca şi Ghiorghe Şi 

Ion feciorii lui Stefan Vornicul. Inşi-ne mărturisi 

cu acest zapis al nostru cum ne-am “tocmit și 

ne-am împărțit satul Şătrărenii pe Jijia în ti- 

nutul Hârlăului cu feciorii Irinei cu Nastasie. 

cum gumătate din acest sat să ție Marica Hăbăşa- 

sea. iar gumălate din sat să o ţie Nastasie fata 

Irinei şi întwaceastă tocmală au fost: D-mlui Patra- 

sco Başota vel logotat şi Savin vornic cel mare, 

de tara de %os şi Dumitrașco Buhuş “el visternic 

şi Lupul Prajescul Cluciar şi lonaşco Prăjescul pos- 

telnic şi luraşco Başotă ce au fost hatman zi Racovită 

al II-lea logofat și Merăută Hranici ce au fost 

sluger şi 'Tomiţă din Şatrăreni şi pentru aceea de 

va vrea ciue-va când-va dintre feciorii voruicului 

Stefan sau dintre nepoţii lui ca să arăte vre-un 

Surete şi Izvoade IV. 
9
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zapis sau de cumpărătură sau cum să zică că lau 
scos de viclean, acele toate să w'aibă a se crede 
de înainte acestui zapis şi spre mai mare cre- 
dința ne-am pus peceţile și am şi iscalit sa sa 
ştie și pre acest zapis să creada. Aşi face și dre- 
suri domneşti de împărțeala iscălind toţi boerii 
cari sunt arătaţi puind şi pecetile. 

Acel adevărat este la casa Banului Costin Donici. 

(Acta D-na V. Castano. Iaşi. (Surete şi lIzvoade |, 
413). Copie. 

LĂXIII. 
1168 Maiu 3, Iaşi.—Zapisul de mărturie prin cari boerii de divan mărturisesc cum Dionisie Dediul cu ale lui semintenii Dedu- leşti au dat lui Chiriac biv pavculab 26 lei pentru nişte locuri cum-, părate de ei in Priporeni, cum şi patru boi şi o vacă de la Chiriţă unchiul Deduleştilor. 

Ionaşco biv vel părcălav i Apostol biv vor- 
nic i George Rodna i Vasilie ot Buneni, i Vasilie 
brat Apostol vornic şi Pavel tij, facem ştire cu a- ceastă scrisoare a noastra cum au venil înaintea noastră Dimisie Dediul și Andronie sua Dediul şi Vasilie Dediul şi Jalobă și Istratie sămânțtenia lor şi Mihăilă, șau dat lui Chiriac ce-au fost părcă- lab patru sprece lei bani gala pentru o bucata de loc cea fost. cumpărat Chiriac de la Chirila uncbiul Dediuleștilor, şau dat zece lei, aşijderelea Dediule- ştii, iar ni Chiriac pentru altă bucată de loc de o: cină, cea fost cuinpărat de la Maria Bututoaia fala lui Tohin din Priporeni Şi iar au dat Dediule- ştii doi lei lui Chiriac pentru alta bucata de loc de la Priporeni cea fost cumparat de la (loe gol) Mai- cănel şa dat deplin acești bani dinaintea noastră : iar doi boi şi o vaca de la casa lor şi iar sa mai dea doi boi să margă Mariea să i dea Dediuleştii lui Vica, Precum le scrie şi cartea mariei sale arcă lui Chiriac pentru acelea cum-
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părături bani; iar vila să-şi e Chiriac de la vinză- 

torii lui; deci banii ia dat deplin ca să să ştie. 

u Stefaneşti leat 7168 -Mai 98. 

lonaşco Balş biv pârcalub iscal, Apostol biv 

dvornic isca], Gheorghiţă Rodna, Vasilie ot Buneni: 

Acla D na V. Caslano laşi (Surele şi Izvoade Î, 466). 

Copie poslăduită în 1793 Iuli 20 de Caţichi medelnicer. 

LXXIV. 

Fără veleat (prope 7172). Huşi. Hotarnica moşiei Pogănești a iui 

Racoviţă Cehan vel logofăt, aleasă din hoiarul târgului Hnuşii de 

Costanlin logotăt al 2-lea şi de şoltuzul cu cei 12 părgari ui Huşilor. 

Milostive şi luminate Doamne sa fii Mariia du- 

mitale sanătos. Dăm ştire Mariei tale că după în- 

vățatura Mariei tale ce mai învatat să maărgu la 

târgu lu Huşi şi deacolo să mărg cu şoliuzul şi 

cu târgoveţii la hotarul târgului, unde iaste despre 

sat despre Pogănești. şi să socotim 0 bucată de 

loc din hotarul târgului să o stalpim câtră hotarul 

Pogăneştilor satul Dumisale logofătului celui mare 

Racoviţ Cehan. deci pre învăţătura Mariei tale 

merserăm împreună cu toţi târgoveții şam socotit 

o bucată de loc şi am stâlpito în siamne catră ho-. 

tarul Pogâneştilor din ţărmurele Pruteţului. diatrun 

stâlpu de piatră. drept la deal cătra apus. în var- 

vul dealuiui. întro moviliţ dintre moviliţ ce sunt 

alaturia în cia mai de gios. de acolia întro ză- 

noayă ce să cheamă Galbăna și zănoaga în %os 

pănă în părăul văii lui Dod. şi pâraul în. %os 

pană în gura vâii lui Dod. de acolia drepl spre ră- 

sărit în zarea dealului. de acolea în dreptul locului 

drept iară în malul Pruteţului. această bucata de . 

loc sau socotit din mila Măriei lale ce ai miluit pre 

dumnealui şi am slâlpito în siamnele ce scrim mai
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sus. şi facem ştire Mariei tale să fi Maria -dumi- 
tale sânâtos ot. Hristea amin. —pis Huşi. 

r robul măriei dumitale Constantin logofătul al 
doile. dăm. ştire mariei tale. 

acta Nec. Volenti. Iaşi (Surete şi Izvoade I, 680). 

LĂAXV. 

7173 Octombrie 18, Iaşi.—Cartea lui Evstralie Dabija Vodă prin eare scrie lui Vasilie Căpitanul de Cuute pentru păra lui Zota Burnaz din Ivăniteşti pre Nicola Zgâreiu din Creţeşti asupra daniei satului Luvgaşi pe Lohan făcută de Florea  ficior “Tudurei Gănţoae, moş Neculei cătra Drăgan moşul Zotei a-şi stăpâni muşia dată danie. 

lo Evstratie Dabija Voevoda D. m. g. z. m, Seriem Domni miau la sluga noastră. la Vasilie că- pitanul de curte. dămuţi ştire că sau jeluit înnaiutea svatului domniei meale sluga noastra Zota sin lui Burnaz, vepotul lui Drăgan, div Ivăniteşti pre Ne- cula feciorul lui Zgârciu din Creţeşti zicandu cau dat danie mozul Aeculei Florea,  ficior Tudurii Gănţoae o parte de ocina din sat din Lungaşi pre Lohan, ţinutul Falciului lui Drăgan wmoşul Zotei diacon. din tarina, din făuaţ cu loc de prisaca şi cu grădivă şi cu tot pamantul și cu zapis de danie divtre mulţi oameni buni. șau ținulo moşia Zolii până au fost vii, iar acmu după moartea lor sau sculat Neculai Şi cu alți fraţi ai lui de iau luat mo- şiea de o ţin în tariia lor de iau cosit fânațul şi iau lvat a zeacea, şi Zota viuu aratat zapis de danie dentre mulţi oameni buni şi ispisoe de îinlăritură de la Domnia mea şi şau luat ei Și 2i să vie săş: întreabe. Deci Zotu au venit la zi şau așteptat o săptămâna, preste zi iar Neculai nau venit ci au rămas din zi ȘI din toa(ta legea) țarii, Deci de acmu îunainte să aibă Zota aşi tinea moşiia cu tot veni- tul în veaci pre direasile ce are, iar Neculai să nu aiba nici o treaba a sa amesleca şi fânul si păivea
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ce va hi luat Neculai de a zeacea încă să âmpli îi 

sa dai pe mâna Zolei. 
Toe pizem (aceasta scriem) 

u las leat 7173 Oct, 18. 

Gospodin ret (Domnul a zis) 1.p.e. 

Răcoviţ vel logofat ucil. i iscal. 
acta N. Volenti. Jaşi. (Surete şi Izvoade I, 649). 

LXXVI. 
| 7174 Maiu 8. Husăiani.— Zapis de mărturie prin care Zberea 

de Cerneşii şi Vasile Pogor de Stolniceni adiveresc cum potrivit căr- 

ţii trimeasă de vel logotat Neculai Buhuş au mers şi au ales hota- 

rele Priporenilor, proprietatea Dediuleştilor despre Husăiani a du- 

misale visternicului. . 

Zbere de Cerneşti și Vasilie Pogor de Stolni- 

ceni facem ştire cu ....turie a nostră venitau la Doi 

Dimisie Dediul şi Andronic şi Vasilie şi Darie fe- 

ciorii lui Isac Dediul .... Kalistru şi Pintilei feciorii 

lui Toader Dediul şi toată ..... ori-cării au avut mo- 

şie la sat la Pr:poreni ce sunt prea tinulul Doro- 

hoiului şi iau arălat aceste ce mai... carle Dumi- 

sale lui Neculai Buhuş vel logofăt şi altor boeri 

de.... să mergem la sat la Priporeni şi să le stal- 

pim lor parte Priporeni.... pre sat despre Husăiani, 

care sat ţine acmu Dumnealui.... visternic: deaci am 

mărsu acolo şi le-am socotit locul lor. . . . - 

„podiș pănă la o muche... %os de o vizunie și 

să... de glodul lui Ciuşte în va... Poicoae și altu 

stâlpu muchea dealului unde vine drumul de la 

movila... ce vine despre Şiefanești pân la sălişlea 

Priporenilor.... în dijie aşe am aflatu cu mulți omeni 

buni şi batrâni.... Zbere şi Vasilie Pogor şi Gligoraş 

şi Simion feciorii dumisale lui Buhuş vel logofat 

şi pentru credinţă am şi... hie de credinta săşi 

faca şi zapise domnești să să șlie. 

u Husăiani leat 117%, Mai Maui S. 

Zberea iscal. Vasilie Pogor.  Gligoraşco. 

acta D-na V. Castano. laşi: (Surele și Izvoade Î, 484). 

Copie poslăduilă de Caţiki med. în 1783 Iuli 20, hotarnica 

cea adevărată fiind ruptă şi cu lipsuri.



LXXVII. 
7175 Iunie 26. Iaşi.— Cartea lui liaş Alexuadru Vodă scrisă cătră. Dămian biv dvornie şi Costantin din Sârbi peutru alegerea şi stâlpirea părţilor fie-cărvi răzeş din Borăle, să-şi ţie fiecine la bă- frânul său : asemenea şi pentru jumătate de bătrăn cumpărat de Nica de la Zavul, cum şi alte părţi din Drisleve ŞI Jiverliani. 
Iw lliiaş Alexandru Vosvoda Bojiiu  milostiiu 

gospodara zemli Molduvscoi, scriem Domniia mia 
la slugile noastre la Dămiian cau fost vornic şi la Costandin din. Sirbi damuva ştire ca sau parâl de fat. toţi razaşii din Borăle cum nu să pot ci tocmi; deci Domniia mia am. pus pe al noslru cinstit şi credintos Solomon Bărlădeanul logofătul cel Mave de liau luat sama pe dirias cive ceau avul şi sau facut lor ișvod iscalit de boiarul nostru logofătul. pentraceaia sa miargeti acolo și sa străugeți oa- meni buni de prin pregiur megiiaşi şi sa socoliți acei răziaşi precum scrie izvodul sa ŞI margă careleşi la bătrânul său şi ca să să îmyarla Şi moşie şi cumparâturi diu tot locul cu tot vivilul şi să. stâl- pili sas ştie cine eat va iinea. aşijderea pentru un bătrân cau cumpărat Nica de la Zavul. deci pre gumtate de bătrân iau intorsu Andreica banii Ni- căi. iară Sumatale de bătrân li sau Dus zi din Sinpetriu întro săplămână să întoarea din rudele Nicâi carii vor hi și d'kacă vor da banii la zi să imparță și ata sumtate de batrâv. cine precum i sa veni să dea bani, atâta saşi ia parte. iara de nor da banii la zi să tie Nica. aşijderă şi niste părti ceau în Drisleve şi în Jeverliani să le so. coliți pre diriasă ce Vor avea şi precum vor şti oameni buni să le aleageti căruiaşi partea si să ne dai ştire cu o scrisoare. 

Toe pişem (aceasta scriem). 
j | u las leat 7175 Iunie 26. | Saam Gospodinaz veleal. (Insuşi Domnul a poroncil). Solomon Barladeanul vel lg. ucil. 

„Stratul. 
acla D-na Victor Castano (Surete Și Izvoade I, 513).
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LXXVIIL. 

7176 Iunie 11. laşi.—llieş Alexaviru Vodă întăreşte lui Ursa- 

chi vel visternie cumpărăturile ce a făcut în satul Priporeni ot Do- 

“ohoi de la nepoţii şi strănepoţii Drăgutei cu 200 lei; cum şi părti 

în Popeşti, Dânceni şi Scăeni, pe Căinări la Soroca. cumpărate de 

feciorii Danciulni temnicerul cu 400. lei bătuţi. 

lo llieş Alexandru voevod. bojiiu milostiiu 

gospodaiz zemli Moldavscoi ; adica au venit înain- 

tea noastră şi înaintea a lor noştri moldovineşti 

boeri a mari şi a mici slugile noastre Istratie şi 

Mihăilă feciori TȚopii şi Dimisie şi Jalobă și 

Andronic, ficiorii lui Isaac şi alte seminții a lor 

toti nepoți și strănepoti Drăgulii de a lor bună 

voe de nime siliti nici înpresuraţi ; şi au vândut a 

lor dreaptă ocină şi moşie o silişie înlreagă ce să 

chiama Priporenii ce iaste pe apa Jijiei în tinutul 

Dorohoiului. Această silişte ce scrie mai sus cu tot 

hotarul ei au vânduto boerinuiui nostru creciucios şi 

cinstit lui Ursachie marile visternic: drept doao sute 

de lei bătuţi și liau făcut boerinul nostru plală de- 

plin de aceşti bani ce mai sus scriu 200 de lei 

batuli întru mâna lor denainte noastră şi denainte 

boerilor noştri şi direse ce au avut pre această 

silişte încă li-au dat pre mâna dumisale. Aşijderea: 

au mai venit înaintea noastră Lupaşco stolnicelui 

și cu fraţii săi Neculai şi Ion ficiorii Danciului 

femnicerului de a lor bună voe de nime nevoiti 

nici înpresuraţi şi au vândut a lor direpte ocine şi 

moşie &umatate de sat de Popeşti şi Sumătate de 

sat Dănceni şi alte parti din sat din Scăeni cât 

să vor aleage ce sântu pre apa Căinarii în ţinutul 

Sorocii, aceste li-au văndut ei iarăşi boerinului no: 

stru ce mai sus scrie lui Ursachie marile vister- 

nic dirept'o sulă de lei bătuţi şi liau făcut plata 

deplin de aceşti bani ce mai sus scriu: 100 de lei 

batuti întru mâna lor denainte noastră şi denainte 

boerilor nostri ; deci domnie me şi împreună cu tot 

stalul nostru văzând de a lor bună voe toemală şi



deplin plată, de la domnia mea încă am dat şi am 
intarit boerinului nostru ce mai sus scrie lui LUr- 
sachie visternicul pre ace silişte ce mai sus scrie 
Priporenii în ţinutul Dorohoiului şi Sumalale de 
sal de Popeşti și Sumalate de sat de Dâuceni şi 
alte părti din sat. din Scaăeni pre apa Câinariului 
la ținutui Sorocei, ca : sai fie şi de la domnia me. direapta ocina şi cumpărălură în veci cu tot veni- tul şi altu nime să nu să amestice. np'ka cum$ uc- THHHomMS ancT$ natuemS. 'roc numea renatastn (inaintea acestei cinstite a noastre cărți ; aceusta seriem). 

u las vlet 7176 Iunie II, Sam gospodina veleal. (Însuşi Domnul a po- roncit). (4. p.) 
Solomon Bărladeanul vel logofat. 
acta D-na Caslano. Iaşi. (Surete şi Izvoade 1, 477). Suret posleduit de Caţichi med. în 1793 Iulie 20, 

LXXIX. 
7177 Mart 18.—Zapis de vânzare, prin care David Meica cu fe- meia lui Aniţa vând lui Gheorghe Albotă cuparul jumătate sat 0- niceni în tinutul Sucevei cu 30 lei bâtuţi, 

_Adecă eu Davidu Meica şi cu fimeia mia cu Aniţa fată a ui Pavăl Albotă ceau fost jăcnicer sora lui Gheorghie cupariul. Scriem şi mărlurisim cu acest zapis al nostru însami de nime nevoiti nici asu- priţi ci de a noastră buna Voe am vândut a noastra dreapla ocina şi moşie ce să va alegi din guma- tate de sat din Onicenii ce sunt pe Moldova în tinutul Sucevii, aceia parte o am văndulo dumi- sale fratelui Nostru dumisale Gheorghe ce au fost "CUPar Și Supăneasii dumisali şi cuconilor dumisali drept 30 lei bătuți şi în tocmala noaslra sau pre. lejit dumnealui stolnicul Grigoraşco Şăptelici. si dumnealui cumoatul mieu Gavritaş Brăescu Şi dum- nealui Ionaşcul Balş, şi dumnealui Toderasco tra- temeu și alți mulţi feciori de boeri tineri si batrani  
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sau prilejit la atast toemală ce mai. sus scrii şi 

ca săşi facă dumnealui şi dresa demneşti de pe 

acest zapis al nostru, şi pentru credința am Şi 

iscalit. Şi eu Dumilraşco Şaptelici. am scris acestu 

zapis ca să să şlie. 
1111 Marti 18. 

David Meica i Anita, Grigoraş Şăptelici, Io- 

maşeo Balş biv parealab. Gligoraş Romăşceel... man 

prilejit şi eu la atast locmală, însa iscălitura nu 

sau pulut deslega. Intocma cu cel adevărat 18515 

Sapt. 30. lon Tăutul ban. 

Din condica Onicenilor (Surele şi Jzvoade |, 351). 

LXXĂ. 
7178 Aug. 12. Iuşi—Zapis de danie, prin care Gavril Brăescul şi 

Soltana soția lui dau lui Gheorghe armaşul a şesea parte dia Oniceni cum 

şi alte părţi ale lor de cumpărătură din Haneşti cu preţ de 60 lei. 

Adică eu Gavril Brăescul şi cu fămeia mea 

Sollana fata lui Pavel ce au fost jicnicer mare, 

scriem şi mărturisim cu acest adevaral zapis al 

nostru precum noi de bună voea noastră de ni- 

mene siliţi niei asupriţi ce de a noastră bună voe 

am dat şi am daruit a cincia parte div jumătate 

de sat de Onicenii, care ne sau venit noao cand 

niam împarlil cu alți fraţi şi câți vecini să tor 

veni pe parte noastră aceeu am dat şi o am dă- 

ruit D-sale fratelui nostru Ghiorghiţă armaşul 

sai fie Dumnisale dreapta ocină şi moşie, nime din- 

tralli fraţi să aibă a să amesteca la această 

danie a noastră ; aşijderea o cumpărătură ce am 

cumpărat noi parte lui Gheorghe din Catamaărăşti și 

din Hriteani de am cumpărat de la Duwmitraşeo Pi- 

tariul cel mari lam primit noi de bună voe să tu- 

nem cu D-lui fratele Gheorghi împreună aceli cum» 

părăluri, şi de acmu înainte de vom mai cumpăra 

noi vro parte de la vreuu răzeş. sau de la un frale 

sa avem a o întoarce unul altuia să fim tot 

un feati la altul, şi pentru o bucată de hotar cari 

-Surete şi Izvoade 1V. 10.
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o am cumpărat noi din hotarul Ştefaneştilor, de la 
fratele Toader spătariul dreptu şasa zeci de lei, 
miau întors fratili Gheorghiţă, dupa toati pârtili păn 
la un ban pentru aceli cumpărături, de acmu înainte 
să fie și Duwisali şi uimi dintealti frati sau din cu- 
conii noștri să nu aibăa să mai amesteca sau a mai 
cerea alle gălcevi, ci să fie adevărat de credința a- 
cest zapis şi eu Gavril Brăescu Sivgur am scris cu 
mâna mea să să şlie. u las 7175 Avg. 12. 

Gavril Braescu vtori pitar iscal. 
Vel visternie (|. p.) „Intocmai cu cel adevarat“ 

Ion "Tăutul Ban ” 
Din Coudica Onicenilor (Surete şi Izvoade I, 398). 

LĂXXI. 
7179 Maiu 12. laşi.—Duca Vodă întărește alipirea hotarelor din satul Ivăniţeşti după hotarniea lui Curaraş postelnic, şi hotără- şte ea Marco cu ai lui să ţină trei părţi, iar “lonaşco o parte. Cat despre Izvorul din sat hotarăşte să ţină tot aşa ca şi în vatra satului. 
lo Duca voevod, bojiiu milostiu gospodar zemli moldavscoi, adica au venit inaintea domniei mele şi înaintea a lor noştri boeri a mari ŞI a mici, slu- gile noastre Marco şi Jonaşco şi cu alţi razeşi ai lor din sat din Ivaniteşti şi au cerut lor holarnie sa le dam sâ meargă sa le aleagă nişte parți de ocina ia sat la Ivăuiţeşti. Deci domnia me leam dat lor hotarnie pe boeriul noszru Costantin Caracaş ce au fost postelnic şi au mers acolo de au slrans. mulţi oameni buni de prin pregiurul acelui loc anume 'asile Strâmtura, ce au fost capitan şi Andrei Câreei. de Leoști şi Ionita de Crasnaşeri şi Maftei de acolo Si Grecul din Leoşti şi Chirilă Agarici din Popeşti şi „Strătulet din Oltenești şi Petrachie din Tarzii şi Andonie de acolo şi Costiinlin  diu “Vălcoviesti alli muiţi oameni buni, şi aşa ne scrie în mărturie, cum au mers acolo cu acești oameni buni, cu totii cari Sau aflat şi au luat sama locului întăi din ta. rivă şi au aflat cum acel sat sau împartit în doao. 

Şi



păsti, giumalate de sat a fost a moşului lui Marco,. 

și cu alţi frati ai lui, iar giumatale de sata fost a 

moşilor Zolăi şi cu alţi fraţi ai lui, însă partia din: 

sus, deci dinir'acea giumătate de moșia Zotei, mo- 

şilor lui Marco şi au fost ales ace parte şi stălpită 

precum sunt stâlpite şi acmu de fața şi li s'au mă- 

surat şi cu funie şi tot să afla aşa: cum au fost lo- 

cul stălpit şi de acolo nau unii nici o strâm- 

bătale, ce au socotit ca să vine lui Marco cu frații 

lui trei parți din tot locul şi Zotei cu fraţii lui o 

parte, parte din sus iar valea satului nau fost a- 

leusă ce galceava lor au fost numai pentru izvor 

ce este în sat, după aceca au mers de au ales şi 

vatra satului şi au și făcut iar patru părti precum 

este şi în tarină, deci trei părți carele sunt din 

&os, au ales să le ţie. Marco cu frații lui, iar a 

patra parle, partea din sus: au ales să o ţie Zola 

cu fratii lui, iar acel izvor pentru carele este găl- 

ceava, pe unde esă din pământ, esă din partea: 

Zolei, din partea de sus, îar dacă purcede: 

a cure şi să depărlează săl treacă pârâul în par- 

tea lui Marco, ci din izvor nu sau pulut tocmică 

au venit la domnia mea. ca sâ le dau dreptate, 

şi sai loemim, deci domnia me daca am vazut 

mărluria încredințată de boeriul nostru Caracaș, 

postelnicul precum au socotit acolo şi au ales 

domnia me încă am dat ca să aibă a ţine sluga 

noastră Marco cu fraţii lui tot partea lui din 

&os precum le au fost lor stâlpit mai dinaiule 

vreme. lar pentru izror ce nu iau puiul acol tocmi 

Caracaş domnia me iam locmit şi le-am ales lor 

în dreplale să ție precum țin din țarină şi în va- 

tra satului Marco: cu fraţii lui să ţie tre: părți 

dintrapa îavorului şi Zola să ție o parle, iat gră- 

dinile să-si pue cineşi pe partea sa şi aşa întra- 

celaş chip să fie asezati în veci ge veci, iar cari 

dintru dansii sar mai ispili a scorui pănă preste



— 16 — 

această locmala să [ie degeaba şi să fie şi de cer- 
tare. | nak ne budet. Sam gospodina veleal. 

u las veleat 7179 Mai 19, 
Acta N. Volenti Iaşi, (3nrete şi Izvoade 1, 661). 

LXXXII. 
Fără veleat.— Zupisul de mărturie a lui Simeon şoltuz din Bae şi cu cei 12 părgari pentru vânzarea ce face Gheorghieş cătră Jon, toată partea lui din Huidești cu 56 taleri. 

Simion şoltuzul cu doisprezece părgari din 
târgul din Bae, pârgarii Mariu, lonaşto şi Patrașco, şi 
cu alți oameni buni, dam ştire cu această scrisoare a noastră, cum au venit înainlea noastră Gheorghieș 
din Huideşti, şi cu Lon deacolo, și au mărturisit 
Gheorghieş, cum au vândut lui lon... şi cu oi cu totul totul ceau fost partea sa în Huideşti, cu he. leșteul cu tot în cincizaci și şasă taleri bani buni, Văzând noi aceasta tocmală cum au mărlurisit 'Gheorghieş dinaintea noastră, mai pre mare măr- turie am pus noi pecetea oraşului, ca să fie lui lon ocină lui, şi feciorilorilor lui în veci. 

(|. p. târgului Bac). 
Din Condica Oniceni!or, (Surete şi Izvoade II, 265), 

LXXXIIL. 
7208 Iunie 11. Iuşi.— Zapis priu eare Zanfir 40 lei o casă lui Miron copil gospod, din Munteni “mormintele Turcilor, 

Adecă eu Zanfir Blănariul impreună cu sotul neu Paraschiva faculam adevărat zapisul nostru de nime siliţi nici asupriţi ci de a noastra buvă (voe) am vândut o casa dumisale lui Miron copil Jospod şi soțului sau Zanfira care casă iaste în muntenimeu de gios ; din gios de mormântul Tur- cilor alăture cu drumul cel mare şi se holărăşte cu Pefco simau Hătmănescu din sus de casa lui Peteo şi din gios de casa diaconului Iordache zet popei lui Gavril și dinaintea casăi se hotaraşte cu 

Blânarul vinde cu 
mea de jos, jos de
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un loc a lui Peteo siman Hătmănescu mai sus nu- 

mit ; şi am vândut dreptu 40 lei, bani noi; şi vă- 

zând noi plata deplin în mânule noastre iam dat 

şi noi acest zapis dumisale mai sus numit şi sotu-- 

lui dumisale ca să stăpânească cu pace şi săi fie 

moşie dumisale şi fiilor dumisale. Şi casa am vân- 

duto cu locul ei şi locul îi jaste a casăi. dina- 

inte cât îi pică streşina iar despre Pelco siman 

Hatmănescu îij cât îi pică streşina, iar dinapoia. 

casăi cât iaste gardul care am pus eu: însă când 

am văndut am întrebat pe mahalagii şi pe rudenie: 

şi nime nu sau aflat cumpărători numai răspun- 

zând Petco mai sus numit zicând că are o bucatică 

de loc dinaintea casăi care iaste a lui şi mam în- 

voit nici el să îngrădească nici eu numai să fieun 

loc sterp să fie şi lui Petco de uliţe şi dumisale lui. 

Miron pentru ca să nu i să închiză casa. Şi când am. 

vândut am vândut cu voea noastră şi nime din nia- 

mul nostru sa nu fie voluie a întoarce vânzarea 

noastră şi când am vândut sau tâmplat oameni 

buni şi megieşi care mai gios sau iscălit şi noi 

peniru credința niam pus degetele. 
Leat 7268 Iunie 11. 

Eu + Zanfr Blănariu am vândut cu voia mea. 

Şi eu Paraschiva sotul lui Zanfir am vândut cu 

voea mea, Şi eu f Maria Gutoae mam tâmplat, Şi 

eu + Toader nepot lui Zanfir mam tamplat, Şi eu 

-- Petco siman Haătmănescu mam tămplat, Şi eu 

- Toma mam tâmplat, Şi eu + Anita fata Mădâr-. 

jacului mam tâmplat, Şi eu + Lupa mam tâmplat, 

Şi eu ţ Maria m'am tâmplat. 

Şi eu preotul on ot Sfetei Atanasie ot laşi 

am seris zapisul cu zisa lui Zanfir. 

acta loan Vrăneeanu magistrat, azi decedat. (Surete: 

și Izvoade II, 199). 

e
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LXXXIV. 

Făvă veleat (după 7142).—Zapis de împărțală între Gheorghe, ficiorul Lupului vornicului, şi soru-sa Măria şi între mama lor vor- niceasa, luând copii o treime din avere. 

Adecă noi Gheorghe feciorul Lupului vornicului 
și Maria aşijderea fata dumisale vornicului Lupului 
“dam ştire cu această scrisoare a noastră cum neain 
„tocmit inşine de bună voia noastră cu maică  noa- 
“stră cu vorniceasa den toate bucate] dumisal vor- 
nicului şi cu sorumea Măria a treia parte den toate bucatel şi den vii așijdere şi din vii am luat eu cu “sorumea trei falci la laş (?) şi au luat duneaei la Hârlău şi la Şocrujeşti alte vii şi ne-a dat dum- niaei şi divtraltă povijie un car femeescu ŞI den tralte unealte ca sa să ştie aciastă tocmala a noa- stră s'au tocmil denaintea dumisale vistearnicu- lui Dumitrașco Buhuş și Jon paharnicul ca sa nu mai avem noi a mai trage pâră cu dumneaei nice dână oară în veaci. iar carele va mai scorni para să hie de mare certare. 

Această toemal s'au facut dinaintea noastră pintru toate bucatele ce sămtu împarţitor. şi pin- tru vii şi pintru unealte din casă, iar de otnina se va socoti de acmu iaraşi fi eu dreptul sa se Şlie. Az Dumitru Buhuş biv visternic, Az lon Pra- jescul biv ceaşnic iscal, Az Gheorghe Lupul -iscal. 
(acla Doean, Surele şi Izvoade II, 188). Doc. nare dată, însă după boeri, se vede că D; Buhuş a “fost vistera nic pe la 7142, deci doc. e din primii ani de domnie a lui Vasile Lupul. 

! 

LXXXV. 
7153 Iulie 15. Iaşi. —Zapis prin care Parasca ră satului Glie din iaşi vinde cu 18 galbeni lui Tudor di asele/ sale ui liza 

a i | 
n laşi casele sale cu loe c tot din uliţă din gardul lui Paval vornicul şi a lui Andronic. i „Adecă eu Parasca ce au fost fimee a tăpousa- “tului Gligăi de lârg de Iaşi marturisesc singura „pre mine cu acest zapis al meu cum eu de nimene
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silită nici asuprită ci eu singură de bună voia mea 
am vândut o casă a mea cu lot locul cât va cu- 
prinde pănă în gardul Vornicului Pavel şi pănă 
în gardul lui Andronic din uliţă cum au fost de 
vac şi o am văndut lui Tudor şi femeii lui den Iaşi 
în oplu sprezeace galbini bani gata cum au prețuit 
acia 'casă oameni buni den târg den laşi bătrăni şi 
tineri, Danciu ci au fost Temniceriu şi Ursu şi An- 
dronis Daărăbanul şi alt Ursu şi lon, şi Toader şi 
alt Andronic den târg de laşi și Hilip Dascalul și 
Vasile Bosie Da (cal) şi Enachie de laşi, ca să 
hie lui “Tudor şi femeii lui şi cuconilor lui moşia 
acia casă în veac şi eu Gheorghii Romăşescul das- 
călul am scris cu mâna mea şi spre mai mare ere- 
dință toţi neam pus pecețile noastre la acest zapis 
al meu ca să se știe. - 

u las vleto 71153 lulie 15. 
x xxx * 0 peceţi în fum 

Din Arhiva bisericei «Banul». din laşi, Surete şi Iz- 
voade II, 565). E cel mai vechiu act de proprietate ce are 
biserica Banul pentru locul unde a fost. grădina primăriei, 
şi azie berăria Brăgadiru. 

LAXAVI. 
7162 Ghenor 4.—Insemnâri despre 4 zapise prin care Tunasă 

din Făurei zălogeşte la Grigorcea din Micşineşti pământul său din 
Făurei, fost şi lui zălogit de Matei Camăraşul încă de pe vremea lui 
Xrimia Voda pentru un galbeni, cum şi alte vânzări tot în Făurei 

Adecă eu Tănase de Făurei scriu şi mărturi- 
sese cu cest zapis al meu cum am avut un pă- 
mâut zălojat de Mate: Cămăraşul, la mini, drept 
un galbăn de aur şi pământul este la Faurei în 

rândul fântânilor loveşti cu -capul pământului în 

Barcu. Şi acest pământ au fost zalojăl din zilele /- 

rimiei Vodă şi lam ţinut pân în zilele lui Gheor- 

“ghe Ştefan Vodă, Dsei eu lum pus zălog la Gri- 

gorce din Micşineşti acel pământ iar drept un gal- 

ban ce mai sus scrie şi acesta tocmală sau făcut
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dinainte lui Vasile din Micşineşti şi dinainte lui I3- 
trati din Prăjaşti și Vasile Savul de acole şi dina- 
iute a multi oameni buni ca să ştie şi să fie de 
credințe. 1162. 

Aşijdere au vândut Maftei 2 pământuri drept 
2 lei; iar Grigoicii un pământ la Mieşineşti iar 
alt pământ la Faurei dinainte lui Noiţe de Prajaşti 
şi Islrati de acole săs ştii. 7162 Ghen. 4. 

Aşijdere au văndut Sămion din Budeşti un pă- 
mânt iar Grigoreei drept un leu batut şi pământul 
esti la Faurei în rândul ulmului şi întraceasta toe- 
mală au fost Costen de Budeşti și Pâtraşeo sân 
Costin să să ştie AR vlet 7162 Ghen. 4. 

Suretul îspisocului de la Petru vodă din 
7091 Maiu 27. Am dat lui Boghian Usărelului 
din giumaătate de sat. 

(acla Şerban, elev normalist, Surete 11, 411). 

| LĂAXXVII. 
7165 Marit 5.—Zapis de vânzare, prin care Toader a lui Năs-. tasă din Vicoleni, vinde visternicului Dumitraşco toată partea lui: din Pomărla cu 92 lei, 

Adecă eu Toader feciorul lui Nastasie de Vi- 
coleni scriu şi marturisesc cu cest zapis al meu 
cum am vândut din toată partea noastră şi a fra- 
tilor noştri pe &umatale din sat din Pomârla Du- misale visternicului Dumitraşco drept noaă zeci şi doi lei ca sai fie d-sale dreaptă ocina şi moşie și &upănesei şi cuconilor d-sale şi să aibă aşi face şi 
direase domneşti. Şi în toemala noastră au fost Gheorghe biv logofat şi Abaza biv cumaraş şi Gheor- ghe Starcea şi mulţi oameni buni şi pentru credinţ am iscalit ca sâ să ştie. Vlet 7173 Mart 5. 

Isealiţi: "Toader sin Tănasaă, Gheorghe biv logo- fat, Andrii Abaza biv camaraş, Gheorghe Stârce. si noi târgoveţii Boloşâneni ne-am prilejit lu aceasta tocmală. (|. p. târgului). 
(Din Condica Pomârlei, Surete şi Izvoade II, 338).
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LXXXVUL 
7165 Noembre 3.—Zapis de danie prin care Stefan Vâsran din 

Ungureani dă danie lui Gligoraşee Gherman nepotul său partea lui 

din Pomârla. 

Adecă eu Stefan Văscan din Ungureni scriu 

şi mărturisesc cu cest zapis al meu cum eu de 

nime nevoit nici silit ci de a mea bună voe am 
dăruit a mea dreaptă ocină şi moşie ce se va a- 

lege partea me despre alţi fraţi din Pomârla cu tot 

venitul, o am dăruit D-sale nepotului meu lui Gli- 

goraş Gherman ca să fie D-msale dreaptă ocină şi 

moşie şio am dăruit dinainte ficiorilor mei anume lui 

Istrati şi gineri-meu lui Stefan Cozeari şi dinaintea 

lui Toader Isac ot Dumeni şi dinaintea lui Gheor- 

she otam şi dinaintea lui Ursu Pribagul otam și 

dinaintea lui Grigorie Raşchip ot Epureni, şi dina- 

intea lui lonaşco Meica, pentraceia nime dintre 

feciorii mei sau dintre ginerii mei sau nepoţii mei 

sa nu aibă a să mai amesleca și a strica. a mea 

dreapta danie rare mai sus scriem şi pentru mai 

mare credință ne-am pus pecețile şi iscalilurile ca 

sa fie acest zapis de credinţa şi eu Gheorghe Lo- 

ghimescul uepotul lui Stefan Vascan am scris za- 

visul să sa ştie. şi direse ce sunt pe Pomârla sunt 

pe mâna nepotilor mei feciorilor lui Nastasie. 
Let 7165 Noembre 3. 

[scaliţi Gheorghe Loghinescul (L. P.), Toader 

Capitan (L. P.) 

(Din Condica Pomârlei, Surele şi Izvoade II, 338). 

LXXAIĂ. 

7165 Noembre d. laşi.—Zapis prin care Garril Brăescul se îm- 

pacă vu Dumitraşco postelnicul sa ţie ul jumătate din Cobaăla, iar 

Dumitrașco altă jumătate eăpat=tă de la Gociul. 

Adeca eu Gavril Brăescul scriu şi mărturisescu 

(cu acest zapis) al meu cum am eu giumătate de sat 

de Cobâla moşia . ... ţinutul Harlaului și giumă- 
. : * e . 

tate au fost a Gociului ... . . într aceea Gociul 

Surete şi Izvoade IV. i
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sau sculal şi an daruit partea lui giumatate de sat 
dumisale fratelui vostru lui Dumitraşco postelnicului, 
după aceea socotind şi noi că ne iaste frate, 
niam îavoil şi niam tocmit întracest chip să ţi- 
new împreuna giumătate de sat sa fie dumisale 
Dumitraşeo Postelnicul şi giuinatule să tinem: pen. 
tru aceia de acmu înainte nime Qintre noi sau dintre 
oamenii noştri sa nu mai aibâ a scorni nâra, 
căci niam tocmit în de no: şi la tocmala noastră 
au fost dumnialui Ionita (Pra)jascul visternic şi "Loa- 
der postelnic şi Savi(u) şi "Toader Jora  sulgeriul 
și Careul portar şi mulli boeri şi teciori de boeri 
din curtea mariei sale lui voda şi pentru crediuta 
am şi iscalit şi eu Costantin Macri am scris să sa ştie. 

u las leul 7165 Noemvrie (4). 
Gavril Brăescul vornic | ŞI ceilulți scerişi de 

mai sus. 
Pentru întocmai cu originalul aflatoriu în seri- 

sorile lui Gheorghe Cuciur proprielariu! moşiei Cobâla. 
| Aga Asache. 

(din arhiva Dorohoiului, Surete II, 518). 

XC. 
7125 Mart 20.—Cartea lui 

Zmăul, că are părți de moşie în 
parte, din sus: 

Stefan Vodă Tomşa, pentru Gh. satul Rădeni jumătate din a 6 

lo Ștefan Voevod b. m. &. 4. M. adec a venit Gheorghe Zmăulu sluga noastra la domnie mea zicându că are ocini şi moşii în saat în Radeni de întraşesi parte giumaătate parate den sus de sprea Radeni şi stalpul ce estea de supră Radutiului în „stejara şi în dereaptulu locului la Jejeia în un- ghiulu cel mark la grădiui aşijdere nei stăpâu. 
Vleat 7125 Mart 20. Sam gospodina veleal] 

Voico logofet. Nica utricar. 
(acta Docan. Surete şi lzvoade II, 189).
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XC. 

7165 Mart 12. Iaşi-—Gheotghe Stefan Voda întăreşte lui Du- 
smitraşeo vel postelnic jumătate sat de “Cobâla ot Maârlău, dată lui da- 

nie de la Goeiul diac din Lozeni, care şi el a ăvuto întâiu danie de 

tă Nicoriţă hatman şi apoi a plătit'u cu 209 tăleri bătmănesti TŢodosia. 

Iw Ştefan Voevod, bojiiu wmilustiiu Gospodarx 

Zewmli Moldavscoi, lată au venit înaintea noastră şi 

înainte a noştrilor boeri a mari şi a mici, sluga noa- 

siră Goeiul Diiacul ot Lozani de a lui bună 'voe de 

nimene silit nici asuprit şi-au dat şi au daruit a sa 

dreaptă danie şi cumpărătură giumătate de sat de 

Cobâla ce este în tinutul Hârlăului Intre Şendriceni 

şi întreSauceniţa cu tot venitul şi elau dat şi au daruit 

boiarului nostru ui Dumitraşco marelui postehiic 

pentru sufleiul lui şi a neamului lui ca șâ-i fie lu: veş- 

nică pomenire; şi lui i-au fost acea giumatate de sat 

de Cobâla întăi driaptă danie şi dănuire de la ră- 

posalul Nigoriţă ce au fost hatman, după aceea 

giupăniasa Todosia hăimămneasa. ea nau vrut 

sa-i danuiască luiacea giumatate de sat şi au mers 

şi au cerut ea de la dânsul bani, pentru care fî- 

când toemală și aşezare i-au daz 200 de taleri bani 

gata în mânule giupănesii Todosiei hătmănesei după 

cum niau aratat noua şi scrisoare de la dânsa şi 

de la alte niamuri a ti după toemală, peutru a- 

ceasta să fie și de la domuia me hoiatuiui nostru 

lui Dumitraşeo postelnicul acea giumătate de sat 

de Cobâla ce este între Şendriceni şi între Sau: 

cenița cu tot venitul driaptă ocină şi: danie şi mi- 

luire și urie şi întăritură aşa să se urmeze, ni- 

mene sa nu clătiasca în veri sau să se ameștece, 

însuș domnia me porontim. 

Scris în Eş la velet 7165 Mart 19. 

(L. P. gospod). Dumitru Veisa. 

lonaşco Rusul vel logofat.
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(Din arhiva Dorohoiului, Surete II, 517). Din jurnalul 
încheiat în 1838 Dec. 18 de comisia în frunte cu aga A- 
saki pentru desbaterea hotarelor târgului Dorohoiului des- pre moşiile megieşite. Se aduc în acest jurnal peste 250 
doc. vechi de proprietate ale moşiilor invecinate, toate: însă în rezumat, atară de câteva acte: date: în întregime. 

XCII. -. 
7167 Oci. 13. Iaşi.—Zapisul priu care Ion Hăbăşescu parealab de Soroca dă lui Dumitraşeo Nacul postelnie partea lui diu Pomârla, numai să scoată zalogul pus la Ciogoleu stolnie, şi i-a mai dat şi un armasar tureese, | 

Adeca eu /oniţă Hăbăşescul, Păvealabul de Soroca scriu şi: mărturisesc cu acest zapis al meu cum eu de nime asuprit, ce de a me bună voe ans dat o parle de ocina a noastră cata se va alege din sat de Pomârla, care. loc au au fost zălogit de noi la d-lui, Ciugolea Stolnicul, acela loc Pam dat d-sale lui Dumitraşco Nacul Postelmicul, din vatra satului şi din câmp şi din țarina şi cu loc de heleşiee şi din tot locul cu tot venilul cât se va alege pre acel loc ca sai fie D-sale dreapta ocina şi moşie în veci ea săşi faca Dimnealui ce ia fi voea pre acel loc, iar altu nime din fraţii noştri şi din: iru a noastră rudenie fie cine va fi ca sa nu aibă nime nici o treabă la acelu:locu ce mai sus scrienr numai să aibă Dmnealui a întoarce acei bani stol- nicesei Ciogoloaei cu cât este zălogit, mai datu. teau D-nealui ŞI un cal armasar la mâna noa: siră şi sa aiba Dmnealui aş face şi zupise Dom- nești pre acel locu și la tocmala noastră au fost Dumnealor Conlaş Logufatul ul treilea şi Neculai, Racovita Postelnicul şi Gheorghita Şaptelici şi Zrs- mia Cârcul portarul de Sue . . £ Duceava şi Pefrice:co Sul- 
deriul şi Bejan Rodna și mulți feceori de boeri, ŞI pentru credința am şi iscalit cu sa fie D-sale a-
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cest zapis de credința ca să să ştie; şi eu lon 

Diacul ceam fost la Țarigrad am seris acest zapis. 
U las vlet 7167 Octombrie 13. 

lonița Haăbașescul biv Paărcalab, Contaş 3 

Logofat, Neculai Racoviţă  Postelnic, Gheorghe 

Săplelici. 
(Din Condica Pomârlei, Surete şi Izvoade II, 340). 

XC. 
7167 Oct, 14 Iaşi.—Zapis prin care lon Hăbăşăscul biv parea- 

lab dă purteu lui de ocină din Pomârla lui Dumitraşeo Nacul post. 

pentru un zălog de 20 lei plătit de Nacul lui Patraşeco Ciogole vel 

stolnic. , 

__ Adecă eu Ion Habâşescul ce um fost parealab 

şeriu şi mărturisesc cu acest zapis al meu de nime 

nevoit nici asuprit am dat o parte din ocină din 

sat din Pomărla ce este în ținutul Dorohoiului; 

acea parte o am dal d-sale fratelui nostru lui Du 

mitraşco Nacul Fostelnicul din tot locul cu tot ve-- 

nitul ce se va alege, partea noastră, care parte a 

fost, de noi zălogită şi la d-nealui fratele nostru Pa- 

traşco Ciogole marele Stolnic drept două zeci de 

lei care mai sus sunt. scriși; iau dat d-nealui Du- 

mitrașco Postelnicul de au. răscumparat acea parte 

de ocină, ce de mine încă este data şi dăruita du- 

misale ca să-i fie moșie în veci neclatită și de fraţii 

mei şi aite seminţii ce se vor afla ca să p'aibă a 

gâlcevi pe d-nealui ce cu mine să'şi întrebe, ŞI pe 

acesta zapis al meu că să aiba . a-şi „face d-nealui 

şi drese Domnești. Şintraceastă tocmală a noa: 

stră fostau d-nealui Contăş al treilea logofat şi 

d-nealui Necula: Racoviţă Postelnicul şi d-nealui 

Iremia Cârcu marele portar 'Suceavschii şi d-nealui 

Gheorghiță Şaptelici şi.alți mulţi feciori. de boeri 

“ din cutiea măriei sule 'lui Voda şi eu înca singur 

am scris zapisul şi Pam iscălit și mi-am pus şi pe- 

cetea ca să fie de credinta. | 

U las let 71671 Octombrie î4.



— S6 — 

lar -şi dmnealui neindurându-se de frația noa- 
stră, dăruitu-mi-au un cal turcesc armăsar.. 

loan Habaşescul biv parcalab (|. p.). 

(Din Condica Pomârlei, Surete şi Izvoade II, 339). 

„ACIV. 

7267 August 1. 1aşi.—Zapis de vânzare prin care Gligoraş Gherman biv parealab vinde lui Dumitruşeo visternicul părleu lui din Pomârla, dată lui de unchiul său Stefan de Ungureni pentru 16 lei şi un cal bun biciuluit 18 galbeni. 

Adeca eu Grigoraş Gherman biv parcalab scriu 
şi mărlurisesc cu acest zapis al vru cum am vân- dul a mea dreăpia ocină şi moşie partea ce mi se va alege în sat în Pomârla ce este în tinulul Doroho- iului, căre parte de ocina ni-iu lost mie danie de la unchiul Slefan de Ungureni, aceia o am vândut d-sale lui Dumilraşco  Visternicul drept un cal prețuil drept optsprezece găâlbeni şi şasesprezece lei bătuți boni gata şi zapisul acel de dânie încă Pam dat d-sale ŞI aceasta lucmală s'au făcul din- uaintea a mulţi bocri şi ficiori de boeri dinnaiulea d-sale lerimia Cârcu biv portariu şi Gheorghe vor- nicu de Potoşăni Şi Gavril Brăescul Div staroste şi Ignatie Murgule ţ şi Toader Goian căpitanul de Su- ceava Și Isac Mironescul de Carapeiu şi pentru cre- dintă am iscalit cu toții ca sai fie d-sale de cre- dință şi să aiba aşi face d-neului Şi direase dom- nești pre acest udivaiat Zapis şi eu Tudosa Dubau am Scris ea sa sa şlie, 

| | U las iei 1167 August 1. gligoraşceo. gherman, avril B aescul biv sta- roste, Sheorghită vornicul, Isac Mironescul, Iguat Murgulet, Touder Goiih şi 'Tudosa Dubau. * 
(Din Condica Pomârlei. Sureie şi Izvoade II, 339).



CV. 

7168 (1660) Iaşi. Cartea lui Stefani Vodă Lupul scrisă în pri- 

cina dintte Macri şi Costanlin pentru moşie în Giumătăţeni, potăn- 

cind să se dovedească vânzarea cu marturi. 

o macri 2... diu giumatăteani.... aţi că 

are .... şi ucolo în giumătățeani ,... el zice că 

o au cumparat de la nește oameni a lui Costanlin 

oameni aceia iau strânsu să dea samă ei au 

zis ca nau vândutu ni(manui) nici ştiu nimică, ce on- 

presoară cu tăria lui, pentrăceiu, dacă vei vedea 

cartea Domniei meale, iur tu să socoteşti cu oa- 

meni buni şi să întrebi, deci de vii afla că nui 

vândută moşia numai să opreşti acea mosie dinspre 

Macri să dai pe mâna lui Couslautin iarde vii afla 

sa fie şi vâpduta de arei oameni, să pui zi lui 

Macii să-şi aduca vânzători şi zapis să sită de 

față aicea cu Costauliv; iar deuu va aduce vânză- 

tori, să naiba treaba Macri la imoşiia aceia ce să 

v ție Costautin cu toate veniture . ... cum spune şi 

uricul aceasta scriem; în(tralt chi)p să nu fie. 

u las leat 7165... 

ala d-uia Vicloi: Castano Iaşi. (Surele şi Izvoade Il; 

183). Originalul ars şi ropt. 

XCVI. 

7168 Maiu 13. Iaşi.-—Cartea Ii Stefan Vodă prin care judecă 

ea Chiriac biv. parcalab să întoarcă hănii pentru pârteă dim Pripotehi 

se a cumpărăt de la Marica, Tofin, Butucea fară știrea Dediuleştilot : 

“Toader, Istralie şi Dimisie. îi ai 

loan Ştefin voevod Bojiu Milosliiu gospodar 

zamli Moldavscoi, adica sau pârât de faţă înăintea 

noastră slugile noastre Toader Deadiul şi frati 

său Dimisie şi Istrate şi alte seminţii a lor eu Ki- 

riac ce a fost părcălab pentru O parte dă otibă 

din Priporeni de pre Jijăe, zicând Toader şi cu se: 

minţiile lui cum acea parte iasti a lor direapta Mo- 

sie şi o au cumparat Kiriac. fară stirea lor şi pre 

dânşii nu iau întrebat. deci domnia mea după obi-
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) ceiul țării. iam judecat ca sa aiba a întoarce Toa- 
+! der Dediul cu semintia lui precum vor jura ei a.- 

cei vânzători ce au vândut lui Kiriac. Maria fata lui Tohin cu barbatul ei cu Butucea şi Chirila fe- ciorul lui Nicoară nepoții lui Frăţila și Maican şi li S'au pus zi sa întoarea lui Kiriac de asta-zi Mai 
pâr în două săptămâni şi de aceasta pâră să nu să mai pârască; toe pişem (aceasta scriem) 

_u las leat 7168 Mai 13. Sam gospodina veleal. Corlat 
(acta d-na Victor Castano. Surete şi Izvoade II, 309). Copie scrisă de 1. Radu şi poslăduită 'de N, Catiki in 1793 lulie 20. 

XCVII. 
7169 Maiu 1. Dorohoi.—Zapis de alegere a lui Ilie Gociul din Lozeni pentru neajunsul stâlpilor de moşie a lui Andronic şi Cosle Căzăcescvl, aa - 
Adecă eu Ilie Gociul din Lozeni scriu şi maăr- tuzisescu cu această scrisoare a mecum au venit Au. dronic cu fraţii săi Şi Căzacescul cu frații săi şi, „au. venit cu cartea Mariei Sale lui Voda că sa'i toc. mesc pentru o parte de ocina ce nu li sau umplut “siâlpul, ce au luat Costea cu fraţii săi. Deci leam socotit zapisile ale lor cele de moşie şi iam tocmil şi au lual Costea Căzăcescul cu Iraţi săi din a cin- cea parte de sat din stâlpul Mirzei jumătate, si de altă a cincea parte a ireia parte, ce se chiamă par- tea Tavei. și iară au luat a cincea parte din staâl- pul Prăjescului jumătate Şi au luat Costea jumatate din stălpul Praăjescului din partea lui Andronic cu fraţii. săi ŞI a Şasa parte şi iam tocmit stâlpii şi sa nu mai aibă a se pârâ că s'au tocmit din naintea lui Vasile Şoltuzului din Dorohoiu şi au fost popa Darie şi gligoraşeo tircovoicul. De pe asta scriem să naibă a sa mai pârâ pre iai mărturisim. Pisu Dorohoiu Mşta Mai 1. Vlet 7169. “Ilie Gociul, Ion Druta, Vasile Gligoruseo. (Din Condica Pomârlei. Surete şi Izvoad. II, 331).
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XCVIIL. 

7169 Mai 1. Dovohoi.—Zapis de împărtală priu care Hie Goi 

„aiul diu Lozeni, potrivit cărții gospod alege şi împarte moşiile lu . 

Andronic cu ai săi şi între lonaşco Căzăcescul, luându-și fiecare stâ! 

pii săi; Andronie să-şi ţie o cincime din stâlpul lui Boldur şi alPră 

„ăseului şi Ionaşeo jumătate din o cincime stâlpul Mârzei. 

| Adecă eu Ilie Gociul seriu şi mărturisăscu cu 

aceaslă scrisoare a me cum au venit Andronic şi 

Stefan cu cinstita curtea Mariei -Sale lui Vodă zi- 

când Andronic că nu sau ales moşiile de la verii 

sai de la Cazăceşti, deci leam socotit toate diresele 

cele de moşie ce sântu Ja veri lui Andronit la 

oste şi la lonaşco, deci sau învoit ei în de ei de 

bună voia lor dinnaintea noastra sau tocmit și sau 

împărțit şi diresele de moşie şi au luat Andronic 

cu frații sai cu Stefan şi Măricuta a cincea parie 

de sat ce se chiamă szâlpul lui Boldur şi a lui 

Dumitru a Uricariului şi din a cincea parte de sat 

ee se chiamă stâlpul Prăjescului jumătate, lar Co- 

stea şi lonaşco Căzăcescul cu fraţii săi au luat din 

a cincea parte din stâlpul Mârzei, şi din a cincea 

parte ce se chiama partea Tavei, şi au luat Costea 

din a cincea parte de sat jumătate din stâlpul Pră- 

jescului şi din acea jumatate din stâlpul Prăjescu- 

lui din partea lui Andronic a luat Costea din jumă- 

tate de stâlp a şasa parte şi aşa i-am tocinit stâlpii 

tocma, și la paărţala lor au fost Vasilie Şoltuzul din 

Dorohoiu, şi au fost popa Darie deacolo şi Gligoraş, 

şi au tost Ion Druţe zet Gociului şi mulţi oameni 

târgoveți la ucest zapis când sau tocmit, de acea- 

sta seriem și neam pus şi iscaliturile ca sa să ştie. 

Pisu Dorohoiu msţa Mai 1 Viet 7169. 

Isealiţi: Ilie Gociul, Ion Drute, Vasilie Şoltuzul 

:şi Gligoraşeo. 

(Dio Condica Pomârlei, Surete şi lzvoade II, 340).
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XCIX. 
7169 Mai 9. Iaşi.—Carlea lui Stefan Vasilie Voda scrisă vor-. nicilor de Dorohoi să împartă şi vecinii de pe Pumârlă, îjitre An- dronic şi Coste Căzăcescul, 

lw Ștefan voevod bojiiu milostiiu. gospudar 
zemli Moldavscoi. Scriem carlea doinniei ineale, la 
vornicii de Dorohoiu. dămuvă ştire că Domniei meale 
sau jeluit Andronic de Pomârla pe vișle veri a lui pe Cazaceşti deacolo zicând cum Andronic nişte moşii au verii sai și moşiile sau împărțit, iar vecini ce au fost de moşie şau împărţit pre fraţii sai, iar lui: Andronic nu iau facut parte din vecini ŞI au căzut pometele şi heleşleele pre partea lui Andronic a vecinilor ce sunt la Cazaceşti, pentru aceia daca veti vedea cartea domniei meale să socotiți dacă va fi aşu precum sau jaluit sai faceţi parte și din vecini precum său împârții și moşia, iar lor de le va părea cu strâmbul sa le dați zi să vie să ste de fuţ înaintea Domniei meale. Za toe pişem. (de aceusta scriem). U las vlet 7169 Maiu 9. Sam gospodina veleal, (L.. P. gospod). 

(Din Condica Pomarlei. Surete și Izvoade II, 341). 

C. 
Fără veleat (unte 7170). „Dornohoi.—Zapis prin ea Grigăi dă împreuua cu soțul ei partea ler ro pitar pentru un cal, o iapă şi banii va 

re Mierla fata 
din Pomârla lui Dumitra». 
maşi din şugubină. 

Adecă eu Mierlu, fata Grigăi, sora lui Istiate, nepoata Cazăceştilor, din Pomârli seriu si marturi-. sesc cu acest zăpis al nieu de niine silita de hime nevoita ca de buna voia me am dal partea me ce mi se vihe din Pomârla, ŞI o am dat cu barbatul meu Gavril pentru a cal şi o iapă şi pentru nişte bani cea rămas din şugubină dmsale Pitărului Dumitraşco şi pentru alte datorii, ce am fost dnisale să fie dmsale dreapla ocină şi mosie îu veci partea noastră- ce. este. în sat în -Pomarla: în. tinutul Doro- hoiului, şi Pentelii sau prilejit și Laşcenco biv
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şoltuz şi Pirluşco și lonaşco Şoltuzul şi Stefan Ro- 

waşco şi alți oameni buni bătrâni şi liberi, şi pentru: 

mai mare credinta am pus pecetea oraşului Do-- 

rohoiului. 
Gavril Balăuţa, Mierla fata Grigai, şi eu Popa 

Patraşco am scris Peuntelei. 

(Din Condica Pomârlei. Surete II, 342). 

CI. 

„-Păvă veleat, August 13 (ante 7170) Dovohoi.—Zapis prin care: 

Mierta fata Grigăi dă lui Dumitraşeo pitar partea ei- din Pomârla 

pentru chezăşia pusă pentru fratele său în sumă de 14 lei. 

Adecă eu Mierla fata Grigăi sora lui istrate 

din Pomârla scriu şi marturisescu cu acest zapis 

al meu precum sănt chizeşe eu de soţul meu de 

Gavril ficiorul lui Bătăuţă peutru 14 lei bani şi săşi 

aleagă partea din Pomârla cu frate meu cu Istrati 

că au vandut dmsale Pilarului Duniitraşco şi să 

hie din ziua de Sfânta mariei chizeşe pân în patru 

sâptamâni, şi la acest zapis sau prilejit Peutelei şi 

Laşcenco şi Pirluşco şi lonaşco Şoltuzul şi Constan- 

tin diaconul şi mulți oameni buni și pentrn credinţă: 

am pus și pecetea Dorohoiului ca să să ştie. 
U Dorohoiu August 13. 

Mierla sora lui Istrati. - 

(Din Condica Pomârlei. Surete II, 342). 

CIL. 

Fără veleat. (pruope 17179) —Zapis de arvună de 50 lei primiti 

de Toader a Ii Nastasă din Vicoleni de la Dumitrașco visternicul 

pentru partea lui. şi a fraţilor săi diu Pomârla. 

Eu Toader sin Nastasa din Vicoleni scriu și 

mărturisesc cu aceasta scrisoare a me cum man 

tocmit cu dmnealui Dumitrașco. visternicul pentru 

vu parte de ocină din Pomârla. însă toata parlea fra- 

lor mei și miau dat dmnealui inainte cinci zeci 

de lei buni gala şi cu alți bani cu câți miau rămas.
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-AÎmmoealui sa mii dee la Suceava şi sai fac şi zapis 
4a Suceava: pre moşie şi banii aceşti cinci zeci de lei 
-neau dat d-mnealui dinaintea d-msale Şutrarului celui 
mare şi dinaiutea d-msale lui Costanda, şi pentru 
“credința am şi iscalit sa fie de credință să să ştie. 

Toader. 

(Din Condica Pomârlei. Surete II, 343). 

CILI. 

7170 Ghenar 25: Iaşi.—Zapis priu care David. Savin. Dronea “Şi Toader Hermeziul, nepoţii Civgzoleştilor dau lui Dumitraşco biv "visternie pentru 62 lei datoria unchiului lor Ciogolea părțile lor din *Pomârla. 

Adecă eu David de Zăluceni şi Savin de Hudeşti 
Şi Pelrea Dionea şi Toader Hermeziu, toti nepoții “togoleştilor scriem şi marturisim cu acest zapis al nostru cum am luat 60 de lei bani proşti de la d-mnealni Damitraşco biv visternic făr de 22 de “de galbeni ce ia fost dator cu bani de argint un- chiul nostru togolea aşijderile la Dumitraşco vis. ternicul, deci acei bani iam luat pentru. o parte de ocină de Pomârla ce se va alege şi să mergem noi acolo să socotim de va fi mai bună să ve mal „de d-innealui, iar de va fi de alâta prețu cât mai sus scrie d-mnealui să hie istovit Şi sa hie d-msale dreapta moșie și cumpărătură în veci Şi săşi facă şi ispisoc domnesc, pentru credinţă am Şi iscalit sa sa: ştie însă de aceşti 22 de galbeni ce zice dmnealui vis- ternicul săi hie datori Ciogoleștii noi nu ştim iară “fiind dați de d-nealui pe credinţă noi poate fi cai vom primi şi aceia, şi eu Gavril sua Vasilie Brăe- Scu am scris zapisul ca sa, sa şlie. 

a u las vlet 7170 Ghenar 25. David, “Petre, Toader. 
(Din Condica Pomârlei. Surele şi Izvoade ÎI, 342).
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CIV. 

7170 Mast 20.—Zapis de vânzare prin care Stefan al Chiranei,. 

nepot Grigăi vinde lui Dumitrașco vist. o treime din jumătate din stâl-- 

pul Psajesculni cu 3% lei. 

Adecă eu Stefan fitorul Chiranei nepotul ri-- 

găi den sat de Pomârla scriu şi mărturisesc cu a- 

cest zapism al meu cum am văndut dmsale lui Dumi- 

traşco visternicul din jumătate de stălpu atreia: 

parte din stâlpul Prajescului drept trei zeci şi patru. 

de lei bani gata, şi la tocmala noastră sau tamplat 

Gavrilaş Braescul şi Tanasă Diaconul de Pomârla 

şi Drina otam, şi Coste frate-său otam şi Patraşco. 

Zbere ot Cernești, şi eu Mârze am seris zapisul să 

să ştie. | | 

Vlet 1170 Mat 20. 

Şi eu egumenul de Homor ieromonahul Necu=: 

Jai mam tamplat la această tocmala. (|. p.) 

Stefan, Patraşco şi Mârza. 

(Dip Condica Pomârlei. Surete II, 349). 

CV. 

7170 Iunie 10. laşi.—Zapis de danie prin care Titiana femeia 

Oancei, fata lui “Toader din Turbăteşti dărueşte mănăstirei din Dealul + 

mare părţile ei din Turbăteşti din jumătatea din sus. 

Adecă noi Titiana temeea Oncei fata lui Toader 

din 'Purbateşti și feciorii mei loan şi Maria şi Ne- 

delea şi Vasili şi Cozma şi Paval şi Mărioara şi 

Irina, seriem şi mărturisim cu acest zapis al nostru,. 

de nime nevoiţi nici asupriţi ci de a noastră bună 

voe am dat şi am dăruit a noastra dreaplă ocină 

şi moşie şi cumpărătură din sat din Turbătești ce 

este în ținutul Cârligăturei, din partea Imi Echim şi 

din partea lui Andronic şi din partea lui Marco: 

din jumatate de sat. din sus ce se va alege partea 

noastră, care părţi de ocină au fost cuimpărătura 

moşilor noştri lui Echim- și lui Andronic şi lui 

Marco de la Arvasiia, fata Cârstinei, nepoata lui: 

Avram, şi de lu seminţiea lor Dronta şi Marica şi.
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„Jora fetele lui Simion, nepoții lui Avram din ispi- 
“soc de cumpărăturâ de la Patru Vodă şi de la | 
rimiia Vodă. Dintraceste parți um dat Şi am daă- 
uit la sfânta mănăstire din Dealul Mare, unde 
este hramul Naşterea Maicei noastre a lui Dumue- 
zeu, Născătoarea Maria. Insă dintraceasla jumătate 
de sat alegem nişte parți, ne date la sfânta mana. 
stire, din partea moşului nostru lui Echim ŞI  Au- 
dronic ; partea lui Mihaila este nevândula şi nedata 
nimărui și din partea moșului nostru, lui Marco 
două părţi. carele-s vândute lui Corlat Uricariul, 
de Gligore şi de Toader Spiridon, fraţii noştri, şi 
partea lui Bucoci feciorul Mariei ce să va alege sa nu fie dat şi din partea lui Andronic, o parte ceau 
cumparat iarași Corlat Uricariul de la Faraăma, şi fara parte a moșului nostru a lui lonaşco şi a lui 
Gheorghe Duraleu, ce sunt vândute iarăşi lui Corlat Uricariul şi fara partea ginereineu lui Dumitraşco şi a Ulienei, iar partea Sarbului Și a fraține său lui Stefan din partea lui Andronie moşul nostru iaste dala de Oancea şi de mine de Tiliana lui Du- mitraşco ginerelui nostru şi fiicei noastre ilianei iarăşi cu tot venitul din partea de sus ce sa vaa- lege și din heleşteu dintro parte, a treia parte care heleşteu iasle la Turbăteşti și umbla haleşteul acela în 3 părti; deci 2 părți sântu a lui Corlat Urica- riul iară acea a 3-a parte iar sa împarte în 3 părti deci dintracele 3 pârți am luat eu Titiana 9 părti şi leam dat sf. mănăstiri de la Dealul Mare, iar a treia parte o am dat ginerimneu lui Dumitraşco şi fiicei mele Uliavei să fie a lor cu tot viditul, iar acele 9 părți iar să fie a sf. mănăstiri cu tot ve- Ditul. Aşijderea şi partea lui Gligore Bolghici o au cumpărat ginerimeu Dumitraşeo iarăşi să naiba treaba în daniia noastra. ci să stea aceste pasti «deosabi întro lature de dabiia noastră, iară alte părți a noastre ce se vor alege dintracea giumaătate
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de sat diu sus, le dam cu toată voia noastră la 

sfânta mănăstire, şi din vaira satului şi din câmp 

şi din țarina şi din pâdure şi cu doaw locuri de pri- 

săci şi cu pomeţi şi din heleşteu şi din tot locul 

cu tot venitul. Aşijderea și din partea din os ce 

să va alege partea noastră fâră a fraţilor mei Gli- 

ore şi Marica feciorii Irinei, fata lui Sofrone, care 

este a noastră această moșie şi aceasta o dăm noi 

cu toală voea sfintei mănăstiri şi din biserică are 

Corlat 2 părţi din partea lui Marco şi o parte a lui 

Marco Bucioc să stea nedată; iară alta ce sa afla. 

şi alege, iarăş dam noi cu totul la sfânta mânas- 

tire. Aşijderea și partea lui Lucoci feciorul Cazacu- 

lui, nepotul lui Andronic şi a nepoților săi Vasile 

şi Mariuea şi Chirana feciorii Aniţăi Cazaceasă, 

o au fost vândut Corlat iaraş din partea lui An- 

dronic, din sus şi am întors noi banii ce au dat 

Corlat lui Lucoci 10 taleri. Deci şi aceasta o dăm 

sfintei mânastiri pentru sufletele moşilor şi a pă- 

rinților noştri şi al nostru şi a sotului meu Oucei, 

pentru ca sa ne serie la sfântul jertfelnic să ne po- 

menească în veci la sfâula mânăstire. Lara casele 

moastre de acolea din Turbăteşti mam tocmit să 

mi le plateasca călugării cu bani, iară locul casei 

iarăş este danie cu partea din gos şi ne-au dat pe 

lemnul casei (loc gol) lei şi ne-au plătit deplin aceşti 

bani întru mânule noastre. De acmu înainte noi 

treaba în Turbateşti să nu mai avem, ci să fie 

dreaptă ocină şi moşie sfintei mănăstiri în veci şi 

să aiba aș face şi direasă domneşti pe părțile noa- 

stre și diresa de pară şi de cumpăratură şi de în- 

tărituri şi mărturii de la oameni buni, toate leam 

dat la sfânla măvastire câte scriu pre “Turbăteşti. 

Şi acest zapis lam făcut dinaintea sfinţiei Sale 

Sava Episcopul şi Mitropolitul Sucevei şi Corlat U. 

ricariul şi Matei căpitanui de curteni de Cârligatura 

şi gineri meu Dumitraşco şi frete meu Constantin
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şi Nacul din Procelnici şi frale său Toader, de 
acwlo și mulți oameni de prin pregiur megieși. lara 
carii din fraţii noştri sau din rudele noastre sau din răzăşii noştri de se vor ispili cineva să strice 
daniia noastră, acela să fie blăstămat de Domnul Dumnezeu facătoriul ceriului Şi al pământului și de Prea Cinstita lui Maica și de 318 oteţi şi sa lie pro- clet şi negru ca Iuda şi locul lui de salaş să fie ca Arie. Şi pentru mai mare credința  pusuneam peceţile şi degetele şi au iscalit şi Sfinţii sa pa- rintele şi aceşti boeri şi oameni buni, cu toții şi eu: Stratulat Diiacul am scris ea să să șlie. 

U las let 7170 Iunie 10 zile. T Titiana, + Cozma, f lou, + Pavăl, + Mari: oara, + Nedelea, ș ltiua, + Vasili. 
Stefan ginere Oanei. Sava Mitropolitul Sucevschi. 

(Acta Gh. Ionescu. laşi, Surete Il, 385). 

CVI. 
„.„7171 April. Iaşi.—Cartea lui Evystratie Dabija Vodă cătră Ga- vril Braescul biv vornic şi Simeon din Hilişeu să aleagă şi să ho- tărască părţile biv visternicului Dumitraşeo din Pomârla. 

Iw Evstatie Dabija Voevoda Bojiiu Milostiiu 20spo- dar zemli Moldavscoi. Scriem Domnia me la boerii noştri la Gavril Brăescul ce au fost vornic şi la Simion din Hilişeu, damuva Ştire deaca veţi vide car- tia Domniei wmeale, iar voi să meurgeţi la sat la Pomârla să hotarati şi să stălpili toate părtile cate au cumpărat boiariuul nostru Dumitraşco' ce au fost visternic, Şi precum veți afla mai cu drep- tul să faceţi şi o marturie să ne dati stire. Za toe pişem. (de aceasta scriem.) 
U las Vlet 7174 April. Saam gspdua Veleal, | 

(Din Condica Pomârlei, Surete II, 343).
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CVII. 

Făvă veleat (cătră 7171 April.—. Cartea lui Gavril Brăescu! 

despre alegerea şi hotărârea părţilor lui Dumitraşco biv vist. din 

Pomârla, cumpărături de la diferiţi boeri şi răzeşi. 

Milostive şi Luminate Doamne, să îie Măria 

D-miale sănătos. facem ştire măriei d-mtale că au ve- 

nit d-mnealui Dumitrașco v:sternicul cu cinstita carte 

maăriei dumitale să mergem la sat la Pomârla să 

strângem toţi răzeașii şi sa aleagem toate cumpară- 

turile din toți stâlpii câti au cumparat d-maealui Du- 

mitraşco visternicul şi pre câte cumpăraturi vor 

mărturisi și răzeşii eu sufletele lor ea are d-nealui. 

Fostau câtiva feciori de boeri şi au fost şi răzeşii 

toți; deci au ales cumpărăturile d-msale lui Dumi- 

traşco din stâlpul Cornoaei doao părți, iar din stâlpul 

lui Boldur a treia parte, și dia stâlpul lui Grozav 

doaă părți ce au fost cumpărături togolei Şi din 

stâlpul Prăjescului jumătate de stâlpu făr de a 

şăsa parte dintracel stâlpu socotitam că face gumă. 

tate de sat fără a treia parte dintrun siâlpu, şi 

au mărturisit toti răzeşii cu sufletele lor cum sănt 

adevărate cumpărături d-msale lui Dumitraşco VIS- 

ternicul acele părţi ce mai sus săntu scrisă ce leam 

ales fără nici o supărare numai precum au măriu- 

visit toti răzeşii, anume Toader carilei răzăşu întra- 

cestu sat si toţi fraţii Căzăceşti anume Costea și 

Drina şi Miron care sunt toţi răzeşi şi Stefan şi 

Andrii fratesău, care au fost vânzători cu toții a- 

celei părţi alesă, şi sau tâmplat și alti ficiori de 

boeri d-mnealui lonaşco sin Nacul şi Stefan Brăescul 

şi Stefan sin Savin ce au fost velvisternic şi Patraşco 

sin Nacul Zbiara şi Pavaăl feciorul lui Tofan Denişa 

şi Arhip feciorul lui Bahrin, pentru credinta toţi acei 

vazeşi şi acei feciori de boeri şi de oameni buni 

sau pus iscaliturile şi peceţile şi eu Gavril Brae- 

scul am facut această imărturie de la noi să fie de 

Surete şi Izvoade IV 13



credință înaintea Divanului Mariei dumitale să fie 
maăria d-tale sănătos ot lse (de la Hristos) amin. 

Gavril Braescul, Popa Torda, Stefan Braescul, 
Stefan Savin. 

(Din Condica Pomârlei, Surete II, 343). 

CVIII. 
7171 Iunie 16. Iaşi.—Evstratie Dabija Vodă dă rămus pe Ste- fan Verga by căpitan că păra ce-au avut cu Vasile Corlat uricar pentru părți din Văcoteşti cumpărate rău de Verga de la neamurile lui Corlat. Se plăteşte fierăe şi se ameninţă cu gloaba de 12 boi cine au mai deschide păra. 

Hw Evstratie Dabija Voevoda. bojieiu milostiiu 
gospodarz zemli Moldavscoi. adec au părăt de fat(a) 
înaintă noastră Stefan fiorul Vergăi ce au fostu 
căpitan, pre sluga noastra Vasilie Corlat uricariul 
pentru Sumatate de săliște de Vacoteşti. ce. iasle Ssuptu codru în tanutul Carligăturii, zicăndu Stefan 
Verga şi cu frații sai cum au fost acea Sumatate de saliște cumparatura tățânesau Vergai de la Toa- der ginerele Mânjei celui Şchiop. ni face Corlat în- presurătură şi nu va lăsa sa ție acea giumatate de sălişte, Iar sluga noastra Corlat uricariul aşia au dat samă cum iaste el cumpărător mai de mult acolo întracel sat, precum neau aratat şi direase de cumpaăratur de la Vasile Voda cum el şie şiau cum- părat Sumâtate de aria sălişte de la Capitanul tatal lui Ştefan, ceaialalta Sumălate de salişte de la Toa- der ginerele Mânjei șcheopului, şi nau întrebat de Corlat cau fost cumpărător mai de demult, ce au cumpărat pe ascunsu, far ştirea lui, precum neau arătat Corlal uricariul Și ispisoc de para de la Va- sile Voda, precum sau părât de fata cu Verga ca- pitan tatal lui Stefan şi lau rămas ca sai întoarcă Vergai ce va fi dat pre acea %umatate de saliste ce au cumpărat Verga mai apoi; dupa aceia ei sau tocmit de bună voia lor să ţie acia giumatate de salişte impreună şi să întoarcă Corlat Vergai pre Sumaătate de cum au fost neguţat acea Sumatate de saliștea dirept doax zaci de gulbeni bani şi un



— 99 — 

poloboe de miiare şi iau întorsu Corlat Uricariul 

zeace galbeni bani zi au fost în toamnă săi dea şi 

guwmătate de poloboe de miiare sau ciati galbeni 

bani şi nau apucat Verga să ia că lau apucat moar- 

tia de au murit cu ficiori cu tot. iar Ştefan fitorul 

Vergăi au zis că nau întors Corlat vemică tatăne- 

sau cei tine acea parte cu împresurătura. deci dom.-. 

nia mea şi cu lot sfatul nostru iam &udecat dupa 

obiceaiul țarii cum fie cându iaste volnie cumpară- . 

toriul cel dintăiu să întoarcă celuia ce va hi cum- 

pirat mai apoi. Ce precum sau tocmit întăi Verga 

căpitanul şi cu Corlat Uricarul nu putena strica giu- 

dețul, şi direasele lui Vasile Vodă, nici ficiorii nu 

pol slrica tocmala părinților săi. ce numai atâta 

sai dea Corlat Uricariul credința după diresul cel 

de pâră ce neau arâlat de la Vasile Vodă ce au 

avut pâra cu Verga Căpitanul precum iau întorsu 

aceai zeace galbeni şi au giurat Corlat Uricariul în 

svânta besearică precum. iau dat zeace galbeni nu- 

mai că iau rămas cu giumătale de poloboc de mi- 

iare, sau cinci galbeni bani şi sau îndrepta deni- 

intea noastră şi şau pus bierăia după obiceiul ța- 

rai, iar Ştefan Verga și cu fraţii sai au rămas din 

toată legea ţărai şi denaintea divanului domuiei 

meale. deci de acmu inainte ca să aiba a ținea 

sluga noastră Vasilie Corlat trei părţi diolra- 

cea  salişte din Vacoteşti, iar Stefan Verga şi cu 

toți fraţii să ție ei a patra parle diulvacea sălişte 

din Vacoteşti şi de aceasta pâră să nu se mai pă- 

rască nice dânăoară în veaci. ară cine va mai scorni 

vreo pâră vreo întro vreame, să fie de gloabă por- 

ției domniei meale doisprăzeace boi buni. şi să 

fe de maare certare. ori la ce gudet va hi. i in 

da se ne umişaet. (şi altul.sa nu se amestece) 

Saam gospodina cazal (lusuşi Dl. a arătat) » 

n lasoh. vleat 7174 lunie 16 doi) 

Racovita Cehan vel log. Apostol uricar tec(uci). 

” (acta Gh. Ionescu, Surete LE. 449).
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CIX. 

7173 Sept. 28 Cernăuţi. Zapis de danie, prin care Toader a lui Nastasă din Vicoleni da lui Dumitraşcu visternie părţile lui din Po- mărla să ie ție el cu tot venitul lor. 

Adecă eu Toader feciorul lui Năstasă din Vicoleni scriu şi marturisescu cu acest zapis al meu cum eu de bună voe me de nime silit Dici a- suprit, ce numui de a me buna voe am data me dreaptă ocină şi moşie ce este partea lui Nastasa din Vicoleni partea me din Pomârla am datuo D-msale lui Dumitraşcu Visternicalui sa o ţie D-lui şi oa- menii D-msale cu tot venitul ce va fi acei părti a mele cu pomet şi cu fânațe şi cu pămâuturi și cu tot locul sa hie D-imsale ocină şi moşie în viața D-msale pană când il va ţinea milostivul D-zeu pre D-mlui cu sănătate, iar eu Toader Nastasa sa uu aibu Dici 0: treaba cu acea ocina ce mai 5us scriem. Şi întru a- ceasta tocineala au fost D-mlui Neculai Murguleţ sta- roste de Cernăuţi şi Pilat Capitanul de Curteni de tinutul Cernauţilor ŞI Damitraşcu Murguletu şi Gheor- ghe de Cernauţi, şi alți ficiori de boieri ŞI oameni buni mulți, iar cine va strica aceasta tocimeala să fie trecleat ŞI procleat şi afurisit de trei sute şi optu sprezeace oteţi, şi pentru inaj mare credinţă miam pus pecetea ŞI iscălitura intracest adevarat zapis ul meu ca sas şlie. 
U Cernăuţi vleţ 1173, Septembre 28. Toader. Neculai Murguleţ Sturos Şi eu Dumitraşcu mam tâmplat la ac mitraşceu Staroste, Toader Pilat Ca, traşcu Nurguleţ 

le de Cernăuţi 
est zapis, Du- 
itau şi Duami- 

(Din Condica Pomârlei, Surete Şi Izvoade UI, 344),
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CĂ. 

7174 Dec, 29 Iaşi.—Duca Vodă întăreşte lui Grigore ficiorul 
Jui Vasile Corlat uricarul toate cumpărăturile sale şi a părintelui său 
facute în Turbăteşti de la diferiţi săteni. 

lo Duca voevod B. m. g. 2. m. adică au ve- 

uit înnaintea noastră şi înanintea boerilor noştri inol- 

doveneşti a mari șia mici sluga nostra Gligorie fi- 

ciorul lui Vasile Corlat ceau fost wricar şi neau 

arătat un zapis de la mâna lui Gavril şi sorusa 

Gahita feciorii lui Danăila şi a Kelsiei, nepoții lui 

Sofronie şi a llenii strănepoții lui loan Zane şi a 

povei lui 'Toader, facut dinaintea a mulți oanieni 

buni aşa scriind întracel zapis cum ei de a lor 

bună voe de nime nevoili nici asupriți şau vindut 

a lor direaptă ocină şi moşie din Sumătate de sat 

de Turbăteşti la ţinutul Carligalurii din partea din 

sus din partea lui Dânaila două părţi şi a rămas o 

parte nevândută iară lui Dănăilă iau fost cumpă- 

vatură de la feciorii lui Gheorghe Duraleu nepotii 

lui lonaşco fratele lui Duraleu din direasele de cum- 

părătura ce au avut de la Irimia Vodă din vatra 

satului şi din câmp şi din pădure și cu loc de pel- 

sacă şi cu pometi şi din lânaţ şi din heleşteu și 

din tot venitul şi aşijderea Gavril şi sorusa Gabhiţa 

iaraşi au vindut din cealaltă gumătate di sat din 

gos din partea lui Danaila doao parți şi moşie şi 

cuinpărătură și iarăşi au rămas o parte nevânduta 

din vatra satului şi din țarina şi din fânat şi cu 

Joe de prisaci şi cu Sumaătate din heleşteu şi din 

tot venitul, din: direase de întăritură ceau avut mo- 

sul lor Sofronie de la Barvovschi Voda acestea părti 

de ocină leau vândut lui Vasile Corlat dirept 2 boi 

de negot pretuiți dirept 30 taleri bătuţi, și îl lei 

bani gata ; aşijderea Iftimia Săvinoe şi fata ei Şte- 

fâniia şi feciorusău Iftimie de bună voea lor de 

nime siliți sau asupriţi au vindut a lor direaptă o:
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cină și moşie dintru acest sat din Turbăteşti din S&umătate de sat din partea din gos, a cincea pai le din partea Grebenceştilor aciasta v au vândut ia- răşi lui Corlat uricariul dirept lei (loc gol) bani gata şi un cal pretuit dirept lei (loc gol) din vatra satului şi din câmp şi din țarivă şi din fânaţ şi cu loc de prisaca şi din hăleşteu şi din tot venitul; a- şijderea - Gavril] Băţul şi ticiorul lui Vasile şi A. lixandra şi Gheorghie Blanariul cu femeia şi cu feciorii lor şi unchiul Hilip cu feciorii lor de a lor buna ee de nime nevoili nici asupriţi au vândut a lor direapta ocină şi moşie din acest sat de Tur- băteşti din &umatate de sat din partea din &os. gu- mătate care liau fost lor moșie despre moşii lor, loan feciorul Ileanei și Mihail vâtavul de cărăuşi și Hilip şi Maria şi 'Tudora toți nepoți şi străne- poli Grebencii, aciaste pârţi de ocină leau vândut Slugei noastre Gligorie Corlat Şi fraţilor săi dirept 180 de lei bătuți care parte de ocină dintruu întaiu au scos Corlat Uricariul în zilele lui Vasile Voda cu pâră de la popa Vlasie de tâărgu de Aşi şi de la fratele lui lonaşco şi Sava feciorii lui Antoni de Turbăteșşti, apoi iarăşi la Vasile Voda sau sculat Mihăil vatavul de cărăuşi feciorul Ileanei ŞI semin- tia lor toţi nepoți şi strănepoţi lui Ioan Şi iaraşi au luat cu păra această parte de ocină de la Corlat uricariul ȘI O au ţinut, iară acmu aceştia ce scriu mai sus sau sculat și iarăşi au vândut aceasta parte de ocină lui Gligorie Corlat şi fraților lui ficiorii lui Corlai Uricariul din vatra satului şi din țarina Și din lânaț și din heleșteu și din locuri de prisacă 
; aşijderea Ursul Şi . RH) din târgu de Iaşi, ( „au vândut și ei a lor direapta o- cină dintracestaşi sai din Turbateşti din Sumaătate de sat din os a ciacia parle, iară iaste lor danie. de la Mihăilă, aciasta iarăşi, au vândut Slugei noastre lui
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Gligorie Corlat şi fraţiior lăi dirept 40 de lei batuti 

din vatra satului şi din țarină şi din câmpu şi din 

fânaţ şi din heleşteu şi din locuri de prisăci şi cu 

pometi şi cu tot venitul. Deci şi domnia mea vVă- 

zând atâtea zapise de la oameni buni de a lor 

bună voe toemală şi plată deplin ie la domuia mea 

încam dat şi am întărit slugei noastre lui Gligore 

Corlat şi fraţilor lui pre aciaste parți de ocină cât 

mai sus serie ca să le fie și de la domoia me moşii 

şi cumpărătura şi uric şi întaritură neclatit ŞI ne- 

ruşait nici dăunăoar în veaci. Saam gospodinz veleal. 

| u las veleat 717% msţa Dec. 29 zile. 

Az Nicolai Buhuș vel logofăt. Stratul. 

(acta Gh. Ionescu, laşi, Surete II, 378). Pecelea ceară 

aplicată pe hârtie romboidulă: rw ASKA. BOEBOA, BOXER. 

MA9I9. ron. 3. MARSH „3poa=1666. Cap de bou, coronă, 

stea, soare şi lună. 
CĂI. 

7174 Mai 20. Tătăruşi.— Zapis de vânzare prin care Nanul şi 

Pavăl Purcel iau câte 5 lei pe părţile lor de ocină din Huidegşti. 

Nanul cu femeia mea cu Măriuţa din  Maesi- 

neşti, scriem acest zapis al nostru cum anl luat 

cinci lei de la stolnicul Nanul pe casă, şi pe loc 

de la tideşti partea noastră, insa să ne socotim 

de ni să mai vine ceva. să De dea dumnealui plata 

deplin, şi eu Paval Purcel din Oniceni încă am luat 

ciuci lei bătuţi de la stolnicul Nanul iar peo parte 

de loc ci să va alege amea din sat din Uidești, şi 

după ce se va -socoli partea noastră, și de ni să 

va mai veni ceva, neva da dumnealui deplin, şi au 

fost în tocmala noastră Grigoraşco fecior Saftei 

vameşoaia, şi dinaintea lui Grigoraşco Romăşcel. şi 

lui Gheorghiţă fecior Grecului din Săcueni și Paval 

Cauşu, şi alți multi oameni buni, de aceasta scriem 

sa sa știe. u Tătaruş 174 Mai 20. 

Paval Căuşu, Grigoraşeo Botez. Gheorghiţă Gre- 

cul, $ Stefan, 7 Anita, ? Ghiorghi, + Ştefan. 
Vasile Mană. 

Din Coudica Onicenilor (Surefe şi lzvoade II, 265).
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CĂII. 
7175 Sept. 5. Iaşi.—-Cartea lui Iliaş Alexandru Voda cătră An- drian parealab şi voruic de Dorohoi să aşeze cu meşteri pricepuţi ca să îmble morile lui Dumitraşco vist, și al polcovnicului Andronic să nu se înece unele pe altele. 

Iw Iliiaş Alexandru Voevod.  Bojiiu Milostiiu gospodarz: zemli Moldavscoi. Seriem Domnia me la boerul nostru la Adrian Părcalabul ŞI vornie de Dorohoiu, dâmuva ştire dacă veţi videa cartea Dom- niei mele, iar Dumnevoastră sa Strângeţi oameni buni megiaşi și slugi domneşti și meşteri care se Vor putea pricepe precum să aşeză moara I: oleov- nicului Andronic să Hu înece moara lui Dumitra. Sco visternicul ce să socoliți sa îmble şi moara lui Dumitraşeo visternicul şi moară poleovnicului, precum veţi socoti cu oameni săi aşăzati pre acele mori, îndesine. Și precum iți aşăza sa ne faceți şi noao ştire. | u las 7175 Sept. 3. Za toe pişem. (de aceasta scriem). Saam Gospodina Veieal. (IL. p. gospod). (Din Condica Pomârlei. Surete II, 344). 

CĂII. 
7176 Apr. 20 Iaşi.— Cartea lui Iliaş Alexandeu Vodă cătră Ra. 

pină biv Şairar să meargă şi să aleagă părțile lui Dumitrasco viori 

logofat, din Pomârla, cumpărate de la Gherm ae je P 
danie de la Stefan din Ungureni. AN» iar acestuia foaste Iv lliiaş Alexandru Voevod, Bojiiu  Milostiiu 
(gospodar zemli Moldavscoi. Scriem Domnia mea la 
boiarinul nostru la Rugină, ce au fost şelrariu, da- 
muţi ştire, daca vei videa cartea Domniei mele, iar 
d-mta să mergi la sat la Pomârla și să slrângi oa- 
men! buni megiaşi de prin prejur ŞI să alegeti o 
parte de ocina ce au fost lui Stefan de Ungureni 
care parte au dato danie lui Gherman ce au fost 
Vornic şi Gherman au vânduto boiarinului nostru 
lui Dumitrașco vtori logofăt ce pre direse ce sunt 

.
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la feciorii lui Nastasiă și precum vei găsi mai cu 

dreptate şați alege să o stâlpiți și sa ne faceţi şi 

mărturie de la d-mta şi de la cei oameni buni. A- 

ceasta scriem Domnia me. | 
U las vlet 7116 April 20. 

Saam Gospodinz veleal. (4. p.) 

(Din Condica Pomârlei. Surele şi Izvoade II, 344). 

CXIV. 

7176 Iunie 23. laşi.—Cartea lui Iliaș Alexandru Vodă prin cure 

dă putere jupănesei Cârcoaea să-şi fie părţile de ocină din Pomârla - 

cumpărate de moşul ei Iuraşeo vornicul de la Ilea biv. vameş şi de 

la Vasulea. E 

Iw liaş Alexandru Voevod, Bojieiu Milostiiu 

gospodara zemli Moldavscoi. Datam cartea Domniei 

mele &upânesei Cârcoaia şi pre cine va trimete să 

fie tare si puternic cu cartea Domniei mele a ţine 

şi a opri toată partea I/ei ce au fost vameş şi a 

dumisale Vasutcei ce se va alege partea lor de sat 

din Pomârla, care ocină esle ei dreaplă moşie cum- 

părălură moşusău lui luraşcu vornicul pre dires ce 

are demult, şi nime să nu culeze a ține saua opri 

preste cartea Domniei mele, iar cui va părea cu 

strâmbul să vie de fată. 
U las Vlet 7176 lunie 23. 

Saam gospodinz veleal. 
Solomon Bârladeanul vel logofăt. 

(Div Condica Pomârlei. Surete II, 352). 

CXV. 

7176 Iulie 8. Pomârla.—Cartea de alegerea părților lui Duwmi- 

iraşco vtori logofăt din Pomârla, care imbla pe 5 bătrâni (stâlpi) şi 

anume: Mârza, Habăşescul, Boldur, Grozava şi Prăjescul. 

Milostive și Luminate Doamne, să fie Maria D-mtale 

sanatos. Facem ştire Mariei sale ca au venit la noi 

d-moealui Dumitrașco Logofălul al doilea cu cin- 

stila cartea Mariei tale sa mergem la sat la Îo- 

mârla în linulul Dorohoiului să alegem fânaţele din 

Surete şi Izvoade IV 1
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poiană despre pâdure pre toate cumpăraturile ce va 
avea d-mnealui. Deci noi am mers iu sat la Pomârla 
şi am strâns oameni buni bătrâni megieşi de prin 
pre&ur şi am socotit cu oameni buni să alegem du- 
misale logofătului de o parte toate pârtile pre cum- 
părături ce are d-mnealui, iar răzăşii de acolo nau 
vrut sa să aleaga deosebipartea durmisale logofatu- 
lui ce au zis să ţie amestecat pre stâlpii cei ba- trâni. Aflatusau că îmblă tot satul în cinci stâlpi; 
deci sau ales întâi stâlpul Mârzii de sus, al doile slâlpu este a dumisale logofătului ceuu cumparat de la Hăbăşescul cu o carte a Popii ce are popa gâlceavă cu cazăceştii, al treilea stâlp a lui Boldur este tot şi deplin a d-msale logofătului, al palrule stâlpu a Grozavei cu a şasa parte a Nastaseştilor moşie este tot a logofătului, al cincelea stâlpu a Prăjescului, este Sumătate a Căzăceşlilor, iar altă Sumaătate a d-msale a logofătului şi din cea su: mătate din partea logofatului a şesea parte este a Căzaceştilor, aşa sau trecut şi sau stâlpit şi sau a- les săşi ţie părțile precum san stâlpit în fâvaţe aşa să tie în codru cineş în protiva stâlpului său : si la est hotarât sau tâmplat Popa Ionașcu de Rug şi fratesău Popa Miron de  Ibaneşti ŞI Mârze cel bătrân de Măgura şi Popa Toader de Pomârla, şi Drina deacolo și Ştefan Bufte ot tam, şi Savin Dra- cea ot Şileşeu şi Maneuchie ot iam, şi alți oameni buni şi megieși depin prejur, şi pre mai mare cere- dința am iscalit şi neam pus pecețile ca să să ştie ŞI desbre aceasta marturie a noastra saşi faca dum- nealui logofătul Dumitrașco ŞI direase domvesti de aceasla facem ştire Mariei tale sa fie Măria dumi- tale sănătos. amin.  U Pomârla vlet 7176 Iulie 8. _ Popa lonaşcu, Popa Miron, Marze, Drina, Sa- vin ş Vraghie, T Manenchi, + Stefan Bufte, + ro- bul Mariei d-mtale Rugiua biv Şatrariu. 

(Din Condica Pomâzlei, Surete Şi lzvoade II, 345).



— 107 — 

CXVI. 

7176 Aug, 12 Iaşi.—Cartea lui Iliaș Vodă pentru baba Mitrofana, 

să cheme în judeeată la divan pentru 24 August pe lonaşco Medeleun 

si pe Platon, cumnatul săv, câei i-a luat nişte urice şi zapise, ame- 

ninţindu-l că dacă nu vine la zi îl aduce cu aprod şi cu eciubote. 

(Iw [lia Alexandru Voevod. bojiiu milostiiu gos- 

podarz zemli. Moldavscoi, datam cartea Domniei 

meale...) ea să hie tare şi puternic cu cartea Domnii 

meale a chema şi a soroti pe Ivaşco, ficiorul lui 

Medeleani din Talhaăreşti şi pre Platon cumnatul 

lui Lvaşco, pentru urici şi zapisea(a) de moșie : ce 

au luat Ivaşco şi cumnatusău Platon în tărie lor 

de la aceasta saraca de babă. de la Mitrofana. 

Pentru aceae să aiba a veni de faţa de astazi Mier- 

curi Avgustu în doasprăzeri zile să fie de laţa în 

doâ saptamâni, să dea saamaă înnaiute domnii 

miali. ar de nu va vinila zi bini să ştie că vom 

trimiti un aprod dii vor aduce şi cu ciubole. A- 

ceasta scriem. u las leat 7176 Aug. 12. 

Saam gospodina veleal. 

Solomon Bârladean vel logofat util. 

(acta d-na Victor Castanvc. Surete și Izvoade 11,260). 

Inceputul duc. e rupt. După lună îl punem de la Iliaș A- 

lexandru Voda. Pecetea în luș roş. 

CĂVII. 
7147 Sept. 20.—'Zapis de vânzare, prin care Toader a lui Nas- 

tasă vinde cu 150 lei porţile lui diu Pomârla cătrâ Dumitraşeo logofătul. 

Adecă eu Toader feciorul lui Nastasa de Vico- 

Jeni mărturisescu cu această scrisoare a me cun 

am vândut eu părţile de ocină cumpărăturile şi mo- 

şia toate leam vândut D-msale lui Dumitraşco logofă- 

tul drept 150 lei, şi întocmala noastră au fost Ru- 

gină vornicul şi Simion de Seleşeu şi Slroia părca- 

labul şi Pealcu Şoltuzul de Dorobhoiu şi Petriceaico 

i Vasilie Holovat de acolo şi mulţi oameni buni sau 

tâmplat îu tocmala noashă şi Popa Simion. A- 

ceste parti de ocină de Pomârla “toate leam vâu- 

dut d-msale sa fie a d-msale în veci; întrebatam 

pe toți fraţii şi nime vau vrut sămi dea mie, 

numai dumnealui :miau dat, să vie a dnmisale
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în veci; iar de va avea d-mnealui vreo gâlceavă des- 
pre cineva, să aiba d-mnealui să ia den Vicoleni partea 
sau de aiurea unde voiu ave, de aceasla scriem. . 

| Viet 7177 Septembre 20 
Simion ot Silişeu, Pentelii Vasile, Vasile [lolo- 

vat, Stroia, Popa Simion, Toader de Nâhaâreui, Ga- vril de Hudeştii cei miei, lon Dascal, ț Gavrilița de 
Năhoreni. 

(Din Condica Pomârlei. Surete şi Izvoade II, 346). 

