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PREFAŢĂ 

Dăm la iveală vol. IV şi V şi din colecţia mea de docu- 

mente indedite „Surete şi Javoade». In aceste 2 volume 

am dat pe lângă documente mai vechi, cari răspund 

la epoca, pentru care am publicat documente slavo-române 

in vol. I, ÎI şi IU, şi care nu-şi putuşe, găsi loc_incuprin- 

sul_primelor.3.yelume, şi documente “Ta 

dintre 1653-—1692, adica de la Gh. Stefan Vodă pănă la 

moartea lui C. Cantemir bătrânul (7161—7200). 

Pentru epoca mai veche am dat peste 1oo documente 

slavo-române, parte căpatate la copiat în cursel publicării 

volumelor, parte cuprinse în vol. VII al colecţiei mele 

inedite, colecţie care merge sporind pe fiecare an. 

In vol. IV am dat documente între 7161 — 7180, adică 

pentru aproape 20 de ani din istoria MST36vei, cu refe- 

rinţă la aceste domnii: Gh. Szefan Vodă, Gh şi Grigore 

Ghica Vodă, Stefănită Lupul Vodă, Istralie Dabija Vodă, 

Duca Vodă şi Jhiaş Alexandru Vodă. 
In vol. V, am publicat roo documente slavo-române 

dintre Goga şi 7i61, şi restul privesc intervalul dintre 

| —7299, cu referinţă la aceşti domni: Szefan Pefri- 

Zeaico” Vodă, Dumitrașco Cantacuzino Vodă, Qi. Duca 

odă, Antonie Ruset Vodă, Constantin Cantemir Vodă. 

—— Doream ca să dâu cu acest prilej şi o list? "EGm- 
plectă a boerilor de divan de la 1633— 1692, ca continu- 

are a listei publicate în Uricar XVIII; cum însă mai po- 

sed documente din această epocă, care nau încăput în 

in vol. V-a, şi pe care le voiu da în vol. următoare, am 

lsat să dau lista—poate mai întregită pănă atunci -a bo- 

erilor, când voiu ajunge cu publicarea documentelor pănă 

la 171x, venirea lui Nic. Mavrocordat. în scaun, dată de 

privienire. în. ecatistuul, Roi al ţărilor_româneşti. 
3utând a lace 'sinteza "eaor peste 5oo documente 

publicate în aceste 2 volume, observăm că varietatea iz- 

voarelor, de unde am căpătat documentele, explică varie- 

re privesc epoca. *
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tatea şi lipsa de unitate şi corp a documentelor. Intreaga 
mea coleciiune va avea acest caracter, căci admiţind de 
la început sistema de a publica documentele după o orân. . 
duire cronoţogică, am dat precădere unităţii de timp „a. 
acea de cuprins. Cu toate acestea din cetirea lor legâtă 
se desprind următoarele observări: 

In intervalul dintre 7161—7200 slavonismul dispare 
din cancelarie. Foarte rarsE găsesc ispisoace scrise in 
slavoneşte. Şi supt Gh. Ştefan şi supt Istratie Dabija şi 
mai ales supt Antonie Ruset Vode se găsesc uricari, cari 
redactează mm slavoneşte ; ceia ce arată că erau curente, 
cari nu' încetaşe, ci reveneau la “suprafață, câna era vorba 
de a se primeni întărirea unei danii Cătră mănăstiri, cui- buri de culiură slavonă pe vremuri. , In acest timp încă nu găsim incepute suretele, căci atăt boerii de divan, cât mai ales diecii ȘI uricarii puteau ceti ispisoacele vechi sărbeşti, le puteau folosi cuprinsul, deci să dee hotăriri în romăneşte după acte aduse în di- van şi scrise în limba slavonă. 

Cătră sfirşitul secl. XVII boerii de divan au simți: nevoe de a face apel la dieci Şi uricari să le tălmăcească uricile vechi şlavone şi un Strătulat Rugină uricar, un Corlat uricarul, un Axinte uricarul un Vasile Popa vor fi SI Priinji tălmăcitori de urice cu acele greşeli inerente pri: milor traducători, 
- Dacă in aceste 2 volume avem destul de multe urice 2 don,neş aritură, cum şi cărţi domneşti de judecată, ori de chemare în judecată, ori de punere în stăpânire şi anume 93 urice, 18 cărţi de judecată, şi 74 cărţi domneşti, în schimb avem într'o foarte măsură sapise articulare. 

, Zapisele le avem toate. scrise intereşante, în zapise nu mai făceau ca in epoca anterioară lui devine generală, ca Veni regulă şi la ispi 
Cele mai multe 161 zapise de răscu 

Cmălate, de protimi 
de întorsătură, 
Qani, de zestre ; 
tueli şi hotarnice 

Importante 
ce sea 

in romăneşte, Părţile 
uz de limba slavona _h $ ctica limbei romăneşti ŞI în altlel de acte, Şi ajunge a de- soace cam dupa 1690. 

zapise se referă la vînzări— avem mpărare, de pără, şi de aşezare, de ve- M1Si5, de zălog, de mărturie, de înprumut de schimb, de datorie, „de împărțală de îi. apol scrzsori, feslamente, izvoade de chel- 
Cspaaa aprin mulţimea, lor şi mai ales prin cele în ele sint zapisele' de Vînsări şi danii.
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„ Secolul al VII e secolul închegării marii” proprietăţi 

din contopirea miilor hlize și răzăşii. De unde pănă în. 

secolul al XVII domnii dăruiau ocine şi moşii din întinsul; 

teritoriu al ţării, răsplătind slujbele aduse domniei; prin; 

moştenire asemenea mari moșii se îmbucăţise, şi inmul- 

țise clasa răzăşilor şi a neamurilor urmaşi ai vechilor 

bătrâni stăpânitori de moşii. Ma 

Secolul al XVI a văzut istovirea daniilor de moşii şi 

începutul îmbucătăţirii proprietăţii. In mare parte bătrânii 

începători ai spiţelor cad în secl. al XVl-a, ai căror ur- 

maşi s'au tot înmulţit pe măsură ce generaţiunile se suc- 

cedau unele altora. i 

Secolul al XVII vede de la început râdicarea unor 

familii de boeri, cari reuşise, a uni pe numele lor şiraguri 

de zeci şi sute de moşii, şi asistă la întrecerea ce cu- 

prinsese pe anumiţi înalți drmnitat fai ţării a-şi cumpăra 

nesfirşite răzăşii. 
Din cele 161 de zapise de vinzăni, foarte puţine se 

fac între rude şi răzăşi; mai totdeauna găsim în zapise 

formula că „am intrebat pe Tide şi răzeșii mei şi nimeni 
nu ş'a. găsit să le cumpere“. Marea majoritate a cumpă- 

rătorilor sunt boerinaşi şi boeri mari de divan. Iată câte-va 

nume: Nec. Buhuş vel log. (21 zapise), lonaşco Rusul vel 

log. (4 zapise), Miron Costin vel log. (6 zapise), Tudosă 

Dubău vel log. (5 zapise); apoi o sumă de visternici, ca 

Solomon Bârlădeanul vist. (4 zapise), Dumitraşco vist. (10 

zapise), Boul vist., Duca vistierul, Loma Cantacuzino vor- 

nicul, lane Hadâmbul post. etc. etc. 

E lungă seria acestor boeri, care cumperă şi iarăşi 

cumpără, cum şi nesfirşit pomelnicul de răzeși, ce-şi vind 

ocinile, unii rămănând în sat ca palmaşi, alţii mutâodu-şi 

locuinţa, ori fiind chiar isgoniţi. 
Răzeşimea fiind clasa, din care se alegea boerimea, 

marea majoritate a boerilor cumpărători îi găsim răzeşi în 

cutare sat. E de ajuns a pomeni că chiar Cantemir Vodă, 

de pe când era serdar, cumpără ocine pe văile Elanului, 

Largei şi Bujorului ca răzzș cu cei de pe acolo. Boerul 

cumpărător fiind şi răzeş se putea întinde între răzeși, 

având protimisis faţă cu străinii. Lucrurile atunci se petre- 

ceau în mod normal şi ca îovătămint olitico-social, scoa- 

tem, că din felul cum cumpără cutare Boer in cutare sat 

ii aflăm obârşia şi neamotenia acelui boer. 

contopit cu răzeșii. Răzeşii la noi e vechia nobilime teri- 

torială în ţările noastre pănă ce au venit fluxul de familii 

Mai toţi marii boeri ai ţării au eşit din răzeşi şi s'au LI 

A 

J 

“ 

: 
d cad,
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străine şi s'au hultuit cu sîngele nostru propriu, întrând 
1 arând averile în mânule lor. 

> Em însă putea să se vâre ca cumpărător un boer 
nu era şi răzeş? _. , 

i Se însuta întăi cu o fată de pământean. Fiind ginere 
de pământean devenia stăpân de moşie ; apoi Vecin cu ră- 
zeşii. Vecinul era şi el intrebat „oco/nii megiaşi „Şi ori 
cumpăra după neamuri, ori încuviinţa vinzarea, ori căpăta 
danie de la cutare sau cutare răzeş. _ 

Daniile din secolul al XVII n'au caracterul celor din 
secoiii al XV-lea şi al XVI-lea. _ 

La început domnii au dăruit moşii şi sute întregi ; 
mai apoi au început a dărui locuri din hotarul târgurilor, 
şi la urmă titluri onorifice, cinuri boereşti. 

Nu aceste danii ne interesează. Găsim și 
de care ne ocupăm, pe Duca Vode dînd danie satul său din gura Crasnei sătenilor, ca mai apoi să-i treacă Ce- tățuei daniile făcute de dânsul. 

Daniile cătră mănăstiri iar sînt în 
zapisele de danii aduse de noi, 
serici şi mănăstiri sint înzestrat 
Cetăuia, Moldoviţa, Dealul mu 
Sf. Gheorghe din Vaslui, Aron 
nul şi Mitropolia din Iaşi. 

Sentimentul 

în timpul 

întrebuințare. Din 
vedem că următoarele bi- 

e de ctitorii [or: Flangul, 
re, Zagaviul, - Zugraful şi 
eanu, Dobrovăţul, Mesteacă- 

viitoare prin 
C, iată atâtea 

Şi cutărei biserici ; secl. al XVIII va spori numărul şi va iace ca mănăstirile să devină o forţa prin averile de cari dispuneau în ţară, 
„Găsim danii cătră rude şi bine-făcători, Formula ste- reotipă : „pentru mult bine Ce.ami-a făcut la nevoie,“ „pen- tru grijania creştinească a sufletului meu“, se găseşte în multe zapise de danie către rude ŞI prietini. Apar însă în mod simptomatic un fel de 

ase şi deşi om mare, puternic şi bo nucga spe Cașă, el care de la:cel mic şi . 
$a nu e râr a vede loan Costin Postelnicnl, pe vornicul Gavril Costache, pe 

logofătul V. Damian, pe logofătul Gheuca, pe serdarul ediul, pe Comisul Cerchez, pe aga Aldea "pe uşierul Pa- 
naite şi alţii primind danii de la diferite persoană, cam in 

a pe un Miron Costin logofătul, 
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aceleaşi răzeşii, unde mai cumpăraseră ceva ocini. Une-ori 

dania precede cumpărările, alte ori le urmează. Nu bănuim 

nici un singur moment că fapta donatorului nu era curată 

şi că binele făcut de cel ce primea dania nu era real. 

Da; de cât un lucru iese la iveală ; acest sistem de 

danii, de la cei mici şi săraci la cei mari şi bogaţi, ori 

era o vinzare deghizată, ori era o siluire a voinţei şi a 

nevoii. Cînd obiceiul pământului se opunea ca un străin 

<ă între în moşie, înainte de rude şi răzeşi, cel răvnitor 

de a intra, marele boer vecin cu moşia, făcea ce făcea şi 

sub forma de danie eschiva obiceiul. În fața actului de: 

danie răzeşimea n'avea ce zice ; boerul dăruit era răzeş. 

şi cu drept de cumpărare. lar când dania era posterioară, 

cumpărarea era lesne de priceput că pe cel mai colţos şi 

îndărătnic în simţul lui de proprietate, poerul supt formă 

de danie îl ademenea cu preț îndoit să cumpere moşia. 

Dania dar a dat prilej la multe abateri de la lege 

şi obicei, şi dacă secl. al XVII vede începutul răului, 

seci, al XVIII îl va înmulţi pănă când după aproape 200 

ani de practică va veni legea şi va stăvili abuzul. 

In codul civil de azi, dreptul de a dona e liber, 

Art, 8or zice: „donaţiunea este un act de liberalitate, 

prin care donatorul dă irevocabil un lucru donatarului,- 

care-l primeşte“. lar Art. 800 zice că «nimeni nu va dis- 

pune de avutul său cu titlu gratuit de cât cu formele pre-- 

scrise de lege pennru donaţiuni între vii». 

In Art. 312 zice că: „dispoziţiile în favoarea unui 

incapabil sint nule,“ îar art. Br zice: „liberalităţile nu pot. 

trece peste jumătate, dacă la moarte rămâne un copil, 

peste a treia parte, dacă lasă 2 copii, peste a patra parte, 

daeă lasă 3 sau mai mulţi copii». In colo nici o restrioţie, 

în ceea ce priveşte starea socială, bogat sau sărac, etc. 

In legiuirile noastre vechi găsim însă exprese res” 

tricții pentru un anumit feliu de daniz, şi aceasta numai în: 

legiuirile Moldovei. 
Principiul libertăţii de a dona rezultă din principiul 

însuşi al proprietăţii exprimat în formula juridică : 7us fa-: 

endi, utendi et abutendi. Nioi odată nu s'a nesocotit acest 

principiu. In o carte de judecată de supt Vasile Lupu din 

1154, lunie 11, se pune acest principiu clar: fentru aceia 

domnia mea şi cu tot svatul nostru socotit-am şi î- am Ju- 

decat pe direptate după legea ţării cum poate omul să-şi 

dea ocina şi moşia, bucatele şi avuțiile lui cui va vrea.“ 

(acta Sf. Spiridon Iași). 

Codul Calimah prin art. 1263 dispune : „dăruirile ce:
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:se fac de cătră cei săraci. şi n-puternici, ori cu ce feliu 
de chip, celor*'bogâţi şi puternici, nefiind rudenii, sint cu 
totul oprite“, Acest articol respectiv vine imediat după alt 
articol, care dispune libertatea dăruirii: „toţi în deobşte, 
câţi au. voe să săvârşască tocmele pot după regulă să facă 
si dăruiri» (art. 1262). Şi cine după legiuirea lui Calimah 
nu putea iace tocmele ? Art. X1S6 şi 1157 dispune că cei 
ce n'au 14 ani, cum şi nebunii nu pot nici face. nici primi 

ădueli. 
fasa Condica lui Andronachi Donici la cap. XĂIV despre 
dăruiri şi danii, prevede la art. 12 următoarele: - «Pentru 
danii la hotărirea ce s'a făcut în sfatul de obşte la anul 
1785 Decem. 28 scrie că daniile să fie slobode a se face nnmai cătră rudenii, între cei de stare de o potrivă, sau de cătră cei puternici cătră cei săraci, şi de cătră toată starea la sfintele mănăstiri, iar în alt-fel să nu se facă.» „Această prevedere a art. 11 nu consună cu spiritul legiferării lui Donici, căci în. cele-lalte rr articoie se dis- pune despre danii, fără alte restricţii de cit pentru ne- vristnici şi nebuni, ca şi la Calimah. 

- Nici o prevedere de acest feliu nu găsim in lsgiu- irile muntene. Pravilniceasca “condică a lui Ipsilante din 1780 tace; iar in hrisoavele mai vechi nu găsim nimic analog legiuirilor din Moldova. 
In partea a patra a condicei lui Ipsilante cap. 1, se vorbeşte despre daruri (daruri sînt lucruri ori folos de lucruri) fără a se pomeni ceva despre restricţia din legiui- rea moldovenească a lui A. [. Mavrocordat Vodă. „Mai mult încă, legiuirile Moldovei, Andronachi Do. nici şi Codul Calimach, îngrădesc pe cei slabi și puternici contra celor tari şi în putere şi în ceea ce priveşte res- crierea de: zo şi 70 ani, dacă încălcarea sa tăcut cu uzur- pare. Art. 1938 din Coq Calimah zice: «prin stapinire în termen de 40 de ani nu se ajută acei puternici măcar de şi prin hrisoave se va cuprinde acea cu strâmbătate şi in putere stăpinită împresurare a lucrurilor nemişcătoare a ceior neputernici>, 
Iar Andronachi Donici la cap. IX art. 23 şi 28, lvând novela | a impăratului V. Porfirogenitul din anul 6304 (din 996) dezvoltă ideia prescrierii, cum s'a urmat în prin- cipatul Moldovei cin pământul M 

/ 
oldovei pentru ale fis- Cului adică ale vistieriei Principatului nu Sau urmat a se păzi paragrafie anilor... pentru că din a vremilor întimplări fiind bejenii, Înstrăinări, prădăciuni, pustiiri, muite Scrisori “Sau răsărit şi s'au prădat şi după vrere sau urmat multe
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iimpresurări cu apucături, şi pentru. aceasta nu se închide 

-dreptatea jăluitorului cu trecere a. 30 şi 4o de ani...» —(Co- 

lecţia Sc. Pastia, laşi. pag. 170. D. Alexandrescu Cod. 

Civ. VI, 7 notă). | 

„Care să fi fost cauzele, cari au făcut ca domnii ţării 

Moldaviei să dispună această. excepţională restricție de la 

dreptul comun ? A 
„Pentru a răspunde complect şi cu temeiu la: această 

întrebare ar trebui să avem publicate în corp toate zapi- 

sele de asemenea” danii, să judecăm apoi comparativ situ- 

aţiile de fapt, cari au provocat acele danii, raporturile so- 

ciale şi economice între donator şi donatar, şi apoi .să scoa- 

tem încheerile. 
Materialul de fapte nu-l avem dat tot publicitâţii ; nu 

ştim deci de fapt realitatea lucrurilor. Duhul însă care siă- 

pânea la facerea acestor danii îl prindena în consideren- 

tele aduse de Mavrocordat Vodă împreună cu sfatul de 

obşte în sobronicescul său hrisov din 1785 Decem. 28. 

Acele considerente ne arată o stare generală, care 

ajunsese îngrijitoare pentru bunul mers al raporturilor din: 

tre puternici şi bogaţi, între săraci şi slabi. Şi e de ajuns 

a anunţa ca întregul divan al ţării în unire cu înaltul cler 

a dat aprobare cu deplină cunoştinţă de aceste lucruri gin- 

dului Domnului şi nu s'au ferit de a infiera un fapt, pe 

care ei singuri chiar îl făptuise din sistemă. 

Răsanetui acestui păgubitor obiceiu pentru cei mici 

ajunsesese la urechile Domnului, care iată ce zice întru 

iaceputul hrisovului : „luat-am sama den multe cărţi şi Ja- 

lobe ce ni s'au dat şi den necontenitele pricini de giude-. 

câţi ce sâut pe toată zioa la divan, pentru daniile de moşii, 

da vii, de casă şi de locuri de casă, livezi şi altele ce s'au 

urmat până acum în pământul acesta den rău obiceiu şi 

den nebâgare de samg, în care danii lăcuia numai tăinuit 

vicleșug ce se metaherise de către cei mai mulţi“. 

Deci judecăţile erau zilnic pentru abuzul unor ase- 

menea acte de danre. Domnul o mărturiseşte şi lucrul așa 

a trebuit să fie. 
Care era acum obiectul atâtor jalobe ce zilnic veneau 

la divan ? Hrisovul ni-l arată: „cz care putea avea cuvâul 

de protimisis în ori-ce cru mar fi putut avea cuvânt de 

dreptate să între cumpărător şi stăpânitor ; şi pe de o parte 

se întunzca şi se păgubea cel cu dreptate“. 

lată adevărul adevărat. | 

Daniile acestea. erau o ocolire şi o eludare..„de..Ja . 

dreptul de protimisis; şi cum era greu a răzbate în ob-
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ştia răzăşască nefiind răzeş, tendinţa unora de a-şi întinde 
şi rotunzi moşiile era împedecată. , a 
i Deci în chipul de formare al marei proprietăţi din miciţe hlize şi răzeşii a stăpânit un abuz, şi nevoia celor mici pe de o parte, neputinţa lor de a se împotrivi celor 
bogaţi şi puternici au făcut ca supt forme de dani; să se 
tulbure o stare de lucruri, care a stăpinit ţara sute, de ani. 

Prin danii donatorul avea cuvint de protimisis unde 
n'avea cuvint de dreptate, păgubindu-se cel cu dreptate. 

Lupta aceasta între rezeşi pe deo parte şi marii pro- 
prietari pe de alta, ca prin calea judecăților să oprească 
pe cei ce au vădită intenţie de hrăpire călcau legea proti- 
misului prin danii silite şi scump plătite, a durat aproape 
jumătate de veac. Inca de sub Grigore Ghica bătrânul de la 1727 s'a fost început a se da hrisoave stavilind abuzul. Grigore Ghica decapitatul mai pe urmă au încercat ace: iaşi lucru, „dar —zice textual hrisovul— nefiind cu deplină întocmire nu s'au urmat pănă acum“, 

Cu deplină întocmire în înțelesul hrisovului e luarea garanţiei tuturor puterilor din stat Şi cu toate formele de jegământ prin blestăm şi afurisewie. Voința Domnului în- trupată în cutare hrisov eră lege numai pentru el; urma- şul dacă voia o primea, dacă nu. nu. Pentru ca anumite hrisoave să fie legi, trebuiau să fe soborniccşti, adică cu deplin sfat de Obşte: Vlădici, boieri Şi boierinaşi. Asa a făcut C. Mavrocordat la 1749 cu vecinatul; aşa s'a hotă- rit să facă A, I. Mavrocordat Vodă în 1785 cu daniile şi împărțirile de robi țigani şi căsătoriile întpe moldoveut si țigani adică între robi şi oameni liberi. ” In acest scop scrie hrisovul „poruncit-am prin dom- nească țidulă de s'au adunat la sfânta Mitropolie preasfin- ţitul Mitropolit al țării chit Gavril, cu alţi_arhierei. arhi- mandriţi şi egumeni, cum şi toţi de obşte Dumnealor Ve- liții boieri Pământeni“. Acest obștesc sfat s'a adunat la Mitropolie, au discutat chestiile puse” înainte şi prin 2 ana- forale au referit Domnului. Prima anafora din 14 August 1785 despre danii de moşii, de vii, de locuri, de ţigani ŞI alte averi; a doua anafoară din 28 Dec. 1875 în cu- prinderea aratată mai sus. 
lată ce considerente aduce dreptăţi măsura luată de domn: se face numai între rudenii 

Potrivă sau şi de cătră cei săraci şi de cătră toată sta 
seriei, unde se dau pentru 

obştescul sfat pentru a în. n: „Daniile să fie slobode a ȘI între cei de stare de o o- 

rea la Sfintele mănăstiri ŞI bi- pomenire şi pentru folosul su-
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: fletesc, iar altmintrele precum s'au obișnuit pănă acum, în 

chipurile şi pentru. pricinile ce s'au zis, să fie oprite tutu- 

vor cu hotărire de obşte“. aa aa 

Acesta e textul reprodus de Andronaki Donici şi tre- 

cut apoi şi în : Codul Calimah. Îndreptăţirea acestei legi 

este o pagină nescrisă, dar vie şi reală din viaţa „socială 

şi economică a ţării Moldovei, pe răstimp de cel puţin 200 

de ani: 
a | 

„lar daniile acele ce sau obişnuit a se face de: către 

cei de starea de.jos şi săraci la cei mai puternici şi che- 

vernisiţi (nerămiind pontul rînduelii la mijloc) socotindu-le 

cine-va cu luare-aminte lesne se pot cunoaşte că nu au 

nici un temeiu de dreptate sau cuviinţă, pentru că fireşte 

ce cuvânt cu cale se poate da la o pricină ca aceasta a 

se îndatori, adică cel neputincios să ajute pe cel puternice 

2 dărui săracul celui -mai bogat ? 

„Ce dar la cele mai multe dintracest feliu de danii, 

fiinâ-că se urmează o nedreaptă lăcomie şi strîmbătate, 

atit despre cei ce le dau cît şi despre cei ce le iau, pen- 

tru aceea săvârşirile lor sint pricinuitoare de gilcevi, că 

une-ori. cei ce voesc a. lua la danii fiind povăţuiţi de că- 

tră nesaţul interesulni: metahirisesc silnicie sub felivri de 

chipuri şi de făgăduinţă, prin care silesc pe cei mai săraci 

ale închina danii, alte ori cei ce obicinuesc acest feliu de 

danii urmând asemenea răutate ori ca să-şi izbândeescă 

pizmă asupra neamurilor, răzeşilor lor, ori pentru ca să-şi 

folosească asuprind pe aproapele lor, merg de dau danie 

pentru ca să nu aibăcuvint de răspuns neamurile i răzăşii 

lor, iar fapta cea într'adevăr este adevărată vânzare ; Şi 

de multe ori vânzarea cu preţul mult mai mere de cât 

aceea ce plăteşte lucrul, căci ce preţ nu dă un bogat îin- 

teresat de moşii, pentru ca să găsească, chip a se face ră- 

zeş în moşiile altora, nădăjduind că după vreme să se lă- 

țească, după dorirea sa; şi după âceea câte sfezi, câte ja- 

jobe, câte răpştiri şi blestemuri. de cătră cei împreună mo” 

şinaşi. Ispita este de faţă vederată mai în toate zilele. 

„Dintre aceste şi alte asemenea urmind daniilor este 

cunoscut că acest feliu de danii, fiindcă din început se ur- 

zese cu ră credinţă şi fâră temeiu de dreptate, nu pot a 

nu naşte prigoniri şi gâlcevi, une-ori despre cei ce le dau 

alte ori despre cei ce le iau, din care întărtându-se ne- 

contenite pricini şi judecăţi se pricinuesc pagube, perderi 

de vreme şi sărăcii celor săraci dărvitori şi neamurilor 

lor, osăbit de vătămare. de suflet .ce se întâmplă de multe 

ori şi la o parte şi la alta.
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„Drept aceia ca un obiceiu rău obicinuit şi ca o faptă 
pricinuitoare de strâmbătate şi de necontenite supărări di- 
vanului. Cu sfatul de obşte s'au găsit cu cale sa se o- 
prească cu hotărire de 7stov şi să nu mai fie slobod a să 
mai lace nişte danii ca acestea de cătră cei săraci şi de 
starea de jos la cei mai bogaţi şi. puternici, fiind oprită 
aceasta şi cu hotărîrea pravilelor, căci scopul la cari pri- vesc şi răzeşii şi pravilele este ca să siguripsască stăpâ- nire fieştecăruia pe averea sa, iar cu obişnuința acestor feluri de danii, se râdică acest diafendepsis a stăpânirii ce. dă dreptate fieştecăruia asupra lucrului său, 

«Ce dar iată că fapta aceasta este şi în potriva pra- vilei. Pentru aceia ca să contenească această catahris;s de acum înainte, daniile să fie siobode a să face numai între rudenii, şi între cei.de stare de o potrivă sau și de cătră cei puternici (de vor voi) la cei săraci Şi de cătră toată. starea. la sfintele mănăstiri şi biserici, unde se dau pen- tru pomenire şi pentru folosul sufletesc. Iar altmintrelea Precum s'au obişnuit pănă acum cu chipurile şi pentru pricinile ce s'au zis, să fie oprite tuturor cu hotărire de obşte. Şi de vor mai îndrăzni vreunii după hotărârea a- ceasta a da sau a lua niscaiva danii de acest feliu să nu 

tui pont. lar care va cuteza a metabhirisi vicl 918, dând şi luând împotriva hatăririi aceştia, asemenea danii prin za- pise viclene şi cu veleaturile mai denainte, unii ca aceia aflându-se şi dovedindu-se să fie supuşi la pedeapsă. a păgubi amândouă părţile, atât lucrui ce va face danie cât ŞI prețul lui, cu care să se folosească neamurile sau ră- zeşi acelora ce vor da daniile». (Uricar I, 74 broşura hrisovului tipărit din acel an 1785 Decem. 28). „Astfel s'au petrecut lucrurile juridiceşte. Astăzi această pagină, din istoria vechiului drept moldovenesc s'a închis. Spiritul modern a adus schimbări în raporturile juridice dintre Cetăţeni. Ceva insă a rămas: îngrădirea proprietă- ţii mici contra acaparării de Proprietatea mare. Princiviul. inalienabilităţii pământului dat clăcaşilor e un răsunet. pe departe a principiului care a călăuzit pe mulți Voevozi cu: 

lor bogaţi Şi puternici, 
Și cu toate aceste legiuitorul a venit prea târziu cu
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o măăură, care privea în chip practic de a eluda vechile 

obiceiuri ale ţării. 
lar când se va studia în amănunt chipurile cum s'au 

format la noi marea proprietate, se va aminti de sigur că. 

în tendința de extensiune teritorială a marilor boeri, şi 

deci în lăţirea şi mărirea moşiilor, răzășimea a fost spo- 

liată printr'o abatere de la lege, silind pe cei nevoeşi a. 

dărui pământ, cînd în realitate ei î/ vindeau „pentru mult 

bine şi ajutor ce mi-au făcut la nevoe şi lipsă,“ cum glă- 

suesc zapisele, sau cum spune sobornicescul hrisov: „osă- 

bit de alte jurământuri şi blestemuri şi cu totul prăpădenie 

de suflet ce se întâmplă intre cei ce metahirisesc această. 

necuviincioasă faptă.“ 

Iaşi, April, în Joia mare, 1908. 
Gh. Ghibănescu
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6931, Februarie 17, Suceava. Alexandru Vodă dă şi întăreşte 

lui Iurie, Cozma şi Motruna fi lui Stan Lucavăţ, cum şi verilor lor 

Simean, Coste, Dieniş şi Şandru feciorii lui Şerbeul, stăpânire pre 

satele Lucavăţ şi Păncâuţi și „Mihodre pe Siret, pentru slujbele lor 

zăcute domniei. 

+ Mace ROXIE Ahl Matăau Ap BROEROAA POCNIOA4PA 

BEMAN MOAAARCKOH. UHHHMZ BHAMENATO Heekaiz  AHCTOMA  Hd- 

UIAA CVERAZ. ETO BAND VADA, HAN ETE oyeaniiuu'ra wPSun. 

WE TOPH HCTHUHRIA CASTI Hall  CHIIIOBE Grana ASkaBeu- 

xoro. HOpie n BSsma H cecrpă HXA MorpSua H CIHORE 

Il epekoRu. Gumeona H BRocma n Aiennulz. n HlanApe. 