CĂVIII. 
Făra dată. (prope 1178). — Zapis prin care Toderaşco Albotă viade fratelui său Gheorghiţă Aibotă vornic de Suceava cu 12 ughi partea lui din jumătate de sat Oniceni. 
Adecă eu Zoderaşco Albotă biv Spătar scriu şi mărturisescu cu acestu adevarat zapisu al meu cum eu de bună voia me am vanâut parte we jumaălate de sat din Onicenii cu tot venilul ce mi sa alege partea me din cămpu Şi. din pădure şi din tol ve- nitul ce o am vândulo fratine-meu lui Gheorghiță vornicul de Suceava dreptu 12 ughi ca sai fie de la mine dreapta ocina și moşie în veci. Şi aceusta scrisoare sau facut de naiutea dumisale lui Gri- goraşco Săptelici comisul și a lui Mihalachi Porta. tul şi a ]ui Gheorghita S(i)a(0)v(i) Nacului. ŞI a lui Botezu şi a lui Romaşeel şi a lui lonaşeo  Carai. inau comisul şi a lui Gavril Carăiman şi pentru cre- dinţă am şi isealit. 
Todiraşco Albota spătar, Mihalachi portar mar- tur, lonaşco Caăraiman biv comisul, Gheorghita sin Nacul, Grigoraşco Botez. 

” ȘI eu Grama mam lâmplat la aceasta tocimală- Grigoraş Căraimav, Grigoraş Şăplelici. | Eu înca mam prilejit la această tocmală însa iscălitura acesteia nu Sau pulut deslega. Intocmai cu cel adevărat 1815 Sept. 3n. 
Ion Tauiu Ban (Din Condica Oaicenilor, Surete si Izvoade II 235) upă martari doc. il apiopiem îndată de ce] dat mai jos.
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CXIX. 

7178 Mart 9. Oniceni.—Zapis de vânzare prin care Solonca, 
fata lui Andronic Obraz cu ai ei vinde partea sa din Medieşti lui 
Gheorghe armaşul. 

Adecaă eu Solonca fata lui Andronic Obraz nepo- 
tullui Dumitru Belei din Medieşti şi cu feciorii mei 
cu Vasile şi cu loan scriu şi mâărturisese cu acest 
adevărat zapis al meu cum eu şi feciorii mei am 
vândut a mea dreaptă ocină şi moșie a patra parte 
de sat de Medieşti dumisale giupânului Ghiorghi 
armaşul drepi treizeci şi cinci lei bătuți şi miau 
făcut dumnealui plata deplin întru mâna mea. Deci 
de acmu înainte ca săi fie dumisali şi cuconilor du- 
misali dreaptă ocină şi cumpărătuiră în veci cu tot 
vinitul din lot hotarul, şi la această tocmală sau 
prilejit dumnealui Grigoraşco Botez şi Grigori hHo- 

inăşcel biv paărcălab şi dumuealui Gavril Cărăiman 

şi dumuealui Gavril Castrăş şi dumnealui Pătraşco 

sin Brebul şi alți mulţi boiari şi megiaşi şi pentru 

credință pusuneam degetele şi aceşti boiari iscali- 

turile şi sa aiba aşi face şi dresa domnești ca să 

sa ştie. let 7178 Mart 9; 

lon, Vasile, Solonca, Grigoraşco, Romăşcel, Gri- 
goraşto Botez, Caărăiman, Grigoraş. 

Intoema cu cel adevărat 1815 Sâpt. 30. 
loan Tautul ban. 

(Din condica Onicenilor, încredințată de dl. avocat S. 
Goldenthal. Surete şi lzvoade II, 255). Filiațiunea e acea- 
sta. Pântea a ținut pe Odokia. Ei au de copil pe Para- 

schiva căs. cu Belei, şi face pe Tudosia şi Dumitru Belei. 

Acesla face pe Andronic Obraz, a cărui fată e Solonca şi 

Calrina, căsătorită cu Lupul Nicoară. Solonca face pe Jon 
Ulea. Găsim dar 6 generaţiuni din Pântea care a lrebuit 
să lrăească pe la 1550.
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CXĂ. 
7178 luli 21 Iaşi—Carlea lui Duca Vodă cătră Bejan Dalu- 

man căpitan Să stâlpească partea lui Simion şi a îmăsa Nastasia o 
treime din jum. Giumătăţeni despre Macri parcalabul. 

_Hw ASka Boegoaa. BĂI MACTIIO  PocnoAapa BEM 
AMwaganckon. ckpiza Aoanita MA Aa | cavra HOacmpă 44 
Bean Avavman KkanHTativa AZBăvui iținpe neHTp$S a 'rpta 

| năpTe Au uSavarare AE CAT A Usuzrzu,ani AH Iag= 
TA AHN că NAPTA | AE Mack kapa nuc Cumuwu ui 
„pazca  Macmacia dara avi cratna | (un rând ars). 

| Guanwn uri Hacracia. auacmra NâpTE Ac WU 
npeSuz kV Makpi mapa | Aakva NpEKVA 4 Vu uenrr 
NAHA ARMY. AA cazi a4tji NAPTA ataca npikva | Bop iii 
WăMtiii EVHi Mai KY AHDENTVA. Hi ca wW CTAANEI Hi CA 
HE Adi IjIHpE KY Www ckpucoape. POE NHUI EA. 

V [d€. AT. +3p0H 104, KA. 
Gaam PocnoAHHZ Braa, 
IAPA. AE EA XI INOBACTA AHTpaar Kun ca gie A£ dau. 

Eta awroder Suna. 
Acta D-na V. Castano laşi (Surete și Izvoade II, 959). Pecetea în tuş roş, ” 

CĂXI. 
, 7179 Sept. 22, Taşi.— Zapis prin care Toader a lui Nastasă din Visoleni vâarându-şi cătră Dumitraşco vel pitar părţile lui din Po- Măria, Și neuvând zapisele vechi la” îndă ână " zălos zapi 

hentaa ȘI, aohvă p amână, pune zălog zapisele 

_Adecă eu Toader ficiorul lui Nastasa de Vico- leui scriu şi martutisescu cu acest zapisu al meu, precum am vândut eu toata moşia și cumpârătura cât au avut parinţii mei: în sal în Pomârla du: msale lui Duwmitraşco marele pilariu şi dumnealui iau făcut plata deplin cu bani gala. Deci unu mi sau tâmplat uricile şi zapisele carele sunt făcute - de parinți pre acele părți de moşie si cumpărâturi ce am dat pre mâna d-msale pitarului doao urice carile spun înlrânsele părţile de Vicoleni şi pre alurea pân va aduce diresele a părinţilor de Po- măârla să le dau pre mâna d-msale Dumitraşco pita-
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rului ; iar de nui voi da acele direse a Pomârlei 

sa aibă dumnealui a ţine aceste părți carile spun 
întraceste urice. Şi acest zapis sau facut dinaintea 
a mulți boeri și ficiori de boeri anume Ile Sturza 

marele stolnic şi d-mnealui Gligore Ghenghea vel me- 
delnicer, şi Contăş vel sulger şi Baloș vel şatraru 

şi Gheorghi vlori logofat şi Prodan Drăgoşescul biv 

vel şatrar părcalabul de Hotin şi Dubău fzor: logo- 
făt şi Abaza biv, vist.. şi Motoc pitarul şi Gheorghi 

Străce şi eu Gavril Brăescul pitar am seris acest zapis 

să fie de credinta. | 
U las let 7179 Septembrie 22. 

+ 'Toader sin Nastasă, Gavril Brăescul pitariu, 

Gheorghi viori logofat. 

(Din Condica Powmârlei, Surete şi Izvoade II, 346). 

CXXII. 
7180 Maiu 15.—Zapis de vânzare, prin care Profira ui Filip 

Colivă şi eu ai ei vând lui Tudosă Dubău logofăt partea lor din sat 
din Itrineşti şi Balosineşti. 

Adică eu porhira fata lui kilzp Koliv şi cu soru 

mea mariica şi cu soru mea aksiniia și cu ficiorii 

mei cu Kiriak calugărul şi cu arsenie scriem şi măr- 

turisim noi singuri cu cestu zapis al nostru cum 

„noi de nimine nevoiţi nici îimpresuraţi ce de bună 

voia noastra am vândut a noastră dereaptă ocină 

şi moşie din itr'neşti şi din balosineşti ce se va 

alege toata parte taâtane nostru lui hilip Koliv şi 

am vândut și part unkiu meu lui lonaşeo coliv ne- 

fiindu nime din oamenii lui aicea iar de se va afla 

cineva să aiba a cear(i) bani la noi pe cat li se 

va vioi şi noi o am vândut dumisali lui tudosie 

dubău logofătul cu săi fie derepta orin şi moşie 

dumisali și giupaneasei dumisale mărecutei și cuco- 

nilor dumisali în veaci și neau plătit dumnealui lo- 

gofatul deplin 20 lei bătuţi pe toat parile) noastra ces 

va alege cu vatră de sat cu pomet cu margine cu 

curături cu fânaţ cu hăleşteu cu vali cu păduri din
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tot locul cu tot vinitul şi aciast toemală sau facut 
denaintea lui Ion fratele Kirilii jicniaciarului ot itri- 
eşti şi a lui Simion de acolea şi obreajie de aco- 
lea şi vasili sin pârvul de acolea şi gligori vâtavul 
de iaş şi istatie beşeatea ot macneşti şi naintea a 
mulţi oameni buni şi bătrâni și de pren pregiur 
megiaşi și pentru mai mare credinta neam pus dea- 
getele ca să fie cu credinţa. 

vito 7180 mai 15. 
(ss) ion iscai. + porhira, ț măriica, $ acsiniia. 

(ss) Kiriiak calugarul iscai + pavăl, + iftinie 
(ss) vasilie diac 

(acta Docan. Surete şi lzvoade II, 189). 

CXXIII. 
, 7078 Iunie 2.—Insemnări cu mult posterioare asupra impărte- lei de avere. şi curgerii neamurilor din 'Poader si Isac Dediul, din moşiile Tescureni Priporenca, Bunenii, Tomeştii, Dumusenii de pe Volovăţ ot Dorohoi, Zahoreni şi Starosilţi. - ” 

_Adecă eu Toader Dediul diupreună cu frații mei anume Isac Ded:ul cu cumnaţii mei ginerii Drăguţei. precum să să ştie că neam împărțit bună voia noastră cu ocină şi moșie drepte de pe moşul nostru Luca Dediul, că Luca au făcut pe loan Popa şi pe mătuşa noastră Drăguta şi Ion Dediul au făcut pe Toader Dediul și pe isac Dediul; Şi Drăguţa au făcut doao fete pe Măria şi pe Nastasia. ke Maria au finut'o Măteiu Ifrosie si pe Nastasa o ine Ign isii şi car ă artal: sii 
e at Dimisii şi care după împărțala moşiiilor, care păârii cui sau venit ea o silişte întreaga Pripo- renca giumătate de sat să ținem noi amândoi frații cu Loader și Isac ; a” Sumătate de sat sa ţie [.- frosie și cu Demisie ar 0 silişte întreagă uj Bu- neni să ţinem giumatate noi fraţii iar giumatate sa tie Ifrosie şi cu Demisie ; şi 

ţ ] S ŞI iar sau venit o silişte întreagă Tomeştii ca Sumătate să ținem amândoi frații şi &umaătate să ție Itrosie şi cu Demisie. A.-
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ceastă moşie sau venit de pe moşul nostru Luca 

Dediul. Şi eu Ignat Demisie m'am întâmplat şi de 

bună voia noastră am priimit și pentru credinţă 

m'am iscălit. 
Ignat Deniisie. 

tij asemene suret de pe împărţala lui Toader 

Dediul cu Isac Dediul ce este din dosul ceilante 

împărțeli scrise. 

Cum şi neam împarţit drept eu cu fraţii mei 

anume Isac Dediul cu moșii deosebite să avem mo- 

şii de pe tatal nostrul şi de pe mama noastră Ma- 

riia fata Dumşii| şi nepoata Pârvului care moşii 

anume să să ştie adică o silişte întreagă, Dumu-. 

şenii pe apa Volovaţului ţinutul Dorobhoiului şi ţi- 

nem noi amândoi frâteşte. Eu Toader Dediul şi cu 

frate meu Isac o silişte întreagă Teşeurenii ce se 

află asemine cu Dumuşenii pe apa Volovaţului în 

tinutul Dorohoiului şi o silişte întreagă anumea Za- 

horănii ci să hotărăşte cu Jivertenii însă această 

silişte Zahorăni neam învoil cu fraţii lui Isac şi cu 

nepotu mieu Andronache ficiorul frăţinemeu lui Isac, 

fiind că leam vândut partea mea din Priporeni ca 

sa naibă treabă frate meu sec şi cu nepotu meu 

Andronache la Zahoreni ea să ţină singur, 

tij am mai cumparat a treia parte din Staro- 

silți amândoi cu frate meu Isac de la Albul Budul 

și de la Măriuţa fata Udrii şi ca să ţinem amândoi 

frateşte dupa cum neam învoit şi neam aşăzat de 

bună voia noastră. 
Insumi eu am seris Toader Dediul şi pentru 

credință mam şi iscalit. 
Toader Dediul, Isac Dediul, 

(acla D-na Castano. Iaşi, Svrete III, 84). 

Surete şi Izvoade IV
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CXXIV. 

7100. (1592).—Insemnări ulterioure puse supt acest an despre 
cum umblă în stâlpi satele Şătrăreni şi Crăciuneni, cumpărăturile lui 
Stefan Tomiţă. 

lzvod de moşii şi sate ce avem pe zapise și 
cumpărături de la cine am cumpărat anume cu cine 
se hotărăşte şi ia ce locuri sunt să se ştie. 

Satul Şatrareni pe apa Jijiei la tinutul Doroho- 
iului umblă satul 4 stâlpi fara partea Jorei ce este 
osebi făra aceste... .. stâlpi a lui parte este din 
sus de la a treia... . (movile ce este mai diu sus de 
ioate pană c(0i0)... loveste hotarul nostru. di îm- 
parte cu a Jorei cum merge hotarul! pe lungu păun 
în drumul cel mare a Ştefaneştilor iar margina 
hotarului a tot satul, dinspre rasăril se impreuna 
cu hotarul Holtoesei diasupra dialului în zarea dialu- 
lui iar dispre apus trece peste apu Jijiei şi merge 
hotarul peste red i peste hăţireu pân în zarea dia- 
lului şi imparte (ho)tarul în drumu ce merge pe lungul dialului, iar hotarul lureştilor și a Dubicenilor 
şi dintraceşti 4 stâlpi 2 stâlpi din gios ce se ho- tarase cu Craciunenii sunt a lui Slefau Toiniţă care 
au cumpărat. de la Vaszle Bădră si de la Stratul brat Vasilie şi de la mătuşa lor Ioana fata Moisăi. Aceste sunt în stâlpul din gios. 

Al doilea stâlpu din sus de acesta am cumpă- vat de la Constantin feciorul lui Borotco şi de la fralesău şi de la Lazian şi de la fratesau Onaca și de la popa lonaşeo văr primar lui Lazian, aceşti 4 stâlpi din gios am cumpărat eu Stefan, Tonuţa peste toi aceşti stâlpi. 
ă Al treilea stâlpu din sus de aceşti 2 este un stâlpu a lui Pintilei Tomiţa. A! patrulea stâlpu din sus de aceşti 3 stâlpi în stâlvul din sus este par- tea lui Simion bărbizr şi lui. | Ursu Duda văr Drr- înar lu Pantilei Tomiţa, Şi nau avut feciori şi şau vândut partea lui Pintilei Tomita var primare 
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ui Pintilei. O parte a lui lonaşcoa vândut lonuşco 

lui Pintilei Tomita văr primare lui Pintilei Tomiţa. 

Satul Craciuneni lângă acest holar a Şătrărenilor 

din gios de Şaătrareni, umblă hotaru pe 4 stâlpi tot 

satul. giumâtate din sat 2 stâlpi din sus a lui Şte- 

fan Tomita sunt hotărâte și' stâlpite cu bolohani, 

iar gumaătale de sat 2 stâlpi din gios a lui Con- 

stantin Macri şi a lui Isac a Nacului şi umbla ho- 

tarul acestui sat. despre răsărit merge și trece 

peste dial şi loveşte la valea Gordului şi peste dial 

de acolo trece și pogorla vale la Spinosa şi de a- 

colo trece peste dial şi pogor la vale la Galvaneasa 

şi de acolo se sue peste dial şi trece la. vale la 

lutasa şi de acolo se sue la dial şi merge hotarul 

păun în zarea dialului se împarte hotarul cu hotarul 

Holtoesii. lar despre apus trece hotarul peste apa 

Jijiei în ţinutul Hărlaului și se sue la dial păun în 

zarea dialului cum merge un drum pe lungul dia- 

lului păv la un red a lui Constantin Macri şi îm- 

parte cu hotarul lureştilor. 

Siăneşti parte lui Constantin nepotul lui Echim 

Țiţescul ce i sa alege parte ot Staneşti în pariea 

de sus 20 unghi partea lui lon ce au ţinul pe Lăteşoe 

1 cal 6 lei în partea de gios. Cu Dubicenii din 

gios, din sus cu Maşcăteni Bejan Balş, Nicoară. 

Acta D-na V. Castano. laşi. (Surete III, 63). Ste- 

tan Tomită trăeşte pe la 1705, când trebuese puse notitele. 

CXĂV. 

7162 Febr. 16. Iaşi.—Cartea lui Gh. Stefan Vodă cătră Dumi- 

traşeo parcalab de Gugeşti şi Bnrgheiea din Tâbălâeşti peniru pâra 

dintre Pană Drăguș şi Nastasia Buico pentru Hereni (Muşăteşti), zisă 

că ar fi fust cumpărată de Baico de la Ciurea. 

lo Gheorghie Slefan Voevoda. bjiiu mistiiu 

gspdra zemli Moldavscoi, scriem | domuila 4. la 

slugile noastre. Ja Dumitraşco ce au fost părcălab 

de Gugești și la Burghialtk din Tabalaeşti. dauv 

ştire, ca sau | parat de fat inainta noastra. Pană. 

s
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nepolul lui Drăguş. | cu fata lui Baico. cu Nastasie. 
zicăndu Pană. căi împre | soară. Nastasia partea lui 
de ocină. din Herkni. ce sau | chemat mainte Mu- 
şeteşti. partk Gligai. şi a lui Drăguş, iar Nasta. 
sia. au arălat w mărturie de la neşte oameni. cum 
au cnmpărat tatasău Baico. a&kle părți de la tura. 
și | Gura nu să afla. necâiuri nice la un uric să 
aibă wcină cu |! Drăguș şi cu Gliga. det domniia 
m'k, nam crezul a&k mărturie !a Nastasiei. ca scrie 
acolo mărturie şi pre Buhuș. şi | isealitura lui nu 
iaste. dec am dat domniia m'k învăţătura a lui no- 

„ stru | eredintos şi cinstit boiarin Raăcovit logofătul 
cel mare. sa tri | miţă un wm a dumisali acolo. 
pentiaka d'kka veţi vedk cartk | domnii m'kle, iar 
voi să socotiţ cu waimeni buni. de să va afla că 
iaste a | cel zapis adevărat. și să vor găsi nescari 
oameni, de acea ce scrie | întracel zapis. şi de vor luwa cu suflete lor. cum iaste cumpără | tură diraptă. săş ție undei spune zapisul. iar de va hi îutralt 
chip | să lase moşia lui Pana în paci. şi cum veti afla cu sufletel voastre | să faceți w marturie sa ne daţi ştire. toe pişem. 

u las lt. 7162 febr. 96. Saam gspâna caza. vel logofat. 
acta Saraga laşi. Surete III. 367, Pecetea în tuş roş, Do A “. se ceteşte: + Iw Lewprie C-rean BOEROAA. BOXIIR MACTIR renApk BEMAN MOAAARckon, 

CĂXXVI. 
7167 Sept. 10. (1659) —Zapis de vânzare pri i 

| , 9). —Zapie are prin car ra gi- erele lui louaşro vinde ini Tohilat den Grumăzbae (Oetteset aul „i ui despre preuleasa popii lui Gheorghe cu 20 merţă (10 mertă de meiu, şi 10 de secară) a un ort merta, peste tol 5 lei ” 
T aa e Grpamsa a 

TSpuczckv kv u'kemg | 3auuc 
Huy, CHANHTY, aq eAHAvTv, 

Topa uk am anvr. 
Bag. Kbaunzpar 

kr Heonauro. CKBHY UB MAp: 
dă Mniev. pe nuark nkewurv. 
avu "Toyuaaiv ! w tSunzpz- ț E AE. aq, tipeSr'kca. none avu Lewprn | 

doc'r8 KSainzparv. 
vpz. av KSunzparv. âv
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aip'ltmikea. NO | Nei Ai Fewprue. RY Mona, PHUDESIIZ. A 

aa Wkpna. aut. dai BznavTtv | avu Tekuaarv.  Atne 

Topvamnsor. wi atu laonei. un Acu Psprumku. ae 

naprk. | kpunn. uSuzrare. Azi TOATE cumpar, rap 

Acu Rue. uk si ca. B'rkiu naprik | tâp noa, ca aHB4. a 

uk. Ton, Ka CAUTS Su. Ac. Dpt, Sr'kea. zu. ati WH- 

| wm se GmparSa. în da „pIPPIGATV. IE vag. ru 

nuopun av. ai pitt | pH, AVI. TOATA PYAA, AVU 

HAM. Ha pur ea W NagT'kackz. EV adi | BBHASPVW. AV 

Toknaar. AHpENTV. FE. AC MEGID. Su 4, AMBII, BE 

At ca | Kap'k. tun cav conomurv. nu. kare. Su 

wp'r$. aepia. Bakv unnun ac mu SH akv Bantu 

av ue a. uni pui Tokmaaa. Hocrpa, av docTv 

Pponu ac Ypăau | un Ferpe. Ksavrzp un Atapen. Di 

Mukaaanu cn. Gnaku. LI won, ch Hwnanme. mu 

Fevwpruuk, cu Roc. wa Fanguuko. Wu ev. Gna |! nus 

parea. avn Iknunopa aa ckouc Nenro$ KOAANNIA. dă 

nve, neut | unak. A3. Fspâ3 cul. n. 

Dponn (|. p.), ănxaaann (|. p: Mnxaaaru Ilenuuuoap2), 

- Auapen, pr Hoonnie, | Îlerpe, + Vevprnua. 43 Lan- 

IHHKO HCKAA. 

acta D* Lasear preut. Huşi, Surete III, 339. Ia spi- 

tele razesilor din Grumezoaia se vede trecut Tohilat şi cu 

Prodana, bătrânii trunchiului. Tobilat are pe aceşti copii : 

Tolontan loan. Timirean Vlasă, Vasilca Romăşeeasă, Clima şi 

pe Nastasia Hirnăgioaia. In spiţe ni se arată urmaşii tu- 

turor acestor fiviori ai Ivi Tobilat, care lrăeşte peste 90 

de ani în Grumezoaia; "Moşia lui avea întindere de 2131 

stânjeni în curmeziş. 

CĂXXVII. 

7167 Iuli 6 Iaşi.—Cartea lui Gheorghe Ghica Vodă, dată lui 

Costantin Stănila din Jumătaţeni ca să fie tare de a soroei pe răzeşi 

„pentru o moşie ce-i în hrisov pusă fâră ispravă. 

Iw Gheorghie Ghica voevoda. bojiiu milostiiu gos- 

podarz zemli muldavscoi. datam carle domniei meali 

slugii noastre lui costantin stămilă din giumălă- 

jeni ca să fii tare şi puternic cu carle domniei
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meale a chema şi a soroci cu carte domniei meale 
pe -costantin Macri şi pe Toader bobeiu ŞI pe me- 
delean, pentru o moşie cei în hrisov fără de _is- 
bravă. pentraceia ca să aibă a vini dE faţa înainte 
omniei meale săşi întrebe şi săși aducă şi diresă 

„ce vor avea şi nime să nu cuteze a tine sau a 
opri peste carte domniei meale : 

u las veleat 7167, iuli 6. 
Saam gospdna velea]. 
(acta d-na Castanv. laşi, Surete III, 83). 

CXĂVIII. 
7174 Oct. 6. Coimari.—Zapis de vânzare prin care Gavril Gre- cul Alin Secueni vinde stolnicului Nacul partea lui de loc din Oideşti 

Adecă eu Gavril feciorul grecului din Sacueni, scriu ŞI maărturisăsc cu acest zapis ul mieu, de dime nevoit nici asuprit ci de bună voea mea am vândut o parle de loc de sat de Oideşti dumisale Nacul Stoinicul Şi miau dat dumnealui 50 lei bat. la Cotnar denainte lui Grigoraşco Gherman şi de- uaite lui Prodan Popcianul, aşijder miau mai dat dumnealui. 20 lei bit, dinainte lui lonaşcu Bârliş ot Boșoteni, și denainte lui Jsăila de Siroesti, şi a- cești 20 de lei miau dat mai nainte de cei 50 de lei care scrie mai sus deci fac piste tot: 70 de lei bit. tocma, şi după ce am scris zapisul sau în- tâmplat şi Grigoraşco Seplelici comis în tocmala noastră, şi cu alti bani miau rămas dumnealui când îi voi da dreasele ca sa aiba dumnealui ami: face plata deplin ce mai sus scriem, şi pentru credinţă am ȘI Iscălit, şi eu Toader Dobrenschie am scris za- pisul ca sas stie, | 

Pis u Cotnar veleat 1174 Octombrie 6. Audrei Abaza cămaraş iscal, Gavril grecul iscal, Din. Condica Onicenilor, (Surete 1ir, 117),
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CXXIX. 

7174 Noemb- 4. (1655).—Zapis de vânzare prin care Maria că- 

pitănita din Secueni vinde stolmicului Nacul ur loc de casă în 0i- 

deşti cu 20 lei, cumpătură de la Catrina Cucoranului. 

Adică eu Maria câpitănita din Sacueni, scriu 

şi mărturisăsc, cu acest zapis al. meu, cum am vân- 

dut un loc de casă din Oideşti dumisale stolnicu- 

lui, Nacului, însă miau fost şi mie cumpărătură 

de la Catrina ce au fost giupâneasa Cucoranului, 

şi eu am vândut dumisali stolnicului Nacului drept 

20 de lei bitii, cu loc de casa în vatra satului şi 

cumpăratură în țarină, şi cu loc de fânaţ, şi cu loc 

de heleşteu, şi tot venitul ci sa va alege acelui loc 

de casa din sat din Oideşti, ce mai sus scriem, ca 

sai fie dreaplă ocină şi moşie în veci de veti, şi 

asta tocmala sau făcut denainte dumisali cămăra- 

şului Abaza şi denaintea Ursului Donciului şi de- 

nainteal ui Gavril Patrău şi deuaiule lui lonaşeu Vâr- 

liș şi denainte lui Isac Pelin şi dinainte a multi oa- 

meni buni bătrâni. veleal 7174 Noemb. 4. 

Andrei Abaza câmăraş, Ursul Donciul, Ilieş sin 

capitanița, Gavril Patrău, lonaşco iscal, Gavril Gre- 

cul Iscal. Popa de Costina. 

şi eu am scris acest zapis. Isac popa de Solonei. 

(Din Condica Onicenilor. Surete III, 117). 

CXXĂ. 

7175 Mart 6. Bae.—Zapis de vânzare prin care Vasile Opincă 

şi ai lui vând biv stolniculni Nacul o jirebie din Oideşti de pe îma 

jor Todosia cu 15 lei bătuţi. 

Adica eu Vasile sin Opincă şi cu fraţii mei Matei 

şi surorile noastre Paraschiva şi Mărica şi Rel- 

siia ficiorii lui lonaşco şi a 'Tudosai fata lui Jon 

din Oideşti, scriem şi marturisim cu acest adevă- 

rat zapis al nostru, de nime siliţi, nice asupriți, cl 

de a noastră bună voe an vândut a noastră dreaptă 

ocină şi moşie care avem noi în sat în Uideşti de 

pre îma noastră Tudosia un loc de casă care să
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cheamă o jirebie, cu cât să va alege în vatra sa- tului şi în heleşteu, şi în tarină şi în padure şi în pomete și în tot locul cu tot venitul drept cinci. sprezeci lei bătuţi lam vândut dumisali Nacului biv stolnic ca săi fie dumisali dreapta ocină şi mo- şie. şi la tocmala- noastra sau prilejit dumnealui Ştefan din Corni și Măleiaş Şoltuzul din Bae, şi Pricop biv Şoltuz, și Dumitru Şoltuzul, și Vasilie şi Gheorghie, şi alli oameni buni bătrâni, şi tineri din tărgu din Bae, şi ca să aibă dumuealui aș face și dres domnesc, şi pentru credinla neam pus de: gitile şi eu Nica diacul dumisali vist. am scris ca să să ştie. U Bae veleat 7175 Mart 6. Ştefan iscal, + Pricop, T Mateiaş, tVasile, + Matei, 1 Paraschiva, T Măria, T Kelsie, Gheorghie isca]. 
(Din Condica Onicenilor, Surete III, 117), 

CĂXXXI. 
Fără veleat. (eatră, 7175). - Zapis de Vânzare, prin care C. Hol- bură vinde loc de trei casă in Uideşti (luj Nacul stolnic) cu 5 lei, Adică eu Costantin Holbură, scriu și mărturi: sesc, cu acest zapis al MEU, cum niam egutat niște ocini din Oideşti, dintra tria parte despre ra: sării loc de trei casă, şi din padure, şi din fânaţ şi în tarină, şi cu alte venituri ci sa va alege, şi miau dat cinci lei acmu înainte, deci când îi 0i duce zapisele sămi plateasca pre cât va hi pretul arei moşii, și în toemala noasiră au fost Irimicea vorni- cul de poartă, şi Dubău, şi fratesău, ş: Ionaşcu Balş, şi feciorii Drăgutescului, Iliaș, şi Alezxan- dru, şi Stefan Brăescul Şi alti feciori de boeri, si oameni buni, şi noi pentru credinta neam pus și is- căliturile sas ştie. ” Constantin Elolbura 

luat doi boi drept cinci le Nacul sas ştie. 
(Din Conaica Onicvenilor. Surete II], 119). 

(L.P.) Aşijderea am mai 
1 de la dumnealui sitolnie



— 191 — 

CXĂSII. 

Pâvă veleat, (cătră 71175).— Zapis de vânzare prin care Gheor- 

ghe şi Gavril Grecul vind stolnicului Nacul părțile lor din Oideşti 

cu 20 lei bătuţi. 

Adică eu Gheorghi şi Gavril feciorii grecului 

din Sacueni, scriem şi mărturisim cu acest zapis 

al nostru, cum noi de bună voia noastră am vân- 

dut a noastră dreaptă ocină și moşie din sat din 0i- 

deşti, şi neau dat dumnealui stolnicul Nacul două zeci 

de lei bitii, partea ce ni sa va alege părțile noastre 

de ocină din Oideşti, însă şi ni să va alegi părțile, 

şi cu loc de heleșteu, şi cu alţi bani neau rămas 

Dumnealui să ne deie, când vom duce dresele, a- 

lunci ne va face plata deplin, şi în tocmala noastră, 

au fost lonaşeo din Broşteni şi Arpente din Câbuji, 

şi Isailă din Stroeşti, şi mulţi oameni buni şi: bă- 

trâni sau tamplat în tocmala noastră, și pentru 

credința am şi iscalit ca să să ştie. 

Gavril iscal, lonaşco iscal. 

Din Condica Onicenilor. Surete III, 119). 

CXXXII. 

Fără veleat. (cătră 7175).—Zapis de vânzare pria care Âun- 

dreica şi cu sorn-sa soţia Lupului vinde stolnicului Nacul 2 jerebii 

cu 2 case în Uideşii cu 8 lei. 

Adică eu Andreica şi cu sorumea ceau fost 

dupa Lupul Puliştel, scriem şi mârturisim eu a- 

cest zapis al nostru, cum am vândut noi de bună 

voia noastra parte de ocină doao jerebii cu doao 

case din sat din Uideşti cu tot venitul acelor doao 

jivebii, şi din heleşteu din sat şi din fâvaţ, şi din 

padure, şi cu alte venituri cea hi acelor doao Ji- 

rebii, am vândut dumisale stolnicului Nacului, şi 

miau dat acum opt lei, şi apoi dacă se va alege 

partile, sa aibă ami da pe câtohi pretul acei 

moşii, şi întraceastă toemală sau prilejit, parintele 

egumen de la Slatin şi Miron brat şi alţi feciori 

Surete şi Izvoade IV 
146
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de boiari, şi oameni bătrâni, şi pentru mai mare 
credinta am și iscalit noi toți ea sa crează. 

Andreica, Iriua,. lermonah 
loanichii ot  Slatin, Iermonah Gherghentis ot 
Voroneţ, si eu Luca din Lăzani mam tâmplat în- 
traceastă toemala. 

(Din Condica Ovicenilor. Surete III, 119), 

CXĂXIV. 
„_7176 et. 29, Bae.—Zapis de vânzare prin care Parăl Mirom a lui Macri din Bae vinde stolnicului Nacul o jivebie din Oideşti cu 5 lei. 

Adică eu Pavăl ficicr lui Miron a lui Măcri din Bae scriem cesţ zapis al nostru, cum de bună voia mea am vâudul o jireabii loc de o casa din Sat din Oidești dumisale stolnicului Nacului drept cinci lei, însa acea jirebie au fost a mânemea A- lexandrei ceau fost fata Lungului din Oideşti cu lot ci să va alege şi din vatra satului, si din he- leșteu, şi din tarină şi din fânaţ, și din pădure, săi fie dumisali dreapta ocină, Şi moșie. şi cuconilor dumisali în veci, nimea din ruda noastră sa naibă a întoarce în veci de veci, şi în tocmala noastra au fost popa Vasile din Rotopăneşti, și Mărza din Koşiori, ȘI Irimia Gelepul din Oideşli si Radul şi Istrati și Dumitru Şoltuzul din Bae, şi Toader pârsar, și Paval Capşa, şi Moscul, de asta seriem să ză știe. 

Pis u Bae. vleat 7176 Oet. 29, T Paval, T Mârza, t Gelepul, + Radul, + Toader părgar; + Gheorghi, T Istrati, T Popa Vasile. 
(Din Condica Onicenilor, Surete III, 119). 

ir
 
am
a
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„CXXXV. 

7179 lulie 16. Iaşi.—Duca Vodă întăreşte lui Brăzdeiu şi Cris 

tndar nepoți iui Leondari vameşul moșia lor de la Orgoaşti, cumpă- 

vatură lui feondari de la Paza sora lurcăi iogofat după cercetarea că- 

pitanului Vrânceanu. 

lo Duca voevoda. bojiiu milostiiu gospodarz 

zemli Moldavscoi, adecă au venit înaintea noastră 

şi înaintea a lor noştri moldoveneşti boiari a mari 

și a mici Brazdei şi FIristodor nepot lui Leonda- 

viu vameş şau cerşul la noi şi e hotarnie să le a- 

leagă o moşie din sat din Orgoeşti în tinutul Tu- 

tovei cara o au cumpărat unchiul lor ieondariu a- 

eca ocină de la Paza sora lui Iurco logofătul. 

partea lui lurco logofătul şi moşie şi cumpărătură 

şi Leondariu la moartea lui w au dat danie lor. 

deti Domuia mea am seris carta Domniei male la 

sluga noastră Vrăncian căpitanul de au mersu a- 

colo şi au slrâvsu mulți oameni buni, de prin pre- 

sur imegiaşi anume 'Loader Sitarul de Bogdava și 

Tugula din Delani şi Apostol şi Cermilie și Necu- 

laiu de Zmiani şi Ula fetorul lui Costachi şi Gligo- 

raş fetorul lui Toader cau fost vornicla Docolina 

şi Eftimie de Folteşti şi Axintie de acolo și Gagul 

de acolo şi Ignat de Mânzaţi şi fratele lui Vrăncan 

și Manta de Folteşti și aşa au marturisit ei cu toţii 

cum acea ocină 0 au cumpărai Leondari vameşul 

în zilele lui Vasile Voua de la Paza sora lui lurco 

Jogofatul și o au ţinut tot Leondari vameşul pâră 

au fost. vii, iar la moartea lui o au dat nepoților 

lui Brazdei şi lui Hristodor şi deatuncea pâră 

acmu o au ținut tot nepotii „lui i„eondari vameşul 

iara răzaşii ştiindu cum leau perit zapisăle 

cându primeniala lui Vasile vodă atunci au 

mărsu Dumitrașco Cârnul postelnicul cel mare 

la mămăstire la Golia deau jăcuit negutitorii şau 

luat zapisele lor. aşa au marturisit cu sufletele lor 

şi zic ca au fost şi la hotărătura acestui loc



— 194 — 

cându au hotărăt lui Leondari vameşul precum niau arătat şi scrisoare mărturie de la măna lui Vrân- cean şi de la mâna acelor oameni: ŞI scriu în mar- turie cum au marturisit și înaintea boiarului nostru cinstit şi credincios Ghiorghi Katargiul vornicul cel mare de țara de sus şi au mărturisit şi înaintea Domniei miale; deci Domnia mea am crezut martu- ria lor și de la Domniia me leam dat şi leam înta. rit lui Brâzdeiu şi lui Hristodor nepoţii lui Leondariu vameşul pre acea ocină ca sa le fie şi de Domnia mea uric şi întăritură neruşuit nice odănăoară în veci, 
U las vl. 1179 luli 16, Sam gospodina veleal. 

(ss) Bârladeanul vel logofat iscal, Pascal Corlat. 
(acla pr. I. Antonovici Bârlad. Surete III, 562). Docu- mentul nostru cuprinde si o notilă istorică despre jăcuire mâănăslirei Golia in 1651, când primineala lui Vasile Vodă, de cătră Dumitraşco Cârnul postelnicul cel mare. 

CĂXXVI. 
„16996 "ran 12. (regeste).—Stefan Vodă cumpără cu 400 zloli tă: 

tărăşti Jumătate din satul Zvorişte pe Siret la Dorohoi și le alieroseşte mănăstiri Moldaviţei. Se dau hotarele, 
i ” 

„Un hrisov sârbesc din 6996 Mart 12 de la Domnul Ștefan Voevod bătrânul, în care se cupriude, că pomenitul Domn au cumpărat Sumatate de sat Zvorâşte colul din gios pe Siret şi cu morile, ce sunt în Siret, drept patru sute zloți tatarăsti si au afierosito la sf, mănăstire de la Moldavita : iar ho- larul acei &umaătate de sat, sa fie pe unde au ho- tărât Taultul logofat; începânduse din sus din ma- lul Siretiului, pe din sus ae gura Dvorâştei de la 0 Vâlce, ce este în malul Siretiului, de acolo drept la vadul Dvorâştei, unde trece drumul Dobronăutu- lui, de acolo drepl. la marginea pădurei la doi arini, de acolo drept la o fântâna di pe 0 costise si de acolo drept la obârșia altei fântâni pe din sus de
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fântănă la nişte pădureţi, de acolo drepi lao mo- 

vila piste drum, de acolo drept la o movilă, ce iaste 

în vale, de acolo drept la codru la un stejur, de: 

acolo codrul în gios, pănă la hotarul Şerbăneştilor, 

iar de acole din marginea pădurei dintrun viaz adică 

ulmu, ce iaste în mijlocul a doao pârăe, drept prin 

mijlocul lozilor, pănă piste drum la o movilă să- 

pată, de acolo drept la alta movilă la capul unor 

spini, de acolo drept la dial la a treia movilă, de 

acolo drept la a patra movilă, ce iaste în mijlocul 

toloacăi, de acolo drept la gura unei balti, ce cade 

în 'Topliţă la alta movilă; iar de acolo să fie pe 

uvde au hotărât Duma Cluceriul, adică din gura 

balții piste malul Siretiului la viaz, apoi piste Siret 

la alt mal la un teiu, de acolo la un frasin, ce 

iaste în mijlocul luncii şi pintre poeni la vrălele dru- 

muri şi pin poiană, ce aste puțin mai din sus 

de poiana lui Oana giumătale, pe lângă care po- 

iană cea din sus apucă codrul la dial la un stejar 

mare, de acolo la groapa Ursului şi apucă codrul 

în sus piste drum la nişte meri şi acolo iaste mo- 

vila sapată, de acolo drept la trei ulmi și dteptla 

malul Sireliului pe din sus de moară de lângă sal- 

cia, ce iaste înpotriva cialalte salce, ce iaste piste 

Siretiu si atâta iaste tot hotarul acei giumătate de 

sat de Zvorâstea partea din gios. 

(Din Condica Zvorâştei a d-lui lon Manoliu. Surete 1V, 408). 

CXXĂVII. 

1162 Must 23. Iaşi. Gheorghe Stefan Vodă dă şi întăreşte mă- 

năstirei Dragomirna stăpânire asupra satelor Nicşeni (Hârlau). Gra- 

tineştii (Hârlău), Rusciorii, Salce şi Bârnova (Suceava). de şi şi-a 

pierdut privilegiile cu prădăciunea (cazacilor lui Timuş Hmilinski. 

lo Gheorghie Stefan voevod cu mila lui Dum- 

nezeu Domu tarii Moldaviei. lată au venii inaintea 

noastră şi înaintea tuturor boerilor noştri mari ŞI - 

mici, rugâlorii noștri călugări de la sfânta movas- 

tire ce se numeşte Dragomirna unde iaste hramul
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pogorârei Sfântului Duh, şi sau jăluit noao cu mare 
jalobă aşa zicând ca cu preveleghiile şi alte drese 
de danie şi 'miluire, și de întaritură de la Domnii 
răposaţi, carii au fost înaintea noastră, şi de lacti- 
torul răposatul Miron Barnovschii voevod asupra 
satului Nicşenii care iaste în tinutul Hârlaului alâ- 
turat cătră ocolul Botoşenilor. şi Gratiaeşștii tij. cu 
heleşteu şi cu tot hotarul. şi Roştiorii pe apa Su- 
cevii, şi Salce. iarăşi pe apa Sucevei. şi Bârnova 
iij în ținutul Sucevei, cu vad de moara şi de hele- 
şteu, acele priveleghii toate sau slricat, şi sau pier- 
dut. de Căzaci, când au venit Timuş Hmilinschi eu 
Căzaci Zaporojeni, înpreună Şi cu Taâtari pană la 
cetatea Sucevei, ca sa ia pe Doamna lui Vasilie 
voevod, atuncea mergând Timuş Hwmilinski cu oaste 
cea de Cazaci la mai sus scrisă monastirea Drago. 
mirna, au bătui şi au dobândit pe sfanta monas- 
tire, şi au luat toate averile. veşmâuturile, vasele 
cele sfinte a mănastirei. Deci noi după cum am va- 
Zul că toti boerii noştri ai Moldaviei alăta jalobă 
şi mărturie, Domnia mea mam milostivit Şi am dat şi am întărit pe sfânta monastire asupia acestor 
saie, cu vaduri de mori, cu toț venitul, din câmp, Şi din apă ca să fie sfintei monastiri, şi de la Dom. nia mea, drepte ocine şi moşii, şi uric, si întari- tură cu tot venitul nesminlit nici odata în vecii de veci. lar aratânduse în oareşi care vreme vre unile dintre acele drese al sfintei monastivi, ori la cine ar fi. să aiba a se lua de la acela, şi la mâna pa: rintelui igumen de monastire ce scriem mai sus sa să dei. lar după viiaţa noastra cine ap îndrazai sa strice danie şi întăritură noaslra. acela să nu fie ertat de Domnul Dumnezeu ziditorul ceriului şi al paă- mântulni, şi de prea curată. Maica şi de tot sfintii .. Sau scris în Iași, leat 7162 Mari 23. lusuşi Domnul au porontit. (|. p. u.) 

Din Condica vorâștei. Surete IV, 466).
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CXXĂVIU. 

7163 Iunie 14. Iaşi.—Gheorghe Stefan Vodă serie carte-la Ga- 

vril Saala de Procelnici şi Toader de Nedeian pentru a regula în 

pricina din Tarbăteşti între Corlat uricarol şi răzeşul său Oancea. 

Iw Gheorghe Stefan voevoda b. m. g. Z. M: 

seriem domnia mea la slugile noastre la Gavril 

Saula de procealnici și la Toader de acolo şi la 

Toader de Nădiani dămuvă știre ca sau pârât, de 

față înaintea domnii mele sluga noastră Corlat U- 

picarul cu văzeşu său Oncea pentru un loc de 

prisacă din hotarul "Purbătestilor din partea de sus 

zicâud sluga noastră Corlat Uricarul ca au cunpă- 

rat nişte parți de ocină acolo întra cea parte din 

sus partea lui Duraleu şi a lui lonaşto şi a treia 

parle din partea lui Andronic cum au arătat şi 

dresă de cumpărătura de la Vasile Voda. Şi daca 

au: cumpărat acele părți şi au descălecat /oc de 

prisacă din pădurea întreagă. lar Oncea au zis 

ca au fost prisaca lui Marco acolo. Pentraceaia 

daca vei vedea cartea domnii mele. lar voi să strân- 

geti oameni buni megieşi de prin pregur de vor ști 

oameni buni. că au descălecat Corlat acea prisacă 

şi au tăiat în pădure întreagă şi au pus pomă- 

ul acolo să ţie Corlat prisaca şi pometul iar de 

vor hi apucat oameni buni prisaca lui Marco acolo 

_si vor şti ei cu sufletele lor ca va hi fosi prisaca 

lui Marco şi casă cum au zis Oancea şi  Pohreb 

să ţie Oancea; iară pentru pomi ce iau pus Cor- 

lat sai pue Oancea pomi pentru pomi întralt loc și 

cum veți afla mai cu dreplul să faceţi şi o scri- 

soare de la voi să ne daţi ştire. 

Poe pişem. i nae ne ucinite. 
u las leat 7163 lunie 1£. 

Saam gospodina veleai. 
lonaşco Rusul vel log. ucil. 

(acta Gh. Ionescu, laşi. Susete IV. 66).
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CXĂXIX. 
7166 Gheuar 23.—Mărturia hotarnică a boerilor rânduiți de Voda să aleagă hotârele moşiei Hănţeştilor despre alte moșii megieşite, 

Milostive şi luminate Doamne să fi Maria Du- 
mitale sănătos, dam ştire Mării Dumitale : că după 
einstit cuvântul Marii Dumitale venilam aice la ho- 
tarele acestor sate, cărora niau dal Măria ta înva- 
tălura sa alegem hotarul Haănteştilor despre alte 
hotare ce se lipăscu cu acel hotar, deci noi milos- 
live Doamne așa am triimis în toate părțile 
înpregiurul locului, de am dat ştire tuturor megie- 
şilor şi sau strânsu din tot înpregiurul mulţi oa- 
meni buni megieşi, anume lonaşco Pilat de Căli= neşti, carele au avut ocină în Hănţeşti şi au fost 
vândut mai dinainte vreme și Cârstea Pahulce, ca- rele iarăși, iaste moşniaş de Hanţeşti și Gavril ceau fost vătăman în Vâlceşti, carele au fost iaraşi de ocină din Hânţeşti Şi au vândut şi Dumitru Ro- bul de Vâlceşti şi Eremie de “acolo şi Andrii Și Grigori de acolo şi altu Grigorie de acolo şi Ste- fan şi Tăvăsă ot tam și pre aceșştie pre toţi întâi iam întrebat cu cuvântul şi liam adus aminte în tot chipul ca unor oameni bătrâni şi de cinste sa caute pre dreptate precum or şti de rândul ho- tarului satului Hâoţaştilor cum au tinut de vac ho- tar în sămne de catră Bereşti şi de catra siliștea Todirenilor şi după ce iam întrebat cu cuvântul aşa liam dat giurământ de au giurat precum au ştiut ei cu sufletul lor, așa să ne spue şi să ne a- răte semnele hotarului, deci ei au giural şi dacă au giurat cu mare giurământ aşa cum au purces ară- tândune semnile hotaralor Hânţeșştilor despre Be- veşti şi despre Silişte şi așa niau aratat cum hota- rul Hânţeştilor catră Berești se incepe din fântâna putredă unde sunt doao râchiți în fântâna cea .din sus despre Bereşti, de acolo peste Siretiul cel mare pănă în Siretiul cel vechiu împotriva trojanului
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Vâlceştilor, aşijderea şi dispre siliștea monastirei 

Todirenilor, iară de la fantâna putredă pănă la te- 

iul rotundu, pănă în fântâna roșie, din fântâna ro- 

şie pănă în trestia, din trestia în vâlceoa de laturi 

despre Gligoreşti, de acole drept la Siretiu aşa pre 

aceste semne, niau arătat aceşti oameni buni cu 

sufletile lor şi după mărturia lor am socolit ce am 

pusu şi stâlpi și semne înaiutea oamenilor, carii au 

fostu strânsu Bereştii, Zonaşco Țire vel jicnicer şi 

Stefan Mareş nepotul Ţirei şi Gligoraşco Gher- 

man părcălab şi Vasile kRopcianul şi Dumitraşco 

Murguleţ, deci noi Milostive Doamne, pre bună mar- 

lurie, cu giurămâulul acestor oameni buni, am fă- 

cult aceasta mărturie la Maria Dumitale, satului Hân- 

taştilor, precum li sau aflat hotarul şi am  iscalit 

noi cu iscaliturile noastre şi acei boiari, ceau fost Be- 

reştii, care mai Sus scriem, dacă au văzut giură- 

mântul megieșilor, precum au mărturisit aşa au is: 

calit şi ei toţi împreună cu noi. De aciasta dăm 

ştire Mariei Dumitali să fii Mărie Dumitale sănălos. 

Amin Intre hotarul Hânţeștilor şi Bereştilor şi a Si» 

liştei. Veleat 1166 Ghenar 93. 

Dabije vel vornic, lonaşeo 'Tire vel jienicer, 

Stefan Mariş căpitan. 
az Grigori Neaniul vtori logofat iscal. 

Vasili Ropeian. 

(Din Condica Zvorâştei, Surete IV, 41). 

CXL. 

7166 Iunie 12. (Iaşi).—Gh. Ghica Vodă întăreşte lui State vel 

visternie satul Epuvenii pe Jijia cumpărat parte de la Orăş hatman. 

parte de la Grawma jitnicer şi de la siuga acestuia de la Petru. 

Iw Gheorghie Ghica Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeu Domn tării Moldaviei; Adică Domnia mia am 

dat si am întărit credincios boerului Domnii mele, 

dumnealui State mare vistier, pre alui dreaptă ocină 

şi cumpărătură şi răscumpărătură dintru oarecare is- 

pisoace ce au avut acei vânzători, de la Constantin 

Surete şi Izvoade IV 
Li
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Vodă, satul anume Epurenii ces în ținutul Iaşului pe 
apa Jijiei, care acel sat au tost cumpărătură oarecare 
părți de la Oraş batmanul allile de la Grama stolnicul 
socrul boerului nostru dumnealui State mare vis: 
tier, iar alte parti leau cumpărat boerul nostru 
cel mai sus numit, de la Petre ce au fost slugă la 
Grama stolnicul precum spun şi dresurile ce sunt la 
mâna boerului nostru State, pentru aceia ca sa fie 
boerului nostru Statie vislierul vistier mare dreaptă 
ocină şi de cumpărătură şi de răscumpăralură şi 
uric de întaritură, cu tot venitul, neruşuil viei odi- 
nioară în veci, şi altul sa nu sa ameslice, 

laşi la anul 7166 Iunie 12. 
Iosuşi Domnul a poroncit. 
(Din Condica Epurenilor, Surete IV, 214). 

CĂLI. 
7169 Oct. 13. Iaşi.— Stefan Vadă Lupul rândueşte hotarnic pe Cristea parealabul de Suceava să vină şi să aleagă hotarul moşiei Bereştii despre vecini. 

Iw Ștefan Voevod, cu mila lui Dumuezeu Domn 
tării Moldaviei, adică au venit inaintea noastră sluga noastra Vasilie Stârcia și au cerşult şie ho- larnic săi aleagă hotarul Bereştilor, ce iuste pre Siretiu în ținutul Sucevii, deci Domnia mea am trii- mis cartea noastră la sluga noastra la Cărstea părcălabul de Suciava sa margă acolo şi să soco- tiască cu oameni buni sa aleagă hotarul acelui sal. Deci sluga noastră, ce scriem mai sus Cărstea păr: călabul au: mers şi au strans mulţi oameni buni slugi Domneşti Și preuţi și megieşi din prejur a- nume Gociul de Loziani de tinutul Hârlăului si Caza- cul Zbiearea din Livarda și lonaşro Pilat căpita- nul și Dămiian, ceau fost veniţi la Dorohoiu si Dumitru de Carsteşti şi Carstea Paholcia si Popa lonaşco din Dvorâşte şi Miftodie feciorul lui Dra- guşan de acole şi Lupul feciorul Chitului şi Bu- turco şi Bilăi vatămanul şi 'Piron Şi Roman şi -Ca- 

=
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zacul şi Vasilie din Dvorăşte şi Lealea vornicul şi 
popa Gheorghie şi Hilip valămanul şi Nastase şi 
Sidor şi lonaşeo de Hantești şi Gavril vătămanal 
şi Dumitru şi Cărstia şi Grigorie de Vâlceşti și Lu- 
pul şi Miron de Sirilian şi alți mulți oameni buni! 
și hotarul Bereştilor sau socotit şi sau ales să ţie 
pănă în Siretiul cel bătrân, precum tin şi alte sate 
din sus şi din gios, pentru căci sau aflat şi si- 
liştea Bereştilor în țermurile Siretiului celui bă- 
trân şi locul bisericii în siliştea cea bătrână, în 
termurile Siretiului celui bătrân, pentru aceia şi 
Domnia mea, deacă am văzut... mărturie de la ho: 
tarnici şi de la mulţi oameni buni am crezut şi de 

la Domnia mea am dat şi am întărit slugei noa- 

stre lui Vasilie Stăreia, ca să ţiecu hotarul satului 

Bereştilor pănă în Sireliul cel bătrân, cum lin şi 

alte sate pre Siretiu, i in da sea ne umişaet pread 

sim listom naşim. şi altul să nu se amesiece înpo- 
triva aceştii a noastre cărți). 

Sam gospodin cazal. 
u las let, 7169 Octomvrie 13. 

vel logofat iscal. 

(Din Condica Zvorâştei. Surete IV, 429). 

CĂXLII. 

7169 April 12.—Zapis de danie prin care Tofana nepoata Nas- 

tasiei Cruceoae, dă vornicului Gavril Costachi partea sa de moşie din 

Ilorgești pentru ajutorul dat ei la foamete mare şi nevoe. 

eee nei nepota Nastasiei Cruce.......(mărtu)risescu 

cu cestu zapis al meu ......tăruit parte me din sat din 

Hor...... ce să va aleage partea mănimea ..... „a 

dăruit dumisale giupânului ....... dumisale  direaptă 

ocină şi moşie şi cuconilor dumisali şi nepoților şi 

cui va fi din semenţiia dumisali din vatra satului 

şi din cămpu și din pădnre şi din tot locul şi veni- 

tul ce ar fi. iar altu din semenţiia me nime sâ nu 

sa amestece la danie noastră nice ficor nice sor nice
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nepot să nu să amestece. pinlru căci că dela multa 
foamete și nevoe niau scos dumnealui pe noi și co- 
piii noştri pintra&tia iam dat dumisali atasta ocină 
săi fie dumisali moşie. iar cine să va amesteca să 
strice daniia mea să fie neertat de Dumnezeu şi 
blăstămat de 318 oteţi şi cându o am datau fostu 
Malcoci din Horgeşti și Merauţ de acolea Şi An- 
dreiu ot tam şi lurdachi ot tam şi lonaşco Florea 
de Brăițeani şi Neculai son Stoian ot tam şi mulți 
oameni şi megiaşi de prin pregiur şi pentru cre- 
dinţa am şi iscălit ca să să ştie. 

văleat 7169 April 12 dni. 
T lonaşco Florea, + 'Tofana. 
(acta Racoviţă, farmacist laşi. Surete 1V, 507). Din alle acte reiese că dania a fost făcută lui Gavril Costache vornicul. 

CX LIII: 
, 7169 April 12. Iaşi.—Stefan Vodă Lupul întăreste lui Corlat u- ricarul stăpânirea în Turbăteşti pe partea cumpărată cu protimisis de la Lucoci şi Sofronia, ficiorii Nastasiei Căzăcoae. 

Hw Gregan BOEROAA ; BOile, MAcTito renAapz. Bean Mwaqanekou, ara. a8 unu “MIAUNTA HioacTpz Un -pria- HBTA a d9p Hourpn Aoaaoaenepn BOrApH 4 Aapni ui Anu, Asnou unu RS copocaa Godponira. Bnuopin Hacracien Kazu KOdE. îiiH cHâtetuita 40p Bacuane mu copSca Mazpnkaa. um Ruprlnaa Zenopin AIunuiu. "ron HELoujH un crpauencuin aSn Anaponu ae nume HEROHU, HHu  acSnpuu,  ma$ coc MNAPUMHAE 499 „pi RaH3ape, ue a$ ans WE MOUiE un A KSanzparSpa. mowmSa A0p ft Aponuk anu AHDAcE. Ac KSanizpa- Tâpa. Ac aa Gpuatita BOAZ. AHH uSazmvame AE Câ4T Anu T'spazrepuu. ySmzmare AH NapTA Ac cSc uu AHH'rpau'kra WSAATATE 4 NaTpa napre: un nnate AHH cimenujită Ap Ha$ RpST ca KSaiiepe ue ag -An'PopcS cara Hoacrpa Ropaam  $= PHRAPIOA SAN AEH Hp dune napuu AE Wutna ue cngieau Man cc AHTpS mana au ASkoun un a cSpopucaa Codpo= ni bndopin  Macmacien Kaazkoae uu 4 catena etieaop caas a$n Bacnaie un Rupkuin un Mazpurzn dnuopin Anu.
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ue nenonin ASH ÎÎNApONHK. AFHANUTA HOACTpa Ii d 62 

rAputa0p : HoibTpi nentpS Ka WSMaTaATe AH CA4P IcTE A£ 

mowie caSyin HoacTpe 45 RopaaaT Spiitaptoa AEcIIgE CTpz2 

neuouin aSn ln Bane tus nena Toaarp penTps au'kra a ca 

die aSu AHpANTA Wuntiă uiti „piPopezTâpa KS TOT BHHH- 

mSa n nu aace He Sanuarr. (Şi altul să nu să amestece) 

S lac ear +âpăn au. Bi, 

(acta Gh. Ionescu, Lazi. Surele IV, 85) 

CXLIV. 

7170 lumi 15. Laşi.—Eysteatie Dabija Vodă dă carte lu mâna 

ii Ene postelnicul şi călugărilor de la mănăstirea Dealul Mare să-şi 

pue socotitor în Turbăteşii ca să ia de la oameni de a zecea, din 

partea Qanscei. 

Hw Gvewgarie A anu" BOEBOAA, BOXÂIE MACTIIO  POAAPZ 

Bean MĂwaaagckou. AdTAM KAPTA | AOMHIN MAAE  BOIAgE- 

uSaSn nocrpS Lânn nocreainkSa. un pSrăTopuaop  Hoigi. 

| ervasnvavH LH d "TOT CABOPVA AF Ad CBHTĂ MANĂCTUPE. 

AHH Alăava dap. | LH [pe WHHE BOp [IVHE  COKOPHTOp Aa 

car aa ÎVpEzTEI AH UHNYTVA Rapanrarvpen. | ca dit 

mape ui NSTAPHHE. KY apr" Amici AAA. 4 WNpH UI 

A UHHA TOATE NApTA. | COanuen ui a  demesi ASH uni 

a deuopuawp ce. A4HH Tpearetţi AHH RATpA CATVAVII ) 

UN AHN UăpHANĂ LH AHH zau. Un AH XEAEpEV. Uri 

AHt A0kSpn A£ Hpicaun. 1H AH | mor A0kvA K8 Tor BH- 

HHTVA NpERVA âV UHHVT CDanua mn dzmwka ASH ama ca 

uit | tun pvră&'Topin HoIțIpii Ac Aâ ckHTA AANZCTHBE AE Ad Amnaava 

Alape | npe Anpacz ue aa8 dar (Onuoae. KS deuopin cn 

iu NpE ATi AHpACA BATPPĂHEI | We cKpHV pe AAAE 

NZ0UH, AE Ad We ASăi n MA AFHANITE. UI UAHE B4 XI 

apăr | ca Bă XH KOcHT pe AUACTE MZpUH At WUNHă CA 

anBz a avă a Sua AHN or | EHHUTVA IM HE ca NV 

RVIASA A UHHA CA d WNpH AHHIHNTA k2pUzH | AAN 

  

Maat. H nak He BSAET. (Şi altfel sa nu fie). 

Caam Lenanz ptu.  9Y Lac EAT. +apo meta 19 ei Ani. 

Grpavva. 

(acta Gh. Ionescu, laşi. Surete IV, 42). Pecete: + Hw. 

HempaTie AaBUXA BOEBOAA. BX muaot. De. 3. Mor. Fâpe.
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CĂLV. 
7171 Ghenar 8. laşi.—Zapis de danie prin care Naslasia So- rea, fata ai Grebencioae dă danie mănăstivei de la Dealul mare alui Iane Hadămbul vel postelnic partea sa din satul Turbăteştii, 

Adecă eu Nastasiu fata Sorei Hinoae sora Gre- 
bencioae şi cu cuconii mei anume Paseal şi fata 
me Merla scriem şi mărturisim cu tasta scrisoare 
a noastră cum noi de bună voia noastră de nime 
siliti nici asupriţi ce de a noaslră buna voe am dat şi am miluit la svnta Mănăstire ce să cheamă 
Dealul Mare, care mănăstire a făcuto postelnicul 
Iane Hadămbul direaptă ocină şi moșie a patra parte din Turbăteşti ce iaste în „tinutul  Cârligatu- rei din vatra satului și din câmpu şi div fânațu şi din hălaştev şi din rreadiu cu loe de prisaca ŞI din tot locul a patra parte din partea din &os par- tea ai Grebentoae acea moşie şi ocină a noastră noi am dat şi am miluit svnta mânăstire pentru sufletul moşilor şi a Dărintilor noştri şi penlru su- fletele noastre din naintea sfinţiei sale a parintelui Suvei Mitropolitului de Suceava şi a sliuției sale a lui Dosoftei Episcopul de Roman Şi Dumitru  Qre- cuțul şi Iorga Tircovnicul cel domnese şi Mircea Calaraşul şi mulți oatneni buui. [ar să va scula cineva din cuconii miei sau din ruda mea să strice a noastră danie şi miluire să hiie trecleți Şi  pro- cleți şi anageina şi să aiba parle cu luda și cu protleatul Arie. Pentru mai mare credinta noi neam pus degetele jar svnțiele sale parinţii au _is- călit sa să știe. iar pre acestu zapis săş faca dum- neslor și zupise domneşti 

| | U las vleat 7171 Ghenar 8. | T Nastasia, T Pascal, + Merla. az Dumitrașco IScal, az lorga Iscal, Ț Dumilraşco. T Mircea. Sava Mitropolit Sudavskii, 
(acta Gh. lonescu, Iaşi. Surete IV, 84).
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CĂXLVI. 

7171 Febr. 27 Iaşi.—Zapisul de vânzare prin care urmaşii lui 

Miron Ciogolea clucer: Slefan Boul. Savin, Toader Hermeziul, Pe- 

tre Drone, şi Isac Vaipan vând lui C. Motoc biv vel spatar parcalab 

de Hotin părţile lor din Epureni pe Jijia cu 50 lei, 

Adică noi Stefan Boul ce am fost vornic mare, 

şi David de Zaluciani, şi Savia Hermeziu, şi 'Toa- 

der Hermeziu şi Petrea Drone şi Isac Vaipan, cu 

frații mei toţi, nepoţii şi simenţia togoleştilor, 

scriem şi maărturisim cu acest adevărat zapis ai 

nostru, cum noi de nime nevoiti nici asupriţi, ce 

de a noastră bună voie am vândut o parte de o- 

cină diu sat din Epureni ces la ţinutul Iaşilor, care 

parte de ocină au fosta semenţii noastre a lui Mi- 

ron Gogolii ce au fost clucer mare, cu valră de 

sat, şi cu pământuri în țarină şi cu locuri de fă- 

naţ și cu tol venitul în tot hotarul cât se va alege 

pe acia parte cât au fost cumpărat Miron togolea 

clueerul. de la Andrei şi de la fraţii lui, aceia noi 

am vânduto semenţii noastrelui Constantin Motoc ce 

au fost spătar mare parcalabul de Hotin şi gupâ- 

nesei dumisale Saflei, drept cinci zeci lei bătuli 

bani gata, şi au fust şi mai dator Miron togolea 

clucerul dumisale lui Costachi Motoc spatarul cu 

cinci spre zeace lei bătuţi, şi neau făcut dumnealui 

Costaşco Motoe ce au fost spatar parealabul de Ho- 

tin, plata deplin la mâna noastră toți banii carii săntu 

scriși mai sus, ca să fie dumisale dreaptă ocină şi 

moşie, cu tot venitul, şi pentru mai mare credinta, 

noi toți am iscălil şi neam pus şi peceţile, şi să 

aibă dumnealui aşi face şi direase domueşti pre a- 

devărat zapis al vostru, şi eu Loader Diacul _am 

scris sa sa știe. In laşi anul 7iii fevr. 91. 

(Din Coudiea Epurenilor. Surele IV, 215).
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CXLVII. 
7171 Matu 22. Iaşi.—Evstratie Dabija Vodă dă carte la mâna 

lui C, Moţoc biv vel spatar părealab de Hotin să-şi stăpânească păr- 
țila din Epureni pe Jijia, tinutul Iaşilor, cumpărate de la Ciognleşti, 
iar lui Miron Ciogolea clucer de la Andrei din Epureni. 

Iw Evstratie Dabija voevod. cu mila lui Dumne- 
zeu, Domn ţării Moldaviei. Datam cartea domniei 
mele, boerului nostru Constantin Moţoc ce au fost 
spatar mare, Părcălabul de Hotin, spreaceia să fie 
iare și puternic cu carlia domnii mele, a opri şi 
aşi ținea a lui dreaptă ocina ŞI cumpărălură ce are 
in sal. în Epureni ces la ţinutul Iaşilor, care parle 
de ocină au cumpărat de la nepoţii Cogolești- 
lor, de la Stefan Boul ce au fost vornic mare şi 
de la Toader de Zăluciani şi de la Hermezieşti şi 
de la alte seminţii ai lor, şi ace parte de ocină au 
fost cumpărătură lui Miron cogolii ce au fost clu- 
cer mare de la Andrei din Epureni. Deci să aibă 
a opri cum îi scrie în direse şin zapisele lui care 
le are de la mânaa toli nepoţii togoleştilor cu va: tră de sat şi cu pământuri îu larină şi cu locuri de fânaţe şin câmp şin pădure, şintrapă, şi din tot hotarul, cu tot venitul. iar pentru aceia nime să nu cuteze a ține sau a opri preste cartea Dom. niei mele. In lași anul 7171 Maiu 22. Insuşi Domnul a poroucit. 

(Din Condica Epurenilor. Surete 1V, 215). 

CĂLVIII. 
, 7171 lunie 10. Tuşi.— Titiana Oncioae, fata luj Toader din Tar- băteşti dă eu şi cu feciorii ei toată partea lor din sat, din Turbătesti. cn dăleşteu şi cu o biserică, mănăstirei din D re ua pomenită la jerttelnie, n SSlul mare pentru a fi Adică noi Titiana fam'ka Oancei, fata lui Toa. der din Turbateşti şi feciorii mei lon și Mariia si Nedelea şi Vasile şi Cosma şi Paval si Mirăoara şi Irina scriem şi maărtuzisim cu acestu adevaratu za- p'su a nostru cum noi de nimeni nevoiti nici asu- priți ce de a noastră bună voe am daat şi am dăruit
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a noastră direapla orină şi moşie şi cumpărături 
din sat din Turbateşti: ce iaste în ținutul Cârligatu- 
rei din partea lui Iachim şi din partea lui Andronic 
şi din parlea lui Marco din giumatate de sat din. 
sus ce se va alege partea nuastră, care parți de v- 
cină au fost cumpărătură moşilor noştri lui lachim . 
şi lui Andronic şi lui Marco de la. Arvasiu fata 
Crislinii nepoata lui Avraam și de la seminţia lor 
Drontu şi Maria şi Sora featele lui Simion nepotii 
lui Avraam din ispisoc de cumpârătură de la Pelru 
Voda şi de la Eremiia Vodă diniraceste parți am 
daat noi şi am dăruit la sfânta mănăstire din dealul 
mare unde iaste hramul maicei preciste născătuarea 
domnului nostru lui lisus Christos, însă diutraceasta . 
giumălale aleugem uneşte părti nedate la sfânta. : 
mănăstire, din partea moşului nostru lachim şi a 
lui Andronic parlea lui Mihalache ce iasle văr pri-: 
mare Titianei feciorul Mariei femei lui lachim iaste 
nevândulă şi nedaală nemărui; şi din parlea moşu- 
lui nostru lui Mareo. doaw părti carele săulu vân-: 
dute lui Vasile Corlat Vricariul. de Gligorie şi de: 
Toader i Spiridon fraţii noştri și partea lui Bucioc 
liciorul Mariei ce să va aleage să nu fie dala, şi 
din partea lui Andronic o parle ceau cumpărat în- 
suşi Corlal Uricariul ce la Fârâmaă şi făr partea a. 
mosului nostru a lui jonaşeo și a lui Ghiorghi Du-. 
raleu ce săânlu vândute iarăşi lui Coral Uricariul . : 

i fară de parlea lui Dumitrașco ginerimeu şi a licei 

cale Uliiana iar parlea Sârbului şi a frațineso. 

lui Stefan din partea lui Andronic moşul nostru 

iasle dată de Oancea şi de mine de Titiiana lui Dumi-: 

lraşco ginerului nostru şi a fealei noastre Uliianii, 

iarăşi cu tot venilul din partea de sus ce să va a-. 

leage şi din heleşteu dintro parle a Iveia parle, care 

heleşteu iaste la Turbateşti şi îmbla heleşteul acela 

în irei părți ; deci doaw părti sânt a lui Corlat Urica- 

riul, iar acea a treia parte iar să împarte în trei 

Surete şi Izvoade IV 1$
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părți, deci dintracele 3 părți am luat eu Tiliiana 2 
părți și leam dat sfinlei manastiri de la dealul mare, 
iar a treia parte o am dat ginerimeu lui Dumwmilra- 
şco şi fealei meale Uliianei să fie a lor cu tot ve. 
nilul, iar aceale 2 parți iar sa fie a sfintei mănas- 
liri cu lot venitul, aşijderea şi partea lui Gligorie 
Boleici ceau cumpărat ginerimeu Dumilraşco iar să 
naiba treabă în dania noastră ice să slea aceste 
părti de usebi intro laturi de dania noastră: iar 
alte părţi a noastre ce să vor aleage dinlracea giu 
mătate de sant de sus le dâm cu loalaă VOUA NOu- 
siră la sfânla manastire care mai sus scrie și din 
cămpu Și din țarină şi din pădure și cu doaw locuri 
de prisacă și cu  pomele şi din heleşteu precum 
scriem mai sus din a lreia parle dalis mănăstirei 
doaw parți carile săntu a Tiliianei iar o parte data ginerisău lui Dumitraşco şi fealei sale Uliianei, aşij- derea şi din partea din %os ce să va aleage partea noastră, far dea fraților mei Gligorie şi Mariia fe: ciorii Irinei fata lui Sofron, care iaste a noastră a- ceaslă moşie şi aceasta o dam noi cu toata voia noastra sfintei mănasli:i şi toate părlile  noaslse câte scriem mii sus noi leam daat sfintei manas- liri pentru ca sa fim pomeniţi la sfântul pomelnic şi la jirtvanie dinpreună cu toți moşii. aşijderea cu Toader nepot de soră lui Mareo din Turbatești ŞI Nastasiia şi Mariia featele lui Gligorie şi a lui Gheorghe Duralie nepot. de frate lui Marco si cu se- minţia lor Gligorie, Dumilraşco si Vasilie feciorii lui lachim Slrânepoții lui Marco care noi am fost daat şi dăruit Cu toții o biserică lui Pascal Corlat ce au fost cămăraş de lumini, care biserică au. fost a unchiu nostru lui Marco în, saat în Turbăteşti ŞI cu parlea de ocină dintracelu săat partea a nn: chiu nostru lui Marco din vatra salului şi din ta- vină şi din fânaţ şi dintapă şi cu loc de j heleşteu Si cu prisacă în rrad şi cu lot venitul şi iam fost
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facut şi zapise de la mâvu noastra la mâva lui 
Pascal Corlat câmăraşul. Dupa aceia noi văzându 
cum loate rudile noastre și toate seminţiile noastre 
au daal şi au daruit cu toată voia lor toale parțile 
lor de ocină cât uu avut de moşie și cumpâraluri 
Ja sfânta monăstire din dealul mare ce taste în ce- 
drul laşilor pentru acea şi noi cu toţii neam scu- 
laat și neam întrebat la măriia sa vodă şi neam 
luat mosşiia și biserica şi zapisele de la mânu lui 
Pascal Corlat cămăraşul toate la mâna noastră 
denainlea maăriei sale lui Vodă şi iar voi cu luții 
şi cu toata voia noastră am daat şi am dăruit 
toată parlea noastră, cu biserică cu tot şi cu loc 
cu lot precum scriem şi poi mai sus sfintei măvăs- 
Liri de la Dealul mare cu să fie şi dela noi dreaplă 
ocină şi danie sfiutei mâuasliri neclătită în veac cu 
tot venitul, şi aşijderea şi partea lui Lucoci ficiurul 
Cazacului nepotul lui Andronic și a nepoților anume 
Vasile şi Marina şi Chiriaba feciorii Aniţei Cază- 
ceasa, o au fost vândut lui Corlat Uricariul iarăşi 

din partea lui Andronic din sus şi iam întorsu noi 
banii ce au fost daat Corlăt Lricariul lui Lucoci 

zeace laleri deci şi aceasta o dăm sfintei manastiri 

cu tot venitul. aceste părţi le dam sfintei mănăstiri 

pentru sufletul moşilor şi părinţilor noştri şi pentru 

sulletele noastre şi a soţului meu Oncei pentru să 

ne scrie la sfâutul jărtfelnic să ne pomenească în 

veri lu sfânta mănăstire ; iar casele noastre de a- 

colea din 'Turbateşti mam tocmit sa mi le plăteasca 

calugării cu bani iar locul casei iar iuste danie cu 

partea de gios. și neau dat pe lemnul casei 20 de 

galbeni tot bani gata şi veau plătit deplin călugării 

“la mânule noastre. deci de acmu înuiute noi treabă 

în Turbateşti să nu mai avem. ci să fie dreapta o- 

cină şi mosie sfintei mănăstiri cu tot venitul neclă- 

tita în veac şi sa aiba aşi face şi diresă domnești, 
s scriem şi 

pre toate părţile noastre câte mai su
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direasa de pâră şi de cumpărături şi de întări- 
turi şi de mărturii ce am avut de la oameni buni 
loate leam daat la sfânla mănăstire câte scriu pe 
părțile din Turbaâleşti şi acest zapisu noi lam facut 
dinaintea sfiriției sale Sava marele îepiscop şi mitro- 
politul Sucevei şi au fost şi Corlat Uricariul şi Mateiu 
Căpitanul. de curteni de ţinutul Cărligăturii și gine- 
vostru Duwmilraşco şi frateso Conslautiu şi Nacul 
din Proceluici şi fratesău Toader de acolea și mulii 
vameni diu prin pregur megiaşi, iar carii din fratii 
noştri sau din rudele noastre. sau din răzeşii noştri 
de să :vor ispiti cineva să strici dania noastră a- 
ceasta acel om să fie blăstamat de domnul Dumue- 
zeu facătorul cerului şi al pamântului ŞI de precista 
maică şi 315 oteţi şi sa fie trecleut ŞI procleat şi 
negru ca luda şi locul lui de salaș sa fie cu Aria 
şi pentru mai mare credința pusunean pecețile şi degelele şi am isalit şi sfinţiia saa pariatele mi- tropolitul şi uceşti boiari ŞI oameni buni cu loții și eu Tiron: diucul am scris ca sa sa ştie. 

| | U las 71714 luvie 10, Titiana Onceoae 1. p., Lon 1. p.. Mariia 1. p., Ne- delea |. p. Vasile 1.p., Lucoci 1, p., Pavall. p., Miera- oara |. p., lrina |. p. 
Toader nepot de sora lui Marco; +; Nastasia, ț Mariea, f Gligorie, + Dumitraşeo, + Vasile | p., alt Vasile |. p. Marina, T Kiriana |. p. . lu dos: Aceştia sântutoţi?care şau lualu da- niia de la Pascal Corlat şi au dato manăslirei si alții care au întorsu 10 taleri cumparatură lui Va- sile Corlal. 

CARA. 
(acta Gh. Ionescu, laşi. Surele IV, 47).
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CI. 

7I7I Aug. 5. Iaşi—Carte de adeverire a veliliior boeri cum a 

dăruit Titiana femeia Oancei partea sa din 'Turbăteşti mănăslirei de 

la Dealul mare, un heleşteu, biserica şi o casă. i 

Se ubomi Sava arhepiscop i Mitropolit Su- 

ceavscoi i Racovila Cehan vel logofet d Toma Ca- 

cozino vel dvornic dolmia zemle îi Solomon  bâr- 

lădeanul vel dvorne vişnia zemle, î Neculai Ra- 

covilă hatman Parcalab Suceavscoi i Stamatie 

Fleotie vel postelnic, Iordachi vel spatar î Grigo- 

ie vel ceaşnic i Duca vel visternic i Miron Bu- 

cioc vel stomic îi 'Todiraşco vel comis î Neculai 

Buhuş vel medelmicer i Ghiorghie Ursache vel 

clucer îi Constantin Jora velichi: orujuic i Coutuş 

viori! logofat i Neculai viorii visternic i Patraşto 

Danovici treli logofat i Dumitraşco Roșca i Toader 

Veatreş i Beldiman i Ursul şi Postolachi i Enachie 

voruiţi glotnii. Scriem şi noi toți mâărturisim cn a- 

ceasta mărturie a noastiă cum au venit îuaiutea 

noastra Tiliana femeia Oancei fata lui Toader din 

Purbateşti şi ficiorii ei loan şi Maria şi Nedelea şi 

Vasilie şi Cosma şi Paval şi Mierăoara şi Irina de 

nime siliți nici nevoiţi ci de a lor bună voe au 

daal şi au daruit a lor direaptă ocină şi moşie şi 

cumparatură din saat din Turbăteşti ce suntu în 

ţinutul Cârligaturei din partea lui lachim şi din par- 

tea lui Andronic şi din partea lui Marco din giu- 

matalea de saal din sus ce se va alege partea lor 

care parti de ocină au fost cumpărătură moşilor 

sai lui lachim şi lui Marco şi lui Andronic de la 

Aarvasia lula Crislinei nepoata lui Avraam și de la 

semintia lor Drontea şi Maria şi Sora featele lui 

Simion nepoţii lui Avraam din ispisoe de cumpara: 

tură de la Patru voevod şi de la Irimiia Moghila 

voevod. Dintre aceste parli au daal ei şi au daruit 

la sfânla manastire din Dialul mare, unde iaste hra- 

mul maicii preciste născătoarea domnului nostru
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lisus Christos, îusă diulre aceasta giumaâtale de saat 
alegem neşte parti ne dale la svâutaa mânăstire 
din parlea moșului loru lui Lachiu şi a lui Andro- 
nic iar partea lui Mihaila ce iaste var primare Ti- liianei feciorul Mariei fata iui iachim acea parte iaste 
nevândută şi nedată nimaărui Şi din partea lui Marco moşul lor săntu iar doaw părti vândute lui Vasile Corlat Uricariul de Gligorie şi de Toader Seri- don fraţii lor şi partea 'ui Bucioe feciorul Mariei ce să va alege sa nu fie daala şi din partea lui Andronic o: parte ceau cumparat iar Corlat Urica- riul de la Fărâma şi far de pariea a moşului lor a lui lonaşco şi a lui Gheorghe Duraleu ce sanlu văndule iarăs lui Corlat Uricariul şi far de partea lui Duwmitraşco ginerele Titiianei şi a ficăsa Uliia- nei, iar partea Sârbului şi a fraţânisau lui Stefan din partea Iui Andronic moşul lor iaste dauta de Oaucea şi de femeu lui de Titiiana ginerisău lui Du- witraşco şi featei lor Uliiauei ; iar cu tot venitul din partea de sus ce sa va aleage şi din heleşteu din- iro parle a treia parte, care heleşteu iaste la 'Tur- bătești şi îmbla halaşteul acela în trei parți, deci 2 parți săntu a lui Corlai uricariul iar acea a treia parte iar o împarte în trei parți deci diutracele trei părţi au luat Titiian doaw părți și leau dual svotei mănăstiri de la Dialul mare, iar a treia parte o au dal ginerisau lui Dumilraşeo şi fetei lor U- liianei să fie a lor cu tot venitul. iar cele 9 parți iar să fie svntei mănăstiri cu tot venitul, aşijderea partea lui Gligorie Bolcici o au cumpărat ginerele lor Dumitraşeo şi Uliiana iar să nu aibă treabă în daanie lor ce să stea aesle părți deosăbit întro lature de “daanie lor iar alte a lor ce se vor alege întracea Siumatate de saat din Sus lau daat cu toata voia lor la svuia mănăstire care mai Sus scriem şi cu vatra de saat şi din câmpu şi din ţa- rină şi din padure şi cu 2 locuri de prisâci şi cu
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poame şi din heleşteu precum serie mai sus din a 

treia parte. date: mănăstirei 2 părţi carele sâutu a 

ilianei iar o părle daata iaste ginerisău lui Dumi- 

traşca și fetei sale Uliianei. Așijderea şi din parle 

de gios ce se va alege parlea lor fâr de a fraților 

sai Gligorie şi Maria, feciori Irinei fata lui Sofron 

care iasle a lor, aceste părţi de moșie, şi uceusta 

o au daat ei cu a lor bună voe svntei mănăstiri 

și toate pârţile lor câte serie mai sus ei leau daat 

svutei mănăstiri pentru să fie pomeniti la svolul 

jertvanic şi la pomean dinpreună cu toţi moşii 

lor, aşijderea Toader nepot de sor lui Marco din 

Turbateşti şi Nastasia și Maria felele lui Gligorie 

şi a lui Gheorghe Duraleu nepot de frate lui Marco 

şi cu seminţia lor. Gligorie şi Dumitraşco şi Vasile 

feciori lui lachim strănepoţi lui Mareo care ei au 

fost daat şi daruit cu toții o biserică ui Pascal 

Coriat ceau fost cămăraş de lumini, care biserică 

au fost a unchiului său a lui Marco în saat în Tur-. 

bateşti şi cu partea de ocină dintracela saat, par- 

lea unchiului său lni Marco din vatra salului şi din 

tarina şi din fânaţe şi dintrapă şi cu tot locu de 

heleşleu şi cu prisacă în rred şi cu lot venitul ci 

iau fost facut şi zapis de la mâna lor la mâna -lui 

Pascal Corlat câmăraşul, după aceaia ei văzându cum 

toate rudele lor şi toate semintiile lor, au daat şi! 

au dăruit cu toată voia lor toate părtile lor de o- 

cina cât au avut ei moşie şi cumpărături la svntaa 

mânăstire din Dialul mare ce iaste în codrul laşilor, 

pentraceia și ei cu toli sau sculat şi sau întrebat 

la măria sa domnul nostru creştinul Evtralie Da- 

bije vodă şi sau luat moşia şi biserica şi zapisele 

de la mâna lui Fascal Corlat cămăraşul toate la 

mâna lor dinaintea mării sale lui vodă şi lar ei cu 

toții si cu toata voia lor an daat şi au dăruit toală 

partea Jor cu biserică cu tot şi cu Joe cu tot pre: 

cum serie şi ei mai sus svntei mănăstiri de la Dialul
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Mare ca să lie de la dânşii direaptă ocină şi da- 
anie svntei mănăstiri cu tot venitul veclatita în veci, 
și aşijderea partea lui Lucoci ficiorul Căzacului ne. 
polul lui Andronic şi nepoţii lor anume Vasile și 
Maria şi Chiriunaă feciorii Aniţei eăzăceasă șau fost 
vândut partea lui Corlat Uricariul !ui Lucoci. a cinri zeci taleri. deci şi aceasta parte o au daat svulei 
mănăstiri cu tot venitul aceste părti de ocină leau daal ei cu toții svntei manastiri care iaste mai Sus scrisă pentru sufletul a moşilor săi şi a purin- tilor săi. şi a sotiei Titianii annme Oancea pentru să serie la svntul jirtvelnie şi la pomenice sa sa pomenească în veri la svnla mănăstire. iar casele Oancei din Turbateşti sau toemit 'Tiliana fe: mia Oancei sa i le păteasca călugari cu bani. iar locul casei iar este danie cu parie de gios şi au daat călugării pe locul casei doaw zăci galbeni. toți bani gala și iau plătit calugari deplin la mâna Ti- liianei deci deacmu înaintea să nu mai aibă nime dintru -dânşi treaba în Turbăteșii în veci ci sa fie direaptă ocina şi moșie svutei manastiri cu tot venilul şi direasă de pără şi de cumparălură și de întăritura şi de marturie toate lenu daat câte leau avut svnla mănăstire carele scriu pe părţile de 'Tur- bateşti. Pentraceia Și noi daca am văzul de buna voe lor daavie şi între dânşii tocwmeala şi zapis fa- cut de la mâna lor cu mare blestem. noi înca am făcut aceasta adevărata mărturie a noastră, ca să! fie de nare credință svnlei mănăstiri, care mai sus este scrisă mănăstirea de la Dialu! Mare si sa fie svntei manăstiri direapla ocina si daanie cu toi venitul. şi pentru mai mare credinta noi toti am is- câlit şi am pus peceti şi să aibă as face și direase domneşti la svnta mănăslire. şi cu 'Tiron Diacul am scris săs ştie. u las veleai 7171 msta Aug. 5. Urmeaza iscăliturile. i Ă (acta Gb. Ionescu, laşi. Surele IV, 98). 

r
a
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CL. 

7171 April 5. Iaşi.—Evstratie Dabija Vodă dă şi îutăreşte rmoă- 

năstirei din Dealul Mare danie de moşie, iaz şi o biserică din Tur- 

băteşti, fâcute de Titiaaa, femeia lui Oancea. 

Iw Istrati Dabija Voevoda. b. m. g.z. M. a- 

dica au venit înaintea noastră şi inaintea a lor no- 

ştri Moldoveneşti boiari .a mari şi a mici, rugătorii 

noștri egumenul şi tot soborul de la svnta mânăstire 

de la Dialul Marece iaste în codrul Iaşilor unde 

este hramul maiceii preciste născeatoare Domnului 

lisus Christos. Şi au aratat un zapis făcut de mare 

credinţa şi mărturie şi de mulji boiari mari şi fe- 

sori de boeri si oameni buni bătrâni megiaşi din- 

prejur scriind şi marturisind întracel zapis, cum au 

venit înaintea lor Titiana femeia Oancei fata lui 

Toader din Turbăteşti şi feciorii ei, lon şi Marica 

şi Nedelea şi Vasile şi Paval şi Marioara şi lrioa,; 

de nimene siliți nici asupriţi ce de a lor bună voe 

au daat şi au daruit a lor dreapta ocină și moşie 

şi cumparălură din saat din Turbăteşti ce sunt în 

tinutul Cârligacurii. din partea lui Iachim. din par 

tea lui Andronic şi din partea lui Marco, din giu- 

matatea de saat din partea de sus, ce să va alege 

partea lor, care parti au fost cumparătură de moşii 

lor, lui lachim şi lui Andronic. şi iui . Marco de la 

Arvasiia, fata Crislinei nepoata lui Avram şi de la 

seminţia lor Dronta şi. Marica şi Sara featele lui 

Simion nepoți lui Avram din ispisoe de cumpară- 

tura de la Petru Voda şi de la Eremiia Moghila 

Vodă. Dintraceaste parți au daat și au daruit la 

svnta mânăstire din Dealul mare, unde este hramul 

Maicei preciste născătoare Domnului vostru lisus 

Christos, însă dintracea giumatate de saat să ales 

nişte parți date la svnia manastire, din Dealul mare. 

div partea moşilor sai lachim și a lui Andronie. lar 

partea lui Mihai ce este var premare Tilianei fe- 

ciorul Marinei fetei lui lachim. acea parte nevau- 

Surete și Izvoade IV 
19



— 146 — | 

dulă și nedată nemaărui şi din pariea lui Marco mo- 
şul tor sunt iar 2 părţi vanduta şi nedatăa neinărui 
și din partea lui Marco moşul lor. Sântu iar doa părți vândute lui V. Corlat Uricariul de Gligorie şi 
de Toader Skiridon fraţii lor şi din partea ivi Bu- cioc feciorul Mariei, ce să va alege să nu fie data. Şi o parte ceau cumpărat iar Corali Uricariul de la Farâmaă şi fara de partea moşului lor Gheorghe Duraleu sunt vândute iarăşi lui Corlat Urieariul şi şi fără de partea lui Duimitrașco ginerile 'Titianei. lar partea Sârbului şi a frătinisu lui Stefan din par- tea lui Andronic moșul lor, din partea de sus ce să va alege, şi din heleşteu dintro parte a treia parte, care heleşteu este la Turbăteşti şi în vale beleșteul acela iaste în trei părţi, deci doaw parti sănt a lui Corlat Uricariul, iar acea a treia parte, iar să împarte în trei părti, deci dinteacele trei părți au luat Titiana doaw părti şi au daat svntei ma- năstiri de la Dealul Mare ; iar a treia parte au dato lui Dumitraşeo ginerisu şi featei lor Uliianei ca să fie ă for cu tot vivitul, iar cele doua părti, iar să fie svnlei mănăstiri eu tot vinitul, aşijderea par- tea lui Gligorie Bolcici o au cumpărat ginerele lor Dumitrașco şi Uliiana iar să nu aibă treaba în daaniea lor, ce să stea aceste părți 'deusebi în- tru laturi de daaniia lor, iar alțe părți a lor ce se vor alege dintrăcea Siumătate de saat de sus leau dat cu toata voia lor la svnta mănăstire care mai Sus scrie şi cu vatra de saai şi din câmpu şi din ta- ră ŞI din padure şi cu 2 locuri de priseci şi cu pomi şi din theleşteu precum scrie mai sus. din a treia parte danie maănăstirei 9 părți carele săut a Titiianei, iat O parte dată este ginerisu lui Dumitraşcu ŞI fetei Uliianei, aşijderea şi din partea de gios ce să va alege partea far de a fraților sai Gligorie şi Mariea fecior IL Irinei fata lui Sofroni care lor iaste «de moşie şi aceasta o au dat ei cu a lor buna voe
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sfinlei mănăstiri şi toate părţile lor ce sănt scrise 
mai sus ei leau daat svntei mănastiri:pentru ca sa fie 
pomeniţi la svnta mânăstire dinpreună cu toți moşii 
lor în veci. Aşijderea Toader nepot de soră lui 
Marco iar din Turbăteşti şi Nastasiia şi Mariia fea- 
tele Ini Gligorie şi a lui Gheorghe Duraleu “nepot de 
fată lui Marco şi cu a lor semintie Gligorie şi Du- 
mitraşeo şi Vasilie feciori lui lachim strănepoți lui 
Marco care au fost daat şi dăruil cu toti biserică 

lui Pascal ceau fost cămăraş de luinini, care bi- 

serică au fost a unchiusu lui Marco în saat în Lur- 

bateşti şi cu partea de ocină dintracela sat partea 

unchiusu lui Marco, din vatia satului şi din tarină 

și din fânaţ şi dintru apa şi cu loc de heleşteu ŞI 

cu prisacă în rread şi cu tot vinitul. Şi au facut 

şi zapis de la mâna lor la mâna lui Pascal Corlat 

cămaăraşul, dupa aceste ei văzându cum toate ru- 

dele lor şi toată seminţiia lor au daat şi au dăruit 

cu toată voia lor şi toate părțile lor de ocină cât 

au avut ei moşie şi cumpăratură la svata manăstire 

din Dealul mare 'ce :este în codrul Iaşilor. Pentra- 

ceasta sau seuiat şi au întrebat la domnia 

mea, domniă mea, am socotit cuvântul nostru şi 

am dăat ramas pre Pascal Corlat cămăraşul şi 

i sau luat biserica şi curtea, moşiia cu tot ve- 

nâtul :precum scrie mai sus şi zapisele de sau 

rupi, iar biserica cu altă ocină şi moşie sau daat 

pre mâna cui au fost daruit iui Corlat cămaăraşul. 

lar 'răzăşii aceia care scriem mai sus, iar cu toti 

sau învoit şi cu toata voia lor -au daat şi au dă- 

ruit toata partea lor cu biserică cu tot şi cu loc 

cu tot :precurn scrie mai sus. aceia'o au dăruit svntei 

manăstiri de la Dealul mare, să fie direaptă ocină 

si daanie cu tot vinitul, neclătită în veci. Aşijderea 

şi partea lui Lucoci fiorul Cazacului şi a nepotilor 

lui Andronic şi a nepoților săi anume: Vasile şi Mă- 

rina şi lriua feciori Aniţei Cazăcoaei ce au fost
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vândut partea lui Corlat Uricarul, iarăşi din parlea 
lui Andronic din sus, apoi el-au întors Cania “cât 
au -fost dat Corlat Uricariul lui Lucoei aceia zece 
taleri şi această parte o au daat svntei mănăstiri cu 
tot vinitul. Aceste parți de ocina toale leau dat ei cu toţi svntei manastiri, care iaste mai sus scrisă, pen- 
tru sufletul moşilor sai şi u părinților săi şi sa fie şi ei pomeniţi în veci. lar casele Oancei din Tur- bateşti sau tocmit cu călugări sa le plateasca cu bani, iar locul casei este daanie cu partea din gios şi au daat călugării pre lemnul casei 20 gal- beni bani gata şi sau plătit depliu. Deci de acmu să nu mai aibă nime dintru dânşii treaba în Tur- băteşti în veci. Aşijderea Şi dirius .de para şi de cumpărături şi de mărturii şi de întarituri toate câte au fosil la mâna lor. leau daat svntei mănăstiri, carili sânt scrise pre părțile Turbăteştilor. Pentru aceea şi domniia mea, dacă am văzut acel zapis facut de mare mărturie, dintru mulți boiari mari şi feciori de boiari și oameni buni megiiasi dinprejur şi cu mare blăstam. Şi de bună voia lor daanie. și întredânşi tocmal. Domniea mea încă am daat şi am intarit rugatorilor noştri egumenului şi a tot soborul de la svntei mănăstire de la Dealul Mare ce laste în codrul Iaşilor, cu toate părțile de ocină carili suntu scrise mai sus, din saut din Turbateşii cei la tinutul Cârligaturei ca să fie svntei manastiri direapta ocina şi moşie cu tot vinitul, ŞI uric de intaritură neclatit nici ruşeit în veci și altul: să du să amestece npka cum AHeTrom reiau, 

: „u las It. 7171 msta Apr. 5 dni, Iw Istrati Dabija Voevod. Lo pis. (acta Gh. Ionescu Iasi, Suret , 
roşie ruptă. Mai, ele IV, 76). Pecete ceară
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CLII. 

7172 Iamuar 27. Iaşi.—Evstratie Dabija Vodă dă şi întăreşte 

lui Statie vel sulger părţile sale din Epnreni, pe Jijia, de pe femeia 

sa Crăstina, fata stolnicului Grama, nepoata lui Orăş hatman. 

Jw Evstratie Dabija Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeu Domnul tărei Moldovei. Adică Domnia mea 

dăm și intărim boerinului nostiu credinciosul Statie 

marile sluger, pre a lui dreaplă ocină şi cumpâră- 

tură și răscumpărătură din ispisoace şi zapise ce 

neau arătat de la Constantin Moghilă Vodă, de cum- 

părătură, şi de la Ghica Voda de întăritură pre 

nişte părţi de ocină din sat din Epureni ce iaste 

pre Jijia în ţinutul Iașilor, ceau fost dreaptă cum- 

părătură lui Orăş vornicul și Gramei stolnicul şi de 

răscumpărătură cărui mai sus scriem boerului no- 

stru lui Staţie sulger şi jupânesei sale Crăstinei fata 

Gramei stolnicului seminţia lui Orăș vornicul ; 

cumpărăturile lui Orăş vornicul începe, ceau cum- 

părat de la Tudosia Gâgoaie fata Condrei şi de la 

nepoata ei Acsinia, şi iarăși de la Irimia  ficiorul 

Țitlei şi de la alle seminţii a lor, toţi nepoţii Ma- 

nei, şi iaraşi de la toți feciorii şi nepoţii popii lui 

Ioan din jumătate de sat de Epureni din partea din 

sus a patra parte pre Jijia în ținutul Iaşilor ; drept 

o sută de taleri de argint, și iarăşi de la 'Todosia 

Găgoaie nepoata Sobiicăi şi a Mariei, toată partea 

Sobhiicai şi jumătate din partea Mariei dintracelaș 

sat Epureni, insă jumătate din sus zisul sat drept patru 

zeci taleri de argint, şi iarăşi jumătate de la Nis= 

tor Drâgăil din Epureni partea lui ce se va alege 

dintracelaş sat Epureni, drept o suta taleri argint, 

şi iarăşi, de la Gligorie. ficiorul lui „Boldur, toată 

partia lui ce să va alege partea lui diatracelaş sat 

Epureni, din zapise de cumpărături cu multe măr 

turii drept cinci zeci taleri argint. Aşijderea părti 

de ocină ceau cumpărat Grama stolnicul socrul 

boerinului nostru lui Statie slugeriu, iarâşi din a-
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cest sat Epureni.de la Todosia fata Costinei ne: 
poata Savei, stranepoata Frăsinei şi a Marinei din 
jumătate de sat din Epureni a cincia parte, care parte este stâlpilă de Bandur vornicul şi aleasa după toate parţile, drept patru zeci de zloti bani buni, ce această parte o au fost daruit Grama stol- nicul unei slugi a lui anume Petre pentru dreapta slujbă ce iau slujit şi iau făcut şi zapis de danie de la mâna lui. Aşijdere toți Boleștii, Ivașco Crajeu şi fraţi lui. Vasilie şi Sava. cămaărașu şi Dumitraşeu Batin şi Stamatie şi femeia lui Maria ŞI cumnatul lor Gheorghi cu femeia lui Irina nepoţii lui Oraş vornicu, văzând că au dărui Grama stolnic pe ucia slugă a sa Petre cu partia lui, sculatusau şi ei şi au dai şi au dăruit toata partia lor din sat din E- pureni ce li sau venit la împărţire despre unchiul lor Oraş vornicul acestei slugi Petre sluga stolni- cului Grama pentru sufletul unchiului lor Oraş vor- nicul, precum neau arătat şi zapis de danie dela mâna a toţi Boleşti cu multe mărturii, deci acesta Petre sluga Gramej stolnicu au căzut la rea sără- cie neavând el ce sa mai facă, au scos la vânzare toate părţile lui de danie din Epureai, pentru care lucru neîneăpând alţii să cumpere acolv în Epureni, făra de seminţia Gramei stolnicul, neguţatusau cu boiarinul nostru Statie marele sluger, şi aşa au so- sit la tocmala de au cumpărat dumnealui aceste părți de ocină toate de la Petre sluga Gramei stol- nicul drept 200 ughi buni bani gata, şi sau platit toți banii deplin 200 ughi întru mânile Petrei sluga Gramei stolnicu pre zapisul ce neau arătat. Pentru acela și Donminia mea, daca am văzut direse de la acei Domni de cumpârături şi întărituri, şi mai apoi de văscumpărâturi cu bani gata; datam şi am în- tarit boerinului nostru ce scriem mai sus Statie marile sluger ȘI jupânesei dumisale Crastina fata Gramei stolnicul, nepoată lui Oraş hatmanul acele
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parti de ocină din sat din Epureni pre Jijia în ti- 

tinutul Iaşilor cu vatră de sat și cu câmp. şi cu ta: 

rină şi cu locu de hâleşteu şi de moară în apa Ji- 

jiei şi cu tot locul, cu tot venitul, ca să le fie lor 

şi de la Domauia mia dreapta ocină şi moşie de 

cumpărături și rascumpârâluri, şi uric şi întărituri 

cu tot venitul neclintit nici odată în veci vecilor şi 

altul să nu să amestice întru aceasta. | 

Insuşi Domnul au poroncit. 

In laşi la anul 74712 lanuar 21. 

(Din Condica Epurenilor, Surete IV, 216). 

CLU. 

7173 Sept. 2. Iaşi.—Zapis prin care loan şi cu Stefănia, dau 

danie partea lor din Turbăteşti mănăstirii din Dealul mare a lui Lane 

Hadămbul postelnic pentru sufletele lor. 

Adecă eu Joan şi cu femeia med Stefănia, 

feciorii lui Mariş din Turbălteşti ce iaste în ţinutul 

Cârligăturei, nepotii lui Sofronie şi a Irinei s“riem 

şi marturisim cu acest zapis al nostru, de pime ne- 

voiti nici asupriti, ci de a noastră bună voe am dat 

şi întărit sfintei mănăstiri din Dealul cel mare unde 

iaste hramul naşterea Sfinţiei sale Domnului nostru 

Isus Hristos, toată partea noustră de moşie ce ze 

va alege din sat din Purbăteşti, din sus şi din gios 

până în Stavnic. Caci alţi răzăşi ce am avut pre 

acea moşie şi unume: Titiiana femeia Oaucei ŞI 

cu feciorii săi, Marcu cu feciorii săi de acolo şiau 

dat parţile lor sfintei mănăstiri pentru sufletul lor, 

deci şi noi dacă am vazul că au dat şi au miluit 

sfintei manastiri, alți răzăşi şi noi încă am dat şi 

am miluit sfânta mănăstire cu toată partea noastră de 

mosie ce se va alege din acel sat numai să ne po- 

menească călugării şi să ne serie la sfântul jert- 

felnie pentru acea parte de moşie a „noastră din 

Purbateşti sa lie dreaptă ocină şi moşie sfintei mă- 

păstiri ce mai Sus scriem  preacistaa rojdestvo
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cest sat Epureni. de la Todosia fata Costinei ne- 
poata Savei, stranepoata Frăsinei şi a Marinei din 
jumătate de sat din: Epureni a cincia parte, care 
parte este stâlpita de Bandur vornicul şi aleasă 
după toate parţile, drept patru zeci de zloți Dani buni, ce această parte o au fost dăruit Grama stol- nicul unei slugi a lui anume Petre pentru dreapta slujba ce iau slujit Şi iau făcut şi zapis de danie de la mâna lui. Aşijdere toți Boleştii, Ivaşco Crajeu şi fraţi lui. Vasilie şi Sava cămarașu şi Dumitraşcu Batin şi Stamatie şi femeia lui Maria şi cumnatul lor Gheorghi cu femeia lui Irina nepoţii lui Oraș Vornicu, văzând că au dăruii Grama stolnic pe aeia Slugă: a sa Petre cu partia lui, sculatusau şi ei şi au dat şi au dăruit toata partia lor din sat din E- pureni. ce li sau venit la împărțire despre unchiul lor Oraş vornicul acestei slugi Petre sluga stolni- cului Grama pentru sufletul unchiului lor Oraş vor- nicul, precum neau aratat ȘI zapis de danie dela mâna a toţi Bolești cu multe mărturii, deci acesta Petre sluga Gramei Stolnicu au căzut la rea sără- cie neavând el ce să mai facă, au scos la vânzare toate părţile lui de danie din Epureni, pentru care lucru neîncăpând alţii să cumpere acolv în Epureni, fără de seminţia Gramei stolnicul, neguţatusau cu boiarinul nostru Statie marele sluger, şi aşa au so- sit la tocmala de au cumpărat dumnealui aceste părți de ocină toate de la Petre sluga Gramei stol. nicul drept 200 ughi buni bani gata, şi sau platit toți banii deplin 200 ughi întru mânile Petrei sluga Gramei stolnicu pre zapisul ce neau arătat. Pentru aceia și Domnia mea, dacă am vazut direse de la acei Domni de cumpâraturi şi întărituri, și mai apoi de văscumpărâturi cu bani gata ; datam Şi am în- tarit boerinului nostru ce scriem mai sus Statie marile sluger ŞI jupânesei dumisale Crăâstina fata Gramei stolnicul, nepoată lui Oraş hatmanul acele



parti de ocină din sat din Epureni pre Jijia în ți-. 

tinutul Iaşilor cu vatră de sat şi cu câmp şi cuta- 

rină şi cu locu de hâleşteu şi de moară în apa Ji- 

jiei şi cu tot locul, cu tot venitul, ca să le fie lor 

şi de la Domnia mia dreaptă ocină și moşie de 

cumpărâturi și răseumpârâturi, şi uric şi întărituri 

cu tot venitul neclintit nici odată în veci vecilor şi 

altul sa nu să amestice întru aceasta. 

Insuşi Domnul au poroncit. 
In lași la anul 7472 Ianuar 21. 

(Din Condica Epurenilor, Surete IV, 216). 

CAI. 

7173 Sept. 2. Iaşi.—Zapis prin care loan şi cu Stefânia, dau 

danie partea lor din Turbăteşti mănăstirii din Dealul mare a lui lane 

Hadambul postelnic pentru sufletele lor. 

Adecă eu Ioan şi cu femeia mea Şlefănia, 

feciorii lui Mariş din Turbăteşti ce iuste în ținutul 

Carligaturei, nepoţii lui Sofronie și a Irinei srriem 

si mărturisim cu acest zapis al nostru, de nime ne- 

voiti nici asuprili, ci de a noastră bună voe am dat 

şi întărit sfintei mănăstiri din Dealul cel mare unde 

iaste hramul naşterea Sfintiei sale Domnului nostru 

Isus Hristos, toată partea noastră de moşie ce se 

va alege din sat din Turbaăleşti, din sus şi din gios 

pâna în Stavnic. Caci alti păzăşi ce am avul pre 

acea moşie şi anume: /itiiana femeia Oancei şi 

cu feciorii săi, Marcu cu feciorii săi de acolo şiau 

dat parţile lor sfintei manastiri pentru sufletul lor, 

deci şi noi dacă am vâzut că au dat şi au miluit 

sfintei manastiri, alti răzâşi şi noi încă am dat şi 

am miluit sfânta mănăstire cu toata partea noastră de 

moşie ce se va alege din acel sat numai să ne po- 

menească călugării şi să ne scrie la sfântul jert- 

felnic pentru acea parte de moşie a noastră din 

Purbateşti sa fie dreaptă ocină şi moşie sfintei mă- 

păsliri ce mai sus scriem preacistaa rojdestvo
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Hristova şi să aibu a ținea din țarină şi cu loe de fanaţ şi din pâive, cu loc de hbeleşteu şi cu po- „meti şi cu loc de prisaci şi în pădure şi cu tot ve- nitul ce va fi pre acea moşie, și alţii nime să naiba a se amesteca din feciorii noştri sau din seminţia noastră ; ci să hie dreaptă ocină și moşie sfintei mănăstiri neclatită în veci şi sa aiba aşi face câlugarii direase domneşti şi tocmeala aceasta am fâcuto dinaintea Sfinţiei sale Ghedeon arhiepiscop şi Mitropolitul Sucevii şi dumnealui a lui Zoma Can- tacozino marele dvornic de țara de gios şi mulţi boeri, şi pentru mai mare credința neam pus şi pe- cetea noastră şi acești boeri toţi au iscalit sa sa ştie. | UL ias 7173 msţa Sept. 2. Ghedeon mitropolit Sudavskii (|. p. Mitropoliei). | | az Toma dvornie iscal. (acta Gh. Ionescu, Iaşi. Surete IV, 83), 

CLIV. 
7173 Maiu 3. Iaşi.—Evstratie Dabija Vodă serie carte la mâna lui Dubău să meargă la sat la Epureni pe Jijia şi să aleagă părţile 

lui Statie sulgerul despre alţi răzeşi. 
- Îw Evstratie Dabija Voevoda cu mila lui Dumnezeu Domn tărei Moldaviei. Scriem Domnia mia, la sluga noa- stră la Dubau şi la dămuvă știre, daca veti vedea carlia Domnii mele, iar voi sa aveți a merge la sat la Epureni, sa strângeţi oameni buni ŞI batrâni din sus și div jos, megiași de prin prejur, şi sa alegeţi toate părțile de ocină de acolo din Epureni ce va avia boerinul nostru Statie sulgerul, din vatra satului si din câmp şi din țarină şi dintrapa și din tot locul, cu tot venitul, precum îi vor spune diresile numai să socotiți foarte pre direptate, nimarui să nu fa- tăriți, şi precum veţi alege sa puneţi şi semne sa să ştie parţile boerinului nosiru Statie sulgeriul despre alți răzăşi şi precum veţi afla cu oameni buni, să faceţi şi mărturie să ne dati stire, Aceasta scriem, însuşi Domnul au poroutit. 

In laşi 7173 Mai 3. (Din Condica Epurenilor, Surete IV, 218).    
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CLV. 

7175 Iunie 18. Iaşi.—lliaş Alexandru Vodă dă carte la mâna 
lui Gheorghe Faşco să-şi ţie partea lui din Epureni pe Jijia. - 

„ Iw Iiaş Alexandru Voevod cu mila lui “Dum- 
nezeu Domnu ţărei Moldovei. Datam cartea Domnii 
mele, lui Gheorghi ce este nepotul lui Faşco din 
Epureni, ca să lie tare și puternicu cu cartia Dom- 
nii mele, aş opri loată partia moșusâu lui Faşeo 
ce este Ja kpureni la ținutul Iaşilor, de moşie din 
fânaţe, din pământuri, din tot locul ceşi va alege 
partia lui Fașco şi nime să nu cuteze a ţine sau 
aopri peste cartia domnii mele, iar cui va părea cu 
strâmbul, să vie de față înaintea noastră. 

insuși Domnul au poroncit. 
In laşi anul 7175 lunie î8. 

(Din Condica Epurenilor. Surete IV, 218). 

CLVI. 
7176 Mai 20. Iaşi.—lliaş Alexandru Vodă scrie lui Poiană u- 

vicarul să meargă şi să aleagă lui Pascal şi Gligore Corlat uricariul 
părțile lor din Turbăteşti. 

Iv lliaş Alexandru Voevod. b. m. g.z. AM. 
Seriem domnia mea la sluga noastră la Poiană uri- 
carul damuţ ştire iată că domnia mea team ales 
de om bun şi drept pentru uceia de vei vide car- 
lia douniei mele iară tu să mergi lasat la Turbătești 

la tinutul Cârligăturii şi să strângi oameni buni de 

prin pregiur megiaşi şi sa alegi toate partile de o- 

cină şi de moşie şi de cumpâral(lura) ce vor avea 

slugile noastre Pascal şi Gligore ficiori lui Corlat 

uricavul acolea întracela sat îu Turbatești din câmpu, 

și din țarină, şi din siliște și din pădure şi din fâ- 

naţ şi dintrapă şi din tot vinitul săl alegi despre 

alţi razăşi ai lor cine vor avea ei şi sai stâlpești 

eu stâlpi de peatra prin giur împregiur şi precum 

vei alege şi stalpi să faci o mărturie de la tine şi 

Surete şi Izvoade IV 20.



— 154 — 

de la acei oameni buni cu iscălituri şi cu peceli şi 
sa ne dai ştire, toe pişem i nac ne budet. (uceasta 

criem. şi întraltfel să nu fie). | 
Saam gcspodiiia veleal. u Las leat 7176 Mai 20 dai. 

Solomon Barlădeanul vel logofat ucil. Ifti- 
mie uricar. 

(acta Gh. Ionescu, laşi. Surete IV, 82). 

CLVII. 
7177 Maiu. 17.—Insemnări de impărţala Epurenilor pe 5 părti şi numărul odgoanelor din fiecare parte, din partea din gios a E.-. purenilor. 

„Jumătate de sat din jos ce sau împărțit pe 
cinci părți şi cui ce sau cuvenit pre o parte, veni- 
tusau pre o parte câte 5 otgoane şi jumatate, ot- gonul câte 30 de stâvjeni din sat din Epureni : 

Partea dumisale clucerului Statie 5 otgoane şi jumâtate; partia lui VascoEpure i sau venit 5 otgoane 
şi jumătate; parlia Ini (loc gol) 5 oitgoane şi jumatate; 
partia lui Ciorlicu 5 otgoane Şi jumatate; partia dumi- misale Cluceru din jos a doua parte 5 otgoane și jumatate. Insă dintraceasiă parte sau venit a patra parte lui Vasili şi Irimia şi altor frati a lor. Patraşcan vornicu. 7171 Mai 17. 

(Din Condica Epurenilor. Surete IV, 219). 

CLVIII. 
7177 Mai 25. Iaşi.—Duca Vodă da „câştig reni să-şi ție partea lui din sat din parte din jumătatea din Jos nevoind 

lui Vasilie din Epa- Epureni, a 4-a parte din a 5-a să jure Gorie şi Irimia, 
Iw Duca Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn tărei Moldovei. Adecă sau pârât de faţa înaintea Domnii mele Vasilie din Epureni cu Gorie şi cu I- rimia de acolo, zicând Vasilie cum au avut el mo- şie acolo la Epureni din jumătate de sat din a cin- cia parte a patra parle, iar Gorie ŞI lrimia au dat samă şi se leapadă cum nare Vasilie moşie acolo impreună cu dânșii. Deci domnia mia am  trimes  
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hotarnie acolo pe boerinul nostru pre Patraşcan: 
vornicul de Poartă, să le ia sama acolo, de vor 
jura Gorie şi Irimia, cu nişte oameni buni, că nare 
Vasili moşie acolo, el se rabde de moşie, ar ci 
nau vrut să jure precum au mărturisit şi Patraşcan 
vornicul cum iau pus să jure şi ei nau vrut. Pen- 
iru aceia Domnia mia iam judecat, de vreme ce 
ei nau vrut să yure,iam dat rămas numai ca să aibă 
Vasili ași ţinia moşiia cu tot venitul ce va hi pe 
acia moșie a lui, şi această pâră să nu să mai 
părască. 

Şi singură zisa domnii mele. 
In lași anul 7177 luna Mai 95. 

(Din Condica Epurenilor. Surete IV, 219). 

CLTX. 
7178 Juli 4 laşi.—Duca Vodă scrie lui Crăstian Romăşcel să 

mea”gă la Băiceni şi să al-agă părţile lui Toader Stancă "despre 
alți răzeşi. 

Iw Duca Voevod, cu mila lui Dumuezeu Domn 
tărei Moldovei. Scriem domnia mia, la sluga noa- 
stră la Cârstian Romaşcel dămuli ştire, că aice au a- 
vut pâră 'Toader nepotul Stancâi ficiorul Lucâi, cu 
Tănasie cel spân, pentru împărţala satului Baiceni- 
lor, arâlatuniau şi nişte scrisori cum au şi mai îm-: 
părţii acolo, care scrisori nu iera nici de o treabă- 
ci să mergi tu de isnoavă acolo, şi să strângi oameni 
buvi de prin prejur megieşi şi să socoteşti, să alegi 
partia Stancâi dintracel sat din Băiceni şi părţile 
altor răzăşi precum a hi mai cu direptul din tot 
Jocul cu tot venitul, și să stâlpiţi şi din vatra sa- 
tului şi din campu şi din țarină şi din fânată și din 
tot locul, eu tot venitul, și să ne dai ştire cu o- 
“scrisoare precum vei afla mai cu dreptul. 

Şi însuși poronca domnii mele. 
In lași anul 7178 lulie 4. 

Din Condica Epurenilor. (Surete IV, 220).
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CLX. 
" Fără veleat. (după 7152 luni 25),—Zapis de danie prin care 

“Ion de Lişna dă danie fratelui său Vasile partea lui 'din Lişna giu- 
imătate de sat. 

Eu lon.de Laşna. mărturisâscu. cu scrisoarea 
mea. cum mam dat. cu limbă de moarti. fraţini- 
mieu. lui Vasilie. cu &u | matate de sat. de Lzuna. 
şi cu a treia parte de haălăşteu în balt. şi cu hala- 
Șteu întreg la coada balţii. şi tot cu tot locul cât 
am eu. nime să ! naibă treab. la a&kstea la toate. 
câie le scriu. nici la altele. ce nus aicea pomenite. 
nici sor niei nepot. nici alta ruda. nime să nus a- 
meastece. nici la una. nici | cât de putin. şi la a- 
casta danie. ce mam dat frătinimieu. am poftit 
deau fostu. popa Iwn. de Hudești duhovnicu mieu. 
și popa Pă.pnteleiu | de Başeu; şi Berkeaz de Co- 
mănești şi Nee(u)lăi deacolea. şi Drăgoiu vornicelul 
de Fodraga şi lon vornicelul ceau fost avut cum 
dat cu aceastea cu toate. însă ocîna o am dăl cu 
Zoți vecinii; şi pre mai mare dereplate şau pus şi 
deagetele. iar cela ce va vrea sas amestece | preste 
cuvă.pntul mieu. sa fie procleat şi trecleat şi să fie blastămat de 318 oteti di vă Wekei. și să fie neer- lat i şi de mine şi de Dumnazau. şi săi fie gude- tul. cu Iuda vânzatorul lui Hs. 

Patraşco Berkez, 
XX ki 

acta Şaraga: Iaşi. Surete VI, 529. Acest Ion de Lisna e amintit în ispisocul lui Vasile Vodă Lupu din 7152 lu- nie 25, unde ni se dă de frate a] Episcopului de Rădăuţi, Evloghie, şi în păra ce a avut înaintea lui Vodă cu Maria femeia lui Petrică şi cu fiii săi Ihuat şi Simion se dă ra-i mas din încălcarea ce făcea în jumătatea de sat partea Maricâi, care pentru a îuchide procesul pune ferăe 1% zloti An visteria domnească (vezi Surete şi Izvoade III...) ”
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CLĂI. 
7162 Ghenar 21.—Zapis de vânzare prin care Arsenie a lui 

Gbervasie vinde lui V. Gligercea din Micşineşti (azi Deleni, Fălciu) 3 
pământuri şi jumătate din Micşineşti, câte un zlot tatărăse pământul. 

Adecă eu Arsine fecior lui Ghirvasie datam a- 
devărat şi încredințat zapisul mieu la mâna lui Va- 
sile Gligoreii din Micşuneşti precum săs ştie că 
iam vândut trei pământuri pol din sat di Micşu-- 
neşti şi pământul câte un zlot tătărăsc şi pe acea 
giumătate de pâmânt patru potronici pol şi pă-- 
mânturile sănt în rândul Barcului două pol şi unul 
este o boteică cu capătul la stejar în muchi se lo- 
veste în strâmbele și iam vândut a mea dreaptă 
parte ocină şi moşie ca săi fie dumisale de stapâ-.- 
nire feciorilor nepoților şi stranepotilor în veci de 
veci şi la această tocmală a noastră sau lâmplat 
multi oameni buni anume: Istrati din Prajeşti și: 
Vasile Savul tot din Prajăşti, Constantin din Budeşti 
Și Patrașco sin Constantin şi Ioniţă din Prajăşii şi. 
aceştia care mai sus arălați neam tâmplat faţă la 
cumpaâratul moşiei. 

1162 Ghenar 21 

(acta Serban fost elev. Surete VI, 283. 

CLĂII. 
7164 Oct. 13. Iaşi.—Ghenrghe Stefan Vodă întăreşte lui Si- 

meon fiul lui Dumitrașco din Şeleşeu cumpărăturile facute în Şile- 
şeul de jos, de la lurşeo Steelă cu un cal bun a 60 lei, şi de la Sâr- 
bea femeia lui Gavrilaş pentru 50 lei. 

Hu Lewprie Greban e. e. m. rr. 3. AM. we: 

npiua np'ka Hamu n || pa Hauean Boakpn Braukux u- Ata= 
ant. cavră nani Gumuwn cin AvmnTrgaurko || wr Iilnaeuev. 

n Skasogaa mpa, Hai. tan Banu. ww cam Lopiuto Gri 

akzu cameopen || vw mpa anoru ata Acăpui Hanak Toa. 

At pntpe. n ASnec wr Bzaowanu. n. Basatva | wr Ilo- 

mzpaa. n Raăperik wr opokoro. Micaate 82 TOT Banu, 

HAKO WHi Ba ro || AoBpolo Roa'k. kai HPnoHOAtH. ate
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NPHCHACBAH. IIDOAGA cRocro Npaga WruH8 | ui Aaa wr 
Hukuoto Illeacutv, ure 8 goaocr Acpokoro. kre crk HBREpET 
sacre Lopuiko || n Bpamnram ro wm (ga'rpo)ceno. n COP BOAa. 
H WT mapuuS. n cz can czcna, n ex || Bee MPNXOA. aa 
AWRH npoada  ASmurpamnoau wr Illeacuev. wruk Gu 
MuwH paan || eaun Kon AOEgn. uuogan BA IIECT  AtcATY 
TAAED. CPOZBDEHHX. U "Tu BKAB0RAA NpAd, || aan. nu 3a- 
nuc ww 'Toaatp Tepman. un wm Tanropauiko Tipa niagz 
EZA4B, Hi WT Facuaie || cut Acxaree. Hi wm  Kwonceranruni 
Mana wr GunrSun. n Kocre wm Iloazpaa. n Fanra wr 
mam lu Tupon wm mam. non Toaa wr RSranus, 
n GryzrSaar cu non Apasa. u wr HUHX || auorn acu: 
ACGpH MT wepzcuiu Katp'kru. mucarat'k aa mor sanue | 
Kako npinae vota nani GuppRka atenta Tagpnaau wr Ille. 
AeuIEv Hi, ca choge en |-Gatun, n Iposaga. un Suvaa. 
H'EKHA HenoHo aenH, AHENHCHACEANUI. n po || Aaau. cRSuy 
Mpagă WTHH$S n AAAunHS. Rac uacr Ha IUECTAA UAcT top No4 
ceao Ileacurev || nt. dor uacp AO... WWT BATpo ceao ca ii 
cScHAn, Hi WTA. n tor Boa. n nec | npixoa. maa wuu 
RpOAaa cara nau Guawnwun cu ĂSawiTpaiuko paan NET At- 
CAT AEYKORU || enru un NăatHa(h) nenazuo. n TOCIIOAC'TRAa Mu 
ARO SEHAAX TA. Banuce || BADOBATOAI. n Wwr ac aaaeykout. 

-hH NOTrBpzankom caSra nau Gumuwna Ex uacru || wor une. 
non, line ev. dd BSAET ca npaga wrnuS u RHKviae- 
Hie. ca ACRA Aoţoaoai |n un Ad CE He Saintuaer.| 

S rac. ar, +3păa, war. ri, Gaaa renaa kasaa. 
Iwohauiko Pveva iea awrăr uciaa Hwn. 

„lo Gheorghe Stefan Voda cu mila lui Dumne- zeu Domn țarii Moldovei. adica a venit înaintea noa- :stră şi înaintea a lor Hoştri boeri a mari Şi a miei  
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sluga noastră Simion fiul lui Dumitraşco din Şile- 
şeu şi a.arătat înaintea noastra un zapis de la 
1urşto Steclă facut dinaintea a mulli oameni buni 
anume, Toader Arbure şi Lupes din Baloșani și 
Cazacul dia Pomârla şi Cristea din Dorohoi scriind 
îu acel zăpis cum el de alui bună voe de nime 
silit nici asuprit şi a vândut a sa dreapta ocină 
şi moşie din Şileşeul de jos cei la tinutul Dorohoi 
cât i se va alege partea urşeai și fratelui lui din 
vatra satului şi din apa și din țarină şi cu un ve- 
cin Şi cu tot venitul uceia el a vândut lui Dumi- 
traşeo din Şileşeu, tatăl lui Simion, pentru un cal 
bun prețeluit cu 60 taleri de argint şi iaraşi a a- 
rătat înaintea noastră alt zapis de la 'Gligoraşco 
Gherman parcaălab şi de la Vasile fiullui Dohatco şi 
de la Constantin Malaiu din Siveuţi si Coste din 
Pomârla şi Gliga de acolo şi Tiron de acolo şi 
Popa Toader din Buhanciu şi Stratulat fiul Popei 
Avraam şi de la alţi mulți vameni buni din împre- 
jur părtaşi scriind în acel zapis cum a venii îna- 
intea lor Sirbca femeia lui Gavrilaş din Sileşeu 
de jos cu fiii ei Savin şi Grozava şi” Anuta, de 
nime silite nici asuprite şi au vândut a lor dreapta 
ocină şi moşie toată partea lor a şăsa parte din ju- 
mătate sat Sileşeu de josdin partea de jos din vatra 
de sat cu £ vecini și din câmp și din apa şi tol 
venitul aceia ei au văndut slugii noastre lui Simion 
finl lui Dumitraşco pentru 50 lei bătuţi şi a platit 
lor deplin pentru aceea și domnia mea dacă am 
vazul acele zapise am crezut şi de ia noi am dat 
şi am întărit slugii noastre lui Simion acele parti 
din Silișeul de jos să fie lui dreapta ocină şi cum- 
părăturâ cu toate veniturile şi altul să nu să a- 
amestece. In laşi let 716% Qet. 43. 

Insuşi Domnul a arătat. 
lonaşco Kusul vel logofăt isealit. 

acta librăria Saraga. Iaşi. (Surete VI, 406).
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CLĂIIL. 
7165 Ghenavr 12. laşi —Zapisul marilor boeri de. divan prin 

cari adiverese cum Gheorghe Siefan Vodă a cumpărat "cu 850 taleri 
bătuți cinei părţi din Conceşti de la Irina fata lui loniţă din Vrancea. 

Se ubo mi Ionașco Rusul velichii logofăt, i 
Stefan Boul velichii dvorvie dolneai zemli, i Va- 
sile hatman i părcalab Suciavski, i Dabija velichii 
dvornic vişneai zemli, i Elie Şeptelit vel postelnic, 
i Gligore Rusul vel spatar, i Neculai Mogâldea ve- 
lichii ceaşvic, i Solomon Barladeanul velichii vise 
ternie, i Stamati vel stolnic, i Darie vel comis, i 
Miron Ciogolea vel clucer, i Coste Moţoc vel slu- 
gear, i Neculai Buhuş treti logofat, i inviih boleari 
ot dvor gospodinz ego milostz (şi altor boiari de 
la Curtea milei sale a Domnului). Striem ŞI  măr- 
turisim cu cestu zapis al nostru, cum au venit îna- 
intea noastră a tuturora Irina fata lui Joniţ din 
Vrancea de nime nevoită nici asuprită, ce de aei 
bună voe. au vândul a ei dreaptă parte ocină. şi 
moșie. cinei parți din satul Koncești ce iaste în ti- 
nutul .. . . din vatra satului și din câmpu şi din- 
trapă şi din tot locul, cu tot venitul, aceasta o au 
văndut maâriei sale cinstitului şi luminatului dom- 
nului nostru Io Ghiorghe Stefan voevod, cu mila lui 
Dumnezeu, domn țarii Moldovei, dereptu trei sute 
şi cinci zăci de taleri bătuţi, şi au plătit mâria sa 
domnu nostru tot deplin bani gata, acești 350 de 
taleri bătuţi, întru mâna lrinei fata lui loniţ din 
Vrancea, dinaintea noastră a tuturor. Pentru aceea 
și noi dacă am văzut, de buna voia ei vânzare şi deplin plată deci şi noi încă am facul acest zapis, 
să hie de credinţă și mai pre mare mărturie, niam pus pecetea şi am iscălit cu maănule noastre. Şi eu Dumitrașco uricaru! am scris ca să sa ştie. 

Pis u lasoh vleat 7165 msţa Ghenar 12 dni. 
Urmează isealiturile hoerilor. 

acta Dr. Şeptelici. Iaşi. Surete VI, 651.  
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CLXIV. 
_ 7165 Mort 5.—Zapis de vânzare prin care Toader ficiorul lui 
Năstasâ din Vicoleni vinde lui Dumitraşco visternicul partea lui din 
Pomârla cu 92 lei. 

Aacna ev 'Toaaep euopSa au MHacrache. ae Buko- 
AEHH. C&pHY | tu MZTvpHezckS BY  uecT Banc aa Mit, 

KSA 44 EAHAVT AHH TOATĂ | NapT3 HocTpz iH a dpauu- 

AWp Hotu'rpi Npe pSmATATE. AH CAT AH | Moâzpaa. du- 

misali visternicului Duwmitraşco. dereaptu | nowdzăti 

şi doi lei. ea săi fie dumisale dereaptă wein şi mo: 
şie ! si Supăneasăi şi cuconilor dumisali. si să aiba 
aş face şi  direas domneşti şin toemal nostră au 

fostu Gheorghiţi biv logofat şi | Abăza biv camaă- 

raş. și Ghiorghie Stărce şi multi oameni | buni și 

peniru credinţa am iscâlit ca săs ştie. 

vălet 7165 Mart 5. 

+ Toader sin Năstasie. Az Andrei Abăza păr- 

calab Hotinskii iscal, az Gh. Stareea iscal. 

Şi noi toţi tărgoveţii Botoşăâneni nem prilejit 
la aceasta tocmala. | 

acta Şaraga, laşi. Surete VI, 504. 

CLĂV. 
7166 Pebr. 18. Iaşi. Zapis prin eare Vasile şi Alexandra ai' 

lui Stefan Simenlanul vând lui lon Prăjescul sulger cel mare partea 
lor din Văscani ot Roman cu 50 galbeni de argint, 

Apaez cv Kachaie mn Saccanapa busopun a5i ipedsan 

CHMENUANHVAVI ckpHEM UI Aizprvphenm Kw uac | mw sanne. 

Sa nocrg3 SA Ac HHMENE AcSNpHUH HHUE. HEHEBOHUL e A£ 

â Hoacrpz BSH4 Boa || dm BanaST a HoacTpz. ApANTA w- 

YHNZA UI MOUIHE Ac CATV AFI RACKAHH UE ACTE AA ui $- 

Sa poa || nSavu ue cz Ba da'bye NAPTA HOacTpa, Afii Bd 

pa carSavi untun Kace KS or BHHWPva cATSASi | pen az 

Surete şi Izvoade IV 21
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PHNZ. 1WH AEH aha un AHN NzASpe. Uh Ati TOT BH- 
HHPVA câTrSavi. am EzuaSTr A5mu | câae. A6i HwH upaXacRS- 
ASH. cSayaproasi ucasi mape. ApenT$. uunSeuu AE  PAABeUu 
BânH Ac apyunScan die ASmeaae ApAnrz. wunuz ui 
dwulie. 1WH npe autcra sanie. cau dakz. ASmn'baSi | un 
AHpăce. AOmHeţin. tun -MWTokmana Hoacrpa. 48 docr8 48au- 
nBavi HwnatukS | psc&A Bea aoroder n wrdan Bosa. Bta 
AROPHUR. Acanku Seman. n AdEHAA REA AROpHUK Euu'Ru 
SEMAH. Hi UIEN'TEAHUĂ BEA IIOCTAANHK | n coaoaten Bea Buc- 
TAPNHE. H HekGAaro RSYBui Rea KaSuap Hi ranropie czpaa- 
pica. n Hkutoa d'ropnu | aorozer n uoroak anu câSuap n 
TOAEPANIRO, ripzaeckSA || uroimaprea n gachaie ucanau n BOg= 
Hunt racauiu. ASmrkaSi pSuyunz BOpHHRBA H Bean Bopuut- 
ESA || n pouka BODHHKSA. H BEAAHAMAN BRopink. AUX AEpEAA. 
WH Wamehn ESHu un Meynamu, TOAAEp W7 | aparorann. n 
Wedan wr mau n APHBIIO. 47 wBopouan, mu  aSauu 
WAMEHU ESHH. au Atpeaaa Hou | TOR. Kzuui Man cSc ckpie 
HoH EASZHAS. dakznaSn ASmuaatu. nou NpA:KECKSA Bta 
cSajap naaTra. ton HEHTpS. Mape. Kpeannua. Hkm nse ue 
KBAHTSpHAE ce meurunae Ka cae p'k|| sa un ca ca 1pHe. 

op tac kr +spăs Mema dep. ni, 
acta Gh. Strat, Bacău. (Sarete VI, 41) 

CLXVI. 
7166 Iunie 18 laşi.—Zapis de vânzar ficiorul ei Dumit inde lui David" vel cca căte Anifa şi cu cotul ei Dumitraşeo vinde lui Davi vel comis eu 30 lei 3 din. Şerheşti la Vaslui, comis cu 50 lei partea lor 
Ade: eu Abniţa și cu fiiu mieu Duimitraşeo  fi- corul lui Iitodie ! nepotul Pantei. scriem şi maărtu- visim cu cest zapis al | nostru de nimne nevoiti nici asupriţi ce de a noastra bună voe | am vândut a noastră diraptă ocina şi moşie din sat din Şer | beşti pre apa Vasluiului. în tinutul Vasluiului. din vatra | satului şi din țarină cu loc de fânat. şi cu
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pomăl | şi cu loc de hă(le)şteu. în pârăul satului. 
şi cu tot venitul | din tot satul, ce sa imparte în 
trei bătrâni. dintru | bătrân a patra parte diu ba- 
1rânul Popascăi. aka am vândut dumisale lui Da- 
rie comisul cel mare dirept trei zeci de|lei. și 
nau plătit dumnealui aceşti bani toți deplin dena. 
întea dumisali Gligorie ce au fost comis şi u lui 
Neculaiu şe | lrariul cel mare. și Apostolachi ficio- 

rul călugărului | şi Roşca vornicul de poartă şi Ru- 
gină vornic şi Silion | vornic şi Pătraşeo ficiorul 
ni Buznie. şi pre mai mare | credinţa neam pus şi 
peceţile şi aceşti boiari toţi au isealit | și eu Vasi- 
he Corlat uricar am seris catră acestu adevărat 
Zapis. Pis u las vleat 7166 Iunie 18. 

acta Saraga, laşi. (Surete VI, 528). 

CLXVII. 
7167 Iunie 17. Hăleşteeni.—Zapis de vânzare prin care Ion gi- 

nerele lui Gavtrilaş, fiul lui lacob Moţoc vinde lui Ion Prăjescul vel 
vist. cu 120 lei partea lui diu-Vascani 5 case, şi 3 case din Oncești. 

Saua £8 Huon unnepeae aSn Laepnaam duuopSa asu 

Lakos Moumok au Fzcaanu ckpuea un aa iinpe HRS a: 

uscr$ sanuc da mES KSu £$ ac a dk BSna Boc Ac HHate 

HEROHT HHUH CHAHT AA BAHAST a HOACTpZ AÎpEANTA 0UUNZ 

ut motie uinun Kacz Ann Backanu ui 'Tpen Kace mi y8- 

marare AH GOnueapu napre ASu Lagpnnamu dnuopSa A$n 

Iako AMomok kape napre Ac cununa 48 docrS a demeu 

man Togockzau ASmuesaS w tapre mu &8 "Tom BUHHTSA 

AHH Barpa carSaSu mi AHH uaputa ui KS RaAS A Moapă 

au K8 dszauc uli RS Tor BenuTSA ue Ba di AH car Anii 

Backanu mi aus GOnucu. Sa man cSc ckpie amS Baii= 

AST aSmucaan. 48 Hon IlpzzckSa aapeae RHCT'EpHHk Aiz 

peuTrS w cSrz acawaruc an ka can dsne ASmneaan  An= 

PANTA WUNHZ IUN AOUIHE A BAUH UIHH TpAĂUACTA TORMAAA d 

aioacrpa 48 dpocrS mSaui dsiuopi ae Borapi ti Miitaui At
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anpsane  ASmnkaSu Tairopaiura dseuopSa xammanSAsi Liogrie 
ui Toaprp aci Apzarouani wu Megan wr maai wi oul 
dit Psyinoaca wi A SmurpS Bora wr ram wi ÎSpăunko qi: 
uopsa ASi IlakSpap or Ezcrani ui Toaatp dpareae wr aa 
uni wokapăle uas dsocr8 azrae mn (ASanrpamnz) euz Tasrsa 
BuR 40rodar uri Auyzanumo cun Mlanapă Bug Aorodzm 
wi Baciaamko oanari ini Ypesa diuopSa  Acuroasi Rua 
Măuinuk. mi Fagpia Aoniui or (Oaepouani ui 44UH  oaateni 
B$ui wi megicuiu ac ngen npriSp Anui Hon BASiHA TORMAAĂ AE 
GSA Bot tu naarz acnain RSSM ai cse ckpie ka cziu 
dara ASmn'kasi Ii AHpEC Aomieckv AE pe auecr5 3anuc 
UIH Hoi DENT ai Mape ipeaitue sun aapr$pie km  n3e 
Neue Hai iu Hezau'rSpiai HOACTpE KA ca ca tie, 

nic $ Xzaewpraun BAT. apa uSuie ai ătin. 
acta Gh. Slrat. Bacau, (Surete VI, 49). 

CLĂVIII. 
7168 Februar 4 laşi.— Stetan Lupu Vodă întăreşte lui Bucioe sulger cumpăratura ce a fâcut în satul Dumeni pe Prut ot Hotin cu 200 lei de la Stefan Braescul biv medeluicer şi frații săi Gavril şi Alexandru. ficiorii lui V. Brăeseu', ” " ” T How Gregan BCEROAA E. a, r. 3, MĂ. ot npiu= ao np'ka, | naan u npka. Scumu H(a)iueamu BOAApH BReAn= EHĂ H mâdug ca$su nauin Î] jean aua MEAEANHUAp. ui Epa? sro Fatpiia. n SatganApS chat Eacuaie Epz , cekSa. NO HĂ AoBnon Reak nAknu HEDOHOAALHH.  atienpucuAoRanu, | n ngoaaa CBOHX Opaga wrun$ n A'kahn8 noacauna CEAO 7 Avananu | Ha pkua Ilpvr. ş Baccr  Xorin ue „HA 'To4 WTui$S wrmnz w'ruS 

£cT 
Hm || Bacnaie EparekSa. 'raa WNH EpoAaan Boa'kpun n(ajiun E Suok BHEB Bea |] CAS Ap pain „ABa cre 4tvoguy n(u)u('k)an POToRU, WP RaTpot ce4o | u wm „noa, HOP BOAA. n W Bee NpIXOA. HN Bacraaca Boa'k. pun || u(ahun BSuok CVAAp. B NaaTha uk nusn e A€vKoeH 82 pvkii || ÎȚleban MEAFAHNUap. ni Bpariraa erg Vagpna. n 
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SacăanapS cuie |] Eac(u)aie Hpatckva. WT pg Han ur 

upka, u(âmemn Boaapi | .maa paan. ao Aa BăaeT ca 

pază wrun$ ui Bukviiae | ien tor mac Spu n norapzaxarnie 

ca Bzeka AOXoAon ||. n, un aa ca) He Smnuiaer. 

+ Gam r(o)en(o)a(n)ua nazaa. 

S tac Ba(b)r + apăn E. 4. avi. 

„Ropaar.. 

Paonuiy, uegan Bta Awrăsr uekaa. 

In dos: wm maaaqare Gredsana Botgoqa. Ha no(A)ceao 

Avavkunu: kSneăno wr Tagpna H' par: ero cunoge paecuSa. 

lo Stefan Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 
ţării Moldovei. iată a venit înaintea noastră şi îna- 
intea tuturor a lor nostri boiari a mari şi a mici 
slugile noastre Stefan biv medelniciar şi fratele lui 
Gavril şi Alexandru ficiorii lui Vasile Brăescul de 
a lor bună voe de nimeni siliti nici asupriţi şi au 
vândut a lor dreaptă ocină şi moşie jumâtaie sat 
din Dumeani pe apa Prutului în ţinulul Hotin ce 
le este lor acea ocină de la tatăl lor Vasile Bră- 

escul ; acea au vândut-o ei boiarinului nostru Bu- 
cioc biv vel sulgiar pentru 200 lei bani gata din 
vatră de sat şi “din câmp şi din apă şi din tot ve: 

nitul şi s'a sculat boerinul nostru Bucioc sulgiar şi 

a plătit acei bani 200 lei în mânule lui Stefan me.- 

delnicer şi a fraţilor lui Gavril şi Alexandru fiii lui 

Vasile Brăescul denaintea noastră şi dinaintea a 

lor noştri boeri. Pentru acestea ca săi fie lui dreaptă 

ocină şi cumpărătură și de la noi urie şi întăritură 

cu toate veniturile; şi nimene altul să nu sa amestece. 

Insuşi Domnul a aratat. 
In lași la anul 7168 Febr. 4 zile. 

Corlat. 

Racovit  Cehan vel logofat a iscalit.
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(în dos). De la tânărnl Stefan Voevod pe ju- mătate satul Dumeni cumpărâtura de la Gavril şi fratele lui hii Braescului. 
acta Strat Bacău. Surete VI, 605. Pecute de ceara aplicată pe hârtie octogonala cu inscripția (+ Hw II eau ROEROAA. BAI. MHAOCTR TOENoAap 3emaii. oaAakekou. +apău. In dos e notiţa slavonă,.. care zice lui Stetan Voda mlad, adică tânărul ca unul ce a murit de tânăr fără a-l confunda cu Stefaniţă Voda fiul lui Bogdan Voevoddin 1317. 

CLXIX. 
71169 Mart 1.—Zapis de vânzare prin care Magda şi ai ei, toţi strănepoţi lui Gherman, vinde lui Corlat uriearul părțile lor din Ne.- deiani cu 25 lei bătuţi. 

Adeca eu Mugda cu fraţii mei ficiorii Caăzacu- lui Plotei și cu verii primari ai noştri Gavril ȘI cu frații săi ficiorii Neculei Plotei, nepoţii Maricai, strănepolii lui Gherman, scriem Și mărturisim, cu scrisoarea noastra de nime nevoiti nici siliți, ce de a noastră buna voe. am vândut a noastră dreapta ocină şi inoşie ce am avut în sat în Nedeiani, la tinutul Cârligaturei de Ja moaşa noastra Marica din uric de la (loe gol) Voda, aşijdere ŞI o răscum- părătură ce au avui strămoșul nostru Gherman, u şesea parte din giumătate dintraceluş sal din Ne- deiani, ce au fost răscumpărat de la mătuşe sa I- linea nepoata Giurgei din ispisoc ce au avut de în- torsătură de la stramoşu nostru Gherman de la A- lexandru Voda acele Pârţi ce au avut şi moșii şi întorsătură în sat în Nedeiani iam vândut dumisale lui Corlat urieariul dirept 25 lei bătuţi, şi neau făcut dumnealui plata deplin şi când am scos noi: aceste părți în vâneare neam întrebat toți frații şi Tăzăşii ce am avut in Sal și nime 
din foamete, ce nau lasat toţi sa perim de foame şi această .tocmală sau făcul dinaintea dumisale lui Patraşco logofătul al _treile Şi Audoca pitariul Şi Gorovei logofat de la visterie și Hoşea şi Si- 

M
t
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lion şi Dumitrașco şi Rugină şi Ursul şi Toader 

vornic de poarta şi Rarmeriţa de la visterie şi lar 

cul diacul aşijdere de la visterie şi Vasile Diacul 

ficiorul îi Mirăutoae de Proceainici și alți multi 

boiari şi voinici denainte din curte maăriei sale lui 

Voda penlru credinţa neam pus şi pecețile noastre 

si aceşti boiari toţi au iscălit şi eu Iftimie Diacul 

am scris cătra acest adevarat zapis. 
leat 7169 Mart î. 

Acta N. A. Bogdan. Iaşi. Surete VI, 110. După datele 

din acest act ne suim cel puţin cu 180 de ani în urmă, 

căci iată spiţa din Nedeiani: Giurgea trăeşte supt Alexan- 

dru cel Bun. El are pe Ileana mătuşa lui Gherman; acesta 

are pe Mărica măritată cu Plote. Marica face pe Căzacu 

şi Nicolae. Copiii acestora Magda şi Gavril vând în 1660 

răzeşia lor din Nedeiani. 
anuopsa „mn MAnpaSupoae. 

CLXX. 

7169 Mart 20. Iaşi.—Serisoarea lui Toma Cantacuzino vel dvor- 

nie ţării de jos în pricina pârei ce au avui la Vodă Pascal cămă- 

raşui de lumini cu Oancea peatru biserica din Turbăteşti, făcută de 

unchiul lor Marco. 

Adeca eu Toma Cantacuzino vel dvornic de 

tara de gos facem ştire. cu aceasta scrisoare a 

noastră pentru o pâra ce au avut inaintea Mariei 

sale Pascal camaraşul de lumini cu Oancea ginerile 

lui Echim şi cu Marco Buciocel pentru o parte de 

ocină din sat din Turbateşti partea lui Marco stăr- 

pul şi cu biserica ce au facut Marco zicând Oancea 

şi Buciocel cu fraţii lor ca acea parte şi biserica 

iaste lor moşie despre unchiul lor Marco. iară 

Pascal aşa au dat samă cum iau dat partea lui 

Marco şi bisericua Toader şi Maria şi Nastasia ne- 

poti de soră și de frate a lui Marco precum niau. 

aratat şi zapis de danie denaintea sfinţiei sale lui 

Sava mitropolit de Suceava să acopere piserica şi 

sa faca tot tar trebui în biserică şi să ţie preut. 

iară Oancea şi Marco Buciocel au vrut să strice
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acea danie şi sa ţie ei partea lui Marco, deci Ma- ria sa vodă ia trimis la noi sai giuderăm şi sa le luăm sama care. vor fi nepoți mai aproupe aceia sa ție partea lui şi să fim voluiei ca partea unchiului său să o vândă sau să o daruiască cui le va fi voia, şi sau aflat nepoți de sora şi de frate Toa- der și Maria şi Nastasia fetele lui Duraleu. iara Oancea şi Buciocel sau aflat mai departe strane. poti lui Mareo pentru aceasta lucru am socotit ea strănepolii săni mai departe nu pot strica dania nepoților celor mai de aproape deci socotim care şau dat pariile bisericei sa fie date nime sa nu sa- mestice la partea bisericei: iar care nuş vor fi dat pârţile lor, ei să le ție iară de nu le vor putea ţi- nea să nu fie volnici a'le darui sau a le vinde altuia numai aceluia ce va liuea bişerica. deci au rămas Toader şi Marco Buciocel cu frații lor dinaintea noastră și din toata legea tarii sa sa ştie. 
u las vleat 7169 Mart 20 zile. „az Toma vel vornic iscal. 

(acta Şaraga, Iaşi. Surete VI, 451). Marco zidi biserica din Turbăteşti după 1620.E£! fa sterp. Am însă de frate pe Echim. socrul lui Oancea, barbatul Titiianei, si pe fa- meia lui Duraleu. Acesta are de liciori pe Touder, Maria şi Nastasia. 
„Actul nostra atinge o. chezliuue de rept civil, iu ceta ce privește gradele de înrudire şi dreptul la suece- siune. Din act relese că şi bisericile erau supuse dreptului comun, în ceia ce priveşte sarcinile de intreiinere a ur- maşilor vechiului ctitor. | a 

| CIXXI, 
7169 Aug. 18. (regeste)—Stefan Vodă întăveste Vânzarea ce Magda 

face în Nedeiani cătră Corlat uricarul jumătate din a palra parte, „larăşi viind înainte dumisali Magda cu fraţii săi ficiori Cazacului Plotei Şi cu veri primaria lor Gavril şi cu frații sai ficioriii lui Neculai Plotei, nepoți Mâricai, stranepoţi lui Gavril de au vândut de a lor buna voe au vândul toata parlea lor din sat din Nedienii tinutul Cârligăturei din a patra
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parte din cot salul Nedeeni. giumaălale ce au avut 
moaşa lor Marica din uric de la , . . voda. aşijde- 
vea şi o râscumpărăâtură ce au avut strâmoşul lor 

Gherman au şăsa. parte din giumaălate de sut ce au 
fost răscumpârat de la mătuşisa Ilinca nepoata 
Giurgii din ispisoc de la Alexandru Vodă, aceste 
pârți leau vândut lui Corlat uricarul. 

let 1169 August 18. 

acta St. A. Negruţi. (Surete VI, 244). 

CLXXII. 

Fără veleat. (prope 7170).—Cartea matilor boeri către! slujitorii 
-de la Fălciu să lese în pace bucatele satului Râuzeşti, fiind ale mă- 
văstivei lui Aron Vodă din țarina Iaşilor. 

+ Pakonnu, legau Rea acre. Toma Barakositio ” Bta 

ABOBHHR Aoatati || 3eman. Ba Bta BucTeph, ckpHeA aă 

roui caviropin  Kapini | Re, -AMEAa KV "TOATE cAVBtat 

MZpin camu AVU 804. 44 uinvrva za | unvavu.  ABAivEz 

Ipe KZ Hi cav AEAVHT. NZpinTEAE Ervannva ae Aa || canra 

MANACTIpE A£ A4 FÎpOH BOA. SHKZNAV RVA TPAELi  BVKA= 

meae || caueei mznzerigi.nenrpv car neirpv Panszipi, neu- 

“mw auka || akez geui Bea ckpicoapa Hoacrpa. ue Rop di 

BVKATEAc aa || uzcripiu cz A€ AZcaanli „păi Maăue. IAPA BVKA- 

"PEACE WZpânia0p || ca avaui. ca Hiv 'TPpamtuii BVKATEAE MANZ- 

cTipin Kz anou A£ BA Atat BUN BAAOBA BE, pi AE Alâpe 

pvuru(nu) ui || auacra Ba ckpnem. | 

_Y dc WKT. E, 

a3 Pzkoeuu, Cexan Bta Awr4T. 

a3 Toma EOpHHk HR. 
Ava Bucrrapuik, 

(acta Saraga, lazi. Surete VI, 44). 

:Surete şi Izvoade IV
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CLXXII. 
Fără veleat, (prope 7170).—Zapise de vânzare prin. care nepotii. lui Toader vând lui Solomon visternicul cel mare pârţile lor din Ne- deiani ot Cârligătura pentru 30 lei. 

Adecă noi Irimia din Romăneşti ficiorul lui Gli- 
gorie nepotul Tatarului şi cu feciorii miei Vasilie 
şi Dumitraşko şi cu vărul mieu Gheorghe feciorul 
Lupului şi cu Nastasie soru saa şi cu feciorii lui 
Istratie, Gligorie și Toader şi cu Dănilă şi sora lui Agafia feciorii Andriicăi din Romaneşti toţi nepoti lui Tatar. Scriem şi mărturisim cu cesti adevărat zapis al nostru de nime siliţi nici împresuraţi câ fiind noi bhpsiţi avulam ocină în Nedeiani ce săutu la tinutul Cârligaturii dinna a patra parte din giu- mătate de saat a patra parte aceia noi cu loţi câți mai sus scriem o am scos vânzătoare și niam intrebat toţi răzeşii şi megieşii ce nice unii nau vrut sa nio plateasca. Mersam şi la dumnealui So= lomon visternicul cel mari căci căi şi dumnealui răzăş cu noi întracel satu Şi niam tocmit cu dum- nealui şi niau plătit dumnealui acea pavle de ocină ce mai sus scriem de niau dat zrei zeci le: bani gata toţi deplin întru mânule noastre şi aceasta tocmală au fost dinnainte a mulţi boiari şi feciori de boiari anume dinnaintea dumnealorsale Dumi- irașco Roşca şi Apostolake Şi lurașco vornici de poartă și dinnainte dumisale lurgai ce au fost va- meş și Corlat Uricariul şi Stefan şi Toader feciorii îi Mirauțoae de Procelniei Şi Matei capitanul de Dageni şi alţi mulţi boeri şi feciori de boeri sau tâmplat întraceastă locmala, Deci si noi toţi va. zându de buuă voie tocmală Şi deplin plată am is. călit și iam pus pecetili intracest zapis ca să
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aibă aşi face şi dumnialui pre acesta zapis şi is- 
pisoace domneşti. 

cuuă nuwăa. (acestea scriem), 
+ Irimie ot Româneşti, + Vasile, ț Gheorghe, 

+ Gligori, ţ Toader, ț Matei căpitan, T Stefan, 7 

Toder, + Enakie. 

az Dumitraşco Roşca vornic iscal, Corlat urica- 

rul, az Rugină dvornic iseal, Postolachi vornic iscal, 

acta St. A. Negruţi. laşi. Surete VI, îî4. Actul a- 
cesta e scris pe aceiaşi hârtie, în dosul actului de mai sus 
din 1174 Ghenar 15. 

Tatarul cel bătrâu are aceşti copii: Gligore, Lupul 
şi Andreica, Gligore are pe Irimia, iar Irimia are de fi- 
ciori pe Vasile şi Dumitraşco. Lupul are de ficiori pe 
Gheorghe şi Nastasia; Gheorghe are de ficiori pe Toader. 

Istratie şi Gligorie ; Andreica are de ficiori pe Dănilă şi 

pe Agafia. - 

Solomon Bârlădeanul se întâlneşte vel vist. cătră 

7170 ; deja în 7171 era vel votnic ; iar apoi ajunge logofăt. 

CLXXIV. 

7170 Maiu 3. Iaşi.— Zapis de vânzare prin care Stefan şi ai: 

lui. strânepoţi Cozmei cel batrân vând lui Solomon Bărlădeanul vek 

vist. partea lor dinu Nedeiani, a patra parte cu 50 lei. 

Adecă eu Ștefan feciorul lui Toader dinu Ne- 

deani, nepotul Giigai şi Dumitru și Chiriac, feciv- 

"ul lui Moisei, şi Gligoraşco ginerile lui Mieluş şi 

Istratie ginerele lui Toader şi Tiron feciorul lrimiei 

şi Calriva tot nepot Gligai strauepot Cozmei ba- 

lrânului de Nedeani, scriem şi maărlurisim cu acest 

adevărat zapis al nostiu cum atu vândut a noastră 

dreapta ocină şi moşie din &umatate de sat de Ne- 

deiani, ce iasle în țiuutul Cârligăturei, a patra 

parte, parle din gios în salişte cu loc în farină şi 

cu fânaț şi cu loc la pădure şi cu tot venitul ce 

se va alege şi acea a patra parte din gumatate de 

sat aceea fiindu lipsiţi cu tolii şi ne având ce une 

upuca: scosuam vânzatoare și veam întrebat râziași 

şi megiaşi ca să o cumpere cui va trebui dintru.



— 179 — 

dâuși, eă nici unii nu au vrul sâ o cumpere, măr- 
sam şi la dumnealui giupânul Solomon visternicul 
cel mare şi neam tocinit cu dumnealui dirept cnci 
zăci de lei bani gata, şi neau plătit dumnealui tot deplin acei bani ce mai sus scriem şi întraceasta tocmala a noastra au fost mulţi boiari şi feciori: de boiari anume dumnealui Rugină şi Uesul vornici de poartă şi dumnealui lorga ce au fost vameş din Voinești şi Corlat uricarul de Turbateşti şi Silion, ceuu fost vornic de Boteaşti şi Pascal feciorul lui Corlat ceau fost camaraş şi lon Bârsa din Nede- iani şi 'Loader Şchiopul de acolo şi Casiăn beat ego ot tam şi Neculai și Assinte deacolo şi Marco Buciuc și lonaşco Ciuc(ă) deacole şi Matei căpitanul de Dajeani şi Costanlin Giupco (uvnke) deacalo Şi 10- vaşco Druga deacole şi 'Poader şi Ştefan feciori îi Mi- răuţoae de procealnici ŞI Simion zat ego ot lam şi Lupul deacolo şi alți multi oameni buni şi bătrâni sau tâmplat întraceasta toemala. deci şi noi loţi care tnai sus scriem dacă am vazut de buna voea torc- mală și plata deplină am iscâlit şi ne am pus pe- ceţile. şi pe acest adevărat zapis ca să aiba ași face dumnealui şi zapise domneşti şi eu Tudosa Dubau biv părcalab am seris, u las ieut 7170 Mai 3. “f Matei căpitan, ț Marco, ț Acsintis,  Necu- lai, + Grigoraş, + Istrate, + Stefan sin Toader + lonaşco, + Costantin, ? Dumitru zăt Mieluş, + Toader. az Silion biv vornic iseal, az Corlat uicar.. is- cal, az Stefau Corlat biv câmaăraş iscal, 

(acta St. A. Negruţi, laşi. Surete VI, 254). 

CLXXV. 
7170 Iunie 6. Jaşi.—Evstraţie Dabija Vodă dă Şi întăreşte ma- năslirei de la Avon Vodă, din țarina Iaşilor o parte de loc din ho- tacul târgului Iaşilor, arâtându:i hotarele. 
Îw Evstratie Dabija voevod cu mila lui Dam. nezeu Domn țarii Moldaviei. Adevaratele cuvintele mântuitorului nostru precum au fost cu putinta a
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le urma dintru adevarata noastră voire şi cea de 
la Dumnezeu dai ănouă mărire și cinste. um socolit 
in ce chip alţi domni ceau fost mai înainte de noi, 
au facut multe lucruri Dune, au miluit şi au înta- 
rit sfintele manastiri. Pentru aceasta şi noi cu aju-: 
torul lui Dumnezeu miluim şi întărim sfânta mă-. 
năslire, ce este aicea aproape de tărgul Iaşilor, zi- 
dilă de răposatul domn Aron Vodă, întru lauda şi 
cinstea sfantului Iera'h şi făcătorul de minuni Ni- 
colae al Miralikiei. carea mănăstire neavând loc şi 
pământ hotarât pentru locuinţa şi hrana pe împre- 
jurul sfintei mănăstiri. Domnia mea am dal şi o: 
am tmiluit cu o parte de pământ din hotarul târ- 
gului nostru al laşului şi să începe acea parle de loc 
în seamne: din matca pârâului Ciricului, de la iazul 
cel vechiu ce au fost a lui Bărboi. lar de acolo drept la 
râsarit pe din sus de fântâua lu uu stâlp de piatră. iar 
de acolo diulul ce să intâlneşie cu Joltova, şi de acolo 
dreptla drumul cel din vale la alta piatră între două 
drumuri. deuci Qrept drumul ce merge lu şapte oa-: 
meni şi să pogoară la fâulâna mica. şi peste valea 
Nechitei la dial mai pe din jos de odaia lui Ilie: 
unde se chiamă şapte oameni. și drumul drept la 
o piatră ce este pusă între râspintenele a două 
drumuri deasupra unde se chiama „Prisecile“ iar de 
acolo In sus pe lânga radiul prisâcilor la bic. şi 
tot Bicul în sus prin dumbrava şi peste drumuşor, 
şi dumbrava în sus înt'e doua movile în dumbrava. 

iar de ucolo până la drumul cel mare unde cade: 

la Pitaroaie la altă piatră diu sus de acel drum îu 

coasta dialului. jar de acolo drumul în jos spre ra- 

sărit până la marginea dumbravei, iar de acolo la-. 

săm această parte şi sa întuarce cătră miază noapte 

mii din jos de doua rămuri și auume : Gaozul şi 

Perivoli şi să pogoară sub Bicul cel mare, la Peri= 

voli la un râmnic mie unde sant 5 râchiti însâm- 

nate. şi de acolo la dial la movila mare deasupra
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veadiului Micăi. iar de acolo de la movilă pănă la mo- vila ce este săpată în vârful ei și este piatra pusa în- trânsa. iar de acolo în sus prin dumbrava şi peste drumul cel mare la alt drum în sus drept locul unde mai e dialul la movila hotarului târgului laşului, ce este lânga dânsa piatră pusă : unde să împreuua cu hotarul satului (Oişanii) a sfintei manastiri a A- gapiei. lar de acolo drept catră apus, întoreândusă în jos spre hotarul Coţmăneştilor pe deasupra _ră- diului Coţmanilor la o piatră în țarina unde să îm. preună trei hotare. hotarul târgului Iașului şi ho- tarul satului Fetioneştilor şi hotarul Cotmaăneştilor. iar de acolo printre acele trei hotară în givs spre apus la un pisc, la insăși piatra ce este deasupra Hărtopului unde sa impreună cu hotarul satului Po- sadnici, iar de acolu drept peste (loc gol) pănă la drumul cel mare şi vulea Prosadnicilor pânâ unde cade în pârâul Ciricului la iazul manastirei ce este mai în jos în dreptul mănăstirei de mai sus scrisă şi de acolo tot matea Ciricului pe vale în jos până în iazul cel vechiu, carele a fost a unui Bărboiu' Atâta este tot hotarul acei părți de loc pe împre- jurul sfintei maănastiri Aron Voda de unde sa în- ceput întăiu a masura şi cine după ducerea noastra din lumea aceasta va lua stăpânirea Moldovei, sau din prea iubiții fiii domniei mele sau din neamul nostru sau oare pe cine Dumnezeu va alege, sa nu strâmute aceasta a noastră miluire şi danie. cei nai ales să aiba a înlări ca sa fie sfintei _manăs- iri neclintit niei odata în veci. Iar cine se va is- pili a strica aceasta a noastră danie şi miluire săi strice. Domnul Dumovezeu trupul și sufletul lui Şi să fie de tot niamul creştinesc neertat. Şi de svnta bi- serică a lui Dumnezeu despărţii ca şi însăşi acei hulitori de Dumnezeu și protivnieci lui Dumnezeu, nevrednici ceriului şi pământului eretici ŞI sa fie proclet în veci ca Ghiezu, şi săi soarbă pâmântul
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ca pe Korei, Datau şi Aviron, care nau ascultat în- 
văţatura adunărei lui Israel. şi sa aibă a da ras- 
puns înaintea judecaţei lui Christos, și săşi ia plata 
în nerăcorita muncă a focului de veci cel nesfârșit 
amin. şi întru mărturia adevărată a noastrei danii 
şi miluire în loc de pecete aurită, punem pe cei 
vrednici de credință. Patru arhierei ai scaunelor 
celor svnte a țarii noastre : preaosfintitul mitropolit 
al Sucevei şi a toata ţara noastră arhiepiscop Sava. 
și iubitorul de Dumnezeu episcopul Romanului pă- 
rintele Dosotei. şi de Dumnezeu alesul părintele 
Teofan episcopul Rădaăuţului. şi prea iubitul pârin- 
tele Serafim episcopul Huşului. Aşijderea şi tot sin- 
glitul nostru : cel de bun neam dumvealui Raco- 
viţă Cehan marele logofat şi întăiul şezătoriu în 
«livanul vostru. şi dumnealui Toma marele vornic 
de ţara de Jos. și dumnealui Ilie Şeptelici vornicul 
de ţara de sus. și dumnealui Nicolae Racoviţă hat- 
man şi pârcălab Sucevei. și dumnealui Miron Cos- 
tin parcălubul de Hotin. şi dumnealui Tâlmaci păr- 
călabul de Neamţ. şi dumnealui Duca marele pos- 
telnic. și dumnealui Iordache Cantacuzino marele 
țiitor de sabie. şi dumnealui Grigoraş paharnicul. 
Şi dumnealui Solomon Bârlădeanul vislernic, şi 

dumnealui Miron Bâcioc stolnic. şi dumnealui Toa- 
der comisul şi eredința tuturor boerilor noştii a mari 
şi mici. Şi pentru mai mare încredințare a celor de 
mai Sus însemnate am iscălit cu însăşi mâna noa- 
stră şi soborniceasa pecete u stăpânirei noastre am 
dat ca să o spânzure la dânsa. În scaunul cetaței 
noastre a Iaşului. la anul 7170 luna lunie 6 zile. 

(acta Şaraga, Iaşi. Surete IV, 466). Tălmăcit în 1789 
Aug. 6 de Gh. Evloghie dascal. Copia serisă de Domeţian 
arhimandritul şi egumen mâănăstirei Aroneanu (reoâ6y 80- 
mestâvos ăpămpavâpiens Xa nouă vis abrijs povis. sextut 
slavon se găseşte reprodus în hrisovul de întăritură şi de 
învoire a lui Antonie Roset Vudă din 7184 Dec. 20. (Su. 
rele şi Izvoade IV, 91).
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CLXXVI 
7170 Iunie 15. Iaşi.—Zupis de vânzare prin care lonaşeo vek hatman cu ai lui toţi nepoți lui Berezan vinde lui Solomon vel vis: ternie eu 61 lei părțile lor din Nedeiani şi din stâlpul lui Berezan. 

Se ubo mi az lonaşeo cel bătrân şi Catrina fe= 
meia lui Gheorghie cu feciorii mei, Toader și cu. 
Mărie nepotii lui Berezan, şi Istrati aşijdere nepo- 
tul lui Berezan şi Nazarie şi Aniţa fetele lui Ignatu 
nepotul lui Berezan scriem şi marturisim înşine pre noi cu cesti adevarat zapisal nostru cum noi de pime 
siliți nici asupriţi ci di a noastra bună, voe am vân- dut a voastră dreaptă ocina și moşie dia satu din. Nedeiani partea lui Berezan din jumătate de sal din partea de sus a treia parte cu vatra satului şi cu hălăşteu şi din cămpu şi din ţarin și cu tot ve- nitul ce se va alege, o am văndut dumisale lui So- lomon marele visternic şi jupăânesii dumisale dreptu 65 lei casă hii dumilor sale dreptă ocină şi moşie. Şi aceasta tocmal sau facut dinaivtea dumi- sale Nenului ce au fost logofat al [I-ie şi a lui Ru- gin şi a Roşcâi şi'a Ursului. şi a lui Apostolache şi a lui Enachie vornicii de sloată şi a lorgai ceau fost vameş mare, şi a lui Dumitraşeo ceau fost vor- nic de gloată, şi a lui Tudosie Dubau ceau fost pâr- alab şi a Irimiei de Româneşti şi a lui Gheorghiță de acolo şi a lui Vasile de acolo sinz Irimie si a mulţi boeri şi feciori de boeri şi oameni buni. Deci pe acest zapis sași faca dumnialui şi dresa domneşti ŞI penru credinta neam pus peceţile şi isealiturile să sa ştie. u las leat 7170 Iunie 16. Ursul l. p., Enachie ]. P., T lonaşeo, ţ Luchiian sin Gheorghie, T Istratie, +; Nazarie, + Aniţa, + Gheor- ghița, + Irimie, + Vasilie, az Rugiuă vornic iscal, (m. p.), Tudosie : Dubau biv bărcalab iscal (wm. p-), az Neaniul vtori logofat iscal, az Dumitraşco biv Vis- ternic iscal, az Dumitraşco Roşca dvornic iscal, Fos- tolache vornic IScal, az Dumitraşeo biv vornic. acta St. A. Negeuti. Iași. Surete VI, 192 

P
a



— 111 — 

CLXXVII. 
„7170 Augusl 1. Iaşi. —Evystratie Dabija Vodă dă şi Intăreşte 

Ini Racoviţă Cehan vel logotă drepţii săi țigani holopi (robi) moş- 
teniţi de la unchiul său lonuşeo Cehan după zapise de danie de la 
alti domni. . 

Iw Istrate Dabija Voevod cu inila lui Dumne- 
zeu Domn ţării Moldaviei ; iata cinstitul nostru 
credincios boiarin Pan Racoviţă Cehan vel logofat 
iam dat şi iam întărit pre ai săi drepți holopi ţi- 
gani din ispisoc de dănie şi miluire și răscumpară- 
tură ce au avut unchiul lui lonaşco biv vel vor- 
nic, ot Miron Barnovski Vodă şi de întăritură dela 
Alexandru lliaş Voda şi de la Vasile Voda, anume 
Petrica ţiganu şi Macovei cu femeia şi copii lui, şi 
Maftei feciorul lui Macovei cu femeia și copii lui 
şi Bejan cu femeia şi copii lui care acești ţigani 
fostau drepţi ţigani gospod. şi iarăși Toader ţigan 
cu femeia şi copii lui anume: Zagul și Tănasachi şi 
cu sora lor Maria din ispisoc de cumpărătură de la 
Eremia Vodă, care au avut, Ionașco Cehan vorni- 
cul, care au cumpărat de îa lonaşeo biv stolnic și 
iarăşi Constantin ţiganul feciorul lui Ursu tiganul 
cu feciorul lui care lau cumpărat singur boiarinul 
noslru de la Iamandi ficior lui Euachi ot Vaslui, 

din ispisoc de cumpărătură de la Ghiorghie Stefau 
Voda şi iarăşi lonaşco Caldarariu cu femeia şi co- 

pila lui Maria; şi iar dăm şi întărim alte salaşe de 

tigani, anume: Vasilie Moţoc ţigan cu femeia ŞI 

copii lui, din ispisoe de danie şi miluire, care niau 

aratat de la Ştefan Voda ficior lui Vasile Vodă, 

pentraceia aceşti țigani mai sus scrişi ca să fie bo- 

iarinului nostru lui Racoviţă Cehan vel logofăt drepți 

robi în veaci neclătiţi şi alțisă nu să amestece. 

u las vleat 7170 August 1. 

acta Şaraga laşi (Surete VI, 503). „Suret ce sau scos 

pre rumănie de ţiganii jupânului răpăusatului Racoviţă Ce- 

han vel logofat“. 

Surele şi Izvoade IV 23
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CLXXVIIII, 
7171. (1663). Zapis de vânzare de tigani, prin cara Jupâneasa Ancaţa viude lui Coman căpitan o copilă de ţigan de 2ani drept 5 zloți. 
Adec eu jupnisa Ancuta înpreun cu fiemia Stanca scrisam zapisul | nostru ca sa fie di mari cre. dință la măna dumnelui Coman Capt şa jupnesei dum | nelui unum Despa ŞI a ficorilor lui căț. Dumnezeu “le va dărui cum saş ştie că lem vândut; dumuelor o copilă de ţigan anum Stanea fata Vasilcăi ligan- cii direptu 5 zt. | şi acesta copilă o am vandut pen- lru o datorie u socramea pentru cau fost socramia datori | lui Gherghie sau Ilie pah. ot Traşor. dit au vinit Gherghie de miu luat un țigan al meu anum Îndsie | şi lau vândut lu Enului ot Calaneşt dit eu am vandut acest copilă dem luat ban di mem răs- cum | părat țiganul. şi ucest copil cand o am van- dut au fost de2 ai dit săi fie dumnelui stata ; toar în vet, şi la acesta tocmel] tosiau mulţi boiar bun marturie anum Dragan iuz li Barbul iuz |i "Tancul i uzi Tanasu Cupeţi vladut vt. porlar şi peulru | cre. dinţa nem pus şi peceţii. pis 2 di It. 7471. | AZ Ancuţa i Stanca, az Dragan iuz, Stantul iuz, Barbul iuz, eu Mirica, eu Antonie cluciar. 4 Yuvăste OTET opoe LUTACO TA avbday, 

acta propria. Surete VI, 192. 

CLĂXIX. 
7171 Ghenar 14 laşi. —Zapis de vânzare Grozavei, nepoată lui Tatar vind lui Solomon Bă cel mare de ţara de Jos pentru 40 lei părţile ei d 

prin care nepoata 
rlădeanui vornicul 
in Nedeiani. „__ Adec eu Neculai ȘI cn fâmeaia mea  Maărica ȘI cu coconii noşiri Vasilie ŞI Grozava, carii sinlu nepoți Grozavei din Nedeiani, scriem si mărlurisim cu cestu zapis al nosiru, cum noi de nime nevoiţi Dic! asupriţi nici siliți. ce noi de bun voia noa- stră, am văndut a noastra dreaptă ocina si moşie ŞI casă cu grajdu şi cu alte hiaiuri ce sântu pre- Sur cas şi cu loc de prisae in iazu din coastele
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satului cu prisacă şi în prisac 3 stup şi pomi, care o- 
cină ne iaste moșie în satu în Nedeiani de pre moaşa 
noastră Grozava bepoata lui Tătaru, ce se va. a- 
leage partea noastră din partea moașşei noastre Gro- 
zavei. Am vândut dumnealui Solomon Bârlădeanu 
vornicul cel mare de țara de sus drept 40 de lei, 
gi această tocmală au fostu dinaintea dumnialor Du: 
mitraşcu Roşca, şi Ursul şi Enachie şi Dumitrașco 
vornicii de poartă şi dumnealui D. Gavrilaş jitnice- 
riul al III-lea ficiorul Nianiului. Silion din Botești 
ceuu fost vornic şi lorga ceau fost vameş din Voi- 
nești şi Corlat. uricariul din Turbăteşti şi Toader 
din Nediani şi Ion ot tam și Marco Bucioc ot tam 
şi Mateiu capitanul din Dâjăni si pentru mai mare 
credință neam pus peceţile și am iscalit ca să să 
ştie. u las leat 71714 Ghenar 11. 

az Dumitrașco Roșca vornic, az Silion biv vor- 
nic iscal, az Gavril Neaniul jicnicer iscal, ţ Maltei 
căpitan, + Marco Bucioc, + Toader, + loau, 1 Ena- 
che vornic (|. p.), Iorgu dvornic 1.p., Corlat iseal, 
SIBHAEBHXOA RA 'ToE rhkitac. (neam prilejil la această 
tocmala. 

(acta St. A. Negsutţi, laşi. Surete VI, 115). 

CLXXX. 
7171 Mari 22. Iaşi.—Zapis de vânzare prin care străoepoţii lui 

“Tătar bătrânul din Mogoşesti, Iaşi, vând lui Solomon Bârlâdeanul cu - 
4 galbeni părțile lor din Nedeiani ot Cârligătura două părţi dina 
patra parte. 

Adecă eu Vasilie şi lonaşco şi Constantin şi 
Savasiia feciorii Floriidin Mogoşăşti, nepoti Groza: 
vii din Nădaiani, ce au fost nepoată lui Tătar bă 
trânul. de acolo, şi Apostol feciorul lui lonaşeu fe- 
ciorul Grozavii nepotul lui “Tâtar batrânul. scriem 
şi mărturisim cu acest zapis al nostru, cum noi de 
bana voia noastră am vândut a noastră dreaptă 
ocină şi moşie ce am avut despre mosşa noastră 
Grozava nepoata lui Tatar bătrânul în Nedeiani
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ce sunt la ţinutul Cârligaturii, partile noastre ce 
să vine cu tot locul cei pre partea noastra din 
stâlpul Grozavii nepoata lui Tatar din a patra parte 
doao părţi și rămâne întracest stâlpu nevândut a 
patra parte a unui frate a Grozavii carele îi fac 5 
ughi pol aceste părti ce nis nouă moşie, noi lam 
vândut dumisale lui Solomon Bârlădeanul vornicul 
cel mare de ţara de sus, drep! patru galbeni bani 
gala şi neau plătit dumnealui tot pe deplin aceşti 
bani ce mai sus scriem întru mânule noastre şi 
tocmala a fost dinaintea a mulți boiari și feciori, 
dinaintea dumilorsale Dumitraşco Roşca şi Ursul şi 
Beldiman și “Toader Vetriș vornicii de poartă şi di: 
naintea lui Corlat Uricarul ŞI Silion biv vornic şi 
lonaşcu feciorul Caărstii vornicul de laşi şi Matei ca- 
pitanul de Dâjeni şi lon Batcă din Nedeiaui şi Marcu 
Bucioc de acolo şi Toader Șchiopul de acolo şi a multi 
boeri şi feciori de boeri sau tămplat întuaceasiă 
toemala şi pentru credinţă noi toţi am isealit casă 
aibă dumnialui aşi face direse domneşi pe acest adevărat zapis al nostru Aa ce shaem. 

u las leat 7171 msta Martie 92. 
T Vasile, + louâşceo, + Constantin, ș Savasie, 

T Apostol, + [on Bateă, + Toader Şchiop, + Neculai, + Marcu, 1 Matei căpitan, az Dumilraşco Roşca dvornic, Ursul vornic, az A. Corlat uricariul iseal. prilejibom. vă toe tocmejlo —— (neam prilejit la această tocmala). 

acla St. A. Negruţi, Iaşi, (Surete VI, 89). 

CLXXXI. 
„7121 April 9. Iaşi.—Evstratie Dabija Vodă întăreşte maănăstirei lui Aron Vodă din țarina Iaşilor cu uric mare toate daniile şi mi. uirile de moşii, vii ŞI tigani de Ia diferiți domni ŞI feţe hoeresti. 

In numele Tatălui şi a Fiului și a Sfântului Duh cei slinte cel de o ființa dataloarei de viata şi nedespărţitei Troiţe. lată eu robul carele ma închin şi
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slujesc şi lucrez cu duhul meu Pravoslavnicul domn 
Noi 1o Evstratie Dabija voevod. Cu mila lui Dum- 
uezeu Domnul pământului Moldaviei. Fiindcă au 
blagoslovit cel prea bun dătatorul bunztăţilor acel 
care mau ales din pânticile mamii mele şi miau 
dăruit Domnia şi oblăduirea ţării din . nemărginita 
şi bogata mila sa. pentru aceia se şi cuvinea mul- 
tumi lui Dumnezeu pentru ca niau deschis nouă 
uşa milostivirei şi lumina cunoștinței de am văzul 
şi am cunoscut că nici o slavă nu este pe pământ 
neschimbata şi neîinpărtăşită morţii, ci ca ilourea 
să vestejeşte şi ca visul degrab se trece şi se visi- 
pește omul. Drept aceia cu bună vointa Tatului şi 
cu dinpreună voința Fiului şi lucrarea Sfântului 
Duh bine voitam Domnia mea, cu deosebită bună 
voire cu curată și luminată inimă din tot sufletul 
nostru cu agiutorul lui Dumnezeu şi cu blagoslove- 
nia a patru Arhierei ai noştri ai Moldaviei: kir 
Sava arhiepiscop şi Mitropolit Sucevei şi kir Do- 
softei episcop (Romanului) şi kir Teofan episcopul 
Radautului şi kir Serafim episcopul Hușului şi cu 
voința a tot sfalului nostru a boerilor noştri ai Moi- 
dovei mari şi mici şi a tot singlitului domniei mele 
am râvnit precum şi alţii de mai înainte întru fe- 
ricire odihniţi domni ceau fost mai înainte de noi 
cari da (lipsă) şi întâria sfintelor biserici şi, mă- 
năstiri întru acelaş chip şi domnia mea primind a- 
giutorul lui Dumnezeu am înoit şi am întărit sfintei 

noastre rugatoarei mănăstiri ce se numeşte a lui 

Aaron Vodă în farina târgului Iaşii unde este 
hramul sfântului Ierarh a lui Hristos şi fâcătorului 
de minuni Nicolae al Mieralichiei (lipsă) Moldovei 
pe.a ei drepte ocini şi moşii danii şi cumpărături 
de la ai sai întru fericire odihniţi ctitori dintrale- 

sale drepte privilegiuri și drese ce neau arătat de 

la toţi bătrânii domni ceau fost mai înainte de noi 

un sat anume Ranzeştii cu (lipsă) pe Prut în tinu-
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tul Falciului și cu toate balţile sale şi cu jumatate 
din Hârceata în semne şi cu alt sat anume Avere- 
știi cu tot venitu! pe Kraeau în ţinutul Niamtului 
şi cu mori în Cracâu care acest sata fost supus oco- 
lului târgului Pietrei şi aceste doua sate au fost 
dreapta danie şi miluire sfintei manăstiri de al sau 
ctitor Aaron vodă din uric de danie şi wmiluire ce 
are sfânla mănăstire. Drept aceia să fie sfintei ma- 
năstiri cu tot venitul şi de la Domnia mea Şi tij 
dăm (loc gol) lui Aaron voda satul Seliicănii cu 
loc do moara în apa Başăului în ținutul Doroho- 
iului ce au fost supus ocolului târgului Ştefâneşti, 
care este dreaplă danie şi miluire din uric de la 
lapcul voevod. Drept aceia să fie sfintei mănăstiri 
şi de la domnia mea cu venitul. Și tij dam 
mânăstirei lui Aaron Voda satul (Nicoreștii) pe 
Cracău în ţinutul Niamţului cu mori în (racău din 
uric de danie și miluire ce are sfânta mânăstire 
de la. Patru voevod. drept aceia sa fie sfintei ma- 
văstiri şi de la domnia mea cu tot venitul şi tij a 
ireia parte din satul Ochinteştii din ţinulul Sorocii 
de la (loc gol) acea a treia parte este dreaptă danie sfintei mănăstiri de la Nastasia Oproae pentru su- Metul său, drept aceia să fie sfinlei mănăstiri cu tot venitul şi tij dăm și întărim mai sus numitei sfintei mănăstiri un sat anume Ştorov şi eu loc de mori în Cracău cei în tinutul (Neamţului) care sat au fost drept domnesc supus ocolului târgului Petrei din uric de dănuire şi miluire de la însuşi Petru voe- vod. drept aceia să fie sfintei manastiri şi de la domnia mea cu tot venitul şi aşijderea. satul Pâr- liţii în ținutul Sorocii din ispisoc de danie şi mi- luire ce au avut sfânta mănăstire de întăritura (loc gol) care acest sat este danie şi miluire sfn- tei mănastiri de la Leondari vameșul cu limbă de moarte și sau scris numele lui la sfantul ma- vele pomelnic: iar lui iau fost dreapta cumpăratura
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de la Evstralie logofatul pe ai sa; drepti bani iar 
lui Evstratie iau fost danie de la Moise Movilă voe- 
vod, drepl aceia să fie sfintei manastiri cu totvenilul şi 
tij cinei sute şi zece stânjeni din satul Mierăeştii care 
viue în tivutul Tecuciului pe apa Bârladului din 
vatra satului şi din câmp şi dintrapă și din țarină 
şi din lot venitul din ispisoc de danie şi miluire 
ce au avut sfânta măaăstire . . . . voevod de în- 
tăritură și stalpire și au ales toate părtile de cum- 
părătura precum că părțile aceste de sat sântu 
dreaptă danie şi miluire sfintei mâănastiri de la E- 
nachie Postelnie cu limbă de moarte iar lui iau 
fosl dreaptă cumparătură pe ai săi drepți bani 
de la multi oumeni ...... . numiţi în ispisoace 
și întralor zapise şi alta parte de ocină dintracelaş 
sat Mieraeşiii toala parteu câtă se va alege lui Ma- 
carie fiul lui Neagul, care aceasta parte de ocină 
monahii singuri au cumpărato drept do: boi şi un 
cal prețuit drept patrusprezece galbeni ungurești 
dintracesta . . . . . . fiul Neagului. Drept aceia ca 
să fie sfintei mănăstiri și de la domnia mea cu 
tot venitul și tij jumatate din sat din Coropeeni pe 
gârla Scuwmpâi ce este în ţinutul Iaşului dia tot lo- 
cul cu tot venitul care această giumătate de sat 
au fost danie și miluice sfintei mănăstiri de Ia lo» 
naşeo Coropcă şi de la Tărauca pentru ....,.. 
părintilor lui iar lui ia fost dreaptă ocină şi moşie 
din ispisoc de danie şi întăritură de la însuşi dom- 
nia mea drept aceia să fie sfintei mănăstiri cu tut 
venitul şi tij dam şi întârim sfintei mănăstiri giu- 
mălate de sat Felioneştii şi giumătate de sat Cot- 
măneştii cu vad de moară în Jijia cei mai în gios 
de Sfânca în ținutul laşului aproape de hotarul 

Această moşie a Mirăeştilor o au fost schimbat Iegumenul cu 
Gheorghiţă pitar tatăl lui Apostol post. şi au dat alte părți de mo- 
şie anume Tăişanii şi Dăneştii aici aproape la Prut fiind pentru mai 
folosul mănâstirii precum sau văzut şi zapisele schimbului cu pete- 
tea sfintei mănăstiri şi a săborului. (Nota tălmăcitorului Hrisantie).
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Posadnieilor cu tot locul şi cu tof venitul ce sant 
sfintei mănăstiri în schimb -cu Gheorghe Jora 
pârcalabul aceste de mai sus scrise giumătaţi de 
sate şi iau dat lui părinţii călugări drept schimb 
o silește anume Selcianii pe Başen în ținutul Doro- 
hoiului. drept aceia să fie sfintei manastiri şi de la 
domnia meu cu tol venitul şi tij loc de 14 dughene 
în târgul Iaşii cu loc de pioniţă la ulița nouă. 
care însuşi acei părinţi monahi şi ieromonahi losif 
iegumenul și cu tot soborul au cumpărat acel loc 
de la Dosoftgi iegumenul şi Macarie proiegumenul 
şi de la preotul Dionisie şi de la tot soborul sfin- 
tei mănăstiri Hlincia drept două sute cinei zeci lei 
bătuţi din ispisoc de cumpărătură de la Vasile voe- 
vod. drept aceia să fie sfintei manastiri cu tol ve- nitul şi tijo prisacă cu livezi ce este în făgărişul ma- năstirii Hlincea pe căre au dato ŞI au daruito Anna Musteţoae din tărgul laşii pentru barbalul său şi 
sufletul ei ca sa fie pomeniți în sfântul marele pomelnic şi tij patru fălci de vie la Cotnari ceau fost de cumpărătură lui Radu voevod de la Constantin Ce- lebiu vărul lui Chiriță postelnic şi au dăruit şi au miluit cu aceste vii pe sfânta mănăstire lui Aaron Vodă însă doua falci. sânt în dialul lui Balmeş şi două falci sant... ŞI lij o alta falce de vie la Cotnari în dialul Cârjaştii ce este dreaptă dauie şi miluire de la Gheorghe Jora părcalabul şi soția lui Maria pentru sufletele lor şi tij alte două falci de vie la Cotnari în dialul Mândrul cu cramă ŞI pivniţă . ... . . penteu sufletul fiului ei Ştefan pos- telnic ŞI tij doua: falci de vie la Zlodinea aproape de via părintelui Mitropolitului Savva ce au dai și au miluit Sfânta mănastire dumneii Safta Praăjasca fiica lui Gramaă stolnic pentru sufletul barbatului ei Grigorie Şi ii) o vie la Cotnari în Buhalniţa care însuşi părinții monahi de la sfânta mănăstire Aaron voda Şau cumpărato cu drepţii săi bani. şi lij o vie la
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laşi în dialul Vacota ce au fost dată sfintei mănas- 
tiri de la un om anume Nanu pentru suflelul lui 
şi tij o altă vie ce este 'arăşi în dialul Vacota din 
laşi care însuşi părinţii r.:onahi şau cumpărato de 
la Vasile fratele lui Ilie din laşi drept opt taleri şi 
ti) două vii care cuprind patru falci de vie la Iaşi 
în dialul Şorogari .....- vii şi fălci de vii. drept 
aceia să fie sfintei mânăstiri și de la doinnia mea 
cu tot venitul şi tij dăm şi întărim sfintei mănăs- 

tiri o bucată de loc din hotarul târgului lași de 
prin prejurul mai sus numitei mănăstiri Aaron 
Vodă în semne; ce au avuto sfânta mănăslire . 

- ..... începândusă acea bucata de loc din matca 
pârăului Ciricului din iazul vechiu ce a fost a 
Bărboiului spre răsărit în pisc pe din sus de iân- 
tână la un stâlp de piatră şi de acolo dealul pe 

lângă rupturile galbine, iar de acolo drept pe dru- 
mul pe dinu gios la altă piatră la şapte oameni și 

se pugoară la fântâna mică şi peste valea Nechitei 

la dial pe din gios de odăile şi drumul drept 

la piatra ce este pusă între raspântiile a doua dru- 
muri, iar de acolo pănă vârful prisăcilor iar de 
acolo prin rădiul din muchie în deal pe lângă dum: 
bravă (la buor şi tot buorul prin dumbravă şipeste 
drum între 2 movili în dumbravă la marele șleah, 
ce vine) la Pităroaia la alta piatră pe din sus de 
drum în coasta dialului iar delaacest drum în gios 

spre răsărit pănă la marginea Dumbrăvii iar de a- 

colo întoreând cătră amiază noapte şi pe din gios 

de două rădiuri anume Căozul şi Grădinile şi se po- 

goară sub muchia (Perivole) cea mare a grădinii 

(la un rămnie mic unde sânt 5 râchiti cu semne; 

iar de acolo bic.) la dial la movila cea mure dea- 

supra rădiului mice deacolo din movilă ce este în 

vârv sapata și este piatra pe dânsa iar de acolo 

în sus prin dumbravă și peste drumul cel mare 

pe alt drum în dial pe podiştot drept dialul la o 

Surete şi Izvoade IV 24



— 186 — 

movilă (hotar targului Iaşilor, ce este pe dânsa pusă 
pieire), unde se împreună cu hotarul satului Ocşenii 
a sfintei mănastiri Agapia iar de acolo drept cătră 
apus întorcând la vale pe lâugă hotarul Cotmâne- 
şlilor pe diasupra rădiului Cotmanului la un stâlp 
de piatră la țarina unde să împreună trei hotară : 
hotarul târgului Iașii și hotarul satului (Fetionești 
şi Coţmăneşti iar de acolo) pintre aceste trei ho- 
tare în gios spre apus în pisc la o piatră deasupra 
unui hârtop unde să împreună hotarul satului Po- 
sadnici iar de acolo drepl peste drumul cel mare 
ce merge la târgul Iașii la fântâna Cercelul şi apoi 
drumul cel mare pe valea Posadnicilor, pâna unde 
cade în părăul Ciricului la un iaz în faţa maănăstirei 
şi de acolo toata matca Ciricului la vale pe diu 
gios păn la iazul vechiu ce au fost al Bărboiului, 
atâta iaste tot hoarul acestei bucăţi de loc împre- 
juru! sfinlei mănăstiri ; Şi tijam dai sfintei manastiri 
mai sus numite pe ai sai drepți robi salaşe de ligani 
ce au avut sfânta mănăstire de danie ŞI miluire şi cum- 
părătură anume Bâban cu femeia şi copii lor Andrei, sin Gheorghie, Roşca şi Constantina cu femeia sa Berva 

> es» + Sin Simion Brânza şi Gavril cu femeia şi copii lor Măndica şi Mihail Brânza: şi Costea și loan sin Trifan şi Petrakie cu femeia ŞI copii lor Andrei şi Florea şi .... . sin Iguat şi Grigorie Chichiţa cu femeia şi copii lor... ŞI Nacul sin Grigorie cu femeia sa şi loan cu femeia sa Mă- rica și copii lor Irina şi Cogârlan sin Irimia Cârnui și Grigorie sin "Teodor Bolon şi Maria sora lui şi Aniţa şi Simion cu femeia şi. cu „copii lor Andrei sin bătrânului Nistor din ispisocul de danie şi înta- We... . Pentru ca sâi fie sfintei mănăstiri şi de la domnia mea cu tot Venitul. drept aceia a- ceste de mai sus numite sate și fălci de vii şi du- Shene cu pivnița şi prisaci şi locul în semne prin prejurul sfintei manastiri ŞI salaşe de țigani care
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sau scris mai sus adică Rânzeştii pe .... și cu 
giumătale din IHărciata şi Avereştii pe Cracău în 
tinutul Niamiului şi Seliceanii cu vad de moară pe 
Başeu în ţinutul Dorohoiului și Nicoreştii cu mori 
pe Cracău în ținutul Niamţului şi a treia parte din 
Onehiteşli îv ţinutul Sorotii şi parte din satul Mi- 
răeştii cu vii pe Bârlad în ținutul Tecuciului şi giu-: 
mătate de sat din Coropeeni în ţinutul laşii şi giu- 
maătate de sat Fetioneştii şi giumâtate de sat Coţ- 
măneştii care amândouă sânt în ținutul laşii şi 14: 
dughene cu pivniţă în târgul lașii . . . . în Cotnari 
şi două vii în Vacota de lângă laşi şi doua vii în 
Şorogari de lânga laşi şi o bucată de loc cu semne 
înpregiurul mâuăstirii dia hotarul târg gului Iașii şi 
drepții robii tiguni să fe sfintei mănăstiri lui Aaron 
Vodă cele de mai sus scrise drepte ocini şi danii 
şi cumpărături ..... cu tot venitul nesirămutat 
nici o dinioară în vecii vecilor. lar hotarul tuturor 
de mai sus numitelor sate sa fie despre toate păr- 
Hile pe unde din veci au urmat, iar la aceasta iasle 

credinta domniei mele lo Evstratie Dabija voevod 
(credinţa boerilo+ noștri „) credinta dumisali Toma Can- 
lacuzino vel vornic ţării de gios şi credinta dumisali 
Solomon vel vornic ţării de sus, credinţa dumisale Ni- 
colae Racoviţă hatman, 'eredința duwmisali Miron şi Mo- 
toe părealabii de Hotin, credinta dumisali Talmaciu 
părcalabul de Niami, eredinţa dumisali Stamati vel 
postelnie, eredinţa dumisali Iordachi vel (orijnie) ere- 
dința dumisali Duca vel visterie, credinţa dumi- 
sali Mirou stolnic, credința dumisali Tudorașco co- 
mis şi credința a tuturor boerilor noştri mari şi 
mici, iar după viaţa noastră şi domnia pe cine va 

alege Dumnezeu din copii noştri sau din niamul 

nostru sau iarăşi pe ori care allul de a fi domn 

pământului nostru “Moldaviei sa nu strice a noastră 

danie sfintei manastiri ci mai vârtos să deie ŞI să 

întariăscă, iar dacă cineva sar ispiti de a strica a
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noastră danie şi aşăzământ, sal strice pe dânsul 
mânia lui Dumnezeu cel ce a facut ceriul şi pa- 
mâulul și de precurata sa Maica Fecioara şi de trei 
sute cpisprezece părinţi cei din cetatea Nikiei cari 
au luminat şi de cei 4 Evanghelişti şi 'de doispre- 
zece Apostoli şi să aibă parte cu luda și cu de 
trei ori blăstămatul Arie în muncile de veci. lar spre 
mai mare tărie şi întăritură tuturor acestor de 
mai sus scrise am poroncit credinciosului nostru 
cinstit boeriu Racoviţa Cehan vel logofat ca să scrie 
şi pecetea noastră să o lege catra acest adevarat 
hrisov al nostrru.  Serisusa în scaunul oraşului aşi, 

la anul de la zidirea lumii 7171 April 9. 
lo Evstratie Dabija voevod. 

(acta Saraga, Iaşi. Surete VI, 443). 
In 6 lunie 1662 călugării de la Aroneanu capătă do- nația locului din hotarul Iaşilor de la Evstralie Dabija, şi la 1663 April 9, deci după 10 luni călugării vin şi reino- esc toate daniile vechi şi cu cea nouă a lui Evstratie Da- bija Vodă. 

„Textul uricului de danie şi întăritură a lui Istratie Dabija a fost tradus de 2 mari tălmăcitori de slavonie: Gh. Evloghie dascal în 1789 Aug. 6 (Surete IV, 175), şi Hrisantie eromonah la Golia în 1835 Mai 4. O deosebire se vede intre aceştia: râpa na ASpor8 npii CTpEMAFHA Moa- "ToRa=dealul ce să întâlneşte cu Joltova (Evloghie),==dealul pe lângă rupturile galbene. 
pEA Hă BHKA, H cRE BHka pn Aoporu=—rădiul la Bic, şi tot Bicul mai Sus prin dumbravă (Evloghie), muchia şi tot muchia pria dumbravă (Hrisantie). Aici sux e buor, sem- nul ce se pune pe copaci şi rădiu la buor, și tot buor pre dumbrravă şi ” NOA EHKA Reankaa= supt Bicul cel mare (Evloghie)= supt muchia cea mare (Hrisantie), supt buorul cel mare. „__ BEAIASE MhHrn= rădiului Micăi (Evl.), rădiului mic (Hrisantie). 
Traducătorul acestui important uric e Hrisantie iero- mobah ot mănăstirea Golia, cunoscutul tradueâtor al acte- lor slavone din arhiva Sf, Spiridon din lasi. Uvicul are multe lipsuri, fiind ros, căci el tiină temeiul actelor de proprietate a fost des purtat pe la procese și s'a stricat.
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Moşiile Aroneanului erau acestea la 1663:  Rănzeştii pe 
Prut, jumătate din Hârceata pe Cracău, Avereştii pe Cra- 
cău. Selicicanii pe Başău, Nicoreşlii pe Cracău, Onchiteştii 
la Soroca, Storov pe Cracău, Pârliţii la Soroca, Mierăuţii 
la „ecuci, jumătate din Coropceni, pe Jijia, Fetioneştii pe: 
Jijia, jumătate din Coţmănești pe Jijia, 14 dughene la Iaşi, 
9 falci de vii la Cotnari in dealul Mâudrul, Cârjăştii, Bal“ 
meş, 4 fălci de vii la laşi, la Vacotăa şi Şorogari. O bu- 
cată de loc din hotarul iârgului laşi in semne, cum şi mai 
multi robi ţigani. 