CASA HaMB HX NpEAKOBE IIBAROR H R'EpHOR CASAEOR. 4 AHECA 

CASKATA WHH Haz IpăBOIe H BEpHOIO CASMEOR. TA MRI 

RiAkeaue HX TIGARSR vu BkpHSi CASMB AO Hăca Mao 

RAM CAI Hy WeCORIOIO HAIDER MHASCTIIO H NOTREGAHAN EcMhi 

um wrauu$ n epice Aanie CR ATONOUHBIUHĂA NpEAKORA H AdM 

cani Hava 9 Haine senat AK cea nana ASxakeu, n Iau 

SORA M €% OVeHatni NOAkHam, H Că pei H ca HOTeRNI H 

Ceperoaa ropa n MMUXoApER WIo RA HHAZ. TAArE UA O'PAPX 

H3 AdRHA. MORKI HAMZA 9YPHKA CA oekaa AOXOACMA HU AkTeMz 

Hz H SyiSuarema HX H npaoiSuaroMa HX H NpApSp ATOM 

Hy H BACEMS PoAS HYA HEnopSUsHO HHKOAU Ha EERhI gutniu. 

a (j)orap TEAMA AROMA CEAAMA CA pacii CROHMH ETApRIMH 

XOTapu RSAA OXHRAAH WT4 akka. a Ha "ro cer) Bkpa HAuiere 

POCNOACTEA Bhiit€ NHCâHHaro MacĂAnApA ROEA H ERpA B4- 

BAIEAEHHACO €hiHă  POCNOACPEAMII Han aula ROELOAnhI. H Bhpă 

eve AETei HaiHk. H B'kpa BOAphi HaUMXZ. gpa mana ui 

XaHaă n ATEU £ro. gkpa nana hazu -H Akren ero. B'Epa nată 

K&nunua ABROBHHRA. H ATi ere. B'Epa nâna Herpwu. B'kpa Nana 

Aparoniă RETABA. nkpa nana Spa PparoRckore. n AETEH HX 

apa Rana HEcTâsă. H Arkren ero. BEpa nana Hanauta un At 

Surete şi lzvoade V. 
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Pen €ro. BEpa mană Aaa un AkTen evo. Băpa mata Heaa uaiu- 

HHRA, B'Epa nana AOMOKSua CToAHHRA. Hi ABTet ere. &'RpA nana 

ASSpita Xsomoraregnua H Bpărin ero. n AkTen HX. RBA nana 

Onpkiuu n Akrei ere. Rkpa nana Xoaka MamsSpinekore. u 

&para sro nana AakS u Akren Huy. Rhpa natia JĂxSma ntke- 
Tapinka. n AETen ro. &kpa nana KocTiiua NScreanuka. spa 
mata Hirphaa uamnuza. Bkpa nana BiaaRhi VAnHHRA RUACHUN- 
Ha H B'&pa ockyz Boaphi HANHXZ BEANKHYA HE AAA. d 10 
HAUIEMZA: KHROTE BTPO HMETA ERITH POCIIOAApE MAEI 3 AMA, 
nau ora Abreu HâNHXA HAH OT HAUIETO NAEMERE Han KSA Ko 
pOre POCNOAZ BOPA H3BEpETA GHITA UWIOBhI HALA ENSpSUII AN: 
HâULEFO AANIA H OVTREPMALUIIA n AanncatiA anu HISERI HA 
SVTBEPAHAH H OVEpANHAN WauSA Adat CRAI PAV a HĂ Upake 
EhRpuSR caS%KBS. a han Roauls O TRXPRAENIE TOoMS KACEMS Rh 
MENHCAHHOMS Reakan com cASrk HaUIEAS RkpuoMS  naus Ht- 
ret acrozers nncaru nu npuRkemri ueuap HAS  KeeMS aneT$ 
Hate, rinead: HRauie liparksruun cv Gouank nazakro. 
+suia Avkcaua BenpSagia si. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod. Domn țarii Moldaviei, înştiinţare facem cu aceasla carle a noastră tuturor cui se cade a şli sau citin- du-i-se o vor auzi, iata ca aceste adevârale slugi ale uoastre fiii lui Stan Lucavăţul, Iurie, și Cosma şi sora lor Motruna şi liii Şerbcului, Simeon şi Cosle şi Dieniş şi Șandru slujit-au înaintaşilor noş- tri cu dreapta Şi credincioasa Sluiba; iar acum slu- jeşte noaa cu dreapta şi credincioasă slujba. Pentru cari văzând noi a lor dreaptă şi credincioasa slujba spre noi miluitu-ne-am voi spre ei cu osabita nous- dă mila ŞI intărit-am înşine lor ocine ce lor înca le e; leaaaii de la sfânt răposaţi procalohii noştri, ue Tuca! în al nostru pământ doao sate a- i rai văj şi Păncăuţii ŞI cu toate poenile şi aL a cu parăe ȘI Sireliul în sus şi Mihodrea or uric cui la notarul dor dedemult, ca sa le fie oate venilurile, Jor Și copiilor lor Şi



nepotilor lor şi stranepoților lor şi răstrănepotilor 

lor şi la tot neamul lor ce' li se va alege mai de a- 

proape neruşeit nici o dănăoară in vecii vecilor. lar 

hotarul acelor 2 sate cu toate ale lor vechi hotara 

sa fie pe unde din veac au iniblat. lar la aceasta 

este credinta Domniei noastre de mai sus scrisă 

Noi Alexandru Voevod, şi credinţa: prea iubitului 

fiu al domniei mele lliaş Voevod, şi credinţa li. 

turor copiilor noştri, și credința boerilor noştri, 

credința jupâvului Mihail şi copii lui, credinta Ju: 

pânului Vilcea şi copii lui, credința jupânului Cap- 

cici' dvornic, si copiilor lui ; credinta jupânului Ne- 

grea, credinţa jupânului Dragoş viteazul, crediuța 

jupânului Jurj Fratovskie şi copiilor lof, credinţa jupâ- 

nului Nesteac şi copiilor lui, credința jupânului /Hiiaș 

și copiilor lui, credinta jupânului Dan şi copiilor lui, 

credinta jupânului Isaia ceaşnic, credinta jupânului 

Domocuş stolni: şi copiilor lui, credința jupânului 

Jurj Jumătatevici şi u fraţilor sai şi a copiilor sah 

crediuţa jupânului Opreaş şi copiilor săi, crediuta 

jupânuluy Flotco Mamurinski şi fratilor săi Pe 

şi copiilor lor, erediuța jupânului Iacuş vislernie şi 

copiilor lui, credinţă jupânului Costică poslelnicul. 

credința jupânului Negrilă ceaşuic, evedinţa jupă- 

nului Bălan ceaşuic despre Doamna, şi crediuta 

tuluror boerilor noştri a mari şi a mici. lar după 

a noastră viată cine va avea să fie Domu țarii 

(loa 

noastre a Moldaviei ori din copii noştri sau dia 

neamul nostru sau ori pe care altul Domnul Du- 

mnezeu îl va alege să fie Domn. unul ca acela să 

„u strice a noastră danie şi întărire şi inscris, ci 

nai vârlos să le întârească şi sa le “împuterească, 

caci că înşine le-am dat pentru a lor” dreaptă şi 

credincioasă slujbă. lar spre mai mare tărie a tot 

ve s'a scris mai sus. poruncit-um la a noasteă ere- 

dincioasă slugă Dumisale Neagoe logofatul să serie 

şi să acăle a noastră pecete câtră aceasta carte a
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noastră. A scris Ivaşco Brăteiavicr, în Suceava la 
anul 6931 luna lui Februar 17. 

Notă. 1) Documentul Pam dat după broşura lui T. Iv. Bealus, tipărita în vuseşte la Colomea în 1$79. lata. titlul lucrării : Hrickorsne Pycennx n PymyHeiAx Lpamoru APEBHRXE TOCIIOAAPER  MOIAABCEAX Aaaa Teonopr He. Bnoyez. Honomna 1879, pag. 30. 
(Câteva ruseşti şi româneşti acte vechi de ale Voevozilor Moldaviei), tipărite de Teodor Iv.. Bealus. Colomeia, 1879. Scrierea o dedică boerului proprietar C. Vasilco, după cum se cetește Ja inceputul lucrării: CTO BHICOROPOAIIO Bee- nowrenHbn : momy Tocnonnny Kocranrnny Boenakonu Bac TEINRY GoaLIuuxT ambii Bb JlyraBub NOGRATENIV HAPOAHOĂ cIOBeHocTu. Br snang TIy6oKoro NOun'rania NOCBANAC H3,ae res. (Celui de bun neain; întru: lot ilustrului Domn Cos- tantin Vasilco proprietara multe moşii în Lucavâăţ, iubitor de cultura poporului, în semu de “dâncă slimă închină a- utorul) In precuvântare autorul arată ca făcând o plim- bare prin Bucovina a găsit la hoerii din Vasilcău mai multe acte în numar de 12, pe care le publică in corp. „Fiecare document are la urmă o serie de nole, unile car! privesc explicăni generale cu referinţă asupra domni- lor, boerilor şi boeriilor, necesară unui public prea străin, ca. cel din Colomeia, das: aşa de pe scurt si cu aşa multe greşeli că nu merita a fi relevale. ” ” | Despre acest document de la Alexandr Zice că nu se mai afla publicat ni nici in Venelin: BAAFS-BoAragex. în Golovaţeogo : IamarHukayz. A iujniaţcogo: MEAA. Îi Apar, 

: u cel Buu, ci într”o colecție de acte, Fpaaora G. 1. 1849, nici AECEZ, 1867, nici în Ca- rpamoray. : Bealus ceteşte greşit unele cuvinte, și nu le redă in 
orma primitivă, ti cu ortogratie rusilicată. Pentru acest 
prim act am repredus în touimai transcrierea lui, deşi are 
n 

« . . x. 
| 

i ” 

greșeli şi abateri ca : „ANS: A aancr avu, pe cari chiar e] 
im nota cere a fi cetil : „xanexe AdAH Ain UNA ga HXA npa- 
RVE Ă Rkpuy CAVXEV,“ pe cân i 

, ând coreel ar “quis 
ECMH HA, 

ionice Aaa 2) Boerii amintiţi aici ca Primesc danie de la Ale- 
xandru cel Buc, cum şi intăritura daniilor fâcute de latal 
Său şi inaintaşii sai pentru stujbele făcute câtra ej sint 
frații Stan Lucavăţul şi Serbui, cum şi ficiorii lor. veri 
primari : Iurie, Cozma şi "Molruna pe de o parte Si m 
Cosle, Dieniş Şi Sandru pe de alta parte „7 imeon,
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Ei sint pomenili întocmai şi în actui din 166i Mart 
19, de la Iliaş Alexandru Vodă, în care cetim pasajul a- 
cesla: „din uric de întăritură, de la Alexandru Voda cel 
bătrân, ce au avut strămoşii lor lurie şi Cozma şi Mo- 
trana ficiorii lui Stan Lucavăţ, şi Simeon şi Coste, Dieniş 
şi Sandru ficiorii lui Şerbcovi> (Surete XIV, 259). Aceasta 
arată că proprietatea in Lucavăţ a curs În mod statornice 
în familia urmaşilor lui Stan Lucavâţ din secl. XIV până 

în secl. al XVII, de şi Boalus greşit socoteşte pe Iliaș A- 

lexandeu, drept fiul lui Alexandru cel Bun din 1436— 

1446 (o. e. pag. 26, nota II). Nu putem şti bineffiliaţiunea, 

căci în curs de 244 de ani s'au perîndat pesle 8 generaţii 

intre Stan Lucavăt şi boerii din 1667: Vasile, Neculai şi 
Costantin ficiorii lui Gligore Cazacul, cum insă ei aficmă 

că erau strănepoți ai lui Stan Lucavăţ, arată că propris- 

tatea a curs în Lucavâţ în mod slatoraic cel puţin S ge- 
neraţiini, | 

3) Donaziunea. In 1432, Alexandru cel Bun întă- 

reşte boerilor amintiţi în uric 2 sate: Lucavăţul şi Pân- 

căuţii (ASkageu, n IlankeRuţ), cu toate poenile, şi cu păduri 

şi cu pârae şi Siretiul în sus şi Mihodreiu cu cele din el 

ce slujeşte de hotar de demult. Pasajul e cam obscur, 

căci nu e tocmai lămurit cine e hotar de demult: Siretiul. 

Mihodreiu cu afluenții lui sau allăceva. Din întâmplare 

doc. din 1667 stărue tovmai asupra acestor hotare şi zice: 

«pre doao sate ce sintu în ţinutul Suceavei anume Luca- 

vălul şi Pâncăuţii şi cu toate poenile și cu păduri şi cu 

izvoară şi Siretiul în sus şi Mihudrea şi eu toate păraele 

câle trage în sine şi în toale părţile pre unde au fost 

hotarul de vac> (Surete XIV, 259). - 
lar în nota ce intovărăşeşte acest doc. (pag. 25) ce- 

tim : „Mihodra sau Mihidra este un părăuaş care se varsă 

lângă satul Lucavăţ în rîul Siret. Satul. Mihidra pare a fi 

intemeiat cu mult moi: în urmă.“ Dacă'şi în 1fi67 hota- 

răle celor 2 sate erau exact aceieaşi ca şi în 1493, întă- 

reşte şi mai mult ideia paşnicei stăpâniri de 244 ani in 

satul Lucavăţ, şi Pâncăuli. 
4) Boerii. După data documentului nu corespund 

boerii din uricul nostru, căci în ordinea cum ni se dau 

aici, apar abia in 6936, cu 5 ani mai în urmă. In 6950— 

6932 era vornic Ivan sau Oană, iar Cnpeici îl găsim in 

6936 vornic.—Credem dar că data documentului e din 

6936, dat rău ca 6931"
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II 
7089, Marti 3. Suceava. lancul Vodă Sasul dă şi întăceşle lui 

Bragoş Viteazul cumpărăturile făcute cu 240 zlati tătăraşti de_l 
Danciul şi Eremia veri primari in satele Berbești, Plesniţa şi Bo: 
toşenița pe apa Bruşniiei. : : 

i Macri Bir Iw IÂHRSAR ROEROAA PeNApE BEMAN MSA- 
AdARCKOU. BHaMENUTE UHHAA “HeCHtAL AHETOM Hanna, Kzceka ro 

HaHEM K%30HT Han urSuu cre OyeantiiHT. We ApînAciut npka, 
HAMH 1 NpEA, HaHMH MOAAABCRHAH BCAaph. caSra nau 
Aanusa cn Oyaiaun n nasc sua ere Eprmia ciia AM naku 
&nSuH Pomauike. no IX ACADOR ROaR HARA nenonSEAcun, 
AHN pen Ask anu. H EpoAaan HX Apakee wruiS ni AkAnuS ww 
HY Npagare Sypuka. HCNpHRHALE 34 NOTRPZRAEHIE. 9 umaa Aa, 
Hy Pomauno wr poanreak reiABâu lerpa ROEROAkI. WT M9A9- 
EHHA WT NPTAa UACT WT CEAC wWT hrpeemn. ARk uacTui cepea- 
Hâă aer A0 cs croponu BpScniuu. n wP HOAoRilila Wwr neTaa 
UaCT w7 Ie nuu TU ARĂ uacru "Tu CEpFAHAA uacr AS 
ek creponn EpSenuun, n ww NOASRHIIA W'P NEra4 uacT wr 
HoPSiurnnuu. ARk userii ru cepeaHaa UacT Ao WBk cropornu 
pSennuu. n wm noăctuta ir neraa uacr  unzniu ACT w7 
IaeuHHuH. TAK ABă WAcTH. N Wrr NOAA wr nETaa aer 
HHXHaa Uacr wr HorSmenuuu ru Akk& uacru. “a BOA aau 
cASSH (Hamen$) Toaacps Furass sa cre (n ARE) Arcam saar 
PATăpekHk. n oyeragme caSra nau Toaarp Eura 
HĂ HenazHS Ma mori kumenncanin (pR) Saar TATApeRHE. wr Hpha, Hain un wr apa HAIHAH MCAAARCRHAM Boatpu. 
Tom TH npinAome npta, Ham u npt 
Hall Aanusa ciia Oyaiann u nae 
&HSuu Pomauiko "ru ue HX A 
AER H âHHnpienaokanu n ni 
Huus N] 

3 H BânaATHAu 

H wr 
A Hamun goakpu caSra 

MEHHK eo Epemia ziiz Muaxu 
OEpOIO ROAR uuKHA HeuonSa- ' H IBSAdAn Hy npagok wTruuHS n Aba- WT MĂ Npakare opnka Henpuiknaie KSNERHOE. 10 HaAtaa AA uk Poaauko wm MacăanA pa RocRoAni. w'r NETA uacr ww cea wr Bepăemn Akk uacru CEPEAHA ude no WEk  cropenu EpSeniuu. H WT NETAA HaAcT W'P ceao wp Haennuuu, “ru AR MACTII, cepeanu uacTu no wek errepenu EpSehaun. un wr uevaa aer wr cennipe wr Horaiuennuu. ru a'k VăcPul. "Ta “nps- Ada caSsu Hate Toaatp Brrass 34 €To H Aka AECAT Baa PATAPCRHE. H Băeraaca CASra nau Toaatp Huraa n BanaaTua
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HAY CVCH.. HenazHa TOTH :BUEUHCAHHĂE nuukau pă Bar TATap- 

su wT apă Ham n npEA Hăunatn BCakpu, HHO MAH BH- 

ARRUIH hnk ACEBE ESAHSIO TORA HI NOAHOI BânaaTS A Ainr 

TARORAFDE H WT Hac Ada HI NOTRPZAAHAN ECAH CASSU HA EAS. 

"Poaatp EHTasS ȚU NpEApEuruInAX ACTH 84 wruuS we Reg- 

sep. n ww Tacit. n WT BOTAILIEHHILH KAKE Ad £CT EMS Hr 

WP Hac SpHR WTHHS Hi că RZCEA ASKOACA EMS A AETEM sro 

H OVUSUATOA ro. H npăouSuarom u NpANSpATOM H BRACEMS 

POAS €ro KTORU AS HBREPET HAHBANKHIU HEVOpSIIEHO HHKOAUAE 

Ha RREH. d XOTap THM NpEApEULHHA WACTU BA WTHHHH AA ECT 

WP OCUX CTOPOHU NSCrapeNs Yorap$ no KSAd HSBERA wătu- 

RAM. A Hd "TO ScT7 Rkya HAIDEFO  PCUARA RHUUEIHCANRATOAL 

EIURSAA ROEROAIN. H B'Epa BOIap HatmHy. EEpa Harta (BSujSan 

ARSBHuHRa Acauku Bean (&Epa nana TO)peesSa AROPUNRA KHIW- 

nku Bean. kkpa nana Toaqrpa (ini nana Lewprie)  npaRAAABORE 

XeoruneRuy. Rkpa Wata Bephara H Hătă (Hukeaa) npBkaaagoke 

Heaenekuy. Rkpa nana Hak. n nana (2SSpRa) HpBRaaaBoke Po- 

Manckuţ. Kkpa nana (haanka) nop'rapk GSuanexaro. BEpă nana 

EpST NOCTEARHRA, kkpa naua Lwia Goacaten KueTEptitika a'kpa 

nana Poaze uauiiiuika. e'kpa nana Pkanu croata. g'kpa nana. 

Tănu Roautea. n Bkpa Bachy Boakpa Hanniiy MOAAARCEHĂ RE 

AURAȚ 1 Manny. d 10 WAN mur K'Po ESAET (PCNABA H4- 

tie Seman) or A ETEN HADHX HAN WTP HAEro poAa. HAM IAR 

RSAROrO EA H3BEPET PENAGEM BHTH Mă BEMAH MoAaaReT'E. 

TOT Eh EMS HEnepSiA Haăero Adatie Hi. NOTEPAXAENIiE.  AAHEH. 

MA Ada Hi UOTRPBAHAH. BANS%KE £CAH HA Ad H NOTBPBAHA. 

3A We ET HM Upâke w'ruuS n RHKSnacuie, d Ha BOAUIEE tpk- 

NGCT N NOTROZRALNIL OMS BBCEMS KHULENHCANHEAS gtakan ccm 

namemS RkpnomS nan$ Grponuii REAHROMS aorodrrS nucaTu H 

HaiulS NEUAT npu'kcu'ru RCEMS ARCTS HaueMS, MHcaA Kpuerk 
= 

MuyanatetSsa. op Gvyatk. ka AkRTO Fans, MCUA. MApTiE Tr AH. 

Cu mila lui Dumnezeu lo laucul Voevod, Domn 

țarii Moldaviei, înştiinţare facem cu această carle 

a noastră tuturor . cui pre dânsa vor cala sau ce- 

tindu-li-se o vor auzi, adică au venit înaintea noaș- 

tra si înaintea a lor noştri Moldovineşti boiari,
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sluga noastră Danciu fiul Ulianei şi seminteni= 
lui Eremia fiul Milcăi, nepoata lui Romaşco, de a 
lor bună voe de nimeni siliţi nici împresuraţi şi 
au vândut a lor direaptă ocină şi moşie diu a lor 
drept uric din direse de întăritură, ce uu avut bu- 
nul lor Romaşco de la părintele - Domniei mele 
Petru Voevod din jumătate din a cincia parte div 
sat din Berbeşti doao părţi, partea de mijloc, pe 
îmbe lalurile Brușnifer, şi din jumătate din a cin- 
cia parte din Pleşnița tij doao parți tij partea din 
mijloc pe îmbe latuiile Brușnitei, şi din Jumatate 
din a cincia parte din Botuşeniţa  doao parți tij 
partea din mijloc pe îmbe laturile Brusniței şi din 
a cincia parte din jos din Plesniţa tij doao pari și 
din jumatate din a cincia parte partea din jos din 
Botușeniţa tij doao parți, acelea le-a vândut slugii 
noastre lui Toader Viteazul drept una sută și douo 
zeci zloți tătarăști; şi s'a” sculat sluga noastră 'Loa- 
der Viteaz și a platit lor deplin pe acei de mai 
sus scriși 190 zloți tătarăşti dinaintea noastra şi 
denaintea alor noştri moldovinești boiari.—Şi în. tr'acestea iaraşi au venit înaintea noastra şi inaiu- tea a lor noştri boiuri sluga noastră Danciul fiul Ulianei, şi semințenia lui Eremia fiul Milcai nepoti lui Romuşco, iaraşi de a lor buna voe de nimeni siliți nici asupriţi şi au vândul a lor driaptă ocina ŞI moșie din a lor dirept uric din direse de cum părălură, ce au avut bunul lor Romaşeo de la A. lexandru Voda din a cincia perte din sat din Ber- bești doao părți, partea din mijloe pe îmbe laturile Brusniţei, Şi din a cincia parte din sat din Pleşnita. iarăşi doao părți, partea din mijloc pe îmbe latu. rile Brusniţei, ŞI Gin a cincia parte din . selişte din Botoşeniţa iaraşi doao părţi; acelea le-au vândut Slugii noastre lui Toader Viteazul drept o suta si două zeci zloți tatăraști. Şi s'a sculat sluga noas- tra: Toader Viteazul Şi a platit lor toți 'deplin acei



de mai sus scriși bani 120 zloți tatărâşti denaintea 

: oastră şi denaintea a lor noştri boeri. Deci .noi 

vazind a lor de bună voe tocmală și plata deplină 

iar noi aşijderea şi de la noi am dat şi am îutărit 

înşine slugii noastre lui Toader Viteazul acele de. 

mai sus“zise parți de ocină din. Berbeşti şi din 

Plesniţă și din Botuşeniţa ca: sa-i fie lui şi de la 

noi uric şi ocină cu toate veniturile lui. şi copiilor 

Jui şi nepoților: lui şi stranepoţilor şi răstrănepoți- 

lor lui şi la tot neamul lui ce i se va alege mai 

de' aproape neruşeit nici odănăoara în veci. . Lur ho- 

tarul acelor de mai sus zise părti de ocină să-i fie 

divspre toate laturile pe vechiul hotar pe unde din 

veac au îmblat. lar la aceasta este credinta Dom- 

viei noastre mai sus serisă Noi Jancul Voevod si 

credinţa boerilor noştri, credinţa jupânului Bucium 

dvornic al ţării de jos, eredința jupânului Jurescul 

vornic a! țarii de sus, credinta “jupânului Toader 

şi a jupânului Gheorghie parealabi de Hotin, cre- 

dința jupânului Bernat şi a jupânului Nicola par- 

calabi de Neamt, credinta jupânului Ilea şi jupâ- 

mului Jurj parcalabi de Doman, credinta jupânului 

Balica portar de Suceava, crediata jupânului Brut 

postelnic, credinţa jupânului Ion Solomon visterni: 

credinta jupânului Golăe paharnic, credința jupâ- 

nului Redit stolnic, credința jupânului Iani COMIS 

şi credinţa tuturor boerilor noştri moldovineşti îi 

ari şi a mici. lar după a noastră viată cine va li 

Domn. arii noastre din copii noştri sau din al nos- 

ru neam, sau pe ori-care Dumnezeu îl va alege să 

fie Domn pământului nostru al Moldovei, acela să 

nu-i strice a noastra danie şi întărilură ci să-i 

dea şi sa întărea că, caci că înşine i-am dat și 

i-am întărit spre aceia că-i este dreaplă ocină și 

cumnarătură. lar spre mai mare tărie și putere a 

10 ce s'a scris mai sus pocuncit-am -la al nostru 

eredivcios boiarin dumisale Stroici marelui logofat
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să scrie şi a noastră pecele s'o acâle de aceaslă 
carte a. noastră. A scris Cristea Mihailescul în Su- 
ceava la anul 7089, luna Martie 3 zile, 

-"41) Am redat textul după TF. IL. Belus, care însă la 
citit rău şi cu foarte multe lipsuri şi încureături de înțe- 
les. Se vede că originalul pergament era ros pe la inche- 
luri şi de aceia a sărit multe vasaje, cari se subinteleg din 
context prin repetare. De oare-ce Domnul intâreşte numai 
lui Dragoş Viteazul loate cumpărăturile din cele 3 sale, 
am întregit şi în partea întâia a vânzărilor tot pe numele 
lui Dragoş Viteazul. Iar lista hoerilor am întregit?o şi în- 
dreptat lectura greşită după alte urice din acelaşi an. (Su- Ei 
rete şi Izvoade XIV, 262). 

IN 
Fuiră veleat (7066 Suceava). Alexandr Vodi Lăpuşneanu întă- reşte lui Barbovseki cumpărâtura ce a făcut cu 70 de zloti tătăraşti de la Anuşea fata Marenei în satul Berbeşti şi Plesniţa câte a cin- cia parte. (apud T. 1. Bealus. o. c. pag. :0; Surete XIV, 265). 
i Macrite ExiR mn Macăanapz ROEKOAd FeuApz zeMan 

MOAAAECREH BHAMEHHTO UHHHM HecHAM AHCTOA HANINM EZeku 
TO Ha REM B&3pHT Han sro urSuu OYCANUINT. we upina,e nptA 
Hami h npka, Hama Boakpu MnSuika Acukă  Mapeunna 
KHSKa BapBockore. no en AoBBOI ROAR HEKHAM  HenonSăena 
AHHNPHCHAORAHA H NpPOAaaa COR NpătoR wruunS n AkAuns 
HCIIpHBHAIE Ba NOTRpZKAcHiE UPo  HMaa NpRAaA en bap- ES&ckare w'r  up'kSukegu Haag we Haina (nu wm Ge Bania)  oekoAn NETâă  Uâcr Cea wm Hepăetu ui neraa Maer ceao wr Iacunnun cASSH HauemS nan$ Rap- BOECROMS 84 ceAHAM Aechkr sar TATapeRHă . A AMI "TAROM Ep H WT Hac (Aaan un) NOPEpBAHAn cASSt  namems | î.H AETEM ro n ovuSuaroat ro n npkoyuSuarom n npai Sposa ES H BăcemS poa ro .,, &Epa renaRau. BHUIENIHCaN NAS AH IarâanA pa EOEOAH. n Rkpa npkBzsaracninuy CHRE PenAgAMu, HerAana H Ilera(a un Iwana n REpa Eolap HAUIHY) R'kpa nana (H'kroz n Naha) AAornaa NAPRAAaBoRu XOTHHckuy, Bkpa nana nr tt a era ta Guanuoa Hp anaRone Menara N pa Mâna Edekana (i nana B9PPAAcRuE ... rupt
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Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod 

Domn tării Moldaviei înşliintare facem cu aceasta 

carte a noastră luturor cui pre dânsa vor căta sau 

celindu-li-se o vor auzi. Adică au. venit înaintea 

noastră şi înaintea a lor noștri boeri Anuşca fata 

Marenei nepoata lui Barbovski, de a ei bună voe 

de nimeni silită nici învăluita şi a vândut a sa di- 

reaptă ocina şi moşie din direse de întăritură ce 

au avut strabunul ei Barbovski de la straunchii 

noştri de la Iliaş şi de la Stefan Voevozi, a cincia: 

parte de sat din Berbești şi a cincia parle de șat 

din Plesnita . . . slugii noastre dumisale lui Bar- 

vovski drept 10 zloți tatărâşti ; iar noi așijderea: 

şi de la noi am dat şi am întărit slugii noastre ... 

şi copiilor lui şi nepoților lui şi strănepotilor şi ra- 

strănepoţilor lui şi la tot neamul lui . . . credinta 

domniei noastre mai sus scrisa Noi Alexandru 

Voevod şi credinţa prea. iubiților fii ai Dommiei: 

mele, Bogdan şi Petru şi Ioan şi credinta boeri- 

lor nostri, credinta dumisale Moţoc dvornie, cre- 

dinta dumisale MVeagoe şi a dumisale Moghilă par- 

calabi de Hotin; credinţa dumisale Petre Crăc şi a 

dumisale Veaveriţă, credinta dumisale Danciul şi 

a dumisale Cristea parealabi de Neamt, credinta 

dumisale Vascan şi a dumisale Spancioc parcalabi 

de Cetatea nouă (restul rupt) 

Notă. Despre ucest uric însuşi Brlus zice; 'rperbA 

TpaMoOTa OYUeHb Ye ACTeDABA HU Bb Gonen HONoBAH'b HedeTKa 

nocraneb HAM Bb pykn==al treilea document foarte rupt şi: 

în mai mult de jumătate neceteţ ne-a căzut nouă în mână. 

Noi i-am fixat ea dată anul 7066, căci atunci avem pe 

Moţoe vornic.



IV 

7152 Iunie 5. Suceava. Vasile Vudă Lupul judecă pricina din- 
tre Toader Părvul diac si Avram din Lucăceni. ot Hotin pentru mo- 
şia Soloninea Cotela ot Hotin, vândut râu lui Tudori vameşul cu 210 
lei bătuţi de cătră Avrani, şi apoi răscumpărat de Toader Pârvul, 
dupa ce s'a uşezat cu domniă pentru nişte datorii rămase din sluj- 
bele ținutului Khigheciului. 

(apud T. I. Bealus. Surete şi Izvoade XIV. 266). 