CLĂXXXII. 
7171 Iunie 10. (regeste).--Dania ce face Titiiana femeia Oancei 

din Turbăteşti cu fii ei în salul Turbăteşii de la Cârligătura cătră.. 
mănăstirea Dealul mare a lui Jane Hadămbui. . 

Titiliiana femeia Oancei, din Turbăteşti cu fi- 

ciorii ei: lon, Mariia, Nedeia, Vasilie, Cozma, Pa- 

val, Marioara şi lrinaa. dau ocina lor din Turbă- 

teşti —saat—ot Cârligatura, din partea lui Iakim şi 

Andronic şi Marco, moşii ei din jumătate de sat— 

partea de sus, foaste cumpărături lor de la Arvasia 

fata Cristinei, nepoata lui Avraam şi de la rudele lor 

Drouta, Maria şi Sora fetele lui Simion, nepoţii lui 

Avraam, pe vremea lui Patru Vodă, şi din uric de la. 

Eremia Voda Moghila. Dania o fac mn-tirei Dealul mare 

—eu hramul Maicei Preciste. Aleg nişte parți nedate 

a lui Mihaila, var primare Titiianei, ficiorul Mariei, 

fala lui lakim, care nu e dală bici vândulă cuiva. 

jur 2 parți din a lui Marco sănt vândute lui V. 

Corlat uricarul de călră Grigorie şi Toader Skiri: 

don, fraţii noştri, afară de partea lui Bucioc  fitio-: 

rul Mariei care nu e dată; iar alta parte din alui 

Andronic a fost cumpârato V. Corlat uricarul de: 

la Fărâmă, pe lânga paârțile lui Duraleu Gh. şi lo- 

vaşco, ce le cumparase mai înainte, si fară partea 

lui Dumitraşco ginerele Titiianei barbatul Uliiauei, 

cum şi partea Sârbului si a lui Stefan, brat: ego 

din partea lui Andronic care este dată de mine şt 

Oancea lui Dumilraşco şi Uliianei, cu hăleşteu din.
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“Turbătești a 3-a parte din o parte. Iazul umbla în 
3 părti: din care 2 părţi sânt a lui Corlat uriearul; 
iar a treia “parte se împarte în 3 părţi; 2 diu a- 
ceste sânt a Titiianei data măn.-Dealul mare, iar o 
lriime a dat'o lui Dumitraşeo. Acesta cumpăra și 
partea lui Gr. Bolici. Din partea din jos Tiliiana 
mai dă măn. Dealul mare partea ei afara de a fra- 
tilor ei Gligorie şi Maria, ficiori Irinei fata lui Sofronie. 
Asemenea mai dau man. şi alte veamuri a 'Tiliia- 
vei anume: “Toader nepot de sora lui Marco, Nas- 
tasia şi Maria fetele lui Gligore şi Gh.. Duraleu, 
nepoate de frate lui Marco, şi Gligore Dumitru 

'şi Vasile ficiori lui Iakim, strănepoţi lui Marco şi 
anume o biserică ce o dadui lui Pascal Coviat uri: 
carul, fost cămăraş de lumini, facuta de Marcu în 
“Turbăteşti şi cu moşia sa, și îşi iau înapoi îuain- 
tea lui Vodă biserica, moşie şi zapisele de la Pas- 
«cal Corlat camăraş de lumini, şi fac danie tarăşi 
măn. Dealului mare. Mai întore lui Pascal Corlat 10 
laleri pentru partea lui Lucoci, sin Cazacului, 
nepot lui Andronic, şi a vepolilor săi Vasile, Ma- 
rira, Irina. ficiori Aniţei Cazaceasa, Cal pentru 
“casă le plătesc călugării pentru lemne 20 valbeni. 

71111 iunie 10. 
Iscălesc eu Şava Mitropolit Sucevei (pecetea), Do- 

sofleiu Episcopul de Roman (pecelea), 'Tofau Epis- 
cop de Radaăuţi (pecetea), Sarafim Episcop de Huşi 
(pecete), Corlat uricarul, Mateiu, căpitan de Curleui 
ol Cârligătura, Dumitraşco zet 'Titiianei i brat ego 
“Constantin, Nacul din Procelnici, cu Toader brat ego. 

acta grefa Curţii de Apel din laşi. Surele VI, 403. 

CLXXXIII. 
7173 Noem. 11. Iaşi.—Zapis de vânzare prin care Stefan Solii- man croitor. din laşi vinde lui Iane Hadămbul postelnicul partea lui din Nedeiani ot Cârligătura jumătate de sat din a palra parte din „Jumătate de sat cu 60 lei bătuţi. 
Adeca eu Ştefan *iliiman croitor cu femeia mea o *Catinca şi cu feciorii noştri Ghiorghi şi lrina. scriem
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şi i mărturisim. cu acest .adevărat „Zapis al nostru 
cum noi de nime nevoiti nici siliţi, ci de bună voea 
noastră am vândut a noastră dreap:a ocină şi mo- 
şie ceam avut la sat la Nedeiani ce iaste în tinu- 
tul Crăligăturii din a patra parte din giumatate de 
giumatate din moşul nostru Gherman din va: 
tra satului. şi din câmpu. şi din țarină. şi cu love 
de prisacă cu pomeli şi div iamaş şi din poeni cu 
fâneţi şi din tot locul cu tot venitul. Aceasta o am 
vândut dumisale lui lani Hadămbul postelnicul, 
drept șăsezeci lei bătuţi. şi sau sculat dumnealui 
şi neau plătit toţi banii deplin 60 de lei bătuti. 
toţi bani gata dinaintea lui 'Toader Șchiopul din- 
iracelaş sat din Nedeiani şi fratesău Casian ot tam. 

i Bârea ot tam și Pepelea ot tam. și. încă sau 
mai prilejit şi boiari şi ficiori de boiari : şi vornici 
denainte. prenume 'Poader Scăarţâș (eezapuxuu) co: 
misul. și Lupaşco jitniciar. şi Kirila cămăraş şi 
Dumitraşco Şepteliei, şi Dumitraşeo vornic Glotnii 
şi Ghiorghi şi Enachi vornici de târg. si mulţi bo- 
iari şi oameni buni. şi pentru credinta nâi toți am 
iscalit şi aceşti boiari şi neam pus pecețile ca să 
aibă dumnealui aşi face pre acesta și direse dom- 
neşti. Şi eu Apostol uricar am Scris Aa câ SHarr. 

u las vleat 7173 msta Noemb. 11 dani. 
Ştefan Soliiman, Câsiian (. p.) 

Toader Scoarţeş (m. p.) 

acta St. A. Negruţi. (Surete VI, 85). 

CLĂXXXIV. 

7173 Vart 25.—Zapis de vânzare. prin care Andr6i vinde lui 
Statie călugărul partea îmăsa din Olăşei pe Şacovăt, ot Vaslui cu 2 lei. 

AA ev SÎNAGEIO CKpIIO UIH AMZBTPWPHCECEV EV auicTh 
BANHC 44 Mit. KV 4M BBHAVT EV HECHANT AC HHME A, 
Ev Boa AR. a mb anphuma win ui Mouiie AHN car 
Au Oazuiru, Ann Hanarpa napri a 'Tpea napre, napr'k
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ama Mk Magi & AMANTA UVMATPATE UIH AHH EAA, 
AE MO4p UIH AHH tUZpHN. UIH AHH AHBE3H, VIN AH TOT 
AOKVA KV "TOT BEHUTVA, KZT ca Ba aq'kyenaprk „paza a'k 

Magin anu upinvrva Bacavioavi NpE ANA MAROEZUVAVH. UIH 
W az Aa AEpenTv Acu at E2Tvuui avi Gramrhe fAez= 

Wkproa. Ka cz due Avmucaac Anp'knrz Monie uiti Wu „pH 

B'bun, un yvnzanrkezn AvMicâat UIM KOKOHHAOp AvMicaau, a- 
WHKAEpk HN ca BA PAAHKA ANU cZAMHHUHA AVU ÎN ApEero AHH: 
HENOUH câ AHN dnuopu cau. HE uHHE că Bă PAAHRA cav 

MIU AHN CTPAHENOIA HHME AHH'TpV AHHIUIN ca HaHBz. A 
„MiToapur. naprik mzntea Ani emzanva  RoSzijiHA0p. Actii 

ca aug Avaiaavu Grarie au daue Aupke pe au ato- 

Wit. IUN KZHA, cav dakvT auscTn Bannc av docr Gnauwn 

alin Oazunen. iun cv Mnrpodan atakva. mun Aaa ckpuc ev 
KV Matia M'k Banncva, Kă CA cz Apic. LH NENTOV AAN Aagt. 

Kpeamiua Bka nve unu neueunae. 

gzarr + spor Maprie. ke anae, 

+ Murpodau, + Anaper, + Maykanaakie. 

acta Valeriu Hulubei. laşi. (Surete VI, 38). 

CLXXXV. 

„7173 Maiu 25. Iaşi.— Zapis de vânzare prin care Isac din Ji- 
goreni şi cu Nastasia vând lui Statie abageriul din laşi cu 6 lei bă- 
tuți partea lor din Olăşei pe Şacovăţ la Vaslui ” 

Aa ee Hcak aut Wuropenn un av dea Me 
iv Macmacie un copome Mipie un copv noacrpa  Gumua 
miti Aoknua dsereau non Ann Xuropetin a avu Bac(n)aie. 
CEpICAL 1UH MAPTVpHCHM KV Ec Banc A HOCTpY cuH- 
PVpU UDE HoH KVM HOH 4M ERHAYT 4 HOâcTh ApialiTz W2 
SHHE 14 moutie Ani car An COaswzu ue cur Aa niv= 
mva Bacavioavu tipe Baae Ilakogzuvavu ue ca ga aasue 
APTE HOacTpA AHHHANATpA NapTe AH cam AHH GOanurnu 
4 TPHA NApTE UVMATAATE AHH HA MATA NApTE AE CAT KW
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POT WE CA BA AAEE KV BATGh AE CAT UN KV IZMhiTvpn 

„N UApHHB UI AHH AHBESH IUH AHH EAAV AE MO4p DU Abt 

TOP BHHHTVA UE CA Bă dAEE NAprA HOACTpA IIpERVM Maui 

cve ckpie A£ HHAL CHAUUN HHUH ACVNDHUH UE AE d HOdc'rph 

BVH Boc d BRHAVT Avmucaan An GTaTrie aBaMEpI= 

AVU AH AU IM CPRAEMA CAAH ApEITV WIECA AH BR 

TVUH IUN HAY  AAT BAN „AHTOV AWHVAH HO4cTp4 At 

HAHH KAUH Atat cvc cKpie, Atu can die AVMncat Aprău'Ti 

Wunti ai Moulie ui dhateei ASmicaaii ui KSKoHHA0p 

ASANCAAn „Ati Beni UIH HENOUHAOD  ASMHcaan. In duacra 

mokmaa aa dbaSr aehannre none ASu  Îaiacie Ann 

Tpuei un chante ASH Îlanrnaeu an Gan uit 

GmparSa ae Laoarun uu Muyganue Ac akoae tut Cuqnwnh 

Ati GOanurnu ui Anocroa Ille ui Acriaure a aSaun 

WAMEHH RSHU EZPPANH UI 'THHEph UI HEHTpS dtan Mape 

EpeAHHua Hai uSc ui ntutunan Racz c ipiz tun cz pie Ac 

KBEAHHIUZ Un CA az ASAHAASU ai dau UIH AHpECAOM= 

HEI pe autcr AAEBApAT Satie da HocTp8. uiti €8 "Toaatp 

Ilona aa ckpne BanncSa cz c tpie. 

S rac ab E3por (atcia) mau ke. 

“- Hear, + Hacmacie, r Grparsa, $ Muxaaue, + Cunmuw, 

Anocrea Iloie. 

În dos: auacTh f4pTE We caS RAHAST ECTE AHH DapTe 

Fovsorpuaop Anu craanSa ap ca c(2) iure. 

acta Valeriu Hulubei, profesor, laşi. Surete VI, 40. 

CLXXXV. 

7173 huni 11. Iaşi. - Zapisul de vânzure prin care Vasilie fiul 

Drescăi şi alţii ai lui vând lui Statie abăgerul părţile lor din Olăşei 

pe Şacovăţ, la Vaslui cu 10 lei bătuti. 

AAcRz c8 BacHAit CHZ ApEUKZn UIH AHADEH CHE Wa 

pir pu Monroe Uli Băcidit MAAAZp HENOT ASu  BS32 AH 

Surete şi Izvoade IV 5
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Wen, cipiieai iui AzprSpichat. K$ autcr aaitzpar. 3 nuc 
dA HSCTpS KSa HoH Ai Hia Hegonr. unun acvipur. ui aj 
4 HOACTpA GSA BO 4M B&HAST A HNOAcrpz ADANTA Wunuz 
Mi Mou, AH caar Alt waoueu Ai da uinSrSA  RacaSre- 
A5u pi ana makogzuSaSu Air Ha NATPA DapTi 4 pia 
NapTi auacra Wunta Ww am BanaSr ASuncaan AS  Grwarie 
AE4UApISA un damcun caaau Bernuuu AN Wagiu ui ca ga 
due. uli Ai Batpa 'cavSaSu ui Ai Bâ4S i atoap ti ainu 
Îznaue mi ainu rom aokSA Apanv S'kuc acu exr$u nau 
Tara. neHTpS auka ka czu Vie ASmncasan Alpanr wuita 
ui -aouie iu titonzuaceu ASmHeaau un  KSoniacp  ASatuz 
Cada Wi 4 Toqr CAMHUULIA HoacTpă tapă a4TSA um Aiti- 
PPS caatituțiaa Hoacrpa Kac u$ aan AHBA TpAR Ai a ca a. 
MICTIKApA Aa auacra atomi: ui AUHCTA  Bânnc caS  SakST 
AIHAINTA erparsaSu cuz uiniaci Alti rpizpi wi Monrea in 
Apzuepi ui ragpia cua MApKO UT  Medeiikatii Un  AStiau 
Ain 'Toaipepi. mi auponie cz none Ait piei. ui pasti: 
PU, AE Aa BucTPepie uri cdi Ain waomeu ij DinTpS ati 
Mape Kpealua nen 'rou, nam ne Meseiian i aaut(me)an 
cc pie. 8 tic F3uor tout ai. 

48 Vairopi Ropaar iekaa, 7 ăcuaie, + Bachaie aaa: 
Hou Henor ASn Sax, + pasmipuu,, 7 Anapei, 7 Bonrea, T Guaiwa, + Grparsa, ş Tacpia, $ Asnau. 

hartiei apa eri saune jngi: Sorele VI 560. Marea 

CLXXXVI. 
7174 Dec. 2%. Iaşi—Zapis de vânzar din Dejani şi cu ai li vinde lui Ţ; : lor din Nedeiani, a treia par dia juna 

e prin care Matei căpitan 
„ai ămbul postelnicul parlea te dia jumătate cu 25 lei. 

_Adecă eu Mateiu căpitanul din Dejani și cu fe- mela mea cu Ana şi cn fetele meli cu Iliaua si co Arhiria. scriem Şi mărlurisim cu acest zapis al no- Stru. de nimi nevoit nici asupriţ. ce de a noastra
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bună voe am vândut a noastră dreaplă ocină şi 
moşie. de sat din Nedeiani. ce iaste în ţinutul Cârli- 
găturii am vândut div giumătate de sat din: Nede- 
iani a treia parte. din partea din sus, şi din a treia parte. 
a treia parle. din partea lrimiei. ce sar alege. din 
vatra satului. și din țarină şi din pădure şi din 
trapă. şi din tot locul cu tot venitul. aceste parți 
de ocină leum vândui dumisali lui lani postelnicul 
dreptu doaczati şi cinci de lei bătuţi şi aeștea bani 
miau dat dumnealui toţi deplin întru mânule noa- 
stre şintraceasta tocmala sau prilejil dumnealui E- 
nachie cămăraşul, nepotul Dabijei Voda şi Abaza 
stolnicul şi Enuchie vornicul de târg şi Părvul co- 
ivariul şi Dumiteaşco din Turbateşti şi loniţii Ne- 
deian şi Toader Șchiopul deacolo şi alți multi ficiori 
«le boiari şi de cum sau prilejit întraceasta toc. 
mală  peulraceea şi dumnealui ca să aibă aşi 
face şi direase domneşti pre acele părți ce iam 
vândut uoi, iar altu nimi dintru ficiorii noştri sau 
«din seminţia noastră ca sa nu mai aibă treabă în- 
traceli părți şi eu Grigori Corlat am scris ca să 
să stie. u las leat 7174 Dec. 28. 

+ Mateiu, + Ana, ț Arhiria, 7 Pârvul colivariu, 
* Lon, + Toader, 7 Dumitraşco. az Andrei Abaza 
ftori stolnic cămaraş 1665 iscal, az Enachi camă- 
vaş iscal, az Evachi dvornic iscal. 

acta St. A. Negruţi. laşi. Surete VI, So. 

CLXXĂVII. 
7175 Dec. 29. Hărtop.—Zapisul lui Nacul biv” stolnic vornic de 

poartă pentru alegerea părţilor lui lun Pisoșchi şi St. Tureuman 
cumnați, din satul Vartop. 

fac €8 Masa uz a$ doer croaink Begu Nepuli 

ckpheai ucr Banc da Hocrp8, RS a$ Bene Aa non unu- 

CPHTA KATE 4 MBPUH Cant ASH RO. CEPHEHAS AA Ho că 

apus aa car aa Bzprori ca aa'kyea napriE. AS un 

dmconcinn KS nSmnar$ ca$ KS tpedani "TSprSaan Ati Barpa
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CATBABH. AFI MOLINA NAPHHUHACP 409 un At rSiunzpzT 3 
puiae ue 4S aB8T Ac A4 NzpHHUnH 499 iu AE A4 ToT uecz 
ga a4kue. naprk An nwn nicogckuu. AEUH NOU AM cTpatiez 
Botapu ul dscuopn Ac sorapu AEHTIDEH Npeyrop tu ateigeratuni 
SăTrpătiui un ai măcSpar KS wrrone moara garpa carSaSu 
WH «ph ASnrSa carbaSn ui pi KSpaz3Hui, IVI at COOTUT 
KS due Wamenui Su un ca adaar. ASH nwn nucoarku 
MOMATATE At CAT Ac Bapron KS Motta marzuecaS. mu ks. 
w  KSanzparSpa ut a aer. iun K8 w NâpTe ue a$ 
Boca au rpekSa'kee, un us w MepEne ui uyr- 
MATATE. ue H Ca$ BaenuT ASH Ho NHcoRckU Aen napr'k aSu 
iedani SprSaau mu aka CTBAIHT "TOT ARSA Ati RATpa. 
cârBa$u. MUHMAEpeAc ap  NeNToS acut taa COROTAT 
UIH ta amesar. ui npekSu tra 'roxaur aka das 
UA H3ECA, AC Watteau, Atu ton  ASrz ue ku macS- 
păr Vor ARSA tun tam TokattT RS aur Wâdtetin ue 
4S atSr npuene A npeSha ul dd cTzanr un ta 
auie34r u$  aucu deunopu qe BOIpH Ac pe  Npelprop 
atSme  Atanrpante ASna$ wu Gumuwu  HzpBocku 
MUN NăTpaiuko Bo'res tii ranrep IIHPEZU, Actii KODHH tt HakSA. 
AEBBHUSA tiu reopre ae Xpkena. un TOAAED  BROAAii0p: 
iH KOCTANTHN BATKA opun At Îlonepu twmn nona Kw: 
Hduiko aci Ezpron tu adi MS Waatenu  BSuu ame 
setati tu &arpanu CăPSASu. acu ou us POLUL âât  pu- 
BAâr Ac am MacSpar mor aokSa mu AA 1 AHURA ca US ca dan napacka n Hi Ilucozeru uiti 85 T$p- 
KS Atari Hi ca ca aan cahA'kenra UE că Bliz BHHE mu 
Chili HE unite napr'k ca tAp MIE Ba Alan CKOpHUI casa caS mph mp as HCHIDAB ateaa cn dine ae Mâpri  uepTrap UI A€ rasă î non ca ak NOpiHH Aput caau ASu ECA,
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E TACTA CEOHEM UI ch ABM iti due ui Aepiee A0at- 
newiu uu Wwn Ilucogckn tun TSpiSman.: 

Muc $ RMPTON BAT. 4F3P0E ACA At. K9, AHN. 

43 HakSa aug croannk uekaa. Lauropn Grupa, (A. ui.) 

43 Veoprue (A. n.):a3 Ilm'rpamko homes nckâa (4. n). 

43 ĂSanTpau ko A SamS uekaa (4. n.) 

aeta Gh. Strat. Bacău (Surete VI, 37). 

- CLXXXĂVIII. 

7115 Iunie 8 luşi.—Zapis de vânzare prin care Toader şi ai 
Aui vând lui State abăgerul părţile lor din Olăşei la Vaslui, pe Şa- 
«ovăţ, cu 10 lei bătuți. i | 

Aa ev Toaatp ui ke nenomun ame anvavk Auep'k 

at azputa duuopuu aSu Luwprne dpzunnmimnev mn a că- 

popun aan Aparvnun duuspuni  MenSasn art GOazuizu. 

nenouuu COnanu. căpuem un mzpTrEpuenai KS ucr$ 3annc 

aa HoacTrpr At Hawk chan Huue acSupiui WE A A Hod- 

CTpZ RSHA BO£ 441 RAHAST d4€ NOACTpE ApEliTE NApuH A 

WUHHZ UI AMOUIAE AEH CAT AF  WAZUIZI  AEH  HADATpd 

MâpTE A€ CAT d NATPA BApTE dutcTe N2pUH E WunnA d 

Hoacrpe Atam BBHAST ASancaai ASH CTATE agzuepSa mu 

adeatenn aSu 3ornunn apine$ 3ruu An SATEN A£ WApHHih 

UI AH BAAS Ac Aop'b. Un Ati Barpa cATBASn un KS 

AHBESH UI Act POT AOKBA UI RHHNTSA ue Ba Hi pe d= 

EAH ZU A£ WUHHA WE Mari CSC CKPHEA ui ASaiucaaui 

can Zune Acaka$ ApeanTa Wuntiz ui onze 454 1UH du. 

uopuacp Au in HenoiH40p ASH bin crpanenonnâcp AS uuH, 

a4T$ unavk anii WMenHH atHen ca HaHBA 4 „pITOpue KANE 

A1pE TOU TdA MHIPpEBAT, lUH BanHcSA 44 dsak8T Ac tan're 

a mSauu wenn ESnn auSak ruwpruui Men In BâcAne 

puuop AS mnak8pap Ac Taromnpepu In a 465 cu
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wTr XEarSperpu iH a 485 cuMHWH WWT WOazuuzii tu neurpS 
KEPEAttIa Heaai NSc. un Acyerzan, 

| V tac fapoe nu, 
T Gnmnwu, $ Toaazp, ţ Muc, + Aapna, + 

Băcat, Bocmakuu. Fanregu am ckpuc 3annc$a, 

acta Valeriu Hulubei. Iaşi. Surete VI 561. In dosul aceluiaşi act e inceput concepulul actului în următoa- rea cuprindere : 

Adec eu Toader şi Ghiorghie Şi cu soru nocu- slră Draguna fitori Nenului den Olaşai nepoți Oidii, 
scriem şi mărturisim cu cestu zapis al nostru de 
nim'k siliți nici asupriți ce de a noastră bună voe, am vândut ale noastre drepte părţi de sat a patra parte. aceste parți a noastre leam vândut dumi- salk lui Statie abăgerul şi femeii lui Zotinii din ța- rină şi cu livezi şi den vatra satului şi den vadu de moară și din tot locul ce sa va vini pre acele părţi ca săi fie dumisal'k dreapta ocină și moşie lui şi figorilor lui şi nepoților lui şi strănepoţilor lui şi altu nim'k den oamenii miei să naibă ai turce căce pre toţi oamenii miei iam Anirebat şi nici unul nau vrut să o cumpere şi .pnlhm.... 

(Surete VI, 569). 

CLXXXI X 
7175 Juli 5.—Zapis de vânzare prin care Irioa sora Stoicăi Izbaşă vinde lui Roman vornicul o casă cu loc în Iaşi pentru 20 lei bătuţi. 

Adică eu Irina sora Stoieai cau fost izbaşi de Drăgani, și cu bar |'batul mieu cu Gligorie și cu toți oamenii noştri scriem şi mar | turisim înşine pre noi cu est zapis al nostru, cum noi de buna voea | noastra de nime siliți, nici asupriți, ce de a noastră buna voe, am | vândut o casa cam avut în târgu în Iaşi (awu), cu loc cu tot, care casa o am | fost cumpărat, şi noi de la Toader părcălabul, şi:
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o am vândut du: misali vornicului Roman şi giupa- 
neasei dumisali. Agafiţei şi |] cuconilor dumilorsali 
şi niau dal dumniului şase zeci de lei bătuţi plata 
deplin pre cat niau fost negoțul şi iam dat dumisali 
“si zapisul Gam avut de la Toader părcalabul, deci 
deacinu | înnainte ca săi fi» dumisali dreaptă ocină 
şi cumpâratură ! în veci şi cuconilor dumisali şi ne- 
potilor şi strânepoţilor | dumilorsale, și la iastă toc- 
mal, au fost dumnialui vornicul | Roşea, şi dum: 
uialui vornicul Ciocârlie, şi dumnialui vornicul Frănz 

cul | şi dumoialui vornicul Viatreş şi țircovnicul 
de svtii! Aftanasie, vecin de aproape, şi Panainte 
tij vecin de aproape! şi Vecia lij şi Maxim cel ba- 
trân tij şi mulţi | oameni buni vecini de aproape, 
şi pentru credinţă sau iscalil | dumnilor toți şi au 
pus pecetile ca să să şlie. 

leat 7115 lulie 5. 
T lripa, Ciocârlie vornic. 

(acla Sf. Spiridon. casele institutul Gregorian pache- 
tul 2: plic. I; Surete VI, 296). 

CXC. 
7176 Pevr. 15. Scăntee.—Zapis de danie prin care lonaşeo Mu- 

xim dărueşte Aldei agă partea lui din Spineni de pe moşul său One, 
pentru mult bine ce i-a făcut la bătrânețe. 

Aaa e Honanko dpeuopsa a9n. Maăna. tu Go 

dponnen. nenor AS (One ckpuea un  AzprSpnezekS. K8 

uecn$ Banc da Ard. KS4 ES A BSUZ BOA ALA. AE HHALEHE 

cHAHT uHuc acănpu'r. E As a ah BSH7 Bee. uim KS dez 

qopSa awne$ Mqroanie. un ko nSoana awk ES Hpuna. 

ckpica tun azprSpicia. RS user Sante dA Hocmp5. kSA He 

AC BOVIIĂ BOA HOCTpA a ABpSHTr in d4i AT. AaHHiE iH 

AzpSupe. us dq aBST Ho pi cam AH Gnuuki, AE Ad 

MoBA HocTp5. Ac A4 (One. amn narga carSasn. mu KS 

AK AE DpUCARZ, UI AHH KZA. UAH ADH, LH
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AH DAASpe uni AHN rom GunuTSA. aucn NZPUH AE A9K A 45 
Hwnauiko. ue ca ga dnet. ăwk apknra wunm. a HocTp 
W di A4T mu W au AmpSur. AdHnie A Smncaae age 
AP'BH. CR XHE AP'RNTE ună uri Atentie ASMHeaau 
UIH wtonhikemu ASaincaae. uni ROKOHHACp  ASancaat, un 
HEneHAop un cPpenenouiaep.  ASatnicaati. un une Ra 
da'bije  mAcrHeSA Ă urs AHH Cm  ASatncaaui, a- 
d'kerm aannie tu AbpSupe tai AmpSur ASaneaan: A a HOCTpA. ESnă goe, net'rpă kmue. un ASandaSui. ataS dans SH BHiHe aa Erpzkuzan avkan. mn aa AHIICA HocTrpă. acut 
HOH He4BZHA m KS uzu ASau am 65 aa. dm AdT Uau 
ABpSuT KSm aan cSc ckpue, au'b HATE E WuHHh AH car 
Ann Gunnknii. aa qar cmu XHE. ASdHcâant ApEnT wuniir 
“A Bkun. cupe uk aannia HOCTpA ch Xne uoauk ASmi:k= 
Su ani paun un anp'bcă AOMHeqIH, ui aa au'k mokaaară 
a5 dsocm. npesr&a Eacnauie Au Ghmnnr'ke. n ESiapha Aih= 
phien caan au Eop. tea caSykp auSan Roncranruni un Ea- cHane An AĂnepunn. wu ASaurps anu Ern5apu. un Paurepue.. arm atasa AH Guzurke. un cas NpHAEMuT, th XpHâe pm&amropha. un Kosaa uu Aapnt. mn a- v'kera 'rormaar mn ckphcoape cas dkSr pu kaca Su Huon. Muti AHH4HNT'E a amSaun Waaenu GSnu. tun nehrpS aa aagn EPEAHHU% 4 Uh HcKkhAnT. iu €$ KHphak AnakSa ur Girmu- mike am ckpuc. 8 Ghrmiwrrke aa'km : FaspoS cea. di, 

 nona Bacnant, HoHat KO, ASan'Tp5, Roata, 
acta Gh. Strat. Bacău, (Surete VI, 413).
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CXCI. 
7177 Martie 6 laşi.— Zapis de danie prin care Solomon Băr- 

lideanul ve] logofăt şi jupăneasa lui Ana dau danie Schitului din 
Dealul mare—pronumit Iadămbul-— cumpărăturile lor din Nedeiani, 
cumpărate de la răzăşi pentru 215 lei şi 5 ughi şi jumătate. 

Adeca noi Solomon Bărlădeanul vel logofăt 
şi fmm'ka mia Anna. scriem şi mârlurisim cu 
ciasta scri | soare şi zapis al nosiru de a noastră 
bună voe de nime nevoiţi nici asupriţi, am dat da. 
vie |şi am dăruit a noastre dirapte ocine şi cum- 
păraturi din Siumatate de sat de Nedeiani ta patra 
parte partia din gios la ținutul Carligaturei caria 
am cumpărat. noi, de la Stefun | feciorul lui Toader 
de Nedeiani nepotul gligăi şi de la Dumitru şi de 
la Chiriac feciorii lui | Moisai şi Gligoraşeo ginerile 
lui Mieluş şi Istratie ginerele lui Toader şi Tiron 
feciorul Irimiei şi Catrina toţi nepoți Gligai, străne- 
poli Cozmei bătrânul de Nedeiani dirept 80 de lei 
bani gata. Aşijderia partia lui Berezan dintraceslaș 
sat din Nedeiani, din giumătate de sat din partia 
din sus a treia parte caria o am cumpărat de la; 
lonaşeo cel batrân şi de la Catrina fămeia lui 
Ghiorghiţă cu feciorii ei Toader şi Ma riia nepoţii 
lui Berezan şi Istratie nepotul lui Berezan şi Naza- 
mia şi Aniţa | fiatele lui Ignat, nepoatele lui Bere- 
zau dirept 65 lei baluţi. Aşijderea ! dintracestaş sat 
din Nedeiani din stălpul Grozavei, nepoata lui Tâ- 
tar Min napalra parte |doaâ părţi partile lui Vasilie 
Şi a lui lonaşco şi a lui Costantiu şi a Savasteii 
leciori Florei din Mogoșeşti nepoţii Grozuvei din 
Nedeiani ; cau fost nepoata /lui 'Tâtar bătrânul şi 
a lui Apostol feciorul lui lonaşco nepotul Grozavei. 
şi a lui | Tâtar batrânul dirept 5 ughi pol şi rămâne 
întracesta stâlpu nevândut a patra parte a unui 
frate a Grozavei. Aşijderea din a patra parte din 
giumătate | de sat de Nedeiani. a patra parte earia 
o îm cumpărat de la lrimia din Româneşti fecio- 

26 

  

  

Surete şi Izvoade IV
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rul lui Gligorie nepotul Tâtarului şi feciorii lui Va- 
silie şi Dumitraşco şi varul lor | Ghiorghiţă feciorut 
Lupului și Nastasia sorusa şi feciorii lui Istratie şi 
i Gligorie şi Toader şi Danilă şi sora lui Gafia fe- 
ciorii Andreicâi de Romăneşti || toţi uepotii lui Tatar 
dirept 30 de lei bani gata: Aşijlerea casa cu 
grajdiu | şi cu alte hiaiuri ce santu pregiur casă 
şi cu loc de prisacă în rediu în coasta satului li cu 
prisaca şi eu pomi cari am cumpărat noi de la Ni- 
colai şi de la femeia lui Marica şi de la feciorii 
lor Vasilie și Grozava, iepoţii Grozavei din  Nede- 
iani | direpl 40 de lei : aciastia părti de ocină i cu 
toate câte mai sus um seris liam dat! noi danie şi 
leam dăruitu | sfintei mauastiri din Dialul Mare în. 
codrul laşilor unde iaste hramul | naşteria pria sfin- 
tei şi a lui Dumnezeu născătoare pururia fecioara 
Mariia | pentru sufletul nostru şi a părinților noștri: 
din vatra satului şi din | campu şi din tarivă şi din 
făneaţe şi din heleştee şi din pădure şi din |tot lo- 
cul cu tot venitul să le hie danie în veaci; iară 
părinţii calugari | să aibă a ne scrie pre noi la po= 
pomianicul şi la dumnezeescul | jerttelnic cum se 
cade creștiniaşte. și pentru crediuţa iscalitam | şi 
niam pus peciatia şi eu Sfrătulat Rugimă am 
scris ca săs ştie:  u las let 71717 Martie 6. 

Solomon Barladeanu vel logofat iscal, Ana 
logofetiasa. (|. p. anna). 

  

în dos: 28 upălny, hopodezrva  =8 WES Sh: 
7 N > N . * WE. GU 30 vesuyvrj Dura Chea ca Test. “1 XahaSze), 

acta St. A. Negruli, laşi. Surele VI, 116. 

CACII. 
7178 Mast 7. Iaşi.—Zapis de vânzare prin eare Catrina lui So: liman vinde lui Iane Hadămbul postelnic cu 10 lei parti di Nedeiani ot Cârligătura. b și părțile lor din 

__ Adecă eu Catrina fameaia lui Suliman croito- riu de târgu de laș și cu fiiu mieu Ghiorghi şi cu,



— 
to
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fiica mea Iriva scriem și marturisim cu cestu zapis: 
al nostru de nimene nevoiţi şi nici siliţi am vândut 
a noastră dreaptă ocină şi cumpărătura ce am a- 
vut de lu moşâi noștri de la Gherman ce iaste la 
sat la Nedeiani în ţinutul Caârligături a patra parle: 
dintracela sat din Nedeiani, aceia o am vândut du- 
misale lui lave postelnicul Hadămbul drept patru. 
zeci de lei batuţi şi neau dat dumnialui aceşti bani 
toți deplini în mânule noastre 40 lei batuţi. deci: 
nimene diutru noi sau dintralte sâwmentie a noastra. 
să nu mai aibă treba a se mai amesteca la acea 
moşâe ce sa fie dumisale lui Iane postelnicul dreapta 
ocină și moşâe şi cumpărătura neruşiilă în veaci.. 
și îotracesla tocmala noastră prilejitusau multi me-. 
giiaşi di prin pregur anume popa lurco de Turba- 
teşti şi Pascal ficiorul lui Corlat uricariul ot tam: 
şi Toader ot Procelnici și Stefan ot tam și Pântea 
biv pitariu şi Zavul ot Procelnici şi mulţi oameni: 
buni şi pentru credinta noi singuri neam pus dea- 
getele şi acești oameni toți au iscalit si eu Iftimie: 
diiacul din loutru am scris zapisul saăs ştie. 

u ias vleat 17178 Mat Î. 
T Eu Catrina, + Gheorghiţă, 1 Irina, popa: 

lurco maraturi, Dumitrașco. 

acia St. A. Negcuţi, lași. Surete VI, 181. 

CXCIII. 

7178 Iulie 12 Iaşi.—Cartea veliţilor boeri în pricina unui loc de: 
casă cu pivniţă de piatră, date danie de doamna Marghita, lui Pană 
paharnicul, iar Gheorghe batmanul făcându-şi casa a stat în tărie tot- 
timpul fâră să plătească. Duca Vodă în a domnie judecă procesul 
intre urmaşi şi întăreşte vânzarea locului către Miron Costin vornicul: 
cel mare de ţara de Jas cu 950 lei şi un cal preteluit 40 lei. 

Se oubo msi Solomon Bărlădianul vel logofat 
i Gligore Habaşescul vel dvornic vişveai zemli, i: 
Nicolaiu Răcoviţă | hatman îi parealab Suceavschi, 
i Costanlin vel postelnic, i Gavril Costachi vel spa: 
lar i Talmaci vel ceaşuic, i Lascarachi vel vist. | &



—- 904 — 

„lie Siurzea vel stolnic. i Ion Racoviţ, vel comis i 
Contaş vel sulgiar, i Vasilie treti logofat, i Duwmi- 
traşco Roşca i Silion |i Rusul i Buta i Gligorie 
Ciocârlie vornici glotnii. scriem și dam ştire pentru 
neşte pivniţă şi cu loc cu tot pre uliţa i are unde 
au șezut Ghiorghi hatmanul, fratele lui Vasilie 
Vodă. Care loc şi cu pivniță cu tot iaste danie lui 
Pana păharnicul de! Covurluiu, de la Doamna Mar- ghita pentru a lui slujba direapta ce iau slujit iara deacău statut Vasilie Voda la domnie | Şau .făcui „Gheorghi hatmanul casă pre acel locu. iară când au fost aproape de primineala lui Vasilie Vodă au chemat Ghiorghi hatmanul pre Pană paharuicul în- trun post mare ca sa facă locmală şisâi facă plată pentru pivniță şi pentru loc ; şi av luat Gheorghi hatmanul zapisul acel de danie de la Doamna Mar- 
ghita de la Pană paharnicul şi şau pus şi sa vie după Paști. ca sai | plăteascâ ocina iară apoi păun în Paşti sau râdicat Gheorghi Stefan Voda pre Va- silie Vodă şi iau scos pre toti din ţarâ. atunci |! au perit şi zapisul acel de danie de la Doamna Mar. ghita la Ghiorghi hatinanul Şi plată nu iau facut „iar acmu Andronachi părcalabul ficiorul lui Pana păharnicul au statut la părâ înaintea Mariei sale Domnului nostru. lo Duca Voevoda de sau | pârat cu dumnzalor Ursachi ciau fost visternic mare şi cu Alexavdru Draco ciau fost comis ginerii lui “Ghiorghi hatmanul | şi au arătat şi un testament scrisoare facut de părintele sau Pana paharnicul cu limba de moarte dennintea duhov | nicului său și “denaintea a mulți oameni buni, scriindu cum iau tinut Gheorghi hatmanul locul” cu pivuiță cu tot pentru căci au fosi | lui Vasilie Voda cu sila de pre locul acela nu lau putut scoate şi plată nau a- pucat săi facă precum ştim şi noi| toţi boerii şi mari şi mici cum iaste adevăraţ plată nau facut Gheorghi hutmanul lui Pana. deci Maria sa Vodâ
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au zis j lui Ursachi şi lui Alixandru comisul să 
scoala şi ei nescari zapise de cumparătura de vor: 
hi având de la Pană paharnicul | și nau avut sa a- 
rate inai mult ciau arătat un ispisoc de întaăritură şi 
de miluire de la singur Maria sa Voda din dom- 
nia | dintaiu leau facut caci nau ştiut Maria sa că 
iaste locul acela danie lui Pană de la Doamna 
Marghita. Deci Mariia sa Domuu nostru au dat. 
ramaşi pre Ursaki visternicul şi pre Alixundru: 
comisul să nu mai aiba ei triaab 1 cu pivni- 
țale și cu loe şi ispisocul acel de la Măriia sa 
Vodă au zis Mariia sa sal dia la mâna lui Audro-: 
nachi ; feciorul lui Pană şi iau dat şi pivnitale cu 
Joc şi de sa ivişi zapisul acel de danie de la doamna 
Marghita | carele au perii la Gheorghi hatmanul 
cândva învro vreame şi acelu sa vie la mâna lui 
Andronachi parcalabului, iară după | aciastia după 
oaie deacau dobândit Andronachi ocina parintelui 
său scosau pivnițele cu loc cu tot la vâvpzare |] şi: 
alt nime nau încâpul a cumpara înaivtea dumisale 
fratelui nosiru lui Miron Costin vornicul cel mare 
de ţara ! de gios, căci giupăniasa dumisali iaste: 
rudă mai aproape nepoată de hiin doamnei Mar- 
ghita şi sau locmil | de voia lor şi iau facut dum= 
năalui vornicul plata deplin 250 de lei batuti şi un 
cal bun pretul direptu 40 de lei i întru mâna lui 
Andronachi feciorul lui Pană şi au luat pivniţăle cu. 
loc cu tot deci și noi văzând de buna voe toemal ! 
şi plata deplin de la noi înca am facut această 
carte ca să hie de credință și cu loţii am iscălit şi: 
cu Slratulat i am scris ca să să ştie. 

u las leat 7178 luli 12. 
Az Solomon Baărladeanul vel log. iscal, az An- 

dronachi Pana iscal, Gh. Habaşescul vel vornic iscal, 
az N. Racovit hatman. 

acta Rozanes, azi A. Teodoreanu, laşi, strada Primăriei: 
colt cu strada Cap. Păun. Surele. şi: Izvoade VI, 8.
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Doamna Marghita e soția lui Simeon Moghilă Vodă 
cuvinte din bătruni 1, 226; Simeon Moghilă are acești 
copii: Mihai, Gavril, Patrașcu, Paval, Ion și Moise vodă. 
Ion Movilă are de fată pe lliana, care se căsătorește cu 
Miron Costin. 

Locul care azi e ocupat de palatul Roznovanu până 
în strada Primăriei şi în dos pănă la biserica Dancu, în 
«dreptul teatrului era din vechiu a lui Simeon Moghila Voda 
şi al eneaghinei sale Marghita. E: la fost dat danie lui 
Pană visternicul câtra 1690. Pe acest loc se făcuse biv: 
niţa de piatră în colţul caselor de azi ale d-lui Alex. Teo- 
veanu. Pană paharnicul a fost deposedat de locul său de 
“Gh. hatmanul, fratele lui Vasile Voda. In cei 19 ani de 
domnie ai fratelui său Gheorghe hatm. îşi face case de pia- 
tră pe pivniţă, și stă în tărie fără să plalească chirie. 

Tocmai în 1653 se gândeşte să platească «hirie, dar 
după Paşti esă din ţară cu fratele său pribeag. Trec 44 
ani la mijloc. Urmaşii lui Pană şi anume fiul sâu Andro- 
nache parcalab trage în judecata iu Duca Vodă--după 
1666, pe ginerii săi Gheorghe hatmanu;, pe Alex. Draco 
biv comis şi Ursachi biv vist. Duca Voda dă rămas pe gi- 
nerii hatn. Gheorghe şi întoarce locul cu case lui Androna- 
chi parealab fâră altă despăgubire. Acesta le vinde în 7178 
lui Miron Costin vel vornic de tara de jos, ca unul ce era 
rudă de aproape cu donatoarea Marghita doamna, căci fe- 
meia lui, lleana, fata lui Ion Movilă, era nepoata de fieior 
deci doamnei Marghita, soția Ini Simeon Moghila Vodă : 

In istoria unei case cetim atâtea apucături din vremea 
-de demult ! 

CĂCIV. 
7178 Dec 22. Iaşi.—Duca Vodă întăreşte lui Grigoraş Cârlig și fraților lui, ficiorii Todosaii Mătieşoaii moşia Oncăuţii la Uotin, cumpârătură încâ de la Petru Schiopul. 

lo Duca V(o)ev(0)da' bojiiu milostiiu gospodara 
zămii Moldavscoi. Adica Domnia me am dat ŞI am 
întărit și am miluit pre slugile noastre Grigoraş 
Carlig şi pe fraţii lui, feciorii Tudosăir Matieşoaii 
nepoţii lui Grigorie Cucoarăi stoluicului Și pe ve- 
rii primari ai lor. Talivea şi alţi frati ai lor, fecio- 
rii Stefanii 'Tălincoaiei, iar nepoți Cucorei, cu satul 
Sătilaa ce să chiamă acmu Oncăuţi ce sant la
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Hotin cu haăleșteu şi cu moară pe Racovătul uscat 
care sat au fost dreaptă ocină si moşie şi cumpâ- 
rătură moşului lor lui Grigorie Cucoară stolnic de 
la Sivatu şi de la Calina şi de la Tetaa şi de la 
Gligorie şi de la Ana și de la "Tudora şi Nicula. 
şi loan şi Olina şi de la Tiron și de la fraţii lui 
şi de la Fădoraşcul şi lonaşcul şi Alexandra şi Ti- 
von şi de la Stetan cu fraţii lui şi de la Dima cu 
frații lui şi de la Buhat cu fraţii lui şi de la Crâs- 
tea cu fraţii lui şi de la Marco cu fraţii lui şi de 
la Mirou cu fraţii lui și de Lupşa cu ai săi fraţi 
şi de la Maxim vatavul feciorul lui Vlaicul si de 
la seminţiile lui Slavoa şi Grozava şi Uida şi Nas- 
lasâia şi Cozma vatavul şi Toma şi Şepteliei şi 
iazea şi Ghiorghi şi Toader diacul şi alt Toma şi 
lonaşcul şi Romașco şi Romau diacul şi fratele lui 
Ivanco şi de la seminţiile lor loan și fratele lui 
Dragotă și Petre şi surorile lui Catrina și Marica 
și Vasco Bore vatav și de la fratele lui loan şi 
Grozav și Romaa şi sora lui Olina ficiorii Mag lei 
şi de la seminţiile lor Ghinda şi surorile ei Naste 
şi Marica fata Tudoscăi şi de la seminţiile lor, și 

de la Pava și de la Hapca şi Lazăr și Gala și 
Ghervasie şi Dragan şi Frăsina şi Maltei şi Draă- 
ghici şi de la Liciul şi de la Vascan cu ai sâi fraţi 
și dela Marcul cu ai sâi frați şi de la Toader şi 
de la frati lui Nicoara şi Costin şi de la Magia 
sora Măriei fata lui lou vatavul şi de la toti feciorii 
ei şi de la seminţiile Gruzii şi fratele lui Grigorie 
feciorii Magdei şi de la seminţiile lor Oana și 
Mica şi Zoica şi Nastasca toți nepoți lui Hucto Dol: 
bnici şi de la Dumitru şi Vasile şi Olina şi Ma- 
ruşta şi Coste şi Dimki şi Săcuia şi dela Mândrul 

şi Hapca Armanea şi lurașcul şi Vasutca şi Luchiia 
şi Petraş şi Ivanco şi Andriaş şi lancul și Fetca şi 
Ana şi de la toţi nepotii lui Huteo Dolbnici şi de la 
toţi nepoţii şi stranepoţi lui: Hutco Coste ci au fost
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postelnic. drept 1800 taleri şi aceia bani uva mie 
opt sute de taleri datuiau Cucoară întru mânule: 
vânzătorilor precum niau aratal zapisul de cumpa- 
rătură de la Petru Vodă și mărturia de hotărâtură 
de la boerii noştri lrimice şi Roman vornici de 
gloată, numai alte drese ci au avat au perit de la. 
mănăstire Dragomirnei de Cazaci, ci domnia me dacă 
am văzul acele dresă batrâni de cumpăratură de la 
răposatul Petru voevod şi încredințat de Stroici ce: 
au fost logofat mare şi mărturii bune cu credința 
de hotarât de la boeri. noștri ci mai sus scriem 
Domniu me crezulam şi înca de la Domnia me am. 
dat și am miluil pe slugile noastre ce mai sus 
scriem Gligoraş Cârlig şi pe fraţii lui feciorii Tu- 
dosii Matieșoai şi pe verii lor Ţalinea şi alţi fraţi ai 
lor teciorii Stefanii nepoți Cucoarei stolnicului cu. 
acest sat cu Oneâutii şi cu heleşteu şi cu moară 
pe hacovâtțul uscat şi cu tot hotarul cel bătrân 
pre unde au ojovat de vac și îusamna pe unde au 
hotarat şi au stâlpit boerii noştri Roman și Irinice 
vornici de poarta ca s fie dela Domnia me dreapta 
ocina şi moşie şi danie şi milnire şi uric și întari- 
tură neclatita nici odata în veci de veri. 

u las leat 74718 Decembrie 922. 
Sam gospodina veleal. (|. p. g) 

Andrei Mihul. 
Bârladeanul vel logofat iscal. 

„Aceasta copie sau cercetat în departament Şi; 
este intocmai cu originalul pentru aceia sau înere- 
dinţat cu iscaliturile noastre şi pecetea departa- 
mentului. Eşii 1819 februarie 15. 

Andronache Donici vel vornie. 

Acta proprie. Surele VI, 629. Copia dată e poslăduită 
în 1819, cum cetira în legalizare :
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CXCV. | 
Fără veleat. (cătră 7179).—-Duca Vodă întăreşte jupânesei ră- 

posatului Ion Prăjescul să-şi ție părțile din Văsecani şi Uncești ot 
Roman, dând rămas pe Perjul. 

Iw Duca Voevod, bojiiu, milostiiu, gospodarz 
zemli Moldavscoi.  Datam cartea Domniei meale 
giupăneasăi răpăosatulu Ion Prăjescul ceau fost 
vornic. Să hie tare şi putearnică cu cartea Dom- 
niei mealeza ţinea loate partile de ocină din sat din 
Vaseani şi din Ubceşti la ţinutul Romanului cate 
i sau vinit ei de zestre din ocinile giupânusau Ion 
Prăjescu voruicul ; iară Perjul să nu mai aibă nici 
o treabă pentru o pâră ce poartă Perjul asupra a- 
celor părți de ocină pentru căci au avul ştire să 
vie Perjul săşi întreabe şi Perjul nau vinit ce (îm- 

bla far de) isprav. pentru aceaia săl oprească din 
tot locul. lară dei va părea cu strâmbul săşi în- 
trebe cu sămintiile Praăjescului care au dat zăs- 
rele acelea întraceale ocine şi nimeni să nu cu- 
teaze a tinea sau a opri înaintea cărții domniei 
meule. moe nhuieM Hi Hak HE BSAET. 

Acta propria. Surete VI, 602. 

CĂCVI. 
7179 Maiw 29 laşi.—Zapis de plata pagubei cețiganul lui Ion 

Pisoschi a adus lui Andrei Abaza Div visternic, omorându-i 2 cai. 
Judecata a prețuit să-i dee drept țigan un cal bieiuluit 50 lei, plus 
cheltueliie aprozilor de 4 galbeni pentru că au îmblat după ţigan. 

Suapeu SÎcasa BHB BHCTEGHUR, CKpHV Ut  MAp'TopHez= 

CRY KV UacTĂ AAELĂPATĂ CRPHCOAGH A ME. IEN'TPY PĂHAVA 

Suvu uzrau anvai(€) Bpeva duuopva Lizrunu rv Zuuopu 

AVW KâgE UATaN ECTE a AV | Mucaa a Avu lwn  Ilucoucrue 

iH dV BENHT AĂ MUNH UI MHdv da | KW'P  QâPrVEĂ IUH 

MHIAY WMOpĂATAOH Kâu.  Ahu ASmHnavu | Iwu Ilucoucuue 

HAY BOVT CUL A4CE LUHCaHVA UE dv EUIHT Ad AUNH | „Anria= 

HHTE BOfpHAOp utaop Mâyi Iun Wa$ prpeBaT. AH AV 

HHA9p | EOEpH Usi Map dY A4T II ACâHVA NaăTHHK c4M DAZ- 

Surete şi Izvoade IV 27
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m'kekz kat. | anu ASmneaSi Ion Ilucovenne av AdT nHH- 
TpY WarâH SH KAA | Kâpu K4A aav peur. îuuopu ae "Be= 
pn WHHUM S2U Ac A, UA EV | AHERA aAntai  BXHAST pui 
Wii Szun Ac aci mu ARS Aa uiH Narpv TaaBuNni ua 
AdT 5 ANposHA%p “AHBAZHA, ASNZ izran. tun ek | 'mok- 
MAT „MHuaui're a mSauu duuopu AE ECEpH Ka ca nana$ | 
iv moka a dau napa ME WZCaH nHi'rpv ada nmarSez ue 
Av'bă | darvr uaratSa MHe NENTpY KZU MHAY NAZ'PHT ASatz 
unaSu | Liwn Ilncovexne Aunann ut ainas aocr narvea, an | 
HIM CâV TaMIaar 4 atacra naarz Saint dsnHuopn ae Boepui 
ASmunaSui Ilzrpzwukan RopHukSA AH MoagTa ui ASatitavu 
Lane Acu | nHTapia wi ASannaSn A Smnrpauke ASBav 
iii AS | ainnaSnţilampauno ho'rus$ un ASainHaSu i aurogauiko 

| Horea. um ASannaSu Ipoqan Ponuansa | un aan du 
M9pH AN Borpu MSamu kapn ca$ nekzanr Man oc | ui 
nenTpS kp'kantua aa nekzanr ui £8 mau oc ka cac kp'kaz. 

vtac Ab Fapoa atau ke, 
Ilzrpaukan BopiukSa nckaa, Lane douek  nrapiea 

HekaA, ASam'rpauiko ASaz8 ickaa, Tanropauro Rorea nea. 
acta Şaraga,. laşi. (Surele VI, 417). 
Din cuprinsul acestui zăpis se vede cum se urma. ja- decata in faţa boerilor, câud se întâmplă un caz .ca acesta. Tiganul rob ori cât ar fi tost proteguit de stăpânul lui, răspundea stăpânul pentru paguba facută altuia de 'robul său țigan. Aşa în cazul acesta omorind 2 cai lui A. Abiza, judecata a hotarit ca boerul Abaza Stăpânul ţiganului să plateasca ui cal, pretuit 5U. lei, ceea ce arală că cei: 2 cai. erau mal:răi. şi fără preţ, Caii în. vechime erau mai scumpi ca boii. în deobşte calul preţeluia 40 iei; deci acesta de 50 lei-era un cal: mai. bun. jar pentru: cheltuelile cu apro- zii cari -au imblat după țigan,.ori sa plâtea în csobote roşii, ori, in bani—ca aici 4 galbeni.
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CXCVII. 

7179 Iunie 1 Iaşi.—Miron Costin vel vornic țării de jus în- 
toarce cu 306 lei lui Ursachi visternieul casele sale din Iaşi, cumpă- 
ate de la Andronachie cu 300 lei şi un cal buu drept 40 lei. 

; Adecă::eu Miron Costin vel dvornic nijnei zemli. 
scriu şi mărturisescu cu cestu adevărat zapis | al 
mieu pentru neşte casâ cu pivniţă şi eu loc cu: lot 
ce săntu pe uliţa mare unde au | șezut Gheorghi 
hatmanul fratele lui Vasile Vodă. şi care loc și: cu 
pivniță cu tot iasle danie lui Pană păharnicul de | 
Covurluiu, de la Doamna Marghita pentru a lui 
slujbă direaplâ ce iau slujit iară Jeacau statut Va- 
silie Voda la domnie | şau făcut Gheorghi haima- 
nul şau făcul casă pre acel locu, iară: când au 
fost aproape de primiveala lui Vasilie Voda au che- 
mat Ghiorghi hatmanul pre Pana păharnicul intruu 
post mare ca să facă tocmală şi săi facă plată pen- 
tru pivnită şi pentru loc | şi au luat Gheorgbi hal- 
mauul zapisul acel de danie de la Doamna Mar- 
ghita de la Pană păharnicul şi şau pus şi:să vie 
după Paşti. ca săi i plateascâ ocina iară apoi pân 
în Paşti sau râdicat Gheorghi Stefan Voda pre Va- 
silie Vodă: și iau scos pre toţi din tarâ. atunci | au 
perit și zapisul acel de danie de la Doamna Mar- 
ghita la Ghiorghi hatmanul şi plată nu iau facut 
iar acum Andronachi părealabul ficorul! lui Pana 
păharnicul au stătut la părâ - înaintea Maăriei sale 
Domnului nostru. lo Duca Voevoda de saul pârăt 
cu dumnealor Ursachi ciau foşt visternie mare şi 

eu. Alexandru. Draco -ciau fost comis ginerii lui 

Ghiorghi batmanul i şi-au arătat şi un testameut 
serisoare făcut de părintele său Pană păharnicul cu 

limbă de moarte: denaintea duhov | nicului său şi 
şi denaintea a mulți oameni buni, seriindu cum iau 

ţinut Gheorghi hatmanul locul cu pivniţă cu tot 

pentru căci au fost ; lui Vasilie Vodâ cu sila depre 
Aocul acela nu lau putul scoate şi plată nau apu-
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cat săi facă precum ştim și noi | toţi boerii si mari 
şi mici cum iaste udevărat plată nau. făcut Gheor- 
ghi hatmauul lui Pană, deci Maria sa Voda au zis | 
lui Ursachi şi lui Alixandru comisul să scoata Şi 
ei nescari zapise de cumpărâtură de vor hi având 
de Ja Pana paharnicul | şi nau avut să arate mai 
mult ciau aratat un ispisoe de întaritură şi de mi- 
luire de la singur Maria sa Voda dui domnia | din- 
tăiu leau făcut căci nau ştiut Măria sa ca iaste l0- 
cul acela danie lui Pană de la Doamna Marghita. 
Deci Mariia sa Domnu nostru au dat rămaşi pre 
Ursaki visternicul şi pre Alixandru comisul sa nu 
mai aiba ei triaab | cu pivnitale şi cu loc şi cu is- 
pisocul acel de lu Mariia sa Vodă au zis Mariia sa 
săi diu la mâna lui Andronachi | feciorul lui Pană 
ŞI iau dat şi pivoiţale cu loc şi de sa ivi ŞI zapisul 
acel de davie de la doamna Marghilu | carele au 
perit la Gheorghi hatmanul cândva învro vreate. 
şi acela să vie la mâna lui Andronachi părcalabu- 
lui, iar după ; aciastia după toate deacau dobândit 
Andronachi ocina părintelui sau scosau pivnițele cu loc cu tol Ja vânzare | şi alt nime nau încăput a. cumpăra înaintea dumisale fratelui nostru lui Miron. 
Costin vornicul cel mare de tara | de gios. căci giupăniasa dumisali iaste rudă, mai aproape ne-. poală de hâiu doamnei Marghita şi sau tocmit | de voia lor și iau facut dumnăalui vornicul plată deplin 250 de lei bătuți şi un cal bun pretul di- reptu 40 de lei şi după aceaste după toate: fiind casale făcute de Ghiorghi hatmanul mersart de au şăzul întrânsele dumealui fratele nostru Ur- sachie vistearnicul pe ispisocul ce scriem inai sus. că avea de la Mariia sa Domnul nostru şi liau îv- Srădit cu zaplazi şi leau tocmit facândule din stri- cate bune cu câtava cheltuiala, ceia ce sa cuviniia a. de pupe aree:. deci am facutuo cu dumveaiui tocmal 

a” noastră şi iam vandut pivoităle şi cu
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loc cu tot direptu trei sute de lei bătuți pentru că 
şi dumnealui dintraceştia bani 250 lei ce era la 
mâna noastră iau lasat muiilă vreame de au statut . 
fără dobândă şi cu acestea din bună învoire mi sau 
făcut plata deplin carea şi mai sus sau scris 300 
de lei bătuţi şi direasele acialia cu carile rămaăsease 
pre dumnealor Andronachi ficiorul lui Pană pahar 
nicul şi iarăşi zapisul cu care am cumpărat eu de 
la Andronachi toate aceastea leam dal la mâna 
dumisali vistearnicului Ursachi ca săi hie dumisali 
şi cuconilor dumisali direaptăa ocină în veati. dena- 
intea duwmilorsali Toderaşco ci au fostu spatăr mare, 
şi “Toader Paladie vel vist-arnic şi Alexandru Draco 
ciau fost comis mare şi Contâş vel sulgiar, şi multi 
boiari și pentru credința singur am iscălit depreun 
şi dumnalor cești boiari ce scrim mai sus. Şi eu 
Enachi diiac am scris zapisul ca sa s ştie. 

u las leat 1179 luni î. 

Miron Costin vel vornic iscal. az Toderaşco 
spat. iscal, az "Toader Paladi vel vist. .iscal, Az 

Contaş sulgiar iseal. 

acta Rosanes, azi Teodcreanu, Iaşi. (Surete VI, 10. 

In' 1178 Julie 192 marii boeri întăresc lui Miron Cos- 

tin vel vornie cumpărătura caselor din Iaşi ale lui Andro- 

nache, fiul lui Pana paharnicul, ca mai de aproape rudă 

cu donatoarea Doamna Marghila. Pe ele dăduse 250 lei și 

un cal bun de 40 lei. Miron Costin le tinu în stăpânire 

numai 10 luni ; el işi avea casele lui ceva maiîn jos pe u- 

liţa Strâmbă. spre potul vechiu, şi deci nu-i trebuia şi ca- 

sele cu locul lo+ fost al mame; socrului său lon Movilă. 

II revinde cu 300 lei vechiului proprietar Ursache vist. 

ginerele lui Gh, batmanul, fratele lui Vasile Lupu Vodă. 

Actele aceste 2 sunt scrise cu o caligrafie fără pă- 

reche, diacul Enachi fiind unul din cei întăi caligeafi ai 

sec). XVIJ-a.
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CĂXCVIIII. 
7179 luli 28, (regeste).—Duca Vodă dă carie lui Pavel Corlat uricar de a lua de a zecea din Nedeiani. 

„Carte deschisă de stăpânire de la Duca vodă 
în care da voe lui Pascal şi ficiorii Ii Coclat uti= 
carul să fie tare de a lua de a zeace din sat Ne- 
deeni din partea Magăii şi a fraților și ficiorii Ca- 
zacului Plotei, văr primar a lui Gavril şi a fraților 
săi ficiori lui Neculai Plotei ce au avut dispre moaşa 
lor Marica. Aşijdere şi o răscumpărătură ce au a- 
vui strămoșul lor Gherman a şăsa parte dintracel 
sat Nedeenii ce au fost cumpărat de la moaşa sa Ilinca nepoata Giurgii din ispisoc ce au avut din- 
iorsătura strămoșul lor Gherman de la Alexandru 
vodă de pre acele parți ce scrin mai sus să aibă 
putere de a lua de a zeace. 

(acla St. A. Negruţi, laşi. Surete VI, 955). 
Aceste 2 regeste ne Spun despre proprietalea din. Nedeeni. Giurgea are de nepoată pe Ilinca, care vine moasă iui Gherman ; acest Gherman vine strămoş Magdei și lui Gavril Plotei, deci e tatăl lui Gavril. Gavril are de fata pe Marica, moaşa lui Cazacul şi Neculai Piotei. Magda și. Gavril vin veri primari, 

” Această Mărică nepoata lui Gherman, acesta nepot Ilincăi, aceasta nepoata Giurgii, stâpâneau numai în a pa- lra parte din Nedeeni. 
In altă a patra parte din Nedeiani găsim stăpân pe Andreica al Anei, fata lui popa Toader din Iaşi din 7005. (1497), Andreica are de copii pe Avrămia şi pe Toma. A- vrâămia are pe Gheorghe ; iar „ama are pe Balic si Salo- mia. Bali€ are pe Lupul, Salomia pe Ion. Andreica traeste. supt Petru Rares Voda. ” Tot în Nedeeni mai găsim proprietar la început pe Ivașco procelnicul (seci. a] XIV). Ivaşeo are de copii pe Mărina şi Neagşa. Mărina are pe lurşo ; Neagza are pe I- lieş. Aceştia vind în 1497 satul Nedeeni la urmasii lui Giurgea şi Gavril fraţi Toader ficior iui Gavril, popa 'Toa- der din lași şi Stana ficiori Giurgei.—lată o filiațiune de 280 ani. 

|
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CXCIX. 
Fără veleat.— Scrisoarea lui Merăutţ şi Saula de Procelvici 

cătră domn pentru cercetarea unui loc de prisacă a lui Coclat 
cămăraş de la Diaci, pentru care avut-a pâră cu popa Viasie den 
târgul laşillor. Prisaca e deşcălicătură bătrână a lui Sofron. socrul 
lui Corlat. e , | . 

Milostive şi luminate Doamne să fie măria du- 
milali sănătos. Dam ştire mării duimnitali că au vi- 
it la noi Corlat cămăraşul de la diaci, cu cin- 
stita cartea mării dumitali, seriindu la noi, de rân- 
dul unui loc de prisacă ce au avut pără cu popa 
Vlasie de lârgu de laşi. Deci noi am starnsu ou- 
meni buni şi megiaşi anume Trifan de Budeşti şi 
Vasilie olam și Savin de acolo 'şi Gligorie din Mo- 
goşaşti şi Golae cel bătrân şi Căzan de Proceal- 
nici şi mulți oameni buni şi am aflat cu sufleteie 
noaslie cum iaste acel loc de prisacă, descălică- 

tură bătrănului Sofron socrul lui Corlat, iar 

popa Vlasie nu are nici o treaba: acolo la acea 

moşie, ce va hi voia mărie dumitali, să fii Măriia 

Dumitali sănălos. | 

Robii dumitali: Merâut şi Saula de Procealnici. 

(acta Gh. Ionescu, laşi. Surete V, 455). 

CC. 
7164 Murt 6. Iaşi.—Gh. Stefan Vodă da şi întăreşte lui Dumi- 

traşco Groze părtile lui din Dăneşti şi Şovăreani pe Prut, o treime 

din” o treime danie de la uuchiul său Gligori Groza şi o treime din 

o treime cumpărătură de la Ioana, fata lui Agaki, nepoata Kelsiei cu 

24 taleri bătuti. 

lo Ghiorghie Stefan voevod bojieiu milostiiu 

gospodarz. zeinli Moldavscoi. adică au vinil înaintea 

noastră si înaintea a lor noştri moldovenești boeri a 

mari şi a mici. sluga noastra Dumitraşco Groze din- 

preună şi au adus nişte zapise de mărturie di la 

mulţi. oameni buni scriind întracele zapise cum au 

vinit înaintea lor Joana fata lui Agachi nepoata 

Chelsiei din satu din Daâveşti de a ei buuă voe de 

nime nevoiţi nici asupriţi şi a vândut dreaptă ocină
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şi moşie div sat din Dănești şi din Şovăreani ce 
sântu în ţinutul Covurluiului dintramândoao salele 
din a treia parle a patra parte cu vad de moară şi 
cu ezer de peşte la Frut și cu tot vinitul. acestea 
părți de ocin leau vândut slugei noastre lui Dumi- 
trașco Groze dreptu doaw zeci şi patru de taleri 
bătuți ; aşijderea au adus slugu noastră ce mai sus 
scrie Dumitraşco Groze alt zapis iarăşi de la oa- 
meni buni cum unchiusău Grigori Groze iau dăruit 
o parte di ocin iarăși dintracele sate ci mai sus 
serie din Dănești şi din Şovărcan şi dintra treia 
parle iarăși a treia parte din tot satu cu vadu de 
moară pe valea Oancei şi cu ezer de peşte. aşijde- 
rea am dat şi am întărit slugii noastre lui Dumi- 
traşco Grozii alte părți de ocina ce santu iarăşi 
acolo în Dăneşti şi în Sovăreani din a treia parte 
dintraceli sate a patru parte cu vad de moara şi 
cu ezer de peşte la Prut şi cu tot vinitul, cure 
parle di ocin îi cumpăratura de la Ivaşcu. ficiorui 
Ghenghii, drept cinci zeci de lei; deci şi noi, da- 
cam Văzut acel zapis de cumpâratură și de danie 
şi de la noi am dat şi am întărit ca să fie lui drepta ocin şi moşie nimine ca sa naiba a sa a- mestica în veci peste cartea Domnie meie. 

u las leat 7164 msta Mart 6. 
(Acta Gr, C. Buţureanu, laşi. Surete V, 359). 

CCI. 
, 7164 Iuli 16 Iaşi.—Gh. Stefan Voda serie lui Mibai şi Florea din Sontăneşti să meargă la sat la Trăisteni si să aleagă părţile de ocină ale lui Ion despre alţi răzeși. ” 

iw Gheorghe Stefan voevod. bojiiu milostiiu gos- podar zemli moldavscoi. scriem Domnia mea la sluga noastră, la Mihai şi la Floarea din Sontănești, da- muvă ştire dacă veți vedea cartea domniei meale, lar VOI să socotiți şi sa strângeţi oameni buni, ba.
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trâni din sus şi din gosde prin pregiur megieși şi 
să mergeţi, la sat la Trăisteani. să alegeţi parte 
de ocină ce are acolo loan. despre alți răzăşi să i 
să ştie partea lui aleasă, şi dacă veţi alege din va- 
tra satului şi din țarină și din curte şi din fânat. 

din tot locul cu tot venitul să puneti sămne. şi 
cum veți afla mai cu dreptul săi faceţi și o seri- 
soare sâ ne dati știre. toe pișem. 

u las leat 7164 luli 6, 
Saam gospodina veleal. 

(acta Gr. C. Buţureanu. Surete V, 360). 

CCII. 
7166 Dec. 20. Iaşi.—Gh, Stefan Vodă dă rămas pe Patraşto 

Botez ficiorul lui Vasile Dinga în judecata ce a avut cu Vasile Ma- 
laiu pentru nişte poeni din hotarul Hilişenilor pe Suceava, ce le zi- 
cea Botez că sint de hotarul Giurgeştilor. Neniul log. al 2-le cerce: 
tează pricina. Mălaiu pune ferăv iz zloți. 

Iw Gheorghie Stefan voevod. bojieiu milostiiu 
gospodar zemli moldavscoi, adiea au vinil îvaintea 
noastră și înaintea a tot svalul nostru boeari mari 
şi mici sluga noastră Vasilie Malai şi Patraşeo Bo- 
tezu şi Sau pârât de faţă înaintea noastră, pentru 
nește poeni. ce sântu preste apa Suceavei în pro- 
tiva satului Hilişănilor în ținutul Suceavei. zicându 
sluga noastră Vasilie Malai cum aceale poeni 
săntu din hotarul satulvi Hilişeanilor, precum neau 
arătal şi urice de la Pâtru Voda şi de la Iri- 
mia Voda şi de la alţi domni mai denainte. scriindu 

înteaceale urice cum sântu aceale poeni din hotarul 
Hilişeaniior până suptu codru. iărâ Pâtraşco Botezu 

au zis că sâniu de hotarul Surgeştilor şiau arătat 

şi ispisoace de la Alexandru Jliaş vodă de la Stefan 

voda Tomşa, scriindu aseale ispisoace «de la neşte 

ispisoace a lui vaszlie dinga faiăl lui pătraşco 

botezu. cum aceale poeni sântu de hotarul Surge- 

şlilor. Deci domnia mea şi cu tot svatul nostru 

nam crezul nice pre unul. ce am ales pre credin- 

Surete şi IzvoadeVI
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cios boiarinul nostri” Neaniul logofătul al doilea şi 
lam trimesu acolo de au strânsu oameni buni din 
sus şi din jos de prin prejur -inegieşi. şi iau între- 
bat precum vor şti ei cu sufletele lor. Deci -acei 
oameni toţi au dat sama şi au mârturisit, cum a- 
ceule poeni ce săniu preste apa Suceavei săntu de 
hotarul Hilişeanilor iara neşte poeni ce sântu peste 
codrul giurgeștilor ce sa chiama la preluci aceale 
sântu de hotarul giurgeştilor. iara după acea b.- 
iarinul vostru Nianiul logofătul a cerut şăşi aducă 
şi uricele ce vor avea. Deci patraşcu Botezu. au 
arâtat peste uriee de la Alexaudrn vodă cel bălrân 
și de la Irimia vodă. carele scriu hotarele lor pre- 
sat pre giurgeşti şi pre silişle și pre alte sute. a se- 
minţiei lui: Preojovanie, iar pe seamnele Preojovanie 
acelor poeni precum scriu ispisoacele ceaste ce apoi 
nu scriu. iară sluga noastra vasilie malai încă au 
adus urice bătrâne de la Patru vodă şi de la Iii- 
mia vodă și precum scriu în: seamne poenile sau. 
aflat în hotarul Hilişeanilor păna suptu codru pre- 
cum au mărturisil şi acei oameni buni ce mai sus 
scriem. Deci Domnia meă și cu tot svatul nostru 
am sototit şan dat pe patrașco botezu râmus de- 
naintea noastră şi din toată leugea târei. pentru 
care aceale ispisoace ce scriu aceale poeni până în. 
apa Suceavei carele lau facut Vasilie Dinga mai 
apoi nu sau crezut pentru ca nu seriu precum. 
seriu uricele ceali bătrâne a lor ce leau facut. 
vasilie dinga cându au fostu casa lui şeptelici 
la nevoe. iara sluga noastra Vasilie Malai sau 
indireptat şi șau pus herâiia 19 zloți în visteria. 
domnii meale: pentraceasta şi domnia mea şi cu. tot svatul nostru înca iam dat și ăm întărit slugei 
noastre hotarul peste apa Suceavei cu poenile pănă 
suptu codru. şi cu vad de moară în apa Suceavei 
dnpă cum Scriu şi uricele ceale bâtrâne dela Pătru 
vodă. şi de la Irimia vodă şi de la alți domni mai
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denainte. ca săi fie lui și de la noi direaptă ocină 
şi moşie şi uric și întăritură cu tot vinitul neela- 
tita și neruşâită nici odănăoară în veaci; şi altu: 
nime să nu să amestece preste această carte a noa- 
stră. i nac ne budet. 

Saam gospodinz veleal. 
u iasoh vlealo 7166 msta Dec. 20. 

lonaşco Rusul vel logofat. 
Strătulat. 

(acta Gr. C. Butureanu. Surete V, 361). 

CCIII. 
7168 April 15. Iaşi.——Stefan Vodă Lupul întăreşte lui Corlat 

Vasile uriearul trei pârţi din Văcoteşti supt bucovină. ia ţinutul Câr- 
lisăturii, din care una cumpărată de la Mărica sora Mânjei uricarul 
cu 85 taleri ; allu lasată danie de Dokita sora Mânjei, hinăsa; şi a 
treia întoarsă de la Gh, Verga de Procelnici cu 46 galbeni. 

lată aceasiă adevarata a noastră sluga, Vasilie 
Corlat uricarul, miluitulam pre dânsul şi iam dat 
și iam întărit lui de la noi întru al nostra pamant 
al Moldovei, pre a sale drepte ocine-şi cumpărături, 
din drese «le cumpărături ce noua neau arătat de 
la bun credincios părintele meu lo Vasile. Voe- 
voda. pre a patra parte de sat Văcolești înlre Mân- 
jăști: şi între Motaşeni cei în ținulul Carligălurii, cu 
loc de țarină şi cu loc de fânaţ la câmpu şi cu 
loc de hălaşteu şi cu vad de moară pepârâul Stav- 
nicului şi cu poiană de fânaţu anume săcâturile şi 
Vladoicul, care șau cumpărat şie, de la Marica sora 
Mânjei uricariului. şi dela barbatul ei /săicută dre- 

ptu trei zeci şi cinci taleri bătuți. Şi iarăşi alta a 

patra parle dintraceu salişle Vacoteşti care iau dat 

şi iau dăruit hinăsa Dochita, iar sor Mâunjei utica 

ului. când era la moartea ei de sau lăsal in 

mâna lui ca so grijască. denainte preutului cei 

era ei “luhovnic anume (loc go!) şi denaiutea a. 

mulți oameni buni care sau tâmplat atunci. Cum 

ca să aibă a o griji pân la anul precum sâ cade
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“omului mortu, cupă lege creştineasca. şi au chel: 
luil sluga noastra cei mai sus scrisa treizeri şi opt 
lei precum neau aratat înainlea noastra şi drese, 
«de la cel mai de sus scris părintele meu. Aşijde- 
rea şi alta a patra parte dintracea salişte pre 
care au răscumpărato şie. de la Gheorghe Verga de 
Procelnici pentru 46 de galbeni den ispisoc de pâră 
și de hiarae ce neau arălat noaa. iarăşi de la mă- 
rirea părintelui meu: [o Vasile Vaevoda. Peutiu caci 
acea parte era cumpaăraătura Vergai far ştirea slugei 
noastre lui Corlat uricarului. şi nu i să cădea lui sa 
cumpere. pentru căci era vechiu cumpărător Cor- 
Zat uricarul. Pentru aceia aceale trer părți din Vă- 
coleşti supt bucovină ca să fie slugei noastre cei 
mai sus scris. lui Vasile Corlat urieariul dreaplă o- 
cină şi cumpăratură şi intoarcere. şi de la noi uric 
Şi întaritura, eu tol venitul lui și feciorilor lui şi 
nepoților şi a tot neamul lui care sa va alege a- 
proape neclatit nici odata în veci. Iară hotarul acei 
sălişte a Vacoteştilor, ca sa fie pe unde au hotarât 
și au ales Mâvjea uricarul în zilele lui Miron Ba:- 
novschi vodă şi de catra alte părti pe unde au umblat de vac. şi spre aceasta iaste crediuțăa domniei meale ce mai sus sunt scris. [o Stefan Voe- voda și credință tuturor boiarilor noştri. 

u las leat 7168 April 15. Pisah Gligoraș sin Vasile uricar şi lam scos vomâneşte. u las leal 7235 April 11, 
acta Gh. lonescu, Iaşi. Surete V, 687. 

CCIV. 
„7168 Iul 24. Iaşi.—Slefan Voda Lupul serie vătămanuiui de dugani că a dat satul lugenii lui Dumitrasco parcalab de Soroca, de oare ce femeia lui Anita îl avusese danie de la Ur Yartie și la Ana ; deci să asculte de el. a Visul Vartie şi de 
lo Stefan „Voevoda b. m. S. Z. M. scriem Domnia ma la | Vătamanul şi la toţi satenii de la Sat de Iugani dămuv ştire ca domniia me | mam
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milostivit şi am dat acel sat slugii noastre lui Du-: 
mitraşco părealabul de So ! roca. careli au fostu lui: 
dreaptă danie şi gupăneasei lui. Aniţăi. de la Ursul: 
“Vartic şi d'kla Gupăneasa lui Ana. pentratta dea. 
veţi vedea carta domniei | meale. iară voi să aveti 
a asculta. de Dumitraşco pârcalabul şi de Varlie vor- 
nic | întru toate. treabile. ce vă vor învăța. pentru: 
caci aţi eşit de la Dabij | vornicul. iară care om nu va 

asculta. şi va veni. jalob la domnie meale. bine] 
să stie cal va hi de mar cestar. del domniia ma. 

toe pișem gspdâvmi. u las It. 7168 Iul. 24. 
Saam gspdnn veleal. 

(acte Spir. Irimescu. laşi. Surete V, 354). Pecete tuş. 

roş ştearsă. 

CCV. 

7170 Mast 13.—Zapis de zâlog prin care Stefan şi Chiriac din- 

Căţeleşti pun zălog la mâna lui Iordachi spătarul pentru 20 lei par- 

tea”lor din Vărtop. | 

Anea 5 mean cun anapeto ae kzwzarii, wm Ku 

pirat cun Hwu vor "Tau. | ckpiem ui mzprSpucim Hou KS. 

ueer$ 3anuc da hocrg6. KRSM am ASaT AC4W | 3au pe aa 

Ac aa ABaurkasn Hupaarie enaTaproa. LuH ka nSc a nec |] 

TpZ Wu AH BZBTON. Ba40r ca die. KETA NApTE. CA Ba 

aa'kue || Ac aounie a oacrpz. phiez c age aw adkijs. aka: 

WANA AA Mali || un ue Bă Adu dau ca 4H6% ASankaSn 

A He Aă Bânu, ca ca herogackz luu ca Xie ASmucaa w2 

ună m Kana am ASar anu a$ docrS || Muxa crnm- 

gavopia ae tau tun Lewprnuz HasaurciSa ui Aagivn || 

ac Iopaapn. un ASaurpauo Ilanmeaen A Xzpanuerpu. 

us nerp$ || prana ka n$c neseuhae. 

A.  F3p0 Ap? Ti, 

+ Aapuwu, + Bupnak, Lewpru ucaa, ASmnrpauke- 

aaprop. 43 Mikaau ncekaa. uit £$ Gagu AHtakSA aq cEpHC 

auecT$ Banc, | 

(ncta Gr. C. Bulnreanu, Iaşi. Surele V, 64
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CCVI. 

7171 Febv, 18 laşi.— Evstratie Dabija Vodă judecă pricina diti- sre T. Peijul şi Paraschiva lui Ion Prăjescul ce au fost .vornie pen: “ru niște părţi de ocină din Văscani şi Unceşti. Se dă rămas pe 7. Perjul, cu jurători ; iar Paraschiva Prăjescu pune ferăe 24 zloți. 

Io Evstratie Dabija Voevod, b. m. g. 7. M. 
Adecă au venit înaintea noastră şi înaiutea boiari- 
lor noştri Moldoveneşti celor. mari “şi celor mii 
“sluga. noastră Toader Perjul ginerele (lot gol) Şi cu fameia sa . . . fata... nepoata lui Motuc şi au părăt de fată inaintea noastra pre Supâneasa pa- Taschiva ceau fost a răvosatului Ion Prăjescul 
ceau fost vornic mare. zicăndu 'Loader Perjul cum iau facut mare împresuratur vaposatul Ion Prajescul vornicul şi au cumpărat în sila sa nişte părți de o- civă din sat din Vascani şi din Oaceşti şi au ara: tat și un ispisoe de pâr şi de ramas de la Ghica Vodă ca s întoarcă el banii Prajescului pre aceale pării de ocină din Vascani şi” din Oncești. pentru căci iaste el rudă vânzătorilor cari au vândut Pră- Jesculni şi pre dânsul nu lau întrebat dumneaei pa: raschiva giupăueasa prăjescului ceau fost vornie Şau adus vânzălorii toţi de faţ şi mulți oameni buni de prin pregiur megiaşi ŞI aşia au răspunsu Stupăneasa prajasca şi cu Vânzătorii săi cum perjul Dau avut nici o treaba cas întoarcă aceale părti de cimă pentru căci nu săntu ocinele acealea de pre acealea de pre moțoceşti nici au avut treab Motoc cu aceale ocine. căci aceale ocine sau datu ca au fost alui calapodu şi numai căci aa fost luat: Ia: ob Motoc o fată a lui Calapodu Dentru aceaia au Hinul şi aceale părți de ocine de pre femeaie iar el nau avut nici o treab cu aceali ocine şi nici alte rude a Moţoceştilor nau Gvul amestec la aceale Părți de ocină făr numai nepoții Calapodeştilor, “cari au vândut râposatului Lon Prajescul voruicul. Deci Domniia mea și cu tot svatul nostru am so-
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cotit foarte pe direptate și- am giudecat. de vreame 
ceau fost aceale ocine despre rvda calapodeștilor 
şi nepoții: lui ealapod au vândut 'de bun: voia lor: 
iar nepoţii moţoceştilor să nu aib treab a întoarce că 
uu li sau fost venit aîntoar cepentru căci naufost perjul 
de ruda calapodeştilor. Mărturisitau vânzătorii cum 
atunci au întrebat ei pre Perjul .să cumpere. aceale 
părți de loc. el nau vrut zicându că săntu scumpe 
ce vrea să ia mai eftine aceale părti de ocine şi 
iarăşi încă neştiindus perjul cu acealea marturii ru- 
:galusau uoao ca sâi punem pe acei marturi care 
au mărturisit penlru aceale ocine: să giure pre svân: 
taa evanghelie. deci domniia mea pentru mai mare 
adeveriniâ pusam de au giurat câţi va oameni bă- 
trâni de prin pregiur anume Ştefan de Dragoteani 
şi Toader cel bâtran de acolo și luraşeo de Văseani 
şi Toader de acolo. deci domniea mea şi cu tot sva- 
tal nostru văzând atâtea marturii şi mai apoi și: 
:giurându socotitam câ se acoliseaşte perjul fără cu- 
vântdirept aceaia am dat rămas pe pesjul cas nu 
mai aibă a dodez nici a mai pâră pe giupăneasa 
-parasehiva Prajescul, iar giupăneasa 'paraschiva pră- 
jasea sau îndreptat dinaintea noastră şi şau pus 
fieraia 24 zloți în vistearul domniei meale şi aceale 
părti de oprit şi ispisocul de la Ghica vodă cel de 
rămas carele sau aflat făcut pre gura perjului sau 
luat și sau rupt înaintea divanului şi această pără 
să nu s mai părască nici dănăoară în veaci preste 
«cartea domnii meale. 

u las vlealo 1171 msta fevr. 18 dai. 
Saam gospodin veleal. | 

Apostol tecuci. 

acta Gh. Sirat, Bacău. (Sarete V, 400).
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CCVII. 
7172 Ghenar 10. Iaşi.—Evstratie Dahija Voda da şi întărește lui ton Pisovskii danie fratelui său Toader Pisovskii asupra moşiilor sale, de la Vârtop şi 9 fălci de vie la Cotnari. 

Noi Evstratie Dabija Voevod. b. n. g.7. MM, 
Adecâ au vinit înaintea domniei meali şi înaintea 
a tot svatul nostru. sluga noastra Lon Pisovschi fra. 
tel lui Toader Pisovschi şi neau arătat un zapis de 
la “Toader Pisovschi fratesau și de la multi oameni 
buni ce sau prilejit la dare sufletului său cându sau 
sâvârşit în târgu den Orheiu de la beseriea Dom- 
nească şi Ghiorghie Dinga şi lupan vătavul de la dumnealui ră»ăusatul răcovit cehan marel logofatu 
şi Gligorie şi alţi mulți oameni buni scriinda in za- pis cum la dare sufletului sau sau lăsatu cu limbă 
de moarte moşii cum va ave parle lu: pretutindire, 
în țară şi doao fălci de vii la Cotnar şi loată parte câta va ave la Vartopu şi pre ainre pre unde va ave moşii şi bucate, cât va ave loate leau datu şi leau lasat cu limba de moarte slugii noastre fra- tivesău lui Ion Pisovscbii cu mare afurisânie şi de nainte a mulți oameni buni şi preuţi cari mai sus săntu serişi cum nime deutralţii frați a lai sau den Suror! să uaiba treaba nici la moşii nici la bucate nici la nemic numai sa aiba cu parte lui treahaă la tot ce va avea [ratesau Ion Pisovsehii, pentraceaea şi domniia mea şi cu tot svatul domniei meali şi de la domniia mea am dalu sam întăritu slugii noastre lui lon Pisovschie pre adevăratu zapis ce neau arătat de la fratesău Toader Pisovschii şi de la mulți oameni buni. pentraccuea dime să nu să amestece alţi fraţi sau alte surori la moşii şi la bucatele (rupt) ramas de la frate sau Toader Pi: 

„SI MOŞII şi e nil me (rupt). q | in- lru fraţii lui sau dintre Surori să naiba la ne-
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mica a să amesteca peste această întăritură. | pac 

ne budetz. U las It. 7173 Msţa Ghenar 20 ni. 
Saam gospodina veleal. 
Neculai Buhuş vel logofăt ucil. Pârvul. 

acta Gh. Strat, Bacău. Surete V, 785. 

CCVILI 

7174 Febr, 1. Laşi.— Zapis de.danie prin care Costin şi Catriua, 
fraţi, dau danie Aldei căpitan un loc de prisacă, unde a fost via cea 
bătrână a tatălui lor. , 

Adeca noi Costin şi surorumea Catrina scriem 

şi mărturisim cu cestu udevăratu zapis al no- 

stru cum noi de nime siliți nici nevoiţi ce de 

buna voia noastră am dat şam dăruit dumisali 

Aldei căpitanul un loc de prisaca unde au fost via 

cea bătrană a tălâne nostru ca să hie dumisale da- 

nie în veaci că de a noastră bună voe io um dă- 

vuituo şi iam făcut aceasta scrisoare de la măna 

noastră cum alţii din ficiorii noşiri sau din nepoți 

sau din ruda noastra ca să nus mai ameastece şi 

aceast toemal să o slrice, iar cine să va ispiti de 

a să scularea sau să parască preste aceasta danie. 

să hie trecleat şi procleat şi de Dumnezeu neerlat 

şi căndu ioam daruit dumisaali aceaslă daruire sau pri- 

lejit dumnealor boiari din curtea măriei sale lui vod. 

Haâbășescul comisul cel mare și Talmaei armaşul cel 

mare şi Veatreş vornicul de poartă. şi Gherman 

vornicul de poartă şi cumnatul nostru Nastasie. 

Pentru credința neam pus și deagetele şi dumnea- 

lor boiarii au iscalit sas știe. | 

U las 7174 Fevruarie 1. 

+ Costin, + Catrina, + Apostol Steclă, Toader 

Veatreș vornic,Hăbaşescul vel comis, 'Palmaci armaşul, 

şi eu Anastasie martur, Gherman vornic de poartă. 

a:la Gh. Strat, Horjeşti, Bacău. Surele Y, 399, 

Surete şi Izvoade IV 29
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CCIX. 

7176 Iunie 12 Turbăteşti Scrisoarea lui Poiană uricar priu are alege părţile ficiorilor lui Vasilie Corlat uricar în Turbăteşti despre Dumitraşco ginerele Oancei şi a Titianei şi despre mănăstirea „din Dealul Mare a lui Iane Hadămbul, 

Miloslive şi luminate Do:umne să fie Maria du- 
mitale sănătos. seriind cartea Mariei tale la noi să 
meargem la satla Turbăteşti la ținutul Kârligăturei 
să socotim pentru părţi de ocina ce vorave înlracel sat feciorii lui Vasilie Corlat uricar sa le alegem despre Dumitraşco ginerele Oaucei şi a Tiliianei şi despre călugării de la manastiri de la Dealul Mare. strân- sam acolo oameni buni pre zapise ceau avut Va. silie Corlat uricar de moşie şi de cumparătur şi pre zăpise. ceau avut Gligorie feciorul lui Corlat cumpărături deosebi de tatal sau Corlat pre ce sau aflat zapise direpte precum au ştiut oameni buni.  Gasitusau cumpărătura de Corlat şi de te- ciorul lui Gligorie giumatate de sut partea de gios dumai juste nevandut îutracea giumătate de sat o pârticea a Mierânţăştilor ce sau aflat şepte stân- jeui şi giumatate în silişte în frunte. aşijdere şi din partea de sus dentraceluș sat den Turbateşti sau ales cumpăraturile lui Vasilie Corlut uricar şi sau vinit în siliște în fruute Şese Zeci şi doi de stânjeni deniracea giumatate de sat den sus ce se împarte pre şeasăa parti, doaw părti sau vinit lui Corlal ceau cumpărat partea lui Duraleu șa lui lovaşco parti Măr, ŞI cu trei pârți mici din partea lni Andro- Die carii fac patru slâjeni in silişte în frunte ces cumpărâlur lui Co//at de la Ana Dumitrăşceasa ŞI partea Purtasii Gligorceoae Şi partea Irinei Supţiriloae ceau fost fele lui Gligorie Copaceanul feciorul lui Andronic. Și aceaste părti den partea de sus carile fac 62 de stânjeni în silişte în frunte leu lipil la cea giumaâtate de sat den gios şi sau pus stâlpi de piatra în Săliște de catră călugări şi
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despre Dumilraşeo ginerele Oancei. lar în țarină 
Şi în cămpu și în fănaţ la cea giumătate de sat 
den sus să împarţă pre şăse parți ce să chem şase 
trati precum li sau vinit în sălişte aşa să ție! şi în 
tarivă şi în făneț si în cămpu şi în pădure şi în 
tot locul şi întrapâ cu tot vinitul. Aşa am: socotit 
şi am ales cu mulți oameni buni cari sau scris 
aicea anume Maăteiu căpitan de Dajeni, Suula de 
Procelnici. Lupul Surdeanul, Ştefan sin Miraut. lon 
zet Saule, Căzan zet Surdeanul tot de Peocelniei. 
1onaşco de Dajeni, Istratie tij, Tanase zet Matei tij, 

“Toader den Nedeeui și Toader Barcă şi Mâuja de 
Voineşti. Gavril Batul, Vasilie Jelobin de Budeşti. 
Florea de Mogoșeşti Carpu de Mânjeşti şi Negrul 
nepot Copaceanntui, Gligorie sin lachim şi Ştefan 
sin Manja şi mulţi oameui buni mai pre mari cre- 
dința am isealit şi am pus peceţi şi deagele să s ştie 

Pis u 'Turbateşti leat 7176 luni 12. 
Mai mic robul Mariei Duwmitale. Simiou Poiană 

uricar. + Costache, Gligorie sin Echim, Saule, Ştetan, 
lon, ț Cazaa. 

+ Toader. Bărcă, ț Toader de Nedeiani, ț La- 
uasie sin Mateiu, + Istrajie, + Ştefanu, 1 Tatul, + lo- 

vaşco, “+ Manjoe, + Vasilie, + Flore, ț Simion, ț Ste- 
fan, T Lupul Surdeanul, ț Tatul zet Surdeanul. 

„Aicea sau socotit iar cu uceşti oameni buni cari 
scriu în zapis megiaşi de prenpregiur cum au ales 
ei cu suflelele lor ceau cheltuit Corlat uriearul la 
iazul haălăaşteului deosebi de alţi razăşi. cum ei au 
pus cheltueli mai multe: 118 leisau aflat cheltuit de 
Corlat la iaz întăi. 35 lei 8 parale iar partea 
lui pân la moartea sa. 5 lei 8 parale au cheltuit 
apoi feciorii. 

Aşa sau socotit şi au fost şi razăşi toti de faţă 

câudu sau socolit aceste cheltueli însă atâla far 

uta stâlpii şi far vaci ceau dal de au mulsu lucrătorii. 
acla Gh. lonescu. Iaşi. Surete V, 899.
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CCĂ. 

7176 Aug. 27. (regeste).—Tliiaş Alexandri Vodă serie carte lui Putvaşco sulger sa meargă la Doroşeani ot Cârligâtura, să vadă de e loc de 3 heleştee pe valea Doroştanilor ca să să pună capăt părei 3, 
dintre C. Jora şi: Panaite Uşerul, 

„Carte de la Domnul Hiiaş Alexandru Voevod 
poroncitoare lui Patraşro Sulgeru să meargă la sa- 
tul Doroşeani ţinutul Cârligălurei penlru pâra ce. 
era. între Constantin Jora şi între Panaite Uşeru 
zicănd Jora că pe valea Doroşcanilor este loc de 
trei  heleştee, iar Hagi Panaite Uşeriu au arătat 
-dresa de împarțala a moşilor lor, care zic ca este 
loe numai de doao heleştee unul al lui și unul al Jorii. 
care Paâlruş:o să mearga să socoteasca foarle. cu 
dreptate de este loc de doua heleştee, sau de _lrei, 
şi prea cum a [i mai cu dreplul sai loemeasca. 

| 71176 Aug. 21. 
(acta Spiridon Irimescu. Surete V, 943). 

CCXI. 
| Fără veleat (7176 August 27 regeste). Mărturia hotarnică a lui. Pătraşeo Sulgerul pentru măsura a duuă iazuri în Doroşeani, între. "C. Jora şi Hagi Punaile Uşierul. . 

„Marturia de la Patraşeo Sulgeru. scriind aşa : dăm știre mariei tale daca am mers la satul Do: roşcani ţinutul Cârligăturei, după porunca  mariei tale strâusam oameni buni de pe împrejur megieşi Şi după carlea mariei tale Slatutam la mijloc îm- preuna cu aceşti oameni buni ca sa tocmim pe dumnealor, Hagi Panaite ce au lost uşer mare. „ŞI pe C. Jora ce au fost armaş mare, pentru pâra ce au avut amândoi iuaintea mariei lale pentru he- leşteele de pe apa Doroșcanilor carele au zis Con-. Stantin Jora cum ca iasle acolo loc de trei heleslee. iar bagi Panaile au zis ca iaste locu numai de doao. heleştee. Deci uci am întrebat pe ucei'oameui buni precum știu ei cu sufletul lor, deci aşa au martu- risit acei oameni buni. cu loții precum le scriu si.



«jreasele cu care sau împărțit părinţii lor, Anita și 
Simina felele lui Alecsa Postelnicul, fostau împărţit 
satul Doroşcanilor în doao părți pre doao surori, 
şi doao heleştee pe apa Doroşcanilor, o giumaătate 
de sat și un heleșteu parte giupânesei Aniţei soa- 

„cra lui hagi Panaite şi giumătate de sat și un he- 

leşteu, parte giupânesei Siminei mama lui Coustan- 

tin Jora, însă heleşteul ce au lost inceput a ezi sin- 

gur Alexa Postelnicu, şi nu lau lăsat alti răzăşi. 

căci că acel heleşteu de sar fi ezit: au socotit că 

va îneca alte hotare. Deci am socotit cualți oameni 

buni, şi am măsurat cu funii intăiu heleşteul cel -de 

gios care îl ține Jora armaşul şi sau aflat de un- 

sprezăce funii şi giumatate cu apă, funia câte pa: 

tru zeci şi şasă stânjeni, și am masurat şi hele- 

şteul cel din sus a lui Panaite Uşeriul şi sau aflat 

de şasă funii carele ţin amândoi cu Ciuta nepotul 

Alexei post. şi am măsurat aceste heleştee de la 

piatra despre sloboziia Roşcăi, până unde au fost 

podul lui Alexa Postelnicul despre Piţeani, unde se 

împreună hotarele şi sau aflat strâmbătate şi Ciutei 

ca heleşteul Jorei era unsprezece lunii pol cu apă 

în lung. lar a lui Pavaite şi a Ciutei cel din sus 

sau aflat cu apă uumai de şăsă funii şi au gâlce- 

vit Pavaite pe Jora ca săşi mute heleșteul mai gios; 

să încape şi heleşteul lui pe hotarul satului. dacă 

la muta şi el mai gios dupa Jora. lar mai apoi 

am sucotit, de sau mai dat uşerului încă ciuci funii 

şi giumătale înapoi dacă sa va îmdlța iazul cum 

este a Jorei, sa fie şi heleșteul lui de unsprezăce 

funii pol cu apă în lung, însă aceste cinci funii ce 

sau mai dat lui Panaite acum mai apoi, un țărmure 

iaste a lor de Doroştani, iar untărmur nare treabă 

că iaste de luguni. Deci sau apucat Jora că de va 

opri cineva de la dânşii țărmurile luganilor, el va 

da sama și el va tocmi aceasta, să fie lui Panaite 

cu pace, sau de nu va pule aşeza acest lucru, ŞI
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de vor opri țărmurile săși mute şi Jora heleşteul 
mai gios, şi Panaite, ca să încapă amândoao hele- ștee în hotarul satului Doroșeani, Aşijdere am so- cotit de sau mai dat lui Panaite şi Ciutei încă trei funi înapoi, că de va ave vre unul apă să se poată sprijini de alţi răzaşi megieşi, precum sau Jasat şi Jorei trei funii din gins de heleşteu lui. sai fie Şi lui de aparat despre alți megieşi, aşi sau tocmit şi Sau aşăzai... 

acta Spiridon Irimescu laşi. Surele V, 943. Scoase după nişte însemnări neisprâvite, ce aveau să se prezinte în justiţie în pricina dintre casa tăposatulvi Şerban Negel şi între comisul Spiru pentru stăpânirea a jumătate din Do- roşeani. 