î Hw Bacnaie RoeeAa Bi AMacrio TELApBA SEMAN  Aoa- 
AdARCROH. tate upitae NBEA Rami n np kA SVeHAM HAUIAALI MoA- 
AARE AU BOAhpH REAKHMU Hi ManHatu, Tosa IlzpzSa Aflak 
WT Acta renARMu. cuz IlzpaSacau wr Kocrhia. n TEraanca 
MHora Kparui ca apa wr ASkăuann wm RAWCT wrP Xoruu- 
CROH paAHi EAHO crao Hahavk CoaounHka RoTeaa. WwT Racer o 
STHHCROMS. UTE POE CEAS RHAO pate Sa AAAHHHO  U'BRHA ince 
„MeEHuRoM IIapESAORH. h BECTAACA MEU HURUA EXE BNICT Hau- 
BAHXHIH năemeHuR. IIZpRSAoRH. na EMS Opuko TearpeR cenrnz 
HzpuSa n npoaaa “poe ceao Gononunka Koreaa MKROHHOMS Ts- 
Acpi dinrnuk$, nomoatite npnxalunaca Hi H3R4AHAH TSaopu 
MHTHHK "TOE CEAC 1a NpOAanie H HENpPOAAA NAEAMENHROA -ROTO- 
PHIA BRICTR HSAARHO 34 AEAHHRS. ni upoaaa uiSpunonu cas 
EMS RRILIENIHCANO MS SMepaactu wr ASkauann. u Hei Taac'k 'ror= 
“Ad 84 NAEMEHHRH TOMS CEA0. HH9 MU SYCAOTpULOA că Hallero 
caktra H CBAHYOM HY MPAREA HAL. CARATEM 110 BARNA BEM 
CKOAS H 'Paxo WEpEToXOA. Aa Haar kpăruru 'Toaatp Ilzp&Sa 
MHHasn Slapamokn. rioneme NEROAOBHAcA SlepamoRu KSnnTru Pot 
CEAC Bo pac He numaata Bă IlzpRSaa Han Ba ChinoRE Eero. ROPAA HSHAE 'oe Cea Ha NBOAanic wr TSacpu  ATHuka. n R acraack Toaasp IlapRSa n BARBATHA ARk- cra ASSKORH EWTHX KA pSku Apamonu. BX TOARE npukatou'kupuck Toaapokn npin- TH WT Hikkoe Haulea CASXEH. ERE. WT tac ncaat Buc AY Burnekuy CASKEEX u nemorotue ATU  CaMS ucnazHo ta Ha UER nok'kasib. uz NOMHCAHLOA  Kako esp THX  ant'ksu HâWH. KROTOpH Aaa Sapamotu. ua TEN CASES wr Kurau, W MOCAAXOA PenARAH, n Ea3kyom. TH unnEsu Bacu wm fkpaama n na. AAAE Toe cea Bu | PSKu. Sl&pameRui. n Suna” CEER H nHcanie wm E&CHĂ Bcakpen nau. BHT smS sa cet AETPEacTRS,. NSE Toanta ea Epemenk Tzu. x ueksak W'T Hac
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NAAdA ENICTh H WEMOPA CTATU Sa MOTpEBS CAN. A NOTOM EPA 

ToaArpz ONpaBHACk H3 HEBOAH "TON RACTaack NAKHK N NpEX- 

HOAMS UauriMS cSAIR H 3HORO RPATHA nunkau "THXK. €. AERKOEH 

ka pSkH SIBpAMGBH H TOT sanie UT ceEk CATROPHA EhICTH: 

Slepam WT HâUiHX BoaașkE Ada ro BB pSKn ToaAspsRH. H Ai - 

npotagabiTea R% Hbkoe Rpemk ApSrHX HapEAEHIAL AC flaga- 

AMA Hd Toro CEAO Goaonunka RoPeaa. Aa ck Het a'kpSer. HA Aa 

ek pa3ANpALT. Toro PAAH apam ASRaueBckin a0€TAA WT REC 

Bakoti. a CASra Hat ToaAtp IlapRSa oynpatHauca n NOCTaRUA, 

COR BiEpRE. NO WBHUAS BEMEROAMY. KARE Wr CHA HA np'EA,. 

Ad HMĂCT AEpaTU CEB "POE “RHUIENHCâNCE cea GoaonnHka Ro- 

Pena Că BECEAL ACXOACA H Ad RE Haar? Han TRrATHCA PA. 

cie Th UHkeAi Ha RERH. H HE Ad € HE MMHIIAET, 

ov GSuagk RATO F3pHE Mea RH E, 

Gam renAnz Beata. 

Iw Bacnaie BOEROAA. 

[o Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 

tării Moldaviei, adică au venit înaintea noastră şi 

inaintea tuturor a lor noştri moldovineșşti boeri a. 

mari si a mici Toader Pârvul diiae de la curtea: 

domniei meale, fiul Pârvului din Costina, şi s'au. 

pârit en multă jalobă cu Avraam din Lucăceni din: 

ținutul Hotinului, pentru un sat anume Soloninca- 

Cotela din tinutul Hotinului, care acel sat fost-a.. 

drept de moşie unor neamuri ale Pârvului, şi sau: 

sculat între dâusele, care au fost mai aproape rude: 

ale Pârvului, numele lui unchiul lui 'Toader fiul. 

Pârvului şi a vândut acel sat Soloninca Cotela re-- 

pausatului Tudori vameșul; Intwacestea s'a întâm-- 

plat şi a scos Tudori vameşul acel sat la vânzare 

şi nu la fost vândut rudelor, cari au fost mai de: 

demult de moşie, ci lau vândut cumnatului său mai- 

sus scris lui Avraam din Lucăceni și mau fost în- 

trebat atunci de rudele din acel sat. Deci noi aflat- 

am cu al nostru sfat și le-am judecat lor pe dreaptă. 

judecata după legea țarii şi ast-fel aflat-am cum să:
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aibă a întoarce Toader Pârvul banii lui Avraam. 
«căci că nu s'a căzut lui Avram sa cumpere acel 
sat înainte de a se întreba de Pârvul sau de ii 
lui, când au scos acel sat spre vânzare de la Tu. 
-dri vaimeşul. Şi s'a stulat Toader Pârvul şi au în 
tors 200 lei batuţi în mânule lui Avram. Intr'aces- 
tea s'a întâmplat lui Toader a merge intro oare- 
«care slujbă a noastră fiiud trimes de noi la sluji 
bele Kigheciului, şi neputând să-şi dea sama dei 
pliu după poronca noastra, am judecat, cum sîuli 
acei bani ai noştri, cari au dat lui Avraam din a-i 
«cea slujbă de la Kigheci, şi trimes-am Domnia meu 
şi am luat acei bani loţi dela Avraam, şi iaraşi am 
-dat acel sat în mânule lui Avraam Și şi-a facut 
şieşi scrisoare de la toţi boerii DOştri, să-i fie lui 
“de mărturie, căci că “toader în vremea aceia în 
mevoia despre noi a fost îndepărtal şi n'a mai pu. 
tut sta de treaba lui; iar după aceia iaraşi Toader 

“s'a îndireptat din nevoia aceia, s'a sculat iaraşi 
denaintea  noaslră cu judecata şi din nou au întors 
banii acei 200 lei în mânule lui Avraam, şi acel „zapis ce şi la fost facut Avraam de la boerii noş- tri Pau dat în mânule lui Toader; şi daca se vor afla în vre-o vreme alte direse de la Avram pe acel sat Soloninea Cotela, sa nu se crează, ci să se rumpă. Drept aceia Avram Lucacinski a rămas din loată legea, iar sluga noastra “Toader Parvul 
Sa îudireptat şi şi-a pus luişi, fierăe pe obiciaiul țării, ca de acmu înainte să aibă a stapâni singur „acel de wma sus sat Soloninca Cotela cu toate ve. ilurile, şi sa nu aiba a se mai pâri pentru aceasta pară în veci. Şi altul sa nu se amestece. 

„În Suceava la anul 11592 luna Iunie 3. Insuşi Domnul a poruucit 
lo Vasilie Voevod 

Obs. In: opisul cel mare întocmi S ar! de cătră boerii D. Bogdan vornic i Ion "Taul RAI
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din ordinul lui Arghir Cuza ban, ca să se aleagă părţile 

Jui despre alţi vecini -şi trați (Gheorghe şi Ion Cuza), ce- 

tim că în acel an proprietarul Stefan Vasilco a arătat ur- 

mătoarele acte cu referinţă la Soloninca Cotela ot Hotin: 

a) Un ispisoe sărbesc de la Şlefan Tomşa Vodă din 7130 

April 1, prin care domnul întăreşte lui Tudori parealab 

un loc de sat pe Cotela, Soloninca, de la nepoţii lui lon 

Malici ; Sofia şi Vasile ficiorii Măricăi, şi Grigore cu Odo- 

kia, ficiori lui lonaşco: b) un ispisoc de la Vasile Voda 

din 1143 Maiu 14 prin care Domnu! întăreşte lui Avram 

din Lucăceni cumpărătura făcută de la Tudori biv parca- 

lab în Soloninca Cotela, care mai inainte a fost a Jorai. 

c) Cartea marilor boeri de divan în privinţa judecății din- 

tre T. Pârvul şi Avraam pentru Soloninea Colela; se po 

vestește aici pe larg cum a fost răfuit Avraam de Lucă- 

ceni din datoria rămasă domniei din'slujbele de la Chigheciu 

(vezi Surele şi Izvoade VI, 544). 

Documentul nostru ue aruncă o lumină asupra ra- 

porturilor de urmărire în ceia ce priveşte datoriile din 

partea locuitorilor țarii. Domnul urmărea pentru rămăşiţi 

pe slujbaş; nu pe birnicul râmas în urmă cu plata, care 

în cel mai multe cazuri dădea bir cu fugiţii... Slujbaşul 

dabilar la rândul lui exagera chipul de a putea strânge 

“banii; de aceia şi răsunetul acestor stări de lucruri a ajuns 

aşa de dureros până la noi. Cartea veliţilor boeri peves- 

teşte pe larg cazul cum Avraâm din Lucăceni şi-a scos 

capul din bucluc: «pe urmă sau aflat că mau fost banii 

<ai lui Toader, ci au fost domneşti luaţi dintr'o slujbă de 

«în ținutul Kigheciului, şi s'au trimes aprod de au adus pe 

«Avraam cerându-şi banii Vodă, şi au adus bani, înti”o 

«naftamă în divanul cel mare şi luânduii atunci camaraşul 

«i au dat in mâna lui Vodă; şi au rămas satul Solonincă 

«Cotela din ţinulul Hotinului pe mâna lui Avraam». 

Deosebirea ce se face între rude mai de aproape şi 

cumnat e interesantă asupra stabilirii a dreptului de pro- 

temisis: rudele de sânge nu cele prin alianță.
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V 
7163 Dechembrie 8, laşi. Gheorghe Stefan Vodă întăreşte lui: 

Solomoop Rirlădeanul, marele visternic cumpărătura ce a făcut cu 
300 lei bătuţi şi 20 poloboace de miere curată de la. D. Popovici și 
femeia lui Malinea, în satele Berbeşti, Pleşniţa. Botoşeniţă şi Cou- 
ieşti 'de la Cernăuţi. 

+ Hw Petprie Great: ROEROAA. EXIL MACTII ENA B6Aan: 
MOAAABCKOH. Wa NpinAcie npa Haân n NpEA Hantaui Ro- 
ADH BEAHKHX Hi AMaAHk caSra Hanu A Sawrpauike Ilonstnu RHSK 
Hain, wr Bepenu, n ca eta ere MĂaannka ex cunonii CROILAV 
HO HX AGEBOR Boat HERA HENONSRAEHN AHENpHCHASRaHH Hi 11po- 
AdAH c&ouyk HBARH W'THHH 5 KSnemHu Hi Aaanie. EAnRo ck na 
BEpeT uacr HM WT ctao Hepărmn n wr Ilacunnuu. How ha 
TRWEHHUH, H wr KocPen. ure cSr cv kaccr UepuzSukoms 
H CA NOASBHHA 84 Mau wr spe i H CA CTaR n ex 
PRIBHHK_H cz EdASu wr noa ii ww mapHuiS ui ca REC Hpn= 
XOA-  FAHROCE ÎHSREPET M4cT HA H WTR& BpAT CROEMS Mz- 
Tiaul PHX WHH MpoAaai  HauiemS Bones n NOUTEHHOMS 
BoakpnuS  Goanoatons Epaaaa khnSacRi  REAHROMS RHETIIApRHR, 
PAĂH "TH CTO AESRORH BHTHL H Aa AECAT NOACRORH A MEAS. 
npkeuu, ore paAn Kako Ad ESAET €ro MACTII H WT Hac NpABA 
WTHHS H &HRSnaenie n Spnk un NOTBpAXKAcNiE ca kazcka AC: 

ASA HenopSiustHo uukoanme Ha Rkrn.u un Ad cuc Saninarr. 
BA Ace ar apăr mcua AER, n Ant. „Gam renanz ktaka . 

- Hwnauike Psera &ta aoroder (|. p.) 

  

ASaurpauke 

lo Gheorghie Stefan Voevod, cu mila lui Dum.- nezeu Domn țarii Moldaviei, adică au venit înain- lea noastră și înaintea alor noştri boeri a mari si a Mici sluga noastra Dumitraşco Popovici nepot lei, din Berbeşti Şi cu fâmeia lui Malinca, cu fii săi, de a lor bună voe de nimeni siiiţi nici înva- luiţi şi au vândut a lor direapta ocină şi Cumpă- rătura şi daanie ce li se va alege partea lor din satul Berbeştii şi din Pleşniţa şi din Botoşenița si din Costeşti, ce sint în tinutul | i că 
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jumatate de moară din Berbești şi cu heleșteu Şi 

cu rabnicg şi cu vadă şi din poene şi din țarine 

şi cu tot venitul ce li se va alege partea lor din» 

spre fratele său Mateiaş ; acele el le-a vândul la 

al nostru credineios şi cinstit boiarin lui Solomon 

Bârlădeanul marele vistiiarnic pentru 300 lei bă- 

tuti şi 20 polohoace de miere curata. Drept aceia 

sa-i fie milei lui şi de la noi dreaptă ocină si cum- 

părătură şi uric şi întărire cu toate veniturile, ne- 

ruşeit nici odanăoară în veri. Şi altul să nu se 

amestece. | | 

In Iaşi la anul 7163 luna Decemb. 8. 

Insuşi Domnul a poroncit 

lonaşco Rusul vel logofat iseal.— Dumitraşco 

“-acta Bealus, 1879 (Surete şi Izvoade XIV, 268). 

7 

7180 Feb». 7. Lusi. Cantea Ni Duca Vodă cătră Toader pitarul 

cel mare să-Şi ţie moşia sa Berbeştii de la Cernăuţi, 

+Iw Duca Voevod inilostiiu bojiiu gospodaiz zemli 

Moldarscoi. Datam cartea domniei meale boiarinului 

nostru lui Zoader pitarul cel mare ca să fie tare 

şi putearnie cu cartea domnii meale aş opri a sa 

direaplâr ocină și moşie ce are din a patra parte 

de satu din Berbeşti Sumatate, care satu iaste în 

tinutul Cernăutului pre care parte niau arătat bo- 

iarinul nostru ce mai sus seriem, şi ispisoace de la 

Vasile Voda şi de la Gheorghe Ştefan Vodă, pen- 

traceaia ca să fie volnie cu cartea domniei meaie 

ași tinea a sa direaplă moşie ce mai sus scriem 

din sat din Berbești a patra purte dumisale, iar 

cui va parea cu strâmbul să vie de faţ înaintea 

domniei meale, atasta scriem domnia mea. 

u Ins leat 7180, Febr, 7. 

Miron vel logofăt ut. (a învățat) 

acta T. Bealus Colomeia 1875 (Surete şi Izvoade 

XIV, 261). 

Surete şi Izvoade V. 
2 
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VII 
7183 Maiu, Tâmpesti. Zapis de danie prin eare nepoții Mu- 

sei din Movileni, în număr de 12 iaşi, dau danie lui Nasilie din 
Tâmpeşti partea lur de ocină: o prisacă în gura 'Tocului, un vad de 
moară, căci le-au dat 100 lei, de şi-au platit moşia de la Corpacri. 

T Adez. noi Moviliani. nepoții Muşii. cari tine 
a triia parte din Movileani partea Maşii. anume 
Eremiia şi Stratul. şi Mihilie. și Bratul şi Grigorie. 
și lon zet Isac. şi Zota. şi Mardarie şi Apostol. şi 
Gavril sna Marin. şi Paval sua Gligorie şi ion zeal. 
Mirovit. Aceşti oameni. noi toț. scriem şi marturi- 
sim cu acestă zapis al nosiru ca sa fie de mare 
credință la mâna dumisale Supănului a'kaniz o moşie, 
peultu un bine ei naau facut dumoelui cu o suta de lei. de niam platit mosia din cămpu de la Cor- pac. dec noi vazindu pe dumnealui faăcânduue. atâta bini. noi incă de a noastra buna voe nesilili riici asupriți iam dat un loc de prisac. danie. în gura Tocului. ulaturea cu locul Bilieştiior. iar pan în gura Tocului. şi iam datul Şi nb Vad de mour din vad a îriia parte. în gura Rastocii, ca s hie dumisali daanie şi moșie în vea laji și ficorilor dumisali si nepaților Şi strenepoților lui în veaci, neclatit. si penlru mai mare credința neam pus Şi d'kgeteli in loc de pereti ca sa s criaza. > 

| u Tamtpeşti) leat 7183. Mai 
| T Eremiia, T Stratul, + Mihelie, + Bralul, + Ga- veil, i lun, + Zota, i Mardarie, T Apostol, + Mariu sin Gavril, + Pavăl sin lov, uz Pov Dumiiru pis iscul Acla Rudolf Satu, lași. (Surele şi Izvoada XIV, 973). 

VIII 
718 (1676). Zapis de danie prin care Irimia Chibae din Fur 

ceni dă danie lui Vasile din Ta i 
s ămpeșt tate de frate din Visea, ps 

pâitea sa de ocină o jumă- 

Tr Adec eu Ir Tu imiia Kihaa din Furtani măriurisescu cu 
| i 

! 
Scriu si acasta scrisoari u noastră precum
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nici de o săl nici de o nevoe ce de bun voa mea. 

am dat o parte de moşie. dumisali gupănului Va- 

slie din Tampaşti. partea lui Moş din Vizcea &rumă- 

tate de frate ce iaste diulrapă, şi o am dalu du- 

misali daanie. de bună voa mea. ca s fie dumisal 

ocin şi inoșie în veat de veari. şi coconilor dumi- 

sali neclatiţ, anume au fosin oameni buni de fat 

Stratul ot Unbrareşti, şi Mihelie ot Bilieşti, Gavril 

Gunga ot Movileani. Andreia lam, lun Burduh tam. 

şi mulţi oameni buni. şi pentru mai mari crediutaă 

neam pus deagileli ca să s șiie. leat 718%. 

+ Stratul, ff Mihelie, TGuavri!, + Andreiaş, tion 

Burduh, Gavril Guvga (m. p). 

Acta Rudolt Sutu, laşi (Surete şi izvoade XIV, 272). 

IX 

719. Zulie 17, Focşani. Zapis de danie prin care Mihilie şi 

cu Alexandra dau dame lui Dodiul serdariul partea lor din Movileni. 

Adecă eu. Mihilie. şi cu famaa mea. Alexan- 

dra. din salu. din Movilani ce siulu pre Siratiu. la 

tinutul Tecutului. sciiu şi mărturisascu. cu cestu 

zapis al nostru. precum niamu scul «tu noi. de bună 

voa nuastra. de uime silili. nice asupriţi, ce de a 

noastră bună voe şi am datu. partia „a noastră 

cară avemu de winx şi de moşie. ln satu. ln Mo- 

vilani. cata parte să va aliuge. din totu salul. Mo 

vilianii. datuwamu. danie. dumisal, Diadiului. sar- 

dariului. ca sai fie. dumisul. moşie în viace, câlă 

partea de locu. au fostu a noastră. din totu satul. - 

cu totu vinitul din vatra satului. şi Vin câmpu, i 

din nămeş. din dumbrav. și din vii. și din vadur, 

de moar. din toată. weina Movilianilor. cât iaste. 

de peste Sisiatiu. pân iu Szseţelu. parle crâla să 

va aliage. sa lie fostu ua noastră daluwanu. dumi- 

sal sărdariului. uime treabă di aemu. înainle, să 

naiba. din oamenii noștri. ni& din rudele noastre.
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cu atasta parle de locu. iar cine să va ispiti. or 
din oamenii noștri. ori din rudele noastre. cineva. 
wari diu ftor noştri. div nepoț. din strenipotți. carii 
di acii. să va ispili. a întoarce. sa fie neertutu. de 
Dumnăzău, şi lepădatu. de 318 otţi. iur dumnialui. 
sărdariul. să fie volnicu. aş face. şi ispizocu dom- 
nescu pre atastx parte de locu, şi căndu sau făcut 
acestu zapis. prilejitusau. Ionitx stărostel. de Putna. 
și Damilrachie de targu de Focşiane, şi IIndraşco 
itorul lui Dragoş din Moviliani. şi Dumitrașco din 
Raduleşti. şi Ion Burduh din Movileaui. şi Gavril 
licorul lui Dragoș de Moviliani şi Nikifor. de Movi- 
liapi. aceștia carii ne scriemu întracestu zapis pri- 
lejituniamu. la făcutul zapisului. și pentru să s cri- 
ază. iscalitam. și diagitili niam pus. ca să s ştie. 

u boeşani It. 7191. Iuli 17. 
1 Mihilie, 7 Dumitraşco, rlon Burduh, + Gi- 

draşco, T Gavril, + Nikitor, az Ion staroste ot Putna, Angtrpome pagats, | 
„Nola în dos: <Aceslu zapis sau cetilu Jdenainlia oa- tenilor şi dinaintea noastră Şi sau seria În Izvod carile mergeau la mărie sa Vod, L.ucaşescul izeal _____ “acest zapis este mai pe urmă cu 4 ani de când sau intors cu bani 
Acta Rudolf Suţu, Surele Şi Izvoade XIV, 275). 

X 
7199 August 5, Znpis de vânzare ri r i iN 

_ 9 Au î ptin care Mircea şi Nesaoe vând Dediului spatar partea lor din Movileni, pe Siret la Tecuci cu 25 lei, 

| T Adecă En Mirita și fiiu meu  Neagoi ol Ne- Soslav. scriem şi marturisim cu. acestu adevărat HApis a nostru să fie de mar credintă la mâua (umisal Deadiului tau fostu spătar mar. precum noi e a posia bună voe de nime sili nic asuprit. am dut dikeapl wciua ŞI moşie care ne iuste si noaă cumparatur de la fitorii lui Draoos de Movi- laDi. cari au fost parte lui Bursache “și fratinisău
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lui Ion Burduh. ce aste la sat la Movilani. pe ma- 

Jul Siratului, la ţinutul 'Pecutului. din vatra satului 

diu țarin din paduri şi din tot locul cu tot vivitul 

atasta parte de loc ce mai sus scriem am vândulu 

dumisal dreptu 25 lei bani buni și niau dat dum- 

nelui bani gata deplin întru mânule noastre pentru 

ata um facut acest adevărat zapis al nostru. ca să 

hie dumisal dr'kaptă weină şi moşie dumisal ŞI Su- 

pănasei şi cuconilor dumisale în veaci şi cânudu am 

vandu! atasta moşie dumisali au fost mulţi oameni 

megieşi din sus şi din &ws. carii mai &ws şor pune 

dkgetele şi isealituri în loc de peceți. 
” Avg. 5. It. 17199 

Mircea vânzălor, ț Neagoia tii snz Mircia, 

+ Neculit martur, ț Vlasie martur, + Vasilachie sua 

Alecsăi, az Vasilie diaconu iscal. 

Acta Rudolt Sutu, Iași (Surete şi Izvoade XIV, 274). 

Note în dos «Calimah agă>, cacest zapis este mai pe 

urmă cu 12 ani de când au întors banii. este-bun. Alta: 

9 zapise a lui Burseachii, săntu serise la Izvod cum au 

marturisit oameni, fiorul Mireii au răscumpârat şi Mircea 

au vândui. sau că ştire cumoaţilor nau dat. 
Lucăşescul iscal 

XI 

7119 Iunie 6. Îaşi. Costantin Moghilă Vodă întăreşte lui Is- 

tratie Bolea paharnic cumpărăturile făcute în satul Tiori, de la Te: 

cuci cu preţ de 20! taleri şi 5 boi. 

 Hw Rocrarrun Alorhaa  BoeBoaa. BOM 10 AMACTIIO 

PENApA BEMAN MWAAARCKOH. WE NPÎHAE DPEA HAM MI NpeA, 

nauiuaini coa'kpu | geankuăn n maanaui. Sepuar cuv Iwu 

Bv ÎlopsV. 0 E AOBpOI BOAIO HEKHAI HEIOHBRALII. Alt 

AIpHCHASBAN | N UPOAAAN CEH NBABO VTIIV, HA Ark anu, 

EACA acm 670. EANKA CĂ MBREpET BES BPATIA CH. MT CEA 

wr Ilnwpu. | 8 Boaocr Tekvuckoaiv. TOa IIpoAA4HI goa'k- 

penv Ham Hemgparit (Boak n2k.) 34 'TPH AEcAT. i neT | 

AA. îi TOM TH. MpÎHAOUA NPEA, HAM. Aepaa Hi GpAT 

sro Paknra. n cecTpa HX Aepatiia ciige Toounu. | gnvuun



Îwn Dag No HX ACEBOE BCA HEREA Erc Aentua. armutipu- 
CHACBAHH, Hi NpoAdaut HX npatete write A bara 
"AA (7 CEAO BidibfiHuleat CEAC Îluopui. rrâa Hpotaan, na 
Briipruzinoaiv  Boakpunv  nateat | Îicmrparn  Poak mzx. 
24 TR AECAT Ta. HI COTPOA PH Ip E DEA, Mada, 
fluapenca n apar er Fur(a2) n | Pepăcunai cupe Toatut, Bivun 

Îmi. ru no ii ACEPOI. BOA. Hi Dpoa i BY tpătada We 
HuHă n A baia | it 40 roi ceas. asi Mac BHRO UN 
Hohagpii. aa na tpoaan Hewpari: loak Da. 34 mer. 
Boat | ua npinoe pla, aan Sac AMapiterta. 

Fana BpAT sp chae Magin. euuu  Gopa. TIE wi 
AVEO BO, Hi popa NY npagere rii hi Ah A 
nek aer cana c'k uneper 'miusk mon esa | Pad AK Do 
Ada Herparini. Doak rzyapriur. sa went SECAT 
Tvaop AMapucenva. ngoaaau | un ww uacr Sus noacenila, 

H TH pina pes, aan Kpruva m BpaT EC Tsqseie- ” 

cecrpa | uk Fagona. n Anreauna. cune Esprit EH rien 

0 MĂ ACEpOI Boat Hi NpOAaan Noasgunâ. | ar FANI a 
HY e WTA îi A'Raiitia uTro naaii OT ne 
Taa nak ngoaaau | Herpamie Boak nzy. 52 ne A 
H TU NPÎHAE Npea, Had har, "Tv Ap Aizpii 

Aaa EAHH HE Pi Herpariu Book nat. 31 

DEUEHRUY Haui Boa. jicri - nun SH- 
MA. H BANAATHAN Baci nchaaHd 'riu tai pei 

i pi pă TAX upaapeueuiuuy, | At hil- TI onpe 

i tor mac Aaa IRI AHot | naarv, i 

apere manea | He PAANAH caii, LA p 
paie Hoak nzy TI uvel 

ăâs. A£ 

T Tai. 

a p9- 
HVA. 

îc TAA. 

y i 
ŞI 

ACT Bă WTHHHU. WT ce40 Il uwpu goaecT pact! A AA ECP EA i tom ac Spnk. n wruunY € cr AR - . 
” | : ASA. H WH HukTo pa ck ne vanunaer MAM gi PI: Hău ua. ae pe di | 9 tac BA 

pda renta Btaka 
w peratiruu AMornaa BOEROAA A ).) Xa i cre Î 

Tpătuke ReanKin moroiper uepeâba ( 

A



lo Costautin Moghila Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeu Domn ţării Moldaviei, adica au venit inaintea 

noastra şi înaintea a lor noştri boiari a mati şi a 

mici. Cernat liui lui Ion, nepot Sorzulai. de-a lui 

buna voe de nimeni sit nici îfnvaluit şi a vândut 

a sa direapla ocină și moşie, toata parlea lor câtă 

se va alege fară fraţii sai, din sat din Țiori dia 

iinuiul Tecuciului; aceia a vândut boiarinului nos- 

tru Istratie Bolea pah. drept 35 taleri.—ŞI într'a- 

cestea iaraşi a venit înaintea noastră Avram şi fra- 

tele său Rachita și sora lor Arrămiia fiii Troinei, 

vepoțiii lui lov, iarăşi de a lor bună voe de nimeni 

siliți nici învaluiţi și au vândut 2 lor dreaptă ocină 

si moşie din satul de mai sus scris salul 'Ţiori, a- 

ceia au vândut iarăşi la al nostru boiarin de mai 

sus scris Istratie Bolea paharnic drept 30 taleri. 

Şi întwacestea iarăşi au vevit înaintea noaslră An- 

dreică şi fratele său Gliga şi Gherasim fiii 'lomei, 

uepoti lui Lon, iaraşi de a ior bună voe şi au vân- 

dut a lor direaptă ocina. şi moşie tot din acei sal, 

dar partea unchiului lor Condrea, aceia iarăşi - au 

vânduto lui istratie Bolea pah. cu 5 boi; —ŞI iarăşi 

au venii înaintea noastră Tudor Marcescul şi Ba- 

iau fratele lui, fii Mariei, nepoți Sorei, iarăşi de a 

lor buna voe şi au vândut a lor dreaptă ocibă şi 

moşie toată partea câtă se va alege tot din acel 

sat, aceia iarăşi au vândul lui Îstratie Bolea  pa- 

harnic drept 80 taleri, însa Tudor Mărceseul vân- 

duta şi din partea Ancai jumatate. — Şi iarăşi au 

venit înaintea noastra Creţul şi fratele sau Tudosie 

şi sora lor Gaftona şi Anghelina, fii lui Ifrim, ne- 

poţi Neacşei, de a lor bună voe şi au vândut ju- 

malale dinliun batrân a lor ocină şi moşie ce au 

avut de la Comşa, acea iarăşi a vândut lui Istralie 

Bolea pah. drept 50 taleri.-—Şi iarăşi au venit îna- 

intea noastră tot Tudor Mărcescu și a vâudul un 

pamânt tot lui Isteatie Bolea paharnic drept 6 ta- 

  

  
  
   



În năk No EX ACEROE ECAIO HERA HENOIVEASRUL. dHHIIpur- 
EHACRAiN, HU Npoaaaui Hy npanete wii. cn A baz 
"HA (97 CEAC Bhtinfitiultal ceao ÎÎntwpri. aa npoAaau. na 
Britiipeietinoav  Bea'bputiv  naieaiv | Hemwparu  Roa'k ur. 
34 TB AECAT TaA. Hi COToA THR DP LE UDE, Haar, 
Auapenca n par er Fur(z) n | Fepăcna cuae Teoatn. Bta 
Îi. THE 0 IX ACBpeto. BOAIO. 11 NpoAacui HK pataa wr> 
HHHă i Aaa | Pat 07 men cas. aan uacm Yuko Hy 
Bonapui. aa nak npoaaani Mevpari: Roa'k DAY. Ba uer, 
coat | ni muz ngitae pia han "TSaop AMaputenva. n 
Bzaati Bpar er cupe Main. atit Gopn. ru no uk | 
APEPEIO Bote, N upopaa Hy Apare wrunir n skin. 
ezcib aer canta c'k u3Beper PH: mon czao | "Paă Dak npe- 
dai Hergarin Doak nzyapuuk. 3a went AECAT "Pa. dat 
Tvaop Mapuceva. npoaaan | n ww uacr Îutău NoActuna. 
H THR NpinHAc npes, taaut Rpruva W Bpar eco ÎSaccie. n cecrpa | HX Lagoa. n iureanta. cune Conu gi Nknuru. 
19 HĂ ACRpOIO BOA Hi NpoAaAn NoAoBuna, | WT eAni crap HE e e WTinta îi Aaa To natanti 7... ue ROAila Taă nat nigoaasn | Hemparie Boa'k ZX, Bă NET AECAT 'Taa. W PH NpinAc npea, nani nat, Tvaop Alzpuzenva. | n upo- AdA EAHH HHB& rii Memparin Eoak AK. 3a VO TOT HHR Shao atv ! guSnaerii: wm "Toaarp 
H BACTABUIECA BhillipeutinHy tau os'kpn. Hcrpamiu Boaik | IA. H BAnaăTiiani Bacu ncnazuă 'riu Eli peuzăiuik nun'ksu, EZ PaK BACAY PAX UPAApEIEHHNĂ. | Ata. W7 pea, Haauui. HOT ora, narunan Boa'kpH, Ho atu BHA'BBue ut age BOAH9IO n "TORAEE, n uoatiete | naarv. n AI PAKOKApII. HAT H4€ Ad4ui H NoTBpzAHan can, ESIUINHCARHEAI  po- akpenv tatueatw | Herparie Boark HZ Ti upaapeuentiuy MâCT Bă THR, wm cea0 Iluwpu, Roaccm 'Texvu Kako j ia 

l 

Ad ECF cav ui wm Hâc Spun. n WTHHHY. ca RACEA A OXO- AA. H un HHETO pa ck he vatnuraer FIBAA | cita ancrea Hăui tai, 
O tac Bare +apai tou. s. Gaa renama sata 

Iw Kscranrun AMoruaa BOEROAA 
Î'Fpauiko Reni AWroderm 

tie aa, 
Tanaaar. 