CCXIL. 
7177 April 10.—Zapis de vecinâtate prin care Vasile se dă ve- ciu lui Pisoskie vornicul pentru o fată a lui Pânteleiu cu toată casa ei 

Adecă eu Vasilie scriem şi maărturisesco co cesto zapisul meu de nimene nevoit şi nesilit mam dat vecin dumisali vornicului lui Pisoschie ŞI eu mam dat vecin pentru o fata ce miau dat dumnia lui a lui Panteleiu cu tool ce au rămas dela taală- Său co patru boi şi co patru vace ŞI co 80 oi şi co mascuri co toala casa a loi Păntelei şi eu voi fi du(misali) că miau dat dumiloi aceste ce mai suss scrie mam dat vecin dumisali să plătesco cisla socromeu și pentru mine este chiziaş Vasilie a lui lon Năşcoi că miau fosto el staroste şi la ceasta tocmală sau prilejit mulţi oameni buni Andronie Băiardu ot vărtop și eu Nacol Levinţul şi Nechifor Droţea ot huş Şi Nechifor Rața ot preulesti şi Mi- halee ot vărtop şi Toader ot tam şi Merauţ ot tim şi Strătulat ot tam, văzăndu noi acești oameni că
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să dă de bună voi lui neam iscălit și neam pus 
deagelele ca să fie de crediuţa acestuadevărut zapis. 

veleat 1177 April 10 dnea. 
Și eu L.evănţul am scris zapisul, eu Vasilie sin 

Mitreaş. Az Nacul Levauţul iscal. Andronic, Nechi- 
for, Nechifor, Mihalce, Toader, Merauţa. 

acta Gh. Strat. Bacău. (Surete V, 961). 

CCXIII. 

7173 Iulie 16. Iaşi.—Duca Vodă dă carle aprodului său să a- 
ducă pe egumănvl de la Riăşca să stea față cu Corlat uricarul. pen- 
tru nişte poeni de la Viutnic, date de Iane postelnicul Hidămbul. zi- 
când Corlat ea ar fi de hotarul Văcoteştilor nn-a Motăşenilor. 

Iw Duca Voevoda, bojiiu milostiiu gospodarz 
zemli Moldavscoi, datam cartea domniei meali slugii 
noastre cestui aprod să fie tare şi putearnie cu car- 
tea domniei meali a aduce aicea la domnia mea pre 
egumenul de la mănăstirea Râșca cu loate urieile 
şi direasele ce va avea măuăslirea pre sai pre Mo- 

tășani şi pre sat pre Vacoteşti şi pre Poenile de 
la Stavnic, Săcalura şi Vlatnicul să vie să le iufă- 

țaşeaza cu uricile slugii noastre lui Corlat uricar, 
pentru că acele poeni leau inchinat el lui Iane .pos- 
telnicul, şi uu santu aceale poeni din hotarul Mo- 
taşânilor, ce săutu din hotarul Vaăcoteştilor şi sluga 

noastră Corlat uricarul, are strâmbâtate despre 

lane postelnicul. deci să vie aicea cu toate u- 

ricele ce va aveu el, săşi întreabe cu sluga noastră 

cu Corlat uricarul şi uimene să nu cutează a tinea 

sau a opri cartea domnii meali. 
u las leat 7117 lulie 16. 

Saam gospodiuz veleal. 

(acta Gh. ionescu, laşi. Surete V, 455). Hârtie, Pe- 

cete tuş roş. Se ceteşte : lw ASka BOEBOAA. FOI. MHASCTIR 

poenoiapă. Beamafi. Moaaakekou, Fapea (1666), Cap de bou.
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CCXIV. 
. 7175 ''avt 20. Iaşi.—Duca Vodă scrie carte Ini Gheorghe din. Soltăneşti să cerceteze” pricina dintre Iftodie şi Vasilie din Tră. isteani cu răzeşii de acolo pentru ca le-a luat de a zecea de pe drept : pământul lor. 

lo Duca Voevud. bojieiu  wmilostiiu gospodara zemli Moldavscoi. scriem domnia me: la sluga noa- stră la Ghiorghi dia Sollăneşti, damuti ştiri că domnii meali sau jăluit Iflodie şi Vasilie din Tais- treani zăcâud înaintea domaii meali. că au moşii cu toţi răzeşii acolo la Traisteani şi că înblă locul în trei hatrâni, deci unii. au moşii şi şiau arat pământuri sa le hie de hrana. Acesta Iftodie şi Va- silie au ara: moşia lor. iar alți răzeşi leau luat de a zăceu. Pentracesta lucru deacă vei vedea cartea domnii meali, iar tu sa aibi a socoti depreună cu alţi oameni buni. și să li împarti moşiia precum au tânut batrânii sa ştii şi cari sântu acolu ŞI de le vor fi iuat dea zăcea far de cale şi far de ispravă, Şi pentru pamânturi, de şi nu vor fi a lor să le dea şi pământurile şi precum vei afla mai cu di- veptu să le faceţi şi mărturie, sâ ne dai ştiri acea- sta să scrie cu Mâna mea.i vac ne ucinite. 
U lus vleat 7178 Mart 20. “Gospodiuz res. 

| Vel logofat ucil Tiron. (acta Gr. c. Butureanu. laşi. Surete V, 109). 

7179, Maxt 7, Iaşi.—Zapis de danie măraşul dă danie lui Stefan Cerkez comisul un loc de prisacă în 
Rădiu la Turbateşti, pe partea mânesa Sau a talălui 'său u lui Va. 
silie Corlat, pentru că Pa fost împrumutat 4 ani cu 67 lei şi i-a pri- 
mit în schimb 36 stupi. 

Adecă eu Pascal Corlat câmăraşul marturisăscu cu cest zapis al meu. cum am fost eu datoriu du: misali lui Stefan Cerchezul comisul cu şei zaci si şapte de lei batuţi; de patru aj şi atâta vreme mau
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îngăduit dumnialui. apoi eu avându la Turbateşti 
ee sântu la linutul Cârligăturei 36 de stupi. mam 
vugal dumisale săi priimiască pentru acei bani şi 
dumnialui iau primit şi iam dat apoi după bine ce 
miau făcut dumnialui de multe ori iam dat şi eu 
şi iam dăruit un loc de prisaca acoleu în Rădiu 
ca'săi hie dumisale de la mine danie şi giupăuea- 
săi şi cuconilor dumilorsale. nime dintru fraţii mei 
sau diutralta samenţie cine or fi mai aproape să 
nu aibă triabă pentru câ'acel loc de prisaca nu 
iaste din partia talânemeu lui Vasilie Corlat cei 

din partea mănemia ; așijderea și o parte :de ocină 
din sat din Turbateşti din partia diu gios din a 
patra parle de sat a cincea parte caria am cum- 

părat eu de la Aftimia săviniasa fata Grebenecii dio 
“Purbateşti, aceea încă o am dăruit dumisale ui 

Slefan comis denaintea dumisale lui lon Racovit; co- 

misului celui mare şi Irimicii şi Roşeăi şi lui Ghiorghi 

vornici de poartâ. iar hie cine va vrea să strice 

dania mea din oamenii mei să hie procleat şi alu- 

rit şi peertat de Dumnezău. iar pentru credinta ; sin- 

-gur am seris şi am iscalil să să știe. 
u las 7179 Mat 1. 

az: Corlat cămăraş iscal. 
(acta Gh. Ionescu, Iaşi, Surete V, 920). 

CCXVI. 

7179 luli 15. (regeste).— Mărturia hotarnică a lui Contăş sulger 

pentru al-gesea hotarălor Doroşeanilor ot Cârligătura, pe jumătate 

între C. Jora şi Panaite Uşerul. 

„Alta marturie hotarnică de la uu Contaş sul- 

ger zicând că după porunca Domnului ca să 

meargă la Doroşeaui ia sal şi sa strângă megieșii, 

oameni buni, ca să împartă tot hotarul acelui sat 

îu doao. giumatule să tie Jora cu oameni săi, şi 

giumatate să ţie Panaite Uşeriu cu oamenii săi, şi 

din heleşteu, şi din mori, tot sa le fie în giumatate. 

Surete şi Izvoade IV 30
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strâusam oameni buni şi am început a măsura ho- 
tar întăi pe lungu, din hotarul Pilcanilor pără în 
Babhluej, dupa aceia am măsurai dea curmezișul 
pe trei locuri de către capul hotarului, din gios, şi 
de catre capul hotarului din sus, şi la mijlocu ho- 
tarului, şi unde sau arătat în giumătate sau pus 
sămne, iar după aceia iar am mers la capul hota- 
rului despre Bahlueţ, unde am socotit că să mai 
lungeşte acolo parte de către apus cu o buză de 
piscu, şi eu o bucată de şi calcata cu apă, vrând 
sa le tocmim sa fie amândoao partile de o potrivă, 
am măsurat zace stâujeni de pământ din partea de 
către apus deacurmezișul locului, şi am lipit câtre 
parte despre rasărit şi aşa păr în celalalt cap de ho- 
tar de catră Piţeani. tot am lipit acej zăci stănjeni 
de pământ către parte despre răsărit, şi am pus 
stâlpi de piatra în trei locuri, pe trei parți. După 
aceia să facu mare gâlceava între Jora armaşu şi 
Panaile Uşeriu, zicând Panaite câ vrea sa iae parte 
de către apus, şi să iae Jora parte de eătre răsărit, 
care lucru am cunoscul câ nu vor să mai aibatoc- 
mală între dânșii, ce mai mult de cât pănă acum 
a fi gâlceavă între dânşii, fiind casele Jorei de la 
părinți lor, în parte despre apus întemeiate pe lu- 
eruri buve, şicu pometţi așijdere casele lui Panaite 
Uşeriu de la pariaţii lor fiind în parte despre rasa- rit iarâşi intemeiate cu toate bune, că nu ar fi nici întro zi traiu bun între dânșii, ci tot sfada ŞI pâră, precuin au avut pâră şi acum, ce pentru acest Îneru leam răspuns ales precum sau învoit părinții lor, să se învoiască şi ei; după aceia am socotit pen- tru heleşteae, ce un heleşteu este în Bahlueţ cu mori lar pe pârăul satului sânt doao heleşteae mari ŞI unul mai mie. Din cele doao unul este ezit de ta- tăl Jorei armaş, iar unul ce este despre Piţeani ezit O parle multa de ud moş a lor, Alexa, post. și neistovit, precum Iarăşi aşa au fost ezit si cela ce
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la gatit Jora, iarăşi de acel moş a lor, acela sau so- 
cotit să şil gătează Panaite Useriu. sal ție singur, 
iar cel mai mie ce rămâne împărţit pentru eare 
leam răspuns, întăi săşi vâneze peştele fot dintrân- 
sul, pentru căci la ezit el, deci să întoarcă Jorei 
giumătate de cheltuiala ezeturei şi sași ţie de aici 
trătește ; măsuralam heleşteile şi de mari, cu odgon 
măsural trei zeci şi şăsă stâneni şi am aflat şi 
heleşteul jorei cincisprezece odgoane în lung, şi 
cel despre Piteani şi sau venit lui Panaite dacă îl 
va gâli, um cumpânit aceasta cât va cuprinde, şi 
loc de 17 odgoane să fie cu apă, iar cel mic care 
rămâne împărțitor am aflat în lung opt odgoane, 
aşa am aflat îutre dâușşii sa fie cu drepl şi leam: 
stâlpit“. 

(acta Sp. liimescu. Surete V, 944). 

CCXVIU. 
Fără veleat.—(cătră 7180).—Zpisul Măricăi, femeia lui Simion 

Păsărarul dat la mânu fiului său Simeon stolerul că el e proprieta- 
rul adevărat al casei de pe Uliţa Sârbască din Iaşi, cumpărată de el 
cu 3U Ici bătuţi de la Vasile Andronic, cum şi o vie la Miroslava la 
valea lui Stefan Vodă, soru-sa Sofronia neavâud nici un amestece. 

Adecă eu Maărica fămeaia lui Simion Paâsăra- 
riul scriu şi mărturisesc cu acest al meu adevărat 
zapis pentru o casă, care casă iaste adevărata cum- 
părătură fiului meu, lui Simion stoleriul, pre a lui: 
adevarat ban din ustenința lui pre bani gata lei 
treizeci batuţi de la Vasile fecorul lui Andronic şi 
de la femeia lui Fraăsina, pe ulita sărbasea. Intre: 
casu lui lon starostelui şi între locul easelor slol- 
nicului Nacului. Această casă iaste adevarata moşie: 
fiului meu, Ini Simiou Stoleriul. iar eu Marica, maica 

Jui Simiov, pam amestec la casa aceasta, nici s0- 

rusa Sofrona, a mea fiică, caci că Sofrona iaste că- 

satorita şi inziaslrală şi osebita, aşijderea şi o vie, 

care iaste în Miroslava im valea lui Ştefan Voda. 

Aceasta vie încă iaste a fiului meu lui Simion Sto-.
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leriul din osteninta lui făcută. Eu, la viia aceasta 
amestec nam; nici fiica mea Sofrona, nici fiul meu, 
Andrii,” nici alt cineva din rudele voastre, nici din 
străini, far numai sângur (iul meu, Simion Stoleriul, 
feciorul lui Simion Pasărariul. Pentracesta lucru, 
facutuiam dela mine acest zapis şi diatâ adevarată 
de la mine, a lui maică, cum ca să rămâe  maârtu-. 
rie vetnică, pre a sale adevarale moşii şi osebile 
ocine despre fraţii lui, şi acest adevarat zapis facu- 
tulam dinaintea a multi boiari şi aleş de cinste şi 
de credinţa oameni ŞI vecini de treabă de laș ; a- 
nume dumnealui Savin, marele jitniciar şi dum- 
vealui Andrei Ţaca, camăraşul Şi dumnealui Mihai 
Ungurul vecini şi dumnealui Simion Braladeanul şi Ghiorghița Şâtrarelul şi Siinion fustaşul și  Paras- 
chiva staroste de... Şi lonașco, ficiorul po- 
pei lui Patrasco şi Gligorie Fuştașul, şi albi oa- 
meni buni: batrâni și tineri. Iar cine sar amesteca 
din ficiorii mei din frații lui Simion sau cineva din Slrăinia face şi gâlciava pentru - aciasle moşii care mai sus în zapis scriem ; să fie blastamat de Duinnezeu şi de Precista și de toţi svuţii și sa fe afurisit. şi trupul lui dupâ moarte netopit și pentru direaptă şi adevărata credința, eu, Marica maica lui Simion, pusam pecelea mea degetul şi dumealor bo. iarii şi toți martorii iscălilau şi pecețâle dumilor- sale pusau. Și eu Putraşco dascalul serisam Zapi- sul să sa știe. urmează iscaliturile. 

(acta d-na Pastia, laşi. Surete V, 880). 

CCĂVIII. 
„7180 April 20. Nedeeui. —Scrisoarea lui Tudosă Dubău logofăt al doilea pentru cercetarea ce a făcut în Nedeiani între răzeşi si mă- năstirea Dealul ate. care are danie în Nedeiani cumpărăturile lui So- lomon Băriădeanul Jumătate de moşie. 

Milostive și luminate Doamne sa fie Mărie du- mitaale sanatos. Dam ştire mârii dumitale, ca au venit egumenul. şi tut soborul. di ia svânta manas-
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tire Dealul Mare, cu cinstilă carte măriei dumilale. 
scriind la noi, să mergem la sat la Nedeiani, şi sa 
strâugen:. oameui buni megiiaşi. de prin pregiur: deci 
am mărsu acolv. şi am strâpsu oameni buni. me.-: 
giiaşi: anume lon Coş din:Daăjeni şi Tănasa Gaălă- 
țeanul di acolo şi Tanasă Corbul di acolo. şi Gbicrghi 
Pilic din Bogdaneşti și preutul lurco de laş şi Să- 
mion din Procelnici şi Ştefan Mirăut di acolo şi Tatul 

aprod di acolo şi Lupul Surdeanul şi Vasile Zavul 

şi Coturva de acolo şi Matei din Voineşti şi lra- 

tesu Vasile de acolo şi preutul Iacob di acolo din: 

Draăgveșşti şi Dumitraşeo din Turbăteşti, decia şi ră- 

zăşi toți sau strâns şi au fost de faţa. Socotitaum 

pre dires ce neau arâtat egumenul,şi am aflattoate 

cumpărăturile dumisali lui Solomon Barlădeanul logo- 

fătul cel mare şi a lui lave Hadâmbul postelnicul 

ce au cumpârat în giumătate de sat din gios şi din. 

sus şi sau aflat ginmatate de sal fară doi stănjini 

şi giumatute cumpărături şi la  măsuratul siliştei, 

mai lăsatuau, călugări din pământul lor de sâlişte: 

doaw funii şi un ştânjinu, pentru cei doi stânjini ŞI 

giumaâtale ce le lipsesc lor. di nu li ajunge giumă- 

tate de sat. Deci dintri noi şi dintraceşti oameni 

buni megiaşi sau tocmit să ţie în tot locul satului, - 

în ţarine şi în fânaţ în radiu tot în giumalate, iară 

saliște precum sau stâlpit mai putin cu doao funii 

de cât salişte răzăşilor cei în partea din sus; aşă 

sau tocmit şi sau învoit dinaintea noastră. De ae 

ceasta facem ştire mării dumitale. să fii măriia du-. 

milale sănătos. u Nedeiani vlet 7180 April 20. 

tobul marie Duwmilale. Az Tudosă Dubau flori: 

logofat. | 
+ Dumilraşco din 'Purbateşti, + lovașco oi Da- 

jeni, + Tanasă Corbul oltam, + Gbiorghi Pitic ot 

Bogdanești, f Popu lurco, ? Simion ot Procelnici. 

+ Stefan siv Mirâuţ di acolo, + Tatul Aprodul di 

acolo, + lupul Surdeanul di acolo, 7 Vasile Zavul:
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di acolo, + Popa Iacob din Drăgoești, T Cotorva din Procelnici, ț Simion Matei ot Voineşti, T. Loa- der Şcopul din Nedeiani, + Marco ottam, 1 Nicoară ? Rotaru ottam, + 'Toader Bărcă ottam, + Costandin ottam, + Vicol ottam, + Ganea oltam. 
acta St. A. Negruţi, Iaşi. Surete V, 401. 

CCXLX. 
7164 Noemb. 22 Iaşi.—Zapis de vânzare prin care Toader gi- nerele lui Ionaşeo Mănja cel şchiop a vândut lui lonaşco Rusul vel logofăt cu 350 lei partea lui din Voineşti, o jumătate sat. 

Adeca eu Toader ginere lui lonaşco Mâujia cel şchiop (uikuon). şi cu hiiu mieu Stefan, nepot Mâvjei. scriem şi marturisim cu cest zapis. al nostru. cum noi de bună voa noastra. Je nime nevoiţi nice a- supriți. am vândut a noastra. diriapta weină şi cum- Ppărătură  gumătate de sat de Voineşti. pater din gos ce săutu suptu Codru. în ţinutul Cârligatu- rei. cu loc de hăleşteu. întrapa satului, şi cu vad „de moară în Stavnic. şi cu fânaţi şi cu locuri de „prisâci. şi cu pomeale. şi din upuz. şi din tot locul cu toi vinitul. ce va hi pre a&k Sumatate de sat acasta w am vandut dumisaal. gupanului lonuşco Rusul marele logofat. dereptu trei sute Şi cinei zăci „de lei bani buni. ce atasta g&umatate de sat de Voineşti mi au fost mie cumpărălură dela Deăguna Supănasa lui lonaşco Maăvjia utricariul fata lui Marco edin Ghiudiuleni. iara lor liau fost răscumpărătură. de la Vitoltoae şi de la ficorii ei. Lupaşeo şi Danail. nepoți lui Bucium vornicul. și neau plătit. dumnea- lai tot deplin aceşti bani. 350. de lei. bani buni. „dinaintea duwmisaale. lui Antohie aga. şi Dumitraşeo Boul jitoitear. şi Miron Vatheşnl. şi Andoca pitariul și popa Saulia vameş. şi Toderaşco Jora sulgiariul. şi Pascal nepotul lui Trohin vameş şi Gligorc'k Cara jitnicear. şi lonaşco Leahul pitar, şi Fratiţ comis, „Şi Ponici şi Alexandru voruici de trăg. şi alţi oa-
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neni buni şi mai pre mare credinţă. şi întaritură. 
şau pus aceşti boiari toţi peceţile şi au iscalit cu 
mânule lor. cas aibă aș face dumnealui şi direase. 
«omneşti. şi eu Dumitrașco uricariul am seris să s știe. 

u lasoh vito 7164 msta Noev. 28 dni. 
az Antohie agă iscal, az Dumitraşco Boul jit- 

nicer iscal, (|. p. o pasere ASAn'pauiko), Andoca 
biv pilar iscal |. p., petat Pascal staroste |. p., 
Saule popa wmartur 1: p., az Fratiţa comis iseal, |. 
p.. Toader Jora sulgeriul, Ponici vornicul iscal |. p. 
Alexandru vornic iscal (|. p. o pasere), uz lonaşco 
pilar iscal (|. p.), o iscalitura greaca zwoxu)is. 

acta St. A. Negruţi. (Surete XIII, 658). 

| CCXX. 
7164 Aug. 20. laşi.—Gh. Stefan Vedă dă rămas pe C. Mitelea 

“şi Alex. Bordea in pâra ce au facut cu Cuntăş cămăraşul pentru ju= 
anătate sat de Stroeşti, ot Fălciu, hotărând a întoarce cumpărători: 
lor prețul vinzării fără ştirea lui, şi luând mineiunoase 8 hârtii de 
plata dabilelor. 

Hw Tnwpru Gredan Rosgoga. Ri Macri renapa 
3eman Aeoaaagcou. adecă av venit înainta noastra 
ŞI înaintk a tol svatul nostru | sluga noastră Con- 
1ăŞ câmăraşul şi cu fratii sai. fecorii Anisiei, ue- 
poti lui Simion torăscul şi sau părăt | de faţ îna- 
intea voastra cu semenţiile !or, cu Constantin Miz 
vEl'k den Stroeşti: şi cu Alexandru fetorul Bordei 
den Slroeşti |. şi cu alţi fraţi ai lor pentru &umaă- 
tale de sat de Stroeşti. ce iaste pu ținutul Falciiu- 
lui pre valea Crasnei. zicându sluga noastră Con- 
lăş | câmăraş cu frații lui. cum ak gumatate de 
salt den Stroeşti. le iaste lor dereapla de moşie de 
la moşul lor de la Siimionel torâscul | şi sau fost 
împarțit satul Slroeștii A doaw. cu semenţiile lor 
carii scrie mai sus. cu Costanlin Miţkla şi cu Ale- 
xandeu fetorul | Bordei, şi cu alți fraţi ai lor gu= 
mătate de sal de Stroeşti au fost tiindu moşul slu- 

:gei noastre lui Contăş cămăraşul. şi gumătale |
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„au fost țiindu a&kste semenţii a lor. acmu cânde 
au vrul să ție şi ei Sumaătate de sat de Stroești. 
precum au tinut moşul lor iar semenţiile | lor Cos- 
stantin Miţkla şi eu Alexandra Bordea iau popril 
den moșie şi au zis că le iaste lor cumpârălur şi 
a&k Sumătate i de sat a lor. det slugile noastre 
Costaulin Miţkla şi cu Alexandru fetorul Bordei şi 
cu alţi fraţi ai lor aşk au dat sama înaintea noastră 
cum Costantin Miţkla au cumpărat atk parle de 
wcină din Stroeşti de la Carsta fratele slugei noa: 
stre lui Contaş cămăraș, aşijdere | Alixandru feto- 
rul Bordei au dat sama cum el şi tatasău Borda 
au plătit de neşti dajdi multe pre neşti semenții 
a slugei noastre | a lui Contăş cămârașul şi au w- 
prit wcina, lor den Stroeşti pentru ale dăjdi ce 
iau plalit. „det domniia mea şi cu tot svatul nostru 
iiam gudecal pe danşi după A4'hua uzpăn. cu i- deț dereptu. de vreame ce nau Știut sluga noastră 

Contxş cămăraşul căndu au vandut Costea | frate- Sau parlea lor de weinx tau avut de pe moşul lor 
cau văndut far știrk lui iar sluga noasiră Contâş cămaraşul să aiba antoaree ilui Costantin Miltla 
Cau dat Costantin Cărstei fratelui slugei noastre lui 
Contăș cămaraşul, și iau întorsu sluga + noastră Contaăş câmaâraşul denaintea noastra tau seris în- iracel zapis a lui Costantin & au avut de la Că stea un cal bun | şi un bou. aşijderi am întrebat domniia mea pe Alexandru fetorul ce isprăvi are 
pe ackli dajdi ce snux ca au platit | pentru aceali semenii. şi slugei noastre a lui Contăs cămăraşul el au arătat înaintea noastră neşte hartii facute 
pre nește * dăjdi unele pre dajde țarxi iar „altele pre dajde curleneasc alte dres(uri) scriindu cum au platit i tatal lor Bordei pre uneste . . . . noa- 

der şi OPRI CADA | răşul a (u. .. şi pre Toa. Ş ci domniia mea lam întrebat are el nescari derease de la vreun domn cându
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scriu hârtiile de pre la Costantin | vodz. şi de pre 
la Gaşpar Vodă făcute pre cum au plătit el acei 
wameni de atxta vreame de aceale dabile. el au zis 
că nu ari vici un dres. | aşijdere am socotit dom- 
niia mea hărtiile să vedem de la cini cnamv şi 
ce chip seriu aflatam wplu hărtii tot cu w slova 
scris şi tot | cu deagete puse pre hârtii. iar nit is- 
călituri de la nescari dăbilari nici alte peceti adevă- 
rate ci numai neşti deageti. deti domniia mea şi cu 
tot | svatul nostru am socotit că aceale hârtii simlu 
mentunoas. căci fură tot cu o slovă şi uneli zicea 
că simtu den zileli lui Costantin Vodă! alteli din 
zileli lui Guşpar Voda şi scriindu uneli de la un 
fel de dabilari, alteli de la altii şi fiindu tot co slava 
şi neiscălite ] și făr peceţi. det dupa a'bu'k tarzii am 
socotit domniia mea cu tol svatul 'nostru. şi au ră- 
mas Costantin Miţkla şi Alexandru fetor | Bordei 
denaintea noasiră şi den loata I'k&k ţăraăi care sluga 
noastră Coniăş cămăraşul el sau îndireptal şi şau 
pus | ferăa îu visteariul domniei meale. de acmu 
înainte am datu ca sai fie lui şi de la noi awk gu- 
mătate de sat den Stroeşti | cu tot vinitul dereaplă 

„weină şi moşie neelatilă. și adastă pâră sa nu să 
mai părască nici o dănăoar în veaci. 

_u Las It. 7164 av, 20. 
Tr Saam gspdua veleal. 
lonaşco Rusul vel logofal. Păianăr. 

Acta d-na Ecat. Andrieseu, proprietara moșii Slroeşti 
de la Fălciu, Surete XIII, 67. 

— Praclică juridică. Cristea fratele lui Contăz că- 
măraş, se foloseşte de lipsa featelui său aflat in alle trebi 
şi vinde lui C. Mitelea jumătate de sal din Stroeşti, pe care 
îl stăpâneau de pe bunul lor Simionel Ciorăscul. Domnul 
judecând că e rea vânzarea, căci su făcut fără ştirea fra- 
telui şi a rudelor, hotârăşte să întoarcă banii şi să-și ia 
moşia. 

Acle faişe. Alexandru Bordea al doilea cumpărător 
pretinde la domnie că a luat şi el partea lui Cristea. pen- 

Surete şi Izvoade IV 3l
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tru că a găsit în hârtiiie tatălui său Bordea 8 zapise de 
plata datoriilor către ţară sau curte ale bunului lui Con: 
tăş câmăraş. Divanul însă cercetiind pricina le găseşte toate 
opt scrise de aceiaşi mână, numai cu punere de degete și 
deci fără siguranţă de adevărate, şi in urmare îl dă rămas. 

CCXĂXI. 

7165 Mast 2 laşi.—Gh. Stefan Voda întăreşte lui Carp Lungul biv armaş stăpânirea pe Ciureşti, ot Iaşi, pe Pcut, cumpărat de la orga posteluictcu 50 boi, 50 vaci cu vilei şi 17 vaci grase. 

Hw Puwpru Grezan Boegoaa. Băi macrite FeNAga 
Bem AĂwaaanckou. wx TENAEMH, Ad4t HI DO'TBPBANAII 
ECAH j Ha Boaapnat Hauinm Kapuv Avur$a Bu 4p au, 
cz cedom Hanark Viopepin, uro $ naocr TĂcKOH. TAAXK AdA 
AĂAAA Ha Ilpsraxk. | n ca UaCPORHX Ba wav we Ye 
TAHB, UT c$r H3Bepurea. u CPAZBIORALT WT nă  HHIinȚ 
PA3AW, WacP grad. BUR NecTeAnHk, | i ca cmaR 34 pu- 
BHA. Hi C& AHCTOM. VH cA MAcHKA POTORHIIAa, N CA CANNES: 
AATH. Hi Că BZCAAM AOXOAcat. uro ca Epăauk | Ha PA 
MâcTH 8a Wwruv. Îvwprogii noceannk. uoure AdâA. B9- 
MAPE HaneaiY Kako BHulpeuennomv, Rapus Sursa en, 
Apatam. Îvwprogn nocmeanu METALCAT BoAnț 34 KSUuoy. 
H  HETAECAT KQABH ca THAUH. HI CEAHMHAAECAT KpaBII 
czTHnin | Ha. or ceas. “open. n ua PAX ac 34 
wTun$. wm YWhrann. or DaAH. Ad HAauT ApZXKATH, B0- 
4kput nauums. kako auui | nncanomi$. Kapnv ASnrSa. aut 
APMAUI. cEAo HquAa. “ropepiu H BACH VacToBu 34 wWTruuY. 
WT Surauni ca uzcam ACXOACA | uro ca naRepuTea. uate 
TUX Ieproeu BH& NOCPEANUHK. wp Surann, CA BACAAM A0- 
X9AcAM. n Spuk. n NOTEpAKAennie. | nenopSurunnom$. nhko- 
AHX Ha B'hkan. u un AA CHE SâHUIaeT. DBA, CHA AHETOM, ren, " CNARAMH, OY dc BATo -apăe, AICUA AapTuk e Au, Gaam renanna EtAAA, 

Iwhanuo P$cSa nea A9rodzm uekaa, Fr upon ne,
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lo Gheorghe Stefan Voevod, cu mila lui Dum. 
mnezeu Domn tării Moldaviei, iată domnia mea am 
«lat şi am întarit noi ps poeriul nostru Carpu Lun. 
gul biv armaş cu salul anume Ciureştii, cei în ţi- 
nutul Iaşilor, unde dă Delea în Prut, şi cu parte 
«le ocină din Ungheni, ce i sau fostales şi stâlpit 
despre ceilalți răzeaşi partea lorgăi biv postelnic şi 
cu heleștee de peşti şi cu lunci şi cu priseci gata 
şi cu fânaţe şi cu toate veniturile cei sau fost 
ales pe acele părti de ocină lui lorga postelnic, căci 
a dat boiariuul nostru cum sta seris iai sus Carpu 
Lungul biv armaş lorgăi postelnic 50 boi de negot 
și 90 vaci cu viței și 17 vaci grase pe acel sat 
Ciureşti şi pe acele parți de ocină din Ungheni; 
pentru aceia să aibă a le slapâni boiarinul nostru 
«cum slă scris mai sus Carpu Lungul biv armaș sa- 
tul anume Ciureștii şi toale părţile de ocină din Un- 
gheui cu toate venilurile, ce i se vor alege părțile 
Aorgai biv postelnic din Ungheni cu toate veniturile, 
ŞI uric şi întăvilură neruşeit nici odănâopară în veci, 

şi altul sa nu se amestece înaintea acestei carți a 
domniei mele. În Iaşi la anul 7165 Murt 2 zile. 

Insuşi Domnul a poroneitl 
lonaşco Rusul vel logofat iscal. Tiron pis. 

acta Mişa Buzea, Ungheni Ruşi. Surete VIII, 138. 
Pecete; se cetește: + Hw. Tiăwpriie. Ilezan Boeoaa Bir 
„MACTII. renAapa. 3eman. Maak. +3păa. 1653. Cap de bou, co- 
ronă sabie, buzdugan, stea. soare: şi lună. Este şi o lalma. 
-cire facută în 1795 Noev. 10 de Andrei Sabin biv vel căpilan. 

In 1657 Carp Lungul cumpără de la lorga postel- 
nie satul Ciurești tot, şi cu o parte din Ungheni aleasă 
-despre răzeşi, dând în natură îl? capete de vile. 

Pentru a şti cât prețuiau aceste capere de vite, să 
vedem cu cât cumpărase lorga sulul Ciureşti de la răzeşi. 
“Din actele d-lui M. Buzne celim urmatoarele : 

In 1642 Noev. Iorga vel visternic face urmăloa- 
rele cumpărăluri în Ciurești: 1) a patra parle de sat cu 
150 taleri, (100 galb.) de la Albul, Parneche, Vasile, Ta- 
nasă şi Ursul fii lui Gligore Ciurea ; şi Mihalcea fiul lui 
“Ostafie Ciurea, toți nepoți iui M. Ciurea 2) a şesea parte
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de sat cu.150 taleri de lu Ionașco, Gavril, Titea fiul lui 
Damian Ciurea nepoli lui M. Ciurea. 3) a treia parte de 
sat cu 220 taleri de li ficiorii Grosului (Ciurea). , 

In 1643 Dec. 20. lorga vel vist. mai cumpăra ru 100 lei: 
bătuți a şesa parle din jumatate sat, în două părți dintrun 
bălrăn de la 6 razeşi, nepoți Micăi şi Slancăi. | 

In 1644 Mart 96 Iorga vel vist. mai cumpâră cu, 70 
taleri a şesa parte din Ciurești de la Vasile şi, Gheorghe 
Stârcea, ficiori lui Crăciun Stârcea, nepoți şi strănepoți lui lon Stâreea. 

Imbinând aceste date vedem că Ciureştii îmblu pe 3 bătrâni, deci în 4 părţi, din care, Gavril Ciurea ţinea o. treime ; Ciurea și Slârcea a două treime. Pe aceaste două ireimi le cumpără cu 470 taleri ; Din a treiu parte Iorga mai compără: două părți diatr'un bătrân, a patra parte din sat, şi a şesa parte din jumătate. toate acestea cu 230. ei. In total lorga a dat pe Ciureşii 720 lei; 'sau cum a- tunci gaibânul umb'a un leu şi 20 parale, ilorga n dat.pe satul Ciureşti 48) galbeni ungureşti. Numai că vânzălorii au arătat câ au mai multă parte de moşie, căci adunând părțile . . . Lord 9 lor iese mii mult ca un sat intreg ; căci pr oxg + 

din bătrân fac mai mult de 3 din tot satul. loga îi dat 
la cumpărâtură 480 galbeni, iar după 14 ani la vânzare. ia [17 capele vite și pentru partea sa din Ungheni ; cât prețeluia capătul de vite ? Ceva ca la 4 galbeni una cu. alta, sau câle 6 lei. 

CCĂXII. 
„7165 Aprit 15.—Zapis de zălogitură prin care Cristoae cămă-- nărita se dă datoare la Toader Măânjea cu 9%; zloți peniru 95. falci: de lân, a un zlot faicea şi tot un zlut Şi -ciubarui de bere, - Adecate cu Crastoae cămaânărița. scriu şi mar- turisăscu cu ces adevarat zapis al micu cum mau părat. Toader Ma(b)ja la maria su. la Stefan Vodă. pentru nişte fălci. de fan, dcawzeci şi cinci de falci de fân: tocmala au fost, falek câte un zlot. deci dentracei bani. au dat M(au)jai doi lei. şi miau mai dat mie Ma(n)ja wplu Sbrăzeace cubtre de bikre. cubărul câte un elor. deci banii nu iam dat. nici de pe fân. nici de pe. bei deci, candu mau pârat. la Vodă mau tamas. şi wiau luat un (âmbar- 

 



- 
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deci eu mam tocrnit cu. Ma(a)ja de iam dat. o pri- 
sacă zălog. ce au cumparat. Carstea cămaraşul de - 
la Păladie postelnic. și ata prisacaă. iasti de hota- 
rul Ma(o)jai deci w am pus zălog trei ai. deci de 
nui voi da banii sa fie pieetoare. şin locimala noa. 
stra au fosta Păpară de iiihăileşti. şi Maătei de Da- 
jeani. şi Macovei ottam. şi Tânasie ottam. şi Bocăş 
de Voineşti. și Matei oltam. şi Cilolie “ottam, și 
Vasilie Holboca. ottam și Stoica oltam. şi multi 
oameni buni. lineri şi bătrâni. pe mai mare crediută 
neam pus pus şi pecețile. 

văleat 7165 April î5 dun. 
acla St, A. Negruţi, laşi, Surete XIII,. 660 
Preţu! lucrurilor se arati în acest zapis a [i acesta: 

falcea de fân preţuia un ziot, adică un leu vechiu şi 60 
bani, cât îmbia pe atuneia zlotul, . 

Ciubărul de bere prețuia tot un zlot. Pentru 48 zloti 
datorie Cristoae plăteşte cu o prisacă si cu un tâmbar. 

CCĂXIII. 
7167 Febr. 1 Iaşi.—Zavis de vânzare prin care Toader ginerele 

Mânjei cel şehiop vinde cu 350 lei partea lui din Voineşti lui orga 
zel Fulger, de oare ce Ionaşco Rusul nu apucase a plăti toți banii. 

Adeca eu Toader gin'krile Manjii celui Şcop. 
(wuken) şi cu soțu mieu Acsinie, și cu fiiu mieu. Ştefaniţ. 
şi Gavriliţ. și zineri mieu Sirghii şi cu soția sa. 
Nastasia. scriem şi mărturisim cu cest zapis al no- 
stru, cum am avul loemal. cu dumnealui lonaşco 
Rusul tau fost logofat. de iam văndut gumatate de 
sat. de Voineşti. ce sănt în tinutul Caâvligaturii. di- 
reptu trei sute și cinzăci de lei batuti. deci dum- 
nealui precum am tocmit. nu miau facut plata. de- 
plin. ce după săvârşanie lui. deacam vazut că nu 
mi s plinascu acei bani. Cam tocmit. eu am făcut 
galtav cu fitorii miei, ce mai sus scriu, şi am eșii 
la divan. pentru acei bani. şi cu câţva boeri. şi fitor 
de boeri. şi. negutatori. şi neam toemit. de au pli- 
uit toţi acei bani. Cam tocmit. cu lonaşeo Rusul lo- 
gofăl. şi i w am vândul dunisali. Siupânului Iorga 
Zeat Fulgear şi gupn'tsai dumisali Anniţăi. şi cu-
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conilor dumilorsale. şi neau platii. dumnealui de- 
plin toţi acei bani. ce mai sus scriu. divnainte du- 
misale Neaniului logofat, Vasilie Gorovei cămăraş 
și Dumitraşeo uricar şi Corlat uricar şi lank ue. 
gutator. şi lanachii negutator şi Proca negutător. 
şi Chiriiac neguţator. și Tuduri negutator şi Pascal 
staroste. şi Carstea staroste. şi Inachi Carstea vor- 
nic. şi Ştefan Verga căpitan. şi Mateiu din Voineşli. 
şi eu Tudos Dubâu am scris. Aă c âna.r. (să se știe) 

v lac. ar. apăsa Fev. |. 
Eu Toader iscal. (|. p.), f Gavril, + Stefan sin 

Ilii. az Serghie zet Manje iscal, az Gheorghe Ursul 
mam prilejit. az Vasilie Corlat uricar prilejihom vă 
toe tocmej (ne-am prilejit în acea toemala) 

In dos: Yeopyr$ tepau riToțoava. “pavate Boeba. 
pupTtgeas. 

(acta St. A, Negvruţi, Iaşi. Surete XIII, 669). 

CCĂXIV. 
7167 Pow. 1. Iaşi.— Zapis de vânzare prin cure Nastasia jupă- neasu lui Ionaşco Rusul biv vel logofat şi cu fiii săi a vândut lui lorga vameş cu 500 taleri Jumătate din Voineşti. 

__ Adecă. Eu Nas/asie. giupânasa răposatului Denaşcw Rusul tau lost logofat. şi cu feorii miei. Apostol tau fost părcalab, şi Gligoraşcw. tau fost spatar, şi Vasilie şi “Toader și Carpu "şi Anna, și Aesinii, ŞI Antimie şi Abnisia şi istinca. scriem și maărturisim cu cest adevărat zapis al nosiru. cum noi de bună voa noastra. de nime nevoiţi nici a- supriți. am vândut a noastră dirapla wcină. si compaărătur. Sumalate. de sat din Voinaşti. parta. din Sos. ce săntu suptu Codru. în tinutul  Cărli- găturii. cu loc de hălaşteu. întrapa satului. Şi cu vad de moar. în Stavnic. şi cu fânat si cu loc de prisă%ci. ŞI cu pomete. şi din trună şi din tot locul cu tot vinitul. ce va hi pe ata &umatate de satu. acasta w am vândutuw dumisali &upâuului lorgăi cau fost vamaş, ginarili lui Fulgar. și Supănesxi 
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dumisal. L.upei. direptu ciuci sute taleri bătuţi. ce 
atastă &umătate de sat. de Voineşti au fostu cum. 
părălur. părintealui nostru ce mai sus scriem. lo- 
naşcw Rusul. cau fost logofat. de la Tonder gina. 
rile lui lonaşco Mânia. cel şcop. și de la fiiuszu. 
Stetan nepotul Mănjii batranul. iară lor liau fost 
cumpârălura di la Drăguna gupăvasa lui louaşco! 
Mâvjia  uricariul. fata lui Marco di Ghidulani. 
și di la Vitolloaa. şi de la fitori ei. Lupaşeo, și Ds- 
văilă nepoți. lui Bucium vornicul şi neau plătit dum- 
vealui toți deplin. aceşti bani ce mai sus scriu din- 
naiutia dumisale lui Solomon. ce au fost visternic. 
şi Hristoscul ce au fost midalnitar. şi Nneaniul lo- 
gofatul. al doile, şi Saule Popa vel cămăvar şi Va- 
sili Şoldan ce au fost jitnitar. şi Miron tau fost va- 
măş. şi Ursakie vamăş. și Dumitraşco Roşea vor- 
nicul de poartă, şi Dumitrașco vornicul. şi Corlat 
uricarul. şi lapachi eux Craăstea vornicul şi Costau- 
tin ot Totoești. şi Pascal starosta. şi Toader Măn- 
ja. şi Stefan cua Mânja. și Sirghie zet Toader Mân- 
ja. și alți boeri şi wameni buni. şi mai pre mare 
credință. șivtăritură. șau pus aceşti boiari toti pe- 
ceațile şi au iscălit cu mănule lor. şi pre acestu a- 
devârat zapis. ca săș fac. dumnealui şi dirase dom- 
naşti. Aşijdere şi pentru urice şi zapise. ce sânt 
de moşie ce sau dat părintalui nostru căndu au 
cumpărat. dintăi ata Sumâtate de sat. ca să avăm 
a le da. iar de vor hi răsările. vre unele dintrân- 
sea. şi de sâ vor ivi. în vo vrkmk. cânduva. ca 
sa naiba a să cred. ce să s rumpă. şi eu Tudo- 

sie Dubău am seris. Aa c 3nacr. (să se şlie). 

„şi am mai dat dumnealui lorga tau fost vamăşu 

cinzăci de laleri pentru nişte casa ce sânt acolo 
în Voinaşti. u las ltoh. 7161 Fev. 1. 

pecete Nastusiia logofetias. (anacracita), az A- 
postul biv parcalab iscal, Anna (|. p.) atnua=Anita, 
az Vărlan biv vătah iscal, az 'Toderaşeo biv post.
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iscal, az Solomon biv vist. iseal, az Neaniul vtori 
logofat iscal, + Eu Toader iscal, ț Eu Stefanilă, 1 
Gavriliţa, az Gh. Ursul iseal, az Dumitraşco vornic 
iscai, az Dumitrașco Roşca vornie iscal, GASI zona 
azipaa cayYey, az Apostolachie iscal, Pascal sta. 
roste, az Serghie iscal, az Gheorghe sulger iscal, 

“az Gorovei logofat iscal, neam întâmplat la toemal, 
az Vasilie Corlat uricar. opagmvis, pupupa a, ivayns, 
YHOpIHS HEcEH, pugrtos, Sowodey, “arat “ruty TA) es 
789 ayopauTss. 

acta St. A. Negruţi. laşi. Surete XIII, 665. 

CCXXV. 
7167 Mari 14. laşi.— Gheorghe Ghica Vodă întăreşte lui Iorga vameşul cumpărătura ce a făcnt cu 500 taleri în Jumătate de sat Voineşti de la Nastasia jupâneasa lui Ionaşco Rusul biv vel logofăt. 

+ Iw Tuoprue Tuka BOEBOAA. BIO AMacrilo renapa 
Bean Awaqanekon. x npiu potul DPAA Had | H pa, 
HIDEAMH Boaapii Eeinkniain! n manat.  Nacmacia Rnarunuk 
Noko | niiomo Hwnauko PScSa Buna Bta Awr$T. n ca 
CHEE cui fÎnccroa BH& uzpaaăn, n B&pasi |. n Tosa. u 
Kapno. ni Anna. n Arennia. u Anruaia. n Auecia. n He. 
TPHHKA, o uk | aoBpolo Boa. tru HENORSRA En, aut PHEHACRANH, ui Mpoaaan, ckcuy | npaga wrun$, n RukSuar- Mie. MOACBHHA CEae ww BOHHEIN,  HUhaa ucr. ue | ecr$ 
NOA Skoguio S Racer E ăpanrar$p WTP BATpO ceac ui wr Waphus. ui tor | avere sa canomaru. u CĂ ALACTO Ba CTAB HA PAI cec. n ex BpSA sa manu, ! 8 Granhur. un CA AMACTO SA NăciikHi, H ca Bee IDHXOA. UTOGAAET | Ha mea N940BHH4 ceAo oa win npoaaan. ca$sa Ha Huwpra an MHTHUR, n | Buvkranu ro Ana. PAAH NET com manepu CPPEBZPHHX H Bacraaca caSra | ua Hupra anruuk. n DAATHAN HcuazHo Tu nuSu aa. Ba pu cul | rue Hwwnamuko PseSa aug aoroăer. n cuge er. wm IPAA Haat, 
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BOT Mpa, ied | Boakpu. a. Hai Baie 3a BusSiactiie 

OA NOASBHta ctâo. wr Toaatp 3AT | Mata xpom. n 

wm cub er Îjlegan unda Manmenu crap. a Oa AcpoRui 

Banu. Bau | 3a enkSnacnie wr ApzrSua Bukrun'k. Hw= 

nauizo Manu Sonkapio. aipa | Mape wm FnaSaanu. ui 

wm Bmmoaroae. n wr cupe en ASnanuo ui Aăuzaitaă. | 

EHS. ÎSuSa BHE BEA AROPHUR. 'TAA PAAN HI FCABAIN. t4k0 

SRHAAXOA, MEKAO HK 34 WHY | AOEPOIO BOAHOIO TOKAMERAC. 
A 

ji 34 NO4H0I DAAT Ă WT hac AdAOKoA. Hi HoPEPAANYOAL. | 

caSSa nau Îwpra MUTUAR, HA 'POA NPAA, pEUEIA NOAOBHHA 

ceao WT | FcuHelțiri. HUMHdad dc  KARO AA BBAET, EA 

npaga wrun8. ui BukSnaenie. | n Spuk. n NOPApaALHie, cz Ba: 

AM ACXOACA. H HH AA ch ne Saviuarr, 

$ tac BAT Fapăa Map Ai Anal 

Gasai renAnh KABaA. 

Pakonnu, Yexani BEA 40rode?. Hwpaar. 

lo Gheorghe Ghica . Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeu Domn tării Moldaviei, adică au venit iuain- 

tea noastră şi inaintea a lor noştri boeri a mari 

şi a mici Nastasia cneaghina răposatului lonaşco 

Rusul biv vel logofat şi cu fii săi cu Apostol biv 

parcalab şi Varlan şi Toader şi Carp şi Anna ŞI 

Acsibia şi Anlemia şi Anesia şi Isiinea, dea lor 

bună voe de nimeni siliți nici asupriti, şi au vâu- 

dut a lor direaptă ocină şi cumpărălură jumătate 

sat de Voineşti, parle din jos, ce este supt codru 

în linulul Cârligaturei din vatră de sat şi din ta- 

vină şi din loc de fâneţa și cu loc de heleşteu în 

părâul satului şi cu vad de moară în Stavnic şi cu 

loc de prisacă și cu grădini, şi cu tot venitul, ce 

va fi pe acea jumaâtate de sal; aceia eiau vâudut 

slugei noastre lorgăi vameș şi Cneghinei lui Lupa 

pentru 500 taleri de argint. Şi s'a sculat sluga noa- 

Surele şi Izvoade IV 32
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stră Iorga vameşul şi a plătit deplin acei bani 500: 
taleri în mânule eneaghinei lui lonaşeul Rusul biv 
logofat, şi. fiilor ei denaintea noastra ŞI denainle a 
lor noştri boiari, iar lor lea fost de cumpărâtură 
acea jumatate de sat de la Toader ginerele lui Mânjea şchiopul, şi de la fiul sau Stefan, nepot Mânjii batrânul ; iar lui Toader Mânjia i-a fost cum- 
părătura de la Draguna eneaghina lui Ionașco Măn- Jia uricarul, fata Marcului din Ghiduleni şi de la Vitoltoae şi de la fii ei Lupaşeo şi Danaila, nepoata lui Bucium biv vel dvornic. Drept aceia şi Domnia, mea cum am văzut între sine de a lor bună voe toemală și deplina plata şi de la noi am dat şi am întărit slugii noastre lorgăi vameş pe acea de mai sus zisă jumatate de sat din Voineşti. partea din jos, ea săi fie lui dreapta ocina şi cumpărătură și uric şi întaritură cu toate venilurile, şi altul să nu se amestece. In laşi la anul 7167 Mart (4 zile. Iusuşi Domnul a aratat. 

Racoviţ Cehan vel logofat. Corlat. 
acta St. A. Negeuţi, Iaşi. Surete XIII, 491. Pecete a- plicată în ceară pe hârtie romboidală ; T Iv Puwprue ua ROEBOAA. BI. MACTR, ro. e, Moaaanekon 
„Din limba sârbeasză sau tălmăcit pe limba moldo. venească de mine lon Stamati biv vel pitar Eş 1312 Oct. 45. 

CCXXVI. 
1660 Mart 14.—Zapis de vânzare prin care Radul Serban 1o- gofăt, vinde iui Pană Filipescu vel visternic partea lui din Nenciu: leşti. jud. Elhov, 278 stânjeni câte 80 bani stânjenul şi 5 vecini câte: 10 ughi unul pentru un imprumut de bani! 
Aa £8 Pasa rwrr. (sic) euz Illepean auer. up E nau PEII. ckpucaai BanneSa aie, ka ca Xie | Ac Su KpEAHNU ag, Aă Matia ASmncant. 2nSnan Ilaau DuanneekSa ta. BHeTrap | HoVâi ca ce tie. KANA 48 doc anSu, „A BHAcAE arzpin caa€ AOmHS nocrps Iwu Tewp | vie Fura BOFBOAA. t4p ae 'Tpu- RSntatu HHIȚE Gai Ka ca MAY nen'rp$ ; Tpennae avkae, 

 



euunraa aă ASmrni'bacin. ae adi bacSr mokakaz. A€ | rdat: 

&ana8r ASaincaac. Toar naprik a. Ac aornie. „en car Acti 

Henusarp. | ae aa aaa. WT coVa, EAX. -peA CTaNXaHu, 

CON, AEH KZănniz. Act Baa | Taz. tun Act HIeSSr5A câTSAoVii.. 

AE nerSrhnatiia“B. A nptc | Te Tor XoTapbA. KATZ CA BA. 

aabkut, ez cmzuazanSa [o Bai n dau Bâuui | Sr. pai. 

KS e kanere ac pvazuini, atiSae Taia 85 | deuopSa soy. 

anvme (loe gol) -pez ae kân | no Sr 1 gar. vr. n. ut 

KAUA AM BAHANT, AUACTA MOULE WU ES avelţini ' oSazuu, 

Kagen cpi$ Aa VC. „NPPEEAPAA NB MZPHITEAE ETMENHGA | 

WT KEAAZBPSILANN. UI pe. Au. par, AE Aotuie, IM tt 

Susa u$ | ca8 uSrSr auskacza KSauiepe. UE da BZHAST ABaiu- 

cast. KvnanSaovui. Îlana | EA BucT. A£ 4 AR au Boe djzp: 

HUU W CHAZ. LUN TA AAT UI KAPHAc 1 | BANHCEAE, Kâpe: 

a ag ui on npe auacr8 aotune, n pSatzuut | ut adr. 

A9YVAT. TOU, Babitt PATA. A AAHA AR. Un HO EA dai 

Ad ka can | ie ASMHCaae Mouie. WXaBHHKB Uli KOKONiII= 

Ap. ASmicaa |p "RE. tap ca c4 Bă „ATBANAA PE W Iăp- 

ca$ raauagz. tv ca ak (Sic) a ww mpa | sacra Mzprs$2 

pietei. 1UH M2PTYPi: Kape Bop HCKZAN, | Man Ac. 10 EHI- 

Tp8 KpEANHUA dA cKpuc FV AMZHA a. mun dinam n8c | 

ueuar'k ui nckzauTSpa. nuc apr Ai AH. AT. Faxă. 

as Paaya awroder, Illepaan uckaa, 43 BAaAHka T ew=- 

dna, + Edpuam epmouax insa wr BzaazpSuaru, Pas 

peckSa non Gokoa, erp ran(nran), Hupua îegoamonax,. 

Mape awroger, a3 Pama awr. KpeuBareksa, + Ila- 

rpatuno, Hawke apai(aui) wr uepua, Grpoc Bea avrăeT 

uekaa, + Ilampauitv Bug zu. ÎaazuatiSA, + Jlana Bea cas. 

azpiSpie, 
acela Pr. |. Antonovici, Bărlad. Surete XUI, 58. 

Pretul banilor. Actul nostru ne spune că pentru: 

918 stânjeni a 80 bani stânjenul s'a venit 11 ughi, deci 

totalul banilor e de 273X8U=—=22940 bani sau un ughi va-- 

loare 1 ieu (120 bani) şi 80 bani în 1660, iar un vecin 

(rumân) costa în 1660, 10 ughi sau lei 16 şi 30 parale unul.
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CCĂXXVII. 
7173 Fevr. 25. Iaşi.—Zapis de aşăzătură între ficiorii lui Lu” paşto Bucium şi Iurga vameş pentru giumătate sat de Voineşti, cum" părat de Iorga de la jupăneasa lui lonaşeo Paseal logofat, 

Adecă noi Gavrilaş. Şi Lonit şi alți frați ai no- ştri: fetorii lui Lupaşco Bucium stolnicul seriewm şi marturisim. cu cest zapis al nostru, pentru  pâra 
tam avut cu dumuialui. orga vameşul pentru gu- maătale de sal de Voinești. partea din &os in țiuu- tul Cârligatnrei caria au fost a strâmuşului nostru. a lui Bucium vornicul cumpărălură de la moșii Mânjii uricariul iara după moariia slrămoşului no- stru lui Bucium vornicul au râmas moșiile pe sama fecorilor lui Gligorie și Vasilie şi Tofana şi la îm- parțala lor sau împarţit şi sau vinit în partia lui Vusilie. apoi Vasilie lau vândut Gheucai medeluice- vului driapt 180 de taleri. apoi răposatul Fortuna cumisul. şi tată nostru Lupaşco Bucium stolnieul, căci au fost cumnați.. au întorsu Danii Gheucăi, medelnicarul 180 taleri ŞI iarăşi au luat ei atasta Sumatale de sat de Voineşti partia din &os. pe sama lui. iară dupa ata, sau sculat 'Tofhna sora moşu nostru jui Gligorie şi a lui Vasilie şi fitorii ei. Lupaşco şi Dauxila. și au vândut ata gumaătate de sat de Voineşti din Sos. lui Ionașco Mâujia fara Știra fraților. iara apoi un ginere a Mânjei urica- riul. anume 'Toader și fâmta lui. fata Mânjei, şi Stefan nepotul Manjei. şi au vândut uda gumatate de sut, lui louaşco Rusu] logofătul cel mare care 

i Nastasia, giupănasa lui Iwoaşeo Rusul logofatuil si cu fecorii lor şi au vânduc ate &umatate. de sat din Voinești, dumisali lorgxi vamesul direptu 550 de laleri, întra&'ka sau sculat Iorgu vamesul si Şau făcul cas(e) şi mori şi hălăşteae si alte lucruri, la acel sat, care i sau suit preţul satulai 1500 de ta. leri. deci noi văzând atâta cheltuiala pentru căci 

după moarta lui Iwnaşco Rusul logofalul, sau sculat  
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au îmblat ada gumălale de sat. vânzândus întralâ= 
ta mâni noi nu neam mai cercat.. ca sal scoa- 
tem şi suindusa preţul alâta niam lăsat şi noi şi 
diam împăcat cu. dumn'klui lorga vameşul, de acmu 
noi traabă cu Voineştii se nu mai avem, ce lam lâsal - 
săş ție dumntalui Iorga vameşul. ata &umaătate de sat 
în veaci. cu tut vinitul. şi cuconilor dumisaal. şi nepo- 

tilor şi strânepotilor şi a tot rodul lui, iara noi pentru 

slrâmbatate tam avut de maătuşe noastra Lofana, 
pentru acastă gumătate de sat să câutăam alte mo- 

şii a lor sa oprim pentru Voineşti, şi acesl zapis 

sau facul denaiule svinției saale. Ghedion, arhiepis- 
copul. şi mitropolitul Sutavei, şi dumnealor boiarii 

cei mari. Nicolaiu Buhus vel logofat, Toma Cata- 

cozino vel dvornic nîj; Solomon Barlădianul vel vor- 

nic gi. Nicolai Răcoviţ hatman, Stamatie Sacăzlă 

vel postelnic. 'Toderuşco Iordachi vel spatar, Gligo- 

vie vel Caşnie, Duca vel vistarnic, "Toader Paladie 

vel stolnic. Miron Costin vel comis, Ghina vel 

medelnitar. Gavril Rătundul vtori logofat, Patra- 

şco Danoviă lveli logofat, Toader Batran. Îwnaşco 

Corpati, Ursul, Chirila Gărna Enaki Ghiorghit, vor- 

nici portai şi pentru credință, și noi am iscalit. și 

dumnăalor toţ boiarii earii mai sus am scris şi eu 

Stratul am scris. | 
u las It. 1173 Fev. 95. 

Ghedeon Mitropolit Sutavshei, (|. p. (f near crro: 

reoprue murponvani G8uascren. Sf. Gheorghe calare omo- 

râud balaurul). az Nicolai Bubuş vel logofăt iscal, az 

Toma vornie iscal, az Toader Paladi vel stolnic iscal, 

az Dumitru vel jitnicer iscal, az Gavril Ratundul flori 

logofat iscal, Toader Veatreş vornic iscal, (|. p.), Ursul 

vornic iscul, (|. p. 8peSa), Chirila Gărnia vornie (. p.). 

lonaşco vornic iseal, Gheorghe vornic iseal, Miron 

Costin vel comis iscal, az Ursul vel clucer iscal, 

az Toderaşco vel spatar iscal, az Solomon Barlă-. 

deanul vel vornic iscal, ar Pătraşco weti logofat
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“iscal, az Nicolai Racoviţ hatman, az Gligore vel 
-taşnic iseal, az Gavril Nacul vel sulger, Stamate 
vel postelnic pogrre. 

acta St. A. Negruţi, Iaşi. Surete XVIII, 667, 

CCXĂ VIII. 
7173 Must 14 Iaşi.—Zapis de zălog prin care Matei căpitan de *Dăjeai pune zălog la Iorga vameş pentru 15 lei prisaca de la Vo nești. 

Adecă eu Mateiu căpitanul de Cârligatura din 
“sat din Dajani scriu şi marturisăscu cu cest zapis 
al mieu cum miau facut biine dumnialui lorga va- 
meşul cu cinsprăzeace lei bătuţi la o uevoe ce am 
„avut cu săi dau banii dumisale întrun un far cu- “vinte multe. şi iam pus dumisale zalog un Joc de prisică ce iaste la Voinești care loc iaste de la -Manjia cumpăratura şi pentru credința miam pus petthtk şi am scris eu Mihaila diiacul sa s ştie. 

u las It. 7173 Mart 14, 
az Mihaăil iseal. 
acta Sl. A. Negruţi, Iaşi, Surete XIII 661. 

CCXXIX. 
| „7173 Maiu 10 Ilaşi.—Zapis de intocmitură cum Irimicea sa “tocmit cu Ionita Bucium postelnic pentru sat pentru Voinesti, dânt 150 lei şi să nu mai aibă treabă cu Boşotenii. ” Adecă noi. Irimia și faâm'ta ma Solonca tau fost wma! denainte vrame fam'ke lui llie Baăicescul. ŞI Anuşca fam'ta lui Danaila; şi fecorii lui Lupaşco. nepoţii lui Vitozt logofătul -strenepoţii lui Bucium cau fost Vornic mare. scriem şi mărturisim cu cest zapis al nostru. pentru pără Cau avut inpreună cu -dumo'kalui lonit postelnicul. fecorul lui i.upaşeo Bu- cum Cau fost stolnie iarăş strânepotul lui Bucium "vornicul pentru &umaătate de sat de Voinesti. în ti- nulul Cârligaturei. cara au fost moşie dirapta a “strămoşu nostru. a lui Bucum vornicul. si au vân- -dut atasta gumatale. de sat de Voineşti Gheueai 
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medelnitariul. apoi Furtună comisul şi cu Lupaşco 
stolnicul tatal lui Ioniţă postelnicul. şi au răscum- 

părat iarăşi ata Sumaâtate de sat de Voineşti. de 

la Gheuca medelnitariul. apoi Fortunâ comisul şi. 

partk lui din Voineşti o au dat lui Ionașco stolni- 
cul. pentru nişte tocmtle a lor tau avul. Apoi lu- 
paşco şi Danxila. fetorii Tofanei au vândut ata 
Sumătate de sat de Voinești Manjei Uvicariul. nea- 
vând ei nici o tr'kbă. apoi un ginere a Mânjei. ia- 

râşi au vândut şi ei ata Sumtate de sat de Voi- 
ești, lui lonaşeo Rusul Iwgofatul cel mare. iară a- 

poi &upăn'ksa lui Iwnaşeo Rusul logofătul şi cu fe- 
dorii lor cu toţii au vândut iarăşi şi ei ata Sum- 
tate de sat de Voineşti, lorgai vameșul. cark îm- 

blând îmtratâlk mân(iî) zănzânduse î sau suil 

pretul 1500 de lei. Deci apoi Iwniţă postelnicul, 

penlru atastă. giumtate de sat de Voinești. v'ku 

wprit nox Sumtate de sat de Boşotini part lui 

Lupaşco şi a lui Danăilă fetorii Tofauei Vitoltoae. 

iară giumaătate de sat de Boșolkni aste moşiea lui 

Ilie Boicescul. deci noi văzând că va să între cu 

noi răzkşi Ioniță postelnicul nam priimit ce am 

venii Ja pară. şi Siudetul ne venia să intoarcem 

ata gumtate de sat de Voineşti şi să șo ţie Ioniţă 

şi să las el Boşotianii în pace săi tinem noi, apoi 

noi socotind că Voineştii. li sau suit pretul atâta 

de mult nam avut putwre să întoarcem ada g&um- 

tale de sat de Voineşti ce n'km învoit şi n'km toc- 

mit cu dumwnikalui Ioniţă postelnicul. săi mai dăm 

noi 150 de lei bătuţi. pentru ata Sumtale. de sal 

de Voineşti. săş cumpere el altă moşie aiurea. şi 

în Boşoteni să naiba iwbabă nici dumnâăalui lonită 

mici fraţii lui. şi neavând noi buni gata ucmu în- 

4vatasta vrkme n'km pus si de astazi Mai 10 zile 
pană la sinlămaritk să străngem noi fraţii cu toții 

aceşti bani, şi dei vom da cu toții iarăşi cu totii 

sa tinem ata &umtate de sat de Boşolkni. iară de
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nor da bani fraţii toţi. carele dentru noi va da 
bani. acela să ţie ata sumtate de sat de Boşotibni. 
part'k lui Lupaşco și a lui Dănăilă, iară de vor hi 
banii la zi. să aiba a ţink dumn'alui Iwnij postel- 
nicul. aca &umtate de sat de Boşotihni. parte lui 
Lupaşco şi u lui Dăuaila. pentru guwmtate de sat 
de Voineşli. iară cu partk lui Ilie Baicescul 2um- 
tate de sat de Boşolikni. sa naiba tribabx. caci ei 
nau vandut la Voinești întracesta chip n'km toemit. 
de acmu înnainte dumnzalui Iwniţă postelnicul să 
nu mai părască. pre noi pentru Voineşti. nici noi 
pe: dumn'kalui ce sa stăm atasta tocinala precunr 
seriem întracesta zapis, și atasta loemal şi împă- 
căciune su facut denaintik dumilorsaal(e) boiarilor 
celor mari Solomon Barladeanul vel dvornie eu. 
Nicoiaiu Racoviţă hatmav, Stamatie vel postelnic, 
Toderaşco lordachi vel spatar, Gligorie vel cușnie, 
şi pentru credinţa isealitam și wkm pus d'kgetele şi 
dumnzalor boiarii cu totii. și eu Strătulal am scris 
ca să s ştie 9 Hacoă BAT. Fâpor Mau î anu. 

az lrimicea iscal, _T Salunea, + Annușca cuut 
Lupaşeo, az Solomon Bărladeanul vel vornic iscal, az Nicolae Racovit hatman iscal, az Gligorie vel taşnic, ew Spui peace Tosrehwane. 

„Cum au vinil Irimita şi Toader Ciocârlie şi au dat banii ce scrie imui sus, o sută şi cinzăci de lei bit. şi nam împăcat şi nam așazat de tot ca să nu mai aibă pără dumnialor şi noi de dumnialor. și aceşti doi miau dat bani deplin precum seri'k mai sus, | 
az lonaşeo Bucium stolnie iscal. 

acta St. A. Negruţi. laşi. Surete XVIII, 449. Urcarea pretului moșiilor, dupa zapisul nostru se da- toreşte deselor vânzări făcute în giumătate sat de Voineşti. Vasile Bucium vinde jumătate de sat Voineşti lui Gheuca medelnicerul catră 1637. 
Furtună comis şi Lupasco Bucium stolnic îl  răscum- pără de la Gheuca medelnicerul, 
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Furtună comisul o dă lui Ioniţă Bucium pentru niste 
datorii. ” 

Lupaşco Bucium o vinde apoi Mânjăi uricarul. 
Un ginere al Mânjei uricarulo vinde lui Ionaşco Rusul 

vel logofăt. 
Ficiorii Jui lonaşco Rusul vel logofăt a vind lui 

lorga vameşul. 
Deci între 1637 şi 1665--în curs de 28 de ani—mo- 

şia Voineştii pe jumătate vânzându-se de 5 ori i s'a râdi- 
cat valoarea la 1500 lei, şi cum pre atunci un leu şi 50 
bani valora un galbăn, s'a vândut cu 900 galbeni. 

CCXXX. 

7174 Mart 20 Iaşi.—Zapis de danie prin care Alexandra sora 
lorgăi postelnicul dă satul Găureni ficiorilor lui Stamatie postelni- 
cul, Alexandru şi Iliiaş, pe jumătate. 

RA r Adecă eu. Alexandra. sora râpăwsatului. 
lorgăi ce au fostu postklnic maare. şi cu sotul 
mieu Goliazu | uşeariul scriem şi mărturisim cu cestu. 
adevâraat zapis al nostru tânplăndus frăține nostru 
dumisaale | lorgăi postalnicul de nau avut nici uu 
cueon. pre urma dumisaali. ce fiind noi. pre urma 
dumisaafi. iarăşi avăndu numai | un cucon anume 
Toderaşeo. si fiind moşiile frăţine nostru. Iwrgăi 
postalnicul ce mai sus scriem. pe saama noastră | 
şi neavând fraate nostru alta pomaană din munca 
dumisaali. socotitam înpreun. şi cu fiiu nostru To- 
derașco | și am dat la svintele mănăstiri. din mo- 
şiile dumisaali. acmu iaraş nam sculaat de bun 
vo'k noastră. de nime siliți | nici asupriti. şi pentru 

să nu pike pomeaana dumisaali fratelui nostru de 

tot. şi am dat şi am dăruit, Sumataate | de saat de 

Gaăureani ce iaste pre Prut în ţinutul Iaşilor, partea 

din sus. dumisaale lui Alexandru. cuconul dumisaali. 
lui Stamatie. | maarele postelnic. caare parte au 

fostu cumpăraat. frale nostru Iwrga postklnicul. de 

la Vasilie fitorul lui  Simiwn. nepotul | lui Matei 

strănepotul Simei Mănzul. şi de la semenţiile lor. 

Gavril fi&orul Irimiei. şi de la Costantin. fitorul lui 

Surete şi Izvoade IV 33
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Iwn Căua | nepot Odokiei şi a lui Nicoar fitorul 
lui Matei. toţi nepoți. Simii Mânzul. preastrănepoţi 
batrănului Stoian. | Aşijderea am daat Şi am dă- 
ruit iar Sumătaate de saat. de Gaureani. dintrace- 
staş saat. partea din gos. dumisaali lui Iliiaș iarși 
cucou | dumisaali. lui Stamatie posl'klnicul. caare 
Sumătaate de saat, au fostu cumpărătură fratelui 
nostru, Iwrgăi postelnicul | de la 'Tofana fata Nas 
tasiei. nepoata lui Bucium vornicul, și de la gine- 
rele ei Arhip. caare san facut deplin tot saatul Gău- 
reanii | ce săntu pre apa Prutului în tinutul Iaşilor, 
acesta saat lam dat şi lam daruit. dumilorsaali a: 
ceslor doi cuconi ce mai -sus scriem. anum ! Ale- 
xandru şi Iliiaş. cuconii dumilorsaali lui Stamatie 
maarele postelnic. din vatra saatului. şi din ţaarină. 
şi din fănaţ şi din | padure. şi din tot Jocul cu tot vinitul. pentru sufletul. răpowsatului fraalelui no- 
stru lwrgaăi post'klnicul. şi a părinţilor noştri şi 
pentru sufletul nostru. şi să le fie dumilor în veati. 
de la noi driaptă daanie și moșie. şi nime din fra- ţii DOȘIri. sau din semen | țiia noastră. să naiba a S mal amesteca preste acest adevărat zapis. . să strice a noastră daanie. iar cine sa va ispili din 
semenția noasiră să strice. | a noustră daanie. ca să fie. neertat de Domnul Dumnezău ce au făcut ce- riul şi pomântul (noaznr$a). şi de prea cinstita maica lui Dumnezau. şi de wi | Ww'rubi. ce săntu întru e4 kai, Şi de patru Evanghelişti. şi de doispreace a- postoli. şi de toţi svenţii, şi ca sa fie procleat și ireclat, | și ca sa aiba parte. cu luda şi cu tre- cleatul Aria. şi sal înshiţă pomăntul (uoaznrsa). ca 
pre Dasan ȘI pre Aviron. Şi la atasta daanie | au fostu multi boiari din curte. și fitori de boiari. şi voinici denainte pre num(e): Handoca cluciariul, și Patraşco Danoviti. ce au fostu | al treil'k logofat. şi cota si VAL fost sul&kr. şi Kirila ce au fost _jieni- 

.Ș reș, şi Stâr&k. şi Ghierman. şi Dumi- 
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traşco Roșca. | şi Ghiwrghiţă vornici de gloată. şi 

Enakie vornicul de trăg. şi Ghiwrghie Frăncă biv 

vornic. şi Istratie căpitanul | şi Patrașco căpitanul. 

şi mulţi fiori de boiari. şi pentru mai mare ere- 

dinţa. pusuneam pecetţile. şi am isealit de preun | 

cu aceşti boiari cu toţi ca să aibă dumului aş face 

şi drease domneşti. şi să fie de maari credință. 
Of HACoX BATEA 4F3p04, MELAă MăapT k Ab. 

Goliam uşeariul (| p.), Alexandra sora lorgăi 

(|.p.), + Toderașew voinic (nepot), lorgăi, Andoca îtori 

logofat iscal, Palraşeo biv logofăt, Ghiorghie biv 

dvornie (|. p.), Kirilă biv jitoicer iscal, az Ghiorghi 

vornicul iscal, az Dumitraşeo Roşca dvornic. Eu 

Mihulel|, am scris. 

acta Mişa Buznea, Ungheni. Surete XIII, 145. 

In actul de danie Alexandra are grijă de a arăta de 

Ja cine a fost cumpărat Iorga postelnicul satul Găureani, 

pentru a dovedi că dania este bună. În o jumătate de sat 

Găureni era stăpân din vechi Stoian; acesta are pe Sima 

Mănzul ; acesta are pe Mătei, care are 2 ficiori : Sămzon şi 

Nicoară. Simion are de ficior pe Vasilie, care își vinde 

partea Ii. Wicoară are de soţie pe Odokia, iar de copil 

pe Jon Căuea şi pe Jrimia. Fiii acestora Costantin și Gavril 

își vând părţile lor lui Iorga. Cum vedem aici că proprie- 

tatea a curs în 5 generaţii, Stoian strămoşul tuturor a trăit 

“în secl. a XV. 
Pe cealaltă jumătate de sat Gâăureni era Bucium vor- 

nicul stăpân. Bucium vornicul a avut de fată pe Nastasia; 

aceasta pe Totana, care vinde lui lorga postelnicul partea 

sa din Găureni. 

CCXĂXXI. 

7174 Mari 21 Iaşi.—Daca Vodă întăreşte lui Alexandru şi lui I- 

liaş, ficiorii lui Stamatie postelnicul dania ce le-a făcut lor în satul 

-Găureni pe Prut de la Golium şi Alexandra sora lui lorga postelnicul. 

+ Hu Aa Borgoaa. BI MACTIIO TEAPA BEAALI 

 Aloaaagenon. adecă au venit îunainlea domnii meale. 

şi înnaintea a lor noștri moldoveneşti boiaria mari 

şi a mici. Gastă &upânias anum Alexandra sora 

răpăwsatului Iorgăi ce au fostu postelnic maare.
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şi cu soțul ei Goliam uşeariul. şi înpreun şi cu fi- 
iul lor Tuderașco. de a lor bun voe. de nime siliți 
nici asupriți. și aşea neau mărturisit. pentru  mo- şiile fratelui lor lorgăi postealnicului. cum neavana dumnealui. cucon pre urma dumisali. ramasau mo- şiile pe saama lor. Şi neavând fratele lor alta po- maană pre urmă socolitusau ein de ei. ŞI au scos. dintraceale moşii. de au dat şi la svntele mănăs-- tiri. pentru pomenirea răpowsatului fratelui lor ce mai sus scriem, acmu iarăşi sau sculat de bun voia lor de nime siliţi nici asupriţi. şi pentru să nu pi'ke pomaana fratelui lor de tot. şi au dat şi au dăruit. &umătaate de saat de Găureani. ce iaste pe Prut. în ținutul iaşilor, partea din sus. dumisaali lui A: lexandru cuconul dumisaali lui Stamatie maarelui postealnie. caare paarte au fostu cumpărat fratele lor Iwrga postealnicul. de la Vartic fiorul lui Si- mion nepolul lui Mulei. strănepotul Simei Mauzul, ŞI de la semenţiile lor Gavri] ficorul  Irimiei. şi de la Costanlin fiorul lui lon Caua. nepot Odokiei și a lui Nicoar fitorii lui Matei, toţi nepoții Simei Măuzei, preastrănepoţii ba!ranului Sloian, Aşijderea au dat și au daruit iar Sumataate de saat de Gau- reani. dinlracestaș saat, partea din Sos. dumisaali lui Iliiaş arşi cucon dumisaali lui Stamaltie post'l- „Dicul. caare gumaătaate de saat au fostu  cumpaără- tura Iwrgai post'kinicul de Ia Tofana fala Nastasiei, nepoata lui Bucium vornicul, şi de la ginerele ei: Arhip caare sau facut deplin tot satul “Gaăureanii. ce sântu pre apa Prutului, îu țivulul Iaşilor. acesta saat lau dat şi lau daruit dumisaali acestor doi cu- coni ce mai sus, anum Alexandru şi lias. cuconii dumisali lui Stamatie mareie postklnic, din vatra satului și din ruz, şi din fanaţ și din paduri şi din tot locui. cu tot vinitul, penlravka şi domniia mea. deacă am vazul. dblor bun voe daanie ce au dă- ruit. pre aceşti cuoni ce mai sus scriew, doinnia 

 



— 261 — 

mea încă am dat şi am miluit pre aceşti doi 
cuconi ce mai sus scriem. Alexandru și llilaş, 
fi dumisaali a lui nostru credincos şi cinstit bo- 
iariu.  Stamatie postklnicul cel maari, ca să le 
fie şi de la domniia mea. driaptă weină şi daanie. 
şi miluire şi uric şi întăritur lo-. neclătită în 
vei. n nu Aa ce uk he Sanuraer. (și allul să nulise 
amesiece). of tăcok BATU Apo, Aida MApT Ka Ani, 

Gaam renanz atata. (losuşi Domnul a poroncit.) 
Hw Sa Boegoaa. E 

Andrei Mihulet. 

acta Mişa Buznea, Ungheni Ruşi. Surete XIII, 149. 

CCXXXII. 

7174 Mast 21. Iaşi.—-Divanui veliţilor boeri dă mărturie pen- 
“tru dania ce Alexandra sori lorgăi postelnicul împreună cu bărbatul 
său Goliam uşeriul şi cu fiul lor Toderaşeo au făcut în Găureani lui 
Alexandru şi Iliaș ficiorii lui Stamate postelnicul. 

+ Ge Sao mur Neculai Buhuş vel logofat. i So- 
lomon Bărlădeanul vel dvornie dwlneai zemli. i Va- 
silie vel dvornic vişueai zemli. i Neculai Raacoviţ 
hatman. i părcalab Sutavseoi. i Toderaşco Iwrdaa- 
chie vel spătar. i Miron Costin vel caşnic.i Ursaa- 
chie vel vistiiarnic. i Toader Palade vel stolnic. i 
Gligoraş Habăşăscul vel comis. i Lupaşeo Buhuș vel 
sul&kr. i Iwn Raacoviţ vtorm postelnic. i Contâş 
treti logofât. i 'Toderaşeco Rusul tretm postelnic. i 
Manolachie tretii vistiiarnie. seriem şi dăm ştire. 
cum au vinit înnainteă noastră. gupănias Alexandra 

sora răpowsatului. Iwrgăi ce au fost postealnie maare. 

si cu soțul ei Goliam uşeriul. şi înpreun şi cu fiul 

lor Toderașco. de a lor bună voe de nime siliți 

nici asupriţi. şi aşea neau mărturisit. pentru mo- 

şiile fraatelui lor Iorgăi postealnicul. cum neavăndu 

dumnelui euconi pre urma dumisali rămăsese mo- 

şiile pre saama lor. și neavând fraatele lor. altă 

pomaan pe urmă. socotitusau ei în de ei. şi au scos 

dintraceale moşii şi au dat la svnlele mănăstiri.
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pentru pomenirea răpowsatului fratelui lor ce mai 
sus scriem, acmu iarăş sau sculat de bun voa lor, 
de niime. siliți nice asupriți. și pentru să nu piae. 
pomaana dumisaali fratelui lor de lot, şi au dat și 
au dăruit. Sumătaate de saat de Găureani, ce iaste 
pe Prut, în ţinutul laş partea din sus dumisaale lui 
Alexandru, cuconul dumisaali lui Stamatie marele 
post'klnic. caare parte au fostu cumpărat fratele lor iwrga postelnicul de la Vaslie fitorul lui Simion, nepotul Ini Mateiu, strănepotul Simei Mănzul, si de la simenţiile lor Gavril fitorul Irimiei, şi de la Cos- tantin fitorul lui Iwn Caua. nepot GOdochiei, şi a lui Nicoar fiorul lui Matei toți nepoţii Simei Man- zul, preastrănepoţii bătrânului Stoian. aşijderea au dat şi au dăruit iar Sumătate de sat Gaureani. din- tracestași saat partea din &os dumisaale lui Iliiaş. iarși cueon dumisaali lui Stamatie post'klnicul, care Sumătate de saal, au fostu cumpărătur. lorgâi pos: tealnicul de la Tofana fata Nastasiei nepoata lui Bucium vornicul, şi de la ginerele ei Arhip. caare sau făcut deplin lot saatul Gaur'knii ce santu pre apa Prutului în ţinutul Iaşilor. acesta saat lau dat şi lau dăruit dumilorsaale acestor doi cuconi ce mal Sus scriem. anume Alexandru şi Iliiaș, cuconii dumisaali lui Stamatie maarele postealnie, din va: tra săatului şi din taarină, şi din fânaţ și din pă- dure ȘI din lot locul, cu tot venitul, pentru sufletul fratelui dumilorsaali râpowsatului Iorga ce au fostu postealnic maari, şi a părinților dumisaali ŞI pen: tru sufletul lor, pentracka şi noi deaca am văzut, de a lor bun voe: daanie ce au dăruit, pre aceşti Cuconi ce mai sus scriem, de la noi încă am făcut acaslă mărturie dumilorsaale lui Alexandru si lui lliiaş, cuconii dumisaale fratelui nostru Stamatie, 
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wmaarele postealnic, ca să le fie de eredintă. şi cu 

toții am isealit, şi eu Andrei Mihuleţ am scrie. 
"o dc BATSA. FAP0A, Aeuad MApT Kă AHbl. 

az Neculai Buhuş vel logofat iscal, az Solo- 

mon Barlădeanul vel vornic iseal, az Vasilie vel 

vornie iseal, az Ursul vel visternic, Miron Costin 

vel taşnic iseal, az Gligorie hatmanul vel comis 

iscal, az Lupul vel: sulgar iscal, az Ion Râcoviţ 

ftori postelnic, Contăş logofăt, az Toader postelnic, 

az Manoli vist. iseal. . 

acta Mișa Buznea, Ungheni. Surete XIII, 151. 

CCXXXIII. 

7175 laşi.—Iliiaş Alexandru Vodă întăreşte lui Stamatie pos- 

telnical satul Găurenii pe Prut la laşi „cumpărat de la Alexundra 

sora lorgăi postelnicul. . | 

+ How naitaui d4tgânAp$ BCEBOAA. Ei! AMACTIR TCNABA 

aeman  Awapăackon. adecă au vinit înnainta | noastra 

(loc gol) și fam'ta lui Fvda sora Iwrgăi postelnicul. 

şi în câteva rănduri | au părăl pre al nostru cin- 

stit şi credincios boarin Siamatie postelnicul cel 

mare | pentru sat pentru Găurani ce aste pre Prut 

în ținutul aşilor snkana (loc gol) şi! fam'ka lui 

Euda. cum acesta sat sau vinit ei sal ţie. iară boa- 

riul nostru Stamatie . postelnicul. aşk.-au dat samă 

înnainta noastră cum Iwrga postelnicul neavand ! 

cuconi de trupul său cate wcini au avut. toate au. 

ramas surorilor lwrgăi. ! postelnicul. şi după moarta 

lui au vinit surorile lwrgăi postelnicul de au facut 

un jac şi W răSIpă în wcinile lui. şi vinda carii 

cum puta. unnii | întro parte alţii întraltx parte. şi 

cu preţu şi făr pretu. atuntă şi bol| ariul nostru 

Stamatie postelnicul. au cumpărat acesta sat Gxu- 

ranii de la | Alixandra sora Iwrgzăi postelnicul pe 

bani gata. direptu (loc gol) de lei. şi iaul| plătit cu 

asupră. deci domniia ma. am socotit vara lor 

după 4Aua | LXpăn. şi am dat rămas pre (loc gol)
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şi pre făm'tă lui Bvda din toata a'bua WXpAN de va ava A vro străanbatate. cu sora ei Ali Xaudra săş întrabe | și de va vini vr&ma ca să w rămăe, ca săi plinascâ dintralte wcine a ei | iară boariul nostru Stamatie postelnicul săş ție satul Găureanii. cu tot ' vinitul. caci aste şi diraplă. cumpărătură însă mai cu asupră i şi precum iaste Evda sor lwrgăi postelnicul aş'k iaste sor Şi  Ali- xandra. deci | volnică au fost a vinde moşia  feaţi- nisău precum au vândut și Evda alte wâini ] şi a. casta pârâ sa nus mai pârascâ nici danawarâ în vaci. Iw lieş Alexandru Voevod. 
u las ]t. +3po(€) 

T Strătulat Rugin. 
acla Misa Buznea, Ungheni Ruşi. Surete XIII, 141. Cf. ispisocul aceluiaşi din 7176 Aug. 10, dat mai jos (pag. 272). 

CCĂXXIV. | 7175 Oct. 2. (1666), Iaşi.—lliaş Alexandru Vodă dă rămas pe Alexandra şi pe Creaţa surorile lui lorgu post. că rău au luat pentru sine şi ocinile Zamfirei. sora lor şi a Evdokiei mepoala lor care [i Sau vinit la impărţală după ispisocul lui Stetan Lupul Vodă. | T Hw air Sacăati Apa BWVEEWAd, Bikielo  MacTien PENApA Seman Mwaqagcnou, adică au vinit învaintia noastrâ şi înnaintea a Iwr noştri Mwldwveneşti bo- iari. a mari şi a mici, Evdowkiia fata Zamfirei ne- poat de sor lorgaăi sau foslu postelnic mare, şi sau jă- luit cu mare jalobă înnaiutea domniei meale ŞI în- uaintea a tot svatul “domniei meale. pe  mătuşesa Alexandra sora mânesa Zamfirei şi sor Iwrgăi pos- telvicul. aratândune Evdokiia fata Zamfirei un ispi- soc de împărțalăa de Ja răpăwsalul Stefan Vwda fecorul lui Vasilie Vwda de twate wcinele Iwrgăi postelnicul. scriindu şi mărturisiudu întracel ispisoe cum au mărsu przmzca Zamfira Şi cu a ei surori anume Alexandra şi” Criaţa toate surorile Iwrgai postelnicul şi sau învoit ale în desine de bună voa Ir. şi şau împărțit toate weinele câte au fostu a 

 



fratelui lor Iwrgăâi postelnicul. şi aşa scria întracel 
ispisoc. că sau vinit împartia Zamfirei îmmei Ev- 
dwkiei la împarţală ce sau împărţit surorile. anume 
satul Milianca şi satul Drăguşeanii ce curs. la ţinu- 
tul Dorohoiului şi satul Terneuca în ținutul Sorocii 
şi satul Găureanii, în tinutul Iaşilor şi gumtate de 
sat de Maărceşti la Tecu&. în un vad de moară în 
gârla Putnei de gos. la Făurei, și doaw falci de 
vie la laşi în poiană şi trei falci de vie la Cotnar 
în Piscwp. auacra weine sau vinit în partea mănesa 
Zamfirei. precum scrie în ispisocul cel de împăr- 
țală de la răpăwsatul Ştefan Vodă ficorul lui Vasilie 
Vwdă. deci nelăcuindu Evdwkia şi îmmăsa (epataraca) 
Zamfira aica în ţară. iar mătuşăsa Alexandra diacau 
vinit în ţară. au luat și atastă parte a Zamfirei a- 
supra ei. zicăndu. că sorusa Zamfira au murit şi 
nepoatăsa Evdokia nare nici o triaba cu wcinele 
frăținesău. căi mai aproape sora de cât nepoata 
de swr. deci au fostu văndut Alexandra dintrataste 

parți de weină a Zamfirei ce scriu mai sus. iar 
domniia mea împreun cu tot svatul nostru. am 

socotit, şam &udecat după leagea țarăi. că nu poate 

nime să lapede pe fedor ware pre fată din weinele 
părinţilor săi, Gau îmblat Alexandra w femeae fără 

ispravă. şi nare nici w triabă cu partia surorisa 
Zamfirei. pentru căci are fitori. şi ale înde ale sau 

fostu împărţit dreptu auka am dat rămas pe Ale- 

xandra sora Iwrgăi postelnicul din toata leagia fîa- 

răi şi săşi ție partia Zamfirei toate wcinele câle 

mai sus scriem, Evdokia fata Zamfirei a şi fitorii 

ei iar mătușelk ei Alexandra şi cu Criaţa săși 

ție părţile lwr. precum le scrie ispisocul cel de îm: 

părțală de. la răpawsatul Ştefan Vodă ficorul lui 

Vasilie Vodă. iar mai mult să nu să mai amea- 

stece una la: partia sauia şi acasta pără să 

nu să mai pârăşcă nice dânăoara în veaci n un 

„Ad ek ne SmunacT Up'Ea, cu AHCTOAM  TOCIOACTEAMU. H 

Surete şi Izvoade IV 34



— 266 — 

HAR He EzAcT, (şi allul să nu se amestece înaintea acestei cărti a domniei mele ; și altfel să nu fie). | OY tac BATo Fapoe acta Cr. ai, Gaaau ren ana Beaka. l. p. 
Hw liau Aacăau Apa ROEBOAa. nds Tuatne. 

„acta Mişa Buznea, Ungheni. Surete XIII, 159, 

CCĂXXXV. 
7175 Ghenar 81. Jaşi.— Zapis de marturie prin care Guliam u- șeriul şi soţia lui Alexandra, sora lorgăi postelnicului arată că au luat 100 lei de la Slamatie post. pentru dania făcută de el feciori- lor lui Stamate în satul [Găureni. 

Adecă eu Guliam uşariul şi cu sotul meu A- lexandra. sora răpăwsatului. lorgai  postalnicului. scriem şi maărturisim cu cestu zapis al nosiru. ne- avăndu noi cuconi. am socotit de am dăruit şi am dai danie. satul întreg sălişte Gaurani pe Prut, în tinutul Iaşilor (AtH4%9). Surmtate de sat am dăruit lui Alexandru şi Sumtate de sat lui Iliaş cu(eo)ni- lor dumsale lui Stamate postalnicului celui mare. ŞI dumnalui postalnicul fiind şi noi lipsiţi de multe, nau dat w suta de lei Dătuţ, pentru acesta lucru  socotindu şi voi că cine are viată are şi moarle, cănduva de sa va scula cineva cu pără şi să cumva iasă satul de la măna dumisali postalni- cului ca să dăm noi alta moşie. pentru aceşti bani w sută de lei ce scriu mai sus. pentru credinta am ŞI 1scălit și nam pus deageteli să s ştie. | u las II. 7175 Ghenar 3]. Guliam uşiar (|. p;), Alexandra (|. p.), Contâş logofat, az Toader Palagi stolnic iscal, Andoca ftori „clucear, az Gligorasco Haăbăşeseul vel stolnic iscal, mam prilejit la atastaă danie, az Chiriac Sturzea iscal, az Gavril Neaniul logofat iscaah., 
„ acta Mişa Buznea, Ungheni. Surete XIII, 154. 
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CCXXXVI. 

7175 Fevruar 2. Iaşi—Zapis de vânzare prin care Contăş lo-- | 

gofăt cumpără părți în 'Giurgeşti, Răucani şi Mărtinești pe Crasna: 

între ţinuturile Vaslui şi Fălciu cu preţ de 62 taleri: 

+ Adeca eu Vasilie de Crăsnăşani tau fost: 

căpitan fezorul lui Toader şi feforii lui Apostolaki 

şi Gavril. scriem şi măr | turisim cu ces zapis al 

nostru. de nime nevoiţi nici asupriţi. ce de a noa- 

stra bună voe. am vândut a noastra driaptă wână. | 

şi moşie. din sat din Giurgeşti. pe Crasna în ți- 

nutul Fălciului şi a V(asluiului) între ţinuturi. 

care wâna lot satul | să împarte în trei bătrâni. deti 

parta noastră aste Sumătate de bătran, adasta am: 

vândut dumisale lui Contăş logofatul ! al treile. di- 

sept doaszun şi cinci de lei bătuţi. din tot locul cu: 

tot vinitul. Aşijderea şi altă parte de wână | din- 

sat din Răucami. în gura văii Borcei. în ţinutul 

Vasluiului. cât .să va alage parta noastră. cari am 

cumpărat de la Bvpraaa ! atasta iarăş am vândut 

dumsale lui Contăș logofătul. direpl doisprăzeace 

lei bătuţi. din tot locul cu tot vinitul. | Aşijdere şi 

alta parte de w&nă şi de moșie. din sat dia Măr-. 

" tâneşti. iarăşi pre vala Borcei în ținutul Vasluiului | 

care parte de wena aste alias şi stâlpită. din pă- 

răul văei Borcei spre răsărit. pân în muchea dia- 

ului. unde să | înpreună cu cela lwe de la Giur-- 

geşti. din tot locul cu tot vinitul. şi aCasta am vân- 

dut dumisaal lui Contăş logofătul | al treile. direptu 

doxsăci şi cinci de lei batuti. şi nau plătit deplin 

aceşta bani câţi mai sus am scris | pe ataste părti 

de wână. ca săi fie dumisaal logofătului atasta părți 

de wână. diraptă wâne şi cumparături | din tot locul 

eu tot vivilul. şi acesta zapis lam făcut dinainta. 

dumilorsaale boarilor celor mari | Nicolai Buhuş 

vel lwgft. Solomon Bărlădeanul vel dvornic n1j. i 

Miron Costin vel dvornie eu. i Nicolaiu i Racoviţ. 

hatman. i parcalab Sutavskii. i Stamatie vel pos-
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telnic. i Toderaşco Iordachi vel spatar. i Aposto- 
laki | vel taşnie. i Ursachi vel vistarnie. i Gligo. 
raş Habăşescul vel stolnic. i Impaşeo Buhuş vel “Şătrar. i Enaki ! viori spatar. i lon Racoviţ vlori comis. şi pentru credinţa pusunam pecetile și da- gitele- şi dumnealor boarii ceşti mari au isealit. şi 
eu Stratulai am scris ca să s ştie. 

OV Tdcog EATe +3poc metaa dea. & AHH. 
-T Apostolachi, + Gavril, gacnait (pecete o cruce). az Nicolai Buhuş vel logofat iseal, az Solomon Barlădeanul vel vornic iscal,. Miron Costin vel vor- nic iscal, az Nicolae Raăcoviţ hatman maărt,, az To- «deraşco vel spatar iscal. az Ursul vel visternic iseal, az Lupul vel şătrar seal, az Gligoraşco Hăbăşescul vel stolnic, az Enaki ftori spatar iscal, az Lon Ră- coviț vel comis iscal, Stamate vel postelnic, 
acta d-na Ecat, Andriescu Huşi. Surete XIII. 75. Coală “mare turcească. In dos u serie de altă mână : esau scris "la condicâ». In 1667 nu erau incă condici de divan, în Care să se treacă actele publice ; servind încă îu alte pro- cese ulterioare pentru hotărnicie diacul de după vremuri a. însemnat că Va lrecut la condică, dovedind prin aceasta “Gă în condică se treceau ŞI actele mai vechi prezentate în divan. 

CCXXĂVI. 
Stăne 7175 Mart 20. Iuşi.—Zapis ae Vânzare prin ceace Ion al Mărieăi tăncoae vinde lui Contăş 3 log. cu 12 lei partea lui din Stroeşti la Fălciu, 

„_T Adecă noi Iwn fe&orul Măricăi Stantoae. ŞI fecorii mei, Mihâil şi cu Anisia fata i Maricai Stan: coae. şi fecorul mieu Gavril. scriem si mărturisim cu cest zapis al nostru | de nime nevoiţi. nici asu- priți. ce de a noastră buna voe. am vândut a noa- sira diraptă | wunz Şi moşie căt să va al'kge parta noastră din parta maicai noastră a Maăricai Stan- “Coae. din sat din Stroeşui. ce aste în tinutul Fal- ciului pe Crasna. ! din vatra satului şi din tarina. ȘI din cămpu. şi din fânaţ. şi din pădure. | și cu 
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loe de prisacă aasta am văudut noi dumisaal. lui 
Contăș logofatul al treile | dirept doispreace lei şi: 
nau plătit dumnăalui (A4Smnzaa8n) deplin aceşta bani 
denainta dumilovsale ! lon Racoviţ păharnicul al 
doile și Frătiţăa Cau fost armaș căpitanul | de Falciu: 
şi Andreaş fecorul lui Darie Gau fost comis. şi Loa-. 
der Veatreş și | &ocârlie, şi Dumitraşco Roşea şi E-. 

“naki şi Frăncul şi Roman vornicii | de poartă. şi 
lon Carăbăţ părecalabul de Lăpuşna. și pentru ere- 
dința. noi nam | pus deagetele şi dumnzalor acești 
boiari au iscălit cu toţii şi eu Stratulat | am scris. 
ca să s ştie. u las It. 7175 Mart 20 dni. , 

+ lon, $ Mihail, ț Anisiia, ț Gavril, az lon 
Răcoviţ ftori taşnic iscal, az Frătiţă biv armaş is- 
cal, az lon Carăbăj părcalab iseal, az Andrei par- 
calab iseal, az Vetreş vowrnic. - (|. p.), az Frâncu 
vornic iscal, az Enachi dvornic iscal (|. p.). 

acta d-na Ecat. Andriescu Huşi. Surete XIII, 78. 

| CCĂXAVII. 