HCKâA 

T Murpodau (|. p.)
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lo Costanlin Moghila Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeu Domn tării Moldaviei, adica au venit înaintea 

noastră şi înaintea a lor noştri boiari a mari şia 

mici. Cernat fiul lui Ion, nepo! Sorzului. de-a lui 

buna voe de nimeni silil nici învaluit şi a vândut 

a sa direaplă ocină şi moşie, toata partea lor câlă 

se va alege fara fraţii sai, din sat din Țiori dia 

tinuiul "Tecuciului; aceia a vândut boiarinului nos- 

(ra Istratie Bolea pah. drept 35 taleri.—Şi într'a- 

ceslea iaraşi a venit înaintea noastră Avram şi fra- 

tele sau Rachita şi sora lor Avrămiia fiii Troinei, 

vepoţiii lui ton, iarăşi de a lor bună voe de rimeni 

siliți niri învaluiţi şi au vândut 2 lor dreaptă ocină 

si moşie din salul de mai sus scris salul Tiori, a- 

ceia au vândul iarăşi la al nostru boiarin de mai 

sus scris Islralie Bolea puharnic drept 30 taleri. 

Şi întraceslea iarăşi au venit înaintea noastră An- 

dreică şi fratele său Gligă şi Gherasim fiii 'Lowmei, 

vepoti lui lou, iarăşi de a ior bună voe şi au vân- 

dut a lor direaptă ocina. şi moşie tot din acel sai, 

dar partea uncbiului lor Condrea, aceia iarăşi au 

vândut'o lui Istratie Bolea pah. cu 5 boi ;— Şi iarăşi 

au venit îriaintea noastra Tudor Marceseul şi Ba- 

lau fratele lui, fii Mariei, vepoţi Sorei, iarăşi de a 

lor buna voe şi au vâudut a lor dreaplă ocină şi 

moşie toată partea câtă se va alege tot din acel 

sat, aceia iarăşi au vândut lui Istralie Bolea . pa- 

harnic drept 80 taleri, însă Tudor Măreescul vân- 

duta şi din partea Ancâi jumatate.— Şi iarăşi au 

venil înaintea noastra Crelul şi fratele său Tudosie 

şi sora lor Gaftona şi Anghelina, fii lui Ifrim, ne- 

poți Neacşei, de a lor bună voe şi au vândut ju- 

matale dinlmun bătrân a lor ocina şi moşie ce au 

avut de la Comşa, acea iarăşi a vâudut lui Istralie 

Bolea pah. drept 50 taleri.— Şi iarăşi au venit îna- 

inlea noastră tot Tudor Mărcescu și a vândut un 

pământ tot lui Istratie Bolea paharnie drept 6 ta-
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leri, care acel pământ fosl-a lui campărălură de la Toader 'Labălaiu ; şi seulatu-sa mai sus serisul nostru boiarin Istratie Bolea pah. şi a platit toți deplin acei de mai sus serişii buni în mâuule tu- turor celor ziși mai sus oameni denaintea noastra şi denaintea a lor noștri boiari. Deci noi vazând a lor de bhuua voe şi tucmala şi plată deplină, şi noi aşijdereu şi de la noi am. dat și am întarit iuşine mai sus scrisului boiarin al nostru lui Istratie Bo- lea paharnic acele de mai sus zise parți de ocina din satul Tiori, tinutul Tecneiului, ca sa-i fie lui și de la noi uric şi ocina cu toate veniturile și altul întru nimeni să nu se amestece înaintea acestei cârţi a noastre. 

In faşi la anul 7119 luni 6. Iosuşi Domnul a poroncit 
lo Costantin Moghila Voevod. 

Palraşco vel logofat a isealit , Acta Aristide Papadopol Calimach, Tesnuri, (Surele şi lzvoade IX, 607). Hartie ; di. Aristide ne-a încredințat de ja mite acte ale Tiorilor, cari lac parte din moşia Sârbii Catinca A Pap CanaieaProbrietatea in Sârbi e a d-nei , , a pa zestrea mamei sale Voi- kița P. Veisa, născută C. Iamandi, care şi el o avu de zestre după femeia sa Voikiţa Sturza. ” „După arătările documentului roprietari în 'Tiori ș 
fost în seel. XVl-a Giorz, care avu : copii. Ion. sori si 
veacşa. In 1611 trăia Cernat, fiul inj lon ca mai batrân, 

Şi 12 nepoți ai sai de fraţi şi de veri, cari toți îşi vând 
ocinile lor pe 201 taleri şi 6 boi lui Istrati Bolea paharnic. 

XII 
nul ai 142 Maiu 15, Zapis de vâuzare priu care Dumutrul Vătăma- căpitanul, cum Şi alte 420 ze li bantea si pin, lori, Ini case 

j _$ „Pătii ale lui Andreică Fărină cu 181| i; 
vorbeşte de plata unei deşugubine pentru care s'au dat 2boi şi a e ku Dumity tă , ul Vălămanul de au, ie “ri 
și marturisasea, “7, dlăma le rapa (sic) scriu cun SScu cu , cesta. ZApDIS al meu, pre- am  vânduţ dereptă Ocină | Și moşie. a me
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şi a părintelui meu a lui Avram Zamă. şi a lui | 
Rachita. fratele lui Avram Zamă. Aşijdere cum au, 
platit Avram Zamă pe Tatul duşugubină de au 
dat doi boi și doă vacil și iau oprit moşie de la 
Tiori a tuturora fraţilora. anume | Condrişora şi 
surorime Naslusie. ama v&nduta cestui | boeru a- 

nume lui Iuraşco Căpitanului deriept Leii zaci de | 
lei. aşiidere au viuit Dumitrașco și Iirila. dem vâu- 

dul parle taline nostru Andriicăilui Farina fetorii 

lui Caramizei. si parle ame Giigă ii nevândulă. eră 

aeslea părti | lam vândut dirept wnzrssprăzece lei 

din eâmpu şi din țarina | şi din azeşa (avu) de fan 

și din sălişti de sat. şi din săpături şi | din tota 

vinitul câtă sa va alege. şi eu Tapuşă văzînd | că 

vându ceialalţi frați ama vândula şi eu parte me 

ce am avut din partei Tăâbălaiasă divepla. zece lei 

și ! aceste parti sau vândut denainte mulţi wmcn(i) 

bun(i) denainte | lui Andrii din Sirzbi. şi denainte- 

popei lui Fadora, şi | deuainte lui Costaulin Bechii 

«din Moldavita. şi dennainte lui | Toderz lui Mleşnita. 

din Diceni. şi denainte popii lui | Simion. din Ta- 

razii, şi denainte lui Hamatu. wltam. |] şi a lui Ig- 

nalz ottam. şi dinuainle lui Buşilă ottam. | şi pen: 

tru mai mare credinţa nem pus şi isealiturile, şi 

pecețile ca să să știe. 
It. 7175, Mai 15 

+ Dumitru, $ Chirilă, Eu 'Țăpuşa, Eu popa Fo- 

dor iseal, Popa Simion iscal, + lenat oltaw, + Ha- 

mala, + Buşilă otlam, 7 Audrei ot Sirbi, Eu Pop. 

Dumitraşcu. | 

Acta Ar. Pap. Calimach. Tecuciu. (Surete IX, 611).
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XIII 
Făvă veleat (prope 1152) Botoşani Scrisoarea Ini Solomon hiv vist, şi Chiriac vornicul de Botoşani eătră Toderaşea iarele logofăt in pricina dintre Vasile a Petriganei şi între Ana Tironeasa pentru Mereşti, 

Intru tot cinstit al vostru iubit părinte Dum. nealui Toderaşco mare logofăt să fiii Dumneala sa- bâlos, milostivul Dumnezeu şa daruiasea buua pace şi mulla sănătate Dumilale depreună cu toata ciu- stita casa Dumilale. Dam şlire Dumitale cau venii Vasile ficiorul Petriganei şi cu Ana Tironeasa cu ciustila cartea Mariei-Sale lui Voda seriiadu la noi pentru partea de ocină din  Mereşti sa le so- cotim cu oameni buni precum vor mărturisi. Deci Vasile au adus marturi pe Drăgan şi pe Bargau de Albeşti şi pre Andreica de Merești şi pe popa Lupul de Ivâțeni și au mărturisit cum au cumpărat Petrigana și Mihail partea de ocină din Merești în edele lui Stefan Vodă în domnia dintăiu; deci noi am socoiit ca aceste marturii, a lui Vasile, pre aceia vreme zu fost bişte copii lineri ce b'au știut ei de ispravă cumui rândul acei ocine ce am ZIS Să-ȘI auucă zi Ava mărturiile ;  adusau pe Bilaş din Babiceani, diau mârturisil cum au înst un om. in Mereşti de lau chemat “iron şi au făcut vinza- loare 0 bucata de loc din Merești ce se chiamă Dolina ŞI du crescut un cal bun murgu păntănogu ŞI 412 poloboc de miare drept 12 faleri bătuţi, iar un om anume Petrigau tata] lui Vasile, au zis ea de ar găsi un cal bun la cine-va să-l ia în. preț săl dea lui Tiron pentru acee bucata de loc, ca el Ha avut ci Sau dus la un frate cel chema Tiron barbatul Anei de Lecușşiani ŞI am luat un cal de.- robi 20 peleri batui și un poloboc de _miare 
acea bucata de loc de M ăn de Merești pentru l erești și cându sau lâm- plat moarte Petriguni au Warsu frate seu Tiron.
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sal apuce viu şi nu lau apucat viu. lar când aw 

fost la masă piețară sau sculat Tiron de au zăs: 

oameni buni ştiţi un cal ce an dat frăţinemeu Pe-- 

trigani şi un poloboc de miiare pentru aceia ocină. 

din Mereşii nu-mi lau mai dat, iutracesta „chip au 

mârlurisit Bilaș din Baluceni că sau tâmplat la 

moartea Petriganii în sat în Băbiceani, aşijderea au 

mai adus Ana mărturii pre Stefan  Vatamanul de 

Necşani şi pre Toader. deacolea şi pre Simion. 

deacolea şi pre Agapie și lot satul Necşani de au 

marturisit cum nu iau mai dat Petrigana calul lui 

Tiron nici polobocu cel de miiare ce noi âm soco- 

tit că sau sai dea bucatele Anii şi săşi ție Vasile 

locul, san să rabde de acel loc şi săl ție pevlru 

acelea bucate ce au dat barbatul ei Tiron, aceasta 

dam știre dumilale să fii dumnela sănălos. ot Hs. 

Boga umini (ude la Liristos Dumnezeu amin) 

u Bol. luli 9 

A D-tale mai mic ca un fecior Solomon biv vist. 

Al D-tale mai mic Kiriac vornicul ot Botoșani 

Acta d-na Victor Caslano, laşi (Surete î, 527) 

XIV 

Fără veleat (Vusluiu). Zapis de danie prin care Neenlai ficio— 

rul lui Enachi din Vaslui dă fiicei sale Tudosiica un loc de prisacă 

îu parlea din sus despre Bărlad. 

+ Saca (6S HekSaa fnuSpSa as Enanu Ak Trapra Ak 

BAcaS €eRpHS UI mapTrSpuczei$ RS aa MRS 3annc Ka c4 HE 

AE Kpkanuuă aa Mză yueutu mkas ESAScnese gh - vas 

ape am fakST KS ara ase D3aytkp A eu Racz ca tut SA 

am Aar. Su ASK AE IIPHCARA xapk ASR AES Ser RSAiap24TSp4 

A aa Nasa A4Hră mapr$ Ah eSc .pii ASHKZ pi upaMSpE. 

FpaaaaaSe pea HS MS AAT Ka(ez n) Xe ASancaae A,E- 

penru Sunuz Uli MSIE UIH RSMNGPATPE „PH B'EUN IECRHA- 

gara tag AR Saune ASH WU Ac dpauai ME CA HAHBE 4 CA. 

aavkeriika  AunRp RH Ak  dnuSpu Mk ca HAHEA 4 CA 

anemia „MITp(S) Beakz 1Apz HE CX EA amterika Ak cz- 

munume uSerpz caS AE dAPA CAMHHUAIE au'kaa : SM Ka ca XHE
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"rph(nakr) n npSrzatr Ak pu cSrk um Snc nphuk Sky (AB unkb)a Sm Adr AbBnasur'k ASu Tmanan Bpaneavks unu (a aSu Fu)pru nSn'ku u-kase ASanecnS Inn aa$ (unea) rs3$ Spamkuu- ASp A RacaSr a nzpnăaac (restul rupt) 
acta proprie, Surete Şi Izvoade I, 573. 

XV 
7181 Pebruari», Iaşi. Zipis de Vânzare prin care Stratulat Saca căpitan şi en Paraschiva vând cu 30 lei partea lor diu Uaiceni, lui Ghiorghiţă vornie de Câmpu-Lung, ficior lui Paral jicnicerul. Adică eu Strătulat Saca căpilanul şi cu fimeia mea Paraschiva; scriem şi marturisim cu acesti a- divărat zapis al nostru de uime săliţi nici asupriti ce de a noastra buna voi am vândut a noastra driapta ocina și moşie ce să va alege parte noas- tră din sat din Oniceni, ce esti la tinutul  Sucevii în parti de gios. cari parti de ocina mi este inie danie dată zastri de la răposatul socrul mieu Pavel jieniceriul aceasta parte o am vandut Dumisali cum- nalului wmieu lui Gheorghij vornicul de Câmpu- Luug ficiorul lui Pavel Jăcniceriul dreplu 30 lei bătuţi şi miau dat Dumniului banii toți deplin întru mânule nvastri, pentru aceia ca sa lie Dumisali dreaplă ocina ȘI moșie neclătilă în veci Și giupă- nesei Dumisali şi cu-onilo+ Dumisali şi după acestu 7apis al noslru ea să aibă dumnealui ași face şi dresă dumneşti, ŞI la tocmala noastră sau tă mplat D-mlui Bejan, D-lui Daluman, ce au fost căpitan, ŞI Ştefan Tomiţa, şi Ştefau Pagul vatavul și lonaşco din Catamara şti Şi mulţi feciori de boiari şi oameni buni.—Şi pentru credivța am iscălit şi acești bani loţi care mai Sus sâniu serişi ca sa fie de credință. 

u. las 718] Februarie. Bejav, Duluman, Stefan Tomiţa, Stefan Pagul vatav, Stratulat Saca, lovaşco. “u Grigoraş Moţoc am Seris  zapisul Inlocinai cu cel adevarat, loan 'Tautul Banu Acta Onicenilor, Surele 1, 399.
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XVI 
11$3 Sepi. 12 (regeste). Zapisul prin care Andrei călugărul: 

vinde Ini Gulai vatav a treia parle din Budeşti cu 40 lei, o vacă, 
un becman de ceară, - 

Andrei câlugârul şi fata lui Maria Brânduşea 
vinde o cumpărălură de la Estimia fata lui Matruş - 
din Budeşti a lreia parte de sal lui Golae drept 
40 lei, şi o vacă drept şaple lei prețăluilă şi um 
becman de cară şi am vâ dut şi a moastră ocină 
vacă ceam avuto de la părinţi. Lot din Budeşti 
mai vinde altă parte a treia giuwmatate . din moșul 
nostru bătrânul Sava Bălana, cari ia şi dumnealui 
cu noi întracel bătrân parte 'Tudosii fala lui Ii 
şalrarul îi mai da 30 lei, 

Acta N. Voleuli (Surele 1, 649). 

| XVII 
1183 Iuli6 26 Iaşi. Cartea lui Duwmitraşeo Cantacuzino călră 

Gavriliţă vornicul în pricina unor direaze ce Stau fâră cale la Zotoae 
si să le dea lui Golăe vatavul, pentru partea ijui de moşie din Ivă- 
uiteşti pe Crasna şi peritru Lungaşi; 

lo Dumitraşco Catacuzino voevoda, bojiiu ini- 
losliiu zemli Moldavscoi, scriem domnia mea la bo-- 
iarinul nostru Gavriliți vornicul dămuţi şlire că 
domnii meale sau jeluil Golăe ratavul pe fameaia» 
Zotei din Ivaniteşti. zicându înnainlea domnii meale- 
cau fostu pre wmânule Zotei nişte direase ce au. 
fostu spunându de o parle de ocină din Lunguşi a 

Tudosii şa lui Balan şi acum să tagăduiaște ca sa 

Ji dea şi nare rici 0 treabă pentru acestu lucru 

dacă vei vedea cartea domnii meale şi socolii de 

vre ori hi fostu stându uviale direase la Zola 

fara nici o dalorie sau fără alta dială să dai dum- 

neata strânsoare îi Zoloae uumai să dea direasile- 

daca na hi avântdu uniri O raba cu dânsele.. 

Aceastali scriem dumitale. u las liat 7153 luli 26.. 

Saam gospodina velea 

Acla Nic. Volenti. laşi (Surele 1, 648). Ivăniţeştii din.
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acest act e satul Vinefeşti din jud. Fălciu, nume stricat 
în loe de Ivănzieşti. Pecelea în tuş roş poartă inseriptia : 
Hw' ASmnrpaiuie BATakesutv BI  AACTII FEAA Bean 
MAp agekon. -+âpnk=— 1674, cap de bou, coroană, slea intre 
coarne, sabie şi buzdugan, soare şi lună. 

XVIII 
7184 Vai 2, Taşi. Zapis de danie prin care Anghelina lui V. Romăşcei şi a Miricuţei Mogălde dau de bună voe lui Gheorghe biv vornic partea lor din Oniceui jumatate din a şeptea parte din ju “matate. 

Adeca eu Anghelina fata lui Vasile Romaăşcel 
și a Maăriculei sora lui Neculau Mogăldii ceau. fost 
paharnic mare, fac Şlire cu acest adevarat zapis 
al meu cum eu de a mea bună voe am dăruit a mea driapla ocină şi moşie din sat din Oniceni din umălaie de sai a şeplea pate şi dinlracca a şeplea parte Sumătate — care parte miau fost. îm- părțiloare cu fratemeu Grigorie Romaşcel şi cu câţi vecini sunt pre partea mea însă această ocină ȘI moşie şi cu vecini o am dat și o am daruilo dumisale fraţinemeu Gheorghe biv vornic cu sa fie dumisale și coconilor Guimisale moşie neclatita în Vei, iar cei ce :or amesteca la aceasta danie diu fratii mei sau nepoți sau strănepoţi ca sa fie atu- risiii şi blestemaii de Domuul Hristos si de 315 oleţi sviuli, și la aceasta danie sau prilejit mulți boeri şi ficiori de boeri unume Dumnealui Palraşco Bolez ŞI Dumnealui Zona Pisoschi şi Dumnealui nepoluinieu Iliaş Saule şi Dumnealui Luca cupi- fanu ol Bazăni şi Duwmnealui vărumieu  Jonaşco Cărăiman ceau fost coniis şi varu mieu Gauri] Cărăiman s'olnic: şi alți boeri şi feciori de boeri câţi sunt iscalili mai Sos şi eu miam pus. «leugetul ca să fie de credință în veci netreculi şi beşăvirşili. Sa ulas 7154 Maiu 9. Anghelina, tonasco Caraiman biv comis, Palraşcu Bulez a biv cabit: sali. Gavui i 

» Luca biv capitan, -Ursaki, Gavril Caraiman,
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biv stolnic, Nacu biv stolnic, şi eu mam lâmplal 
la est zapis deplin. 

lotocmai cu cel adevărat 1815 Septembri 30. 
loan Tăutul ban 

Acta Onicenilor (Surele I. 406). 

XIX 

7183 Oct. 29. Iaşi. Zapis de danie, prin care Vasile a lui lo- 
naşco nepot Tatarului dărueşte lui Panaioti userul cel mare partea 
ivi din Homăneşti pe Bahlui, căci a fost plătit peniru o greşală şi 
Va scos din temniţă. 

Adecă eu Vasilie ficiorul lui lonazro nepot 
Tatarului din sat dia Româneşti, scriu şi mâr- 
turizescu cu acest adevărat zapis al mieu cum 
eu de bună voie me de nimeni silit nice asuprit 
am dat şi am daruit partea mea ce să va alege 
din satu din Rorăuesli de pe Bahluiu din partea 
Tatarului din vatra satului şi din câmpu şi diulrapa 
şi din fanaţa şi din tot locui cu tot venitul această 
parle o um dat şi o am daruit dumisali lui Pana 
iot aşiarului celui mare peulru o uevoe Cam fost 
căzut eu la teniniță aicea fn laşi pentu o greşalăi 
tam avut şi mau plătit Dumnealui de acea nevvei 
şi miau scos capul şi sa fie Dumisali de la mine 
aGa pariea de loc direapia ocină şi moșie în veac. 
şi la această tocmal fostau dumnealor boiari cei 
inari dumnealui Miron vel logofet, şi dumnealui 
Contăş vel stoluic şi dumnealui Prodan Drăgu- 
şăscul vel şatrar şi dumnealui Pătraşco treti li- 
gofăt şi dumnealui Velitco ve: comis şi dumnealui 
Dumitraşco vlori vistiarnic şi dumnealor Sărghie 
şi Murguleţ vornici de gloată şi Nacul den visti- 
iarie şi alți oameni buni şi slujitori de curtea carii 

sau prilejit şi ca să aibă aș face dumnelui şi dirias 

domnesc de pre acest zapis şi pentru credința pu- 

suneam şi degelul şi aceşti boiari cari sau tămplat



— 39 — 

ca să slee incă şau iscălit. Şi eu Ion. diiacul am 
scris. u las Vleato 7185 Oct. 29. 

T Vasile, Miron Costin vel log. înaintea noastră, 
az Conlaş ve! stolvie, az Patraşco logofat iscal, 
az Pătraşco treti biv vel logofăt iseal neam prile- 
jit şi noi cându au mărturisit, az Prodan Drăgu- 
şăscul vel şetrar iscal, az Nacul iscal, az Murguleț 
iscal şi alții. 

Acta Profira Codrescu (Surete Şi .Izvoade I, 622). 

XX 
7185 Avem. ll Iaşi. Zanis de danie prin cure Vasile al Dolcăi, nepot Tatarului dărueşte lui Panaioli vel uşer partea lui din Romu- neşti pe Bahlui la Carligătura, pentru că l'a fost plătit scoțindu-l de la temniţă, 

i 

Adecă eu Vasile fitorul Dolcăi de homaneşti aepotul Tutarului de Româneşti de sor şi cu frale.- mieu Gligorie de arolo serieni ŞI mărlurisim cu a- cest adevarat zapis al uostru la mâna duwmisali lui Panatota ie Uşierului cel mare precuin noi de nime sihii nice asupriţi nice nevoiţi ce de a noaslra buna vole am dat dariie dumisali a noastră dre:ptă ocină ȘI moșie ce să va uleage partea noastră den saat den Românești ce iasle la tinutul Carligălurii parle la Gioseani de mijloc  dentrun  batrân ce: sa aleage paarte noaslră, den Româneşti, aşijderea şi paarte denlrun moş stărpu ce ni se va alege paarle voastră driaplă, iar sa fie driaptă daanie Dumisali de la noi pentru bine ce neau facut dumnealui de mau scos pre mine pre Vusile liciorul Dolcâi nepot erp 5, Co den piomanești de la o nevoa den lia „Wa n voit cu fratemiu cu gore şi am dat dumisali Uşiarului aceasta part de ocina ȘI de moşie, carele sintu drepte ale noas- op cal se Siege ca sai lie duinisaali dreaptă 
nepoților d-msaale în veci şi altul ni a dea i nimene den fraţii



noștri au den toată semințiia noastră sau nepoți 

sau altcineva. ca să naiLă a se amesteca la a- 

ceastă dreaptă daanie a noastră care să scrie mai 

sus şi aceslu zapis lam făcut denaintea dumi- 

saale (urmează marturii) pentru ca să aibă dmlui 

Uşiarul aș face şi direase domneşti de pre zapisul 

nostru săi hie moşie dmsale în veci și pentru cre- 

dinta noi neam pus degetele şi ditor boiari toţi au 

isealit să sa ştie. 
U Jas It. 7185 msia Noem. îl dni 

+ Vasile sin Dolea de Romăneşti, + Miron vel 

log. iscal. Inaintea noustra au venit de fala. Vasi- 

laşeo biv vel logofat iscal, Ramandi vel postelnic 

iscal, Manolache vel jitniciar, Nacul logofat de vis: 

tierie, Contaş vel stolnic, Patraşco ireti logotăt, 

Andrei vornic de poartă, țGligori brat Vasile de 

Romaneşti, Az, Nicolai Răcovitz hiv vel logotăt 

iscal, înainte noastră au mărturisit; az llie Sturzea 

vel dvornie iscal, Velișco Costin vel comis, Dumi- 

traşco vtori vistiar, Gheorghi vornic de poartă de lași. 

Acta Profira Codrescu (Surete şi Izvoade 1, 623) 

XX: 

7185 Ghenar 16. Iaşi. Zapis de vinzare, prin care Dumitraşco şi 

Flea vină lui Miron Costin logofătul cu 15 lei parlea lor din Ro- 

măneşti pe Bahlui la Căriigătură,. 

Adecă eu:Dumitraşco şi cu fămeia mea Floarea 

fata Banii din Româneşti scriem şi mărturisim cu 

cestu zapis al nostru cum noi de bună voia noastră 

de nime nevoiti nic asupriti am vândut a noastră 

direapta ocină și moşie din sat din Romăneşti de 

pre Bahluiu în ținutul Cârligaturii din partea din 

sus din a şeptea parte a patra parte din  moșşul 

Banei din vatra salului şi din câmpu și din țarină 

şi din fanaţ din tot venitul ce va fi pre această 

parte am vândutu dmsale jupănului Miron Costin 

logofătul cel mare cu cincisprezeace lei bâtuți bani 

Surete şi Izvoade V 3



gata şi neau făcut dmlui plata deplin întru mânule 
noastre ca săi hie dmsaale dreapta ocina şi cumpă- 
râtură în veaci şi cându am vândut noi neam în- 
treba taţi frații noştri şi au fost cu ştirea tuturor. 
această tocmal o am făcut dinaintea dmsaali Alex. 
Buhuș halm., Cantemir serdarul, Vasile Gheuca lo- 
gofat, Gheorghie treti log. Gh. Manoli, Alexandru Na. 
dăbaico, N. Buta, D. Murguleţ vornici de poarlă, 
Arsenie căpitan din Cucuteani, Ursul din Cianceşti. 
Şi eu Leca uricaral am scris znatisea. (sa se ştie) 

u Jas leat 71$5 Ghevar 16. 
urmează iscălilurile. 

Acla Profira Codrescu, (Surete I, 624). 

XXII 
7185 Febr. 16 Berbeşti. Znpis de danie. prin care Vasile Co- torcea a lui Gavril Romaşcel dă danie lui Ion Costin fiul Jui Miron vel logofăt pariea sa din Homănești, 

Adică eu Vasile Cotorcea ficorul lui Gavril Romamnescul din Romaăneşii scriu Și mărturisescu eu insuni pre mine cu cestu zapis al mieu cum eu de bună voia mea de nime silit nici nevoii ce de a mea bună voie am daţ daanie partea imea de o- cina ce Să va aleaze din sat diu Romăneşti din par ca din sus ce să cheama la Suseunii şam dat aşijderea șI la Mijloceani de Suseani o cumpărătura cau foslu cuinpărat de tatamieu de Gavri] Rowma- nescul am dat toate părţile imeale și din moşii si vin ci Barături am dat dmsale lui Jon ficiorulu msali Mir 2] it co isali oci 
Si maia on vei logofăt ca să fie duwmisali ocina pL Imoş D veaci ŞI nime din oamevii miei Sau din udeie meale sau din Depolii miei ei cu aceaslă danie dela mene în veaci şi săși faca mlui şi direase domnesli. si sa ileji ” 
danie pi eşii. ș u priiejit la ceasta ame boiari de tara ŞI Oameni buni 
laki de pa Î Ş eDI buni anume Anghe.-" aki de Popişcani Constantin Capi işcani 
Gligone aoPis , anti Căpitanul de Popişcani igore Mares de Prizoreani EI ec 

Ş soreani, Pova Ion ii). şi eu 

să naibă treaba



Ursul răzeş de Romănești am scris zapisul și pre 
mai mare credinţă neam pus deagetele şam şi iscă- 
lit sa fie de credinta. | | 

U Berbești leat. 7185 Febr. 16 dai. 
urmează iscâliturile 

Acta Profira Codrescu (Surete I, 624). 

XXIII 
7185 Febr 20 (Iaşi). Zupis de vinzare prin care Istratie, Ionaşeo, 

Urâta şi Anuşea, copii diaconului Pentelei din Mădârjaci vind lui 
Miron Costin logofătul cu 15 lei partea lor din Romăneşti pe Bah- 
lui la Cărligătura. 

Adecă eu Istratze şi cu fratemieu  Jonaşco şi 
cu soru noastră Urăta cu bărbatul mieu Vasilie şi 
Anuşea cu barbatumieu lonașco, fitori diiaconului 
Panteleiu diu Madarjaci, nepoți de frate lui Vasile 
Cotorcea scriem şi mărturisim cu cestu zapis al 
nostru cum noi de bună voia voastră de nime ne- 

voiţi nici asupriți am văndut a noastră dreaplă o- 
cina şi moşie din sal din Româneşti pre Bahluiu 

în tinut Cârligătura din partea din sus ce să va a- 

leage partea Nastasiei surorii Cotorcii din moşie şi 

din cumpărâtură ce iaste lu Mijloceanii de Suseani 

din vatra satului, din câmpu şi din tariaă şi din 

fânat şi din tot locul cu tot venitul ce va hi prea: 
ceastea părți. Acestea nor am vândut dmsali lui Mi- 

ron Coslin logofătcel mare direptu cîncisprezeace lei 

bătuţi bani gata şi neau făcut Dmlui plata deplin 

întru mănule noastre ca să hie d-sale dreapta ocina 

şi moşie cumpăratură în veaci şi cănd am vandut. 

noi neam întrebat toți frații noştri şi au fostu cu 

ştirea luluror. Această tocmala am făcut denaintea lui 

“Arseanie capitan, Angheluke Constantin ot Popişcavi 

Constantin şi Mihalcea de Cudreaşti, Gh. Mareş de 

Prigoreani şi eu Ursul am scris zapisul să să ştie. 

urmează iscaliturile vI. 7185 Febr. 20 dui. 