1175 Iunie 16, laşi. Zapis de danie a lui Gligore Chihae prin 
care dă lorgăi vameş partea lui din Voineşii, la Cârligătura. 

+ Adeeă eu Gligorie Chihaia din târgu din au. 
şi fata mea Marica scriem şi maărturisim cu cest 

zapis al nostru. de nime nevoiţi. nici asuprili, ce 

de a mea bună voe. am dat danie a mea driaptă 
wunz şi moşie. din Sumâtate de sat. de Voineşti. 

la tinulul Cârligaturei, a şeaptea parte partia. din 

sus. cara w au cumpărat părintele mieu Tudoran 

d= la Iliana sora Mânjii şi de la alții. atasta am 

dat danie dumisaale lorgăi vameșul, şi Supanesei 

dumisaale Lupei, pentru sufletul mieu şi a părinți-- 

lor mii. din vatra satului, şi din țarina, şi din fânat, 

şi din vad de moar şi din pădure, şi cu loc de: 

prisacă şi cu pomi şi din bahnă și din gruiu. și 

din tot locul cu tot vinitul. d'kacmu înnainte să hie 

“dumilorsale şi cuconilor dumilorsale. şi nepoților şi
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“strănepoților, în veaci. iar all nime din oamenii n0- 
stri. sau din răziaşii noştri, dania mia să nu strâce. 
iară cine să va ispiti a strica sa hie neertat de “domnul Dumnezeu şi de pria cinstita lui maică Ma- ria. şi de 4 Ivangheleşti şi de 19 apostoli, şi de 348 părinţi. ce simtu în Nikea celata a svuta. şi locul -lui de sălaş să hii cu Iuda Şi cu treeleatul Aria. în vat. şi acesta zapis lam făcut dena- intea dumilorsale Ilie Sturzea vel stolnic. şi Lupașco vel şatrar şi 'Toader Paladie biv vel stolnic, şi ră: „ziaşii mii. Mateiu Şi fratesau Mărean, şi fratele lor Vasilie. şi Surdan din Procelnici. şi Iaţco şi Frăsina. şi Toader Mânjia cu fetorul lui. cu Stefan. şi mulţi wameni buni. şi pentru credința  pusuniam deage: tele. şi dumneaalor aceşti boeri au iscalit. şi eu -Stratulat am scris ea să s ştie. 

u Jas It. 7175 Iunie 16. | T „Gligore Chihae, î Marica, + Mateiu, + Marcav, “T Vasilie. 
. 

»Eu Toader zet Măvjă maără din partea par. a șeptete par. toate par. țile din gomatate de parte de sus. 
acta St. A. Negruţi. Surete XIII, 580. Autogeaful lui ânja e scris aşa de rău şi cu lipsuri de silabe, ceia ce arată că era rău seriilor. 

CCĂXXĂVIII. 
7175 Iunie 16 Iaşi —Zapis de vânzare pri r igore Chi: 

. - Pulia Iaşi, i prin care Gligore Chi. hae din Iaşi Vinde lui Iorga vameşul şi femeie sale Lupa cu 60 ilei partea sa din Voineşti a şeptea parte din jumătate de sal. 
Adecă eu Gligorie Chihaa din tărgu din aşişi “fata me Maria. scriem și mâărturisim cu cest zapis al mieu. de nime nevoit nici asuprit. ce de a mea bună, voe am văndut a mea diriaptă wunz şi moşie. din Sumaătate de sat de Voinesti. la tinutul Cârli- găturei. aşeaptea partia din sus, cara au cumpărat „Părimtele mieu Tudoran, de la Iliana sora Mânjei 

   



2 - 

şi de la alţii acasta am văndut dumisaale Iorgăi 
vameşul. şi Supăn'Esâi duinisaale Lupei dirept şease- 
zăci de lei. din vatra satului. şi din țarină: şi din 
fânaţu. şi din vad de moară şi din pădure și cu 
loc de prisacă şi cu pomi şi din bahnă şi din gruiu 
şi din tot locul. eu tot vinitul. și miau plătit dum- 
nialui deplin denaintea dumilorsale Ilie Sturzea stol- 
nicul cel mare. şi Lupaşco şătrariul cel mare. şi 
Toader Paladie tau fost stolnic mare. şi răzeaşii de 
acolo din sat. Măteiu, şi fratesău Mărcav, și fratele 
lor Vasilie, şi Surdan din Protalnici. și laţeo şi 

Feraăsina şi Toader şi Mânjia cu fedorul lui. cu Ste- 
fan. şi alţi oameni buni. şi pentru-credinţa eu miam 
pus degetul. şi dumnăalor boiarii au iscălit şi ră- 
ziaşii şau pus degetele. şi eu Stratulat am scris şi 
banii sau dat denaintia mia. ca să s ştie. 

u las It. 7175 lunie 16 doi. 
+ Gligori Chihae, ţ Mariia ziua sr (fica lui). 

az Lupul vel şătrar iscal, az Toader Paladi biv 
stolnic iseal, az Ilie Sturzea vei stolnic iseal, ț Ma- 
teiu, + Mărcan, + Vasilie. 

acta St. A. Negruţi, Iaşi. Surete XIII, 568. In aceiaşi 
zi lorga vameşul capătă danie o şeptime din jumătate de 
Voineşti, şi cumpără alta şeplime de la aceiaşi cu 60 lei. 

Gruiu, ca denumire topografică nu se întâlneşte 
în Moldova In Muntenia avem mai multe localități cu 
denumirea de Gruiu, peste 171 în total. Gruiu însamnă 
cocor. Mai din vechi se întrebuința şi în Moldova, 

CCXXXIX. 
7176 Oct, 12. Tuţora.—lliaş Alexandru Vodă judecă pricina de 

hotar în Ciorăşti, ot Iaşi între Gheorghe şi Mihăilă Bardea și între 

Ştoca, după alesul făcut de lonaşco Cămăraş şi Dumitraşeo logofătul. 

+ How SBairaui  SacdanAp8 BOEROAA. Bila MACTIIO 

renapz 3eman Mwagaekon. adecă au părăt de faţ înna- 

intea domniei meale ceşti wameni anume Ghiwrghie 

şi Mihil Bardea pre Ştoca (ipioka) ce au iostu jieni- 
cear. pentru sat pentru torăşti ce săntu la tinutul



— 972 — 

Iaşilor. zicănd Ghiwrghie și Mihâil că au ei moşie acolo şi au: înpresurătur de Ştoca. iar Şloca au dat Saam îunainta domniei meale că acolo au fostu cumpărătur lorgai postialnicul și cât iau fostucum- părătura iaste alias şi stalpită din zilele lui Vasilie Vodx. de Răcovit ce au fostu logofat. şi de Neu- niul ce au fostu logofat şi de Sturzea ce au fostu medelnic'kr, şi pre acolo va sa ție şi el. iar acești wameni nul lasă. deci domniia mea leam fostu dat hotarnie pre sluga noastra lonaşco cămăraşul. de. leau socotit. duprecum .leau socotit și leau ales să te. ei nu sau ținut. ce au cerşut alt hotarnic deci domniia mea leam dat hotarnic pe boiarinul nostru Dumitraşeo logofatul. și iam dat învățătur(A) să margă acolo şi sa strângă wameni buni bătrăni me- geiași de pen pregur, și să socotiască cu dreptate mare pre unde au fostu locul Iwrgai. ales și stlapit de acești trei boiari ce mai sus scriem. -în zilele lui Vasile Voda, pe acolo, să mai pue şi acmu vro: doi trei stâlpi dreptu în proliva acelora, ŞI pre a: colo să ţie şi Ștoca, iar de va afla ca nau  fostu tindu  Ghiwrghie şi Mihail Bardea. Şi cu alli fra- ţilor. preste stlăpii ce au fostu puşi de aceşti boiari, să aiba ai duce pre iicea wameni boiarinul nostru Dumitraşco logofătul sa dea Saam şi precum va afla dreptu cu wameni buni şi va stlâpi să fie w mărturie încredinţată de lu acei wameni buni de la toţi să uduc la domniia mea n nak He e8aer. (Şi altiel sa nu fie). V IWUepa AT +apos we. gi, Gaaa renana Bea'ka, (nsuși Domnul a poroncit.) Solomon Barladeanul vel Ig. iscal. | 
T Mihuleţ. acta Mişa Buznea. Ungheni Surete XII, 161. 
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„CCXL. 
1176 Aug, 10 Iaşi,—lliaş Alexandru Vodă dă rămas pe Panga 

şi Evda fetele Sanhirei, sora lui lorga postelnicul în pâra ce âu a- 
vut cu Stamate postelnicul. pentru satul Găureni, cumpărat de la A- 
lexandra altă soră e lorgăi postelnicul. 

+ Hoo Hairam SanăanapS Boegoaa. EXkito aacTir 
renapa 3emau Mwaaagckon. adecă au vinit înnaintia 
noastră Panga şi Evda fata Sanhirei nepoata de 
sor Iwrgâi postelnicul și în câteva rânduri au pârât 
pe al nostru cinstit şi credintos Stamatie postelni- 
cul cel mare. peutru sat pentru Găuriani ce iaste 
pe Prut în ţinutul Laşilor dzicănd Panga și Evda 
cum acesta sat să vine ei sal ţie. iară boiarinul 
nostru Stamatie postelnicul. aşia au dat samâ înna- 
intea noastrâ cum Iwrga postelnicul neavănd cu- 
coni de trupul lui câte weine au avut toate au ră- 
mas pre sama surorilor lorgâi postelnicul. şi după - 
moartia lui au vinit surovile lorgâi postelnicul şi 
rudele lui şi au făcut un jae şi w râsipă. în wei- 
nile lui de vindia carii cum putia, şi cu preţu şi 
făr preţu, atuntia şi boiariul nostru Stamalie pos- 
telnicul. au cumpărat acesta sat Găureanii de la 
Alixandra sora lorgaăi postelnicul pre bani gata. di- 
reptu (loc gol) de lei, şi iau plătit wcine de cum 
iau fost preţul. şi noi cu asuprâ. deci domniia mia 
am socotit &udețul: lor dupa liagia ţârâi şi iau dat 
vâmaş. pre Panga și pre Evda din toata liagia fa- 

râi. căci că mai volnică iaste sora a lua weină dea 

frăţinisa undei va platia de cât nepoata iară de va 

şi avia vro stămbatate cu Alixandra săș întriabe. 

şi săș ia din wcine din partia ei de ainri. iară pe 

boiariul nostru Stamati postelnicul săl lasă săş ţie 

satul Gaăureanii cumpărătura sa cu tot vinilul. căci 

iaste a sa cumpărâturâ mai cu asupră. şi adasta 

părâ să nu să mai pârască. 
u las It. 7176 avr. 10 doi. 

Iw Ilieş Alexandru Voevod. 
+ Stratulat Rugină. 

Surete şi Izvoade IV 35
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acta Mişa Buznea, Ungheni Ruşi. Surete XIII, 163. 
ef. ispisocul din 717(5) dat mai sus tot în chestia Evdei. 

CCALI. 
7177 (1669).—Zapis de vânzare prin care Dumitru Neniul vinde căpitanului Vreame cu 7 lei parte lui din Şiscani pe Larga, ot Faleiu. 

Adecă eu Dumitru sun Neniul. am "văndit a 
me direptă moşie. de nime sili. -de -a me bună 
voe. vândut. parte me ce mi sa veni. den batra- 
nul Necoreştilor. den sat den Șâşcani de pe vale 
Lărgii. den tot vinitul lotului. ce mi sa veni parte 
me. den pâdure. den fan şi de tarină. den grauă. 
den tot venitul. acelui loc. Şă de toți răzeși. am 
întrebat. şa nime nu sa aflat sa mi w plătescă. 
ară eu an văndut căpitanului vreme. şă femei sale Nastasii sa fitorilor lui. Şă nepoților lui. să fie în veă de veă. vandut şă ia dat prk dansa. 3 
(7) lei şa plata deplin facuta Şă aeslă. toemală sau făcăt denainte a mulți wmeni bun. dnaiute lui Hariton. deu Răzslogi. Toder de acolo. £ftim ottam. wrac de Guzari. Platon. Putilei wiiam, şă Mafhtei. 
(şters) înca au fosta. şi mai nare credinta am scris 
eu popa Ghiorghi wi Guzar. şi pentru credinţa nem 
pus şă pecețale. | „o valet 7177. a i Haritin, T Twader, + Efrim. $ Platon, + Pău- 
tilei, ș wrac, + Maftei, t popa Ghiorghi. 

acta princesa Maria Moruzi, Iaşi. Surete XIII, 509. 

CCALII. 

capitanului al cu rere dig cre Dona fa one n 
„___Adecă eu, Iwna. fata Tomei. am vandut. a me direptă. wcina. Șă moșie. de nime. silita. de a ma bună voe. am vândut, parte. me. ce mi sa _vini. den băâtrănul, Flori. Prali. den sat. den Săşcani. de pe vale Lărga. den tot Vvenilul. jocului ce imi sa 
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-veni. parte me den pădure. den făn. den țarină. 

-den grădină. den tot venitul. acelaş loc. şă de toți 

răzeşii am întrebat. şi nime nu sau aflat. să mi o 

platescă. iară eu am văndut căpitanului Vreme. şă 

femei sale. Nastasia, şă fitorilor lui. Să fie în vec 

de ve&. vaudulx. şa au dat pr dănsa. 7 lei. şă 

plata deplin facut. şă aiastă tocmală sau facut, 

-denainte. a multi wmeni bunti) denaiute lui Harilon. 

den razeşi Towder wltam. Efrim witam. wrac wi 

-Guzari. Platon. Paătilei. wttam. şă mai de mare cre. 

-dință. am seris. popa Ghiwrghie. şi peutru credinta 

nem pus şă degitile. valeal 7177. 

+ Hariton, t Towdor, țEtim, î Platon, + Păn- 

“Ulei, + wrac. 

acta Maria Moruzi, lşi. Surete XIII, 5tl. 

CCXLIII. 

7177 Oct. 17 Iaşi.—Zapis de vânzare prin care Iaţco şi cu An- 

-ghelina fata Gligăi Manjea vinde 'lui Iorga vameş şi femei sale Lupa 

„cu 99 lei partea lor din Voineşti a şeptea parte dia jumătate de sat. 

Adecă noi lateo şi fâmba mk Anghelina fata 

Gligai Manjei din Voineşti. şi fisorii noştri. Nicoluiu, 

şi Gligorie, scriem şi maărturisim cu ces zapis.al 

nostru de nime nevoiti. nici asupriţi. ce de a noa- 

stra bună voe am văadut. a noastră diriaptă _WUHb 

şi moşie a şeaptea parte din &umaălale de sat din 

partea din sus din Voineşti. la tinutul Cârligaturei, 

„din vatra satului şi din cămpu şi din țarină şi din 

fânaţa şi diu gruiu şi din pădure şi heleșteul care 

le am ezit noi, şi din prisăci şi din pomeate şi din 

ot locul cu tot vinitul. şi cu vad de moară în 

Stavnic. atasta am vândut noi dumisale lorgăi va- 

-meşul. şi &upâneasei dumisaale Lupei Şi cuconilor 

dumisaale. dirept noăzăci de lei. şi nox lei bătuți. 

-si miau platit dumnealui deplin. aceştia bani intru 

nana mia. ca să fie dumisale diriaplă weină și 

cumpărătură și danie că noi sa vindem dumisaale,
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şi mai vârtos dăm danie dumisaale. pentru că mult 
bine miau facut dumnzalui de aiure deci cine vor: 
hi din rudele noastra utasta vanzare Şi bani să 
nu hie volnic nime a întoarce. căci cu toata voia. 
Doastra iaste să hie acasta wunz la mana duwmilor: 
sale de cât la mana rudelur noastre şi diriasă Cam: 
avut acmu nu ni sau prilejit aici ce le vom aduce 
şi diriasăle de le vom da în mâna dumilorsale. și: 
aceste sau facut denaintea dumilorsale Gorovei logo- 
fatul de visterie, şi 'Tudosie Dubau ucicariul. Şi ZO-. 
sin Başotă şi Siliwn vornicul de poartă. și Ursul: 
vornicul de poartă. şi Pascal Corlat uricariul. ȘI. 
fratesău Gligorie. Corlateștii, şi Maleiu și Marean: 
ficori. lui Paval. şi 'Toader Mavjia şi fiorul lui 
Ştefan şi Surdan din Proăalnici şi pentru credinta 
noi niam pus diagetele și aceşti boiari au iscalit. 
ca să s ştie. şi eu Stratulat Rugin am scris. 

u las It. 7177 Oct. (7. 
“+ Anghelina, az Gorovei logofăi iseal, Iatco: 

(laş o am isealit leşeşte), Ursul vornic (|. p. SpcS4), az. 
Tudosă Dubau uricariu iscal, az Zosnn Başotă iseal,. az Pascal Corlat iscal, az Gligori Corlat iscal. 

+ Eu Toader Mânja şi cu fetoru meu Stefan. cum au cumpărat lorga şi ne trebat 
acta Si. A, Negruţi, luşi. Surete XIII, 551. 

CCAXLIV. 
7177 Dec. 1 Iaşi.—Zapis de vânzare prin care Pascal Curlat şi 

Gligorie Corlat vi d lui i 
i i 

neşti, la Carligatuta. Ini Iorga vameşul cu 25 lei partea lor âin Voi- 

„__ Adeca eu Pascal Corlat. si Gligoraş Corlat. şi alți frați ai noştri. scrie, Şi marturisim. cu cest ZAPIS al nostru, de nime nevoiti. nici siliţi, ce de: a noastră bun voe. um văndul a noastra driaptă Ocin şi, moşie. din sat din Voineşti. ce iuste la Car- ligătur. care parte de ocin w au cumpârat lată no-- stru. de Za Isaiscul, și de la famtka lui de la Ma- 
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zica sora Mânijăi uricariul. fata lui Toader Mănjăi. 

nepoata Gotului Manjăi. cât sa va alage partia ta- 

tânesău. lui Toader Mâvjăi. auaa parte w am văn- 

-dut noi dumisale lorgăi vamăşul dreptu doaw zăci 

şi cinei de lei batuţ. din vatra satului. şi din câmpu. 

și din paduri şi eu loe de prisac. şi cu tot vinitul. 

ce să va alage | partia Maricăi şi a Mânjai urica- 

riul. pentra&ta ca să fie dumisali driaptă wlin. şi 

moşie. Aşijderi iam dat dumisăle. şi un zapis bă- 

tran, cei de la Moisăi Voda. ce iaste pre atale 

părţi.” din Voineşti. şi pentru credinţa am şi isealit 

ca să s ştie. “u Tas It. 17177 Dec. 1. 

az Pascal Corlat biv căm. iscal, az Gligorii 

“Corlat iscal, 3 Paval, + Gavril, + Mihai, ț Toader. 

„Şi eu Strătulat uricariul mam tanplat când 

au vandut fiţorii lui Corlat dumisale lorgăi vameş. 

atasta parte din Voineşti. 
| az Stratul uricar iscal. 

„şi eu Toader Perjul vatah mam tanplat la 

“astă tocmal. 
az Toader Perjul iscal. 

acta St. A. Negruţi, laşi. Surete XIII, 550. 

CCĂXLV. 

7177 Iunie 1. Iaşi-—Zapis de vânzare prin care Lupul şi Titea 

-Surdeaiul vînd lui Iorga biv vameş cu 180 lei partea lor din Voi- 

neşti a şeptea parte din jumătate de sat. 

Adeca eu Lupul și Tita ficorii lui Vasile Sur- 

deanul şi Chirila fitorul Bejanei. fata lui Vasilie 

Surdeanul şi Gavril fiorul Chelsiei. şi alţi fraţi ai 

noștri. scriem și maărturisim cu cestu zapis al no- 

slru de nime nevoiţi nici asupriti, am vândut a 

noastră direaplă wunz și moşie. a şeaplea parte 

din &umatate de sat de Voineşti, partia din sus în 

ținutul Carligăturei. câre w au cumpărat parintele 

nostru Vasilie Surdianul ginerele Saulei de la Ga- 

xvril nepotul batrânului Manjai. din ispisoc de cum-
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părătur. de la Gaşpar Vodă. atasta am vandut noi 
dumisali lorgăi tau fost vameş direptu 130 de leb 
bătuţi şi neau plătit deplin ăceştia bani ce mai sus. 
scriem 130 de lei bătuţi întru mănule noastre. de- 
naiutea dumilorsale Vasilie Gorovei logofatul de 
visterie. şi 'Tudosie Dubău tau fost părcalab şi Si- 
lion. au fost vornic de poariă. şi Dumitraşco Roşea 
vornicul de poariă. şi Nacul de visterie, şi Raz- 
merit de -visterie. şi Dumitrașco de Turbăteşii, şi: 
Mateiu din Voineşti şi Marian de acolo. Vasilie Ne- 
grul. lonaşco Drugă, Gavril Saule. Stefan ai Măr- 
z0ae. şi pentru credinţa noi niam pus diagetele şi: 
aceşti boiari au iscălit. şi eu Ariton am scris ca 
să s ştie. u las vit. 7177 luni (|. 

+ Lupul, + Titea, + Chirilă, + Gavril, Vasilie. 
„Şi cu vad de moară în Stavnic şi cu loc de- 

prisacă vechiu cum scriem în ispisocul lui Gaşpar 
Vodx. şi sau dat şi ispisocul în mana dumisale. de- 
naintea noastra ca să s ştie, 

az Gorovei log. iscal, az Dumitrașco Roşca: 
dvornic iscal, Răzmeriţ iseal (|. p.), Dumitrașco ot 
Turbateşti (|. p. ASaiiTpatu), Stefan ai Mirăuţoae, 
t Mateiu ot Voinești, + Marcan otlam, + Vasile 
Negrul, ș lonaşeo Drugă, + Gavril Saule, az Slion 
biv dvornic iscal, az Nacul iscal, 

In dos: şi eu Pascal Corlat uricarul am vinit- 
de niam prilejit la atasta toemela să s ştie. 

| Dumitrașco (|. p. 4Smurpakn). 
acta St. A. Negruţi, laşi. Surete XIII, 569. 

CCĂLVI. 
7178 Sept. 14 Iaşi.—Cartea Ducăi Vodă ră : .. rănduelii lui Mai, dajdea Calului, ialovita,ete pentru, strângerea o 
„Carte a domniei meale. a. vinde toată vila: câta va hi luată de la Curteani. pentru wrănduiala. lui Mai şi penirudajdea Calului Şi pentru saloviţa. care nuş vor (hi) dat banii. pană acmu. să uibă a 

pa
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scoate toată vita în targu să io vănză sa hie isto- 
vită. şi sa aducă bani. la visteria. domnii meale. 
și nime să nu cuteaze a ţinea sau a opri preste 
cartea domnii meale.  u las It. 7118 Sept, 14. 

Saam gspdna veleal. 

acla Maria Moruzi, laşi. Surete XIII 512. Această carte. 
domneaseă se găseşte scrisă pe dosul actului din 7177 în 
6 rânduri şterse. Se vede că cumparătorul din Şişeani că- 
pilanul Vreame şi-a scris pentru el această circulară dom- 
nească pe zapisul sâu de cumpărătură din 1177; şi tre- 
când strâvgerea orânduelii lui 1670 a gterscele 6 rânduri 
ca ue mai având a face cu zapisul lui de cumpărătură. 

CCXLVII. 
- 7178 Imnie 20. Iaşi.—-Zipis de vânzare prin care Isac Mănja 

şi ai Ini viud lui lorga vameşul cu 25 lei pariea lor din Voineşti. 

_ Adecă noi Isac şi cu famte mt Marica. fata 
lui 'Poader Manje sorra lui lonaşco Mănje uricariul. 

nepoți lui Dragan Manji, din Voineşti. şi cu fitorii 

mei Gligori şi Stetan și Chirila și Stefanie şi llizara 

şi Mariuţa. scriem şi maârturisim cu cest adevărat 

zapis al nostru. de a noastră bună voa de nime 

săli nici înpresurați. am. vândut a noastră direptă 

ovină şi moşia. toata partea me de ocin. ce mi 

sa veni despre socrul mieu Toader Manje. în satul 

în Voineşti şi Sumztaate. din toată partea de ocin 

ce au avut cumnatul mieu lonașco Manje uricariul 

întracel sat în Voineşti, parte din mijlocu precum 

scrie ispisocul lui Moiseiu Vodă, din Sumataate de 

sat din sus, aka noi w am vândut dumisale gu- 

pânului lorga vamăşul din vatra satului şi din 

cămpu şi din pădure şi din tot locul, cu tol vinitul 

dirept dowzăci şi cinci de lei bani gata şi neau plă- 

tit dumnealui toț deplin acei bani, în mănule noa- 

stre şi cu o prisac &k iaste cu pomii şi cu alte 

locuri de prisăci, ce vor mai hi, şi cu vad de 

moara în Stavnic, şi cu a&asta tocmal, sau făcut 

dinainte a multi boiari și fitori de boiari, anum.
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Salion vornicul din Boteşti. şi Chiriac Biru €au 
părcalabu şi Pascal Corlat uricar şi Nacul de vis- 
terie şi Stratulat Rugin uricariul şi Mateiu şi Mar- 
can şi fratesau Vasilie din Voineşti, și alţi mulţi 
boiari sau tânplat la atasta tocmală, şi pentru cre- 
dința toţi aceşti boiari au iscalit ŞI şau pus pece- 
tile, şi pre acestaa adevărai, zapis ca să aiba aş tace dumnealui, şi dresă domnești, și eu 'Tudos 
Dubău am seris Aa c saer., (să se ştie). 

u las vit. 7178 luni 20. 
T Isac, + Marica, + Gligorie, + Stefan, $ Chi- rila, $ Ştefanie, + lizara, + Măriuţa, az Gavril Neaniul biv logofat iscal, neam tânplat şi noi la a- castă locmală, az Nacul iscal, az Pascal. Corlal u- ricar iscal, az Silion vornie iscaal, az Chiriac Biru biv parealab iscaal, az Stratulat uricar iseaal, 
acta St. A. Negruţi, laşi. Surete XIII, 581. 

CCĂXLVIII. 
7178 Iulie 7. Iaşi.—Duca Vodă dă carte gospod lui Iorga va- meşul să cheme pe răzăşii din Voineşti la divau să-şi întrebe. Hw A vka EOEBOAA. Bile macriie renapa seman wa AdEcKoH. datam cartea domnii meali Iwrgăi vameşu- lui. ca să fie tare şi puternic cu cartea domnii meale a chiama şi a soroei. pre nişte vânzători. ce lau vandut nişte parți de wunz. din sal din Voi- neşti. anumia pe laţco dia (loc gol) şi pre Ilie. şi pre Isaicuţ din Pribeşti. şi pre Pascal ficorul lui Corlat. şi Gluguţaa. şi Gligori Chihae, sa vie de fata ianaintia domnii miale, să de samă. pentru căci acmu sau sculat alţi răzeaşi. de zice că nau văndut bin. pentru atae numa; să aibă a _ vini d'kfaț. sa de sama. iară carii nu vor vini după so- Troc. căndu le va fi zua (3va). bink sa stie cai vom trimete dei va aduce. şi cu &obote. mor nuuaa. (a- ceasta scriem) V dc. BAT + 3pon taie a, Gas renanz aeaka. vel logft. su.a învăţat. acta St. A. Negruţi, Iaşi. Surete XIII, 500. 

A
.
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CCXILIX. . 

7173 Aug. 10 Iaşi.—Zapis de vânzare îutre călugării de la 
Răşea şi între Pascal fiul lui Vasile Corlat uricar pentru Văcoteşti, ale- 
gind hotarele. | 

„+ Adecă eu Galerii egumenul şi popa Ghe- 
nadii. şi popa Siliwn, şi Isaie diiaconul, şi cu tot. 
săborul de la Snta mănăstire de la Răgca | scriem 
și dăm ştre (ipt) cu acestia zapis al nostru. cum 

am avut pără cu Pascal ficorul lui Vaslie Corlat 
nricariul. şi cu alț fraţ a lui, Mibai şi | Toader. și 
cu toi răzaşii lwr Dumitraşco de Turbateşt, şi cu 
Nacul ginerele Vergăi. de multe wr pentru un sat 
anume Văcoteştii. ce aste între Manijeşti şintre Mo- 
tăşani. în ţinutul Cărligăturii. cau fost seris acel 

"sat Vacoteştii în uricul nostru cel de danie de la 
Alexandru Vodă. | şin uricul cel dentăritură de la 
Pătru Vodă. şi acela sat Văcoteştii danie cu satul 
Motăşanii. sntei mănastur Rateai. şi am poprit a- 
cel sat Vacoteştii. cu urice &km avut de la acei 
domni. iar apoi văzănd fitorii lui Corlat şi cu twt 
răzaşi lor gzsăna că le luăm noi tot satul. şi aduse 

| şi ei urice ce au avut pre acel sat pre Vacoteşii, 
şi au statut la pără. cu dăuşii şi neau arătat la 
Sudeţ iwţ uricel(e) cine &ku avut. şi nice unele ! .de 
acola nu sau crezul. &ku trimes pe dummlui Dumi- 
iraşco vornicul de poartă. acolo la wmeni buni. să 
a sama şi săntrebe de wameni ; acel sat cine la 

ținutul de la Barnovskie şi de la Moiseiu Vodă 

încoace de lwr hi ţinut calugarii deatuuta tot sal 

ție ei. iar de la hi ţanut Corlat sal ţie | tot Corlat. 

daci au marsu dumnealui Dumitrașco vurnicul şi au 

strănsu mulţi wameni buni de penpregur şi iau în- 

trebat cum ştiu cu sufletele lor deacel satz Vaco- 

teştii. cine lau ținut de la Barnovskie şi de la 

“Moisei Vodă încoace. ei toţ au marturisit cu sufle- ' 

tele lwr cum lau ţinut tot Manja uricariul. după | 

Manja Corlat uricariul şi Verga. dupa aceștia fitorii 

Surete şi Izvoade IV 36



— 282 — 

lor. iar noi nam crezul aceşti wameni numai așia 
cu gurile lwr. ce isi dus Ja sala beserică de au 
Zurat. pre snta evglie şi pre suntu cruce. ŞI Sau - 
așezat întracesta chip. iar după auaa am mai aflal 
un zapis scris la mana Maniii uricariul | şi iscalit 
de dănsul. șintracesta chip scria cum au fostu îm- 
presurat un rând de pamânturi din satul călugări: 
iwr din Motaşiani şam aratat acel | zapis al Mavjei 
înnainteu mării sale Ducai Vodă şi lau crezut şi 
lau dat pre măna dumisale lui Ursul Vornicului. să 
margă iar acolo și să a sama pre zapis ce serie 
Mânjia uricariul. aşia sa aleagă şi să stalpescă. 
deci au maărsu duimnlui Ursu vornicul şam slrânsu 
noi multi wameni buni | megieşz de prinpregiur. a- 
nume Toader de Nediani şi Marco Butoc şi Ton- . 
der fi(tor ]) ui Barca. și Costuntin si Gana. și 
allz 1 Costantin. şi Simiwn tot din Nediani. si alt 
Simion de Proucelnici. şi Ghewrghie de Voinești. şi 

„Vasilie Luncanul aprodul de targa Aş. ! şi Costantin 
de Turbateşti. şi Carpa fratelui Luncanului şi multi 
wameni buni. şi iau întrebat cum ştiu pentru acel 
răvdu de pământuri. ce neau | fosta îm presurut noă 
Manjia uricariul. Ei așa au marturisit cu sufletele 
lor, cum au ştiut adevarat ca neau împresurat Maân- 
ja acel răndu de | pamanturi. şi sau aflat doă patri 
pusa în chip de hotar pentra aula doă sate. iar Vamenit aşia au mărturisit ca aciali pietri au fosta 
puse cu împresurâtură. deci o piatră rătundâ ur 
fosta supt codru. w au râdicat deacolea. şi W au 
lepădat. | lar w piatra mare și lată încâ w au ră- dicat din lwcul unde au fosta. şi w au coborăta 
ma! 8os de sau poys unde sau început. hotarul | Vacoteștilor. ȘI Sau strânsa toț oamenii. în capul hota: 

„rului Motaşianilor despre Nediani. şau întrebat Ur- 
sul vornicul. | de wameni cum ştiu ei cu sufletele 
lor. pe unde aste acel rând de pamânture. ce neau înpresurat Manjia uricariul. şi acolea au pus stălp | 
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de piialră. unde să îinpreună hotarul satului Ne- 
dianilor. şi cu a Turbăleştilor au pus doi wameni 
bătrâni denu mărsa | înnainte cu sufletele lwr. şi 

au purces dreptu la vale. în capul hotarului Văco- 
teştilor. din sus. întro râpşoara unde dă în valea 
Turbăteştilor.. | ce să cheamă armaza. şi sau pus 
slălpza de piialră, în capul răpşoarei despre Codru: 
piiatra cea lată ce sau radicat mai i de sus şi dea- 
colea în dreplul locului spre Codru. la mijlocul 
cămpului. sau pus şi alta stă!p de piatră. şi dea- 
colea drept supt pădure. la un drum | vachiu ce să 
cheamă. la capul băllilor. şi acola sau pus stalpa- 
de piatră. şi. deacolea în dreptul locului, peste w: 
vale ce să cheamă Bereasa. | pe utide trece drumut 
cel bătrăn întiun slăjar ce sau făcut buqr. şi sau 
pus stalpz de piatră supt stăjar. şi dearcoleu drept 
la deal prin Codru. pre | drumul cel batrân pănântro- 
poiană ce să chiamă Sâcătura în margine poanii. 
despre răsărit şacolea sau pus buzăr îinlrun stăjarz 
şi stalp de piiatra suplă stajar. şi deacolea în dre- 
plul locului la vale spre Stavnic. în gura părăului 
din sus de w poiană ce w ţân ficorii lui.i Corlat: 
şi cu răzași lor. anume Vlazmnicul în gura părău- 
lui carele vine din poiană Săcaălurii. întrun plwp ce 
sau făcut buăr. şi sau pus stâlp de piiatra!. 
supla plwp. şi deacolea drepla întrapa Stavnicului. 
aşa au ales şa stâlpil acei wameni buni cu sufle-- 
tele lor. pre zapisul | Manjii uricariului ua'kmn avut 
noi pre mâna noastră cum au scris. deacii și noi 
împreună cu fitorii lui Corlat uricariul. şi cu tot 

văziaşii | lor. neam învoit şi neam împăcat dena- 

_intea tuturor boiarilor celor mari. denaintea dumi-: 

sale lui Gligorie Habăşăscului vornicul | cel mare 

de tara de sus. șa lui Neculai Răcouviţ hatmanul şi 

părcalabul de Sutavi(a). şi a dumisale lui Coslantin 

postalnieul cel mare. şi al dumisale lui lonașco- 

Talmat păharnicul cel mare. și a duinisale lui Ilie-
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“Starzii slolnicului celui mare şi a dumisale lui To- 
„deraşco lordachii ! ceau fosta spatar mare şi a du- 
misale lui Contăş sulgeriul cel mare. şi a dumisale 
lui lane Hada(m)bului postealnicului. al doile. şi a 
-dumisale lui Vasilie Gheucâ logofâtului al treilea. 
și a lui Stefan şi (loe gol) şi a Ursului ceau fosta 
'hotarnic acolo. vornicii de poarlă. | și a mulţi boiari 
de curlia mării sale domnului ca sa nu mai fie în- 
re noi sfadâ și gâltavaă. peatratesta. iar cine dintru 
noi sau dintru | fraţii voştri ce vor râmanea în urma 
noastră sa nu mai scorneascâ părâ sau alta înpăr- 
țare să facâ. făr deatasta ceam facut noi acmu. | 
iară carii să vor ispiti sa facâ întraltz chip. peste 
-ataslâ serisoare a noaslrâ. acela cu să fie trecleata 
şi procleata. şi ne artat | de Dumnezeu. şi de prea: cinstita a lui maică. și afurisit de 318. de wleț. şi să fie para lui cu sntul Ilie poroca. şi lacașul | lui sa 
lie întrun loc cu Iuda. şi eu trecleatul Arie în veaci. Aşia w marturisim cuatastaă scrisoarea noastra. cinenu are 

a baga în samă ! şi pentru mai mare credinţa am Iscălit. şi am pus peăate snlei mânăstiri. a Raşcăi. cre Nicolai şi eu Andronakie Diiacul de câmar! am seris acest adevarat zapis ca s sa şlie. 
| u las vit. 7178 Avg. 19 dm. + Galirii egurien. (|. p. man. Rhăşcai, cun ue 

„MAT „Monderup priuku, sf. Nicolai) az Ilie Marzea vel stolnic iscal, KoysToyrtyoe peac moorehyinoc, az Ni- -colai Râcoviţ hatman iscal, az Gligori  Habaăşescul vel Vornic iscal, Contaş vel sul&ar, az Vasilie Gheucă logofat IScal, Neculai vornicul (|. p. mekSaan), Ursul no e pb SP) az Gligorie llieş vornie iscal, 

acta St. A. Negruţi, laşi. Surete XIII, 503.
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CCL,. 
7179 Maiu 2. Iaşi.—Duca Vodă serie carte lui Dubău logofă--: 

tul al doilea în pricina de pâră dintre mănăstirea Galata şi urmaşii 
lui Stamatie post. pentru hotarul Găurenilor cum trece dincoace de Prut, 

T Hw Sta BOEBOAA. Biro  MacTire PeuApa BEMAn- 

Moaqackon. scriem domniia mea la boiarinul nostru 
la Dubău logofătul |al doilea. damut mpe ca au a- 
vut pâr ai'k invaintea domnii meale. cuconii răpăw-- 
satului | Stamatie postelnicul, cu rugătoriul nostru 
Egumănul de la svnta manastire de la | Galata de 
sus. pentru sal pentru Gaăureani. care saliaste cum-- 
părătur. răpăwsatului | Stamatie: postalnicul. de la 
Hwpra postalnicul și hotarul acestua sat. nau fostu | 
numai pân în Prut, ce trace hotarul preste Prut. 
în Gasta parle w bucată de loc. şi aşk să hie ţi-- 
put pănâ acmu. iară rugătoriul nostru. egumănul 
aşa au dat ' samă. cum hotarul Gaâureanilor iuste 
pân în Prut. nau lrecut Prutul. în iasta parle să 
ție ata bucată de loc. ce aua bucată de loc au dat 
samă. că iăste din hotarul lor la Folfaeştilor. de&. 
domniia mea nam crezul nici pre unii. şi iam trimis 
acolo la | oameni buni. precum vor mărturisi cu su-: 
fletele lor. deaca vei vedea cartea domnii meale | 
iar dmnta să te scoli şi să mergi acolo. şi să strângi: 
wameni buni de prin pregiur | megiiaşi. şi foarte 
pre dreptaate şi pre amanuntul să Ai sama. şi să 
întrebi | dă wameni buni. de vor marlurisi wamiui 
buni şi să va afla cum hotarul | Gaăureabnilor. au fostu 
pânâ în Prut. ce auirecut preste Prut in Gasta parte. 

w bu'ată ! de loc. şi au ţiuut pânâ acmu întracesla 

chip. săi aşezi dumuta să ţie şi deacmu | pân undei 

spune hotarul. lar de să va afla. şi vor năârturisi 

oameni buni cum hotarul | Gâureanilor au fostu: 

pâna în Prut. nau mai trecut Prutul în iastă parte 

sa ție. j a&k bucata de loc. şi să va afla. că aa. 

bucală de loc. iaste din hotarul -Falfaeşiilor i pre- 

cum vei afla acolo. mai sus cu dreptul. cu acei wa--
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meni buni. să pe faci w mărturie. | să ne dai ştire. 
Ba "Poe tinut, (de aceasta scriem). 

S rac ar. eapog man e. (In laşi la anul 7179Mai2. 
Gaaam rocnauz gesaa. (losnşi Domnul a. poroncit). 

vel logofat ucil. 

acta Mişa Buznea, Ungheni. Surele XIII, 143. 

CCLI. 

7179 Maiu 10. laşi.—Martarie hotarnică a lui Tudosă Dubău 
vel log. cu arătările marturilor în mersul hotarului Găurenilor păna 
a Prut şi pănă în drumul măjilor. 

Cine precum au mărturisit pentru hotarul Gau: 
veanilor. + 'Toader din Manzaşti au zis cându au 
hotărat satul Bereşti mai sus e Gaureani au luoat 
w bucată de hotar din astă parte de Prut cu Be. 
vești. până în drumul Maăjilor. iara hotarul Găurea- 
nilor lau apucat ţiindu pâna în Prut. iara de castă 
parle nau trecut. $ Toader Hortag, iarăş din Man- 
zăşti au zis cum aa bucată de loc diu Prut pân în 
“drumul Majilor nu lasas calugarii pre Gaureanii să 
o ţie zicându ca o au dat Palru Voda. cu uric și 
nici știu ei sa mai hie fost vro întrebare pănă acmu. 
"7 Nechifor din Folfaeşti. iaraşi au dat saam înlra- 
cesta chip. $ Mihail din Gureşti iaraşi zice ca nu 
Jasa calugari pe Gaureani sa tie aca bucată de loc 
Zicându că au uric de la Patru Vodă. ț. Neculai 
din Hărmaneşti! zici câ a și &ira cumui hotarul mun- 
slirei pana în Prut. + Gligorie din Folfaeşti  iarăş 
zice așea. + Megiiaşi au stransu postelnias pentru 
hotarul Gavreanilor. Ghiorghi Unghiianul din Uu- 
ghiiani zice că au auzit de călugari. pentru ata bu- 
cată de loc. cum au urie şi i data de Patru Vodă. 
“1 Toader din Unghiiani iarăşi mărturisi cându au 
tinut lorga postelnicul. ca ținea şi pre de tastă 
parte ce nu ştie pentru au ținut. + Cernat de Un- 
ghiiani iarăşi aşea. ț Pascai iarăşi aşea, “+ Baicul 
vornicul de Gaăureani zăci că iau spus wameni ci
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hotarul Giurianilor pănă în drumul măjilor.  Buligă 
zici că au auzit dintru tatăsău cum hotarul Gau- 
veavilor. au fost pănă în drumul Maâjilor. 

az Tudosă Dubâu vtori logofat iscal. 
+ După ce am venit de la hotar parătusau e- 

gumenul de la Galalaa și cu lanachii păharnicul 

îunainte mării saali lui Vodă şi aşea li sau ales. 
wri să arate călugări direas. sa le serie acel hotaar 

pănă în Prut. să şi! ţia. cu Folfaeşiii. iară de nu wr 

ave dres să scrie. acel loc pănă în Prut să giure 

wpt wameni. și să ţia mănăstire locul pănă în Prut 

iară de nu vor scrie direasăle mnstiri Gălaţii acel 

loc pâna în Prut. nici vor Sura oameni să aibă a 

tinea acel loc pană în drumul maăjilor satul Giureanii, 

precum au apucal oamenii şi svwa guratonilor Ii 

Sau pus de astăzi mai din zăci zile întrosăplămâvă 

după ispas să s aşăzk atasta treabă. 
_u las vit 7179 Mai t0. 

az Tudosă Dubău vel log. iscal. 

acta Mişa Buznea. Ungheni, Surete XIII, 164. 

CCLII. 

7179 Aug.. 1. Iaşi.—Duca Vodă întăreşte Tudoscăi jupânesei 

Ai Stamatie po-telnicul şi fiilor săi Alexandru si Iliaş satul Găureni, 
pe Prut, dupa ce au piatit 300 lei Evdei fata Zamfirei sora lorgăi 
“postelnicul în partea căreia i se venise acest sat. 

Vw Sa Boegoaa. GI MAcTIIO FenApa BEA 
dăwagaeckon. adecă au vinil înnainlia noastră. şi în- 

intia a lor noștri moldoveneşti boiari. a mari şi a 

mici. Evda fata Zamfirei suroreillwpran postelnicul. 

de nime nevoită. nici asupril. şi au vândut a «ei 

diriaplă wuna si moşie Gdureanii îulreg pre Prut 

în tinutul Iaşilor. care sat au fost diriaptă cumpâ- 

vâtură unchiusău Iwrgăi postelnicul. şi dupâ moar: 

tia lui veavând cucoui de lrupul lui. toate winter 

câte au avut au râmas inpartitoare surorilor Iwrgâi 

postelnicul. deci acesta sat Gâurianii sau vinit la 

imparțală. în partea Evdei nepoată de sor Iwrgăl.



şi nefiind ea lăcuitoare aici în țarâ sau sculat mâ- 
tușesa Alixandra stolnitasa zor Iwrgâi postelnicul. 
şi au vândut acesta sat râpâwsatului Slamatie pos- 
telnicul. direptu trei sule de lei ueşstiind Evda nimicâ. 
iarâ acmu AAaca prinsu A viaste. au vinii cu pârâ 

asupra Tudoscâi postelniciasăi. şi asupra cuconilor 
ei pentru satul acesta. şi cu gudeţ i să vinia sâş 
ia Satul ia câci la înpârţala sau vinit ei. şi postel- 
nitasa şi cuconii ei sâş ia banii de la Alixandra 
sora Îwrgâi. apoi sau învoil cu postelni&asa de bună. 
voia lor şi iau dat postelni&asa şi cuconii ei Ali- 
xandra şi Iliinş Evdei trei sute de lei bătuţi şi iau 
platit satul de iznoavâ întru mâna ei dennaintea: 
noastrâ. deci și domniia mia vâzind de a lor busâ 
voe-tocmală şi plată deplin. de la domniia ma incâ 
dâm și întârim Tudoscâi gupâneasâi râpâwsatului 
Stamatie postelnicul şi cuconilor ei lui Ălixandru: 
şi lui Iliiaş, pe acesta sat Tzspauiu pe Prut în ţinu- 
tul Iaşilor. ca sa le hie şi de la domniia mia. di- 
riaptă wunz şi cumpârâturâ. şi uric şi întâriturâ. 
neclătit şi neruşăit nici dânâwarâ în viaci. ia(r) po- 
stelnicasa sau cuconii ei de vor prinde pe Alixandra 
Sora Îwrgâi. să aibă aşi lua banii ee iau dat postel- 
nicul pre satul pre Gâureani câci au vândut fâr 
Ispravâ neavând nici w rpasz. îutralt chip sănuhie.. 

u lasoh vit. 7179 Aug. 16 dni. 
Gaaai renanz BEaaa. 
Baârladeanul vel logofat iscal. 

Strâtulat Rugin. 

i acta Mişa Buznea, Ungheni. Surete XIII, 166. Pecetea: 
in ceară roşie aplicata pe bărtie romboidală. Se cetește: + How. Aa. ROEBOAA. BOXER, MAO. POD, ARO. 8, p. 0. A 1666. Cap de bou, coronă, stea între coarne, soare, lună:
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CCLIII. 
7161 Marit 15. Iaşi.— Gheorghe Stefan Vodă întăreşte lui Con: 

tăş diac de jitnicerie dania socrului său Evstratie logofătnl în satul 
Feteştii ot Hărlău. 

i Hw Tuwpru Grrepan goezoaa. Bit atace renapz 
atatau Awagaacckou. w mor ucrunii | cavra nani Rourzu 
Aldk WT KHKHHCT, AAA H HOTEGZAHAN ECMU EMY WT Hac 

8 | nwweu seatan Awagaeekon. Ha cgon npau "wvruuin, wr 

Souk i 3a panie. H 34 qinaoganie uro nmaa meera sro H- 

emparie awrăsr. | ww Moncero Mornaa Borgoaa, ceno  Pe- 
mepin. $ gaocm XapazSckon. u ca | Bnnorpain. H ca Bec 

DPHXOA, KAKO Ad ECT HO Wen ABAI, pată wruuS |u 

Adanie. n Spuk. n  NOTPEPZXAcNiE. Ca BZCAM ACXOACA. H 

HH | Aa CA HE SMHUIAET. NPAĂ CUM AHCTOAM Hama, 

$ rac ar. +âpăa apr ei. 

Gaaa ret AHz KA3aA, 7 Bwpaar. 

lo Gheorghe Şlefan Voevod din a lui D-zeu 
mila Domn ţării Moldaviei. iată ca aceasta credin- 
cioasă sluga noastră Conlăş diiac de jitnicerie am 
dat şi am întărit noi lui de la noi în a noastră ţară 
a Moldovei. pe a sa dreaptă ocină şi moşie din u_ 
ric de danie şi de miluire ce-a avut socrul său [. 
stratie logofatul de la Moiseiu Moghila Voevod. sa-, 
tul Fetești în tinutul Hârlăului și cu vii şi cu to 
venitul ca să-i fie şi de la Domnia mea dreaptă o- 
cină şi daanie şi uric şi întărire cu toate veniturile 
şi altul să nu se amestece inaintea acestei cârti a 
noastre. In Jas anul 7161 Mart 15. 

losuşi Domnul a arălal. Corlat. 

acta Albert Daniel,. laşi. Surete VII, 644. 

Surete şi Izvoade IV 37
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CCLIV. 
7162 Febr 8, Iaşi.—Gheorghe Stefan Vudă dă carte de stăpâ- 

nire lui Bogza Lupiil cămăraş asupra moşiilor Unguraşi şi Căcăceni, 
cumpărătura lui Voicu logofătul de la Dămian visit. 

lo Ghiorghw Stefan Voevoda. b. m. g.z. M. 
datam | carta domniei meale slugi noastre Lupului 
Bogzai cămăraşul | să fie tare şi putearnic cu car- 
tea domniei meale. ași ținea şi aşi | opri a sale: 
driapte otnine și moşii cau fostu cumpărâlură mo: 
şilor | săi satul Unguraşii pe valea Niagra. cu loc. 
de mori şi cu tot vninitul. Gau fostu cumpăratură - 
lui Voiuco logofătul de la Damiian | vistiiarnieul. 
Aşijderea şi giumaălate de sal Căcăciani | iar din ţi- 
nutul Niamţului. Cu doai mori gataa. atiastea să 
le opriască | pre sama lui. iară cine va avea nes- 
cari direase preaceale locuri acela | să vie ,să stea 
de fal, cu sluga noastră ce mai sus seriem. Lupul 
Bogzia că | măraşul. sa şi întreabe. de față cu di- 
Tease ce or avea. şi nime să nu cuteazea a ţinea 
Sau a opri înnaintea cărţii domnii meale. 

| u las leat 7162 Febr. 8. 
Saam gospodina veleal. 
Racoviţa vel log. iscal. + Contaş. 
acta Grefa Curţii de Apel, laşi. Surete VII, 106. 

CCILV. 
7163 Mort 6 Bacău.—Zapis de vinzare prin care Stefan Lo= 

Ea lui vind lui D. Grecul o poiană şi cu loc de prisacă la So- 

Adica eu stefan sin Ion Roșca, i loghin. brat ego sin puiul seriem şi mărturisim cum am vândut un loc de prisacă de la Sohodold e pe /Viver din par- lea lui Răghiș ŞI cu 0 poiană, poiana iaste locu de la Nirvie, şi cu loc de prisacă, unde au fost prisaca 
lui răghiș sau unde îi va plăcea în pădure, îm- pregiurul poenii săşi facă prisacă, și o am vândute . . 

” DS lui Dumitru Grecul, drept doua zeci şi cinci lei, de ameni silit nici nevoit ci de buna voia mea o am



S
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văndut. cum mai sus scrie lui Dumitru Grecul ca 
dumisali săi fie dreaptă moşie şi cumpăratura du- 
misali şi cuconilor dumisali şi nepoților şi strane- 
poților dumisale. Iar eu Stefan Loghin şi frații no- 
Stri şi copii noştri sa nu aibă a întoarce sau u să 
amesteca la acea cumpărâtura ce au cumpărat giu- 
pânul Dumitru în veci. şi această tocmală şi acest 
zapis sau făcut înaintea lui Boldur Gherghil şoltu- 
zul. lonuşco părgar mare, i Novtbat Mihro, Lvin, 
Tiler, Martin, Marco, star ot Sohodol, Vasile nepo- 
tul lui Bindoc sin Răcăciuni, Bejan. “Tinpur, Oanaş; - 
Şi 12 pârgari şi batrânii târgului bacaului şi mai 
spre. mure credință neam pus şi pecetea oraşului 
ca să s ştie. let 1163 Mat 6. 

Apustol Caloian log. ot ţin Bacaului. 

acta Şaraga Iaşi. Surete VII, 2938. 
Zapisul nostru de vinzare e adeverit de şoltuzul de 

Bacău cu cei 12 părgari şi cu bâtrănii tărgului Bacău. E 
«de ajuns de a da numele celor 12 părgari pentru a vedea 
din cine se compunea populaţia lârgurilor noastre. Noribat, 
Mihro, vin, Ţiler, Martin, Marco, Tinpur, Bindae, ete. 

Părgar mare. Intre cei ce iscâlese actul e şi Ionaşco 
părgar mare. Epitetul acesta arată că între cei 12 părgari 
era şi unul care purta numele de mare, ca cum ar fi: as- 
tăzi un ajutor de primar, pe lângă şoltuzui vechiu. 

Copia dată de noi e scoasă în 1780 de Apostol Ca- 
doian logofăt ot ţinutul Bacăului. 

CCLVI. 
7165 Sept. 20 Iaşi.—Gheorghe Stefan Vodă întăreşte lui C. 

Macri fiul lui Nicoară uricar, ai săi drepţi ţigani, cumpăraţi de mo- 
-şul său Chiceră Irimia diac de la Baneskie parcalab supt Pătru Vodă 
Sechiopul. 

Io Ghiorghi Stefan Voevod. bojiiu milostiiu gos- 
podară zemli Moldavscoi. adică domniia mea am 
dat şi am întărit slugei noastre lui Costandin Macri 
feciorul lui Necoar uricar cu ai săi derepţi şerbi 
ţigani ce au de pre moşu sâu Erimia Chiceră diac 
den derease ce are de ia Pătru Voevod, care ţigani 
au fost de cumpărătură lui Chicera de la ruda sa
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rul lui Mâţar cu fameae şi cu feciorii lui şi Fană 
tiganul cu fâmeae şi cu feciorii lui şi Patriehie cu 
fameae şi cu feciorii lui şi sora lui Gogvaia cu fe- 
ciorii ei (loc gol) iar cu feciorii ei, toți feciorii şi 
nepoţii lui Mâţar celui bătrân feciorul Clincei, aşij- 
derea am dat şi am intarit slugei noastre ce mai 
sus scriem lui Costandin Macri eu alţi tigani ce au: 
de pre moşu sâu Chicera diacul şi de pe unchiul 
său Macri capitanul den derease ce are den lari- 
tură de la Vasilie Voevod anume laucul țiganul cu 
fameace şi cu feciorii lui şi cu surorile lui "rasina 
cu feciorii ei şi Antimia cu feciorii ei toți țiganii 
carii sănt feciorii lui Lupan ţiganul cel batran și 
Larion cu fămeae şi cu feciorii lui şi fratesu Vasi- 
lie cu fănseae şi cu feciorii lui şi sora lor Simina 
cu. feciorul ei şi frina şi Nastasia cu feciorii lor 
toți feciori Sămioancei țiganul, pentraceea -de la 
domnia mea îiucâ am dat Şi am întărit slugei noa- 
stre lui Costandin Macri cu acei tigani cu toţi câți 
ma! sus scriem ca sâi fie lui derepţi şerbi ţigani 
neclatit nici odanaoara în veaci, i in da sia ne u- 
mişaet (şi altul sa nu se amestece). | 

, u las leat 7165 Sept 20. 
Saam gospodina veleal, Poiană. 
acta Șaraga, Iași. Surete VII, 12. 

___În uricul din 7108 Mart 920 (1600) de la Irimia Mo- 
ghila Vorta se vorbeşte de aseedenţii acestui C. Macri, de 
li Chi ep armașe care ține in căsătorie pe astea fata 

e ul. rile acelui document consuuă cu: 
acesta din 1656 Sept. 20, dupa un interval de 56 ani. 

Macri uricaz ; aresta ape ee Ojgare,de.iior pe, Niconră Isremia Chicer diac era socrul lui": e în Ş din 1600, deci mos nepotului acestuia C “Macri “ Bacuski ar- calab are o tata Matriia care vinde p tea & e moşie di , "de partea sa de moșie din 
Voloneiuti lui Macri vel ar . . : d - Izsoade II, 182). IMaş, ca răzeş. (vezi Surele şi 

Baenschie pârcălabul anume Toader ţiganul  fecio-:
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CCLVII. 
7165 Sept. 22. laşi.— Gheorghe Stefan Vodă serie carte lui Ni- 

«or diregătorul din Bereşti peutru nişte vecini . ai lui Buhuş logofă- 
tul din Peletuici. traşi de el la Bereştii iui Gheorghe Hatmanut, să-i 
“trimeată tot ja Peletiuăi. 

lo Ghewrghie Stefan Voevoda. bjiiu mistiiu 
gspdra zemli Moldavscoi, scriem domniia ma la 
sluga | noastră la Necwr . deregătoriul din Bereşti 
dămuti ştire peniru nişte vecini | a boarinului no-. 
stru a lui Buhuş logfatul cari sintu din sat din Pe- 
letici. și ai tras de simtu | acolo p sat decare lu- 
ceru arăâtatunau boarinul nostru Buhuş lo gfâtul w 
scrisoare de la | Gheorghi hatmanul cându au fostu 
satul pre măna lui a zilele lui Vasilie Voda de au 
mai dat ij pre acei vecini de acolo din Berești. de 
iau dus iarâş4 sat p Peleliuci. deci noi peă am 
so : cotit de vreame re iau fostu dat atunci. şi acmu 
săi nui mai wpreşti ce săi dai_toţi pre | inăna wme. 
nilor boarinului nostru ce mai Sus scriem. săi ducă 
in sat în Peletiuci (ntaertoun). cu tou | te bucatel lor 
nimică să nu le wpreşti. întralt chip să nu fie. toe 
pişem. u las vit. 7165 Sept. 22. 

In dos: + la sluga noastră la Nuwr diregăto- 
riul din Bereşti datis(e) de la Stefaa Voda pentru ne- 
ste vecini din Peletiuci. (neaerrouu..) 

acela Şaraga laşi. Surete VII, 380. 
Actul nostru vorbeşte de viata vecinilor, cari se pu- 

teau urni din sat în sat de câtră diregători după intere- 
sele lor. 

CCLVIII. 
7165 Juli 98 Iaşi.—Gheorghe Stefana Vodă serie carte la loanăş 

şi Vasilie Leţeo pentru pâra lui Răcoviţă Cehan logofatui cu răzăşii 

săi din Dobroslăveşti pentru părţile sale. de ocină a patra parte din sat 

lo Ghiorgh Stefan Voevoda, b. m. g. Z. M. 

scriem domnia | m'k la slugile noastre. la lonăş şi la 

Vasilie Lrkţ&.damrv ştire | ca domnii mkle sau jeluit 
poiarenul nostru. Kacoviţ Cehan logofatul | pre neşle 

razkşi ai săi din sat din Dobroslaveşti. zicăndu că
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are acolo întracel i sat în Dobroslaveşti. a patra 
parte din sat şi are şi der'tse! pentracta dea. 
veţi vedk. carl'k domnii m'ble. iar voi să | m'rgeţi a- 
colo şi să străngeţi oameni buni din sus şi din 
&os deprin | pregur. megiiuşi. şi sa al'kgeţi. acta 
patra parte de sat des | pre alți răzeaşi, precumui 
vor spune dir'kseli dinsat din Dobroslaveşti | din vatra 
satului şi din câmpu şi div pădure şi | din tot veni- 

„tul să ţie dumnealui Racoviţ Cehan logofătul a&k 
| a patra parte div sat. din Dobroslăvești cu tot 

venitul. iar de va av'k | ceneva nescari dirkse sa 
le aducă să stk de faţ înnaintk dom | piei mile. 

u las It. 7165 luli 98. 
Saam gospodina veleal. 
Ilonaşco Rusul vel logofet iseal. 
acta Şaraga laşi. Surete VII, 275. 
Răzăşii sâi. Râcoviţ, Cehan afirmă că avea a patra parte de sat din Dobroslăveşti râzăşii alăture cu alți răzăşi ai săi. Se vede deci că Racoviţeştii erau bâstinaşi din ju- dețul Vaslui, căci în satul Fereşti vom găsi biserica lorfa- miliară, unde sunat ingropaţi moşii şi strămoşii lor. 

CCLIX. 
Fără veleat Iunie 20. (prope 7176). Mărturie hotarnică a Ne niului logofat al doilea pentru părţile din Nisporeşti a Boului vornic şi sora lui Sekeloae. 

Milostive şi luminate Doamne. să fie maria dumitale sanatos. facem ştire | Maăriei dumitale. pen- tru rândul. hotarului. care: au fost hotărul. cu în- vățatura măriei tale, | la saatu. Nesporeşti. ces lu tinutul Sutiavei. pentru ceale părţi. de ocină ce au avut cumpărătură | /ornicul Boul şi sorosaa Să- cheloae. deci noi am marsu precum scrie. | cinstită cartea Măriei dumitale, şi am strâns oameni buni, bătrâni | megieşi din prejur anume: Popa Mardar din Verişeani şi Onutul din Miteşti şi Sula dd acole | şi lonaşco de acolea și Stefan și Pătrașco din Mi- roslăveşti şi Bontăş de acolea | şi. mulţi oameni buni. au fost hotarnici. şi am socotit de am hotă=
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rât şi am ales cumpărăturile vornicului Boului de 

pre zapise ce au avul de la vânzători. şi depre 

dreasile lui de întăritura. şi am aflat dintracele di- 

reasă întracest chipu. cum moşia şi alte părţi de 

cumpărâtură a lui Patrașco şi a lui loan și a Mă- 

rinei nau fost. vândut părţile lor dintracel sat! 

din Nesporeşti. ce sau aflat moșiia ce au avul ei. 

şi cumpărăluri de moşu său Popa Lupșeşi cu preu- 

teasa lui a şeasea parte din sat din Nisporeşii cu 

moşie şi cumparaturile moşilor cestora oameni ce 

seriem mai sus iar într'o poianâ ce iaste fâcuta | 

de Cazan din Muncel. iar am socotit să fie poiană 

aceaia în &umătate, o pante să fie a vornicului 

Boului şi a surorei saa ai Săcheloae iar %umă- 

tate de poian să fie a lui Patraşco şi a lui loan și 

a Marinei şi încă nici aşia nau creznt. Vornicul 

Boul | şi sorusa Sekeloae. ce au pus de au giurat. 

cești megieşi. anume din care au iubit vornicul 

Boul dintraceşti megieşi. Diaconul din Băloseşti şi 

Drali din Muncel şi Vasile | Liciul din Ciuhorăni şi 

Balan şi Guţul şi Susul de acole și Mordea din 

Muncelu de gios şi Acsintie şi lonaşeo şi Cazan de 

acolea, aceștia toţi au giurat cum iaste moşia și 

cumparaturile lui Patraşco şi a lui loan şi a Mă- 

rinei nevândute ce sau ales acea parte de ocină 

din tot satul din Nisporeşti şi din tot locul cu tot 

hotarul alor direaptă ocină şi moșie ă şesea parte 

din sat care să fie acestora care sunt serişi mai sus. 

alta pentru nişte casă ce au avut loan, sau tocmit 

sai faca casă şi cămara lui loan vornicul şi Seche- 

loae sorusa pre locul lui şi pentru mai mare cre- 

dința noi loți neam pus peceţile, sâ se ştie. 
lunie 920. 

Robul Mariei Dumitale, Neniul al doilea 

logofat.
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Insă casa şi 'câ(ma)r să o facă pe locul lui şi 
să o acopere, deci să o grijasea el, ce va mai tre- 
bui la casă. 

t'rmează iseăliturile cu pereţile celor arătați 
mai sus. ă 

acta d-na Rosetti, laşi. Surete VII, 405. Şese peceţi. 
Copie. E 

CCLĂ. 
7166 Sept. 25.—Zapis de vânzare prin care Toderaşeo 'Ţimiraş şi ai lui vând cu 6 lei egumenului mănăstirei de la Caşin partea lor din Conţăşti, 

Adeeă eu 'foderaşco Timiraş, feciorul Tudorei 
din sat din Conţaşti și eu Danau feciorul Maăriucăi 
tij ot Conteşti şi eu Todosie feciorul Gafonii ot tam și eu lon feciorul Anicai şi eu all loan fecio- rul Dumitrei scriem și mârturisim cu acest zapis al nostru de nime siliţi nici asupriţi ci de a noa- siră bună voe am vândul a voastra direapta ocină şi moşie din sat din Conţeşti cat sa va aleage par- tea noastra din câmpu ŞI din țarina şi din sa- pături și din cumpaărătura Şi din vatra satului şi din pământ toata partea noastra o am vândut pă- rintelui Feonat egumenul de la mănăstirea  Măriei sale lui Voda de la Caşin şi o am vândut direptz 60 lei ca sai fie lui direptă ocină şi moşie și sfin- tei mănăstiri neelatită de alt de nime în veaci şi în tocmala noastră au fost dumnealui Nacul stolnicul şi Savin logotatul și Comşa vornicul şi toți oamenii din sat din Conteşti. iar cine sa va aleage de se- minlia noastră cu să nziba treahă şi pre mai mare credință neam pus pecetile şi am iscălit sa s ştie. 

Vleat 7166 Sepiembrie 25, 
az Nacul biv stolnic isca], 

acta Şaraga, laşi. Surete VII, 253, 

_
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CCLXI. 

7167 Maiu 13 Iaşi.—Gh, Ghica Vodă dă carte la mâna îi Să- 

Buhuşal să n'aibă treabă. 
-eheloae să-şi ție satele ce i le-a dat barbatul ei la moarte, iar C. 

Iw Gheorghie Ghica Voevoă bojiiu milostiiu gos- 
podara zemli Mollavscoi, datam cartea domniei meale 
ceşlii giupănease a răpaosatului Sechii ceau fost 
stolnicu ca să fie lare şi puternică cu cartea dom- 
niel meale aşi ţinea satele care i leuu dat Sechil 

la moartea lui pre tocmala ce au uvut cu Costanlin 
 Buhuşel şi cu fămeia lui să naibă treabă u sa a- 

mesteca la acele sate. iar bine să să ştie că de va 

mai veui Săcheloae să jăluiască voi trimete dom- 

pia me dei voi aduce cu ciobote. pentru aceaia ni- 

meni să nu cuteze aile opri înnaintea cărții domuiei 

meale. u las 7167 Mai 13. 
i pac ne budel. 
Saam gospodina veleal. 
„și dei va fi luat ceva săi dea înapoi iar dea 

veni jaloba că nui întoarce apoi va întoarce cu 

tobote“. 
acta d na Roseti, laşi. Surete VII, 404. 

CCLXII. 
Fără veleat. (prope 7168).—Zapis de împrumul prin care Titiana 

și Dochiţa sau împrumutat 12 taleri de la V. Popăseul. 

Adecă eu Isachie ficiorul Titianei scriu şi măr- 

turisascu cu ceastă scrisoare a me cum ştiu iau cu 

al meu suflelu precum au luat îmămea (-puza) cu 

sorusa Dochiţa cu 12 taleri batuţi de ia Vasile Po- 

păscul şi întrace tocmală au fostu Guţul din Mon- 

cel şi cu Vasilie Mihocel tij de acolo şi multi oa- 

meni buni şi noi precum ştim, cu sufletele noastre 

ca am' dat pe ocină din Nisporeşii bem pus şi pe 

cețile ca sa să ştiea ce să va aleage. 

+ Mihocel, + Vasilie, f Isacliie, Gutul. 

ala d-na Rosetti, Iaşi. Surete VII, 593. 

Surete şi Izvoade IV 38
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CCLXIII. 
7165 Mart 29. Iaşi.— Stefan Vodă Lupul scrie lui Donici şi 

Guţul să socotească pâra dintre 2 răzeşi şi Sekeloue pentru o îm- 
presurare în Nisporeşti, 

lo Stefan Voevoda. bojiiu milostiiu gospodar 
zemli Moldavscoi. scriem domniia mt la slugile 
noastre la Donici de Oboroceani și la Guţul din 
Muncel. dămuva ştire ca domniei mile sau jeluil 
loan din Oborockni. şi Patraşco din Muncel pre Sa- 
cheloae zicăndu înaintea domniei m'tle ca le îm- 
presoară o parte de ocinâ ce au în sat în Nispo- 
rești. pentrn aceia când veţi vedea cartea domniei: 
m'hle, iar voi sa socotiți cu oameni buni, de va fi 
aşia cum sau jeluit iară ea sai lase în pace sâşi 
ție ocina, iară de va fi poveste îutralt chip să dai 
zi îi Săcheloae sa vii la domniia mea sâşi întreabe 
Şi săşi aducă şi direasele la domuiia mea. loe 
pişem. u las leat 7168 Mari 29. 

acta d-na Roseti Iaşi. Surete VII, 413. 

CCLXIV. 
„7168 April 20. Zaşi.— Stefâniţă Vodă Lupul întăreşte vânzarea satului Tarnanca ot Cernăuţi, ce o fac fraţii Radul vel stolnic şi N. Abaza sulger al 2-a, fiii Jui Gavril Lupu hatman, cătră Pascal vis- ternie al 3-a, în pret de 450 ughi, ce şi lor le fusese cumpărătură de la Ileana soţia lui C. Ciogolea biv vel spatar. 
T Min)a(o)erite a(ojire mu Hw Gredan  BOrBOAA 

r(o)en(o)Aapa 3eman îMwapaRckou. aHamenu'ro YHHHM, CA CHAL. 
AHCTOM H(a)uina. gzc'km ro Ha Nem e23pur. han uTS| 
SH ECO, CVeauu Tr, We npiaouit npka Hanu. n up'ta 
ScHMH. H(a)uemn moaaatckuan Boa'kpu. teanku n Mantj. 
oA'kpu r(s)ento)a(er)e(a) un PaASAa Bea || Kun croannkH. 
EpaTr ero HekSaan aBzsa. d 'ropin cSar'kpr uo Hy 
ACEŞoro goak urna HENOHOXAEHU. aHElIPHCHAOBANH. HA 34 
HX AcBporo Bo4k. n npo || Aaau CROHX. Hpaga coru(u)uS n 
EUKSNAenie chao mepHaSka ca câcHAH. H ca Bec MPHXOA, VP 
XOTPAp A0 XOTap. uTo ec Tom ceao, 9 BA0cT uepizSuckou |)
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n ku nm, Sa RukSnacie. wm Harana knerunk Koc=- 

manmun Voroa'k BHe BEA CNATApI. Ta WHH NGoAa4n. 

goakpun$ r(o)en(o)a(em)e(a)mu. Iackaa 'mpe || min Bner'kgnut: 

PAAH WETHGH CTo H NET AECAT, OWPapekui: H Bacmaac'k: Bo-. 

a'kpunS r(o)en(o)a(em)e(a)an gumwmeuncann Ilackaa premiu Buc-. 

m'kpunk || n naaruau 'rux n(u)n(k)an auwmenucanin Si 82 

pu Boa'kpu r(o)en(o)a(em)a(a(mu PaaSa geankin cmoannk, 

H Epar ero asaza. c(uju(o)ee Tagpha karman || wr 
npka namu n wm npka, h(a)uiemu Boa'kpu. Thu păqu n 

r(o)en(o)a(er)a(a)an rako Senarkkoa mekao uk 8ă BX AcEpo- 

BOAHOIO TORMEMAO H HeNBAnon 34 || naar. a mi 'Takoaepe. 

H 40 Hac AaASkoM n NoTEp(z)Aukom Boa'kpunS n(a)uie eH- 

menncanu Ilackaa rprrin ancr'kpnuk, na Tor ceao 'Tepua8 || 

KA KAKO Ad B2AET 48 Hu npaga wru(u)uS. n BukSnacnit. n 

Spuk n norapamaenie. uenokoakBnm$. Hukoaume na B'bku. 

tm$ n akrem cro. n SSlluarom ro. n upksnsusron ui 

npkipoparom ro. n BacamS poao tro, kro ck H3Beper 

HAHGAHXHIH. a XOTap 'TOE ce4o TEpHaSRa. Ad ECTA tM8 WT 

Scuk | croponu. a wrz unu no erapon$ yoTapu, nokSAa 

H3 ka waătngaau, a ta To ter B'kpa n(a)ure r(o)eu(o)AcTBA- 

Riwenncanaro Ati Hw GmedsanS RoEBOAA || cra Raaro uucTru- 

aro Hw Bacnaie Borgoaa. na'kpa Boa'kpu amy. B'pa natia. 

Toma Barakozono Beankare ARopunka. Aoa'kn. 3cm |] an. u. 

e'kpa nana Hwn Ilpaxecsaa Brannaro Agopintă enuin'ku: 

aemau, n B'kpa nana Kane lllenreanua Xammana n napkaaae. 

Gsuagckou. ui || ekpa nana Mupon Woroat n Toarpauiko: 
Hwpaaku napkzaaBote yoruneku. n B'kpa nana NukSaau BS- 
Yu nu Haie ApanSa napkaaasoee || Hemeucku. n Bapa Nana: 

Anagonu napkaaat Pomaneu. n e'kpa nara Anata noprap'k 

Guagenu. n ekga nana Anagonuk uocreanuk. || H B'Epa nana- 
HekSaan Pakoeuu, enzrapt. n gbpa nana Tanropue Xzez- 

ueckSa uamiua. n E'kpa nana Hwpaakn Bner'Epinka. He
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“e'kpa nana | Pagsa croanuka. n apa nana E... oaie. n 
whpa excuţ soskpu n(a)us, Moagateruy. REAHKHY Hi AlA4uy 

-4 na N(a)iuua usor u r(o)en(o)acTaauis. no | szaer r(o)e 
n(o)Ala)pz. wr Akru (a), Hei WT H(A)uiero poAa. Han 
Mak BSA Kkoro B(o)ca HaBeper r(ojen(o)a(a)pa auru Sn(a)mru. 
SEalAţ Moi aatckou, TOT 8 c4$ uenopSuina n(aiuzro |] oiez 

Tpoenie. i norăpapaeniu, uz aa ea aaa ui Srp'bunati 
BanSe tera c4$ npaza RukSuarnie. Ha cRoH Npazuy. n(n): 

a(h)an. a nau aoauu ip || nocr n nomapzwaenn Tomis Hz- 
cemS Buuisin(ca)uomS geakau cau n(a)urem8  B'kpuoaS n 
nouurenoat$ oakous8. nans Pakosuu Uexan geannoms]] 
Asrober$ ancaru. ni Haue ncuarul Racz aS u peg'benru Herunodi$ 
AneTS n(a)uroasr, nitcaa Iledans Ropaar$ az na croanin rpaaa | 
tdcK9II, BATO wP căssanie aupS fapăn. a wr Banazienit 
X(pu)e(ro)sa Pak. Acia anphaie & AH. 

lo Gredan Bono, Pznoanu “legau Bea aorodar Hekaa. 

Cu _wila lui Dumnezeu Noi Iw Stefan Voevod, 
Domn Ţarii Moldaviei ; înştiinţare facem cu această 
carte a noastra tuluror cui pre dânsa vor câăta sau 
0 Vor auzi celindu-se. adica au venit inaintea noa- 
stră şi î: aintea tuturor alor noştri  Molduvenești 
boieri a mari si a mici, boiarii Domniei mele Ra- 
dul snarete stolnic Şi fratele sau Abaza al doilea sulger de a lor buna voe de nimeni siliţi nici în- 
veluiţi, ci de a lor buua voe ei au vândut a lor di- 
reapta ccină şi cumparatura satul Tărnauca cu Ve- “Cin! Și cu tot venitul din hotar în hotar, ce este pe „acel sat. în ţinutul Cernăuţilor şi le-a fost lor de cumpâralură de la Iliana cneaghina lui Costantin 
'Ciogolea biv vel spatar; aceia au vândut ei boia: »inului Domniei meale lui Pascal iveli visternic, pentru 450 ughi. Şi sau sculat boiarinul Domniei 
mele mai sus scris Pascal ireti visternie ŞI au
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platit acei de mai sus bani 450 în mânule boiari- 
nului Domniei mele Radul marele stolnic şi a fratelui 
său Abaza fii lui Gavril hatman, dinaintea noastră . 

şi dinaintea a lor noştri boiari. Pentru aceia şi Dom- 
nia mea cum am văzut înlre ei de a lor bună voe 

tocmală şi deplină plată, iar noi aşijderea şi de la 
noi am dat şi am întârit Doiarinului nostru mai 
sus scris Pascal treli visternie pe acel sat Tarnauca 
ca săi fie lui direaplâ ocină şi cumpaârături şi urit şi în- 
tărilură nestrămutat nici odâuăoară în veri, lui şi 
copiilor lui şi nepoților lui şi strânepolilor și ră- 
stranepoților lui şi la tot neamul lui ce i se va a- 
lege mai de aproape. lar hotarul acelui sat Tar- 
nauca să fie lui dinspre toate pârţile, iar dinspre 
alalle pe vechile hotare pe unde din veac au îm-- 
blat. lar la aceasta este credinta Domniei mele mai 
sus scrisă Noi Iw Slefan Voevod şi credinta boe-- 
rilor noştri, credinţa dumisale Toma  Catacozono 

marele dvornie al ţării de jos, credinta dumisale 

Ion Prăjescul marele dvoinic al ţării de sus, şi 

credinţa dumisale Ilie Septelici hatman şi parcalab 

Sucevei. şi credința dumisale Miron Ciogolea şi. 

Toderaşco Iordache parealabi de Hotin : şi credinta 
dumisale Nicolae Buhuş şi Ilie Arapul .parcalabi: 

da Neamţ, şi credința dumisale Andronic parcalab 

da Roman, şi credința dumisale Dima portar de 

Suceava, şi credinţa dumisale Andronic postelnic, 

și credinţa dumisale Neculziu Răcoviţă spalar, şi - 

credinţa dumisale Grigorie Flăbăşăscul paharnie, . 

şi credința dumisale Iordachi vistiarnic și credința 

dumisale Radul stolnic, şi credința dumisale B... 

comis şi credinţa luluror boerilor noştri moldove: - 

vești a mari şi a mici. lar după a noastră viaţă şi 

domnie cine va fi domn din copiii noştri sau din 

al nostru neam, său chiar pe ori care altul Domnul” 

D-zeu il va alege să fie domu în al nostru pâmânt . 

al Moldaviei, acela să nu-i strice a noastră întocmire -
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-şi întărire, ci mai vârtos să-i dea şi să-iînlărească, 
“căci ca este lui direaptă cumpărălură pe ai luidi- 
repti bani. lar spre mai mare tarie şi împuterire, 
a tot ce s'a seris mai sus poroncit-am noi la al 
nostru credincios şi cinstit boiarii dumisale Racoviţă 
“Cehan vel logofal să scrie Şi a noastră pecete să 
-o lege de aceasta adevărata carte a noastră, A 
scris Stefan Corlatu in cetatea de capitala a Iaşilor 
“în anul de la zidirea lumii 1168, iar de la întru- „parea lui Hristos 1660 April 20 zile. 

lo Ştefan Voevod. 
Răcovița Cehan vel logofat iseal. 

acta I. Manoliu proprietar Zvorâşte, Dorohoi. Perga- „ment pecele alârnată, şnur matasă în trei vițe: gaibăn, "verde şi fragă. Se ceteşte: + Hw Ileana RoegoAa. BX». „MHAOIR POCIo, Sema' Moako. +apău, Cap de bou. 

CCLXV. 
7168 lunie 16. Iaşi —Stefan Vodă "Lupul serie carte la Onuţul, -Guţul şi Stefan să adune oameni pen'rua socoti părțile lui Boul vor- nicul despre Pătraşco din Muncel, pentru care au avut pâră, 
lo  Șlefan Voevoda. bojiiu milostiiu gospodar zemli Moldavscoi. scriem domniea m'k la slugile noa- stre la Onuţul şi la Guţul de Muncel și la Stefan -de Ciohor'kni darnuva Ştire că sau pârat de faţă inaintea noastră Patraşco de Muncel Şi cu oamenii “săi cu boiarinul nostru Boul ce au fost vornic mare -pentru niște parți de ocina din Nisporești cei împre: “soară dumnealui vornicul Boul cu nişte cumpara: luri ce are acolo şi nu ţine cât au cumparat ce “Vrea sa împresoare parţile lui, pentracesta lucru iată că am ales pre boiarinul nostru  Neniul logo: fatul al doile şi lam trimis acolo, deci daca veti "vedea cartea domniei mele, ia voi sâ strângeţi . oa- “meni buni din sus ŞI din gios megieşi din pregiur ȘI socotind să alegeţi toate cumpărăturile vornicu- lui pe pe derese ce va arala şi cum vor Şti oa- “menii buni şi vor hi cumpărăturile dumisale vorni-
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eului să le ţie dumnealui, iar ce va mai rămânea 

părţi. nevândute acol'& întracel sat să fie a lui Pa- 

traşeo cu oamenii sâi și precum veţi afla să faceţi 

:şi o mărturie să ne daţi ştire. toe pişem. 
u las leat 7168 lunie 16. 

Saam gospodina cazal. 
+ Korlat. 

acta d-na Roseti, Iaşi. Surete VII, 415. Pecete aplicată. 

CCLĂVI. 

7168 Iuli 8. Iaşi.—Stefan Vodă Lupul dă carte la mâna lui Pa- 
“traşco şi Ion să-şi ia de a zecea din tot venitul de pe Nisporeşti, şi 
din cânipă şi din curechiu, 

lo Ştefan Voevoda. bojiiu milostiiu gospodarz 

zemli Moldavscoi. Datam cartea domniei male slu- 

gilor noastre lui Pătraşco şi lui loan spre at'kia să 
fie tari şi puternici cu cartea domniei mile să ia 

dk azatia dintra lor direapta ocină şi moşie din 

sal din Nisporeşti ces la ţinutul Sucâvei despre a 

lor parte dinlra șasa parte. să aibă a lua din pâne 

şi din fâu_şi din cânepâ_și din_enrechiu şi din tot 
venitul ce va fi pre locul loru pre adea a şeasa 

parte de satu din Nisporeşti toţi să aiba a lua de 

a zkcia şi nime sa nu cuteaze a ţine sau a asupri 

preste cartea domniei mkle, iar de va părea cu 

strămbu cniva din vazaşi să vie de faţa înaintea 

„domniei m*le. i nac ne budet. 
u las 7168 Iulie 8 dni. 

Saam gospodina rece. | + Tiron. 

acta d-na Roseti, Iaşi. Surete VII, 413. 

Din cănepă şi din curechiu pentru înlăia oară le 

-gasim amintite în asemene cărţi domneşti care dădeau pu- 

tere proprietarilor de-asi lua a zecea (dijma) de pe moşie. 

Aceasta arată că sălenii din Nisporeşti cultivau zaizava- 

turile şi legumele şi că femile lor erau gospodine şi ţesau 

-cânepa şi inul.
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, CCLĂVII. 
7168 Aug, 9. Iaşi.—Stefan Vodă serie carte gospod lui Taban: de zlatavi să aleagă cumpărăturile lui Gligore Bucium, din Vivoreni,. căci oamenii îl cosase fără direptate, 

lo Stefan Voevod. b. m. g. Z. M. scriem dom: nia mea la... Taban de zlatari, dămuţi ştire că sau jăluit slugile noastre ficiorii stoluicului Lupagco pre oamenii din Vivoreani zicându.., că au niște ocini de cumpărături de la moşul lor Gligore Bucium şi de la tatal lor Lupaşeo Bucium stolnicul Şi  o0a- menii întră în tarie pre acel loc del cosăscu şilară fară voia lor... tu sa strângi oameni buni de preu pregiur şi sai alegi acele cumpărături... şi să le faci şi o marturie, iar eni Va părea cu strămbul să vie. să ste de fata. toe pișem. 
u las vleal 7168 Aug. 9. Saam gospodina veleal. 

acta Grefa Curţii dg Apel, Iaşi. Surete VII, 62, , Cartea noasiră gospod complectează arătările altor ISpisoace şi zapise. 
Ficiorii stolnicului Lupaşco, pe cari nu-i numeşte: cartea noastră domnească sint Gavrilaş Bucium şi Jon Bucium biv posteluic (7180 April 18). 
Stolnicul Lupaşco Bucium se dă ca ficior a 'ui Qli-: gore Bucium, „şi s'a scula nepolul mieu Lupaşco Bucium ficiorul fraţinimeu lui Gligore Bucium“, zice 'iofana Vitol-. toae, sora lui GI, Bucium (7146. Surete UI, 315). Lupaşcu are de fiați pe Cristina şi Azana. Gligore Bucium are aceşti îraţi : Vasile Bucium şi Zofana casătorită cu Vi- tolt. Tolana Vitoltoae are aceşti ficiori:: Lupaşco, Danăilă. Şi Antemia. 
Tatăl ei e Condrea Bucium nare vornic al (ării de. jos, şi boer care se ridică la această demnilate în 7187 Mart odată cu însâmnarea lui Iancul Vodă Sasul, harnic ce era Supl loan Vodă cel Cumplit. Coleg şi cel la avut pe Jurăscu/ 
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Trecând apoi la părealabia de Neamţ în 1584, el re- 

vine ca vornie în 1588 cu. leremia Movilă, până cătră 1592, 

când e tăiat de Aron Vodă odată cu Bărlădeanul log. ş- 

Paos vornic (Let 12 240, 476): 
Condrea Bucium vornicul făcuse datorii pe piața Ta- 

rigradului şi o greacă venind în laşi cu zapisul de datorii 

şi aralându-l ficiorilor lui Bucium, aceştia îşi zălogesc sa- 

tul Boșoteni de la Bacâu pentru plata acelor datorii la u- 

nul Pătrăşcan. (Surete III, 317). 

CCLXVIII. 

7169 Sapt. 18. Iaşi.— Stefan Vodă Lupul dă carte îi Săcheloae 
stolniceasă să-şi ia de a zecea din pâne din Nisporeşti. 

Ştefan Voevod bojiiu milostiiu gospodar zemli 
Moldavscoi. daatam caarta domniei male ceștii Su- 
peniasă stolnitasăi i Secheloae ca să fie tare şi pu- 
ternică cu caartea domniei male a ţive şi a opri 
nişte pâne ce au fost luat nişte răzaşi de a zacea 

din Nisporeşti peniru câ lor nu le cură legea să ia 
acmu de a zeacea şi nime să nu cuteze a ţine sau 
a opri peste cartea domniei meale, iar lorde le va 

părea cu strămbul să vie să stea de fată înnaintea 

domniei mele. toe pişemn. 
u [as leat 7169 Septembrie 18. 

Racoviță vel logofat ucil. 

acta d-na Rosetti, Iaşi. Surete VII, 411. 

CCLXIX. 

Fără veleat. (cătră 7170). Zapis de vânzare prin care Costa- 

che vinde lui Vicol şi Chiţan partea lui de ocină cu 70 patroniei. 

Adecă eu Costakur scriu şi mărturisescz cu a- 

ces!h | zapis al mieu precum am văndulz un Iwc 

lui Vicol. şi Chiţan | nepotame. să le hie moşie di- 

riaptă. de nime ne | sihtă. ce de buna voe me, iar 

din omeni nici ni | mesă nu se amestece. prea cum 

uime uice o trabă | nare. şi în tocmala nostra. sau 

prilejit şoltuzul | Adam ce au fostu. şoltuze. potruw- 

SZete şi Izvoade IV 39
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popol Savin. diiaconul Lupul. și Todosi. şi Efemi şi 
Ghiorghiţă Radul | şi Vasilie giverile. Milii. şi Va- 
silii săn Rusul | și Strata brat Vicol. şi Corne săv 
Curtescul. şi Ne | gruţă :si mulți wmeni. trăgoveti și 
tocmala | ne au fosta. dripti 70 palr...taţi! ca sa 
să ştie. prea mai mare maărzlorie na am pus şii 
pecelile. 

i Adam. az diiaconul iscal, Savin polropopuliseal. 
ŞI eu Gligoraşco nămesnicul mam prilejit la ce tocinală. Eu Barna am scris zapisul. 
acta Greta Curţii de Apel din laşi. Surete VII, 109. 

CCLXX. 
„Fără veleat. (cătră 7170),—Zapis de vânzare prin care Cozmita şi ai lui vinde lui Radul vel pitar o treime din a patra parte diu bătrâni din Sascut cu 18 ughi. 

Adică cu Cosmita siun Pairaşco şi cu soră mt Salomia şi cu nepoţii noştri cu Ursul sin Mihalta şi ceilalţi nepoți, care-i vor fi. scriem şi marturisim cu această scrisoar'k a nostra. noi de bună voia noastră de nimen'k silit nita nevoit cum am van- dut a noastră parta din sat. din Sascut cu tot ve. nit ce se va alta din câmpu și din pădur'k şidin Vatra satului. Insă deva pala bâtrân a tr'ka parta vândutam dumisale Radalui Pitarului celui mart dereptu 18 ughi bani gata. Şi în tocmala noastră au fost Radul pitarul din Sascul şi &kuca ottam si cu wkna Trif, ot Mihailkşti şi Gheorghiţa ot Sicani şi Dumitru Baârcan căpitanul de curta ot Slreina si popa Dumitraşco ot Bertkști şi Avram sina Avram şi mulţi oamani buni Şi bătrâni de prin pr'kgur si pentru rai mark cr'kdința, am pus și pecatile ca să s ştie. | ” ” 
Salomia, Cozmiţa, Ursula, Nana Trif., Avrara, Eu popa Dumitraşco ot Bereşti. 
acta Şaraga, Iaşi. Surete VII, 50.
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CCLĂXI. 
7170 Ghenar 83 Iaşi.-Zapis de mărturie a velililor boeri. prin 

cari mărturisesc cum Theuna, egumenul Cuşinului a vândut Mâriei 
sale lui Dabija Vodă 5 părţi din Conţeşti ot Patna cu 500 taleri. 

Se oubo mu Racoviţa Cehan vel logofat i 
Toma Catacozino vel dvornic nijneai zemli i Ilie 
Şeptelici vel dvornie vişneai zemli, i Nicolae Ra- 
coviţă hatman i Parcalab Suciavsehi i Alexau- 
dru Costin vel postelnie i lordachii vel spatar, 
i Gligore vel ceaşnic; i Solomon Bărlădean vel vis- 
ternic, i Miron Bucioc vel stolnic, i Toader vel 
comis, i N&culai Buhuş vel medelniceariu, i Lode- 
razeo Praăjescul vel clucer, Hrisoscul vel jitnicer, i 
Statie vel sulger, i Bejan Gheuca vel pitar, i Io- 
naşco vel orujnic, i Postoluke agă, i Contăs vlori 
logofat, i Patraşco tretii logofat, i Dumitraşco Roşca, 

Rugină, i Postolachis, i Ursu, i Dumitraşco dvor- 
viei glotuii; seriem și mărturisim cu cest zapis al 
vostru cum au venit înaintea noastră a tuturor pă- 
rintele gewua arhimandrit ce au fost egumen la mă- 
năstirea din Galata şi de Caşin de 2 lui bună voe 
de nimene nevoit nici asuprit și au vândut a lui 
dreaptă ocină şi cumpărătură. cinci parți din tot 
satul din  Cunţeşiu, ce iaste la ținutul Putuei. 
din vatra satului şi din câmp şi dintrapă. si din 
tot locui cu tot venitul. care părți de ocină șau 
cumpăral el sieş pre ai săi drepţi bani de la Irina 
fata lui loniţa din Vrancea. aceste leau văndut 
măriei saale cinstitului și luminatului domnului nostru 
Evstratie Dabija voevod cu mila lui Dumoezău 
domnul tarei Moldovei. dereptu cinci sute de taleri 
bătuţi și iau plătit mâria sa domuul nostru tot de- 
plin bani gata. aceşti taleri bătuţi întru mâna pă- 
rintelui gawua arhimandrit. dinnaintea noastră a 
tuturor pentru aceia și noi deacam văzut de bună 
voia lui vânzare. şi plata deplină şi de la noi încă 
am făcut acest zapis să hie de credinta şi mai pre 
mare mărturie neam pus pecetile şi neam iscălit
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cu mânule noastre şi eu Apostol uricaruj am scris 
scris ca să se șlie. 

pis u lusoh veleat 7170 msta Ghenar 3 dusi. 
Racoviţă Cehan vel logofat, az Toma Cata- 

cozino vel voroie, Miron Bucioc vel stolnic, Ilie 
Şeplelici vel drornic, Gligore vel ceaşuie,  Nesolai 
Racoviţa hatman, Statie vel sulger, Toader vel comis, 
Necolai Buhuș vel medelnicer, lonaşco vel armaş agă. 

acta Şaraga, laşi. Sureie VII, 207. 
Divanul ţării se alcătuia din 24 boeri: logofătul, 2 

vornici, hatmanul, postelnicul, spatarol, paharnicul, vister- nicul, stolnicul, comisul, medelnicerul, clucerul, jitnicerul, 
pitarul, orujnicul, aga, logofătul al 2-a şi al 3-a şi 5 vor- 
nici de poartă. 

Această desvoltare u marilor boeri în divana adus'o seci. al XVII prin înmulțirea afacerilor chemate a fi jude- cate de inaltul divau. 

CCILXXII. 
„__7170 Ghenar 11. Iaşi.—Evstratie Dabija Vodă dă câștig călu: gărilor de la mănăstirea Zagraful zidita de Vasile Voda Lupul în ho= tarul târgului Vaslui, asupra iaznlui cu mori cumparat „de Vasile Vodă cu 100 zloți de Ia fiii B:isanului. 

+ Hw Gucrpamie A ana EOEBOAA.  Băţitto  atnaserit 
renăpa Stdian Aiwaaancton. wa meran cik aa anu || np'ka HAM. HU pa ezenau nuinau wa asnckuani Roa'kphi ge- TASRIȚ. Hi aaa. wuu u SASHA Hai Kaavi cpu. Îl wn CPaă AiHCTHp Hesueaerea SSrpad. ce cer Bana rparoa kac- AStockoa$. ca aatnuun uauu RaaSrepu 47 cPaa | atcnacTup EKE CATEOpHA ta Eapnozcrie EOeROAg. WT  cp'ba pare SICK. MAP ECF Ypam  Scuznie npeee:ku BUE H upcu Ati pita || paan cant Bpva aa ca MAH MAHiiti roregbi, ia p'kuik Hapaagrk. mute par Băcaviockomv, Bă XoTap par. || Bac- AS. Hi chit kasaa npka HAAH. Anei, 
PEPH. WT cTas aerup Bvrpads. ex geanta 
CATBOPNA HM REAHKAA Npiictasganiz THĂ Băstrepu ca canu oy- . 
PAR WT iapriotehii GozRoma, eu: Bhimz uanuican ga | Tor: 

Hain  Ra4ă- 

Sanatnie || Kako 
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9VpHK "Thy Mann. BE3 BHHanenie Ham: H "Tea MAHHH B'Ruue 

npkwae EzuchkuvAaoB oypikap. npataa aaanie || wm Gpeaia 

&9Aa. H norepzactie wr Gumnwn n ww RocTan'THN ROAA. 

un OT Paava. n wr Fauinap. n wr facăanApS ROtBOAa. 

ax Fzuckh |] Spukapea choge npoaaabi TRE Mann.  Nokor- 

HOAV BACHAIE BOEROAA. PAA, CTo Srapckbi B44TU. H VRABDRAA 

pi Banc || 34 Kvnekno WT uuX. 4 BAcHAit BOEBOAA. Aaa H 

NOMHAOEAA CTaă HOROCZSAANHA cRoa aineTup Span. cz 

eky |] amanunt. aa BSacr B2 namer cesk n B2 cucerite Auie, 

Tia pa4n renAgamu, H Racero Huner cară Boa'kpu|] 

HUIHX (ca AaBcKHX. BEAHRHA H MAANAAnl. OVEZABXOA Ha | HHX 

MO NpAEACIO HA (io Bakonv Beceni, Hi EHARipe || Kato ec 

HANHCAH CZ BEAUKAA NpucHAoBănie, TRX Mann, B2 TOT 

Spm. wm Hapnogckii goqa. sa uro Feapiogchi Bop. | He 

KvnuHa. wm choge hzucanSa kk manti. A HU RAAVrepu tr 

merpn Hapnogcu Boa. nenorour'k rari ga Apvriu || wapas. 

H EEakyoai renAtaatn. Hatmeat E'EpHSAV NOUZTEHNOAIV EEAH- 

KoMv AorăbTv. take Aa H3BaauT ww "Tor SpHk, TRX aan |] 

H OT Hunt npugnairai To Bniț HAM'EA kaaSrepu WT c'Taa 

aemug Haphogcku. nouro aan oyme H3 pgatiaa |] epic 

2 Apvrii pa npu Ann Movcita Borgoa. "mu ck 'r'kran 

xaaSrepu wm BaphoRcku, ca coke zueanva || 34 anue. 34 

TAK MANN. TH UNI KAAVTEgbI S0CTAAH, CA "POT, -0Y- 

pna. mika pagi H renAgaau, EH || Artupe 'ToAnkbiX napk A,enie 

wn mur np'kanin renapiem. Np'ERAc bac BHBIDIE, renABAtn 

Dak Ha 'TOa | ocara, AdAoXom. H TAXĂ MAH. 4 Kaav= 

PEpH WI B0CTAAN. WT Mpa, Hăqu. H WT Bec, B4K0H. 

BEMCkOH. | a KaaSrepii WT cTaa mucrup 3BSrpad;. Snpagnan-ca 

wr pa, Hain, Hi Hocratnan conu Yepat, || Agânaaretr 

SA4TUX BA EHCTAP FeNAgaMn. TEAM papi Ad EET HM VT 

renagă kk Mann, E BHupede || npagaa wrinv. ui 

Akann8. n Spur. n nomapzaenie ca BaCEAI AOXOACAL. Hr 
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NOPUIUEHHOA, HAKOANK | Ha Brbkt. a kaavrepu win wm Bag- 
HOBCKH, Ad NE Hmaer man ''kraru, 3a cita T'kwno anu 
APRHBA Tu nukoaux na ek e'kunin. n nu Ad c He $- 
MHUArT. OV dc BAT F3po aictpaa ret. di AHH. 