Acta Profira Codrescu (Surele I, 625). Din alăturare 

hârtiilor reesă ca între anii 1677—1679 Miron Costia vei
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XXXVI 
Fără veleat (prape 7185). Zapis de danie prin care Gligoraşco 

Grosu; ficiorul lui Toader Ulmanului din Frateani dă danie lu: Miron Costin vel log. partea lui dia Romaneşti, at Carligălura. 

Adeca eu Gligoraşco fitorul lui Toader UL 
manului de Frateani scriu şi mărturisesc cu cestu a- 
devăratu zapis al mieu de nime silit ice asuprit ce 
de ame bună voe am dat Şam daruit a mea driapla 
ocină şi moşiia de sat din Româneşti parte din mijloc ce iaste la tanut Carligăturii catu mi se va alege pirte me am dat dmsale lui Miron marele logjăt şi giupănesei dmsale Și cuconilor dmsale ca sa le hie dumilorsale dreaplă ocivă şi moşic în veaci și acesta zapis sau facut denainte a multi oameni buni şi bătrâni anume lonaşco 'Tujan ot Cioltani, Darie ot Podobiţi, Dumitraşco de Scobilțaşti, 'Toa- der Trica. Chiriac o1 Romanești, Mardarie de Fra- teani. Deci noi văzâna de bună voe lor tocmala şi daanie neam pus peceţile şi am iscalit ca sa hie dmsale de credinţă. 

urmează iscăliturile 
Acta Profira Codrescu. Surete I, 626, 

5). Zapis de vânzare, prin care Dochita 
nepoată lui Gavril Albici vinde lui Mia in v ât parte: ei din Romăneșşti ot Cărligătura. von Costin vel logofăt partea 
„Adică eu Dochiţa fata Măricăi hiu lui Gavril Albi 

apa Bahluivlui în țin 

nepoată de ci din Româneşti ce sintu pre ut Carligăturii scriu ŞI marturi- sascu eu însumi pre mine cu cestu zapis al. mieu cum eu de bună voe mea de nime silit nici nevoit ce de a me bună voe miam văndutu partea mea de ocină ce sa va alege din partea din sus ce sa biama la Suseni şi am vândutu şi la Mijloceani de Useani iaraşi câtă sa va alege din mosul Al- iceștilor am vândut eu Dochița nepoata de hiu lui
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Gavril Albici, care mai sus scriem am vândut dmsale 

lui Miron Costin marele log. ca să fie dmsale driaptă 

ocină şi moșie şi cuconilor dmsale iam vândut din va- 

tra de sat şi din câmp şi din tarină cu dealnița de 

fân si dintrapă Bahluiului din tot locul cu tot ve- 

uitul, am vândut direptu (loc gol) bani buni şi mia 

dat dmlui bani deplin denaintea dumilorsale lui Anghe- 

luki de Popişeani, Costantin capitan tij de Popişeant 

Dumitrachi de Scorteşti, Popa Ouachi de Albești, 

Silion Climeş. Eu Ursul ot Ciunceşti am scris ca să 

fie de credință. Şi eu Vasile Pribeagul am numărat 

banii. 

acla Profira Codrescu, Surete I, 627. In dosui aetu- 

lui e scris acelaş concept de diacul Ursul al Drăgutei 

dar şti:b. 

XXVIIL 

1186 Iunie. Zapis de vâuzare priu care Vasile Vicol cu Aniţa 

şi ficiorii lor vănd lui Grigoraş Jora spatarul al 3-a ficiurul lui C.. 

ora sărdarul cu 25 lei partea lor din Avereşti ot Roman. 

Adica eu Vasile Vicol din Mărgineni şi cu 

femeia mea Aniţa și cu leciorii mei anume: Dumi- 

traşco şi Hortotomeiu scriem şi mărturisim cu a- 

cesl adevarat zapis a nostru de nime silili nici a- 

supriți ci de a noastra bună voean vândut a noas- 

tra dreaptă ocină şi moşie din sat din Avereşti. care 

este în tinutul Romanului din partea Nemţenilor 

care este dintrun stâlp moşiia cu Dumnealui Cons- 

tantin Jora um vândut dumisali lui Grigoraş spa- 

tarului al treilea feciorul dumisali lui Costantini 

Jorăi, sărdarul drept 25 lei bani gata toată pari 

tea noastră ce să va alege diptracel stâlp şi din 

moşiia şi din cumparătura din vatra satului şi din 

câmp şi din pădure şi din livadă şi din locuri de 

priseci şi din pomat şi din tot locul cu tot. venitul 

și din hăleşteu ce să va alege partea noastră din- 

tracel stâlpu ce scrie mai sus dacă să va socoli



această moşie cu oameni buni megieşi, ca va hi 
mai bună această moșie de aceşti bani să ni mai 
dei dumnealui bani iaraşi precum vor socoti megi- 
eşii ca să fie tocma. iar de nu sa agiunge moșia lu 
preţul banilor ce mai sus scrie, iar noi ca să avem 
a da dumisali locul dintralta moşie din partea noastra ce om ave dintralt stâlpu carile este iarăşi întrallă silişte ce este mai sus scris din Avereşti şi la tocmal noastră au fost dumnealui vel comis şi dumnealui Dumitrașco ce au fost logofat al do- ilea şi dumnealui Dumitrașco Cuza ce-au fost eo- mis şi dumnealui Alexandru Crupenschi  polcov- nic, Joniză Septelici medelnicer şi Enachi Diaconu: din nunlru şi eu Dumitraşcu feciorul lui Gherghil am scris zapis și noi toţi cari suntem s+rişi mai sus am iscalil ea sa fie de credință. 

leat 71$6 Iunie 18. 
ii Vasile Vicol, Dumitraşeo Vicol, Hortolomeiu, şi altii. 

___ Acta Eugen Mitru Surete, I, 441. După o copie a- diverită de Isprăvnicia Romanului în 1806 Februar 95. 

XXIX 
„1,7187 Mart 21 laşi. Zapis de vinzar ficiorii lui Gligore de Romanesti vand cu 8 neşti lui Miron Costin vel logofat, 

prin care Lon şi Vasile, 
lei partea lor din Roma. 

Adeca eu Jon şi fratemieu Vasile ficiorii lui Gligorie din Romăneşti nepoţii lui Vasile Co- torcea și Ion ficeorul Agahiei nepotul lui Marco din Romanești scriem şi marturisim cu ceslu zapis al nostru cum noi de buva voia noastră de nimene siliţi nic! asupriţi am vândut a noastra direaplaă acină și moşie toata partea noastra ce să va alege Gin partea Cotorcei din partea de sus şi din tnijloc Carlizap n | omaăneşti ce sintu pre Bahluiu în tinut =rigăturii aceia am vâudut noi dmsale lui Miron
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Costin logofatul cel mare derept optu lei bătuţi din 

vatra satului şi din câmpu și cu loc de moară în 

Bahluiu şi cu tot venitul şi neau plătit dlui de- 

plin eu bani gata şi la toemala noastră au fost 

dwmlui Gavr. Costakie vel vornic de țara de jos. Carlig 

vornic de poartă, Eui vornic de poartă, Gheorghita 

vornic de poartă ca să hie dmsale logofătului di- 

veaptă ocina şi moşie şi cumpărălură de noi şi cu 

ol venitul. 
U las 7187 Mart 21. 

iscăliturile 

pecetea în fum a lui Grigoraşco Carlig vornic 

Si eu Stefan Ponici şătrariul ficior lui Ponici 

celui bătrân am dat eu banii opt lei cu mâua mea 

în mâna lui lon care a vândut această parte de 

loc şi am iscălit .pentru credință 

| az Stefan Ponici şetrar iscal 

Acta Profira Codrescu, Surete I, 626. 

XXĂ 

1187 Maiu 5 Iaşi. Duca Vodă scrie carte lui Tudosă Dubău vel 

spătar să meargă să aleagă hotarăle satelor Oniceni şi Măesineşti 

ot Suceuva. 

lw Duca Voevod. bojiiu mistiui gpdarz zemlie 

Moldavscoi. scriem domnia mea la boiarinul nos- 

tru cinstit şi credincios dumnealui Tudosă Du- 

dău vel spatariu. dămuţi ştire dacă vei vedea 

cartea Domniei mele, iar dmta fiind cu slujbă în- 

iraceea parte de loc să mergi la satul Onicenii şi 

la Maesineşti ce sintu la ţinutul Sucevii sa le alegi 

hotarăle acelor doao sate unul de cătra altul, sa se 

ştie care sat până unde a ține sa nu mai aibă pri- 

cină şi gâlcevi, şi pe undei alege hotarale să lie 

şi seamne şi precum vei aleage să ne faci şi o măi-



turie să ne trimiţi aici să avem ştire, toe pişem. 
(aceasta scriem). | 

u las 7187, Mai 5. 
Saam. Gspdina veleal 

Miron vel logofat 
Acta Onicenilor (Surete I, 407). Copie din 1815 Sept. 30 de Ion Tâutul ban, 

.9.9.€! 
7188 Oct. 29. Iaşi. Zapis de vânzare prin care Costanlin şi Maria, ginerele Şendrei din Iaşi vind cu 10 lei lui Miron Costin vel logofat părţile lor din Româăneşti, zestrea de pe Sendrea de la Fătul. 
Adecă eu Costantin ginerile Şeandrei şi cu fe- meaia mea Mărie de târgul din Iaş scriem şi măr- turisim cu acest zapis al nostru de nime siliţi nici asupriţi ce de a noastră bună voe am vandut a Hoastră dreapla ocină Şi moşie ce iaste la sat la Romanești Ja tinut Carligăturii, care loc şi moșie ne iaste data ziustre de la părintele uostru de la Sean- drea din partea Fatului ce sa va aleage din tot lo- cul cu tot venitul din vatră de sat şi din tarină şi din fânaţ şi din vad de moara ce sa va aleage par- tea noastră ce ne iaste data zeastre de la parintele nostru ce mai sus serie Şeandrea. Aceasta parte o am vândut dmsale lui Miron Costin marele logo- fal ŞI Siupănesei dmsale ca să le fie dumilorsale driapta Ocliă și moşie în veaci neruşeita şi dum- nealui miau datu înainte zeaci lei batuţi. iar dac sa va aleage locul ŞI să va stalpi despre alţi frați şi răzeaşi dmlui să facă plata deplin pre cât loc va hi ŞI Nol să facem dmsale alt zapis. Şi acesta Za- Neziup anal sau cul deuaintea dmsale lui Gavril 

pitan de Curteni “ot Nea si ori Ienicer, Brau RN 
Diiacul an, seu acest nl ȘI alții. Şi eu Gheorghie 

pis. 
| 

U las leat 1188 Oct. 29, Acta Profira Codrescu, Surete I, 627.
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XXXIL 

1188 Dec. 16. Zapis de răscumpărare prin care Gheorghe armaş 

întors din pribegie scoate de la nepotul său Ilie Saule moşia Oai- 

ceni, zălogită lu Dumitraşco Pilariul pentru 30 de lei şi scoasă din 
zălog de ilie Saulea dând 35 stoguri de fân. ! 

Adică eu llie feciorul Saulii Vameşului seriu 

şi mărturisescu cu această scrisoare a mea precum 
au fost pus unchiul meu Grigoraşco Romăşcel parte 

dmsale din Oniceni şi din Roşiori cu vecini cu tot 

zălog la dmlui Dnmitraşcul Pitarul drept 30 lei; 

însă acei bani iau fost luat eu camată şi au fost 

ziua în doua luni de nu a da unchiul meu Ro: 

măşcelu banii la zi să fie aceli părţi de moşie 

dintracele sate periloare. Deci eu Ilie Saule şi 

cu fratemeu Grigoraşco Botezu dacă am văzut 

cau zăbogit unchiul nostru Romășcelu aceli moșii 

noi nam lăsat şi am întors dmisale Pitarului, 

pentru căci am socotit ca mai îneăpem noi şi iam 

dat dmsale 85 stoguri de fân şi niam luat moşia 

înapoi ; deci dacă au venit unchiul nostru Gheorghe 

mare armaş din pribegie, dmlui au eşii cu noi la 

giudeţ, şi niau rămas să ne întoarcă banii ce am 

dat şi sai fie moşiile pentru veci și iau fost Ro- 

maşcelul frate şi noi nepoți. şi iau fost şi mai da- 
tori fratesău şi multi iau luat bucate. 

Deci noi dacă am văzut că iau prăpădit fate- 

său atâtea bucate şi fiind și dmlui frate neam 

tocmit de bună voe şi niam aşezat şi miau dat 

dmlui 30 lei bătuţi şi 10 stoguri de fân ca să fie 

dumisale dreaptă ocină neclatită în veci. Şi în loc- 

mala noastră fostau dumnealni Toderaşco lordachi 

ceau fost visternie mare şi dumnealui Ilie Drăgu- 

țescul marele armaş și dumnealui Miron Hajdeu că- 

pitanul de Darabani şi dmlui Ion Stroescul căpitaa 

de Calaraşi şi alți feciori de boeri ce sau prilejit 

atuuci acolo ; însă feciorii lui Romașcel când vor 

întoarce aceşti bani şi fânul şi alle bucate ce iau
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mai luat Romășcelu ca să aibă feciorii lui Romaş- cel aşi luare moşia inapoi şi zapisul Pitarului înca iam dat pe mâza dumisale armaşului şi pentru credința eu mai gios am Şi isealit şi aceşti bani toti ce scriu mai sus anume să să şiie, 
7188 Dec. 16. 

Ilie Saule, Pahomie vornic, lon Stroescu căpi- tau, şi eu Ştefan căpitaa imam tâmplat la aceasta tocmalaă. 

Acta Onicenilor (Surete 1, 407). Copie din 1315 Sept. 30, de lon 'Tautul ban. 

XXXIIUI 
„7188 Febr. 5 Foleşti.  Zapis de danie priu care Zota şi Toader 

ficiorii Aniţei dau lui Golăe vatav partea lor din Ivăviţeşti pe Crasna, 
| „Adecă eu Zota şi cu fratemieu Toader feciorii A. Wicăi scriem şi marturisim cu acest adevarat zupis al nostru cum noi nesiliți şi Deasupriţi. nice de nime „Bevoiţi ce de buna voia noastra am dat diveapta MOŞIe şi otină din sut din Ivâniţeşti dumisale lui Golăe vatav ce se va aleage parte mamei noastre Anicai săi fie dumisali dreapta moşie si ociuă şi cuconilor dumisali săi fie dumisali de la noi danie îu veci ȘI întraceastaă danie sau tâmplat Luca ol 

Ivăniţeşti şi Apostol Izbaşe şi Gheorghi sin Buciu- 
maş şi Gavril sin Leonte ot Foleşti şi Andrei zet 

se ştie sș mal mare crediuță neam pus şi peceţăae îi penru | | pis Foleşti leat 7188 Febr. 3. | T Zota, p Toader, i Gheorghi Buciumas T Gavril 
sin Lionte, T Apostol izbaşe ot Balţaţi. dat pasă spanealui au radieat și neau platii şau g a tarani şi neay (scris) şi nuiele 

* + acolo în Ivaniţeşti. 
| Acta Nec, Volente (Surete 7, 650).



XXĂIV 

7188 Yfart 30 (regeste). Zapisul de danie a lui Teodor cătră 

Golăe vatav pentru partea sa din ivănițeşti. 

Teodor ficiorul lui Mirou, nepot lui Bălan de 

Bogzăşti vărul Zotai dâruește partea moșului său 

lui Dragan din sat din Ivăniţești partea de sus pe 

apa Crasnei, vărului său lui Golăe vatav. 

Acta N. Volenti (Surete I, 649). 

XĂĂV 

7189 Sept. 8. Zapis de vinzare prin care Pricopie şi Stefan, 

ficiorii lui Nikifor Mosteai vind lui Golăe vatav păițile lor din Bu- 

deşti pe Lohan şi Balăneşti pe Bujor, cu 50 lei şi 2 boi biciuluiţi cu 

20 Jei. 

Eu Pricopie și cu Stefan ficiorul lui Nechzfor 

Mosteaţ, scriem şi marturisim cu cestu zapis al 

nostru cum noi de bună voea noastră de nime siliti 

nici asupriţi am vândut dereaptă ocină şi moşie uz 

bătrân din sat din Balaneşti , ce iasle pe apa Bu- 

jorului în ținutul Falciului, de pe îmbe părţile de 

Bujoru, asijderea am vândutu din satu den Popeşii 

un batrân şi din Budeşti altu bătrân părţile lui Nechi- 

for Mosteat, liam vândut dumisali lui Golăe vă- 

tavul drept cânzeci lei bit şi doi boi biciluâţi 90 

de lei bani de argint bătuţi dumisali lui Golae și 

giupănesei dumisali Aflinia şi cuconilor dumisali să 

le fie drepte ocini și moșii în veaci şi aciastă toc- 

mal sau făcut denaintea a mulți oameni buni anu- 

me Chirila Aegaârici de Popesşii, şi Paval Agarici 

otlam şi Carpu ot Balânești şi Josif nepotul lui Carpu 

ottam şi Stefan Grebence ot Balţaţi şi nepotusâu 

Sava ottam şi Apostul Bălan, însă peniru Bălănești 

este păr cu comis lon Racoviţa de neom dezbate
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noi dăm bani inapoi şi noi aceste liudi dobri 
(oameni buni) dacam văzutu deplin plat niam pus 
degitele sa fie de credința. 

let 7189 Sept. S zile. 
urmează iscălilurile 

Acta N. Volenti (Surete 1, 647). 

XXXVI 
7189 Iunie 20, laşi. Duca Vodă scrie carte lui Tomiţa pentru hotarul Şătrărenilor ce îmblă în 2 părti una a Moţoceşii, dată lui C. Jora sărdar, iar alta a lui Grigoraş Jora şi a ginerelui său St, Brăescu comis, 

Iw Duca Voevod. bojiiu milostiiu gospodara zaunli moldavscoi, scriem domnie me. la sluga noastra la Tomiţa cătra aceasia sa faci ştire pentrn o bucata de loc din hotarul Șătrărenilor cari îmblă în doao/ părţi. Deci o parte a fost a Moţocesii şi uu dat danie boiarinului nostru lui Costandin Jora ce a fost sărdar. lar o parte a fost a lui Grigoraş Jora; ŞI acmu fiind ginere boiarinul nostru Stefan  Bră- escu ce a fost comis lui Grigoraş Jora, tine dum- ealui acea parti ŞI aşa sa învoiră dinlor şi deacia pentru acest lucru daca vei videa carte domnii meli. iar tu să strângi oameni buni și bătrâni me- gieşi de prin prejur, şi să alegi aceli doao părti, amândoao una despre alta pe dreptate precum or şti oameni buni. Ca au îmblat aceli părli şi ce să va afla arâturi pe parie lui Grigoraş Jora sa jae de a zecea dmlui Slefan Brăescu comis. lar ce să va alla pe parte care a fost a Motoresii sa ia de a zecea boerinul nostru dmlui  Costantiu Jora ce a fost Sărdar şi precum veţi afla mai cu dreptul cu oameni buni sa le faceţi şi câle o inărturie în-



— 41] — 

credintată la mânule dumilorsale. aceasta scriem. 

Saam Gospodinz veleal 
u las vleat 7189 Iunie 20. 

Miron vel logofat 

Acta Onicenilor (Surete I, 459). Cupie; în dos este nola 

că «cel adevărat este la casa banului C. Donici. 

XXĂVIIL 

7191 Oct. 25, Iaşi.  Zapis de danie. prin care Panaite uşea- 

riul cel mare dă danie părțile lui din Romaneşti lui Jon Costin pos- 

telnicul al 2-a. 

Adeca eu Panaile ușeariul cel mare scriu şi 

marturisescu eă am dat şi am daruilu a mele di- 

reapte parți de ocină din sat din Romănești ce sintu 

pre Bahluiu la ţinut Carligăturii cari părți de ocină 

miau fostu mie danie de la Vasile (vezi actul din 

1185 Oct. 29). şi Vasile (vezi actul din 1185 No- 

embrie îl). Aceste toate părți de ocină ce mai 

sus scriem şi cu tot venitul leam dat si leam 

daruit fratelui nostru dmsale lui Jonoagtin pos- 

telnicului al 2-a ca să hie dmsale de la noi di- 

_riapta ocină şi moșie și danie peclatila şi direse ce 

am avut eu de danie de la acei oa:neni ce mai sus 

seriem încă leam dat la mâna dmsale post. și la 

această danie când am dat dmsale sau prilejit multi 

boeri din curtea măriei sale lui Vodă anume Neculai 

Racoviță log., Gheorghe vorn,, Paladi şatrar, Catar- 

giul comis. Vasile Costache comis, Andrei Mihulei 

vornic de poartă, Andrei vorn. Nacul  Isăcescul 

voru. şi alţi mulţi boiari şi oameni buni. 
U las leat 7191 Oct. 21. 

urmează iscăliturile 

Acta Poofira Codrescu (Surete |, 628).
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XXĂVIII 
7191 Noemb. 28 Iaşi. Zapisul de vinzare prin care Mihalache al Palaghiei, nepot lui Ion Berdil vinde cu 35 lei lui Iorga neguţi: torul parte lui din Romaneşti. 

Adecă eu Mihalachi fitorul Palaghii, nepot lui Ion Berdil şi eu Ioana femeia lui lon Berâil și cu fiorul mieu cu Gligorașco scriem şi măcturisim cu acest adevărat zapis al nostru cum noi de nime si- liți nice asupriți ce de a noastră buna voe am vân- dut dumisale Iorgăi neguţitorului o parte de moşie de la Romaneşti întrun loc stalpită cu a lui lani vistearnicului dreptu 35 de lei cu tot locul catră stălpi ca săi hie dumisale dreaptă ocina şi moşie Şi giupănesei dumisale Şi cuconilor şi nepoților în veaci şi. la tocmala noastră fostau dumnealui Aslan Căminarul şi Lane staroste de negustori ŞI  Cos- tanda ceau fost staroste şi Adam neguțălorul şi Sava negutătorul şi Burnechi şi 'Poma negutălorul şi Apostol degutătorul şi Andrei neguțătoriul și mulți neguțatori şi oameni buni Şi pintru credință neam pus deagetele sa sa ştie. 
| U las leat 7191 Noemb. 28. | Gligoraş, Andrei Moţoe Diac, + Mihalache, î lanivo. Toţi negustorii greci iscălese grecește 

Acta Profira Codrescu (Surete I, 619) 

XXXIX 
119% Ghenar 92 laşi. Zapis de viu; re prin care Agafi 

lui Andrei Ați ŞI 22 Ls L p vivzare prin care Agafia fata 
A 

on postelnicul fiul lui Mir i 
10 lei partea 'luj din Romănești.: “ + Miron Costin cu Adică eu Agafia fata Andreicuţului ŞI cu ficeorul meu Gavril şi cu fata mea Marica scriem ȘI warturisim - « am vândut a noastră dreaptă ocină şi moșie ce: 
partea mea din gios vânduto dmsale luu Ion posi. si
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seace lei toată cu tot venitul şi din țarină şi din 

fânat şi din tot locul căt să va aleage partea noas- 

tră, toată o am vândut dmsale ca să fie dmsale 

dreapta ocină şi moşie în veac, şi câud am facut 

aceasta toemală san tămplat Păntelei ot Romanești 

și Popa Simion sin Arsenie şi lacob ot Potangeni, şi 

Simion Arinaşul ot Scorţeşti şi Dumitru ot Pleșești, 

şi Carstiian tau fost poruşoic, lonaşto Isăcescul, Toa- 

der 'Totoescul cav., lon Gherman poruşnicul dmsale 

hatmanului. — Incheerea 
U las leat 7194 Ghen. 22. 

Iscaliturile 

Acta Profira Codrescu, laşi. (Surete |, 628). 

XL 

7194 Maiu 9. Zapis de vinzare prin care Vasile en copiii lui 

şi Ursul, vând lui Golăe vătavnl partea lor din Şurdeşti ot Vaslui 

şi Budeşti ut Fălciu pe Lohan. 

Adică eu Vasile Țatotie şi fata me Ileana şi 

Irina şi Simion şi feciorul meu Misail şi eu Ursul 

de Budeşti, facutam zapisul nostru la mâna dmsale 

vătavul  Golăi precum am vândut parte noastră din 

sat din Şurdeşti. de la tinulul Vasluiului şi din Bu- 

deşti de la tinutul Fălciului pe apa Lohanului eu loc 

de prisăci şi cu pomeţi şi cu pămâuturi în țarină 

cu loc de fânaţ, cu codru, cu lot venitul acestor 

moşii, ci sar alege parlea Cazacului. aceste ieam 

vândut dreptu . . . lei bani dinainlea Apostului îz- 

başe din Balţaţi şi Ta . . cul si Ichim de Budești 

și Chirilă Agarici și Paval Agărici și Apostol di 

Totoești şi penlru mai mare crediuță am pus şi 

degitile mai %os. 
leat 719% Mai 9 

Acla N. Volenli magistra!. (Surele I. 647). 

Surele şi Izvoade V
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XLI 
7194 Maiu 28. Zapis de vânzare prin care Dima al Ioanei ne- pot lui Dan vinde lui Apostul cu 4 ughi partea lui din Mircești pe gârla Putnei. 

Adică eu Dima ficiorul Ioanii, nepol lui Dan de Boteşti scriu şi maărturisescu cu aceslu adevă. ratu zapis al mieu precum mam sculat de nime si- lit nici asnprit ce de bună voe me de am văndul partea mamei mele Ioanii toata cata să va alege din vadurile de moara ce sintu pe gârla Putnei la Mireeşti și lam vandut dumisali uncomicu Apostu- lui şi giverisau Ursului şi miau datu plata deplin 4 ughi bani buni ca sa le fie direapta ocina şi mo- șie statăloare în veci Jui ȘI ficiorilor şi nepotului şi sau tămplat lu această toemala oameni buni bătrâni și tineri anume Anghel ot Focșani şi Mogălde ottam și Nicolaiu Dan de Boleşti şi Pricop ottam şi Sava sit: Agapie otiam şi Toader Balan ottam. deci unii oamen care mai gos sintem Serişi. văzând tocmalu de bună voe şi plata deplin pentru credinta neam pus degetele în Joc de pecete. ca sa sa creaza. | It. 7194 Maiu 28 46 puneri de degete fară nume) 
Acla Profira Codrescu (Surete 1, 020). 

XLII 
7197 Iunie 10 Iaşi Zapis de da nie i ar y slasi i . 

7 “ Age. 
prin care Nas lasia lui Toa 

der a Trineăi dă danie lui Ion” Costin ardar ş i i ( d= 

: ări ară. 
d sar dar par tea lui din R omă 

| Adică eu Nastasia fata lui Toader Scriu Și mărturisese cu acest Tileu ca să hie de bună 

Trincăi 
adevăratu Zapis al li o că > Du credința la mâna dmsali W 104 Costin sardarul precum ca să să stie că 

eu de nime silita nici nevoita, ce de a mea bună 
voe am dat şi am dăruit dmsale a mea  dereapiă 
ocină şi moşie den sal den Romaneşti ce iaste la
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tinut Cărligăturii &umaătate de bătrân din Mijloceanii 

Giosenilor ce sar alege partea mea din vatra satului 

şi din cămpu şi din ţarivă și din paduri şi din tot 

locul cu tot venitul ce să va alege pre acea Suma- 

tate de batrân ca să hie dmsale dereaplă ocină și 

moşie în veci dmsale şi giupănesei dmsale şi coco- 

uilor dmsale şi nepoților şi stranepotţilor, altu nime 

dentru seminţia mea să nu să amestece a strica 

aceasta danie a mea, care am dăruit dmsale peniru 

căci şi dumnealui miau făcut un bine foarli mari 

şi de pre acest zapis al mieu să aibă dmlui aş face 

si ispisoc domnesc (Faţa: Velicico Costin. hatm. 

Lupul Bogdan vel spatar, Deadiul pb. v. spatar, 

Panase șătrarul, Ionaşeo. Paladi postelnicul Şerbul 

Ghevea post., Darie Donici post., Moisă vel căpi- 

tan za lefegii). Incheerea. U las leat 7197 Iunie 10. 
o ssiu 

Iscăliturile | TI 

Acta Profira Codrescu (Surele I, 629). 

XLIUIL 
1198 Iunie 16, Tatomireşti. Zapis de vânzare ptin care Du: 

mitraşeo vinde lui Neculai Mitru cu un leu partea lui, un pământ 

diu Tatomireşti. 

Adică eu Duumitraşco ot Miereşti nepol.de fata 

„ din Tatomireşti seriu și marlurisescu cu a- 

ceslu zapis al mieu câ am vândatu un pământu lui 

Niculai, ficiorului Mitrului drept un leu bătutu...... 

pomilor a lreia pămâalu .. . aistu din vatra sa- 

tului de a mea bună voe am vândulu săi. hie lui 

driaptă moşie şi fiviorilor lui şi am facutu şi zapis 

denainle lui Dumitraşco Căliman din Tatomirăşti 

și. denaiute lui Is7ratie ollam şi denainte lui Ghe- 

orghita ficiorul lui Gligoraș din Tato:nirăşti și pen- 

iru mai bună credinta am şi iscălit sa hie de credinta. 

u Talomirăşti lunie 16, leat 7198. 

az Dumilraşeo ol Talomireşti 

| az Patraşco 

Acla lon Mitru Iaşi. (Surele I, 183).



XLIV 
- - ă întăreşte Stefului şi featilo 23: piei gala Suceava... Stefan, Voia a Ga zloți tatărăști 

în satul Bălzăua de la Lica fata Benii. 

Suret de pe ispisoc vechiu pe sărbie de la Stefan 
Vodă scris de lon în Suceava la anul 6995 Gheuar 13. 

Cu niila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod domn 
țării Moldaviei, înșliintare facem cu această curte a noastră tuluror cui pre dâusa vor căta sau o Vor uauzi-v 
celindu-se ; precum a venit înaintea noastră și îna- intea tuluror alor uoşiri boeri Tica fata lui Dami Banici de a ci bună voe de nime sililă nici asuprila şi sau vândut a sa dreaptă ocina din alei drept uric a treia parte din sat din Belzina ce a fost a ei parle acea a treia parte de su: o au vândut slu- gilor noastre Slefului și fraților sai Simion și lon drept 60 zloți tătărăşti. şi sculându-se slugile noas- tre Sleful şi fraţii sai Simion şi lon au plătit toți deplin acei de mai sus arătați bani 60 zloți tala- răşii în mâna Ilcăi felii Benii denainteu noastră şi dinaintea a lor noştri boeri. Deci vazind noi a- ceasla de buna voe tocmala și deplin plata noi încă: am dat şi. am îutarit slugilor noastre Stefalui ŞI fraţilor lui Simion şi lui Lon acea a treia parte de sot de Bălzâna ce au fost a ei parte. Aşijderea am mai dal şi am întărit slugilor noastre Stefalui şi lui Ion şi Simion a lor ocină ceialalta a treia parte de sai di Bălzani barlea din gios să le fie uric şi cu tot venitul lui Și ficiorilor lui şi nepoților şi stra- nepoților şi răstrănepoţilor şi la tot neamul lui ce 1 se va alege mai de aproape nerușeit în veci. lar hotarul acei a lreia parte de sat de Bălzăni ce au cumpaâralo ei de ia llca fata Benei sa fie din parte cea din sus de la Irimia Bulziu începând din capul prisăcii peste câmp în matea în Lipova, apoi păraul Lipovei în gios pan la stejar în hotar, apoi drept in deal în margiua pădurii la un corbu şi de la
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corn la un carpăn. iar hotarul a celeilalte a treia 

parte sa fie dupa vechiul hotar. | 

Se aduec credința domnului Stefan Vodă şi a 

liiilor săi Alexandru şi Bogdan Vlad, şi a boer'lor. 