Gaam renaha Bea'ka. 
Hw Hcrparn Jana goegca, (|. p-). A nocvoa. 

lo Evstratie Dabija Voevod, cu mila lui Dum- 
nezeu Domn ţării Moldaviei, iata s'a păril de față 
inaintea noastră şi înaintea tuturor a lor noştri mol- 
doveneşti boiari a mari şi a mici părinţii şi ruga- 
torii roştri călugări de la sfânta manastire ce se 
numeşte Zugraf, care este lângă târgul Vasluiu- 
lui, şi rugătorii noştri călugări de la sfânta mână- 
slire, care au făcut'o pre ia Barnovskie Voda, din 
mijlocul târgului Iaşii, unde este hram Adormi- rea prea Sfintei Nascatoare de D-zeu şi purure fe- 
cioarii Mariei, pentru unu vad de moară cu mori 
gata în apa Bârladului, mai în jos de târgul Vaslu- iului. în hotarul târgului Vaslui, și aslfel au aratat înaintea noastră rugătorii noşiri calugari, de la sfânta mănăstire Zugraf, cu mare umilință cum le a făcut lor mare sila acei călugări cu uric de la Bărnovskie Voda, care a fost scris în acel uric a- cele mori fără ştirea lor ; Şi acea moară a lost mai inainte a Băisanului uricar dreaptă danie de la Eremia Voda şi întărire de la Simion și de la Cos- tantin Voda și de la Radul şi de la Gaşpar şi de la Alexandru Voda, iar fiii Băisanului uricar au vândut acele mori răposatului Vasile Voevod pen: tru 100 zloți ungurești şi au arătaţ şi zapis de cumpărătură de la ei. lar Vasile Voevod au dat şi au miluit sfânta sa din nou zidita mănăstire Zugra- tul cu acele mori, să fie de pomenirea sa şi de mântuirea duhului. Pentru aceia domnia me şi tot al nostru sfat de boeria i Moldovei a mari Şi a mici 
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am judecat pe dânşii cu dreptate şi după legea ţaă- 
rii, şi văzănd cum iaste scris cu mare silă acele: 
mori în acel urie de la Barnovskie Vodă, caci câ 

Barnovskie Voda n'a cumpărat de la fii Băisanului: 
acele mori, şi nici călugării de la manâstirea lui 
Barnovskie Voda nau putut să zică în alt chip, şi: 
am poroncil domnia mea la al nostru crediveios şi. 
şi strălucit marelui logofat ca să scoata din acel 

uric acele mori şi fin alte direse cele-au fostavut. 

călugării de la sfânta mânăstire Barnovskie, cări 

că în mai demulta vreme in alt rând în zilele lui 

Moisei Voda iarăşi s'au judecat călugării de la Bar- 

novskie cu fii Băisanului de faţă pentru acele mori 

ŞI iarăși ealugării au fost rămași cu acel uric. Drept 

aceia ŞI dombia me văzând asemenea direse de la 

cei de mai înainte domni, procatohii noştri fiind, 

Domnia noastră iarăşi la acea urmare le-am dat 

şi acele mori, iar călugării au rămas dinaintea noa- 

stră şi din toată legea ţării. lar calugării de la 

sfânta mănăstire Zugraful Sau îndireptat dinainlea 

_uoastră şi și-au pus loruşi /lerăe Î2 zloți în vis- 

terul domnesc. Pentru aceia să lie şi de la domnia: 

mea acele. mori ce scriem mai sus dreaptă ocină şi 

moşie şi uiic şi întaritură cu toate veniturile neru- 

sait nici o danaoară în veci. lar călugării cei de 

la Barnovskie să nu aibă a se mai pâri pentru a- 

ceasla pâră cum nici a dobândi nici o danaoară 

în veci vecilor; şi altui nime sa nu se amestece. 

In laşi la anul 7170 luna Gheuar ît zile. 

Insuşi dl. a poroneil. 

lo Istratie Dabija Vodă. + Apostol. 

acta Hina, laşi. Surete VII, 741. 

Asupra zidirei acestei mănăstiri avem scrisoarea chiara 

lui Vasile Vodă câtră Cehan ftori logofăl prin care ii dă
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învățături cum să facă varniţele şi să oprească scuaterea 

pietrării din ruinile palatului lui Stefăn Vodă, cum înce- 

puse a face meştorii. Azi asemenea mănăstioară nu mai 
există (vezi Surete şi Izvoade III pag... doc. din 7144...) 

CCLXXIII. 
7170 Mai 15. Iaşi.—Eystratie Dabija Vodă întăreşte lui Alexa 

ficiorul popei lonaşeo, nepot lui Nicoară Ciocârlie cumpărăturile sale 
din Conţeşti şi Găişteni pre zapise de mărturie. 

lo Evstratie Dabija Voevoda. bojieiu  milostiu 
gospodara zemli Moldavscoi. Adica a venit înainta 
noastră şi înaintea a toţi boiarii noştri Moldovineşti 
a celor mari și a celor mici, sluga noastra Alexa 
ficiorul popei lui lonaşco nepotul lui Nicoară Cio- 
cârlie vatav şi cu seminţia lui ficiorii lui Mihaila 
iar nepotii lui Necuară Ciocârlie vatavul şi neau 
arătat uu zapis dela Bobanul ce au fost şoltuz la 
Agiud şi cu doisprăzece prăgari şi de la mulți oa- 
meni buni şi cu pe&ktea orașului aşk seriindu și 
mărturisindu întracel zapis cum au vinit înaintă 
lor lon Buza din sat din Huşi ce iaste în gura 
Tutovei. de nime nevoit nici silit ce de bună voa 
lui au vândut a lui drkptâ ocină şi moşie din sat 
din Gaişteni şi din Contești drkptă parta lui din 
naopta parte giumătate partea Stancăi din amân- 
doao satele ce sunt Ja ținutul Putnei, drept trei 
sute șepte zeci de lei şi au platit toți banii deplin 
întru mânule acestui vânzător dinaintea acestor 
martori şi aşijderile iarăşi a venit înaintea noastra 
și a tot svatul nostru slug: noastra Alexa ficiorul 
popei lui lonaşeo nepotul Ini Necoară Ciocârlie va- tavul și neau arătat altu Zapis (de mărturie iarâszi de la şoltuzul cu 12 părgar din trag din Agiud şi de la mulți oameni buni, cu pecetea oraşului seri.- indu Şi mărturisindu îutracel zapis cum a venit îna- inteu lor Petrea diacul ficiorul Boghei de iime ne- voit nici împresurat ce de buna voia lui Și au vândut 
a lui dreaptă ocină şi moşie din sat div Gaisteni' 

      
i
e
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şi din sat din Conteşti dinnaopta parte a ireia 
parte cu tot venitul din tot locul dreaptă partea lui 
dintramândoao satele dreptu doao sute de lei ba- 
tuţi toţi bani guta dinnaintea -acestor marturi; şi 
aşijderea iarăşi au venit înaintea noastră și înain- 
lea boiarilor noştri sluga noastră Alexa ficiorul po- 
pei lui lonaşco deosebil de alte rudenii de toți care 
seriu la alte moşii întracesia ispisoe şi neau ară- 
tatu zapis de mărturie de la mulţi oameni buni 
auume : Vasilie Morar din Dănăeştiși Dinga deacolo 
şi Vasilie Popascul din Rugineşti și Roșca deacolo 
şi lon Pruş şi Mardarie și Drăgan deacolo şi Sira- 
tulat şi Vasilie Lungu şi alţi oameni mulţi batrâni 
şi tineri scriindu şi marturisindu înlracel zapis 

cum au venit înaintea lor Iftimie şi sororile lui 

Varvara şi Maria și nepoaleie lui fetele lui Avram 

de nime nevoiţi nici asupriţi, ci de bună voia lor 

au vândut a lor dreaptă ocină și moşie din sat din 

Deleni giumatate de bătrân partea maicelor şi a 

moaşei lor sora popei Ghiorghe de Deleni din par: 

tea monei diu şepte batrâni giumătate de bătrân a 

monei din vatra satului și din câmp şi din țarină 

şi din vad de moară și din săpături și din fânaţ şi 

din toi locul cu tot venitul ce sa va alege pre dinspre 

părţile dealurilor drept trei galbeni bani de argint 

şi diunaintea acestor martori au platit toţi banii de- 

plin; şi iaraşi au venit înaintea a tot svatul nostri 

iar acesta Alexa ficiorul popei lui lonaşeo, iar siu- 

gur osăbit de alte semenţii a lui şi neau aratat 

altu zapis de marturie de la mulţi oameni buni și 

bâtrâni anume: Vasilie Morariu şi Dima şi luca 

din Danaeşti și Vasilie Popăscu din Rugineşti şi 

Roşca şi altu Vasilie . . . . de acolea, şi Condrea 

păhărnicelul şi popa Budaş și Straătulal deacolo și 

alți mulţi oameni buni bătrâni megieşi (de prin pregur 

seriindu şi marturisindu întracel zapis cum au venit 

înaintea lor Ghiorghie şi cu fratele său ficiorul ....... 

Surete şi Izvoade IV
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de nime nevoiţi nici asupriţi ce de bună voia br 
au vândul a lor dreaptă ocină şi moșie o săpâtură 
ce o (făcuse latal lor în Dumbrava mereae pre 
lângă dânsa aiăturea cu săpatura Cozmei ce iaste 
la ținutul Pulnei acea o (au vâudut) căruia mai sus 
scriem lui Alexandru drept patru galbeni toți bani 
gata dinaintea acestor martori în mânlue acestor vânzători. Pentraceia domnia mea impreună cu tot 
Svatul nostru dacam văzul u lor de buna voe toc. 
mala şi plată deplin dinaintea a mulţi martori, doim- 
bia mea înca am dat şi am întărit şam înoit slugei noastre ce mai sus scriem Alexa pe paârţile de o- cină, întăi cei împreuna cu semintia lui la sat la Conteşti şi la Găişteni şi alte MOşii ce au cum- părat deosebit de rudeniile lui la sat la Deleni şi săpături iarăşi ciau cumpărat la ținutul Putnei ca săi fie şi de la domnia mea dreaptă ocină şi moşie şi cumpaârătura şi uric și întaritura eu tot locul cu tot venitul din lot locul neclatit nici dănăoară în veaci şi ficiorilor săi Şi nepoților şi stra(ne)poliior Săi. nporome HukTo He câtbker Saimuraniee Npriza cu nc- THHHA AncTv Hauemy. (penlraceia nime sa nu se a- mestece înaintea acestei cărți adevărate a noastre. 

u lasoh vieat 7170 Mai 15 dni- Saam gospodina veleal, 
Racovita Cehan vel log. iseal. 

Apostol uricar. 
acta Şaraga, Iaşi. Surete VII, 81. Pecete în ceară, 

CCLXXIV. 
7170 lunie 4. laşi.—Zapis de mărturie de la divanul gospod: cum a cumpărat Mihai vatavicu '700 lei satul Pobrăteşti, ot Cernăuţi de la Miron Bucioe vel stolnic şi acesta de la Gh. Prajescul. 
Ss ubomii Suva arhiepiscop i milropolit Su- ceavscoi, i Răcoviţ vel logofat, i Toma Catacozono vel vornic de țara de Sios, i Ilie Şeptelici vel yornie de ţara de sus, i Neculai Racovit hatman şi pâr- călab Sucevii, i Duca vel. postelnic, i Iordachi vel 

  
Da
y
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spatar, i Giigorie vel ceașnic, i Solomon Bârlă-: 
deanul vel visternic, i Miron Bucioc vel stolnic, i 
Toderaşco vel comis, i Neculai Buhuş vel medelni-: 
cer, i Toderaşco Prăjescul vel clucer, i Costandin 
Jora vel orăjnic, i Contăş biv logofat, i Neculai biv 
visternie, i Pălrasco Danovici biv logotal, $ Dumi-: 

traşco Roşca, îi Rugină, i Ursul, i Apostol, î Ia- 
nachi Văsiian vornici de gloală, scriem şi noi toli 
mărturisim cum au venii înainte noastră Bucioc, 

ce au fost sulger, de nimene nevoit nici asuprii, ei 
de a lui bună voo au vândut a lui driaptă ocină 
şi moşie ce au avut (lipsă) satul Pobrateşti, ce 
sănt la ținutul Cernăuţului din vatra de sat, ;și cu 
vecini, si cu locuri de heleşteae, şi cu locuri de 
moară, şi cu locuri de prisăci şi în câmp, şi în ţa- 
vină, şi cu fanaţă şi cu tot venitul, în hotarul cel 

bătrân pe unde au ţănut Gheorghiţă Prăjescul şi 

Neculai Strămbeiu ceau fost vornic şi hotarul cel 

betrăn al Pobratestilor iaste dispre Tarnâuea valea 

Huloucii, călz ţine cu heleştei cu tot în sus, şi poe- 

nili toale, precum sănt şi stălpite toate poenile în 

sus, sânt de hotarul Pobrăteştilor și pan în fânlăna 

rece, pe unde au ţânut Neculai Strambei şi Gheor- 

ghita Prăjescul. Acela sat lau fost cumpărat dum- 

nialui fratile nostru Miron Buciuc. marile stolnic de 

la Gheorghită Prajescul și de la Neculai Strămbeiu 

vornicul, şi lau vândut lui Mihai vătavul drept 

şapte sute de lei batuli toţi bani gala, pentru aceia 

şi noi dacă am văzut între dânşii toemală şi plata 

deplin noi iam făcut aceasta mărturie adevărată a 

noastra, sâ fie de credința la măna lui Mihai vă: 

tavul, şi sa aibă aşi face şi dresă domneşti, și pen- 

tru mai mare credință noi toţi am isealit şi an 

pus şi peceţile ca săs ştie. 
u las vlet 7170 lunie £.
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Mirou diiacul au scris. „Sava mitropolit Suce- 
vii, Racoviţă vel log., Toma Catacozono vel log., 
lie Şeptelici vel vornic, Neculai Răcoviţ hatman, 
Duca vel post., Iordachi vel spat., Gligori vel ciaş- 
nic, Solomon Bărlădeanu vel visit. Miron Bucioe 
vel stoln., Toderaşco vel comis. Neculai Buhuş vel 
med., Toderaşco Prăjescul vel clucer, Costuntin Jora 
orăjnic, Contaş biv log., Neculai biv vist., Pătraşco 
Danovici biv log. Dumilraşco Roşca, Rugină, Ursul, 
Apostol. Posladuinduse cu cea adevărata ŞI intocmai 
sau încredințat. 1816 Februar 95. 

D. Sturza vel log. 
acta Şaraga Iaşi, Surete VII, 129.. 

CCLXXV. 
7170 Iuli 93 Iaşi.—(vegeste), Evstratie Dabija Voda serie slu- jitorilor de Bacău să lese în pace de ori ce dajde măn. Mesteacăn a lui Gr. Hăbaşescul biv vel paharnic. 

Evstratie Dabija Voda scrie la slujitorii ce vor 
îmbla cu slujbele la Bacau sa lese în pace pe un 
preut, un diacon şi 4 posluşnici a schitului 
Mastacân de la Bacau facut de Glig. Habaşe- 
scul biv vel paharnic şi sa fie în pace de dajdie, 
şi de zloți şi de galbeni si de taleri şi de lei și 
de dajdie preuţasca ; așijderea şi pe călugărițe sa le lese în pace de desetina, de stupi, de goșştină, 
mascuri şi alte angaăriii câte sant peuulti 7zîşei în ţară. 

Iw Istratii Dabija Voevoda. . 7170 luli 23. 
acta grefa Curţii de Apel, Iaşi, Surete VII, 110. Euumerarea scutirilor pentru preutui şi diaconul e la tân. Măstacan, arată câte dâri plateau preuţii cătră domnie şi cătră vlădiei. Dăjdiile erau de zloți, de galbeni, de taleri, de lei, de orţi, după cum dările se plăteau cu una div aceste monete, dovadă că înca în 1672 umblau în țară 5 feluri de monele: zloţii tătărăşti sau ughii ungu- reşti ; galbenii Veneţieni sau Oiandeji ; talerii prusaci, leii rumâneşti şi moneta mărunta de aramă—orlul=cu o pă- trime din leu. Toate acestea se chemau dajdie împără- tească, dupa expresia evangelica: dati Kesarului ce este a] Ke-
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sarului. Căt:ă vlădică erau alle dăjdii numite vlădiceşti 
sau preuțeşii, afară de colaci, care era a slujbei lui. 

Notita. pusă la urmă şi scrisă de însăși ?'mâna Dom- 
nului pe arală o practică veche penală administrativă foarte 
îndatinată în vechi: cs ţi-a scris în frunte-i pus. 

Domnul zice: „să laşi in pace posluşnicii că o dată 
aceste cărţi le veți purta în frunte“. Vezi a mea «Traistă 
cu vorbe». iaşi 1906. 

CCLXĂVI. 
1171 Oct. 12. laşi.—Divanul veliţilor boeri dă zapis de mărtu-. 

vie cum Evstratie Dabija Vodă dărueşte mănăstirei lui Aron Vodă 
un loe din hotarul Iaşilor pentru hrună. 

Se ubo mii Saabaa arhiepiscopz i mitropolit Sutav- 
skii. i Racoviţa Cehan vel logofat. i Toma Canta- 
cuzino vel vornic dolneai zennli. | i Ilie Şeptelici vel 
vornic gorneai zemli. i Nicolai Racoviţă vel hatman. 
i parealab Suceavscoi. i Stamalie vel postelnic. | 
i Iordache vel spatar. i Duca vel vistearnie. i Gli- 
gorie vel ceaşnic. i Miron Bucioc vel stolnic. + 
Toader Bucioc vel comis. | i Neculai Buhuş vel me- 
delniceriu. i Toader Prăjescul vel clucer. i Hrisos- 
cul vel jignicer. i Statie vel sulger. i lonaş-o ! vel 
pitar i Costantin Jora vel armaş. i Contâș flori 
logofat. i Patraşco tretii logofat. i Toader | Pala- 
die aga. i Andoca pitar. i Dumitraşco Roşea. i Pos- 
tolache. i Ursul i Veatreş.i Enache ; dvorniţi gloțuii. 
i inii boleari. i voinun preadnuni ol dvora gospo- 
dina ego milost Iw lEvstatie Dabija | voevoda gospo- 
dar zemli Moldavscoi. Seriem şi mârturisim noi toti. 

pentru rândul sfintei mănăstirei Aaron vodă, ce 

iasle | aproape de laşi în țarina cea mare a lârgu- 

lui laşii: unde iaste hramul sfintul mare făcător de 

minuni | a lui Hristos erarh Nicolae de mirlikiu = 

ne având loc hotar de hrană. de țarina iar de alle 

hrane | nemica pren prejur acea sfântă manăstire— 

precum alle mânăstiri domneşti. venitau | sfinția 

sa ermonak losif egumenul şi cu toti în Hristos. 

îraţi săborul de la acea sfânta mănăstire ce săâl
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mumeşte mai sus: cu mare smerenie şi cu multa 
plângere. deau căzut înaintea maăriei sale domou 
nostru | ce scriem mai sus: lo Evstratie Dabija 
voevod: şi înaintea sfatului maăriei sale, şi sau jeluit 
cum |! sfânta mănăstire. nare nemica loc de hrana 
hotar pen prejur: Deci măria sa Voda sau milosti- 
vit den | osăbită mila sa şi au dat şi au miluit 
sfânta mănăstire Auron Vodă—ku o bucata de loc | 
în seamune deau făcut hotar prin prejurul sfintei 
mănăstiri. din hotarul domnescu a târgului Iașii | 

“şi leau făcut maria sa Şi derease şi urice. în seam- - 
nea cu şlirea şi cu voia a toți târgoveţii şi la! 
însemnarea hotarului acei bucăţi de pămâni. au 
„fost şoltuzul târgului Iaşilor şi cu  doisprezeace 
Părgari | şi preuții din Zrăg şi negutitorii şi sta- 
rosti carii toți sunt serişi prenume în drease. deci 
noi toţi i mari şi mici deacam vazut de la măria 

“sa domnu! nostru danieși miluire sfintei mănăstiri i facutam şi de la noi acest adevărat zapis ca să fie «de mărturie şi pentru mai mare cre | dință şi în- tăritură  pusuneam peceţile şi am iscălit ca sa se știe. şi eu Apostol uriear am scris. 
u lusoh vlei 7171 msţu oct. 12 dui. Sava Mitropolit Suciavski, az Şeptelici vel vor- nic, az Miron Bucioe vel stolnic, Stamatie postelni- car, az Dumitraşco Roşca vornic iscal,  Patrașco Danovici treti logofat, az Costantiu Jora vel armaş, isca], Răcoviţ Cehan vel] logofet. az Nicolai Racovit hatmav, az 'Toader vel comis iseal, az Nicolai Bu- huş vel medelnicer iseal, az Postolachi vornic iscal, az Toader Prajescul biv  clucer iscal, az “Toader Paladi agă iseal, az lurgaki biv spatar, Duca _vis- -ternicul, Andoea pitar. : 

acia Şaraga laşi. Surete VII, 266.
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CCLXXVII. 

Fără veleat, (eătră 7179).—Zapis de vecinătate prin care Fo- 
dor se dă vecin visiernicului Dumitraşco (după ce slujise ca năimit 
vre-o 2 ani la Petru şi lonaşco Flocosul. 

Adecă eu Petre şi cu Ionașco Flocosul din Nă- 
horeni scriem cu cestu zapis al nostru cum am avut 4 
mămit şi au slujit la amândoi câţiva ai şi anume 
Fodor şi sau însurat la Petre de Beceşti. Şi am 
venit să ne întrebăm la maria sa vodă pentru dân- 
sul cu lonaşco cui la da vod vicin să fie acelui. 
Fodor nau voit să fie vicin nici unie de noi, ce de 
hună voe lui sau poftit şi sau daf vicin dumisale 
visternicului Dumitraşew. şi noi încă văzând că a- 
veni price pentru dânsul, ce lam dăruil şi noi du- 
misale săi fii viciu, dacă am văzul că sau datu şâ 
ei de bună voe dumisale, noi încă lam lăsat săi fie 
vicin. Şi nimeni dintru noi să naibă treabă a se 
amesteca, al trege diniru noi şi întru ruga noastră 
ici el să aibă a să mai treci la altu stăpân, căci 
şi el de bună voe sau dat şi întru această tocimală 
a noastră tâmplatusau Miron Costin, părcalabul 
de Ilotin şi Toderaşo Iordachi sulger și Zota sul= 
ger şi Gligoraşco Gherman şi Crăste Avram şi Gher- 
man de Siret şi pentru credinţă am şi iscalit, ca să: 
se ştie. 

az Pelru iscal, r Fodor, + Ionașco Flocosul, Gher- 
man de Siret, Miron Costin iscal, az Crăstea Avram 
iscal, az Gligoraşco Gherman iscal. 

acta Şaraga, laşi. Surete VII, 31. 
Vecinătatea. Actul nostru e foart important pentru 

desvoltarea vecinatului în Moldova şi asupra cauzelor care 
Pau provocut. Fodor slujise 2 ani la 2 slapăni lonaşco Flo- 
cosul şi Petre de Beceşti. la care se şi însoară. Din năimit 
cu anul, cei doi stăpâni voesc să-l aibă năimit pe vială 

şi pe Fodor şi pe femeia lui, şi îl cer de vecin; Ei neîn- 

țelegându-se, ufacerea ajunge !a Vodă şi se lasă că aceluia 
va fi vecin cui îl va Vodă.
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Fodor însănevoind să se dea vecin nici unuia din cei doi 

a preferat să se dea vecin unui boer mai mare, ca să-şi 
agonisască viaţa mai bine, şi se dă de bună voe vecin lui. 

Dumitraşeo vist. Cei doi boerinaşi văzând lucrurile, dezisrtă 

de ia cererile lor şi lasi şi de la ei ca Fodor să fie vecin 
visternicului Dumitrasco, 

La baza vecinaluiui era dar voinţa persoanei, nu. 
constrângerea. | 

CCLXXVIIL. 
1178 Mart 5. Iaşi.—Zapis de danie prin care Magdalina călu- 

găriţa şi ui săi dau lui N. Buhuş vel logotăt un loc de prisucă în. 
obârşia Crasnei. 

Adec eu Măgdălina calugărita cu fetorul meu: 
cu Vasliei! din Botneani | fata lui Toader Botnea- 
nul. scriem și mărturisim cu cestu adevarat zapis | 
al nostru de nime nevoiţi nici asupriţi. am dat şi: 
am dăruit a noastră direap : tă weinx şi moşie. 
un loc de prisac. ce avem. la wbârşia Crasnei | 
dumisal lui Nceulai Buhuş marele iwgit. ca sâi fie 
dumisal. direaptă wănx și moşie -pn veati. iar cine: 
să va amesteca să înloarcă adasla danie! ce um. 
facut noi să fie treciet şi procleat. şi blastamat de: 
318 | wlţă. şi la acasta danie căndu am daruit a- 
cestu loc de prisac. ce mai sus scriem dumisalii 
iwgfătului. au fostu Parvul vălavul. şi Zota de Ivi- 
ue | țeşti. și Patrașeo Buzne. şi Costanlin pârcala-. 
bul şi mulţi wa! meni buni şi pentru mai mare 
crediuta neam pus deagetel şi isealiturile ca sas. 
şlie. u las It, 7173 Mart5. 

+ Măgdalina, + Vasilie. az Părvul iscal. az. 
Evachie iscaal am scris” zapis. (pisal zapis). 

acta Şaraga, Iaşi. Surete VII, 370. 

— FINE
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Audrieş, 207. 
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Baicul 157. Bărlădeanul Solomon  log., 

Baicul vornic, 286. | 54, 58, 62, 70, 72, 107, 

Băiardă Andronic, 230. 124, 154, 992, 203, 208, 

Baisanul uricar, 310. | 237, 219, 288. 

Balăceanu Patraşco căpitan, | Bărleş lonaşco, 118. 

    

251. Basnă diac, 306. 

Bălae, 15. Băraova, 1926. 
. Barnuvski Miron Vodă, 3, 4, 

Balan Teeder, 186. 101, 196, 220, 981, 310. 
Balauţă Gavril, 91. Bârsie Costantin, 15. 

Balmeş, dealul, 184. Başău, 156, 182 

Baloş vel şatrar, 111. Başată Zosin, 276, 

Baloşani, 159. Başotă luraşcu hatman, 65. 

Băloşescul Gheorghiţă, 221. | Başotă Patraşco vel log. 65. 

Balosești, 295. Bateă Const. voruir, 196. 

Balosineşti, Sil. Bateă lon, 180. 

Bals, 115. Bitia Dumiiraşco, 120. 

Balş lonaşeo, 72, 120. Dăţul Gavrii, 102, 227. 

Balta. 251, beare «18 ciubere de bere 

Bandăr Ion, 5. câte un zlot ciubărul, 244. 

Bandur vornic, 150. Bechea, 15, 20. 

Banga Vasile, 6I. Bechea Vasile. 38, 49. 

bani proşti, 92. Bechea Siefan, parcalab, 15. 
Bârbovski Simeon, 196. Bejan, 34, 51, 115, 177,291. 

Barbul iuzbuşe, 178. Bejan vornic, 162. 
Bărcă 'Poader, 282, Bejana, 27]. 

Bârcă lon, 112. Beleeanui, 93. 

Barean Ursu, 28. Beldiman, 49. 

Bărcan Dumiru căpitan de | Beldiman Costantin, 50. 

curte, 306. Beldiman vornic de poartă, 

Barcu, 79, 191. 46, 58, 141, 162, 180. 

Bardea Mihail, 271. Belei Damiirv, 109. 

Bârlad, vornic de — 28. Berkez, 156. 

Barladul, apă, 25,926, 27,4], Berkez Patraşco, 156. 

43, 183, 310. Bere Vasile, 38. 

Barlădeanul Siineon, 236. Bereasa, 283. 

Bârladeanul Solomou vist. | Berești, 99, 45, 48, 50, 135, 

160, 170, 175, 176, 397, 130, 286, 306, 317. — 

315, 316. (deregătorul din —), 29%. 

Bârlădeanul Solomon vornie | Berezan, 176, 201.
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Bevrilă Vasile, 38. 
Berva, !S6. 
Besatca, 62. 
Besatcele, 61. 
Beşeatea Istrate, 112. 
Beleşti, 45. 
Bicul (muche) 173, 185. 
Bilai vătaman, 130. 
Bilcireşti, 250. 
Bindoe, 291. 
birul, 52, 
Biru Chiriac parcalab, 280. 
Blănarul Gbh., 102. 
blăstăm, 3,46, 53, 56, 65, 9%, 

132, 134, 140, 144, 15, 
175, 188, 236, 258, 270, 
284, 320. 

Bieandă Cazan, 19. 
Bleandă, 60. 
Blebe Vasile, 44. 
Bobanul şoltuz de Ajud,312. 
Bobeiuv "Toader, 118, 
Bocăş, 245. 
Bogdan comis, b6. 
Bogdana, 193. 
Bogdâneşi,, 7,9, 15, 90, 28, 

33, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 
44, 45, 48, 49,50, 51,937. 

Boghea, 312. 
Boghian uşerelul, 80. 
Boghiul: Dumitru, 164. 
Bogza Lupul camaras, 290. 
boi «3 boi şi o vacă cu vitel 

preţeluiie drept 20 lei», 
20, 44. 

Boicescui Ilie 235. 
Boiştan Dumitiu. 37. 
Boiștan Vasile, 37. 
Boldeşti, 10, 11, 12. 
Boldişor “Toader, 196. 
Boldur Gherghel soltuz, 291. 
Boleştii, 150. 
Roldur (st'â'pul lui — ), 47, 

Bolghici Gligore, 94, 441, 
145, 189, 

Bontăş, 294. 
Bontăş Costaatin, 55. 
Borăle, 70. 

Borcea (gura văii — ), 267. 
Borde Alexandru, 239. 
Bore Vasco vatav, 207. 
Bosie, 54, 57. 
Bosie Vasile dascal, 79. 
Bostan Toader, 21, 40. 
Boroteo Constantin, 124. 
Boşoteni, 49, 118, 255. 
Botești, 4, 172, 280. 
Botez, 108. 
Botez Patraşeo, 196, 210.217. 
Botez Grigoraşco, 103, 109, 

210. 
Botoeanul Toader, 320. 
Botneni, 320. 

| Botoşani „vornic de— 86. 
Butuşăni (ocolul —) 196. 
Botoşeneni, 80, 161. 
Boul vist., 6. 
Boul vornic, 5, 291, 294,302. 
Boui Dumitrașco, 59. 
Boul Dum. jicnicer, 238. 
Boul Slefan voriic, d6, 135, 

136. 
Boul Stefan vel 

țara de sus 45. 
Boul Stefan vornic țării de 

jos, 169, 162. 

  
  

vornic de 

! Bozăşii, stalpul — 392. 
Brăeşti, 34, 64. 
Brăescul Stefan, 97, 120. 
Braescul Gavrilaş, 172, 13,81. 
Brăescu Gavril pitar, 111. 
Brâescul Gavril, vornic, 96. 
Brăcscul Gavril slaroste, 86, 

93, 93. 
Brăescul Vasile, 92, 165. 
Brăiteni, 182,   39, 106. 

Boldur Gligore, 149. 
braniste 52. 

: Brânză Simeon, 186.
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Brănza Mihail, 186. Buhuş Nec. vel med. i4l, 

Brătilă, 38. 307, 315, 316, 317, 318. 

Brătilănească, 37. Buhuş Nicolai stolnic, 22. 

Brătuleanul Iliaş, 51. Buhuș Nec, pare. de Neamt, 

brazda <a luat — în caț», 301. 

51, 62. Buhuş Dumitraşeo visternir, 

Brăzdea, 193. 65, 78. 

Brebul Palraşco, 109, Buhuş Lupaşco şatrar, 268. 

Broina Costantin, 45. Buhuș Lupaşco sulger, 261. 

Broşteni, 121. - Buhus Impaşeo pabarnie, 58, 

Bucior, 62, 94; 137, li, Buhuş Costantin jicnicer, 46. 

145, 189. | Bubuş Costantin, 46, 58, 997. 

Bucioc Toader vel comis, Bujoreni, 38, 

307, 317, 318. Buligă, 287. 

Pucioc vel sulger, 165. Bululet, 37. 

Bucioc Miror vel stol., 141. | Buneni, 66, 112. 

307, 315. 316, 317, 318, Burdugani, Î|. 

Bucioc Marco, 95, 141, 147, | Burghele, 1td, 26%, 

119, 119, 180, 189, 282. Burnaz, 68. 

Buciocel Marco, 167. Bută vornic, LO4. 

Bucium Lupaşco stolniv, 252, | Buiuces, 88. 

254, 304. Butuceoae Maria, 66. 

Bucium lonaşeo stol., 256. | Buţureă, 130. 

Bucium vornic 238, 252, 254, | Buză, 193. 

  
258, 260, 262. Buzea Ion, 312. 

Bucium Gligore, 304. Buzne căpitan, 38. 

Buciumaş Gligore, 10, 12. buznie, 30. 

bucovină (codru), 920. Buznie Patraşco, 42, 47, 48, 

Buculei Vasile, 35. 50, 163, 320. 

Bucureşti (locul —), 43. Căbuji, 124 

Budeșii, 12, 80, 167, 215,227. Căbăran 18. 

Budul Albul, 113, Căcăceni, 290. 

Butte Stefan, 106. cai „2 cai luaţi când jacu- 

Buhaci. 207. rile“, 2, 10. — 18 gal- 

Bubancee, 159. beni, 86. — 14 galbeni 

Buhuș, 116. cumparat, 183. — 50 lei, 

Buhuș Alex. pare. de Ho- 210. — 60 taleri, 159. 

tiv, 39. Căinari, 7. 

Buhuş Nic. log. 11, 12,19, 21, | cal turcesc, armăsar, s6. 

23, 27, 28, 29, 30, 37, 39. Calistru, 69. 
Calapod, 299, 
Caldărușani, 951. 
Călina, 907. 
Călinești, 128, 178. 

Caloian Apostol log., 291. 

4&l, 42, 44, 47, 4$, 49, 50, 

54, 103, 132, 295, 250, 261, 

267, 293, 390. 
Buhuş Nec. 3 log., 160. 

Buhuș Nec. elucer, 162. e
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Cămarzan Simeon, 55, 
camaraş de lumini, 167. 
Capolă, 10. 
Capşa Paval 122, 

Carabăt Ion parcalab, 269 
Cărăcaş, 32. 
Cărăcaş Costantin post., 74. 
Caraiman Gavril, 108, 109. 
Caraiman lonaşcocomiz, 108. 
Carapei, 86. 
cărăuşi (valav de —), 
Cărcei Andrei, 74. 
Cărcoaea, 105. 
Cărcul portar, 82. 
Cârcul Irimia portar de Su- 

ceava, 84, 8, 86. 

Cârjeşti, deal, 184. 
Cărjea Ivaşco, 150. 
Cărlig Gligoraşco, 60, 62, 206. 
Căriigătura, 93, 98, 101, 133, 

134, 137, 140, 145, 151, 
153, 166, 168, 170, 171, 
180, 189, 191, 195, 901, 
203, 219, 9226, 298, 
238, 245, 246, 249, 
254, 269, 2170, 271, 276, 
217, 9281. — capitan de 
curteni de — 95, 140. — 
parealab de—51. 

Cărnul Pumitraşco post., 193. 
Cârnul Irimia, 186. 
Carp, 227, 246, 249. 
Carp Lungul biv armaş, 243, 
Carpăn Siratul, 18. 
Cărste cămă'aşul, 245. 
Cărste lonaşco vornie de 

laşi, 180, 

Cărste pare., 130. 
Cărstoae csmănăriţa, 243. 
Cărstina, 93, 137, 141, 145, 

189. 
Casian, 172, 191. 
Caşin mănastire, 46, 296. 

Cara Gligorcea jienicer, 238. | 

103, 

  

  
233, | 
259, | 

  
  

Cantacuzine Iordache ţiitor 
de sabie  (orujnic), 175, 
187. 

Catacozono Toma vel vornic 
- țării de jos, 15, 141, 67, 

169, 191, 251, 301, 307, 
314, 316, 317, 318. 

Cătămăreşti, 73. 
Catargi Gheorghe vornic de 

tara de sus, 124. 
catasliv „m'u ras de la ca- 

tastiv, 4]. 

Căţeleşti, 44, 921. 
Caţichi medelnicer, 72. 
Catrina, 55, 119, 171, 176, 

190, 201, 202, 295. 
Câue Ion, 258, 260, 9262, 
Câueşti, 200. 
Căuşu Pavăl, 103. 
Căzăceasa Aniţa, 139, 144, 

147, 190. 

Căzăcescui Coslua, 88. 
Cazăceştii, 90, 97. 
Cazaci, 126. 
Căzăcoae Nastasia, 132. 
Cazacul, 95, 131, 139, 144, 

147, 159, 190. 

Căzan, 6, 215, 227, 295. 
Celebru Const., 189. 
Cepeleuţi. 61. 
Cercelul, fântănă —186. 
Cerchez Stefan comis, 56, 

932, 
cergă bună, 7, 
Cerimilie, 193. 
Cerna, 117, 251, 282, 
Cerneşti, 69, 93. 
Cernat, 256. 
Cernăuţi. 100, 300, 315. 
Cernăuţi, staroste de — 100, 
Certioani, 44. 
Ceiăţuea, mănăstire, 52, 
Cheisia, 14, “101, 119, 215, 

11,
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Chiceri Erimia diac, 291. 
Chichiţă Gv., 186. 
Chihae Gligori, 269, 270. 
Chinceş Lazor, 50. 
Chirana, 93, 95, 133, 139, 

144, 147, 190. 
Chiriac călugăr, Îl. 
Chiriac, lon 221. 
Chiriac neguţitor, 246. 
Chiriae parcalab, 66 87. 
Chiriac 1714, 901. 
Chiricea, 382. 
Chiril ermonah, 751. 
Chirilă, 30, 45, 66, 88, 277, 

219. 
Chiril popă, î5. 
Chirilă camaraş, 
Chivilă post. 18%. 
Chirilă jienicer, 212, 258. 

Chiriţa, 44, 50. 
Chitul Lupul, 130. 
Chiţan, 309. 
Chiţaş, 45, 49. 
Chiţăş Ariton, 50. 
cergă, 18. 
Cilotie, 245. 

Ciocârlie Grigore vornic, 58, 
197, 204, 269. 

Ciocârlie Nicoară vatav, 164, 

319, 
Ciocâvlie Toader voric de 

poariă, 36, 39, 956. 

Ciogolea, 97. 

191. 

Ciogole Miron clucer, 135, | 

136, 160. 
Ciogolea Miron, parc. de Ho- 

tin, 301. 
Ciogole  Patraşco stolnic, 

S4, 8. 
Ciogolea sulger, 162. 

Ciogole Costantin spat, 300. 

Ciogolvaea Ileana, 300. 

Ciolpan Vasile vornic, 162, 

164. 
Ciomârtan lan, 37, 71. 

| Ciomărtan Nicula, 21, 40. 
' Ciorăscul Simeov, 239. 
| Ciorăşti, 271. 
Ciorlie, 154. 
Ciorlie Neculai, 36. 
ciubote, 107, 280. :297. 
Ciucă lonaseo, 172. 
Ciudioco Toacer, (61. 

| Ciuhoreai, 295, 302. 
| Ciumuleşti, 48. 
| Ciuneești, 34. 
| ciungi, 21. 
| Ciureşti, 243, 286. 
| Ciuşte, 69. 
Ciute, 299, 
Ciincea, 992. 
elucerul, 15%. 
Cobaăla, 81, 83. 
Cociorvă, 237. 
Cociorvei, 38. 
Cociorvei Toader, 38. 
Cogarţanş 186. 
Cojan Simeon, 21. 
Colivă Chirilă, 10, 5%, 57. 
Colivă Filip, til. 
Coman căpitan, 178. 
Comăneşti, L56. 

Comşa vornic, 29%. 
| Conceşti, 160. 
i Condre, 149. 

| Condrea paharnicul, 313. 

: Contăş diac 290. 
Contăş 3 log., 58, 84, 85, 

251, 266, 267, 269. 

| Contăş 2 log..141, 307,345, 
316, 317, 318. 

Contăş cămăraş, 939. 
Contăş sulger, î11, 204, 213, 

233, 284. 
Conţeşti, 296, 307, 312, 314. 

Copăceanul Negrul, 217 

Copăcranul Giigore, 320. 
Corbul, 237. 
Corei, 175. 

Corlat uricar, 88, 9; 116, 
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127, 
166, 
180, 

Corlat 

„132, 140, 148, 165, 
169, 170, 172, 179, 
196, 247, 946, 250. 

ca măraş de diaci, 115. 
Corlat Vasile uricar, 94, 9, 

101, 137, 141, 149, 163, 
189, 219. 226, 281. 

Corlat Gligore uricar, 101, 
102, 153, 195, 226, 276. 

Corlat Pascal, 124, 153, 203, 
214, 276, 281, 

Corlat Pascal cămăraş de 
lumini: 138, 141, 147, 172, 
189, 239. 

Corlat  Paseal uricar, 976, 
280. 

Corlat Stefan uricar, 302, 
Corlătescu, 276. 
Corni, 120, 196. 
Cornoae (stâlpul—), 97. 
Coropea lonaşco, 183. 
Coropeeni, 183. 
Corpaci lonaşeo vornic, 95, 

33, 253, 
Costachi, 37, 123, 305. 
Costachi Gavril vornic, 129. 
Costachi Gavril vornic, 132 
Costachi Gavriliţă spatar. 58, 

203. 
Costanda, 92. 
Costantin, 7, 20, 33, 49, 50, 

70, 74, 87, 95, 102, 140, 
157, 179, 186, 247, 257, 
289. 

Costantin Patraşco, 157. 
Costantin sulger, 200. 
Costaolin 2 log. 68, 
Costaatin parcalah, 320. 
Costantin post., 283, 
Coste, 34, 80, 89, 93, 97, 

186, 207. 
Coste Dumitru, 28, 49, 
Coste Toader, 20, 37, 40, 
Costea Ion, 40. 
Costea Gavril, 40, 

a
 

Î
N
 

  

Costeşti, 43, 56. 57. 
Costin, 27, 48, 207. 
Costin Patraşco, 80. 
Costin Miron tomis, 253, 
Costin Miron pabh., 261. 
Costin Miron pare. de Hotin, 

175, 187, 319. 
Costin Miron vel vornie, viş, 

267, 
Costin Miron vel vornie (ara 

de jos, 58, 205, 211. 
Costin Alex. vel post, 307. 
Costina sat., 119, 150. 
Costraş Gavril, 109. 
Coş loan, 937. 
Colnari — în Piscop, 18, 

224, 235, 
Cotmânești, 174, 183, 186. 
Covurlui paharnic de-— 904, 

211, 216. 
Cozeari Stefan, 81. 
Cozma, 8, 93, 136, H41, 174, 

189, 200. 
Cozma, sâpături — 314. 
Cozma vatav, 207. 
Cozma bătrânul 201. 
Cozmiţa, 306. 
Cracău, 189. 
Crăciuneni, 114, 
Crasna, 239, 267, 268. 
Crasna (obârşic), 320. 
Crasna (gura — ) 24, 95, 96. 
Crăşnăşeni, 14, 267. 
Creaţa, 264, 
Crețeşti, 68. 
Crețulescu Radul log, 25]. 
Cristea, 131, 159, 207. 
Cristea Enachi vornic, 246, 

241. 
Cristea staroste, 241, 
Cristești, 130, 
Cristina, 149. 
Cruce Nastasie, 131, 
Crucean, 7. 
Crucean Dumitru popă, 18.



  

Cuciuc Gbeorghe. $2. 
Cucoară, 208. 
Cucoură Glizoraşco stolnic, 

60, 206. 
Cucoranul 119. 
curătura de fanaţ, 40, 61 
Cureă Lupul, 9 
curechiu «din cânepă şi — 

303. 
Curiţă, 40, 121. 
Curteni (căpitan de — ) 100. 
Curţescul Corne, 30. 
Cutubaş Ion, 37. 
Dabija Evstratie Vodă, 16, 

17, 19. 20, %, 51, 68, 9%, 
133, 138, 143, 145, 149, 
152, 172, 117, 181, 187, 
195, 198, 992, 924, 307, 
310, 312, 316, 317, 318. 

Dabija vornic ţării de sus, 
199, 160, 162, 221. 

dăbilari, 241. 
dabile, 241. 
dăjdi, dajde tării, dajde cur- 

tenească, 240. 
dajde calului, 41, 278. 
Dăjeni, 170. 172, 179, 

194, 927, 231, 24, 
Dalieni, 43. 
Damian, 130. 
Damian vornic, 10. 

Damian visi. 290. 
Danâești, 313. 

Dănăilă, 38, 39, 

238, 247, 950, 
Dăâvaâu, 296 
Dănceni, 7]. 
Danciul temnicerul, 
Dănești, 215. 

Dănilă, 170, 202. 

Danoviti Patraşco, 3 log. 

90, 141, 251, 258, 307, 

315, 316, 317, 318. 

Darlar, 22. 
dare de zlot, branişte, dare 

Surete şi Izvoade 1V 

180, 
254. 

10, 
254, 

159, 
255. 

11, 79. 
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de galbeni, lucru domnesc, 
sulgiu, gostinâ de oi, iliş, 
gostină de mascuri, untu, 
desetină din stupi, 52, 316. 

Da: ie, 69, 200. 
Darie comis, 160, 163. 
Darie, popă, 88, 89. 
Darie Andrei, comis, 269. 
Datan, 115. 258, 
David, 15, 92, 135, 136. 
David diacon, 43. 
Dealul mare, mănăstire, 94, 

131,134, 137, 141, 14, 
151, 189, 202, 926. 

Debrici Pavăl polcovnic, 14. 
Dediul Andronic, 66. 
Dediul Diwisie, 66, 69. 
Dediul Isac, 69, 112. 
Dediul Luca, 112. 
Dediul Toader, 69, 87, 112. 
Dediul Vasile, 66. 
Delea, apă, 943. 
Deleni, 123, 157. 313, 314. 
Demisie Ignat, 112. 
Deniş, 97. 
Derjalele, 61. 
descalicătură, 215. 
descălecat loc din pădure 

mereu, 197. 
deselină de stupi, desetină 

de gorşlină, deşetină de 
mascuri, 52, 316. 

Despa, 178. 
deșugubină, €0. 
Diaconul, 295, 306. 
dieta, 56. 
Dima, 207, 313. 
Dima portar de Suceava, 30]. 

Dimisie, 71, 87. 
Dimki, 207. 
Dinga, 313. 
Dinga Vasile, 217, 218. 
Dinga Gh., 924. 
Dinis Vasile, 35. 
Dionisie preut. 18%.
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Dobreuskie  zoader uricar, 
118. 

Dobronăuţii, 124. 
Dobr oslăveşti, 293. 
Dochia, 1. 
Dochita, 219, 292, 297. 
Dociul Ursul pah., 164. 
Docolina, 18. 
Docolina vornie de — 193. 
Dod (valea lui -- ) 67. 
a dodei, 923. 
Dohatco Vasile, 159. 
Dolboaiei Huteo, 207. 
Dolie, 20. 
Domeţian egumen Arunea- 

nului, 175. 
Donciul Ursul, 119. 
Donici, 5, 162, 298. 
Donici Gavril 164. 
Donici Cosiin ban, 66. 
Dorohoi, 130, (59, 191. — 

soltuz de-—88, 107. — Var 
nic de-— 90.—parcalab şi 
voruie de — 104. ținu- 
iul,— 69, 71, 82, 8, 105, 
113, 124, 182, 184, 265. 

Doroştani, 228, 233. 
Dosofltei egumen, 184. 
Dosoftei Epise. de Roman, 

134%, 175, 181. 
Dracea Savin, 106. 
Draco Alexandru comis, 211, 

213. 
Drăgael Nistor, 149. 
Drăgav, 68, 207, 313, 
Drăgan iuzbaş , 178. 
Drăsan parcalab de Neamţ, 

22, 28. 
Drăgani, 298, 
Drăgeşti, 194, 
Drăghici, 207. 
Drăgoeşti, 237. 
Dragomirna. pradată de Ca- 

zaei, 208. 
Dragoş vornicel, 156.   

Drâgăşeni, 164, 265. 
Drăgoşescul Prodam biv şa- 

trar parcab de Hotin, 161. 
Dragota, 28, 29, 32, 35, 48, 

207. 
Dragotă Cristea. 48. 
Drăgotir, 162, 223. 
Dragul lon, 28. 
Drăguva, 197, 238, 9247, 250. 
Drăgus, 46, 116. 
Drăguş Apostol 58. 
Drăguşau Meftodie, 130. 
Drăguia, i, 119. 

' Drăguţescul Iliaș, 1920. 
Deăguţescul Alexandr u, 120. 

| Dreşca Vasile, 193, 
Drina, 71, 93, 106. 
Drisleve, 70. 
Drone Pitie, 92, 135. 
Droţe Nechitor, 230. 
Drugă lonaşco, 172, 2178. 
Drule 295. 
Dronţa, 93, 137, 141, 145, 

189. 
Druţe Ion, 88, 89, 
Dubău, 15, 120. 
Dubău Dumitraşco, 196, 210; 
Dubău pare. de Cârliga- 

tura, 5. 
Dubău' Tudosâ, 35, 247. 
Dubău Tudosă uriear, 86, 

246, 216, 28 
Dubău Tudos 2 log, (il, 

237, 985, 287. 
Dubâu  Tudosă pare, 172, 

116, 978. 
Dubicenii, 114. 
Duca Vodă, 41, 52, 53, 57, 

59, 60, 74, 101, 110, 193, 
154, 155, 204, 206, 209, 
214, 231, 232, 239, 280. 
282, 285, 287. 

Duca vel vist., 
31, 32, lât, 
317, 318 

24. 95, 9%, 
"169, 151, 233,



    

— 331 — 

Duca postelnic, 175, 314, 316. 
Duda Uesu, 1t4. 
Dudeş Toader, 32. 
Duluman Bejan, capitan, 110. 
Duma clucer, 195. 
Dumeani, 8i, 165. 
Dumitra, 296, 
Dumitrachi, 64. 
Dumitrean, 10. 
Dumitrăşceasa Ana, 226. 
Dumitrașco, 12, 94, 137, î41, 

145, 157, 162, 110, 189, 
195, 202, 9265, 937, 218, 
281. 

Duwmitraşeo vornic de gloată, 
167, 176, 119, 191, 247, 
281. 

Dumilrasco 2 log, 
107, 2179. 

Dumitraşeo uricar, 239, 246, 

307, 
Dumitrasco vist., 80, 86,91, 

99, 93, 96, 97, 100, 104, 
161, 319, 

Dumitraşco pitar, 73, 90, 9i, 

110. 
Dumitraşeo post., 82, 83. 
Dumitraşco  parealab, 115, 

115. 

Dumitraşeo popă, 306. 
Dumitru, 29, 130, 151, 1ii, 

200, 201, 2174. 
Dumitru şoltuz, 120, 122. 

Dumitru uricar, 89. 

Dumnezău 'Tudosie, 163. 

Dumşa Maria, 113. 
Dumuşeni, 113. 
Duraleu, 127, 168, 226. 

Duraleu Gheorghe, 9%. 101, 

137, 141, 145, 189. 
Dvorişte, 130. 
Echim, 93, 137, 141, 14%, 

167, 189. 
Efemi, 306. 

Efrem, 274, 215. 

104, 105, 

  

    

Etrim ermonah igumen, 25[1.- 
Efimie diac, 57. 
Eftimie, 193. 
Enachie, 17, 22, 79, 127. 
Enachi diac, 36, 213, 320. 
Enache camaraş, Î95. 
Enachi 2 spatar, 268. 
Enache post., 283. 
Enachi vornic, 24, 14, 176, 

179, 269, 317, 318. 

Enache vornic de tărg, 36, 
191, 195, 259. 

line, 178. 
epe, Î7. 
Epure Vaszeo, 154. 
Epureni. 81, 130, 135, 136, 

149, 152, 153, i. 
Eremia, 128. 
Eremia vornie, 58. 
Erina, 9, 992 
Eştioan, 92, 
Evda. 263, 273, 987. 
Evdochia, 264. 
Evioghie Gh. dascal, 175. 
Evstratie logofătul, 283. 
Fădor, 61. 
Fadoraşcul, 207. 
Fălciu, tinut, 23, 25, 2%, 4], 

52, 68, 169, 182, 939,267, 
268. părcălăbie de — 17. 
— căpitan de — 269, 

Fană ţigan, 929%, 
Fârămă, 94, 137, 141, 145, 

189. 
Faşco, 153. 
Făurei, 79, 265. 
Feer, căpitan, 95|. 
Feonat egumen, 296. 
Fetca, 201. 
Fetioneşti, 174, 183, 186. 
fievăt, 223, 241. 
Filip, 15. 
Filipescul Pană, vistiar, 250. 

Flocosul lonaşco, 319.
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Flocosul Petre, 319. 
Fiore, 179, 186, 201, 216. 
Florea Neculai, 68. 
Florea Ionașco, 132. 
Ylorescul Socol popă, 251. 
foamete, $. 
Foucşa, 164. 
Fodor năimit., 319. 
Yolfâeștii, 285, 286, 287. 
Folteşti, 193. 
Fortuna comis, 252, 255. 
Frăncul: Enachi vornic de 

poartă, 33. 
Francul Gh. vornic, 199, 254, 

269. 
Frăsina, 150, 207, 235, 270. 

2171. 
Frăteiu, 35, 64. 
Frătita comis, 238. 
Frătiță  armaş, căpitan de 

Fălciu, 269. 
Frăţiian, 15. 
Frăţilă, 88. 
Froui, 117. 
Frunteş, 18. | 
Fulga, S, 28, 37, 39, 40, 41, 

42, 45. 
Fulga Vasile, 27, 29. 
Fulger, 245, 246. 
Fume Gligore, 37. 
funie de 46 stânjeni, 2929. 
Furchişeni, 117, 
Gabăr, 21, 
(Gafa, 207. 
Gafia, 202. 
Gafonie, 296. 
Gaftona, 29, 
Găgoae Tudosia, 149. 
Gagul, 193. 
'Gahiţa, 101. 
Găişteni, 312, 314. 
Galata, 285, 307. 
Gălâţanul Tanasă, 237. 
Galbâna. 67. 
galbăn, 12, 15, 29, 79, 92, 

  
| 
| 
| 

  

98, 162, 210, 220, 314. 
— de aur, 79, 
— 20 galbeni o casă, 139, 

144, 148, 190. 
Galbeni sat, 92, 
Gâlcă Vasile vatav, 37. 
Gâlca Vasile căpitan, 47. 48. 
Gâlcă Vasile vornic de Bâr- 

lad, 28, 30, 36. 

Galeri: egumen, 281. 
Gâlvăneasă, 115. 
Ganca, 59, 282. 
Gane Gheorghe jicnicer, 57. 
Gănești, 23, 34. 
Găntoae Tudora, 68. 
Găozul, 173, 185. 
Gapie, 7, 18. 
Gârnea Chirilă vornic, 24%, 

95, 33, 253. 
Gaşpar Vodă, 241, 278, 310. 
Găureni, 257, 258, 260, 262, 

263, 965, 9266. 273, 985, 
286, 287. — (vornic de—) 
286. 

Gavril, 34, 90, 91, 101, 108, 
165, 166, 168, 186, 214, 
217, 257. 960, 969, 268, 
277. 

Gavil Zugravul, 27. 
Gavril popa, 76. 
Gavril sihustru, 45. 
Gavril vătăman. 198, 131. 
Gavril armaş, 56. 
Gavril vist., 15. 
Gavril hatman, 301. 
Gavrilaş, 22, 27, 37, 45,41, 

48, 159, 163, 252. 

Gavrilaşco, 28, 99, 
Gavriliţa, 108, 245. 
Gavriţa, 20. 
Gavruţ, 40. 
Gavruţu Gheorghe, 37. 
Gelepul Irimia, 192, 
Gealepul, 27, 99.
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Ghedeon Mitropolit, 152, 253. ! Gheuca Vasile 3 log, 284. 
Ghenadie popă, 281. 
Chenghe Gligore medelnicer, 

I55B 
Ghenghe Ivaşco, 216. 
Gheorghe, 8. 13, 34, 38, 40, 

41, 65, 13, 18, 81, 100, 
120, 121, 190, 153, 17, 
116, 186, 190, 196, 197, 
202, 207, 939, 911, 282, 
313. 

Gheorghe cupar, 72. 
Gheorghe vornic de tărg, 80, 

191, 233. 
Ghrorghe popă, 116, 

946, 9214, 215, 313. 
Gheorghe protopop, 12 20. 
Gheorghe meşterul, 12. 
Gheorghe armas,. 109. 
Gheorghe 2 log., 80, Iîl. 
Gheorghe haiman, frate cu 

Vasile Voda, 164, 2:1, 204, 
293. 

Gheorghieş, 76. 
Gheorghiţă, 28. 29, 30, 36, 

103, 117, 1719. 201, 202, 
306. 

Gheorghiță armaş, 73. 
Ghiorghiţă  şetrărelul, 236. 

Ghiorghiţă  Enachi vornic, 
108, 253, 259. 

Ghiorghiţă log, 161. 
Gherghel, 49. 
Gherghel Stefan vornic, 58. 

Gherghentie ieromonab, 122. 

Ghe: imav, 166, 168, 191,203, 

319. 
Gherman vornic, 225, 208. 

Gherman Gligurasco parca- 

lab, S1, 86, 118, 129, 159, 

319. 
Gherman vornic, 104. 
Ghervasie. 1571, 207. 
Ghruca, 306. 
Ghenca Bejan pitar, 307. 

131, 

Gheuca medelnirer, 259, 255. 
Ghica Gheorghe Vodă, 3, 4, 

417, 129, 149, 999, 948, 
250, 297. * 

Ghiduleni, 238, 247, 250. 
Ghiezu, 174. 
Ghinda, 207. 
Ghinea med., 24, 25, 253. 
Ghirghir, 28. 
Giumătate Oană, 125. 
Giumătăţeni, 87, 110, 
Giuncul Toader, 38. 
Giupcă Const., 172. 
Giurgea, 42, 166, 169, 214. 
Giurgeşti, 218, 267. 
Gliga, 78, 116, 159, 171,201. 
Gliginco, 117. 
Gligoraş, 43, 50, 61, 193. 
Gligoraş namesuic, 306, 
Gligoraş uşier, 290, 
Gligoraş pah., 175. 
Gligoraşeo ţireovnic, 88. 
Gligoraşco Vasile, 88. 
Gligo:aşeo vornic, 64. 
Gligoraşeo spatar, 246, 249. 

Gligorer, 9, 34, 44, 50, 19, 80.. 

Gligorce Vasile, 157. . 

Gligore, 8, 9, 10, 14,29, 32, 

35, 41, 42, 48, 64, 63,9, 

i. 

  
95, 128, 131, 137, 138, 

| 441, 145, 170. 184, 159. 
198, 203, 207, 215, 994. 
259, 215, 9216, 219, 286.. 

Gligore, vâtăman, 200. 
Gligore vatav. 112. 
Gligore diac, 314. 
Gligore popă, 35, 4, 5% 5, 

63, 64. 
Gligore fustaz, 236. 
Gligore Chihae, 250. 

| Gligore ceaşnie, 10, 11, 34, 
| 57. 141, 250, 9233. 307, 

815, 316, 817, 318. 

| Gligure comis, |, 163.
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“Gligore sărdar, 162. 
-Gloabă 10 — 12 boi porţii 

gospod 99, 196. 
Glodeni, 293. 
Gluguță, 280. 
-Godiul, 81, 130. 
Gociul diac, 83. 
Gociul Ilie, 88, 89. 
Goriul Gavril, 118. 
Goe, 7. 
Goeşii, 38, 64. 
Gogoaia, 292. 
Goian "Toader căpitan, 86. 
Golăe Apostol, 10, îi, 30. 
Golăe Toader, 9, 
Golăe cel bătrâna, 215. 
Goliam uşer, 257, 260, 261, 

266. - 
“Gordel (vale — ) 145. 
Gorie, 154. 
Goriţa, 31. 

- Gorovei '0g., 166, 248, 
Gorovei Vasile cămăraş, 236. 
Gorovei Vasil, e de vis: 

lerie, 276, 215. 

gorştina de oi şi mascuri, 19, | 
Grama, 108, 
Grama Irimia, 55. 
“Grama stol., 130, 149, 

184. 
-Grătineştii, 126. 
“Grebincea, 102. 933. 
Grebenceștii, 102, 
Grebencioae, aiGrehencioae“, 

159, 

Grecul, 74, 103. 
Grecul Gavril, 419, 121. 
Grecvl Simeon, 32, 
Grecul] Dumitru, 299, 991. 
“Greculeasa „ai Greculease“, 

196. 
Grecuţul Dumitru, 134. 

-Grieşti, 193, 194. 
Griga, 90, 91, 93. 

Grozava, 159, 179, 178, 202, 
207. (stâlpul— ), 97, 10%, 
201. 

Groze, 207. 
Groze Grigore, 216. _ 
Groze Duwmilrasco, 215. 
gruiu, 271, 275. 
Gugeşti, 54, 37. 

de--l115. 
Grumezoe, 117.' 
Gurie, 15. 
Gutoae Marie. 77. 
Guţul, 63, 295, 297, 298, 302. 
Guzari, 274, 275. 
Habăşescul, 106. 
Habăşasca Mărica, 65. 
Habăşescul Ioniţă parealab 

de Soroca, 84, 85, 
Hâbăşescul Gligore 

225, 2%1. 
Hâbaăşescul 

266, 268. 
Hăbăşescul Gligore pzh. 301, 

316. 

parcaiab 

    
comis, 

Gligore stoln,, 

| Hâbaşescul vel vaornie țării 
fe sus, 58, 203, 283. 

i Hăceni, 7. 
Hadămbul Iane 2 post., 984. 

' Hadămbul Iane  postelnie, 
134, 191, 203, 231, 937. 

! Handoca elucer, 958. 
| Halăucă, vale—345. 

| Hălăucești, 22. 
| Haăleşteni, 164. 
Hangu, măn., 34. 
Hănoae Sora, 134. 
Hănţeşlii, 198, 131. 
Hapca, 207. 

! Hapea Armanea, 207. 
! Hârceata, 189, 
| Hariton, 274, 975, 
Hariton călugăr, 23. 
Hărlău, 78. 
Hărlăul, ținutul, 65, SI, 83, 

136, 130.
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Hărliceşti, 921, 
Hărmăneşti, 286. 
Hărtan, 27. 
Hărtăneşti, 21, '22, 983, 27, 

28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 
39, 47, 48, 54. 

hăstii mineiunoase, 241. 
Hărtopul, 174, 181. 
hăţireu, Li4. 
beiuri, (78, 202. 
heleşteu, 95, 190. 
herăia, 99, 220, 31, 
Hereni, 116. 
Hermeziu Savin, 135. 
Hermeziu Toader. 92, 
Hilip, 102. 
Hilip daseal, 79. 
Hilip vâtăman, 131. 
Hilipeşti, 7, 8, 97, 98, 29, 

32, 87, 38, 45, 46, 41,48. 
Hilişeu, 96, 217. 
Hiolu  Stainatie 

dl. 
Hlibeşti, 93. 

linaia, 6l. 
Hlincea măn., [84 
Hluba lonaşco, 23, 48. 
Hmilinski Timuş, 126. 
Holboca Vasile, 245. 
Holbură Costantin, 120, 
Holovat Vasile, 107. 
Holteanie, 17, 18. 

_ Holtoeasa, 14. 
Hlomor mănăstire, 93. 
Horciag Toader, 286. 
Horjeşti, 132. 
Hotin, 60, 207. — parealab 

de — ill. ținut, — 16. 
Hrejdeasră, 47. 
Hranici Merăulă sluger, 65. 
Hreasca, 196. 
Hrinăuţi, 61. 
Hrisoscul, 307, 317, 318. 
Hristodor, 123, 
Hristoscul med. 247. 

135. 

posteinie,   
  

Hriteani, 73. 
Hrize îmblătorul, 200. 
Hudeo Coste postelnie, 207. 
Hudeşti, 76, 92, 156. 
Hudeştii mici, 108. 
Hultureşti, 298. 
Hulturul ereadiul—> 34. 
Husăiani, 69. 
Huși, sat 230, 312, 
Huşi, târg şoliuz de — 57. 
Iachim Gligore, 297. 
jacob, 22. 
Iacob preut, 237. 
ialoviţă, 218. 
Iamandi: Enache, 177. 
lanachi negulitor, 246, 
lanachi pub, 287, 
lantul, 207. 
lancul diac, 167. 
lancul Vodă, 182. 
lane vegutitor, 246. 
lani postelaie, 153. 

laş (laţco) 276. 
laşi. 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 10, 

11, 12, 13, 16, 18, 20,22, 
93, 94, 97, 28, 29, 30,31, 

39, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 49, 45, 47, 48, 49,51, 
52, 53, 4, 55, 57, 59,60, 
62, 69, 70, 72, 74, 16,78, 
79, 82, 83, 85, 86, 87.88, 
v0, 92, 96, 99, 101, 1092, 
103, 10%, 105, 107, L10, 
111, 419, 116, 118, 12%, 
195, 197, 130, 131, 
133, 134, 135, 136, 140, 

144, 448, 151, 152, 193, 

155, 159, 160, 162, 163, 

165, 168, 169, 173, 175, 

116, 1177, 179, 180, 18, 

189, 191, 193, 194%, 202. 
203, 205, 208, 210, 215, 
216, 217, 219. 220, 921, 

923, 995, 981, 232, 931, 

246, 237, 949, 253, 9254,
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256, 
266, 
973, 
280, 

259, 
2U8, 
216, 
282, 985, 

261, 
210, 
271, 

263, 
271, 
218, 

264, 
212, 
219, 

286, 287, 
288, 290, 9292, 293, 994, 
297, 9298, 302, 303.—mo- 
nastirea  Barnovski Vodă 
din mijlocul târgului — 
310. — Golia, notă isto- 
rică, 193.—„sf. Atanasie“ 
17. —ţireovnie de—129— 
monastire Aron Vodă, 
181, 184, 185. — „ulița 
sârbească“ 235. — uliţa 
nouă, 184, „Munteni- 
mea de jos“ mormintele 
Tureilor,76.— hotarul dom- 
nese a tărgului 317, 318. 
—  Sorogari deal. 185. 
<şoltuzul şi 19 părgari de 
— 318.—- vornic de tărg, 
36. <aprod de targ de— 
282. tinutul — 130, 135, 
136, 149, 183, 245, 957, 
260, 262, 963, 265, 266, 
272, 918. 

lateo, (aş) 271, 275, 276. 
Ibaveşii, 106. 
Ifrosie Matei. 112. 
Iftimie, 34, 101, 313. 
iftimie uricar, 167, 966. 
lttodie, 199, 232, 
Ignat,. 123, 176, 186, 201. 
Ihnat, tă. 
Ihuat popă, 15. 
lea vameş, 105. 
lihov, ţinut 251. 
lliana, 44, 50, 101, 102, 194, 

269, 21710. 
lie Gherghie, 178. 
lliias, 119, 25$, 260, 262, 

966, 288. 
Iiaş Alexandru Voda, 54, 

70, 71, 104, 105, 107, 153, 
2985, 263, 264, 271, 2173.) 

  

  

llieş Grigore vornic, 984. 
Ilinca, 166, 169, 214, 
llisei, 37, 50. 
iliş, dare 52. 
Uiuţă, 31. 
llizara, 279. 
ima, 118, 119. — îmămea, 

192. 
îmâsa, 110, 264. 
îmblătorul, 200. 
Iotinge Ignat. 18. 
Ioana, 114, 215, 274. 
lon, 6, 8, 20, 29, 32, 35, 36, 

38, 61, 65, 71, 76, 93, 109, 
112, 116, 136, 141, 14, 
151, 156, 163, 1719, 189, 
207, 2927 295. 296, 303. 

lon popă, 77, 112, 149, 152. 
lon vatav, 207. 
Ion dascal, 108. 
ion diac, 85. 
Ion aprodul, 57. 
Ion vornicul, 922, 156. 
Ion pabarnir, 78. 
lon vist. 15. 
loanăş, 293, 
lonuşeo, 4, 10, 10. 1], 19, 

22, 46, 50, 56,58, 61,861, 
63, 74, 76, 89, 94, 101, 
102, 116, 119, 121, 127, 
131, 137, 141, 145, 179, 
200, 9207, 227, 936, 994. 
295, 

lonaşco cel bătrân, 176, 201. 
lonaşeo părgar mare, 291. 
lonaşco popă, 106, 114, 130, 

196, 312, 
lonaşco hiv stolnic, 177. 
lonaşco pilar, 317, 313. 
lonaşeo vel orujnie, 307. 
lovaşco parealab, 68. 
lonaşeo camaraş, 272. 
lonaşeco căldărar, 177. 
lonaşeo Cehan, vornie, 177. 
lonaşco şoltuz, 91.
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Ionașco vafav, 14. 
Ionichie ieromonah, 192. 
loniţă, 38, 74, 117, 157, 160, 

252, 307. 
Ioniţă postelnic, 254. 
Jordachi, 59, 132. 
Iordachi diacon, 76. 
Iordachi biv vist. 2, 301. 
Iordache vel spatar, 51, i4I, 

221, 307, 315, 318, 397. 
lordăchioae spătăroae, 34. 
lorga, 32, 41, 245. 

lorga post, 24, 95, 2%, 212, 
243, 257, 258, 259, 9%1, 

263, 964, 266, 279, 213, 
285, 287. 

lorga vameş, 40, 64, 170, 
119, 176, 179, 241, 246, 
252, 954, 9255, 269, 211, 
215, 217, 218, 219. 

Iorga stolnic; 24,25, 2%. 
Iorga ţircovnic, 134. 
losit ieromonah, 184. 

Iosit egumen ot Arononeanu, 
317. 

Ipifanie Gheorghe, 19. 
Irimiu, 11, 929, 392, 37, 

154, 170, 171, 176, 
201, 260, 262. 

Irimicea, 49, 254, 256. 
lrimiee vornic, 62 60, 120, 

208, 233. 
Irina. 40, 55, 93, 9%, 119, 

136, 138, 141, 145, 146, 

150, 151, 160, 189, 19%, 
199, 307. 

Isaac, 34, 71, 114, 192, 219. 

Isac popa, 119. 
Isac Toader, 81. 

Isache, 197. 
Isaia diacon, 281. 

Isăieuţa, 219. 280. 

Isăilă, 121, 128. 
Isăescul, 276. 
Isidor, 131. 

Surete și Izvoade IV. 

149, 
195, 

  

  

Istinca, 246, 249. 
Istratie, 56, 66, 80, 81, 87, 

90, 91, 122, 157,170,171, 
196, 201, 2092, 2927. 

Istrate căpitan, 959. . 
Itrineşti, 111, 112. 
lucşeştii, 22, 50. 
Iugani, 229, 230. 
luraşco, î, 7, 8, 10, 27, 38, 

29, 37. 417, 48. 
luraşe vornic, 105, 170. 
luraşeul, 207. 
lurco log. 123. 
Ilureo popă, 203, 237. 
Ivaneo, 207. 
Ivaniţeşti, 68, 74, 320. 
Ivaşeo, 22, 107. 
Ivaşeo armaş, 251. 
Ivan, 291. 
izvor, proces pentru un iz- 

vor, 15, 
ja, 11. 
Jalobă, 66, 71. 
Jelobin Vasile, 217. 
Jevertiani, 71, 113. 
Jigoreni, 292. 
Jijia, 65, 71, 87, 114, 130, 

149, 183, 
jirebie „cu 2 

290, 121, 122. 
Jora, 114, 223. 

Jora Costantin, 228. 

Jora Gh. parcalab, 184. 

Jora Costantin vel arimaş, 
141, 317, 318, orăjnic,3l5, 
316. 

Jora Toader sulger, 82. 
jurământ, 223, 282. 
Jurăştii, tl4. 
Lăpuşna parealab de—269. 
Larga (valea—)274. 
Larion 221, 292. 
Larionteşti, 35. 

Lascarachi vel vist. 203. 

Laşcenco şoltuz, 91. 

case“, 19%, 

43
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Lateşoe, 115. 
Lazăr, 32, 207. 
Lazăroae Grozava, 49. 
Lăzăvoae sii Lazăroae», 7,9. 
l.azea, 207. 
Lăzeni, 123, 
Lăzian, 114. 
Leahul Ionaşco pitar, 238. 
lei, 9, 20,21, 24, 95, 26, 66, 

30, 85, 9, 107, 163, 165, 
1179, 116, 179, 201, 238, 
255,274, 29, 290, 296, 312, 

lei batuţi, 92, 31, 36, 39, 43 
44, 47, 56, '63, 11, 72, 86, 
102, 109 111, 118, 149, 
129, 135, 159, 166, 191, 
192, 193, DI, 199, 203, 
205, 212, 216, 232, 9235, 
245, 269, 217 '218. 

lei noi, 40, 77. 
Leţea Vasile, 993. 
Lelea varpic, 134, 
Leondari vameș, 
Leoşti, 74. 
Levărda, (Leorda) 130. 
Liciul, 207. 
Liciul Vasile, 295. 
limbă de moarte, 58, 
Lisăuţi, 60. 
Lişna, 156. 
Loghin, 45. 
Loghin Stefan, 290, 291. 

" Loghioescul Gheorghe, 
Lohan, 68. 
Lozieni, 83, 88, 130. 
Luca, 61, 129, 155. 313. 
Luchiia, '207. 
Lucoci, 95, 135 159, 

147, 189. 
Luneanul 

193, 189. 

81. 

144. » 

Vasile apr od : de 

Lupa, 77, 247, 249,969, 271. 
Lupan, 194. 
Lupan Gavril, 38. 
Lupan vatav, 224, 
Lupan ţigan, 292. 
Lupaşco, 35, 215, 233, 241, 

250, 252, 254, 255, 304. 
Lupaşco jienicer, 191. 
Lupaşco şetrar, 210, il 
Lupaşco stolnicul, 
Lupes, 159. 
Lupşa, 207. 
Lupşe popă, 6, 29. 
Lupul, $, 49, 131, 170, 17, 

202, 2177. 
Lupul vornic, 78. 
Lupul armaşel, 17, 
Lupul: diacon, '306. 
Lupul Vasile 'Vodaă — «notă 

istorică, 98, 102, 135, 117, 
| 184, 204, 972, 292 31, 
Lupul Stefan Vasile Voda, 

5, 7, 10, 11, 83, 87 90, 
130, 132, 164, 177, 219, 
220, 264, 265, 298, 300, 
301, 304. 305, „părintele 
domniei mele, lo Vasile 
Voevod. 

Macarie, 18. 
Macarie proegumen, 
Mâcneşii, 119. 
Macovei, 177. 245 
Macri, 87, 123. 
Macri Const. diae, si, 114, 

118, 291,.992. 
Macri parcalub, 110. 
Macrineşti, 103. 
Mădărjac 'Aniţa, 
Madarjaci, 35. 
Magda, 166, 168, 207. 

    
184, 

77.   laşi, 289. 
Lungani, 64. 
Lungașşi, 68. 
Lungui, 122. 
Luogu "Vasile, 313. 

i Măgu»ă, 

Măgdalina, 21, 92, 
Mădalina calugărita, 320: 

106. 
Mahric Nicula, 37. 

! Măiean. 88.
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Măicănel, 66. 
mâjile „drumul—, 
Mălai, 22. 
Mălai Vasile, 217. 
Mălai Const. 159: 
Malcoci, 132. 
Maldăr Vasile. 193. 
Mană Vasile, 103. 
Măndiea 186. 
Măndrul, 207. 
Mândrul, dealul — 18%. 
Manea, 149. 
Maneonchie, 106. 
Mănești, 45, 48, 49. 
Mânja, 997, 954, 269, 210. 
Mănje Toader, 244, 241, 210, 
i 916, 277, 219. 

Mânjea Stefan, 227, 947, 250. 
Mănja Gociul 277. 
Mănje Gliga, 275. 
Mănje Drăgan, 2179. 
Mânje lonaşco cel şchiop, 

985, 238, 245, 247, 950. 
Mănje Ionașco uricar, 259, 

235, 2171, 219, 981. 
Mănje batrânul, 9171. 
Mănjeşti, 219, 227, 281. 
Manolachi 3 vist. 261. 
Manta, 123. 
Mânzăşti, 286. 
Mănzati, 113. 
Mănzul Sima, 257, 260, 262. 

Marean, 270, 271, 216, 218, 

280. 

Marceşti, 965.. 

286. 

Marco, 61, 74, 77, 93, 137, 

l&l, 145, 188, 207, 938, 

2417, 250. 
Marco lonaşco, 81. 

Mareo Vasile, 28. 

Marco star. 291. 

Marco Gavril, 194. 

Marcul, 6, 207. 

Mărdarie, 313. 

Mărdar popă; 294. 

  

  

  

Mareş, 151. 
Mareş Istrate, 35. 
Mareş Stef. 129. 
Mareş logofăt, 251. 
Marghita doamna (lui Mo- 

ghilă Simeon), 204, 211. 
Măria, 21, 25, 26, 40, 57, 18, 

93, 102. 136, 145, 150, 
151, 167, 176, 184, 189, 
192, 201, 292, 313. 

Maria căpităniţa, 119. 
Marian, 278. 
Marica, 14, 93, 95, 119, 132, 

138, 141, 145, 166, 1685, 
178, 189, 197, 209, 214, 
219, 230, 269, 270, 2716, 
219, 

Măricuta, 89. 
Marin 76. 
Măriua, 95, 139, 
150, 190, 295. 

Mărioara (Mirăoara), 93, 136, 
141, 145, 189. 

Mâăruşea, 111, 2%. 
Măriuţa, 103, 279. 
Martin, 291. 
Mărtinești, 267. 
Marusea, 207. 
Mărza, 88, 192. 
Mărze cel bătrân, 106. 

Mărza (stâlpul—) 89, 106. 

Mârze diac, 93. 
Măvrzoae Stefan («ai Mărzoae>) 

218. 
Măşcăteni, il5. 
Mâstascâăn, schit 316. 

Matei, 10, 12, 74, 90, 119, 

177, 207, 945, 246, 954, 

257, 958, 262, 210, 21], 

214, 215, 216, 218, 280. 

Maftei tigan, 18. 

Matei cămaraş, 79. o 

Matei căpitan de curteni, 

95, 140, 170, 172, 11%, 

180, 194, 92927. 

144, 441,
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Mateiaş, 44, 50. 
Maleiaş şoltuz, î20. 
Matieşoaia Tudosia, 60, 206. 
Mătar, 292. 
Mavruşco, 46. 
Maxina, 43, 
Maxim vatav, 207. 
Maxim lonaşco, 199. 
Maxim cel bătrân. 199. 
Meache Vasile, 38. 
Medeleav, 107, 118. 
Medieşti, 109. 
Meica David, 72. 
Meiea Gheorghiţă, 197. 
Meleşcani, 194. 
mereu <dumbravă mereu» 

314. 
Merla, 134. 
meşteri, 104. 
Mica, 174, 185, 207. 
Miclescul Costantin, 51, 64. 
Micieşti, 11. 
Micşineşti, 79, 457. 
Mieluş, 171, 203, 
Mierăeşti, 183. 
Mierla, 21. 90. 
Mierea. 197. 
Miba schimbatorul de laşi,291. 
Mihai, 216, 281. 
Mihăiești, 19. 59, 
Mibăila, 32, 66. 71, 94, 137, 

II, 145, 183, 968, 986, 
312. 

LI 

Mihail vătav, 102, 315. 
Mihăilă diac, 254. 
Mibâileşti, 245, 306. 
Mihalachi, 117. 
Mihalachi portar, 108. 
Mihalache Iordache di a €, 

55, 63, 
Mihailachi popă, 38. 
Mibălăşeni, GI. 
Mihalce, 10, 34, 193, 230, 306. 
Mihocel Vasile, 297. 
Miha, 291. 

  

  

Mihul, 9, 33, 36. 
Mihuleţ Andrei diac, 208, 

259, 261, 263, 272. 
Mile 306. 
Milianca, 265. 
Miralichia «St. Neculai din— 

317. , 
Mirăuţ, 10, 32, 132, 215,930. 
Mirăuţ Stefan, 227, 937, 
Mirăuţe vătăman, 23. 
Mirâuţeştii, 226. 
Mirăuțoae ,ii—:, 

119. | 
Mircea calaraş, 134. 
Mirceşti, 200. 
Mirica, 178. 
Miron, 97, 121, 131, 907. 
Miron stolnic, 187. 
Miron vameş, 238, 247. 
Miron popă, 106. 
Miron copil gospod, 76. 
Miron Pavăl, 193. 
Micon diac, 316. 
Miron dascal, 23, 
Mi: or sseul Isae, 86. 
Miruslava, 935. 
Miroslăveşti, 294, 
mişei, 316. 
Miteşti, 5, 4i, 53. 294. 
Mitrofan diac, 192, 
Mitrotana, 107. 
Miţele Costantiv, 239. 
moarte de om, 21. 
Mogă'de Nec. ceaşnic, 160. 
Moghilă Irimia Vodă. 6, 59, 

14, 19, 132, 137, 141, 145, 
177, 217. 218, 310. 

Mogbhilă Simeon Vodă, 310. 

167, 170, 

. Moghilă Costantin Vodă, 130, 
149, 241, 310. 

Moghilă Moisei Vodă, 183, 
217, 219, 281, 314, 

Mogoe sii Mogoe»>, 193, 
Mogoşesti, 23, 927, 29, 36, 

179, 201, 215, 227,
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Moisă, 114, 203. 129. 
Moisăi ponă, 55. Murguleţ Ignat, 86. 

Moisei, 17|. Muşeteşti. (Herenii). 116. 

Moldavia, î, 2, 3.4%5,7, Musteţoae Anna, ÎS. - 

10, 11, 13, 16, 17, “3 "20! Nacul, 10, 31, 96, 114, 140, 

26 51 52 53 54 57.59.1280, 281. 
60, 68, 70, 71, 74, 82, 83, | Nacul de visterie 278. 

37. 90, 96, 9%, 104, 105, ! Nacul stolnic 118, 119, 120, 

107, 110, 115, 117, 1%, 121, 192, 195.235, 2%. 

195, 197, 129, 130, 133, Nacul levințul 196, 230. 

136, 145, 149, 152, 153, Nacul Dim. post., 84. 

13%, 155, 157, 160, 165,! Nacul Gheorghiţă, 108. 

179, 177, 181, 206, 209, Nacul Gr. 186. 

215, 216, 217, 220, 2%, Nacul. Patraşeo, 97. 

294, 298, 231, 282, 239, Nacul lonaşco, 97. 

943, 249, 259, 263, 264, Nadişa, 45, 48, 50. 

211, 273, 280, 285, 9287,| Nahoreni, 108, 319. 

290, 291, 293, 297, 298, | năimit, 319. 

300, 302, 393, 304, 30, Naniul 103, 185. 

310, 312, 316, 317. Nanul stolnic, 103. 

Moldova, apă, 19, 45,53,5 Nacul Gavril sulger, 25%. 

58, 59, Nacul Dim. post, 85. 

Moldavia îi nastire, 194. | năpasta «ce mi-a căzu buz- 

Monea (partea —) 313. nie>, 30. 

Moraru Vasile, 313, 

Mordea 291. 
Moreanui Vasile, 33. 

Moiseşti, 1, 30, 54, 57. | Marguleţ  Dumitraşeo, 100, 
| | 

    

Nastaca, 36, 207, 

Nastasia, 7,49, 110, 116, 13%, 

167, 914, 215, 292. 

| 
5, | 

i 

| 

Moscul 192. | 249, 252. 
| 

Moreni, 55. Nastasia logofeteasa, 246, 

Motoşeni, 219, 231, 281 282. Năstasie, 8, 65, 80. 91, 100, 

Moţoc, Z 399. 105, 107, 110, 131, 110, 

Moţoc Iacob. 163, 922, 902, 207, 245, 292. 

Moţoc Vasile, 177. Naste, 20. 

Motoc Ilie pitar, 111, 210, Năşcoi lon, 230. 

Năşcoi Vasile, 230. 
Motoc Cost. sulger, 160. 

Nayrăpăscul Savin şoinat, 
Motoc Costantin biv spatar 

  

parcalab de Hotin, 135,! 36, 

136, 187. Noii 204, 216. 

Moţoc 'Loader, 12, Neagră (vale), 290. 

movila sapată, Neagul Macarie 183. 
34. 

Muncel, 5, 63; 295, 297, 298, | Neamt (ținutul), 182, 290. 

302. 
Neamţ (parcalab -de 22. 

Munteni, 35. Nechifor, 9, 15, 286. 

Murguleţ Neculai staroste, 100, | Nechifor popă, 8.
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Nekita 15. | 
Nechita (valea —), 171, 185. 
Necoar uricar 291. 
Necoreşti, 47. 
Necoreșşti (batrinul —) 274. 
Necula, 40, 68. 
Necula şelrar, 163. 
Necului, 36, 4$, 61, 63, 64, 

71, 193, 156, 118, 2179 
275, 986. 

Neculai vist., 315, 316. 
Neculai ermonah, 93. 
Neculae 2 vist., 141. 
Neculai vornic, 284. 
Nedeiani, 127, 166, 168, 170, 

171, 179, 176, 178, 179, 
180, 191, 195, 201, 209, 
203, 214, 217, 982. 

Nedeiun Ioniţă, 195. 
Neaelca, 29, 93, 136, 141, 

145, 189. 
Negel Şerban, 230. 
Negrul Vasile, 278.   Negrulă, 306. 
Neguşani, 20. 
Nenciuleşti, 251. 
Neniul Gavri] 2 lug. 6, 162, 

176, 218, 946, 947, 266, 
212. 980, 295, 302. 

Nenul Găvrilaş 3 jicnicer,179. 
Nenul Grigore 2 iog, 129, 
Neniul, 197, 274. 
Nestoreşti, 106. 
Nestoroae Vasilca, 55. 
Nica, 34, 70. 
Niea uricar, 82, 190. 
Nicoara, 88, 115, 207, 258 

260, 262, 
Nicolae, 39, 45, 58, 202. 
Nieşeni, 126. 
Nicoreşti, 182. 
Nicoriţă, hatman, 83. 
Nicula, 207. 

pi 

  Nicula vatav, 49. 
Nirvie, 290. 

Nisporeşti, 4, ă, 6, 45, 5, 
58, E3, 64, 65, 294, 29%, 
297, 298, 302, 303, 305 

Nistor, 186. | 
Niver, 290. 
Nochiul, 194. 
Nohot, 7. 
Noiţă, 80. 
Nortbat, 291. 
Nnor vornicul, 22, 33, 44, 

45, 48, 49, 293. 
Nuţul, 18. 
Oanăş, 291. 
Oancea, 93, 127, 133, 136, 

141, 145, 151, 167, 189, 
226. 

Oancea (vale —), 216. 
Oantă, 207. | 
Oboroceni, 5, 164, 162, 298. 
Obreja, 112. 
Obrejeni, 35. | 
Obraz Andronic, 109. 
Ochiteşti, 182. 
ocnă, din — 2, 
odgon de 36 stinjeni, 196, 

2935, 
Odochia, 258, 260, 262. 
Oida, 197. 
Oidesti, 118, 119, 120, 191. 
Oişăni, 174, 186. 
Oituz, 29, 44, 49, 50. 
Olăneşti, 31, 
Olăşei, 191, 192, 193, 194, 

197, 198. 
| Olina, 207. 

Olteneşti, 74. 
Onacă, 114. 
Oncaâuţi, 60, 61, 206. 
Oncești, 163, 222, 
One, 199. 
Oniceni. 72, 73, 103, 108. 
Onilă, 18. 
Onuţul, 5, 19, 294, 302, 
Opinca Vasile, 119. 
Oproae Nastasia, 189,
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Orac, 214, 215. 
Orâş, 44. 
Oraş Marco, 44,:50. 
Orăş staroste, 44. 
Orăş vornic, 149. 
Oraş batman, 130. 
Orbul Gligoreea, 31. 
Orgeşti, 193. 
Orhei, 224. 
Păcurar Vasile, 197. 
Păcurar luraşco, 16%. 
Pahulce Cristea, 128, 130. 
Pâladie, 41. 
Paladie "Toader 

315. 
Palade Toader stoln., 958, 

261, 270, 271. 
Paladie Toader, vist. 213. 

Paladie post. 2%. 

pământul, «ua leu—> 80. 

pământuri, 19, 32, 33, 36. 

Pană, 115. 

Pană pahanic, 204, 211. 

Panaite, 199. 

Panaite Uşer Hagi, 228, 233. 

Pancul iuzbaşa, 178. 

Pandichie lonaşco, 44. 
Panga, 213. 
Pancalie, 43. 
Puntea, 162. 

Pantea pitar, 203. 

Păntelei, 90, 156, 193, 230, 

214, 215. 
Pantelei Dumitraşco, 221. 

Papa sulger, 2%. 

Papară, 245. 
Parasca, 78. 

Parascbița stolniceasa,45, 58. 

Paraschiva, 76, 119. 

Paraschiva Prăjescu, 222. 

Paraschiva staroste, 236. 

Pareova, 6l. 

părgari, 76, 291, 312. 

Părliţii, 182. 
Părţoae Vasile „îi Părțoae,48. 

317, agă, 

| Părvul, 28, 42, 45, 41, 48, 

| 118. 
Pârvul uricar, 23, 295. 

Părvul Colivar, 195. ” 

Părvul vatav,30,36, 37,320. 

Părvul Vasile, 112. 

Pascal, 134, 938, 280. 

Pascal staroste, 246, 247. 

Pascal 3 vist. 300, 301. 

Pascal camaraş de lumini, 

167. 
paști „după Paşti“ 5. 

Patraşcan vornic, 58, 154%, 

155, 210, 
Pătrăşcani, 32, 38. 

Patraşco, 4, 5.6, î7, 251, 

294, 295, 298, 302, 303, 

306, 
Palraşco 
Pătraşco 
Patraşco 
Palraşco 
Patraşco 

popă, 91, 236. 
dascal, 936. 
sulger, 928. 
căpitan, 62, 259. 
3 log. 166. 

Pătraşco vătav, 22. 

Pătraşeo uricar, 14. 

Patrăşcoae „ii Pătrăşeoae“, 
9, 31. 

Patrău Gavril, 119. 

Patrichie țigan, 292. 

Patru Vodă Schiopul, 15,80, 

94, 109, 137, 141, 145, 203, 

217, 281, 286. 
Păun Petre, 15. 

|! Pava, 207. 
Pavăl, 12, 93, 97, 136, 141. 

145, 189, 276. 

Pavăl vornic, 66, 19. 

Pavăl vătăman, 35. 

Paza, 193. 

Peaico şoltuz, 107. 

Peletiuci, 293. 
Pelin Isac, 119. 

Penişoară Enachi, 117. 

Penteli Vasile, 108. 

Pepele, 191
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Pepelea Stratul, 194. 
Pepele Ionașco căpitan,48 49. 
Perivoli, 173, (piscu, 185). 
Perjul, 209. 
Perjul Toader vatah, 222,277. 
Petre Siman hătmânese, 76. 
Petre, 21, 38, 130, 150. 
Petre diac, 312. 
Petre călugăr, 117. 
Petrei Ion, 38. 
Petran Dumitrașco, 12, + 
Petrache, 74, 186. 
Petraş, 207. 
Petrica, 177. 
Petriceaico, 107. 
Petriceaico Stefan sulger. 
Peatra, 182. 
pieetoare, 245, 
Pietrosul, 38. 
Pilat lonacco căpitan, 100 

128, 130. 
Piatilei, 69. 
Pintilei Toader, 29. 
Pireo negutitor, 246, 
Pirluşeo, 91. 
Piscani „vornic de—“ 39. 
Pisovskie lon, 195, 196, 209, 

924, 
Pisovskie Toader, mort la 

Orhei, 294. 
Pisovskie vornic, 230, 
Pităroae, 173, 185. 
Pitcani, 229, 934, 
Pitic Gh., 237. 
Platon, 107, 274, 275. 
Pleş, 27, 44. 
Pieş Mihail, 9. 
Pleşca, 32. 
Pleşca Gligore, 8, 9. 
Pleşeşti, 35. 
Plopeni, 147. 
Plotei Cazacul, 166, 168, 214. 
Plotei Neculai. 166, 168, 214. 
Pobrăteşti, 315. 
Podagra, 156. 

>   

  
  

Poenile, 231. 
Pogănești, 67. 
Pogor Vasile, 69. 
Pohrb., 117. 
Poiană Simion uricar, 133, 

2997, 941. 
Poicoae (vale—) 69. 
Pojar mic, 44. 
Pomârla, 80, 81, 84, 55, S6, 

90, 91, 93, 9, 97, 100, 
104, 105, 106, 110, 159, 
161. 

Ponici vornic, 238. 
Popa, 119. 
Popa Toader diac, 19%. 
Popa „vadul“, 7, 8, 
Popăscul Vasile, 63, 191, 313. 
Popcianul Prodan, 168. 
Popeşii, 1, 2, 9. 10, 11, 30, 

54 57, 71, 74. 
Popești (vornic de--), 19%. 
Popişeani, 34, 50. 
Popoteanul, 7, 
Porceşti, 22]. 
Porcişeni, 1]. 
Portasia, 27, 
Portasie Gligorceoae, 2236. 
Posadnici, 174, 183, 186. 
Postolachi, 7, 38, 141. 
Postolache agă, 307. 
Postolachi Vornic, 307, 315 

316, 317, 318. 
Postolachi diac, 47, 48. 
potronici, 9, 157, 306. 
Prăjescul Ion sulger, 162. 
Prăjescul Ion: ceaşnie, 76. 
Prăjescul lonaşco post, 65. 
Prăjescul Ion vist, 92, 163, 
Prăjescu! Ion vel Vornic (ă- 

rii de sus, 209, 222, 301. 
Prajescul Safta, 184. 
Prăjescul Toader, 30. 
Prăjeseul Toader clucer, 307, 

315, 316, 317, 318, 33%, 

3
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Prăjescul Lupul clucer, 65. 
Prăjescul Toderaşco şoimar, 

162. 
Prăjescul Gheorghiţă. 315. 
Prăjescul jstălpul—) 88, 89, 

97, 106. 
Prăjeşti, 15, 81, 157. 
Praie Florea, 274. 
Praznic lon, î5. 
Precista, 58. 
Preluci „la—“ 218, 
Preojovanie, :218. 
Preuteşti, 230. 
Pribeşti, 980. 
Pricop şoltuz, 120. 
prilog, 9, 
Prigoreni, 66, 69, 71, 87, 112. 
Procelnici, 96, 127, 140, 167, 

170, 179, 203, 215, 220, 
997, 937, 910, 271, 27, 
282. 

Probira, (ll. 
Pruş lon, 313. 
Prut, 165, 181, 216, 243, 

257, 260, 262, 963, 266, 
283, 285, 286, 287. 

Pruteţ, 67. 
Puiul, 290, 
Puliştel Lupul, 121. 
Puntişeni, 32. 
Pureel Pavăl, 103. 
Puşoreani, 42. 
Putaa, ţinutul, 307, 312, 3144. 
Putna, gârlă, 265. 
Răcăciuni, $, 291, 
Racovâţul uscat, 60, 207. 
Racovăţul (vale—) 61. 

Racoviţă Cehan vel log. „şi 

întăiul şezător în divanul 

nostru“, 10, 12, 20, 67, 69, 

99, 116, 141, 165, 169, 

175, 177, 188, 224, 250, 

2719, 299, 292, 302, 30%, 
307, 316, 317, 318. 

Răcoviţă 2 log. 65. 

Surete şi Izvoade IV 

  

  

Răcovită lonaşeo vel vornic, 
177. 

Răcoviţă I. 2 post. 261. 
Răcoviţă lon 2 pah. 269. 
Răcoviţă lon comis, 58, 204, 

233, 

Răcoviţă [. 2 comis, 268. 
Răcoviţă Neculai vel hatman 

si parealab de Suceava, 
58, 141, 187, 203, 256, 
261, 267, 983, 307, 314, 
316, 317, 318, 

Răcoviţă Neculai post. 84/85, 
Răcoviță N. spatar, 201. 
Rădăuţi, (Episcop de—) 175, 

181. 
Rădeni, 82 
Rădiu, 933. 
Radul, 122. 
Radul logofat, 250. 
Radul pitar, 306. 
Radul Gheorghiță, 306. 
Radul stolnic, 300, 301. 
Radul voevod, 184, 310. 
Răduţul, 82. 
Raâghiș, 290. 
Raăiţă, 102, 
Rănzăşti, 169, 181. 
Roşea mănăstire, 931, 981, 

pecetea—984, 

Răship Gligore, 87. 
Rălundu! Gavril 2 log. £ 
Rată Nekifor, 230. 
Răucan, 267. 
Răzlogi, 274, 275. 
Răzmeriţă, 45, 49, 167, 278, 

294. 
răzor, 36, 
Răzvan î8. 
Robul Dumitru, 128. 
Rodoa Gheorghe. 66. 
Rodna Bejan, 84. 
Roman, 130. 
Roman, ţinutul, 14, 44%, 209. 

4 

19
 

Gt
 

30
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Roman vornic de poartă, 62, 
199, 206, 207, 269. 

Româneşti, 170, 176, 201, 
202. - 

Romăsce!, 103. 
Romăşescul Gheorghe, 79. 
Romăscel Cristian, 155. 
Romăscel Gligorașco parca- 

lab, 73, 103, 189. 

Romaşeo, 17, 18, 207. 
Romaşco Stefan, 91. 
Ropeeanu Prodan, 210. 
Ropceanul Vasile diac, 129. 
Roşca, 313. 
Roşca Stefan, 290. 
Roşca Ion, 8, 9, 29. 
Roșca Dumitraşeo voinie, 25, 

30, 33, 56, 98, 141, 162, 
166, 170, 176, 179, 180, 
199, 204, 233, 947, 9259, 
269, 305, 307, 316, 317, 
318 

Roşca (slobozia —) 229. 
Rosciorii, 126. 
Roşiori, 192. 
Rotopâneşti, 192. 
Rug, 106. 
Rugină Stra'ulat uricar, 54, 

202. 964, 973, 276, 280, 
288. 

Rugină vornic, 107, 162, 163, 
167, 171, 172, 176, 315, 
316. 

Rugină şetrar, 104, 106. 
Rugineşti, 313. 
Ruginoasa, 164. 
Rujiaţi, 61. 
rumâni (vecini), 251. 
Rusi, 38, 44, 
Rusul vornic, 204. 
Rusul Toderaşco 3 post, 361. 
Rusul Vasile, 306. 
Rusul Gligore spatar, 160. 
Rusul lonaşco vel log. 83, 

  

  

197, 159, 160, 162, 219, 
238, 941, 943, 245, 246, 
9417, 249, 250, 252, 955. 