„De pe sărbie pe limba moldovinească tălmă- 

cita la anul 1803 Iunie 5. Polcovoicul Pavăl Do- 

broviciu ot Mitropolie. şi copie sa scris de noi a» 

cum întocmai. 
1820 Dec. 16. D. Avraam vornic de poarlă. 

Pascal Gane vornic de poartă. 

Acta în grefa Curţii de Apei din lași. Surete VI, 398. 

XIV 

Fără celeat (prope 7155). Zapis de vânzare prin căre popa 

Nicoar de Silişeu vinde lui Bilăi şi lui Gavrilaş 2 jirebii cu BV lei, 

pentru răscumpărarea din robie a preutesei sale loana. 

+ Eu popa Nicoar şi socrămea Anna. și fata 

mea Ante | miia. fata popei lui lonaşco tau fost de 

Şeleşeul de sus | noi maârturisim cu scrisoarea noas- 

tra. cum noi de voia noastră am vâu | dut toata 

partea noastră de wâină. doao jerebie | den sat de 

Şelezeul de sus. tau fost moşii featelor meale | de 

pe părintele lor popa lonaşco tau fost de Şeleşeu i 

de sus noi wm văndut rudei noastre iui Bilai ŞI 

lui , Gavrilaş fetorii lui Gligorie. tau fost de Şele- 

şeul de | sus. derept treizeci de lei. cu tot ce să 

va aleage doaw | jerebie în vatră. şi cu tot venitul 

în tot locul | şi în câmpu şi în pădure şi întrapă. 

noi om (wa) vandut de mare | nevoe. pentru ca să 

pute scumpâra pe fata mea | loana de robie. 

preuteasa popei lui Nicoară | şi plata am luat deplin 

cum meau fost tocmal. şi în | tratasta tocmală tâm- 

platusau Dămian vornicul | de Dorohoi. și Popa 

Gligorie deacolo şi | Caz(a)cul soltuzul, cu prăgarii. 

şi caţva omeni buni | Gotul de Dorohoi.iși Sema și 

Cornea şi Malai | şi Gligoraşco Scripestii. şi lonaşco 

feto | rul Albului. Pre mai mare credinţă. vâzând



tocmal de voe | şi plată deplin neam isealit şi neam 
pus şi pecetțile. | | 

Eu Goul de Dorohoi am scris zapisul acesta. 
Tu Darie fetorul Popei de Dorohoi am scris 

acestu zapis,  Sema (1.p.). T lonasco, ț Grigorazv, 
i Malea, + Corne, ş Miron Culbaşca, + Ursul, Popa 
Nicoară, az Damian iscal, 

(acta Şaraga, laşi, VI, 264). Actul poartă pecetea ora- șului Dorohoi, cu 3 raci: neueru Tor. Acpoken. Se găseşte Gociu: de Dorohoi iscălind în 7155. (Surete III, 74). 

XILVI 
Pără veleat. Zapis de vinzare prin care se vinde lui popa Sava din Crucea de jos o vie în Crucea. 

și Mărzea. Grozav și Kirilă de acolea şi Toader ficior Başiului den Crucea de sus. şi mulți oameni buni și bătrâni mari şi mici, den sus şi den gios de prenpregiur megiaşi. aceştia toţi sau tămplat întraceasta tocmalaă ce sau facut acmu, ce am vâu- dut eu aceasta vie ce serie mai sus popei Savei de Crucea de gios şi lui Costantiu fi(cio)rul lui. A. şijderea marturisescu cu cu sufletul mieu cându am vândut aceasta vie. am înlrebat fraţii şi surorile. ŞI nepoţii şi strănepotii miei. şi verii şi unchii mei ca să 0 cumpere. și nime nu Sau apucat să o cum- pere de la mene. şi o atm văndui p pei Savei ŞI ficio- rului său dereptu ațeaj (au'ku) bani ce scrie mai sus. deci ca sai fie lui ocină şi feciorilor sai. vie neclă- tita şi moșie nepoților şi stranepotilor în veaci de Veacl. ȘI să faca și alta vie în capul viei unde scri. Cm mai Sus. și săși facă derease domneşti preste. deresul meu. nici ca să mai întorcu eu. nici fratii mei. nici nepoţii mei. nici strănepoţii. sau alti ci- neva din rudele meale. lar cine să va ispiti dentru Sâminţiia noastra. sa intoarca ca să hie trecleat şi procleat si sa fie neertai de trei sute și 18 sprezece oteli și ca sa aiba parte cu Ariia Şi cu Iuda. și cu
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altii ce sintu în vă Neachii. de aceasta scriu şi 

mărturisescu şi pentru credinta neam pus şi pece- 

tile să să șlie. 
Eu Lazăr călugărul am pus degetul 

Acta Saraga, laşi. Surete VI, 576. Documentul e rupt 

la început, aşa că nu ştim cine vinde. Actul e lipit pe 

dosul altui act. 

XLVI: 

Rără veleat, Oct. 25 Păgăneşti. Lapis de vinzaro priv care Marila, 

Paraschiva şi Cercheazea fetele Păseălinei vind mătuşei lor 'Tofanei 

femeia lui Costantin partea lor din Boldeşti a şesea parte din jumă- 

tatea de sat cu 100 lei. 

Adecă eu Marița și sorum& Paraschiva şi Cer- 

okjk featele Pascălinei nepoatele Tofanei femei lui 

Costantia mărturisim cu cestu zapis şi cu tasta 

scrisoare a noastră cum noi de bună voa noastră 

de nime nevoite nice asuprite am vândut a noas- 

tră devkpta moşie şi otină den sat den Boldeşti 

maătuşe noastra 'Tofanei temeei lui Costaniin ce sau 

ales toată partk mâne noastră a Paăscălinei den gu- 

mătate de sat de Boldeşti, cu hotarul Sirbilor a 

şksk parte cu loc de haleşteu şi vad de moară şi 

n vatra satului cu patru vecini anume Breneşoae 

cu fiziori săi. lopaşco fetorul Spanului și fratesau 

'Tatărvac si Toader Diiacul brat lonaşco şi pn ta- 

vină şi n tot locul cu tot venitul şi wtu dat pre 

ack otina o suta di lei bani gata pntru mănule 

noastre şi n'ku plătit deplin denaintk a multi oa- 

meni buni avume Ştefan din Drăgotni şi Loader 

diacolo şi luraşeo den Văscan şi Toader deacolo şi 

popa Paâtraşco de Barlești şi lie de acolo şi Ne- 

chita de acolo şi Popa de Verăşkn şi mulți megiaşi 

dupa atk dacam vazut deplin plata cum mai sus 

scrie uku dat o sută de lei maătuşe noastră Tofana 

şi cu bărbatul ei Costantiu iam făcut acest zapis 

şi cu aceşti oameni buni păvaș va faci dires dom-
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nesc să fie lor derkptă otină şi fetorilor lor pre 
mai mare credință v'km pus și pecețile să sa ştie. 

T Ştefan, ț Toader, + luraşco, + Toader. 
Eu Patraşco Hausur am scris 

„Acla Gh. Strat Bacăv, (Surete VI, 562). In dos celirm nota : <Zapis.de la Marmure cel bătrân den Măvmureni de sus în țânulul Vasluiului, scris în Tigăneşti la 25 Octom. prin care au vândut lui Nicoară a treia parte din Boldeşti cu fot venitul pentru datoria unui cal cu şea pretelui 10 galbeni.» Din alăturarea acestei note cu contextul re: iesă că cel care a scris nota wa cetit textul actului, căci nu se vorbeşte în acl nimie despre Marmure cel bătrân, nici despre cal cu şea preteluit drept 70 lei. 

XLVIII 
„_„ Fără veleat, Feby, 3 Boldeşti, Zapis de danie ptiu care Necu- lai sin Tanasă din Todireşti dărueşte lui Toderaşco clucerul partea lui din Todereşti pentru a] griji după moarte. 

Adecăa eu Neculai fetorul lui 'Tanasie. din sat din 'todereşti scriu şi mărturisescu cu cest adevărat zapis al mieu cum eu de nime silit nici asuprit. ce de a m'k bună voe am dat și am darui! toata park de ocina ce ain eu An sat „an Toderesti. cat iasle partk :z'k despre alți frat a&kra parte o am dat du- misali giupănului Toderaşco clu&kru și giupân'ksei dumisali Şi cuconiloru dumilorusali iar dumnklor ca Să aibă a ma griji după  moartik kb. precum să grij'kşte ui om dus den tasta lume. și cându am daruitu eu ucastă moşiie sau tâmplatu mulți oameni buni ȘI preuți anume Stefan den salul Giurgesti Şi Lânasie vornicelul de Ruginoasa. şi Dumilrasco din Ruginoasa şi popa Gavril din Matrăjaci si popa Vasile din Baărleşti şi popa lachim din Boldeşti şi Costantin Badilița din Criveşti si nepotu micu Na cul fecorul lui Ghiorghie Barba lată din sat din 'To- direşti şi Mareş din Baqkni. şi mulţi oameni buni.
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iar după moartk m'k de(s) va amesteca cineva din 
nepoţii miei. sau allceneva din rudele imikle cas(a) 

lie ei treclkți şi proclkţi şi afurisiţ şi negri ca luda 

şi sa(s) răsipască ca Aria cela ce să va amesteca la 

danie ce am dat ev. şi eu sivgur miram pus dikgetul 

pe&bte şi alţi oameni buni. şi megitași am iscalit 

cas(a) fie dumisali şi giupav'ksei dumisale Mariei 

dirapta ocină şi moşie pu vaci neclătit şi să aibă 

dumn'klui aş face și dirkse domneşti pe serisoari 

ce am facut noi. cas(a) fie de credinţa săs ştie. 

u Boldești Fevr. 3. 

Neculai siu Tănasie, Tănasie vornic de Ro(gi)- 

noasa, Dumitraşco otam, popa Vasilie ot Barleşii, 

Nacul sin Ghvorghie, az iscal popa Echima, 

Acta Gb. Strat, Bacâu (Surete şi Izvoade VI, 368) 

XLIX 

Fâvă veleat. Mart 30. Zapis de vinzare prin care Toader To- 

voprea din Feieşti vinde 2 firte de vie la Ciocârlie cu 20 lei. urmăud 

s'o înserie în calaslivul oraşului. 

adec eu "Toader 'Toropcel den Feteşti. scriem 

şi măr | turisescu cu cestu zapis al meu. cum au 

vândut al nostra drept la wcină. w via dwaw 

fartae de via. ce iasta în | &wcarlia. întru cărare 

cu au lui Macrei. dreptu do | aw sat de lei bani gata. 

şi via să w lwcreS până în tom | nă să nu lipsască 

nice de un lucru. şi w am vândut de bună vwe| 

mea. săi fia dumisale drepta weină și mwşia do | 

-misale şi gupavesei domisale. şi cuconilor doimisali. 

şi nepuli ! lwr și la ce va aleage Dumnăsău. şi să 

aiba domnelui a w scria şi la | catastivul wraşului. 

şi la tocmala nostra sau tamplati wameni buni. 

preulul Grigori. şi preutul- Toader den Harlau | şi 

Gavril diaconul. şi făheorghie parealabul. şi Vasilia



Tite | scul. și Andreiu sluga lui Statia. şi David lij. 
și Vasilie | Buga. și Toader zel Balan. şi Andreica 
vilarul. şi imolţi wameni | buni. iar eu să naibu 
pile (mure) sa mai întorcem. nice den Vameni 
mei | nice dănavwr în veci. sa fiueu de mare roşeni. 
de oi mai îmbla să torcu | și pre mai mare cre- denţă nem pus peceta | şi iscălitorile | ca să slia. pentru căci lu nevoa mea nu sau aflat nime den ruda me să w | cu(m)pere. la o tomete mare ca aemu. 

msţa Mart 30 dui 
Gheorghe Părcălab (. p-) “+ Toader Topocel, T preutul Gligore, + Titescul, $ David, + Andreiu, az Gavril diacon, 

Acla Saraga, Iaşi. (Surete VI, 527). Marea hârliei un peşte. 

L 
i Pără veleat April 20 (prope 7180). Zapis de pâră şi de asezare între Marco Băcioe şi Toader Scopul pentru Nedeiani. ” 

î Sacra er ago HouwRk. Ain Heatani. mi Biuwpii mii. atm. Suapw || nu. ui Bipiaa ini Paciaie ui Giwawatia. ckgi- EM IUi MapTrvpicea, ky | urer. sanie. aa NWCTp" E RA, aa (a)vir. rzauanz. KS Twa crwnva (| ua. Ma(un)rk. avi. caât Avi Tuwawese, Avea. AWPorSa aa Awiak. ueu || pr. w Napre de Mini. a avi. Piwprie AAoaeu. pare. Meu ÎI awp Hiviigpli. ue av we CTEpuv. Gnuwpii av. agwm AEUE. av Aa cama i Toarp Gawnva. MERWAM. at” (Eur, aus napre MI Ba(n)- Sapt. Ui ăv naz || ru, zane. uri Ckpiawu. imi Kwcrie varza avi Teag CGkwnvari || îapz rara Ai Mape Bauwk, HâY AaT HEMIK, Ii MapTvpiicu mi w Î mini. uni ar Ii UVoAT KSA ua AaT, Năpitui ari Mapiw Hei, AIE Mar || AaT paaac. Aku... (ar sic) aorw&erra Area (cz) -MTeger avi |] Twarp Exwnvaa 

pre || Grepavavi 
"o. A€ NoPrpSnnu, mi ca aie, 4 Witk. Aia na 

HApTE- Lui aa “AMUToD || cr ui aaa 

Kapin Mai cve. cRpie. a pia. 
oki). Ii Maat „pnzkar. AHNai(n)rk a vanicaae. awrwăbzTrravi AE || mai ese. ii Aenai(n)rk ervazuvavi AE Aa Aamva mape. ui



a asitivavi || wr "ram. mi noua lOpre wr Im. Guaiwu Ain 

upwu'kannu,  Twnante wr Azarhui || Aiatirpauite wT. Tvpez- 

emui. ii Mani waiui BSuni, UEM pp | anna uk() nve 

HEEBAETEpE 1Ili MEWEIIAE. BA CA MINS. v Heaktan au. E. 

3 Amsuva Knpua wr Akava mape. e Hivnauike. (|. p.) + noita 

IOpe. Awmurpaine (î. p.), 43 Trace AvBsr BTep acroder 

HekAn. 

Acta St. A Negruţi laşi. Surete VI, 263. 

Li 
7180 Oct. 20 Iaşi. Zupis de vinzure prin care Catrina 'Fănă- 

suae vinde lui Andreaiu trămbiţaş, casele din uliţa lui Frecău din Iaşi 

cu 30 lei bătuţi. 

Adica eu Catrina Tănăsoae şi cu feciorii mii cu 

Paval şi cu Tofana şi cu Mariia, scriem şi mărtu- 

visim cu cestu adevarat zapis al nostru, precum noi 

de bună voe noastră, de nime siliți, nici asupriti, 

ce de bună voe noastră am văndutu u casă cu loc 

cu tot în ulița lui Preacău, şi casa este între casa 

i Jemnoae şintre casa oşerului Stefan şi o am 

văndutu dumisale lui Andreaiu Trămbiţaş şi femeei 

dumisale îi Cazrinii dreptu trei zeci de lei bătuţi 

ca să le hie lor pomană şi lor şi cucobilor lor în 

veci, iar cine se va ispili pe urma nustră den 

seminţia nostră ori din feciori ori de nepoli sau 

den uepoate să fie neertat de Dumuezeu; şi când 

sau facut acesta tocmalaă, prilejitusau preutul Gli- 

goraşco of zulie Ion Zlataust și preutul Neculai 

lij şi vatavul de surlari Custin şi Gligoriţa Faclier 

şi Neculai țăreovnic şi Eni trambitaş şi Lupuşeo şi 

'Poader trambitaş şi Stefan brat şi Balan surlar 

şi Toader Supțirelu şi pentru mai mare credinţă 

neam pus şi degetele ca să să ştie. 

measiţa Oct. 20 dni vleat 1180 

+ lon, ț Enea, ț Lupaşco, + Katrina, 7 Pavăl, 

+ 'Pofana, ţ Marie, Chiriac vornic mam prilejit, Ena- 

che cămăraş iscal. Nicolae. 

Acta Sf. Spiridon, casele Institutul Gregorian II, î. 

(Surete VI, 296).



LII 
7130 Maiu 18. Zapis priu care Stan şi lămeia sa Maria se dau vecini Ursului, pentru că au ramas din băcie dator jupânului cu 7 vari, 10 oi şi 9 lei fără un ort. 

TARA £$ Grau. mn RS ame. Ac, KS Mzpne. ara 
Topcciu AHH Azpmazneipe, nenora, ASu Ijedan Heuke. m KS 
Bnuopiu men. anSate. GOnpe. ca Lauropue cz IHeban ca Iwu. 
WIH KS Kapih Ba AzpSu ASmnesKs. AE AKSAM AHHAHITE. CEpIEM 
UIH AMzp'TSpicam. KS user sanne 44 HOCPpS.  NpERSAM. ev aa 
docrs. Su NACTOp. Aa BSkaTeac. ASmHcaau uSnzuSaSu &pesasn. 
IH Ad WH. WIH A4 Râu ui a4 Ezune, AEUH KAHAS a$ ocrs, 
Aa AATSA camin, NS MeS asSucs AHH Eâuu AHuH Bon Â. Ranere, 
AE Fâuu. WH Ann wi. wu. AEH Bâtn. KS 4, an. ap Su wpT$. AC NeHTpauacTră. narSBz £$ Ham ARS KS UE UAZTPH, UE Man 
AA? ES KS amea me. ekunu. UIH KS nuopin Meu cz MSnuceR$, AA Râca ASaincăat AH kean. un 3ânn:8a. caS AkSr. Ac naunre Hone InocToa pe TorpSiun. ex Bzpere wr pEAHS. ex L'anropue 
IankSA wram ez BapeSa wm îdoroimzipn. ex F achane Psiuuzun Wram ca akon wram. cz Facnane.  ASnaiSa wm Becrepn. ca tliocroa cxu Sursa ww îMonnemu. iu NpE dUECPA 3annc cxuit dak un uenucor. APAMHECRS, nera$S mai MApE KpeAuniţa MeV nSe Acyereac cc ine, 

Batr pu Man ui 
2prS wr 'TorpSu, nekaa, 

Makoxeu, + Lanroge HaukSa. 

£S npeSrSA nona Snoeroa wm mp 
i Gran, i Bapers, + fluoemoa, 
î Hacnane ASuata, + apasa. 

„Acta Gh. Strat, Bacău (Surele VI, 411). Acest zapis cuprinde o pagină din Viata veche socială, în cure se văd limpede molivele pentru care cineva se făcea vecin, bar: batul, femeia, copii Dăsculi şi cari se vur. naste. Baciul Stan neavând ca ce garanta pierderea casu- nată în averea &iupânului Ursu, se dă rob pentru 7 vaci 10 oi şi 9 lei bani; ceia ce arată că în lipsă de avere omul garanta cu persoana lui şi a familiei sale.  Vecina- lul ţinea atita timp pană cât se socolea rafuila datoria dacă nu mijloceau alte împrejurări, care înglodau şi mai mult pe vecin în starea lui de şerbie, ”
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LII 

1180 Aug. 8 Suceava. Zapis de vinzare prin care Ermonah 

Ghedeon de la Sf. Ilie din Suceava viude lui Ioniţă Pisoschi cu 30 

lei o falce de vie din dealul lui Păcurar. 

Ermonah Gedeon biv egumen ot staa monas- 

tir sigo lie Prroca. scriu şi fac ştire cu atest a- 

devărat. zapis al mieu. cum am avut o falce de 

vie. în dalul lui Pacurar pre lăsă o vie a dumi- 

sul a lui Ioniţe. Pisoschi. Det eu de bună voa mt 

o am văndut dumisal. lui Ioniţă Pisoschii drept 

lriză:i di lii ca sei fie odină şi moşie. dumisal 

şi cuconilor dumisal în vkâi. iar nime deutru o0a- 

menii miei întru nemieă. să nu se amkstete şi la 

toemala. noastra au fost dumiialui Nacul stolnicul şi 

Miron Stărca şi protopopul popa Iwnaşco. şi (lo: 

dachii şi Enachii barbx-lală și alți oameni buni. 

mulți. şi pentru credință an iscalit şi n'km pus pe- 

cetile. mor anume (aceasta scriem). 

pis u Sutav leat 7180 msta Avgust 8 dni. 

lordachii martur, Ermonah Ghidion fac ştire du- 

milorvoastre pei(v)tru o vie se am văndut lui loniţă 

Pisoschi den Păcura(r). derept, derept (sic) 30 de 

lei săi fie. dumisale diraptă moşie vâdi. Lrnmo- 

nah Tofan igomen. Eu popa Gligorie Padure ot 

staa Mitropolie am scris zapisul. 

Acta Gh. Strat. Bacău. Surete VI, 414. Despre Pj- 

soskeşti posedăm acte complecte în lot decursul secl. al 

XVIII, şi anume 3 rânduri de testamente de la descen- 

denţii acestui Ioniţă Pisoski din 1672. 

LIV 

1181 Sept. 3%, Hotin. Stefan Petru Vodă întăreşte Aldei uşie- 

vului dania ce a primit'o de la Duca Voaă în satul Grămeşti, ot Cer- 

năuţi. 

lo Stefan Petru Voevod. boiiiu milostiiu gospo- 

dara zemli “Moldavscoi, adecă au venil înaintea noas- 

tră şi înaintea a lor noștri moldovineşti boiari a mari 

şi a mici credincios boiarul uomniei meale  Aldia
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uşiiarul de neau arătat un zapis de danie de la 
Duca Vodă ..... şi cu tot venitul satul Grămeşti cei 
în tinulul Cernăulilor care sat au fostu dreptu de 
Cumpărătură . . . . din boerie. pentraceaia văzându 
domnia mea pe credincios boiarul nostru Aldea Uşiariul slujindu domnii meali cu dreptate şi 
cu credință. şi domnia mea... dat şi iam îalărit cu acestu sat care maui sus scrie ca sai fie dumisali drept danie şi moşie şi. (uric) şi întăritură necla- li şi neruşeit în veaci. aşijderea . .... şi după a noastră . . . . pre cine va darui. .. Dumnezeu a hire domn întraceastă tară a Moldaviei să naibi a strica mila şi dania ei să aiba a da și iulări și nimene ...,.. piste aceasta carte a domniei meale. 

u Hotin leat 7181 Sept. 14. Iw Şlefan Petru Voevoda 
Acta propria, Surete VI, 601. Primele 2 rânduri din text se văd începute în conceptul de pe fila a doua. 

LV 
, 7184 Dec. 24, Zapicul lui Gavril B lui de moşie din Pomârla lui Dumilra şeo pentru nişte bari: daţi lui la o nevoe. 

ălăuță prin care dă purtea 
pitar staroste de Cernauţi 

T Adeca eu Gavril Balăuţa scriu ŞA  mărtura- sascu | cu acest adevarat zapis al mnku cum Mamn. Pu- gat eu dumi | sale Siupnului Dumilrasco pilarului Sslaros | te de Cernauţ săm de nește “(eenurme) ban pentru w nevoe care |căzusă. eu de aiure Dam pu- tul scote han ce mam rugat j dumisal sa iam dat dumisal w Moşze den Po | mârlaia șa mim pus sa destăză den zua de cretiuu | pan la bobotază sa mărgu eu să desbal ata inoşze | despre”fratii miei lar de nu w voi pute dezbate | aăa moşie. sa aiba a da dumisale banii | pre caț va fi dat dumnlui si intracasta | tocmală sau tâmplat Niculai Murgulet ! 
Şi Vasilie fratesau. şi Ghiorghie Şoltuzul. şi | Arse.- 

2
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nie și Căzacul cel gros. şi mulţi wmeni bun | deeii 

noi pentru credinţa am isealit şi am | pus pecete 

tărgulvi ea săi fie de ! credința dumisale 
în dos: 

„atastă moşze care scrie mai sus am văndut ! du- 

misale de vro cinei ai sa tot jau îmblat cu şuvele 

şa unu sau ales nână | acmu iară acmu numai săi 

aleg dumisale | ata moșze pentru asta seriu să să 

ştie. vălet 1181 Dec. 24. 

+ Gavrzl Bălăută, az lonaşeo Isar iscal, mam 

tâmplat de faţă, az Nicolai Murguleţ iscal. 

Acta Şaraga, laşi. Surete VI, 407,, Se pune pecelea 

tărguiui Cernăutului ştearsă. 

LVI 

1181 April 20. Boldeşti. Zâpis de danie prin care Ursul şi 

Neculai ficiorii lui lonaşco dărnese părţile tatului lor din Todireşti 

lui Tuderaşco vornicul de Botoşani pentru că le-a plitit gloaba că- 

tră călugării de la Galata pentru bătaia unui om din Oboroceni. 

+ Adecă eu Ursul. şi Neculai. fior. lui lonaşco 

dun Todireşti, |scriem. şi mărturisim. cu aiastă. adevă- 

rată. scrisoari. anoastră. |jpecum noi de bună vox noas- 

tră. de nimine nevoiti. nid asupriti. ce delbună vox 

noastră. km sculat. noi şi am dat. danie. d'brkptaă 

moşie. noastră. parte. părnatelui nostru, a lui lonaşco. 

fioru |lui. Toa der din Toadereşti. ce se va alegt 

parta lui. psăljam dato. pentru mari nevoa. ce am 

avut w svadă cu un wam. din Obroceni.lşi lum bă- 

tut. şi iam spartu. capul. şi era numai să moare|| 

wamul. şi ni cere legumenul. de la Galata lrei zeci 

de leilgloabă. şi ni cere și wameni de la Obroceni. 

să plătim)bărbieriului. și să punem uu wam la iu. 

cru să lucreze. pănă seva scula wamul şi usturime 

wamului. toat să plătimlnoi. văsând noi că navem. 

cu ce plati. am îmblat, la sămănțiili | şi rudili noas- 

ten să ne plătiască, şi nime nu sau aflat. văsândiinoi. 

că nu se află. nime să ni plătiasea am căsut. după 
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dumnealui |'Loaderaşco vornicul de Bolaşeni. cu rugă.! minte mari. să ne scoaţ.|de cea nevox. dumnealui. 
sau apucat. şi neau scoas de la gloab | calugărilor. 

  

pentru căci sa facut svadă p locul lor. şi am plalil] ; bărbierului. şi usturime wamuluii. Și toat cheltuial. câl ! 5 

au facut.| şi noi am dat danie. parte latâne-noastru lui Ionașco. dan Toadereşti.! să hie dumisale moșie. și danie. şi dăruir'k de la noi.] şi cuconiloe dmisali. și aiastă tocinală sa facut dsnnainte.]) multa oameni buni şi anume popa Vasilie. ot Bărbeşti. şi popa |Gavril din Madrăjeci. şi Vasile brat Mariş. şi Nacul. otj'To- dereşti. şi 'Toader Buculei. dan Madrajet şi | Gligori sun Mării şi alți mulţi oameni buni si aiasta danie! noastr nime. din simănţia noastră. să naiba ao A toarce. şi noi | aeşti oameni. cari sânlem scriși mai sus văsănd tocmală lori am pus degeteli şi isealitu- rili să hii. dumisali moşie |în veci şi eu popa Va. silie ot Baărleşti am scris aest zapis ca să s crează, 
U Boldeşti April 20 leat 7181 Nicolai sin lonaşco, Nacul barbă-lat ot Toade- reşli, erei Vasilie ol Barleşti, Popa Gavril ol Madrăjaci iseal. 

  

Acta Gh. Sirat, Bacău (Surete VI, 415). __ Documentele, care vorbese de afaceri penale, sînt re- lativ mai rari, dac ele ne desluşese cum erau raporturile penale dintre oameni. Satui Oboroceni atârna de mănăsti- rea Galata, căreia i se cedase toale drepturile asupra ace- lui sat din partea domniei, chiar acela de a globi pe să- teni pentru bătăi şi omoruri, Intâmplându-se bataia înlee omul din Oboroceni şi fraţii Ursul şi Neculai din Todirești, şt 1 a fost păgubită de lipsa bratelor celui ba- tut, aşa că în Sarcinile sale față de măvăstire, trebuia să se aducă alt om în loc, tot timpul cât celui bătut i s'a 
căşunat impiedecare şi nepulință de lucru. Apoi fată de 
cel bătut trebuiau plătite cheltuelile de căutare cu bărbie- 
rul, adică doctorul. Se vede că vinătăile suferite au cerut 
să 1 se aplice lipilori, ori zbanţe şi bărbierul a fost che- 
mal; toate acestea se “uprindeau in zicerea „şi uslurimea 
oamuiui să plătim; să plătim bărbierului. Ă Ia sfârşit venea gloaba de 30 lei cătră mănăstire. 

îi
 
Ra
za
 

at
at
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Ar urma că. deşugubina se plătea călră: mănăstire, -dacă 
bătaia sau moartea -se. petrecea pe moşiile mănăstirești; 
cum în alte părţi se plătea vornicului de Bărlad sau dom- 
niei, dacă cădea în regiunea lor, - 

Pentru. toate acestea cei. 2 fraţi se văd siliţi a-şi vinde 
moşia la un străin, după ce am văzut că nime din semin.- 
ţenie şi rude nu se aflară.doritori de a le plăti gloaba şi 

celelalte cheltueli. —. 

: IVII 

1182, Iunie 10 (laşi). Zapis de danie prin care Vasile şi Va- 

silea SOTI isa dau danie partea lor din Samzăneşti la Tutova lui 

Vasile Gheuea 3-a “logofăt pentru binele făcut seoţindu-i din multă 

nețoe, - - 

Adecă noi Vasile ficiorul... și cu femeia mea Va- 
sălca fată Teeclai din salu din Croitori scriem Și 

mărturisim cu cest zapis adevărat al nostru ciiin noi 
de nimeni siliţi: ici asupriţi ci de bună voie noas- 

tră am dat şi am dăruit a noastră dreaptă ocină 

şi moşie toată partea fimeii mele Vasalca ci seva 

alege la satu la Samzăneşti ci este la tanulul Tu- 

tovei ace eam dat și am daruit dmsale Vasile Gheuca 

logotăt al 3-a, pentru mult bine ci neau făcul dmlui” 

şi neau scos din multa nevoe. pentraceea ca sa 

fie dmsale dreaptă ocină şi moşie dmsale şi cu- 

conilor dmsale şi nepoților şi strănepoţilor iar de 

se 'va aha vândula cuiva partea Vasalcăi din Săm- 

zăneşti sa o aibă ai da dmsale lui Vasile Gheuca 

logofăt al 3-a alta parte di ocină anume unde a fi 

având ca să se potrivască cu partea aceia - din 

Sămzăneşti şi această danie sau făcut dinaintea 

dmsale lui Gavril Costachi biv vel vornic şi LOan, 

Racovit biv vel, cornis, şi Enache biv vel cluceru şi 

Gheorghe şi loan Bolaş vornic glotnii şi Stratulat 

uricarut 'şi Paval uricaru şi alții mulți ficiori de bo- 

eri- de curte domnească și pentru credința neam 

pus degitele în loc de pecete şi aceşti boeri toti 

au isealit cătra acest adevărat zapis. şi eu Iftimi 

Surete şi Izvoade V. 5
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Diacu am scris sa să ştie. Eu Vasile ficiorul Vasal. 
căi. Gavril Costachi: biv vel vornic, loan Racoviţ 
biv comis, Enache biv cluder, Gheorghe, Ion Botaş 
vornic, Stratulat Uricarul, Paval uricar. 

ja leat 7182 lunie 10 
Acta 'Tudori avocat. Iași. (Surete VI, 320). 

LVIII 
7183 (1675). Zapis de vânzare prin care Toaderal Mărieăi vin- de lui Toader biv elucer partea lui din Todereşii in pret de 1Ogalbeni. 

Adică eu Toader fitorul Maricai din Todereşti fata lui Gheorghi. și Gavril fisorul călugărului ot taam. scriem noi şi mărturisim cu cestu adevxratu za- pis al nostru. precum noi am vândul parte pariaţi lor noştri a Maăricai şi a Calugarului de lu Tode- reşti. dumisalilui Toader au fost cluciar drepl trei zăti galbeni. căci şi noi am antrebat şi pre alți ră- zaşi ai noştri pre toţ ca so cumpere şi nici unul dintru rzzaşi noştri nau vrul sa o cumperi. Deci noi o am văudut dumisali. caci este şi dumnialui răzaşi cu noi. Twata parte păriaţilor uoştri câla sa va altkgi o am vândut drept bani ce mai sus scriu. Ca sxi fii dumisali driaptă ocina şi Moşii şi giupa- nesei dumisali și cuconilor dumisali. cu tot vinitul ce să va alagi din eâmpu şi di: tarna şi diu va- tra satului şi la tocmala nostră au fost Mariş de Badani şi popa Gavril din Mâdrâjaci şi popa Vasili din Bârlești şi Nacul ot Todereşti şi Dumitruşeo ficorul lui Vasili ottaum şi popa Ion diu Boldeşti şi Vasile Negreiu brat Mariş. şi mulţi oameni buni. eci ŞI noi daca am vazut buna locmala şi deplin plat toți am iscâlit şi niam pus şi peceţili şi eu Gligori Diacul an scris zapisul cu sa s şlie. 
“Leat 71983 Voader săna Marica. Gavril sânz Călugărul, Nacul sana Ghiorghi, Popa lon ot Boldeşti, îi rei
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Vasili ol Barleşti, Gligori Diacul, şi eu Coicon sluga 

hatmanului -mamu tămplat la tocmală, az Popa 

Gavnil. 

Acta Gh. Strat, Bacău. (Surete I, 410). 

LIX 

7183 Ghenar 3 Iaşi. Cartea lui Dumitrașco Cantacuzino Vodă 

serisă părealabilor de Neainţ că dăbilarii desealecă şi pun cheltuele 

grele pe sătenii din Trifeşti, ceia ce domnia opreşte. 

+ Iw (Ca)tacozono Voevoda. bojiiu milostiiu gos - 

podar zemli moldavscoi. scriem domuia mea . . 

(boia)re la părealabi de Niamtu daămuvă ştire cau 

facut | .. . domnia m6a. oamenii din satele dom- 

niei mele din Trifeşti |... . pre voi zicând cum 

meargeți cu gloata de descă | (lecaţi) . . . . acoale 

şi le faceţi multe chelluiale și asupriale şi e | . 

sarati de nu pat birui să plăteasca dabilele împără- 

tești i... ... iată câ vă scriem deacmu înainte 

să nu mai descălecaţi!.... nici voi nici feceorii 

voștri ca să nai faceţi cheltuiale nice|....nui 

scoateţi numai când sar tâmpla nişcari furi acolo | 

__- _bie furi adevăraţi pre aciitii veti luade a- 

colo din sate iara 1.... (s)ă nu mai amestecati 

nice sa mai descalecaţi acolo la ..... că veli 

hi de cearta de la domnia mea întralt chip | (să 

nu hie). 
u las leat 7183 Ghenar 3 

l. -p. 

lw Dumilraşco Cantacuzino Vvoi. 

Acta Şaraga.. Surele VI, 439. Originalul e rupt în 3 

fasii, din cari una lipseşte; inţelesu! insă se poate prinde 

din cele râmase.
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LX 
7183 Mart 12 Croitori, Zapis de danie prin care. Cristea a lu Toader Cosciug dă lui Vusile Gheuca logofăt al 3-a partea lui de o- cină din Croitori pe Tutova, pentru binele ce i-a făcut de aceste ne- voi multe ce sint pre ţară. 

Adică eu Cristea feciorul. lui “Toader Cosciug din sat din Croitori seriu: şi mărturisesc cu acest zapis al meu, de nimene silit nici asuprit, ci de a mea buna voe am dat toată partea: mea' de ocină! şi moşie danie, cata are tatu meu în sat în Croi- tori pe "Tutova, din vatra satului şi trei pământuri în țarină şi doao Săpâturi din casa Cozmei în sus și dintru apă şi din pădure cu loc de prisaca.şi cu vad. de. iaz, și din tot locul cu. tot venitul. : Acesta: om dat dumisali lui Vasile. Gheuca logofătul ut: treilea, pentru mult bine ce ne făcu dumnealui, de aceste nevoi mulle ce sântu pe țură. lar pen- - tru părţile traţilor -mei m-am tocmil cu dânşii sa ! le dau din alte ocine ce mai avem de -pre aiurea - pentru părţile lor. De acmu înainte să fie dumisale - direapta ocina ŞI Ganie în veci, iar fraţii mei sâşi ia pentru părţile -lor din Croitori; din părțile mele, dintru alta ocină ce mai avem. Și acest Zapis sau : făcut dinaintea dumisale Ilieş stolnicul şi Mihai de Bârlad şi Ştefan Capitanul de Avrâmești: şi Iftime de Laleşti ŞI Iftimie feciorul lui Dumitrașco de Ca. : limănești şi Uvsul Tutoviu, Şi pentru pus degetul Şi acești Oameni buni ŞI iscaliturile şi eu Slratulat uricar să s şlie. 
A 

credință miany 
şau pus peceţile 
ul am scris ca 

| ou Croitori 7183 Mari 19 dni „i Carstea, T liaș, i Mihai Vameş, T Stefan, ”Iltimie de Laleşii, az Ursul siu Tulovin: . Acta Tudor, avocat Iaşi. (Surele VI, 194). ctul nostru arata Cauza daniei. Crăstea Cosciu 
1 C : , : ru 

puluse face fața dărilor şi răpăştilor pe tară, puse de dom. 
ne. C. Duca rânduise Vacăritul, Dumitrașco Cantacuzino
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scoase o nouă dare: „ou dat hărtii de scriu felele oameniior 
de la mic pănă la mare, care au rămas pomană lui de nu 
o mai lasă nici un domn, să se uite acea pedeapsă a sa: 
racilor.* 

Nu credem însă că aclul nostru să facă aluzie la a- 
cese năpăști ala pecetluiturilor. Ori cât ar ocări cronicarul 
darea nouă a pecetluilurilor, ele erau 'un inceput de ordine 
în contribuţii, să se urme abuzul. Alta pacoste venise pe 

"fară în 7182 iarna (1673). Ernau Tatarii. Şi N. Costin şi 
mai ales ÎI. Neculcea ne descriu în culori frumoase, acest 
ernalit al Tatarilor. «Deci întrat-au Tătarii în ţară că lupii 
într'o turmă de oi, de s'au aşezat la ernatic prin sate pe 
oameni, din Prut păvă în Nistru, şi maz sus pănă în apa 
Jijiei, nemărai nefiind nici: o milă "de saraca ţară ! Cum ar 
fi fost ţara fără domn!....» 
"In asemene cumpliiă iarnă a lui 7182, și Cristea Cos- 

ciugul din Croitori n'a putut face faţă nevoilor ernaticului 
Tatarilor care se vede că au ajuns şi pe valea Tulovii şi 
şia vândut moșia: Vasile Gheuca 3 logofat nu ţine mult 
davia lui Cristea - Coseiug, şi in 7201 Maiu 1 dă şi el la 
rândul lui danie lui Cozma “Jin Croitori (Surete VI, 148). 

LXI 

7183 April 9. Zapis de danie prin care Vasile Rotundul din 
Croitori şi en femeia lui Maria dau danie lui Vasile Gheura logofat 
părțile lor din Sămzeneşti pe Tutova, pentru binele ce le-a facut. 

Adica eu Vasile Rătundul din Croitori şi cu 
femeia mea Maria scriu şi marturisescu cu acest 
zapis al nostru de nimeni siliţi nici asupriti ci de 
buna voia noastră am dat şi am daruit a noastră 
dreapla ocină şi moşie, un pămâăntu şi doao săpături 
care săntu la sut la Sâmzăneşti ţinutul Tutovei, care 
pămiîntu şi săpături au venit partea noastră din bă- 

tânul' Mihul şi a Marişăştilor dia cămpu şi din ta- 

rivă şi din pădure şi din tot locul ce scrie cu tot ve- 

nitul. acestu pământ şi acele săpături ce mai sus 

scriem lam dalz şi lam dăruit noi dumisale Vasile 

Gheuca ce îaste logofăt, pentru binele ce miau făcut 

ca sa fie dumisale și &upaănesei dumisale și cuconi- 

lor dumisale de acmu înainte dreapta ocină şi dăru-



ire în veci. şi zapisul acesta lam făcut denainlea du- 
milorsale ciustiţilor boeri ce santu scriși anume: 
Miron Costin vornicul cel mare şi Postolache vel 
spatar și Contăș sluger şi Vasilica vel comis şi Sa- 
moleanul vornic de poartă şi alţi boiari multi şi 
pentru credința eu sivgur miam pus degelul şi boeri 
loţi câţi scrie mai sus au iscalit, eu Mihai feciorul 
lui Corlat am scris sa sa știe. leat 7183 April 9. 

Vasile Rătundul, Maria, Miron Costin vel vor- 
nic iscal, Postolache vel spatar iecal, Contaş sul- 
ger iscal, Vasile Ratundul vel comis. iscal Samolea- 
nul vornic iscal de Poarta. 

__Acla Tuduori, avocat laşi. Surete VI, 174. Aceleaşi motive au dictat şi lui V. Rătundul ca şi lui Cristea Cos- ciug ca în 7183 primăvara să-şi de moşia lui câtră V. Gheuca log. căci ernase Tătarii în țară şi calicise țara mai ales pe la Bârlad. 

LXII 
, 7184 Dec. 15. Iaşi. Zapis de vinzare prin care Gligore Mares vinde lui Toderaşeo clucerul din Boldeşti cu 20 lei locul de casă dia Todereşti ce au fost a ficiorului călugărului, 

î laea e Canropu Wapuiu cKpne AM UIH AZAV tpHpu KY dECT Banne aa Ana | npekSm MHtAV AHTOpeYy Banu npe Su A9k de Bâc Ac Toncpen ASmria | asa Toacpaue KaSuEproa Age HCAAIuH npe yu aok AE Kâ€ e av cer ac aa | Beuopya Ka- ASI ZpY avu AMuras AAT ASamunkasu ĂCW BEun Ac ac UDE | aueaa ASK. AFUu sp BABANAV ka MHIaY AaTr ASmu'kasu Bâtini  aucu ACW | eu Ac An tam BakSr un AE A4 HOH Sanie npe AusA a9k E Kâc We Mau | cSc ckpe cau due ASmntaaSu ASMacaan un | KSKoHHAop 
HAp&TrSpz inu! 

Lui uionaukeeu 
ASMHCaan A€ aa nou Atpknr Su. MO | IE Ky garpa ĂE Rac un ky noavkre UIH KV TOT BH | uu'PSA ue CA Ba aahue AUsASu A9R AE Rac uiu KZAHA, i AMAY A4T Ranuu | cay Tainaar um Hacnaui Gamennukuya tuH NEHP9S tpeanuua | MHiam nSc neukrk PE EACTY Sanie Kac ue AE RBEAHHIţa | 5 tac AT F3pnA, Ar. di. (nă anuu= de fata) Faure n dă =de f; cHane. Găaeunukuy peer, (aan =—de fata) fa Acta Ga. Strai, B acâu, (Surele VI, 420)
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LUI 

1186 Ghenar 30. Iaşi. Andronachi -Crupenski biv vei uşiar şi 

cu femeia lui Maria fata Îvi Dumitru stolnicul dau zestre felei lo 

Aniţa şi g'nerelui lor Aslan neguţitorul jumătate de sat Vlădenii, de 

supt codru în ţinutul Harlăului. ! - 

Adica voi Andronachie Crupenskie biv velușer 

și cu fameaia mia Mariia fala lui Dumitru stolnicul 

scriem şi maârturisim noi cu acestu adevarat zapis 

al noslru cum noi de bun voia noastra de nime 

siliți nici asupriţi am socotit dintru prilejul nostru 

şaam dat şaam dăruit ginerelui nostru dumisali lu 

Aslan meguţitoriul şi. fiicei noastre Aniţai zeustre 

giumatate sat de Vladeani, ce iaste supt codru în 

ținutul Hărlăului, toală partea noastră ceau unul 

părinţii uoşlri cu vatră de sat şi cu curţi gata pre 

acel loc şi «u vecini și cu baleşteae şi cu moară și 

cu pomeți şi din câmpu şi din țarina şi cu fânate 

si din padure cu tot locul şi cu lot venitul ce va. 

hi pre acea giumaâlate de sat ca să le hie lor de 

la uoi zeastre şi ocină şi moşie neclatilă în veri lor 

şi cuconilor duwmilorsale şi a tot rodul lor cine va 

aleage Dumnezeu, dintru danşii iara alţi coconi ai 

uoștri ce mai avem Alixandru şi Acsiniia şi Timuş 

și Vasilie sau alte rude și sămenţii de a noastre ca 

sa nu aiba nici o treaba a sa amesteca la această 

ociuia ca să hie a dumilorsaali ginerelui nostru lui 

Aslan şi a fiicii noastre Aniţei, iară carii să vor 

amesteca diutru alţi coconi ai noştri sau nepoti sau 

alte rude ale noastre la aceasta ocină acela ca să 

me ne neerlat de Duumnăzau şi de toți svinţii şi să 

hie proeleat şi tricleat ca luda şi. cu Ariia întru ne- 

svrâşitți. veaci, îară de save tănipla să nu aibă 

dummelui ginere nosiru Aslan cu fiica noastră 

Aniţa cuconi dinpreună din trupul lor păn în 

viața lor să fie acia ocină şi cându are vrea fiica 

noastră Aniţa să dăruiască. îa acel loc vreunuia 

frate al său din ceştia cuconi ai nostri să, fie îa
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volnică al dărui, îar dumnealui ginere nostru Aslan sau semințiile dumisale cine are hi, atunci ca să nu aibă ei treab(îi) a sc amesteca la această ocină. Aceasta tocmal noi am fâcut devainlea svinții sale -părintele Dosoftei Mitropolitul Şi dmnealui Ne. culai: Racoviţa vel logofat, şi d. Ilie Sturza vel vor- nic și .dmlui Gavril Costache hatmanul și dwmlui lon Racoviţ vel Spăiar şi dmlui Chiriac Sturzea vel pa- harnic şi dmtui Ursachie vel vistearnie ŞI Loderaşco lurdachii vel clucear și Savin vel sulgear şi. Gavri] Brăescul vel jitnicear şi Gheorghie Bogdan vel şatrar Şi Costantin vel armaş şi Panaivtachi vel uşăr şi Vu- silie Gheuca viori logofat şi. . . . -vtori păharnic și Dumitrașco vtori visi.. şi Gheorghiţ treti logofat și Abaza vtori clucear şi Andrei Sapoteanul Şi Girghie şi Ghiorghie Bleblea și Dumitrașco Murgu. leț vornicii de poartă şi alți mulţi boiari de curte: şi. pentru mai ibare credință pusuneam noi pecețile nOaslre şi au isealit dumnealor toți aceşti boiari sa le hie de credința şi saşi faca ŞI direase domneşti. și eu Leca uriear am scris znatisea (sa se şte). „încă şi hălezteul Scânteaia parlea noastră înca le- am dat“ pis u las vito 7186 Ghen. 30 Andronachi Crupenski biv vel uşer iscat (|. p.) Maria Ușeroaia şi noi toţi fraţii an iscalit Sandul şi cu toți ceilalţi. Miron biv log. Ade prapata Dosoltei Mitropolit Suceavski ecetea : (neuap cere L'ewprua MHTponoaiu G3uanczn) St. Gheorghe calare) 
Az Nicolai Racoviță vel log. iscal Az Ilie Sturza vornic iseal. Panaiotachi ve] uşear iscal. Az Gavril Costache hatman iscal iproci. Acta Edgard Aslan, Bucureşti, Sarete VI, 7. Obiceiu' juridic. Foaea noastră de zeste iămureste felul cum se inzesira mai de mult. Fata măritată neavând: 

copii, putea dispune de zesirea. ei în folosul fratilor ei, jar 
pu Pulea trece zestrea la bărbatul său nici la neamurile kui.
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LXIV 

„1187 Maiu 19. Iaşi (regeste). Cartea lui Duca Voda cătraă Za» 

havia clucerul în privinţa hotarelor locurilor dăruite mănăstirei Se- 

cului de Voevozii ţării. : Ai 

Ducu Vodă serie la boiarinul nostru Zaharia 

cluceariul, care a fost lrimes la Targul-Frumos să 

socoteasea hotarul targului, şi dania de la Pelriceico 

Voda; Dumitraşeo Voda, și Anton „Vodă, câci sau 

jăluit ealugării de la: Sacul, aducând zapise. de milă 

de la ltimia Vodă, Simion Voda, Radul Vodă, Va- 

sile Voda, că au fost mai de mult un vad de moară 

și loe de casă în targ şi “loc de 0 Oda priz 

saca în tarina.și acum Ti z& “opreşte în hotarul tar- 

ii, „de care nai poronca dumneta de pre la acei 

domni de demultu să socotești daniile ce au dat şi 

cari sintu date de la Petriceaico Voda încoace“ iar 

daniile şi miluirea acelor domni dedemultu tot lă- 

săm şi domnia mea. | 

Acta grefa Curţii de Apel din laşi. (Surete VI, 403). 

Originalul poartă pecetea în tuş roş cu următoarea: 

inscripţie : f Iw ASRa BOEROAA EXIIO MACTII FENApE EMA 

MoaAagekeu. +3pna (1679) poartă marca: Capul de bou, steaua 

între coarne, 'soarele şi luna; iar de desupt pus aquilă 

marea Munteniei. 
. Pe cât cunose din diplomatica Moldovei pentru prima 

oară văd figurând în marca tării sculul cu emblema ce- 

ior 9 tări surori. Meşterul care a sapat pecelea a pus de- 

asupra capul de bou, şi dedesupl paserea, dovadă că Voe- 

vodul care și-a unit cele 2 steme a domnit întăi în Mol- 

dova şi apoi în Muulenia. - 

Sec. al XVIII va generaliza acest sistem şi domnii 

ţărilor române vor pune cele 2 steme, însă pe acelaş plan. 

    

LĂV 

7191 Mai 5 Brăreşeni (regecie). Cartea lui Duca Vodă cătră 

Ştefan ceaşnic în piivinţa unei vii a lui Cernat de pe Elan. 

Iw Duca Voevod bojiiu milostiiu gspdrz zemli 

moldavscoi. seriu la Stefan ceaşnic pentru gloaba
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ce au dat Cernat de pe Elan că cumpărând o vie 
de la Coslantin Benevreg din Boziani cu 20 lei şi 
cu ştirea fraţilor lui, iat acum un Zaharia şi un- 
chiul său Daghie ii opresc via în lăriua lor. Cere să pue la jurâimânt şi cum a fi cu dreptul ușa sa fie. 

Acta grefa Curţii de Apel din taşi. Surene VI, 404, Pecetea în tuş ros, se ceteşte: Biz aacrir Iw Ata Ro BCAA TCNApA 3EMAH MOAAARCKOH. Fagiia, Capul de bou, steaua între coarne, soarele şi luna, sabia și buzduganul. 

LXVI 
1193 Pebruar 15 Iaşi. Zapis de vinzare priu care Touder Cazac şi ai lui nepoți de sură [ui Marco Bucioe vind lui Dumitraşco colivarul cel domnese părțile lor din Nedeiani ot Cărligătura cu 15 ei. 

Adică eu Toader Cojoc bătrân sin Autemiei nepot de soră lui Marco Bucioc din sat de Nede- iani de ținutul Carligaturii şi Misaila şi Frasiua feciori Ciurchioaei tij nepoți de soră lui Mareo Bu- cioc, scriem și marturisim cu aceslu adevărat za- pis al'nostru cum noi de nime siliţi nici asupriți ce dea noastră buna voe am vândut a noastra di- reptă ocină şi moşie ce am avut de la parintii noş- tri şi de la unchiul nostru de la Marco Bucioe, toate -parţile- noastre şi a unchiului nostru din sat din Nedeieni cari mai Sus scriem. Din &umatate de sal din parte din sus a treia parle şi din a trie parte ce se va alege parte părinților noştri şi a un- chiului nostru lui Marco Bucioc din partea lui Toader Şchiopului. aceste părli am Văndut dmsale lui Dumitra. Şco den Turbăteşii colivariului celui domnesc şi a fe- miai lui Ulienii. Iar partea unchiului nostru lui Toader Șchiopului nu am vândut. Deci. aceste părți de mo- şie a noastră şi a unchiului nostru din vatra satu- lui, din țarină şi din câmpu şi dintrapă cu loc de heleşteu şi din paduri cu loe de prisaci, şi din tot locul cu tot vinitul ca să le hie duimilorsali direple
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ocini si moşii şi cumpărături şi lor şi ficiorilor lor, 

în veci o am vândulo direptu cinspreei lei bătuți. - 

Şi neu dat banii daplin în mânule noastre. Şi vă- 

and ca ne face dumnelui plata deplin noi încă am 

facut acest zapis la mâna dumilorsaali. şi pre a- 

cesta zapis al nostru ca să aibă aş face şi direse 

domneşti şi mine dintru rudile voastre ca să naibă 

a sa amesteca. Şin tocmala noastră fostau dumnelui 

Lupul de wisterii şi dumnelui Toader ij de visterii 

şi Simion Moşneagul tij de visterii şi Toader Bâtcă 

de Nedaieni şi lonaşco Drug de Dajeui. şi Pascal 

„at lonaşco şi Toader sin lonaşco şi Vasile Zavul 

de Procelnici şi mulţi oameni buni. ' Şi pentru cre- 

dința pusuneam degitili în loc de peceți şi dumne- 

lor aceşti boieri şi oameni buni şau pus isealilurili 

şi peceţili ca sa fie de credinţă. Si eu Gavril am 

scris zapisul şi am şi iscaălit. 

i U Tas leat 1193 Fevruar 15. 

+ Toader, + Cojor sin4 Antemiei, bătrân, +Mi- 

sailea, + Frăsina, az Gavril iscal, "az Lupul iscal, 

- Simion moşneagul ot vist., + Toader Batea, ot Ne- 

deiani, 1 lonaşco Drughi ol Procelnici, + Pascal 

zat lonașco ot Dăjeni, + Vasile Zavul ot Dăjeni, az 

"Poader iscal, az Lupul iscal. 

Acta St. Negruţi, Iaşi, Surete VI, 112. . 

Marco Bucioc are 2 surori: pe Antemia căsătorită cu 

Cojoc, şi pe altă sora măritată cu Ciurehi. Antemia are 

de  ficior pe Toader Cojot, care era deja bătrân în 1685, deci 

născut cătră 1610. Iar Liurchioae are pe Frăsina. şi Misăilă. 

LĂVII 
7195 Februar 18, Iaşi. Znpis de vinzare prin «are Măria fata 

Arhirei, nepoata lui Matei capitan din Dăjeni vinde “lui Savin din 

Turbăteşti şi femeii sale Aniţa cu 12 lei partea lor din Nedeiani. 

Adeca eu Mâria fata Arhirei nepoată de fiică 

lui Maiei din Daăjiani ve au fost. capitan. scriu şi 

maărturisescu cu cestu zapis al mieu, de nime ne- 

voila nici asuprilă, ci: de a mea bună voe am vâu- 

dut a noastră direaptă ocină şi moșie ce am avut
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de la unchiul nostru de la Toader Schiopul din Nediani ce jaste la tinutul Carligaturei ce a tosl văr primar moşu meu lui Matei căpitanul talul -Miman “mele; această parte de moşie şi partea mea şi cu partea vaârâmea Antimii fata [leanii sor Aare mele iaraşi nepoala de fiica lui Matei de Dajeni to(ata partea) uuchiu nostru ce au avut din tot satul din Nidiavi diu a şesea parte... parte din vatra satului ŞI din câmpu şi din țarina . .... din traapa şi „Şi prisaca lui Saviv ficiorul lui... Turba- teşti .... şi femeii duinisale Auviţii direptu doi- spredece . ... şi neau dat banii deplin ca săi [ie dumialui direapta ocina . „Şi atot rodu/său cu: tot locul şi cu tot vinitul în veci, însă pentu (par- teu va) ramâe Autimii ce am vândut inpreuna cu parleu mea sa aiba ai da eu moşia pentru MOșiA întru all saat, unde avem iaraşi depreună iar cu Savin sa naiba treabă nici iutraceastă MOŞIA să nu se umestice şi de pre acest adevarat zapis ul nos- tru ca să aiba aşi face dumialui Şi dires domnescu Și aceasta tocimală sa. facut denaintea lui 'Toader Bâtcă de Nediuni şi a lui Vasile Sinerisău ficorul lui Matei călugărul din Voineşti şi Ionașco Drughi de Dajeani Și Toader ficiorul. lui lonaşeo și Pascal givierele lui lonaşeo şi Simion de visterie şi Vasile Zavul de Procelnici Şi Toader Cojoc bătrân de lași şi mulţi oameni buni său prilejit, care mai Sos şau pus peceţile şi au iscalit. Şi eu miam pus pe- celea ca sa fie de Mare credinţa şi eu Grigore um ScrIs zapisul ca sa sa ştie. 
E u las vleat 7195 Fer. 18. T Toader Bâtea, + lonaşeo Drughie, T Pascal zet Drughie, + Marie fata Arhirii. 
Acta St. A. Negruţi, Iaşi. Surete VI, 236, Malei căpitanul din Dajeni a avut 9 fete pe Arhira 

şi pe Ileana, Arhira a făcut pe Maria, iap Leana a facut 
pe Aatenia,
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LXYIIL 
"1197 Mai 3 Iaşi. Scrisoarea lui Ilie _ficiorul lui Toader Ier- 

dache visternicul (Cantacuzino) dată lui Vasile Costachi biv 3 logofăt . 

pentru satul Turbăteşti, dat lui de maicăsa, întoreânduii 90 lei.. 

+ 

Adica eu Ilie: fiul răposatului părinteiui meu 

Poader lordachie visternicul fac ştire cu această: 

scrisoare a mea la mâna dumisali Vasile ceau fost: 

logotat „al ireile precum am avul întrebare cu dum-" 

nealui înaintea Mariei Săle lui Vodă pentru un sat 

anume 'Purbăteslii, care miau fost dat mie de la 

părintele men. în partea: mea, anume Vasile logofă- 

lul au dis ea nau ştiut când sau vândut acel sat 

deci şi giudeţul uu zis să ție dumnealui logofatul: 

satul caci iau fost dat de la maică sa și miau dat 

dumvealui noaw zăci de lâi-şi:eu am făcut aceaslă 

serisoare la mâna dumisali pâna voiu aduce zapl- 

sele cele de cumpărătura de li părintele meu. deci 

dacă oru spune zapisele cau dat părintele meu. mai 

mult decum miau dat logofătul mia mai da de va: 

plini, iar de a fi dat mai putin părintele” meu, eu 

îi voiu mai întoarce dumisale şi această scrisoare 

sau fâcul denainlea dumisale Vasile .Costachi. vel 

vornie şi. dinaintea dumisale frătelui mieu' Vasile 

Catacozino tea fost paharnic și peniru credinta au 

iscalit şi aceşti boiari ca să fie de credinta. 

“lie lordachi iscal _u las leat:7197 Mai 3. 
_: Vasile Costachi vornic, Vasile ceașnic iscal 

Acla Saraga, laşi. (Surele VI, 446). 

LXIA 

„7198 Tania 112 Nedeiani. Cartea boerilor vânduți să aleagă în . 
Turbăteşti 'ot Cărligătura părţile lui Savin, ficiorul lui Dumitraşceo 

colivarul domnesc, cum şitale lui [on şi “Stefan nepoți lui' Marco 

Bucio din Nedeiani: . - Da ” 

 Miloslive şi luminale doamne şă: fii maria 

dmtale sanatos. Facem știre maătriei - tale că veniră : 

la uoi cu cinstită scrisoare maăriei tale Savin fecio-



rul lui Dumitraşco din Turbăteşti ce au fost CO- 
livariu şi cu lon şi cu Şletan nepoți lui Marco din 
Nedeiani ca să le alegem părţile pre cum leau tinut 
Marco în sat în Nediani în ţinutul Carligaturei, deci 
neam strâns noi cu îoți care ne scrii măria la şi 
am strâns și megieşi şi zapise bălrâneşti nu sau 
aflat, numai oameni buni au marturisit precum că 
săut toţi nepoți lui Marco şi nici pre unul diu Noşie 
nu se pot scoate şi am socolul cu toții să sa faca 
aceasta parle în trei parți: să lie o paile Savin şi 
0 parle Ion și o parte Stefan. Deci Savin sa ţie 
partea lui Cojoc batranul şi Ion partea lui Grozav 
şi Ştefan partea lui Marco, cari toţi sunt nepoți lui Marco Bucioc. lar maria ta vei judeca precum va hi mila maăriei tale. Aceasta facem ştire măriei tale să fii maria dumitale sanatos. 

u Nedeiani leat 7198 Iunie 12. 
+ Pantea şetrar, + Ganca ot Nedeiani, ţ Toader Bâtcă ottam, ț Costantin ot Voineşti cularaş de Ţa- rigrad, ț lon Popescu din Dajeni, + Agahia ot Dajeni, az Toader Drug. 