Ruşet Vasile, 9. 
Săcătura, 221, 983. 
Săcueni 103, 118, 119, 121. 
Săcuia, 207, 
Safta, 135, 
Safta vămeşoaca, 103. 
Safta doamna (gospojda), 45, 

56, 64. 
Salca, 126. 
Salomia, 306. 
Sâmioanca, 292... 
Sănăuţi, 159. 
Sanda, 63. 
Sanbira, 273. 
Sântămăria, 255. 
Sărbi, 70. 
Sârbul, 94, 137, 141, 145, 

189. 

Sărghie Lupul, 42. 
Sascut, 206. 
Sasul, 295. 
Sasul Vasile, 63. 
Satiţa, 206. 
Săuceşti, 14, 83. 
Saula, 215, 227, 277. 
Saule Gavril, 197, 278. 
Saule Popa cămănar, 247. 
Saule Popa vameş, 288. 
Sava. 15, 109, 150. 
Sava popă, 21. 
Sava camaraş, 150. 
Sava Mitropolit, 95, 134, 140, 

141, 167. 175, 181, 190, 
314, 316, 318. 

Sava mitropolit (via —) 184. 
Savastie, 179, 201. 
Savin, 27, 29, s2, 9, 159, 

215, 

Savin log., 296 
Savin potropop, 306. 
Savin şoimar, 36.
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Savin vornic mare de ţara 
de jos, 65. 

Saviu Andrei biv. vel căpit. 
943, 

Savin jicuicer, 236. 
Savin diac, 221. 
Savin cămăraş, 38. 
Savin căpitan, 23,- 
Savin Stefan vist., 97. 
Săvinoae Iitimie, 101, 
Savul Vasile, 80, 157. 
Scăeni, 71. 
Scăntee, 290. 
Seărlet postelnic, 56. 
Soărlet Şerban, 32, 
Seoarteş "Teodor comis, 191, 
Scorţăi Ghiorghi, 
Scorţeşti, 35. 
Sumpa, gârla, 183. 
Sechiloue, 5, 294, 29, 298. 
Sechiloae stolnicean, 6, 297, 

305, 
Secheloae Paraschiva, 64. 
Selicicani, 182, 184. 
Serafim Episecp de Huşi, 

175, 181. 
Silion vornic, 163, 167, 172, 

119, 180, 204,276, 218, 280. 
Silion popă, 981. 
siman hatmâănesc, 16. 
Simenţauul Ştefan, 161. 
Simeon, 7, 19, 46, 56, 80, 

94, 107, 110. 112, 137, 141, 

233. 

145, 157, 179, 189, 19%, 
194, 198, 202, 237, 9257, 
262, 

Simeon popă, 3%, 107. 
Simeon şoliuz, 76, 
Simeon bărbier, 114. 
Simeon păsărariul, 235. 
Simeon stoler, 235. 
Simeon fustaşul, 236. 
Simina, 192, 929, 292. 
Sinata, 207. 
Sirbea (Sirea), 159. 

  
i Sora, 9%, 137, 141, 

  

Sirbi, 18. 
Siret, 124, 319. 
Siretul cel vechiu, 128, 
Sirghie, 245, 247. 
Siriteni, 131. 
Sitarul 'Foader, 123. 
Slatina, 40, 
Slatina monastire, 121. 
Slavna, 207. 
Socrvjeşti, 78. 
Sobhiica, 149. 
Sofrone, 9%, 138, 14, 146, 

151, 189, 215. 
Solronia, 9, 33, î01, 132, 

199, 235. 
Sohodol, 290, 291. 
Soleşti, 1, 10, 11, 12, 54,57. 
Soliman Şt. croitor, 190,202. 
Solomon vist. 162, 172. 
Solomon, 247. 
Solonca, 109, 234. 
Soloneţ, 119. 
Soltana, 73. 
Soltăneşti, 7, 232. 
Sontăneşti, 216. 

145, 189.. 
Soroca ţinut, 71, 182, 265. 
Soroca parealab de —, 84, 

220. 
Spineni, 199. 
Spinoasa, 115. 
Spiridon Toader, 94, 1317, 141, 

145, 189. 
Spiru comis, 230. 
Stamatie, 150. 
Stamate stolnic, 160. 
Stamatie Sacazlic posi., 58, 

61, 187, 217, 253, 256, 297, 
258, 260, 962, 263, 267, 
213, 281, 288, 317, 318.. 

Stamati lon pitar, 250. 
Stanca, 155, 178. 
Sâtuca ot laşi 18. 
Stanca (partea —) 312. 
Stanceoae Marica, 268.
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“Stanciul, 8, 34. 
Stâneşti, 115. 
Stănil, 110. 
Stanila Costantin, 117. 
stânjenul 80 bani, 251. 
Stâreea vornic, 258. 
'Stârcea Gh. 80, 111, 161. 
"Stâreea Vasil» vosnie, 30, 33, 

36, 37, 130, 131. 
Starosilţi, 113. 
State azageul, 

194, 197. 
Statie sulger, 149, 152, 307, 

317, 318, 
Stale vist. 129. 
Stavnic, 211, 219, 938, 246, 

249, 215, 278, 219, 999. 
Steclă Apostol, 225. 
Steclă Iuraşeo, 159, 
Stefan, 35, 41, 42, 44, 50, 

21, 60 81, 86, 93, 94, 97, 
104, 190, 128, 137, 14i, 
149, 164, 170, 171, 12, 
189, 203, 207, 221, 293, 
238, 252, 210, 271, 976, 
219, 984, 309. 

Stefan medelnicer 165. 
Stefan comis, 41. 
“Stefan post. 184. 
Stefan vornic, 65. 
Stefan Gheorghe Voda 1, 2, 

5, 58, 64, 79, 82, 115,193, 
125, 127, 157, 160, 177, 
204, 207, 215, 216, 239, 

192, 19%, 

244, 290, 291, 293. 
Stefan voda cel mare, 194. 
Stefan Vodă (valea lai —), 

935. 
Stefănia, 101, 153, 279. 
Stefăneşti, 67, 69, 74, 945, 
Stefâneşti (drumul —) 114. 
Stefâneşti (ocolui târg—), 282. 
Stoica, 245. 
Stoica izbas, 198. 
“Stoiav, 10, 258, 260, 262. 

+ Sloian Neculai 132. 
Stolniceni, 69. 
Stoptie capitan, 50. 
stupi, 233. 
Stu:za med., 272. 
Sturza Ilie vel stolnic, Lil. 

204, 270, 271, 284. 

Sturza Chiriac, 966. 
Sturza Chiriac pah. 64. 
Sturza Chiriac jicnicer, 19. 
Streine „căpitan de curte 

ot— 306. 

străji «vătav de—> 79. 
Strâmbei Nec. vornic, 35. 
Strâmtură V. căpilan, 74. 

Strat, 306. 
Stratul, 37, 114, 116, 29. 
Stratul uricar, 70, 103, 133, 

253, 

Stratulat, 74, 159. 230, 313, 
Stratulat uricar, 26, 28, 33, 

219, 955, 968, 269, 210. 
211, 2171. 

Stroe logofăt, 251. . 
Stroeşti, 50, 118, 121, 239, 
268. 

Stroia parcalab, 107. 
Stroici vel log. 208. 
Suceava, târg, 46, 303. 
Suceava vornic de— 108. 

Suceava, («căpitan de—), 86. 
Suceava parcalab de—130. 
Suceava (inutul—), 19, 4, 

53, 55, 56, 58, 79, 294. 

Suceava, apă 92, 136, 217, 
218. 

Sula, 294. 
sulgiu, 52, 
Suptireloae Irina, 296. 
Surdan, 270, 271, 276. 
Surdeanul Vasile, 217. 
Surdeanul Lupul, 927, 937. 
Şacovăţ, apă, 192, 194.  
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Șandru, 38. 
Şandru on, 39. | 
Sandru hNecolai, 27. 
Sandru Mihailasşco log. 164. 
Sătrăreni, 65, 114. 
Șeptelici Ilie vel vornic ţara 

de sus, 175, 308,314,316, 
318. - 

Şeptelici Ilie hatm. şi parc. 
Sucevei, 301. 

Septelici Ilie post. 160, 162. 
Şeptelici Dumitraşco, 63, 191. 
Septelici Gherghiţă, 8, 85. 
Şeptelici Gligoraşeo comis, 

19, 108, 112. 

Şeptelici, 207. — «când a 
fost casa lui—la nevoie», 
218. 

Şendriceni, 83. 
Septe oameni, 173, 185. 
Şerban vist., 250. 
Şerbăneşti, 125. 
Serbești, 24, 57, 162. 
Şicani, 306. 
Şileşeu, 106, 107, 157. 
Șiscani, 274. 
şoimar, 3. 
Șoldan V. pitar, 957. 
Șoldan Toderaşeo, 10, 12. 
Şoşe Apostal, 193. 
Sovârcani, 216. 
Șlirbaţ Giigore, 196. 
Ştoca jicnicer, 271. 
Ștorov, 182. 
Taban, 304. 
Tâban şetrar, 37. 
Tâbălăeşti, 115. 
Tăfala, 951. 
Tăistreni, 232. 
taleri, 8, 83, 95, 139, 141, 

144, 208, 252. 

taleri bătuţi, 101, 160, 216. 
219, 947, 249, 997, 307, 

taleri de argint, 149, 159.     

Tălhăreşti, 107. 
Talmaci armaş, 295. 
Talmaci lonaşco pah. 203, 

2853. 
Talmaci pare. 

175, 187. 
tănbar, 244. 
Tânasie, 79, 198, 193, 297, 

245. 
Tanasă cupeţ, 178. 
Tanasă cel spân, 155. 
Tanasă diacon, 93. 
Tanasachi, 177. 
Târgu Frumos, 3, 4. 
Tarnaucea, 183, 265, 300, 301,. 

315, 
Târşor, 178. 
Târzea Stefan, 56. 
Tărzii, 74. 
tătarii, 17. 
Tatarul, 170, 1179, 20i, 202. 
Tătăruşi, 103. 
Tatomireşti, 197. 
Tatul aprod, 237. 
ăutul Dumitraşco log. 124,. 

164. | 
Tăutul Ion ban, 73, 74, 108. 
Tava, 88, 89. 
Tecuci Apostul diac, 223. 
Tecuci ţinutul— 183, 265. 
Ţeodosie proegumen, 46. 
Tevfan Episcop de Râdâuti,. 

175, 181. 
Teofil viadică, 251. 
Teona arhimandrit, 
testament, 204, 201. 
Teşcureni, 113. 
Teta, 207. 
Tiron, 21, 130, 159, 171, 201,. 

207. 
Tiron diac, 20, 24, 144, 148, 

332, 943, 
Titea, 217. 
Tiliana, 93, 136, 141, 145, 

151, 226, 297. 

de Neamţ, 

301.
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“Toader, 1î, -12, 15, 32, 34, | Tohilat, 116. 
38, 77, 19, 80. 91, 93, 97, 
98, 100, 107, 110, 127, 136, 
140, 141, 145, 155, 161, 

„162, 164, 167, 170, 171, 
„172, 197, 202, 203, 230, 
238, 245, 246, 249, 24, 
275, 281, 982, 286. 

“Toader Șchiopul, 172, 180, 
191, 195. 

Toader popă, 55, 46, 58, 64, 
101, 106, 133, 159. 

Toader Stefan, 202, 
Toader cel bătrîn, 223. 
Toader vornic, 123, 167. 
Toader parealah, 23, 198. 
Toader comis, 175, 187. 
"Toader ţigan, 292. 
Toader părgar, 122. 
Toadar drac, 135, 207. 
“Toader căpitan, 81. 
Toader post. 82. 
Toader spalar, 62. 
Toderaşco,: î, 10, 11, 24, 25, 

26, 792, 217, 260, 261. 
Toderașco vel comis, 141 

507, 315, 316. 
Toderaşco Iordachi 

319. 
Toderaşeo lordache spatar, 

58, 60, 62, 213, 253, 956, 
261, 268, 284. 

Toderaşeo Iordachi parcalab 
de Hotin, 301. 

Toderaşco Jora sulger, 238. 
Todereşti, 194. 
Todireni, 128. 
Todosă, 306. 
Todosia, 41, 150. 
Todosie, 45, 
Todosia hatmaneasa, 83. 
Tofan, 97. | 
Tofaua, 63, 139, 252, 255, 

258, 260, 262. 
“Tohatin, 44. 

> 

sulger, 

  

  

Tohin, 66. 
Tohin Maria, 88. 
Toma, 77, 207, 214. 
Toma vel vo?nic. de țara de 

jos, 175, 187. 
Tomeştii, 117. - 
Tomiţă, 65. 
Tomilă Ştefan, 114. 
Tomita Pintilie, 114, 
Tomşa Vodă Ştefan 3, 217. 
Topliţa, 125. 
Torda preut, 98. 
Totoești, 247. 
Trăisteni, 217. 
Trif, 306. 

Trifan, 215. 
Trifan lon, 186. 
Trohin vameş, 238. 
troianul-Vălceştilor, 129. 
Tronca, 29, 32. 
Trotuş apă. 32, 36. 
Trotuş, 25, 29. 
Trotuş, căpitan de —, 39. 

parcalab de — , 23. ţi: 
nut, — 97, 32, 35, 4, 
41, 49, 50. 

Tudor, 79, 117. 
Tudora, 21, 22, 43, 102,207, 

296. 

Tudoran, 269, 270. 
Tudosca, 207. 
Tudosia postelniceasă, 288. 
Tudosia, 119, 
Tudosie, 21, 31, 50, 178, 29%. 
Tudosie vornic, 32, 56. 
Tuduri neguţitor, 246. 
Tuliceşti, 43. 
Tupilați, 32. 
Turbăteşti, 93, 95, 101, 102, 

127, 132, 133, 134, 136, 
139. 141, 144, 145, 148, 
15], 153, 167, 179, 179, 
189, 190, 203, 296, 227,
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933, 231, 
295. 

"Turcuman Stef. 195. 
Tutova, ţinut —,. 31, 193. 
“Tutova (gura —) 312, 
Tutova, căpitan de —, 22. 
Tapovişa, 61. 
Tarigrad, 85. 
Tică Andrei camaraş, 42, 236. 
Ticşă Ursul, 209. 
Tiler, 291. 
Tilincă, 60, 206. 
Tilincoae Ştefania, 206. 
Timiraş Todiraşcu, 296. 
Tinpur, 991. 
“Ţira, 27. 
"Tira lonaşeo jicnienicer, 129. 
Title, 149. 
Tiţescul Echim, 115. 
Togve Mirăuţ, 29. 
Topa, 71. 
Tugulea, 193. 
Voica, î4. 
Turţueneasa, 43. 
Tutora, 272. 
Udre Măriuţa, 113. 
ughi, 7, 180, 201, 950, 251, 

300. 306. 
Uiua, 207. 
Uidești, 103, 121. 
Ulea, 123. 
Uliana, 94, 137, 141, 

189. a 
Unceşti, 209. 
Unsbeanul Gheorghe, 236. 
Ungheni, „ 286. 
Unguraşi, e 290, 
Ungureni, 81,.56, 104. 
Ungurul Mihai, 236. 
untu, dare, 52. 
Ureche Glig. vornic, 63, 
Urlaţi, 117. 
Ursache Gh. clucer, 24, sat. 
Ursache. vist. 58, 71, 204, 

211, 261, 268. n 

278, 982, -289, 

  

145, 

  

Ursul, 25, 34, 40, 51, 79, 
102, 3056. - 

Ursul vornic, 23, 30, 33, 56, 
-141, 167, 172, 176, 179, 
180, 9253, 276, 282, 984, 
307, 315, 316, 317, 318. 

Ursul pribagul, 81. 
Ursul Nicula 21. 
Ursu Const. 177, 
Uscaţi 56. 
vacă cu vile], 7. 
Vacotă, 185. 
Vacoteşti, 98, 219, 231, 981, 

282. 
Vaipan Isac, 135, 
Vălceşti, 13], 
Vâlcești vataman în—, 128. 
Valcovești, 74. 
Vălinei, 7,22, 58. 
Văleni, 46, 
Varlan, 34. 
Varlan vatav, 947. 
Varliş lonaşco, 119. 
Vârnav Vasile, 429, 
Vartic, 260. 
Vartie Ursul, 221. 
Vartolomei, 35. 
Vârtop, 195, 19, 

924, 230. 
Varvara, 63, 313. 
Văscan, 207. 
Văscan Slefan, 8i. 
Vâscani, 161, 163, 16%, 209, 

292, 993, 
Văsian, 21, 99, 61. 
Vasiian Iordachi vornic, 315, 

316. | 
Vasilache, 45. 
Vasilaşco, 63. 
Vasilea, 178. 
Vasile, 8, 10,19, 27, 29, 36 

56, 64, 68, 69,93, 95, 102, 

109, 190, 122, 131, 132, 
136, 132, 141, 144, 145, 

146, 147, 134, 156, 16], 

197, 321,
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110, 176, 178, 
189, 190, 200, 
215, 230, 239, 246, 
250, 959, 257, 962, 
271, 280, 306, 320. 

Vasile popă, 122, 192, 
Vasile bătrânul, 62. 
Vasile şoltuz. 88, 89. 
Vasile vataman, 9, 38, 39, 

40, 42. 

Vasile căpitan de curte, 68, 
267. | 

Vasile diac, 43, 167. 
Vasile 3 log. 204. 
Vasile hatman, 160. 
Vasile vornie țărei de sus, 

92, 39, 21. 

Vaslui, 16, 177, 194, 310.— 
mânăstirea cu hramul Us- 
penia, 14. -— mănăstirea 
Sf. Gheorghe, 16. — că- 
pilan de —, 36. ocolul 
târgului —, 14. ţinut, — 
31, 162, 192 967. 

Vaslui apa, 16, 162. 
Vasuteu, 105, 207. 
vătămanul, 2, 61. 
Veatreş Toader vornic, 95, 

30, 33, 195, 141, 180, 199, 
253, 258, 269, 317, 318. 

Vecin, 24, 925, 26, 54, 13, 
156, 199, 199, 293, 300. 

vecin «<a se da vecin», 319. 
— «mam dal vecin pentru 
o fată», 230. 

Veisa Dumitru uricar, 83. 
Verbeasa. 61. 
Verga, 98, 281. 
Verga Gh. 220. - 

Verga Stefan căpit. 98, 246. 
Verişani, 294. 
Vesel Vasile, 22. 

179, 
201, 

! Vicoleni, 80, 91, 

  

  

viaz, 125. _ 
Vicol (Ghicol) 43, 305, 

100, 
306. 
107, 

110, 161. 
Vilibeşti, 8. 
a vâna peşte, 235. 
Vitolt logofat, 254. 
Vitoltoae Tofana, 238, 

250, 255. 
Vivoreni, 304. 
Viaduţ 2 portar, 178. 
Vladnicui, 219. 
Vlatnic, 231. 
Vlaicul, 207. 
Vlasie popă, 102, 215. 
Vlăsineşti (Mihăesti), 59. 
Voico log. 82, 290. 
Voina vătămar, 35. 
Voineşti, 172, 179, 227, 938, 

245, 946, 247, 949, 950. 
252, 9254, 969, 210, 275, 
216, 217, 918, 919, 280, 

Volovăt apă, 113. 
Vorbiniscul. 61. 

1 Voroneț, 122. 
Vovidenia, &. 
Vrabie, 106. 
Vrancea, 160, 307. 
Vrăncean căpitan, 

193. 
Vreame căpitan, 274, 275. 
Zaharia, 57, 63. 
Zăhorenii, 113. 
zălog, 245. 

Zăluceni, 92, 135, 136, 
Zamentie vătah, 22, 39, 
Zamfir blănar, 76. 
Zamfira, 187, 264. 
Zane lon, 101, 133. 
zănoagă, 67. 
Zapaliţ, 44. 
Zaporojeni Cazaci, 126. 
Zavul, 70, 177. 203, 
Zavul Vasile, 237, : 

99, 32,
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Zbearea, 69, 97. 
Zbere Patraşco, 93. 
Zberea Cazac, 130. 
„zecea“ a lua de-a zece“ [2, 

216, 305. 
Zepalce, 14. 
/săreiu, 68. 
«la zi> 31, 107, a pus zi, 

10, 88. 
zi „hâriie de zi iau lepadat“5. 
zi «și au tuat zi să vie să-şi 

intrebi. 6$. 
Zlatari, 304, 
Zlodnica, 184.   

zlot „falcea un zloti, 9244. 
zloți, 178, 218, 311. 
zloți tătărăşti, 124, 157. 
zloli ungurești, 310. 
Zwmăul Gheorghe, 82. 
Zwmieni, 123, 
Zoica 207, 
Zota,. 68, 75, 390. 
Zota diacon, 68. 
Zota sulger, 258, 319. 
Zotina, 194, 197. 
Zugrat, mărăslire lângă Vas- 

lui, 14, 16, 310. 
Zvorişte, 124. 
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TABLA DE MATERIE 

6996 Mart 12 (regeste).—Stefan Vodă cumpără cu 400 zloii tătărăști jumătate din satul Zvorişie pe Siret la Dorohoi și-l afieroseste mănăstirii Moldaviţei. Se dau hotarele . ! 1078 lunie 2.—Insemnări cu mult posterioure asupra îm- părțelei de avere, şi curgerii neamurilor din Toader şi Isac Deâiul, din moşiile Tescureni Priporenea, Bunenii, Tomeştii, Dumuşenii de pe Volovăţ ot Dorohoi şi Starosilți . 7100 (1592).—Insemnări ulterioare puse supt acest an despre cum umblă în stâlpi satele Şătrăreni şi Crăciuneni, cumpărături lui Stefan Tomiţă . . . 7125 Mart 20.—Cartea lui Stefau Vodă Tomşa, pentru Gh. Zmăul, că are părţi de moşie în satul Rădeni jumătate din a 6-a parte din sus . . . 7138 April 2 Iaşi.—Alexaudru Radul Voevod milueşte mănăstirea Uspenia din Vaslui mitoh Zugravului din muntele Atos, cu hramut Sf, Gheorghe, cu o vie din faţa târgului, cu livezi și cramă, toate foaste domneşti . . 1142 Iulie 9, Iaşi.—Zapis de împărtală intre Mărica IJă- băşasca şi între Ion fiul lui Stefan vornicul asupra satului Şă- trăreni pe Jijia, în ţinutul Hârlaului . . 7153 Iulie 15 laşi.—Zapis prin care Parasca răposatului Gliga din laşi vinde cu 18 galbeni lui Tudor din Iaşi casele sale cu loc cu tot din uliţă din gardul lui Pava] vornicul si a lui Andronic . . . , i 7161 Mart 15 laşi.— Gheorghe Stefan Vodă înlăreşte lui Contăş diac de jitniceri dania socrului său Evstratie logofătul în satul Fetestii ot Hărlău , . , 7162 Ghenar 4.—Insemnări despre 4 zapise prin care Tanasă din Făurei zălogeşte la Grigorcea din Micşineşii pă. mântul său din Făurei, fost şi lui zălogit de Matei Cămăraşu| încă de pe vremea lui Irimia Vodă pentru un galben, cum și alte vânzări tot în Făurei . , - 7162 Ghenar 21.—Zapis de Vânzare prin care Arsenie a lui Ghervasie vinde lui V. Gligorrea din Micsineşti (azi Deleni, Fălciu) 3 pământuri şi jumătate din Micşineşti, câte un zlot tătărăsc pământul . . . . 7162 Febr. 8 laşi.—Gheorghe Stefan Vodă dă carte de slăpânire lui Bogza Lupul cămăraş asupra moşiilar Unguraşi și Cacăceni, cumpărătura lui Voicu log. de la Dămiaa vist. 7162 Febr. 16 Iaşi.—Cartea lui Gh, Stefan Vodă catră Dumitraşeo parealab de Gugeşti şi Burghelea din Tabălăeşti 
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pentru pâra dinlre Pană Drăguş şi Nastasia Baico pentru He- 
reni (Muşălești), zisă că ar fi fost cumpărală de Baico de la 
Ciurea 

7169 Mart 23 Iaşi. Gheorghe Stefan Vodă dă şi întăreşte! 
mănăstirei Dragomirna siăpânire asupra satelor Nicşeni (Iâr- 
lau), Gratineştii (Hârlău). Rusciorii, Salce şi Bârnova (Suceava); 
de şi şi-a pierdut privilegiile cu prădăciunea Cazacilor lui 'Ti-: 
muș Hmilinski . . , , 

7162 Aug. 14 Iaşi.—Cartea gospod a lui Gheorghe Stefan 
Vodă dală lui Gligore Comisul să-şi ţină părţile de ocină din 
Moic ești . . . . 

7163 Mast 5.—Zapis de vânzare, prin care Toader a lui 
" Nastasă din Vicoleni, vinde visternicului Dumitraşeo toată par- 

tea lui din Pomârla cu 92 lei . . . 
17163 Mart 6 Bacău.—Zapis de vinzara prin care Stefan 

Loghin şi ai lui vind lui D. Grecul o poiană şi cu loc de pri- 
sacă la Sohodol, cu 35 lei . . . 

1163 luni 14 laşi.— Gheorghe Stefan Vodă serie carte la 
Gavril Saul de Procelvie: şi Toader de Nedeiani, pentru a re- 
gula în pricina din Turbăteşti între Corlat uricarul şi răzeşul 
său Oancea , . . . 

1163 Iulie 24 Iaşi.—Cartea gospod a lui Gheorghe Stefan 
Vodă câtră Toderaşeo din Soleşti pentru a face platu lui Gli- 
gorie biv comis din partea ficiorilor lui luraşeo a Dochiei pen- 
tru 2 cai, luați când răscoalele fără de ispravă . 

716% Oct. 13, Iaşi.—Gheorghe Stefan Vodă întăreşte lui 
Simeon fiul lui Damitraşeo din Şeleşeu cumpărăturile făcute 
în Şileşeul de jos, de la luraşco Steclă cu un cal bun a 60 lei 
și de la Sârbea femeia lui Gavrilaş pentru 50 lei. . 

7164 Noemb. 28 Iaşi.—Zapis de vânzare prin care Toa- 
der ginerele lui lonaşco Mâoja cel şehiop a vândut lui lonageo 
Rusul vel logofăt cu 350 lei partea lui din Voineşti, o jumă- 
tate sat . . . . . 

1164 Febr. 26 Iaşi.—Cartea lui Gheorghe Stefan Vodă 
cătră vătămanul şi sitenii dia Avrămeni să asculte de Iorda- 
chi biv visternir, căci domnia iarăşi i-a dat lui, şi vornicul 
pus de domn să naibă nici o treabă . . 

7164 Mast 6 Iaşi.—Gh. Stefan Vodă dă şi întăreşte iui 
Dumitraşco Groze părţile lui din Dăneşti şi Şovărcaui pe Prut 
o treime din o treime danie de lu unchiul său Gligori Groza 
si o treime din o treime cumpărătură de la Ioava, fata lui 

Aguki, nepoata Kelsiei cu 95 taleri bătuți , , 
7164 Iuli 16 Iaşi—Gh. Stefan Vodă serie lui Mihai şi 

Florea din Sontăneşti să meargă la sat la Trăisteni şi să a- 

leagă părţile de ocină ale lui Ion despre alți răzeși . 

7164 Aug. 20 Iaşi.—Gh. Stefan Vodă dă rămas pe C. 

Mitelea si Alex. Bordea în pâra ce au făcut cu Contăş cămă- 

rasul pentru jumătate sat de Stroeşti, ot Falciu, hotărând a 

intoaree cumpărătorilor preţul vinzării fără ştirea lui, şi luând 

minciunoase 8 hărtii de plata dabilelar . . 

7165 Sept. 20 Iaşi.—Gheorghe Stefan Vodă întăreşte lui 

C. Macri fiul lui Nicoară nricar, ai săi drepti îigani, cumpărati 

de moşul său Chiceră Irimia diac de la Bnenskie parcalab 

supt Păţru Vodă Schiopul. : , . 
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7165 Sept, 22 Iaşi.—Gheorghe Stefan Vodă serie carle 
lui Nievar diregătorul din Bereşti pentru nişte vecini ai lui Bu- 
huş logofătul din Peleliuci. iraşi de el la Bereştii lui Gheorghe 
hatmanul, să-i trimeată tot la Peletiuci , . 

7165 Noemb. 3,—Zapis de danie prin care Stefan Văsean 
din Ungureani dă danie lui Gligoraşeo Gherman nepolul său 
partea lui din Pomârla . . . 

7165 Noemb. 4 Ilaşi.—Zapis prin care Gavril Brăescul se 
împacă eu Dumitraşco postelnicul sa ţie el jumătate din Co- 
bâla, iar Dumitraşco altă jumătate căpătată de la Gociul 

7165 Ghenar 12 Iaşi.—Zapisul marilor bueri de divan prin 
cari adiverese cum Gheorghe Stefan Vodă a cumpărat cu 350 
taleri bătuti cinci părţi din Concești de la Irina fata lui Ioniţă 
din Vrancea . . . . 

7165 Mart 2 laşi —Gh. Stefan Vcdă întăreşte lui Carp 
Lungul biv armaş stăpânirea pe Ciureşti, ot Iaşi, pe Prut, cum: 
părat de la Iorga postelnic cu 50 boi, 59 vaci "cu vitei şi 17 
vati grase . . . , 

7165 Mart 5.—Zapis de vânzare prin care Toader ficiorul 
lui Năstasă din Vicoleni vinde lui Dumitraşeo visternicul par- tea lui din Pomârla cu 92 lei , . . 1165 Mart 12 Iaşi. —- Gheorghe Ştefan Vodă iutăveşle lui Dumitrașco vel postelnic jumătate sat de Cobâla ot Hâvlăa, data lui danie de la Gotiul diac din Lozeni, care şi el a avut'o întăiu danie de la Nicuriţă bhatinan și apoi a plalito cu 200 „taleri hătmănesei Todosia 

7165 April 15.--Zapis de zalogitură prin care Cristoue cămănărița se dă datoare la Toader Mânjea cu 25 zloți pentru .25 fălci de fân, a un zlot falcea şi tot un zlot ciubărul de bere 
1165 luli 28 Iaşi.—Gheorghe Stefan Vodă serie carte la louaş şi Vasilie Leţeo pentru pâra lui Racoviţă Cehan logo- „fătul cu răzăşii săi din Dobroslăvesti pentru părțile sale de ocină a patra parle din sat . . „7166 Sept. 25.—7/apis de vâuzare prin care 'Toderaşeo Timiraş şi ai lui vând cu 60 lei egumenului mănăslirei de la Caşin pariea lor din Conţțaşti . . . 1166 Dec. 2 laşi.—Gh. Stefan Vodă dă rămas pe Pa- traşco Botez ficiorul lui Vasile Dinga în judecata ce a avuteu Vasile Mălaiu penlru nişte poeni din hotarul Hilişenilor pe Su- ceava, ce le zicea Botez că sînt de hotarul Giurgeştilor. Ne: niul log. ul 2-le cercetează pricina. Mălaiu pune jerăe 12 zloți 7166 Ghenar 23.—Mărturia hotarnică a boerilor rânduiți de Vodă să aleagă hotarele moșiei Hănţeştilor despre alte mosii megieşite . Pi . NA 1166 Febr. î2 Iaşi.—Cartea gos «d a lui Gheorghe Ghica Vodă cătră Patrasco din Butesti să Tinasco din Micesti să-şi tina părţile lor din Nisporeşti * . ” . ” . „1166 Febr. 18 Iaşi.—Zapis prin care Vasile şi Alexandra ai lui Stefan Simentanul vând lui Ion Prăjescul sulger cel mare partea lor. din Văscani ot Roman cu 50 galbeni de argint . 7166 April 14 Iaşi.—Cartea lui Gheorghe Ghica Vodă pentru călugării de la Hangul să-şi ţie helesteul de lâugă Târ. gul-Frumos, făcut danie de Miron Barnovskie Vodă, de și fusese luat pe sama doinniei de Gheorghe Stefan Vodă ” 
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„1166 April 14 Taşi.—Gheosghe Ghica Vodă dă din nou 

mănăslirei Ilangului hălezteul de lângă Târgul Frumos. dăruit 

de Miron Barnovskie Vodă, după ce fusese luat pe sama domniei 

de Gheorghe Stefan Vodă . . . 

„7166 Iunie 12 (laşi).—Gh. Ghica Vodă întăreşte lui State 

vel visternie satul Epurenii pe Jijia cumpărat parte de lu Orăş 

hatman, parte de la Grama jitnicer şi de la sluga acestuia de 

la Petru . . . 

1166 Junie 18 Iaşi. Zapis de vânzare prin care Anita şi 

cu ficiovul ei Dumitraşco vinde lui Dăvid vel comis cu 30 lei 

partea lor din Şerbeşti la Vaslui . . 

, 7167 Sept 10 (1659).—Zapis de vânzare prin care Siratul 

ginerele lui lonaşeo vinde lui Tohilat dea Grumăzoae (Ochiteşti) 

partea lui despre preuteasa popii lui Gheorghe cu 20 merță 

(10 merţa de meiu, şi 10 de secară) a un ort merţapeste toi. 

5 lei , . . . 

7167 Oct. 13 laşi.—7apisul prin care lon Hăbăşescu par- 

calab de Soroca dă lui Dumitraşeo Nacul postelnic parlea lui - 

din Pomârla, cumai să scoată zălogul pus la Ciogolea stolnic, 

şi î-a mai dat şi un armasar turcesc - . 

1157 Oct. 14 Iaşi.—7apis prin care lon Haăbaşăscul biv 

parealab dă partea lui de acină din Pomârla lui Dumilraşco 

Nacul post. pentru un zălog de 20 lei platit de Nacul lui Pa- 

iraşco Ciogole vel stolnic . - . 

7167 Febr. 1 Isşi.—Zapis de vâuzare prin care 'Toader 

ginerele Mânjei cel şehiop viude cu 350. lei partea lui din Voi- 

nesti lui lorga zet Fulger, de oare ce lonaşco Rusul nu apu- 

case â plăti toti banii “ . . . 

7167 Febr. 1 laşi.—Zapis de vânzare prin carc Nastasia 

iupăneasa lui lonaşeo Rusul biv logofat şi cu fii să a vândut 

lui Iorga vameş cu 500 taleri jumătate diu Voineşti . 

“461 Mart 14 laşi.— Gheorghe Ghica Vodă întăreşte lui 

Iorga vameşul cumpărătura ce a facut cu 500 taleri în jumă- 

tate de sat Voineşti de la Nustusia jupăneasa lui lonaşco lu- 

sul biv vel logofăt . . “ . . 

1167 Maiu 13 Laşi.—Gh. Ghica Vodă dă carte la mâna îi 

Săcheloae să-şi ție satele ce i le-a dat barbatul ei la "moarte, 

iar C. Buhuşel să m'aibătreabă. . . . 

7167 lunie 17. Hăleşteeni.—Zapis de vânzare prin care 

on ginerele lui Gavrilaș, fiul tui lacob Moţoc vinde lui Ion 

Prăjeseul vel vist. cu 120 lei partea lui din Văscani 5 case, 

şi 3 case din Oncești . . . 

7467 Iuli 6 Iași.—Cartea lui Gheorghe Ghica Vodă dată 

lui Costantin Stănilă din Jumătăţeni ca să fie tare de a sa- 

roci pe răzeşi pentru o moşie ce-i în hrisov pusă fără ispravă 

71167 August î Iaşi.—Zapis de vânzare prin care Gligo- 

ras Gherman biv parcalub vinde lui Dumitraşeo visternirul 

partea lui din Pomârla, dată lui de uachiul său Stefan de Un- 

gureni pentru 16 lei si un cal biin hiciuluit 18 galbeni E 

7168 (1660) laşi.—Cartea lui Stefan Vodă Lupul scrisă 

in pricina dintre Maeri şi Costantin pentru moşie în Giumătă- 

teni, poruncind să dovedească vânzarea cu marturi , „. 

14168 Febr. 4 Iaşi.— Ștefan Lupu Vodă întăreşte lui Bucioc 

sulger cumpărătura ce a făcut în satul Dumeni pe Prut ot 
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  Hotin cu 200 lei de la Stefan Brăescul biv medelnieer şi fraţii săi Gavril şi Alexanduu ficiorii lui V, Brăescu . 1660 "Mart 14,—Zupis de vânzare prin care Radul Şerban logofat, vinde lui Pana: Filipescu vel visternie partea lui din Nenciulești, jud. Elhov, 278 slânjeni câte 80 bani stânjenul şi 5 vecini câte 10) ughi unul pentuu un împrumut de bani NE 7168 Mart 29 Iaşi.—SŞtefun Vodă Lupul serie lui Donici şi Guţul să socotească pâra dintre 2 răzeşi şi Sekeloae pentru o împresurare în Nisporeşti . PI „. 7168 April 10 Iaşi.— Cartea gospod a lui Stetan Vaszile Vodă cătră Danici din Oboroceni şi Onuţul din Miteşti pentru jalba lui lon Bandur şi Patraşeo din Muncel contra Sacheloaei că le ţine părţile lor de moşie şi direasele. cum şi contra lui Boul bir vornic . . . : 7168 April 15 Jaşi.—Stefan Vodă Lupul întăreşte lui Corlat Vasile uricarul trei părți din Văcoteşti supt bucovină, la ținutul Cărligăturii, din care una cumparală de la Mărica sora Mânjei uricarul cu 35 taleri: alla lăsată danie de Dokia sora Mânjei, hină-sa: şi a ireia întoarsă de la Gh. Vergu de Procelniri cu 46 galbeni . , . 1168 April 20 Îaşi.— Stefănită Vodă Lupul întăreşte vân- zarea satului Taranca ot Cernăuţi. ce o fac frații Radul vel stolnie şi N. Abaza sulger al 2-2, fii lui Gavril Lupu hatman, cătră Pascal vist, al 3-a, în pret de 45% ughi, ce şi lorle fusese cumpărătură de lu Ileana soția lui C. Ciogolea biv vel spatar 7168 Mai 13 Iaşi.—Cartea Ii Ste fan Voda prin care ju- decă ca Chiriac biv parcalab să întoarcă banii pentru partea din Priporeni ce a cumpărat de lu Mărica. 'Tofin, Butucea fară ştirea Dediuleştilor : Touder, Istratie şi Dimicie . 7168 Iunie 16, iuşi.— Stefan Vodă Lupul serie carte Ja Onuţul. Guţul şi Stefan să adune vumeni pentru a socoti păr- ţile lui Boul vornicul despre Pătraşeo din Muncel, pentru care au avut pâră : . , . . 7168 Maiu 28, laşi.— Zapisul de mărturie prin cari boerii de divan mărturisesc cum Dionisie Dediul cu ale Ini semințe: nii Deduleşti au dat lui Chiriac biv parculab 24 Jei pentru ni- şte locuri cumpărate de el în Priporeni, cum şi patru bui şi o vacă de la Chiriţă unchiul Deduleştilor . . 7168 lunie 23, Nisporeşti.—Serisoarea Neaniului logofăt al 2, pentru pricina unei curături de fânaţ în Nispareşti, cură- tită de Cazan, ginerete popei Lupşa şi vândută de Cazan Bou- lui vist. supt Ieremia Vodă. Se dă câştig urmaşilor Lupşei cam şi Săkiloaei 

Ni ” - , 7168 Iuli 8, Iaşi.—Stetan Vodă Lupul dă carte la mâna lui Putraşco şi Ion să-şi ia de a zecea in tot venitul de pe Nisporeşti, şi' din cânipă și din cuvechiu . . 7468 luli 24, laşi. —Stefan Vodă Lupul serie vătămanului de Iugani că a dat satul luganii lui Dumitraşeo parealab de Soroca, de oare ce femeia lui Aniţa îl avusese danie de la Ur- sul Vartic şi de la Ana ; deci să asculte de e]. . . 7168 Aug. 9, luşi..— Stefan Vodă serie carte gospod lui Ta- bun de zlatari să aleagă cumpărăturile lui Gligore Bucium, din Vivoreni, căci oamenii îl cosese fără direptate . . 7168 August 24, Iaşi.— Cartea gospod a lui Stefan Vedă 
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cătră Simion Nohot să cerceteze pricina dintre Crucean şi Ga- 
pie şi Postolaki Papoteaiul pentru moşie la Albeşti şi Hăceni, 
cumpărată cu o vacă cu vitel şi o cergă A . 

„7469 (1661) Bogdănesti.—Zapisul lui Costantin şi Nasta» 
tasiei priu care vând partea lor din vadul Popei îi Lăzăroae 
cu 2 ughi 

7169 Sept. 18, laşi. Stefan Vodă Lupul dă carte îi Să-: 
cheloae stolniceasă să-şi ia de a zecea din pâne din Nisporeşti 

=
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7169 Oct. 13, Iaşi.—Stefan Vodă lupul rândueşte hotar- 

nic pe Cristea parealabul de Suceava să vină şi să aleagă ho- 
tarul moşia Bereştii despre vecini . . 

2169 Oct. 24, Bogdăneşti,—Zapisul prin care lupul şi 
Nastasia vând lui Vasile cu 6 taleri partea lor din vadul Po- 

pei cu gârla pănă la moară . . . 

1169 Februar 16, Bogdăneşti.— Zapisul prin care Gligore a 

Mihului fiul Sofroniei vinde o prisacă şi un prilog la pivniţă 

cu 27 potronici . . . . 

1169 Mart L.—Zapis de vânzare prin care Magda şi ai ei, 

toli strănepoţi lui Gherman, vînd lui Corlat uricarul părțile 

lov din Nedeiani eu 25 lei bătuţi . . 

7169 Mart 20, Iaşi.--Serisoarea lui Toma Cantacuzino vel 

dvornie ţării de jos în pricina pârei ce-a avut la Vodă Paseul 

cămăraşul de lumini cu Oancea pentru biserica din Turbă- 

teşti, făcută de unchiul lor Marco . . . 

7169 April 19, Iaşi.—Stefan Vodă Lupul întăreşte lui 

Corlat uricarul stăpânirea în Turbăteşti pe partea cumpărată 

eu protimisis de la Lucoci şi Sofronia, ficiorii Nastasiei Căzăcoae 

7169 April 12.—Zapis de danie prin care Tofana nepvata 

Nastasiei Cruceoae, dă vornicului Gavril Costachi partea sa de 

mosie din Horgeşti pentru ajutorul dat ei la foamete mare 

şi nevoe , . . * 

1169 Maiu 1, Dorohoiî.—Zapis de alegere a lui Ilie Go- 

ciul din Lozeni pentru neajuusul stâlpilor de moşie a lui An- 

dronie şi Coste Căzăcescul , . . 

17169 Mai 1, Dorohoi.— Zapis de împărțala prin care lie 

Gociul din Lozeni, potrivit cărţii gospod alege şi împarte mo- 

şiile lui Andronic cu ai săi şi intre lonaşeo Căzăcescul, luân- 

du-şi fiecare stâlpii săi ; Andronie să-și ţie o cincime din stâl- 

pul lui Boldur şi al Prăjăscului şi Ionaşeo jumătate din o cin- 

cime stâlpul Mârzei . - . . 

7169 Mai 9, laşi.— Cartea iui Stefan Vasile Vodă serisă 

vornieilor de Dorohui să împartă şi vecinii de pe Pomârla, în- 

tre Andronic şi Coste Căzacescul , , 

7169 Maiu 15.—Zapisul Erinei femeia Gligorcii, fata îi 

Pătrăşeoae prin care vinde purtea ei lui Apostol Golăe cu ii 

lei din bătrânul Pătrăşeoae . N , 

1169 Iunie 22, Iaşi.—Carlea gospod a lui Stefan Vodă 

cătră 'Toderasco de Soleşti și Ionaşco de Boldeşti şi Toader 

de Pureişani şi Ivimiia de Micleşti în pricina dintre Gligore 

paharnicul cel mar€ şi Apostol Golăe pentru jacul casei, buca- 

telor şi vâuzarea unui hăleşteu cu peşte ai 
1169 Iunie 22, Iaşi.—Carlea lui Stefan Vodă călră Gligori 

paharnicul cel mare să-şi ție în Popeşti părţile lui Mie ăut: Iu- 

raşeo, Vasile şi Apostol Golăe frați, căci că i-au luat 2 cai și 

alte mulie când jucurile . - . 
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7169 Talie ai, laşi.— Cartea gospod a lui Stefan Vasile Vodă pentru alegerea. părţilor de moşie a lui Gligore păharni- cul cel mare, din Popeşti, Burdugani, luind de la oameni de a zecea . - , . Ă . 7170 Aug. 18, (regeste).— Stefan Vodă, întărește vâuzarea ce Magda face în Nedeiani cătră Corlat aricarul jumătate din a patra parte . A , a E 7170 Ghenar 3, laşi.—Zapis de mărturie a velitilor boeri, prin cari marturisesc cum Thecna, egumenul Caşinului a vân- dut Măriei sale lui Dabija Vodă 3 părţi din Conţeşti ot Putna cu 500 taleri A . , e 7169 Ghenar 11, laşi-—Evstralie Dabija Vodă, dă câştig călugărilor de la minăstirea Zugeatul zidita de Vasile Vodă Lupul în hotarul târgului Vaslui, asupra iazului cu mori cum: parat de Vasile Vodă cu 100 zloți de la fiii Băisanului , . 7170 Ghenar 25, laşi.— Zapis prin care David, Savin, Dro- nea şi Toader Hermeziul, nepoți Civgoleştilor dau lui Dumi- traşeo biv visternie peniru 62 lei. datoria unchiului lor Ciogolea - părțile lor din Pomârla . . : 7170 Februar 7, Iuşi. — Evstratie Dabija Voda dărueşie mănăslirei cu hramul. SE. Gheorghe de lângă târgul Vaslui, me- toh mănăstirei Zugraf din muntele Atos un vad de moară cu mori gata în Vaslui, fauste domneşti . a 7170 Mart 13.—Zapis de zălog prin care Stefan şi Chiriac din Căţeleşti pun zălog la mâna lui Iordachi spătaruj peutru 20 lei partea lor din Vărtop . . . 7170 Mart 20.— Zapis de vânzare prin care Stefan al Chi- ranei, nepot Grigăi vinde lui Dumitrașco vist, o. treime din ju- mătate din stâlpul Prăjeseului cu 34 lei . . 7170 April 23, laşi.— Cartea lui Istrate Dabija Vodă că. iră parealabii de Fălciu şi eatră Lupul avmăşelul să urmărea. pe Holtenie, contra căruia s'au jăluit Enake şi cu Patraşeo, 

închiși în temniţă, că i-au fost dat lui Toltenie 13 epe cu oi 
şi 2 boi pentru bucatele păgubaşilor . . 

7170.April 25.—Zapisul prin care Postolachi adivereşle 
că îma lor Avrămia vânduse lui Cruceanu pariea ei din Albeşti 
şi ITăceni pentru o vacă cu vițel ȘI 0 cergă, biciuluite 7 lei, şi 
4 lei baui. Apoi ficiorii Avrămiei întorcină moşia de la Cru- 
cean şi, şi neavând bani de dat, Vodă a dat moşia tot a lui 
Crucean -, . . . . 

, 7170 Maiu 3, laşi.—Zapis de vâuzare priu care Stefan şi 
ai lui, strănepoţi Cozmci cel bătrân vând lui Solomon Bărlă= 
deanul vel visi. partea lor din Nedeiani, a patra parte cu 50 lei 7170 Mai 15, laşi.— Evslratie Dabija Voda întăreşte lui 
Alexa ficiorul popei lonaşeo, nepot lui Nicoară Ciocârlie cum. 
părăturile sale din Conţeşti şi Găişleni pre zapise de mărturie 

7170 Iunie 4, Iunie 4, laşi.— Zupis de mărturie de la di- 
vanul gospod cum a cumpărat Mihai vatav cu 790 lei satul Po. 
brăleşii ot Cernăuţi de la Miron Bucioe vel stolnic şi acesta 
de la Gu. Prăjescul 

. . ” . 
__„ 7170 Iunie 6, Iaşi.— Evstralie Dabija Vodă dă si întăreşte 

mâvăstirei de la Aron Vodă, din țarina Iaşilor o parte de loc 
din hotarul târgului Iaşilor, arătânda-i holarele . 7179 funie 10, laşi. —Zapis de danie prin care Titiana fe 
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meia Oancei, fata lui Toader din Turbăteşti dărueşte mănăsti- 

rei din Dealul mare părţile ei din Turbăteşti din jumatatea 

in sus , . , . . 

7170 Iunie 15, Iaşi,—Evstratie Dabija Vodă 0ă carle la 

mâna lui Ene postelnicul şi călugărilor de Ja mănăstirea Dea- | 

Jal Mare să-şi pue socotitor în Turbăteşti ca să leia de la oa- : 

meni de u zecea, din partea Oancei . . 

1170 lunie 15, laşi.—Zapis de vânzare prin care lonaşto 

vel hatman cu ai lui toţi nepoți lui Berezan vinde lui Solomou 

vel visternic cu 61 lei părţile lor din Nedeiani şi din stâlpul 

lui Berezan . . . . 

17410 Iunie 22, Iaşi.—Isirali Dabija Vodă întăreşte lui 

Toma Cantacuzino vel vornic de ţara de jos cumpărătura ce a 

făcut în satul Bădeştii, de pe Moldova, de la Onuţul, Vasile 

onaşco și Ana cu 19 jumatăte galbeni , . 

1110 Iuli 23, Iaşi (regeste).—Evstratie Dabija Vodă serie 

slujitorilor de Bacău să lese în pace de ori ce dajde măn. Mes- 

feacăn a lui Gr. Hăbăşeseul biv vel paharnic. . 

7170 August 1, laşi.—Evstralie Dabija Vodă dă şi întă- 

reşte lui Racoviţă Cehan vel logofăt drepţii săi ţigani holopi 

(robi) moşteniţi de la nuchiul său lonaşco Cehan după zapise 

de danie de la alţi domni . . . 

7171 (1663).— Zapis de vânzare de ţigani. prin care jupâ- 

neasa Ancuţa vinde lui Coman căpitan o copilă de ţigan de 

2 ani drept 5 zloți . . . . 

7471 Oct. 42, laşi.— Divanul veliţilor boeri dă zapis de 

mărturie cum Evstratie Dabija Vodă dărueşte mănăstirei lui 

Aron Vodă un loc din hotarul Iaşilor pentru hrană . 

7171 Ghenar 8, laşi.—Zapis de danie priu care Nastasiu 

Sarea, fata ai Grebencioae dă danie mănăstirei de la Dealul 

Mare a lui Iane Iladămbal vel postelnie, partea sa din satul 

Turbăteşti . . . . 

1111 Ghenar îl, laşi.—Zapis de vânzare prin care ne- 

poții Grozavei, nepoată lui Tatar, vind lui Solomon Bâvlădea- 

nul vornicul cel mare de ţara de jos pentru 40 lei părțile lor 

din Nedeiani . .. . . 

1111 Febr. 18. Iaşi.—Evstrătie Dabija Vodă judecă pri: 

cina dintre T. Perjul şi Paraschiva lui lon Prăjescul ce au. 

fost vornie pentru nişte părti de acină din Vascani și Oncești. 

Se dă rămas pe T. Perjul, eu juratori: iar Paraschiva Prăje- 

scul pune ferăe 24 zloți , , , 

7173 Febr. 27, laşi.-—Zapisul de vânzare prin care urma- 

şii lui Miron Ciogolea elucer: Stefan Boul. Savin, Toader Her- 

îneziul, Petre Drone şi Isac Vaipan vând lui C. Motoc biv vel 

spatar parealab de Hotin părțile lov din Epureni pe Jijia cu 

50 lei . . . . 

1171 Mart 22, laşi. -Zapis de vâuzare prin care străne- 

potii lui Tătar pătrânul din Mogoşeşii. laşi, vând lui Solomon 

Barlădeanul cu 4 galbeni părţile lor dia Nedeiani ot Cârligăe 

tura două părți din a patra parte . , - , . 

7411 April, laşi.—Cartea lui Evstratie Dabija Vodă cătră 

Gavril Brăescul biv vornie şi Simeon din Hilişeu să aleagă şi 

să hotărască părţile biv vișternicului Dumitraşeo din Pomârla. 

1471 April 9, Iaşi.—Evstratie Dabij. Vodă întăreşte mă- 
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„nBăstirei lui-Aron -Vodă:'din.țarina Iaşilor cu urie mare - toate 
daniile şi miluirile de: moşii,.vii- şi ţigani .da la diferiți: domni 
şi feţe boereşti 

7171 Maiu 3, Iaşi.— Cartea -gospod a lui Evstralie. Dabija. 
Vodă eătrâ Costantin din Neguşani pentru pâra ficiorilor -Be- 
«hei din Bogdănești pre ficiorul. Gavrilei pentru 7 boi, o vacă 
cu vitel şi un leu bani, iar pe ficiorii lui Dolie pentru 2 lei 

1171 Main 22, laşi.— Evatratie Dabija Vodă dă carte la; 
mâua lui C. Moţoe biv vel spatar părealab de Ilotin să-şi stă- 
nească părţile din Epureni pe Jijia tinulul Iaşilor, campărate 
de la Cingoleşti, iar lui Miron Ciogulea clucer cumpărătură de 
la Andrei din Epureni , , : . 

7171 lubie 10, Iași.— Titiana. Oncioae fata lui 'Tador. din 
Turbăteşti dă ea şi cu feciorii ei toulă .partea lor din sat, din: 

Pag. 

180 

20 

136 

Turbăteşti, cu hăleşteu şi cu o biserică, mănăstirei din Dealul . 
Mare pentru a fi: pomeniţi la jerifelnie . . 

7171 Iunie 10, :(regeste).--Davia ce face Tiliana. femeia 
Oancei din Turbăteşti cu fii ei în Turbăteşti de la Cârligătura 
călră mănăstirea Dealul -Mare.a lui Iane Hadâmbul . 

7171 Xunie 16, Iaşi.—Evstratie Dabiju -Vodă da rămas pe 
Stelau Verga biv căpitan în pâra. ce-au avut cu Vasile Corlat 
uricar pentru părţi din Vacoleşti cumpărate rău de Verga de 
la neamurile lui- Corlat.. Se plateşte fierăe și se ameninţă cu gloaba de 12 boi cine a mai deschide pâva . . 7171 Aug. 5, laşi.—Evstralie Dabija Vodă da şi întăre- 
şte mănăstirei din Dealul Mare dania de moşie, iaz şi o hise- vică din Turbăteşti. făcute. de Titiana, femeia: lui Oancea 

7171 Aug. 5, Iaşi.—Carle de adeverire a veliţilor boeri cum a dăruit Titiana femeia Oancei partea sa din Turbatești mănăstirei de la Dealul. Mare, un heleşteu, biserica. şi .0 easă,, 7172 Sept. 2, laşi. — Zapis prin. care loan şi cu Stefănia, dau danie partea lor'din Turbăteşti mănăstirii diu Dealul Mare a lui Iane Iladămbul postelnic pentru sufletele lv» . „7472 Dee, 20, Iaşi.—Zupisul prin care Toader Costea şi „cu ai săi zălogese lui Toader Bostan din Ocnă, peutru. 100. lei partea lor din Curiţa, din Ciungi, căci că şi-a platit o moarte ide om, făcută de. ficiorul său de Tiro . 7172 Ghenar 10, Iaşi. Evstratie Dabija Vodă dă şi întă- reşte lui Ion Pisoskii dania fratelui său Toader Pisovskii asu- moşiilor sale de la Vârtop şi 2 fălei de vie la Cotnari . | 7412 anuar 27, laşi. —Evstratie Dabija Vodă dă şi întă- reşte lui Statie vel sulger părțile sale din Epaureni,.pe. Jijia, de pe femeia sa Crăstina, fata stolnieului Grama, nepoata. ui 0: răş hatman . . , . A 7472 Febr. 1, laşi; Zapisul. priu care Văsian şi Tudora a Măgdalinei vând lui Neculai Buhus vel lugofăt. partea lui Si- mnion Cojan . . 
7122 April 27, Iaşi, —Zapisul pri care Văsian şi Todora vând lui Neculai Buhuş vel logotăt par na şi - 

șie din Partinești 3 logotă partea lor de ocină şi mo 
7173 Sept. 28, Cernăuţi --Zapis de danie prin car 

„dl ă năuți.- prin care. Toa- der a lui. Nastasă din Vicoleni dă lui Dumitraşcu visternie păr-. tile lui din Pomârla să le ție el cu tot. venitul lor 7173 Octombrie. 1 8, laşi.—Cartea lui: Evstratie Dabija. 
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Vodă prin care serie lui Vasilie Căpitanul de Curte pentru-pâra 

lui Zota Burnaz din Ivăniţeşti pre Nicola. Zgâreiu din Creţeşti 

Tudurei Gănţoae moş Neculei cătră: Drăgan moşul Zotei a-şi 

stăpânj moşia da'ă -danie . , Ă 

1173 Noem. LI, Iaşi.—Zapis de vânzare prin care Stefan 

Soliiman croitor: din laşi vinde lui Jane Hadambul postelnicul 

partea lui. din Nedeiani ot Câ:ligătura jumătate de sat din a 

paira parte din jumătate de sat cu 60 lei bătuţi . 

7113 Dec. 28, laşi. Zapisul prin - care TLoderaşeo Iorga 

şi mama lui Alexandra: stoluiceasa, sora posteln. Iorga : vând 

jui Duca vel visternie satul Bihiceni din Fălciu în gura Crasnei 

pe apa Bârladului, cu preț: de 400 lei . " , 

7473 Ghenar 2 laşi. Evstratie Dabija Voda întăreşte Dincăi 

visternicul, cumpărătura ce a făcut în satul Babicenii pe Bâr- 

lad în gura Crasnei, cu 400 lei de la. Alexandra lorgăi stolni- 

cul şi ai săi . . . . 

17473 Ghenar 12, Iaşi.—Zapisul lui 'Toderaşeo ficiorul Ior- 

găi biv stolnic şi Alexandra sora Torgăi, prin care vâud lui 

Duca visternieul satul Băbicenii, din Fălciu la gura Crasnei cu 

400 lei, după ce fusase dat de zestre surorii lui Maria, şi 

luat. înapoi după moartea ei, ca una: ce n'a avut copii cu băr- 

batul ei Andonie blănarul . . . 

7173 Ghenar 15, Luşi,—Zapisul pria care luraşeu a lui 

Ion :Dragul vinde lui. Neculai Buhuş vel logofăt zece pământuri 

din Hărtaneşti de la Totruş din bătrânul Dragotă . 

1173 Ghenar 15, Iaşi.—Zapisol prin care Neculai Şandru 

şi cu Protasia. și alţi ai lor vând lui Niculai Buhuş vel logofăt 

părţile lor din Hârtâneşti şi anume jumătate din a patea parte, 

din partea lui Pleş din bătrânul lui Ilartan . 

7413 Ghenar 15 Iaşi.—Zapis prin eare Irimia şi cu fra ii 

sai, ficiorii lui' Toader Pintilie . vând lui. Neculai Buhuş vel lo- 

gotăt partea lor din Hărtăneşti din bătrânul Dragotă . 

1173 Fevr. 95, laşi.—Zapis: de aşăzătură între ficiorii lui 

Lupaşeo Bucium şi orga vameş peutru' giumătate sat de Vui- 

neşti, cumpărat de Iorga de la jupâneasa lui Ionaşco Pascal log. 

1113 Mart 5, Laşi.—Zapis de danie prin care Magdalina 

călugăriţa şi ai săi dau lui N. Buhuş vel logofăt un loc de pri- 

sacă în obârşia Crasnri . . , 

7413 Mart 14, Iaşi.—Zapis de zălog prin care Matei că- 

pitan de Dăjeni pune zălog la Iorga. vameş .pentru 15 lei pri: 

saca de la Voineşti 
7173 Mari 95.—Zapis de vânzare prin care Andrei vinde 

lui Statie călugărul partea îmăsa din Olăşei pe Şacovăţ ot 

Vaslui cu 2 lei , , . i . 

7173: Maiu 3, laşi.—Evstratie Dabija Vodă serie carte la 

mâna lai Dubău să meargă la sat la: Epureni pe Jijia şi să a- 

„leagă părtile lui Statie sulgerul: despre alţi răzeşi 

1173 Maiu 10, laşi. Zapis de întocinitură cum Irimicea 

s'a tocmit cu Ioniţă Bucium .postelnie pentru Voineşti, dând 

150 lei şi să nu mai aibă treabă cu Boşotenii : 

1113 Mai 2i, laşi,—Zapisul prin eare Merăui. 'Ţogoe și 

Gligore din' Hiilipeşti vând lui Neculai Buhuş vel logofăt partea 

lor din Haărtănești, pe Oituz din doi bătrâni . . 
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7173 Mai 25, laşi,—Zapis de vâuzare prin care Isac din 
Jigoreni şi cu Nastasia vând lui State abageriul din laşi cu 6 lei 
bătuţi partea lor din Olăşăi pe Şacovăt la Vaslui o 

7173 funi 1 Iaşi.—Zapisul de vânzare priu care Vasile 
fiul Dreseăi şi alţii ai lui vând lui Statie abăgerul părțile lor 
din Olăşei pe Şacovăt, la Vaslui cu 10 lei bătuţi . 

7173. Iunie 13 laşi.—Zupis prin care Apostol Golăe pune 
zălog pentru 90 lei toate părţile lui de moară din Popeşti şi 
Moiceşti, la moşia marelui păharnie (Gligorie), căci că s'a plă- 
tit de o mare năpaste ce i-a căzut buznie , , 

7173 Iunie 18 Iaşi.—Zapis prin care Tudosie, nepot Gon- 
tii, vinde lui Duea vel visternic jumătate de stâlp din Bahnă- 
reşti. alăturea cu Băbicenii în ţinutul Tutovei, cu 40 lei . 

7173 Iunie 20.—Zapisul prin care Vasile a lui Gheorghe 
Scorţăi vinde lui Neculai Buhuş vel logofăt 52 pământuri şi 
17 bucăţi din Hărtăneşti partea moşului său Simeon Grecul 
din partea lui Deragotă . . . 

7173 luuie 22 luşi —Cartea gnspod a lui Evstratie Da- 
? bija Vodă cătră Dubău parealab de Cărligătura să aleagă cu 
: oameni cu brazda în cap hotarele Avrămenilor a spătăroaei 
: Ivi Iordache spatar, acum răposat . . 

1473 Iulie 25 Avrămeni.-—Serisoarea lui Tudosă Dubău 
de ales hatarăle Avrămenilor a spătăroaei Iordăchioaie, despre 
Ciunceşti după rânduirea vel logofătului . . 

7174 Oet. 6 Cotnari.— Zapis de vânzare prin cate Gavril 
Grecul din Secueni vinde stolnicului Nacul partea lui de loc 
din Oideşti cu 70 lei , . . 7174 Noemb. 4 (1665).—Zapis de vânzare priu care Maria 
căpitănița din Secueni vinde stolnicului Nacul un loc de casă 
în Oideşti cu 24 lei, cumpărătură de Ja Catrina Cucorauului . 

7174 Noemb. 24 Iaşi.-—Zapisul prin care Gligore al popei Gligorcea şi ai lui vând Jui Neculai Bubuş părţile lor din Ilăr- tăneşti, de la Tratuş. din bătrânul lui Dragotă 33 pământuri 
1174 Dec. îi Iaşi.—Zapisul prin care Vasile, lon şi Ne- culai, ficiorii lui Gh. Ciovlic vând lui Neculai Buhuş vel logo- fat pariea lor din Hărtăneşti 32 pământuri și un răzor . „7174 Dec. 28 Iaşi.—Zapis de vânzare prin care Matei căpitan din Dejani şi cu ai lui vind lui lane Hadămbul post. partea lor din Nedeiani, a treia barie din jumătate cu 95 lei , 1174 Dec. 29 Iaşi.— Duca Vodă întăreşte lui Grigore f- ciorul lui Vasile Corlat uricarul toate cumpărăturile sale si a părintelui său făcute în Turbăteşti de la diferiţi săteni  . „7474 Fehr. 4 Iaşi.— Zapis de danie priu care Costin și Catrina, fraţi, dau danie Aldei căpitan un loc de prisacă, unde a fost via cea bătrână a tatălui lor , . , „7174 Febr, 23 laşi.—Zapis prin care Ghiorghe Gavruţu şi alţi ai lui vind lui Nee. Buhuş vel logofat părţile lor din Hărtăneşti, de la Tratuş, din bătrânul Brătilănesc , „741% Febr. 24 jaşi.—Zapisul prin care Mihalache Cocior- vei şi-alti ai lui vând lui Neculai Buhuş vel logofat, părţile “lor dia Hărtăneşti, şi anume partea lui Ivan Petrei o 7174 Febr, 25 Iaşi.—Zapis prin care Ion Şandru și ai lui vând lui Neculai Buhuş vel logofăt partea lor din Hărtăneşti " 146 curături, de pe moşul lor, căci a plătit o moarte de om 
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71174 Mart 10 Bogdăneşti.—Zapisul prin care Necula fiul: 
Ursului din Bogdăneşti vinde lui Toader Bostan o curătură — 
poenija—şi altu curălură în Slatină cu 1% lei noi e 

7174 Mart 20 laşi.—Zapis de danie prin care Alexandra 
sora lorgâi poslelnicul dă satul Gaureni ficiorilor lui Stamalie 
post«lInicul, Alexandru şi liaş pe jumătate: . . 

7174 Mast 21 faşi.—Divanul veliţilor bosri dă mărturie 
pentru dania ce Alexandra sora lurgăi postelnicul împreuna cu 
bărbatul său Goliam uşeriul şi cu fiul lor Toderaşeo au făcul 
în Găureni lui Alexandru și [liaş ficiorii lui Stanute postein. 

40 

257 

261 
71% Mast 21 laşi.—Duca Vodă întăreşte lui Alexandru . 

şi lui Itiaş, ficiorii lui Stamatie postelnicul dania ce Je-a făcui. 
lor în satul Gaăureni pe Prut de la Goliam şi Alexandra sora 
lui lorga postelnicul . - . . 

“174 April .20 Iaşi.—Zapisul priu care Stefan comis şi 
Asinţa mărturisesc că Duca Vodă le-a dat lor spre folvs sutul 
său Babicenii cu mori în Bărlad, pănă ce va veni cineva din 
săngele său să-l ceară A . . 

7174 Maiu 8 Husăiani.—Zapi= de mărturie prin care 
Zberea de Cerneşti şi Vasile Pugor de Siolniceni. diverese 

cum potrivit carţii lrimeasă de vel lugofăt. Neculai Buhuş au 

mers şi au ales hutarele Priporenilor, proprietateu iiediuleşti- 
lor despre Husăievi a dumisale visternicului 

7:74 Mai 29 Tataruşi. —Zapis de vâozare prin catre Nanul | 
şi Pavăl Purcel iau câte 5 lei pe părţile lor de ocină din 

Huideşti . . . . 

1474 Iuti (4 laşi.—Zapisul prin care Fulga cu femeia lui 

Agufia şi cu feciorii lor, dau danie lui Neculai Buhuş vel lo- 
gotat o jumătate de vad de moară din Bogdănești, partea popii, 

pentru ca Va plălit de 3 dăjuii, dajdia calului şi Va ras de la 

eatastih . . . . . 

1114 August 10 Iaşi.—Zapis piiu eare Fulga şi Agafia 

vând lui N. Buhuş vel logofat parlea lor din Bogdăneşti 

1115 (1667).— Zapis prin care Turlueneasa cu ai ei vinde 

lui David dineonul cu 60 lei o jumătate de bătrân pe locul 

Bucureştilor pe Bârlad, în sus de Costeşti şi în jos de Dalieni 

1173, btaşi—lliaş Alexandru Vodă întăreşte lui Stamatie 

postelnicul satul Găurenii pe Prut la Iaşi cumpărat de la A- 

lexandru sora lorgăi pustelnicul . . . 

7173 Sept. 5 faşi.— Cartea lui Iliaş Alexandru Vodă că- 

tră Rugină şatrar să meargă şi să uleagă părţile lui Dumi- 

traşeo vtori logofat din Pomârla cumpătale de la Gherman, 

iar acestuia foaste danie de la Stefan din Ungureni E 

7175 Sept. 15,—Zapisul lui Ionaşco Hluba şi a lui Uli- 

goraş, prin care vând lui lonaşco Pandikie vărul lor partea 

lor din Bugdăneşti, din stâlpul Mih Pojar drept 3 boi şi o 

vacă cn vițel prețeluile cu 20 lei . Lo . 

1175 Sept. 24 Iaşi.—Zapisul prin care Marco Orăş, Şi alte 

neuimmuri ale jui, toţi nepoți lui Orăz staroste, prin cae vând 

|ui Necuiai Buhuş vel logufat o jumatate de: vad de moară, 

cum şi a treia parle din sat din Bugdăneşti pe Oituz în ţinu- 

tul Trotuşului - . , - , . 

2175 Sept. 26.—Zapisul de marturie din partea lui Ste- 

fan Boul biv vel vornic de ţara de sus şia Saftei Doamna lui 
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Gheorghe: Stefan: Vodă, cu Paraschiţa Săchelonea sora: lor a 
dăruit -sutul Nisporeştii nepoților ei de soră Vasile şi Neculai, , 
“ficiorii_Aniţei hătmaneasa -. „245 

2175 Out. 2 (1666) laşi.—Iliaş Alexandru Vodă dă ramas 
pe Alexandra şi pe, Creaţa snrorile lui Iorga post. că rău au 

“luat pentru sine şi ocinile Zamfirei. sora lor şi a Evdokiei 
nepoata lor tare li s'au vinit la împărțeală după ispisocul lui 
Stefan Lupul Vudi . . . „26% 

7115 Noemb. 3 laşi — Zapis prin care Simeon : Mavruşco 
“din Ililipeşti vinde lui Neculai Buhuş vel logofat?partea sa din , 
Hartăneşti, ul Tratuş cu 12 lei băluți . . „46 

7173 Nuoemb. 3 laşi.—Zapis prin care Simeon -- ficior lui 
Mavruşeo din Hilipeşti vinde jui Neculai Buhuş vel logofat cu 
15 Iei, partea lui din Nicoreşti, ot Trotuş, şi anume a 6-a parte 
din jumatate de sat, parlea. Ilrăjdească . „di 

7175 Dee. 20 laşi. - Zapis priu- care Neculai, Costin şi 
Gligure îşi vând părțile lor din: Hărtăneşti, a treia parte din 
bătrânul Dragolă, lui Necenlai Buhuş vel logofăt „48 

7115 Dec. 21 Iaşi. —Zupisul prin care Grozava Lăzăroae 
vinde lui+Neculai Buhuş ve! logofăt partea sa. din Bogdăneşti, 
cumpărătură şi ei de la ficiorii lui Dimitrie Coste . 19 

7175 Dec. 29 ilărtop.—Zapisul lui Neculai .biv stolnie 
vornic de poartă pentru alegerea părţilor lui lon Pisoschi și 
St. Tureuiman cumnaţi,.din satul Ilărlop . „195 

7115 Ghenar 34 laşi.—Zapis de mărturie prin care Gu- 
"liam uşeriul şi soţia lui Alexandra, sora Iorgăi postelnicului 
arată că au luat 100 lei de la Siamatie post.. pentru dauia fă- 
cută de et feciorilor jui Slumate în satul Găureni „966 

7175 Februnr 2 Iaşi.—-Zapis de vânzare priu «are Coutăş 
legofat cumpără părţi din Giurgești, Raucuni şi Mărliveşti .pe 
Crasna _îulre ţinulurile Vastui şi Falciu cu pret de 62 taleri . 267 

7175 Febr. 10. - Zapisul” prin care Marco Orâş şi alţii 
ai săi vâud lui Neculai Buhuş vel logatat părtile lor din Bog- daneşti, cumpârale de l.azor Chinceş . . 50 __îlzo Mart 6 Bac.—7/apis de vânzare prin care Vasile Opineă şi ai lui vând biv stolnicului Nacul o jirebie din Oi. dești de pu ima lor Fodosia cu 15 lei batuti . „109 

__ 2425 Mart 20 laşi. —Zapis de vânzare prin care lon al Maricăi Stancoae vinde lui Conlăş 3 log. cu 12 lei partea lui din Stroești. la Fălciu , , „268 
„Za lunie_ 8 aşi.—/upis de vănzare prin care Toader şi ai lui vând lui Stale abugerul pârtila lor din Olaşei la Vaslui 

“pe Şacurăţ cu 10 lei bătuţi 197 „3125 lunie 16 Iaşi.—/npis de rânzare prin care Gligure Uhihae din laşi vinde iui lorgu vameşul şi femei sale Lupa cu 60 lei partea sa din Voineşti a s-:plea parte din jumătate de sat. 920 
7175 lunie 16 laşi. -/api= de danie a lui Gligorie Chi- hae prin_care dă lorgăi vameş partea lui din Voinești, la Cârlig. 209 , 7135 luuie 18 lași. —Itiaş: Alexandru Vodă dă carle la mâna lui Gheurphe. Foşco să-şi țiv partea Ii din Epureni pe Jijia 153 „7175 Îunie 96 luşi.—Cartea lui Hias Alexandru Vodă Serisă câlra Dimian biv dvoruic şi Costantin din Sârbi pentr al-gerea și stâlpirea. părților fie-carui răzeș din Borâle, să-şi ție fecine la: batrânul său : asemenea şi pentru - jumatate .de
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bătrân cumpărat de Nica dela Zavul, cum :şi alte:. părţi .din-: 
Drisleve .şi Javertiani 

1175 lulie 5.—Zapis de; vânzare. prin. .care. Irina. sora: 
Stoicăi Izbaşă vinde lui Roman vornicul o cașă cu loc, în laşi 

pentru 20 lei bătuţi . . - 

7175 Aug. 23 laşi.— Duca Vodă dăva-şte. satul său, Băbi- 

cenii dia gura Crasnei. cu toți sătenii de pe el maănăslirei, zic. 

. dite de ek Catăţuea, indatorindu-se a plăti tării numai: birul, 

iar celelalte. dări nu, (dajde, zloți. galbeni, sulgiu, iliş,.: unt, 

: branişte, apgării, gorşlivă desealină) . . 

7176 Oct. 12 Țutora.—ltiaş Alexandru. Vodă juderă, pri-: - 

eina de hotar. în Ciorăşti, ot Jaşi între Gheorghe şi. Mihăilă 

Bărdea şi între Ştora, după alesul făcut de Jonaşeo Cămăraş. 

şi Dumitraşeo -logofălui 

198 

52, 

7176 Oct. 29. Bue.—Zapis de vânzare. prin „care. Pavăl,. 

Miron a lui Macri diu Bag. vinde. stoinicului Nacul-o jiebie 

din Oidesti cu 5 lei 

7176 Febr. lă Seăutee.-—Zapis de danie pria care lonaşeo | 

Maxim dărueşte Aldai. aga partea. lui din-:Spineni.de pe moşul 

său One. pentru mult bine ce i-a făcut la bătrânețe . 

7476 Mart 12 Iasi.— Cartea Ducăi Vadă cătră Vasile. Mo: 

reanul pentru a-şi linea partea lui din Miteşii, luându-și de 

a zecea . . . . 

7176 April 20 laşi.—Cartea lui Iliaş Alexandru Vodă 

cătră Rugină biv şalrar să meargă şi să aleagâ.. părțile: lui 

Dumitraşco viori logofăt, din Pomărla, enmpăvata de:.la Gher- 

man, iar ucestuia foaste danie de la Stefan din Ungureni 

1176 Mai 20 Laşi.—lliaş Alexandru Vodă dă carte la mâna | 

lui Gheorghe Faşeo să-și ţie partea lui din Epureni pe Jijia 

1176 Lanie 11 Iaşi.—lliaş Alexandru Vodă întăreşte lui. 

Ursachi vel visternie. cumpărăturile ce a făcut în satul Pripo- 

reni ot Doruhoi de la nepoţii şi strănepoţii Drăguţei cu 200,: 

lei ; cum şi părti în Popeşti, Dăneeni şi Scăeni, pe Căinari la. 

Soroca, cumpărate de feciorii Danciului temnicerul cu 100 

lei bătuți . . , . 

1176 Lunie 12 Turbăteşti.— Scrisoarea Ii. Poiană _uricar 

53 : 

104: 

153 

"i 

prin care alege părtile ficiorilor lui Vasilie Coilat uricar..în.. 

Turbăteşti despre Dumitrușeo ginerele Oaucei şi a Titianei şi 

despre mănăstirea din Dealul Mare a lui Xane Hadămbul 

17176 Lunie 23 Iaşi.—Carlea lui Tliaş Alexandru Vodă prin. 

care dă putere jupănesei Cârcoae să-şi ţie părţile de ocină din 

Pomârla cumpărate de moşul ei luraşeo vornicul de la .llea biv. 

vameş şi de la Vasutea 
7176 Lulie 8 Pomârla.— Cartea de alegerea . părţilor lui. 

226 

105 

Dumitraşeo vtori logofăt. din Pomăria, care îmblă pe 5 bătrâni : 

(stâlpi) şi anume: Mârza, Habăşescul,. Boldur, Grozava, şi. 

Prăjescul, . . A . 

1176 Aug. 10 Iaşi.—Iliaş Alexandru Vodă dă. rămas pe. 
105 

Panga şi Evda fetele Sanhirei, sora lui Iorga postelnicul în . 

pâra ce au uvut cu Stamate postelnicul, pentru satul Găureni, 

cumpărat de la Alexandra altă soră a Ilorgăi postelnicul 

1176 Aug. 27 (regeste).—Iliaş. Alexandru Vodă. serie. carte 

„273 

lui Patraşco sulger să meargă la Doroşeani ot Cârligătura, Sâ :
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vadă de e loc de 3 heleştee pe valea Doroşcanilor ca să se 
pună eapăt părei dintre C. Jora şi Panaite Uşerul . 

1176 August 12 laşi.—Cartea lui Iliaş Vodă pentru baba 
Mitrofana să cheme în judecată la divan pentru 24 August pe 
lonaşeo Medelean si pe Platon, cumuatul său. căci i-a luat 
urice şi zapise, amenintindu-l că ducă nu vine lu zi îl aduce 
cu aprod şi cu ciobote . | NE 

7177 (1669).- Zapis de vânzare prin care Dumitru Neniul 
vinde căpitanului Vreame cu 7? lei parlea lui din Şişeani pe 
Larga ot Falciu. . : . . . 

1117 Sept. 20.—7Zupis de vânzare, prin care Toader a lui 
Nastasă vinde eu 150 lei părţile lui din Pomârla căteă Dumi- 
traşeo logofătul . . . . 

7117 Oct. 17 laşi.—Zapis de vânzare prin care Iaţco şi 
cu Anghelina fata Gligăi Mânjea vinde lui Lurga vameş şi fe- 
mei. sale Lupa cu 99 lei partea lor din Voineşti a şeptea parte 
din jumătate de sat . . . . 

1117 Noemb. 8 luşi.—Cartea gospod a lui Iliaş Alexan- 
dru Voda cătră Bosie de Gugeşti şi Chirilă Colivă de Soleşti 
să al-agă pârțile răposalului Gligore piharnicul din Popeşti, 
Serbeşti şi Moiceşti , . . 

1177 Dec. i laşi.—Zupis de vâuzare prin care Pascal 
Corlai şi Gligorie Corlat vind lui Iorga vameşul cu 25 lei par- 
tea lor din Voineşti, la Cârligătura . . 

7111 Ghenar 27 laşi.—Carlea gospod a lui Iliaş Alexan- 
dru Vodă cătră giupăneasa lui Buhuş să-şi ia tot fânul de pe 
Hărtăneşti, cosit în tărie de vecini săi de pe moşie . 

7177 Ghenar 31.—Zapis priu care Vasâlra Nestoroae lusă 
danie Aniţei hătmănesei partea su din Nisporeşti penlru că a 
ajutat-o cu faină şi bucate la ingroparea moşneagului ei și o 
va griji şi pe dânsa după moarle . . 

7177 Febr. 10 Iaşi.—Zapis prin care Vasilie şi Simion 
ficiorii lui lonaşeo din Costeşti vând lui Stefan Cerchez comis 
cu 40 de li parlea lor din Useati, jumătate de bătrân, cumpă- 
rătură tatului lor de la Stefan Târzea 

1179 Martie 6 laşi.—Zapis de danie prin care Solomon 
Bârlădeanu! vel logofat ŞI jupăneasa lui Ana dau danie Schi- 
tului din Dealul mare--pronumit Hadâmbul—cumpărăturile lor 
din Nedeiani, cumpărate de la răzăşi pentru 215 lei şi 5 vghi Şi jnmătate . . . . 1177 Mart 18.—Zapis de vănzare prin care David Meicu cu femeia lui Anita vând lui Gheorghe Albotă cuparul iuma- tate sat Oniceni în ţinutul Sucevei cu 30 lei bătuţi . „7119 Mart 22 luşi.— Cartea gospod a Ducâi Vodă catră Bosie de Gugeşti, Chirilă Coliva de Soleşti pentru alegerea hotarelor moşiei Popeşti şi Maâicesti si Şerbeşti a Mariei jupa- > > > neasa răposatului Gligore paharnicul . . 

7177 April 10.—Zapis de vecinatate prin care Vasile se: dă vecin lui Pisoskie vornicul pentru a fală a lui Pănteleiu cu toată casa ei . . . . 7177 Maiu 5 laşi.—Serisoarea veliţilor boeri prin care îulăreşte lui Neculai şi Vasile, ficiorii Aniţei hătmaănesei satul - Nisporeşti, lăsat Ior danie de mătuşa lor Paraschiţa Sachrloae soră şi a Saftei doumna lui Gh. Stefan Vodă . : 
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„21? Maiu 17.—-Insemnări de împărţala Epurenilor pe 5 
părti şi numărul odgoanelor din fiecare parte, din partea din 
gios a Epurenilor , , . 5 

1177 Mai 25 Iaşi.—Duca Vodă dă câştig lui Vasilie din 
Epureni să-şi ţie partea lui din sat din Epureni, a patra parte 
din u cincea parte din jumătate din jos nevoinăd să jure Gorie 
şi Irimia . . . . 

7177 lunie ilaşi.—Zapis de vânzare prin care Lupul și 
Titea Surdeanul vind lui orga biv vameş cu 130 lei partea lor 
din Voineşti a şeptea parte din jumătate de sat. . 

7111 lulie 16 laşi.— Duca Vodă dă carte apr: dului său 
să aducă pe egumănul de la Râşcea să stea față cu Corlat uri- 
carul, pentru niște poeni de la Vlatnic, date de Iane postelni- 
cul Iadămbul, zicând Corlat că ar fi hotarul Văcoteştilor nu 
a Motâşenilor . . . . 

7175 Sept. 14, Iaşi.—Cartea Ducăi Vodă pentru strânge- 
rea orâuduelii lui Mai, dajdea Calului, ialovita, ete A 

7178 Sept. 30, Iaşi.—Cartea Ducăi Vodă cătră Dumitraşeo 
Boul să cerceteze pricina de pământ dintre Savin Năvrăpăscul, 
Şoimarul cel mare şi între Ganeă şi Iordache răzeși pentru 
păcti din Mihăeşti şi o poiană curăţită de Bleandă moşul 
lui Savin , . . . 

7178 Dec. 20, Iaşi.—Duca Vodă judecă pricina dintre Gr. 
Cărlig şi ai lui şi între Toderaşeo Iordachi spătar pentru ho» 
tarul satului Oncăuţii la Hotin împresurat de satul Lişăuţi. 
Cercetând hotarnica lui Irimicia voinicului de poartă şi după 
mărturia lui Vasile cu brazda în cap se dă dreptate lui Grigo- 
raş Cârlig. Copie. : . . . . 

7118 Dee. 22, lăşi.—Duca Vodă întăreşte lui Grigoraş 
Cârlig şi fraţilor Jui, ficiorii Todosăii Matieşnaii moşia Oncăulii 
la Hetia, cumpărătură încă de la Petru Şehiopul , 

7178 Mart 7, laşi.—Zapis de vânzare prin care Catrina 
Soliiman vinde lui Iane Hadămbul postelnic cu 10 lei părţile 
sale din Nedoeiani ot Cârligălura . . 

7178 Mart 9, Oniceni.—Zapis de vâuzare prin care So- 

lonca, fata lui Andronic Obraz cu ai săi vinde partea sa din Me- 

dieşti lui Gheorghe armuaşul . a . 
7178 Mart 20, laşi.—IDuca Vodă serie earie lui Gheorghe 

din Soltănesti să cerceteze pricina dintre Iftodie şi Vasilie din 

„ Trăistuaui cu răzeşii de acolo pentru că le-a luat de a zecea 

; de pe drept pământul lor . . . 

: 1178 lunie 20, luşi.—-Zapis de vâuzare prin care Isac 

Mănja şi ai ni vând lui Iorga vameşul cu 25 lei partea lor dia 

Voinești , . . . , . 

1173 lanie 23, luşi.—Zapisul prin care. Patraşco_ biv că- 

pitan şi cu Sanda fata lui V. Popeseul din Muncel şi alții ai 

lor vând patru părţi din Nisporeşti cu 35 lei dnităi hătmă- 

neasa şi ficiorilor ei: Neculai şi Vasilaşeo_  _. . NE 

1178 Luli 4, laşi.— Duca Vodă serie lui Crăstian Romă- 

şeel să meargă la Băiceni şi să aleagă părţile lui Toadei 

Stancă despre alii răzăşi . - e 

“ 7178 Tulie 7, laşi” Duca Vodă dă carte gospod lui lorgu 

vameșul să cheme răzeşii din Voineşti la divan să-şi In reni 
'1478 Iulie 12 „Iaşi.— Cartea veliţilor boeri în Pa una 

loc de casă cu ?pivniţă de piatră, date danie de do: 

Pag. 
  

154 

60 

206 

„202 

109



— 310 — 

Pag.   
Marghita, lui Pană paharnicul, iar Gheorghe hatmanul făcân» 
du-şi casa a stat în tărie tot timpul fără să plătească. Duca 
Vodă în 2-a domnie judecă procesul între urmaşi şi întăreşte 
vânzarea locului cătră Miron Costin vornicul cel mare de țara 
de jos cu 9250 lei şi un cal prețeluit 40 lei . , . 

7178 Iuli 2i, laşi.— Cartea lui Duca Vodă cătră Bejan 
Duluman căpitan să stâlpeasca partea lui Simion şi a imăsa 
Nastasia o treime din jum. Giumătăţeni despre Macri parcalabul 

7178 Aug. 10. Iaşi.—Zapis de vânzare între călugării 
de la Răşea şi între Pascal fiul lui Vasile Corlat uricar pen- 
tru Văcoteşti, alegând hotarele , « . 

7178 Aug. 19, laşi.—Zapis de danie, prin care Gavril 
Brăescul şi Soltana soţia lui dau lui Gheorghe armaşul a şe- 
sea parte din Oniceni cum şi alte părţi ale lor de cumpărătură 
din Hăneşti eu preţ de 60 lei . . . 

7179 Sept. 22, laşi,—Zapis prin care Toader a lui Nas- 
tasă din Vicoleni vânzându-şi cătră Dumitraşco vel pitar păr- 
țile lui din Pomârla, şi neavând zapisele vechi la îndămână 
pune zălog zapisele pentru Vicoleni . . 

1179 Mast 1, laşi.—Zupis de danie pria care Pascal Cor- 
lat cămăraşul dă danie lui Stefan Cerkez comisul un loc de 
prisacă în Rediu la Turbăteşti, pe partea mâne-sa sau a tată- 
lui său a lui Vasilie Corlat, peuteu că l'a fost împrumutat 4 
ani cu 67 lei şi i-a primit în schimb 356 stupi . . 

71179 Maiu 2, laşi.--Duca Vodă serie carte lui Dubău lo- 
gofătul al doilea în pricina de pâră dinlre mănăstirea Galata 
şi urmaşii Ini Stamuatie post. pentru hotarul Găurenilor cum 
trece dincoace de Prut . . . 

7179 Maiu 10, Iaşi.— Mărturie hoturnică a lui Tudosă Du- 
bău vel log. cu arătările marturilor în mersul hotarului Gău- 
renilor pănă în Prut şi pănă în drumul măjilor . , 

"71179 Maiu 12, laşi.—Duca Vodă întăreşte alipirea hota: 
elor din satul Ivăniţeşti după hotarnica lui Caracaş postelnic, 
şi hotărăşte ca Marco cu ai lui să ţină trei părti, iar Ionaşco 
o parte. Cât despre izvorul din sat hotărăşte să țină tot asu 
ca şi în vatra satului , , | 

1179 Mai 95, Lungani.—Zapis de danie a Alexandrei fata 
vornicului Ureche şi a sotului ei-pah. Chiriac Sturza pentru 
şesul Bahluetului, cătră Giligoraşco vornicul , . 

„1179 Mai 29, Iaşi.—Zapis de plata pagubei ce ţiganul lui 
lon, Pisoschi a adus lui Andrei Abaza biv visternie, omorân- 
dusi 2 cai, Judecata a prețuit să-i dee drept tigan un cal bi- 
ciuluit 50 lei, plus cheltuelile aprozilor de + galbeni pentru că 
au îmblat după ţigan , . . 

17119 lunie 1, Iaşi..— Miron Costin vel vornic ţării de jos 
intoarce cu 306 lei lui Ursachi visternicul casele sale din Iaşi, 
cumpărate de la Andronachie cu 300 lei şi un cal bun drept 40 lei 

, 7179 lunie 20, Nisporeşti.—Serisoarea Doamnei Safta so- 
ţia răposatului Gh. Stefau: Vodă prin care atestă că sora ei Pa- 
raskiva  Sakeluae a lăsat la moartea ei satul * Nisporeşti lu 2 
nepoți ui ei, Vasile şi Neculai fciorii hătmănesei Anitei nu 
şi fetelor . , , . , 

7119 iuli 15, (regeste).—Mirturia hoiarnieă a lui Contăş 
sulgev  peniru alegerea hotarălor Doroşeanilor ot. Câvligă- tura, pe. jumătate între C. Jora şi Panaite Uşerul 
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7179 Iulie 16, Iaşi.-—Duca Vodă întareşte lui Brăzdeiv şi 

Cristodor nepoți lui Leondari vameşul moşia lor de la Orgo- 
ești, cumpărătură lui Leondari de la Paza sora Iureăi logotăt 

după cercetarea căpitanutui Vrânceanu , , 

7179 Iuli 28, (regeste).—Duca Vodă dă carte Ii Pavel 

Corlat uricar de a lua de a zecea din Nedeiani . 

1179 Aug. 1, Iaşi.—Duca Vodă întăreşte Tudoscăi jupâ- 

nesei lui Stamatie postelnicul şi fiilor săi- Alexandru şi Iliaş 

satul Găureni, pe Prut, după ce au plătit 300 lei Evdei fata 

Zamfirei sora lorgăi postelnicul în partea căreia i se venise 

acest sat . . . . 

7180 April 20, Nedeeni,—Scrisuarea lui Tndosă Dubău 

logofat al doilea pentru cercetarea ce a făcut în Nedeiani în- 

tre răzeşi şi mănăstirea Dealul Mare, care are danie în Nede- 

iani cumpărăturile lui Solomon Bâvlădeanul jumătate de moşie 

17180 -Maiu 15, laşi.—Zapis de vânzare, prin care Profira 

lui Filip Colivă şi cu ai ei vând lui Pugosă Dubău logofăt par- 

tea lor din cat din Itrineşti şi Balosineşti . . 

7268 Lunie 411, Iaşi.—Zapis prin care Zamfir Blănarul 

vinde eu 40 lei o casă lui Miron copil gospoă, din Muntenimea 

de jos, mai în jos de mormintele Turcilor . . 

Fără dată (ante 7140).—7apisul Măricăi fata lui lonaşco 

vătav de Săuceşti, prin eare vinde lui Stetan Bechea biv par» 

calab partea sa din Bogdăneşti cu 30 galbeni ; cum şi alte 

părţi cumpărate de Stefan Bechea 74 din 1; partea Bâlaei, cu 

6 ughi şi '/; din partea lui Nekita şi lui Ion Praznie cu 12 ughi 

” Fara veleat (după 7i42).—Zapis de împărtală între Ghe- 

orghe, ficiorul Lupuiui vornicului, şi soru-sa Maria şi între 

mama lor vurniceasa, luând copii o treime din avere . 

Fără veleat (după 7149 Mai 13, laşi.)—Serisoarea lui Me- 

văuţ şi Saula de Procelnici cătră domn pentru cercetarea unui 

loe de prisacă a lui Corlat cămăraş de la Diaci, pentru care 

avut-a pâră cu popa Vlasie den târgul Iaşilor. Prisaca e des- 

călicătură bătrână a lui Sofron socrul lui Corlat . 

Fără veleat (după 7152 luni 25.—Zapis de danie prin 

care Ion de Lișna dă danie fratelui său Vasile partea lui din 

Lișna giumătute de sat . E . 

Tara veleat lunie 20 (prape 7166) — Mărturie hotarnică 

a Neniului logofăt al doilea pentru părtile din Nisporeşti a 

Boului vornic şi sora lui Sekeloae . . 

Fără veleat (prope 7168) Huşi.—-Hotarnica moşiei Pogă- 

neşti a lui Racoviţă Cehan vel logofăt, aleasă din hotarul tăr- 

gului Huşii de Costantin logofătul al 2-lea şi de şoltuzul cu 

cei 12 părgari ai Huşilor . . . 

Fără veleat (prope 7168).—Zapis de împrumut prin care 

'Pitiana şi Dochiţa s'au imprumutat cu 19 taleri de la V. Popăscul 

Fără veleat (prope 7169 Mai 15).—7Zupisul lui Pavăl ficio- 

rul lu; Toader Moţoc din Boldeşti, prin care vinde lui Dumi- 

tasco Petran partea sa şi a surori-sa Avrămiei o treime din o 

treime din sat din Boldeşti în preţ de ? galbeni e 

Fără veleat (ante 7170) Dorohoi.—Zapis prin care Mierla 

fata Grigăi dă împreună cu sotul ei partea lor din Pomârla lui 

Dumitraşceo pitar pentru un cal, o iapă şi banii rămași din şugubină 

Fară veleat Aug. 13 (ante 7170) Dorohoi.— Zapis prin care 
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.Mterla fata Grigăi dă lui Dumitraşeo pitar. partea ei din Po- 
mârla pentru chezăşia pusă pentru fratele său în sumă de 14lei 9i 

Fără veleat. (cătră 7170 luni 6).— Zapis de vecinătate prin 
care Fodor se dă vecin visternicului Dumitraşcu după ce slu- 
jise ca năimit vre-o 2 ani la Petru şi Ionaşco Flocosul „319 

Fără veleat (cătră 7170).—Zapis de vâuzare prin care 
Cozmiţa şi a lui vind lui Radul vel pitar o treime din a pa- 
tra parte diuatr'un bătrân din Sascut cu 18 ughi. | „306 

Fără veleat (cătră 7170).—Zapis de vânzare prin care - 
Costache vinde lui Vicol şi Chiţan partea lui de ocină cu 70 
polroniri . . . . . 

Fără veleat (prope 7170).—Zapis de vânzare prin care 
nepoţii lui Toader vâud lui Solomon visternicul cel mare păr: 
țile lor din Nedeiani ot Cârligătura pentru 30 lei „120 

Fără veleat (prope 7170);—Zapis de arvună de 50 lei pri- 
miţi de Toader a lui Nastasă din Vieoleni de la Dumitrașco 
visternicul pentru partea lui şi a fraților săi din Pomârla . 9i 

Fără veleat (prope 7170)..— Cartea marilor boeri cătră slu- 
jitorii de la Fălciu să lese în pace bucatele satului Râuzeşti, : - 
fiind ale mănăstirei lui Aron Vodă din țarina Iaşilor „169 

, Fără veleat (cătră 7171 Aug.).—Cartea lui Gavril Bră- 
escul despre alegerea şi hotărârea părţilor lui Dumitraşco biv 
vist. din Pomârla cumpărături de la diferiţi boeri şi răzeşi , 97 

Fără veleat (prope 7173).—Zapis prin care popa Hariton 
călugărul, fost preut în Trotuș, vinde lui Neculai Buhuş logo- 
fătul partea sa din Hărtăneşti de ia Trotuş . . 

Fără veleat (7176 Aug. 27 (regeste).— Mărturia hotarnică 
a lui Pătraşco sulgerul pentru măsura a două iazuri în Do- 
roşcani, între C. Jora şi Hagi Panaite uşierul , . „998 

Fără veleat (cătră 7175),—Zapis de vâuzare, prin care C. 
Holbură vinde loc de trei casă în Uideşti (lui Nacul stol.) cu 5 lei 120 

Fără veleat (cătră 7175).—Zapis de vânzare prin care 
Gheorghe și Gavril Grecul vind stolnicului Nacul părţile lor 
din Oideşti cu 20 lei bătuți . . , 

Fără veleat (cătră 7175).—Zapis de vânzare prin care 
Andreica şi eu soru-su soția Lupului vind stolnicului Nacul 
2 jerebii cu 2 case in Uideşti cu 8 lei . „198 

Fără veleat (prope 1118).—Zapis prin care Toderasco 
Albotă vinde fratelui său Gheorghiţă Albotă vornic de Sucea- 
va cu î2 ughi partea lui din jumătate de sat Oniceni „108 

Fără, veleat (cătră 7179).—Duca Vodă întăreşte jupănesei răposatului [on Prăjescul să-şi ţie părțile din Văscani şi Un- ceşti ot Roman, dând rămas pe Perjul , „209 „_, Fără veleat (cătră 7180) Iaşi).—Zapisul Maăricăi, femeia lui Simion Păsărarul dat la mâna fiului său Simeon stolerul că el e proprietarul adevărat al casei de pe Ulita Sărbască din Iaşi, cumpărată de el cu 20 lei bătuți de la Vasile Andro- Mic, cum şi o vie la Miroslava la Valea iui Stefan Vodă, soru- sa neavând nici un amestece 

  
ânc mec AR . „235 , Fără veleat.— Zapisul de mălurie a lui Simeon soltuz din Bae şi cu cei 12 pârgari pentru vânzarea ce face Gheor- Shieş cătră Ion toată partea lui din Uideşti cu 56 taleri „76 
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