Acta St. A. Negruţi, laşi. (Surete VI, 87). | „Boerii rânduiţi sa cerceteze posesiunea de pământ în Nedejuni a răzaşilor de ucolo, mărturisesc că nu sau găsit zapise bătrâne, care să arăte cum a curs Slăpânirea, ci o hotarâsc după invoiala răzeşilor dintre ei. Pentru a inte- leg3 însă lucrul să aralăm filiaţiune. ” . Savin wicarul şi fratele său Mihalcea erau copii co- livarului domnesc Dumitrașco care ținea în căsătorie pe Uliana, fala Titianei. Uliina avea acesti fraţi si surori: loan, Marin, Nedelea, Vasile, Cozma, Puval, Mirioara şz Irina. Titiana era fata lui Toader din Turbateşti, care are de fraţi şi surori pe Marco, 1kim, Andronic şi Maria. Se vede că Toader sa fost însurat de 2 ori ; cu femeia dintai face pe Tiliana şi pe Spiridon ; cu femeia de adoua Irina fata lui Sofrone face pe Gligore şi Marica. =hila Itre. 1880-1600 supi Petru SŞchiopul şi Irimia Mo. 3 & Voda sa fost cumpărat moşia Turbăteşti şi Nedeiani e cătră cei 5 fraţi : Toader, Marco, kim Andronic si “Maria de la armaşii ini popa Toader din laşi şi Zane, şi
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anume. de la verii primari între ei: Arvasia (fata Cristi- 

nei nepoata lui Avraam) şi Dronta, Mărica şi Jora (copii 

lui Simeon, nepoți lui Avraam), acesta urmaş lui Zane şi 

lui popa Toader. 
Dumitraşeo colivarul stăpâneu în Turbâăteşti după fe- 

mee şi în Nedeiani ca răzeş; Marco Bucioe stăpânea în Ne- 

deiani şi în Turbăteşti. Azi amândouă aceste sate sînt dis- 

părute ; li se aminteşte numai numele în hlizele din lrupul 

Voineştilor. 
Dumitreşco şi Uliana cumpără în 1685 părti în Ne- 

deiani de la nepoţii lui Marco Bucioc; T. Cojoe bâtrânul 

şi copii Ciurchicaei. Ei murind cătră 1690 vin fieiorii şi 

reguleazi moștenirea şi partea lor faţă cu alţi nepoți ai 

lui Marco : Jon şi Ştefan, de oarece părioţii- lor cumpă- 

rase partea urmaşilor din cele 2 surori ale lui Marco Bu- 

cioc, nu şi a copiilor lui Marco Bucioc, cari erau aceştia : 

Grozav şi Marco. 
Nefiind acte, boerii rândaiţi de Vodă împart Nede- 

ianii in trei cum se specifică in text. 

LXX 
1198 Iunie 23. (Ocnă). Zapis de: eumpărătură cu protimisis, 

prin care Ghurghina femeia Dediului Gramatie cumpără. ea răzăş par- 

tea lui Dumitraşeo Vâaă din Zemeș, plătindu-i datoria lui cătră Be- 

jan de 5 lei 16 bani pentru sare. Ă : 

3 Sac ev Pepruna. Bea panowcaTSAsu AEANWASH rpama- 

ruRSavi. wi s$ butateS. Gu. ckpHV ini mzpTSpHeeekS. KS a- 

UE:PA AAERZPAT BâNHc da HOCTpE, A4 Mala ASi Bean. pekSA 

eze ine. Ka a5 docrS A4Trop ABmnTpalukS Bauz. aSi Beau. 

KS î ari Si Bani, AE ne Hepe cap. Atui TaHNAZHUASCZ. AE 4V 

gnnur AvmirpankS auz. due aâ Oua av anSkar Beau. 

AU Ay Ppac A NISA, FA dATĂ nSTEpE Ha ARST. CA NABTECKE 

IH aRzHAS Ww MOUIHE Aa Semen. av B9ST ca W RAN3Z. Ip EV 

Cepenna Buna pa3eu. ca RS ARE HP d RPST CA Aăc c8 w 

RANHAA. LUA MAM anSnat £3 KS utoatev. Ac acra AHH Rr. 4 

ASH Wu. NBHA «AH ACWA CANTAR, CE Ad Bani Ai beau. 

fapz RSBHHTE MSATE. LH apa TRAUAR. LUH KBIAV câ BakS7 

aanneSA aseTa. câv aRST AFHAHHTE ckasuvasSi un amSauu 

wameni ESHi "PHHEpi IUN sampani. îap HEABHA BAH Ad 3n, 

WH €% Ra TKXHNAA. CA Mai «AHEAE [IE Ad HECKAD VIOAFI. RAT 

RtarSraa. Bă aul TOATE CA NU. AEENpE HOH. 149 Avatar pantă
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Kă CR AHBZ A BHNH, CUI AESRAPA MOIDHE. AC ta Aa Bau Ae 
ATATE. Banu czi Mai AZ NE RAT ia Mai Baui. ui nuurpr Mai 
MâpE KpeAnHuz HeM, aSc ulii AEVETEAE. Ii HekzanrSpiac ka ca 
ne-a Mal Mape. KpEAHHIZ. tape A SmuTpaurkS HEKHHNA, -AHTpa uea(£) Aowa CBUTZAMAN(H) ca ic neroRir  mMourie ME. AER Tpauei £ acu Bi Bai ca w WE Că 0 RAHBE ca Bak us a'ipi KS AZHCA. . 

| . , 
Ia | i BzAEP F3pun up Rr i Lepruna, a3 Gus AcAva HCRaA  . 

Acta Gh, Steat, Bacau (Surete- VI, 418), Pricina arătată în zapis s'a desbătut inaintea scau- nului judetului din Ocnă, unde era birăul şi cămărașul. Ioaintea lor dar s'a judecat pricina de bani dinlre Bejan şi D. Vână peniru sare. . Prutimisul îl are aci şi femeia ca răzăşiță, care se în. datorește ca în 2 saptămâni să răspundă banii datoriţi din sare: 5 lei şi 16 bani, 

LXLI 
, 7199 Iunie 17, laşi, Zapis de vinzare prin care Savin Uricar şi 

Mihal-ea ficiorii lui Dumitraşco colivar vind lui Paladie Faăclierul 
din laşi cu 50 lei părţile lor din Nedeeni a treia parte din giumă- 
tate de saţ, 

Adecă. noi Savin Uricarul şi cu Mihalcea fe-. ciorii lui Dumitraşco den lurbateşti ce ay fost co- livar, scriem Şi mărturisim eu acest adevarat zapis - al nosiru,. cum noi de nime siliți nici asupriţi,. ce de a noastră buna voe am vândut a noastră dreapta. ocină şi moşie din. sat din Nedeiani, din tinutul Carligaturii, . din giumătate. de sat a treia parte care: au tinut giumatate Marco  Bucioc și giumatate au. tinut Toader Şehiopul. Deci noi am vândut din par: tea lui Marco a treia parte Și din partea lui Şchio- bul a patra parte ce au fostu şi parintelui nostru - 
cumpărătura cu Zapis și cu. mărturie denaintea a. 
mulţi Oameni buni şi megieşi şi care sint scriși în Zapisile ciali vechi. Acea a treia parte din partea lui 
Marco au cumpărato tata] nosiru de la Cojoc batran
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și de la Misăila şi Frăsina (ficiorii Ciurchioaei) lară 

cea a patra parte din partea Şchiopului am cumpă- 

rato eu Savin Uriearul de la Maria fata Zahariei 

nepoată de fiică lui Mateiu din Dajeni și nepoata 

Şchiopului. Aceste părti de ocină leam văndut noi 

dumisale lui Paladie Făclierul din târgu din Iaşi, şi 

giupânesei dumisali Maăricutei drepl cincizâei de lei 

batuti și niau dat banii toţi deplin în mânule noas- 

tre. Deci ca sa le hie dreapta ocină și moşie du- 

misali şi giupănesei dumisali şi coconilor dumilor- 

sali şi nepoților şi strănepoților şi cu toată sămin- 

ţia cine se va alege dintre dumnealor în veci. Şi la: 

aceasta ioemală fostau Toader Bâtca, din Nedeiani 

și Agahia din Dăjani și Ion sin Grozav ot laşi şi 

Ştefan şi Paval Vieriu ot Miroslava şi Gane din 

Nedeiani, şi 'Toader ficiorul lui Drughie din Dajani 

şi Pascal zet Drughi ot Dăjani şi Pânte biv şă- 

trar ot Procelnici şi Ion et Simion ot tam şi Ghe- 

țău tij zet Simion ottam şi Gligoraşco staroste de 

Faclieri şi Vasile Caldărar ot Iaşi și Costantin Bo- 

tezatul ot !ași şi mulţi oameni buni carii mai %os 

au iscălit şi pentru mai mare crediuta şau pus is- 

caliturile şi aceşti oameni buni au isealit şi şiau 

pus peceţile şi degetele să să şie. 
u as vleat 7199 Iunie 17: 

ap Savin Uriearul îscal, az Mibalcea iscal. 

Tudosie Dubău vel logofat, vinitau înaintea 

noaslra de au facut vănzarea aceasta şi tuturor: ră- 

zăşilor lean dat ştire ca încap ei a cumpăra fiindu 

moşani din Nedeiani și li sau pus şi zi să dee bani, 

ce au dat Păladie şi neavând puterea... da vină ca s'a 

vândut .. . . pre acea ocină, iar să se șlie că au 

-avut ştire loti şi au venit de faţa înaintea noastră 

în doao rânduri, şi banii să cumpere acea moşie 

nau avut să de. 

Andronic vel spatar foslam şi noi de faţă când 

li sau pus zi şi ei nau avut banii să întoarcă, 

Surete şi Izvoade V 
6
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T Avasrasts Bopvraoa Tupoy, az Toader Iscal, 
Andrel spatar, Stefan Mariianul martur. 

Acta St. A. Negruţi, Iaşi: Surete VI, ISI. 

LXXII 
7199 Iulie 20. Iaşi. Constantin Cantemir Vodă înlărește îm- părțalu facută de boerii hotarniei a părților din Nediani lui Savin uricarul, Ion şi Ştefan, nepoţii lui Marco din Nedeiani, cum şi viu zarea a 2 lvcuri de casă în laşi făcute de Ileana călră Lon eu 20 lei, 
Iw Costantin Voevod. bojiiu mistiiu gospodara zemli Moldavseoi. Adica au venit înaintea domniei meale și alor noştri moldovineşti boiari a mari şi a mici, Sluga noastră Savin Uricarul, ficiorul lui Dumitrașco din Turbăteşti ce au fost colivar şi cu lon şi Stefan nepoţii lui Marco den Nedeiani ŞI neau arâtat o mărturie încredințată de la boerul nostru de la Pânte ceau fost şătrar şi de la Gane din Nedeiani, şi de la Toader Bâtez de acolo și de la Costaitin din Voineşti calaraş de Tarigrad și de la Ion Popasco de Dajeni şi de la Toader sin Dru- Shi şi de la Agahie scriind ş | Și mărturisind, precum au fost ei cu carte domniei mele ca Să să aieaga părțile lui Marco precum au ţinut în sat în Nede. iani în tinutul Carligăturii și eapis bătrân nu sau aflat numai oameni buni şi răzăşi, au  mărturisil precum sunt toţi nepoţii lui Marco și nici pre unii din moşii nu pot scoate şi au socotit cu totii sa facă aceasta parte, trei părti, să ție o parte Savin Uriearul, Şi o parte loan Şi 0 parte Stefan. şi lui Savin Uricarul au ales să fie partea lui Cojoe ba- trân şi o parle lui Grozav şi Stefan partea lui Marco care sunt toți nepoţii lui Marco Bucioc. si aşijderea deau mai arătat şi alt Zapis de la Ileana facut cu. multe mărturii scriindu şi mărlurisindu precum de a ei bună voe de nimeni silită au văndut a ei dreaptă ocină ŞI moşie doao locuri de casă aici în tărgu în laşi den vale de casa dumisale lui lon Raco-
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viță ce au fost vornic mare între casa Porhirei 

. . și între casa lui Matei stolnicul, aceste 

doaw locuri de casă, leau vândut lui lon sina Gro- 

zavii si femei lui Iriuei drept 26 lei, bani ata care 

leau fost şi Ilenei cumpăratură de la Petrea şi de 

la sotul seu Varvara fata Mârzei fustașul, pentru 

aceia şi domnia mea dacă am vazul acea adevărată 

marturie şi zapis de cumpărătură, crezutam şi dom- 

nia mea încă iam dat şi întărit lui Lon ficiorul lui 

Grozav cu 2 locuri de casă de cumpărâlură din laşi 

ca sai fie şi de la domnia mea dreaptă ocină şi 

moşie lui Ion şi fimeii lui şi copiilor şi nepoților şi 

a toală seminția lor şi nrie şi întăritură neclatită 

şi neruşeită în veci. alt nime să nu să mai scoale 

peste aceasta adevărată carlea domniei mele. 

u las leat 7199 Iulie 20. 

Saam Gospodna veleal 

Tudosie Dubău vel logofat iscal 
Neculai Cerkez 

Acta St. A. Negruli. Iaşi (Surete şi Izvoade VI, 91) 

LXXIII 

Fără veleat (regeste). Zapis de fuga unui vecin a lui Bol- 

deseu încă de supt Stefan Voda Lupul. 

Mai mulți oameni răzeşi Vicol visternicul de 

Hociungi, Stefan de Hotiungi, Berlea deacolo, A- 

vraam de Poreeşti, Dumitru tij, Stefan ti), loan ti). 

Ciocârlia bj, dau ştire lui Voda ca unul din vecinii 

lui Boldeseul au fugit încă din vremea lui Stefan 

Voda (Lupul) în Por“esti anume Arsenie și Balan, 

iar cei din Lelea satul mării tale îs mai dincoace; 

alții sunt fugiți în satu/ halmanuluă în zilele măriei 

tale, mai toli au ocinile lor. 

In legătura cu acest act Vicol și allul seriu 

adresă câtră Vodă prin care dau samă de cele în- 

trebate pentru Arsenie şi Balan. Ei au șezut pe
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lacul: unor slugi boereşti, când au fugit iar nu pe 
ale: stolnicului, acum şed în Porceşti pre locul lor, 
—„tlămu şlire_ măriei dumitale“; iar acmu şedu 
pre locul său.“ 

"Acta Kuperman, laşi. Surete II, 439. 

LXXIV 

Fără veleat. (cătră 7144), Zepis de asezure înlre Gheurghe şi 
. % . Maria. ficiorii Lupului şi eu muma lor vorniceasa Lupului pentru toate bucatele şi viile de la laşi şi Socrujeşti, Hărlau. * 

„Adeea noi Gheorghie feciorul Lupului vornicu- lui și Măria aşijlerea fata dumisali vornicului lu: pului dăm ştire cu aceasta scrisoare a noastră cum neam tocmit înșine de buva voia noușiră cu maica noastră cu' vurniceasa den toate bucatel(e) dumisal vornicului am luat eu Gheorghie feciorul. Lupului vornicul şi cu sorumea Maria a treia parte den toate bucatel şi den vii aşijdere şi den vii am luat cu cu sorumea trei falci la iaşi?) şi au luat dumneaei la Harlau și la Socrujeşti(?) ahe vii ŞI nea dat dum- niaei şi dintralta povijie un car femeescu şi den. tralte unealte ca sa sa ştie aciastă tocmala a noas- lra sau tocmit denaivtea dumisali vistearnicului Dumitraşco Buhuş şi Ion Păharnicul ca să nu mai avem noi noi (sic) a mai trage pără cu dumneaei nice dănăoară în veaci iar carele va mai scorui pără să hie de mare certare. 
„Această tocemală sau facut dinaintea noasiră printre toate bucalele ce sâutu împartitor şi pentru vit şi penlru unealte din casă iar de otnina. se va socoti de acmu iarăşi fi cu direptul să se ştie. Az Dumitru Buhuș biv visternie, 3 peceti în tuş, Az- Ion Prajeseul Div ceaşnie isea], Az. Gheorghie Lupui iscal. 
Acta Doean. Surele II, 188. Data o precizăm după Buhuş D. 

, Ă | 
visteenicul, care și găsim visternie pănă supt Vasile Lupul.
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LXĂV 

1181 Noemb. 13, laşi. Stefan Pelru Vodă serie carte dom- 

neastă pentru alegerea locului lui Grigore Ilabăşescul biv vel .vor- 

nic, diu hotarul Târgului Frumos, cum şi alte selişte de lu Neam] : 

Sucaşi, Trineşti şi Vaslui, cum şi Albeşti de la Cărligătura. 

Iw Ştefan Petra Voevod. bojiiu milstiiu  zemli 

moldavscoi. scriem domnia mea la boiariul nostru (loc 

gol) damuţ, stire daca vei.vedea cartea domniei mele 

sa slrângi oameni buni aleşi şi să mergi cu acei 

oameni buni să alegi o bucală de loc din hotarul 

fârgului Frumos, tare loc am dal domnia meu 

boiariului nostru credincios şi cinstit dumisali lui 

Gligore Hăbăşescul ce au fost vornic mare. deci să 

alegi o bucata de loc cu lot vinitul precum serie: 

ispisocul ce are de la domnia mea şi daca vei a: 

lege să stâlpești. aşijderea să mergi la ţinutul Neam- 

tului sai alegi nişte părti de ocine ce are dumnea- 

lui Habăşescul voraicul la niște salişti anume... Su- 

caşii şi la Trineștii şi Valenii ce sunt Mărgineni 

AG danie şi cumpaărătură acelea împreuna cu oameni 

buni toate să i le alegi pidresăceatre aşijderea să 

alegi şi hotarul satului Albeştilor ce este !a ținutul 

Carligăturei dispre hotarele altor sate şi precum 

"vei alege sai stâlpeşti și în ce chip vei alege şi vei 

stâlpi să faci o mărturie cu credință de la dumneta 

şi de la acei oameni buni să avem ştire pentru ca 

sai facem pi dreasă de întăritură. aceasta scriem. 

u las leat 7181 Noemb. 13 

vel logofat ucil 

Acta Docan. Surete II, 186. Pecetea tuş roş: fIw 

Grrebau JleTpz BOEBOAA BX MACTIIO CEIIABE BEMAR MWAAdeKOH, 

Cap de bou. 

LXXVI 
1181 Decemb. 27. Zapis de zălos a lui Gavril Bălăuţă câtră 

Duwmiteaşco Pitariul, staroste de Cernăuţi, pentru părti din Pomârla. 

Adecă eu Gavril Balauţa scriu şi mărturisesc 

cu acest zapis adevarat al meu, cum man rugat
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eu dmsale gupânului Dumitrașco Pitariului Sta- 
roste de Cernăuţi sâimi de nişte bani pentru o ne- 
voe care căzusam; eu de aiurea nam putul scoale 
bani ce mam rugat dmsale, şi iam dal dmsale o 
moşie din Pomârla, şi mi-am pus zi de astăzi din 
ziua de Crăciun pan la Bobotează să merg eu să 
desbal acea moşie despre frații mei, iar de nu o 
voiu putea desbate acea moşie se aib a da dwmsale 
banii ori câţi va fi dat dmlui Şi înlraceasta locmala 
sau lâmplat Neculai Murguleţu şi Vasile fratiseu ŞI 
Gheorghie Şolluzul şi Arsenie şi Cazacul cel gros 
şi mulţi oameni buni. Deci noi pentru credința am iscalit şi am pus pecetea lărgului ca săi fie de cre- dinţa disale. Aceasta moșie care scrie mai sus am Văudut dmsale de vreo cinei ai şi totam îmblat cu şudele şi nu sau ales pana acmu, iar acmu numai să aleg dmsale aici moşie, pentru aiasta scriu săs ştie. vleat 7181 Decemb. 97. Gavril Balauta, Neculai Murgulet. 

Din Condica Pomârlei. Surete şi Izvoade II, 346. 

LXXVII 
7182 Iunie 12 laşi. Zapis de zălos prin ear i 

-_ 2 , . c alog prin care Grigore Ro- inăgcel arată că a luat de la Dumitraşco pitât 30 lei, fiind Sl închis edu; și a zălogit o parte diu Oniceni cu vecini, şi din Rosiori entre i, 
E . 

___ Aderca eu Grigorie Romăşcel scriu și martu- HiSescu cu acestu adevarat zapis al meu precum am luat de la dumnealui Pitariul Dumitrasco 30 lei şi dumnealui înca iau luat de la un negustoriu cu camătă fiind eu lu nevoe şi la închisoare în turnu am căzut după dumnealui si miau făcut hine cu nişti bani în doaw luni și eu am pus zălog ua mea dreapta ocină şi moşie parte mea din Oniceni ȘI cu Vecini şi allă parte din Rosiori cât se va a- lege partea mea. În doaw luni de noi da banii 30 lei care mai sus scriu să fie moşiile pieitoare. Eu
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nici o treabă să no mai aibu şi la locmala noastră 

sau tâmplat dmlui Nacul stolnic, Grigoraşco Gher- 

man vornic, Bejan armaş, Istrate vornic şi pen- 

tru credinta au şi iscălit toți ca să să crează. 

U las 71182 lunie 12 

Grigoraşco Romaăscel, Nacul biv vel stolnic, 

Grigoraşco Gherman vornic, Bejan biv armaş, Istrate 

vornic ot 'otoeşti. eu Paval Hotineanu ce am fost 

armaş mam prilejit. 

Acta Onicenilor. Surete Il, 227. 

LXXVIII 

7193 Oct. 16.Jaşi. Dumitrașco Cantacuzino serie carte lui lon 

Ciolpan peulru a-şi căuta pre al său şerb ţigan pe Leonte, care i-a 

şi furat 40 lei. 

lo Dumitraşeo Cantacuzino Voevoda. bojiiu mlstiiu 

gspdrz zemli Moldavscoi, datam cartea domniei mele 

slugei voastre lui lon Ciolpan ca să fie tare Şi pu- 

ternic cu cartea domniei mele a merge și a certa 

în ţara Domniei mele ori unde se va alla al său 

dreptu şerbu de moşie tigan anume Leoutie ori în 

târg or în satele domniei mele ori în sate boereşii 

ori în saate ealugareşti ori în slobozii ca să aibă 

al lua de grumaz undel va afla pentru căi /igar 

de moşie şi când au fugit tiganul de la laşi iau 

furat şi 40 lei bătuţi prentrace ca să aibă al lua 

de grumaz şi nime să nu culeze a tine sau a propri 

piste cartea domniei mele. lar cine va părea cu 

strâmbul să vie să stea de faţa şi săşi îutrebe. 

Toe pişem (aceasta scriem). 
u las leat 7183 msta Oct. 16. 

Saam gspdna veleal 

Alex. Buhuș hatw. iscal 

Acta Kupperman. Surete [], 440.Pecete tuș roş.
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LĂXIX 
7183 Dec. 21, Iaşi. Dumitraşea Cantacuzino Vodă serie carte domneuscă la Dumitru din Arămeşti pentru păra ce a făcut divanu- Îni Duwmilrachi Boldescul pentru moşie cu Sava Drelea. 

Iw Dumitraşco Cantacuzino Voevoda bojiiu :ii- lostiiu gospodara zemli moldavscoi. Scriem domnia mea la sluga noastra la Dumitru din Arămeşti da- muvă ştire că domniei mele sau jăluit Dawnitrache Boldescul şi Vasilie Aprodul pre Sava Drealea zi- când înaintea domniei mele ca au moşie întrun loc şi au împărţit părinţii lor şi ei moşia de au arat și au cosit. iara acmu Sava sau seulal de iau cosit o bucata de locu Şi au luat şi fanațul altor răzeşi şi o face că este livada pentraceia daca vei vedea cartea domniei mele iara tu sa socoieşti cu oameni buni precum vor şti şi vor hi tinutu să ţii şi acmu iară de va avea nescareva direase să le dai zi sa vie la Domnia mea săşi întrebe şi sa le faci Şi o mărturie incredinţata Şi să le dai ştire. 
u las leat 7183 Dec. 24, 

Acta Kupperman. laşi Surete II, 439. Pecele tuş roş. 

LXXX 
, 718(3) Mart 17. Zapis de vin lion vinde lui Tudosă Dubău vist Mtrineşti şi Balosineşti, 

zăre prin care Gligoraşco sin Si- ernicul cu 12 lei părţile lui diu 

Adecă eu Gligoraşco feciorul lui Silion de Fi- deşti Scriu şi marturisesc eu Singur pre mene cu acest zapis al mieu precum am Vândul o parte de ocivă di: sal din Itrineşti şi din Baloseneşti cure purte au fost cumpărat tatal meu Silion şi cu inmă (ptr) mea Aniţa dela Stefan feciorul Ioanei nepot lui Dorin. 9 am vânduto dumisali lui Tudosie Dubau visliarnicului, din vatra satului Şi din padure și din Cdmpu şi din vale şi din fânatu şi din heleşteu Şi din tot locul cu tot vinitul ce se va alege. o am
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vândulu dumisali vistiarnicului Dubău direptu 12 

lei batuti ca să fie dumisali ocivă şi moşie şi giu- 

pânesei dumisali Marecutei şi cuconilor dumisali în 

veaci şi am dat dumisali vistearnicului şi zapisul 

cel de cumpârătur în mâna duwisali vistearnicului 

denaintea lui Dumitru Brail ot Itriveşti şi Gligore 

Pârvul ot tam. Vasili sin ego (fiul lui) ot tam. Tănasie 

vătămauul ot Fideşti, i Toader ot Malineşti şi dena- 

intea a multi oameni buni şi bătrâni şi di prin pre- 

oiur megiiaşi pentru mai mari credivta miam pus 

şi peceatia eu vânzâtoriul şi noi marturii carii mai 

sus scriu cas fie cu credinte. 
vito 718 msţa Mart 17. 

+ Gligoraşco, $ Dumitru, i Pârvul, + Vasili sin 

eg, t Vatamanu, î Toader. 

Acta Docan. Surete II, 191. 

LXXXĂI 

1183 Iulie. Zapis de vinzare prin care Gligoreea din Itrineşti 

vinde lui Tudosă Dubău visternic 5 pământuri din Itrineşti, 

Adecă- eu Gligorcea ot Itrineşti scriem şi mar- 

turisescu eu singur pre meni cu cestu zapis al mieu 

cum eu de nime nevoit nici împresuratu ce de buuă 

voia mea am vândut dumisali lui Tudos:e Dubău 

vistiarnicului 3 pământuri din partea lui Toderel 

şi din partea noastra 2 pământuri a moşu mieu a 

Onciului, cu vatră de sat şi din păduri şi din câm- 

pu şi din haăleșteu şi din tot locul, cu tot vinitul şi 

aceasta iocmală sau făcut denaintea lui Ursu ot 

ltriveşti şi Simion Ilea ot tam şi Vasile Barbascul 

ot tam şi Stratila ot tam şi Paval ot tam şi deua- 

intea a imulți oameni buni şi batrâni şi de pren pre- 

giur megiiaşi: o am vândut dumisali vistiarnicului 

Dubau ca sai fie dummisali ocină şi moşie în veauk. 

şi giupăneasei dumisali Măreculei şi cuconilor du-
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misali şi peulru mai mare credință niam pus si 
degeteli noi marturii şi eu vânzătoriu ca sa fie cu 
credința. | 

vllu 7153 lu] 
i Gligorcea, +Ursul, + Simion, T Vasile,  Paval. 

(ss) Vasilie Lateş diiac. 
Acta Docav. Surete II, 190. 

LXĂXXII 
7183 Aug. |, laşi. Zapis de vînzare, prin care Chelsia, femeia lui Crăstinici și copiii ei Crăstina şi lon vind lui Costaceli croitorul cu 223 lei de argint o casă cu loc cu tot în tărgul faşii pe ulița îi Hagioue. 

TilAeka non Keacua Bemka Rapernununasu. 1 lnperuna ara Keacuen, ui Lou eunopSa Keacnen, CRPHEM Lun MApTEpHcHM RS aucer saune dă Hocrp$S. npesSam Hou A KSHA KOA HoacTpA Ac nHate CHAHUH HHue acPupitțui ue Anrrpr a HOACTpA BVHZ Roc 4 EAHAST, a noacrpa Anpanra want ACUIME 9 Racz ke A9k kr op npe Sattua «pi Xaynwac Rage Rac ACTE axira nona I'noprue fMockuuta un axurA Surumnă hu- HADEAPHIA auacTa Bac nr AK ki POST a BAHArPO. non At Mea ASu Kocraxu Bpouropra WHHepeac ASu  Paunropne Esno- NADIA ApEnTe Acaă cu AN4Ă 344 ui Ppei A Acu Ran ĂE APUHUTV mn HAS Aar AVMHAASH Tout auepin Banu. rara „Mu TPV Măutan Hoacrpe, NEHPpS auhka pc akaw “NHAHNTE Ka cau ue ASaneaan aSu Kocrraxu Kponropioa ui VrnAHacuui ASmu- CAM 1uh KSRoHHAop ASAtiaopeasu Apănrra WUHHZ ui AOUHE “NI Bâuu Ac Run. imn aarg AHME ca nSc amacr MA AUHtpi Bann ua$ A4Tr Bocraku, 
t4$ Aar Ann CHHrSpa mn Apran'ra 
CHHTS AARE AE Aa HHEKapIi cokpt a ASatneaan. cas AE ARpA AE SARA. ue HSMau AHH MSHRA A Sancaa Ii  auec'P$  sanne RAHAT caS danSr as ocrs  wamuuu SSHu Sanutanu Anu cSe UI AHH use anSme npeSraca NeruH avu Phoprus Mocknu. um ounopun eu Lauropanke iu Snap tut luu a ; EHuxpex- PHua iH nuopsa n Fana IUH Banzup BzkaaSa un HekSaa lpamoRansa uu ASanp$ Rautu un IM aucae Hersujiropisa mn 

HE. AUIH A AE- 
NpEANACTA Rac cA C% WHe K% 
MSHRa ASancaan tdpa ASu
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Haksa Ilzprapra Meczpuiva un uonă Panropanuke mn ToaAtp 

CGrrapocra Ac Rvpzaapu tun Mapua IOszwoaa un fIniua Ga- 

nonzpuua un dune Eponrepioa um mSauu oameni Si Lut e Lan- 

vepie Surea AHIakSA A FANMAD dM CKpHC BArIHCSA Kă CA Cc 

aprie. uiii DEHTpS Mani Mape KpeAHiua KS 'Teuu Ham înc Aauu- 

“PEACE IN KAHN AS Ipiv'T KapTe AM HeRBarr că c€ Ile. 

$ tac. ar. par. aBr. 4. 

+ Beacuna, î Bpacruna, loan cun Reactia, * npHSTIdc nonuu 

Panoprue Mocsnun, î Poaatp Grapoeru Ac KSpaaapu, î HnkSaa 

Rsneu, legaa, t durumna Funapezpuiă, î Lana cun durumia, 

î zoo Mavo)es, vaprtpos ăvodey, un Bpenropsa, î ASauros 

Rauuku, a3 nou Lurop ekaa, Lanropatuiko BApEHEBH cții oii 

Lioprie, a3 Auapen lesaa,  HaxSa MeczpuuSa nuopăa Mecapulac, 

Acta bisericei Vovidenia, Iaşi. Surete II, 12 şi 33. 

Actul se referă la crâzma de azi, care e colț cu stra- 

da Dâmbul şi sf. Teodor, în faţa bisericei sf. Teodor. U- 
liţa de azi a sf. Teodor era din vechi uliţa din afară şi 

slujia la iractul carelor cu sare spre carvasară, venind 

dinspre Pacurari.— Vinars ne arată că negustorii cari cum 

pără şi acei cari slujesc drept marturi ca vecini erau Ar- 

deleni, căci şi azi în Transilvania se zice la rachiu vinars. 

Actele de proprietate în laşi în secl al XVII sînt re- 

laliv foarte rari, desele focuri şi molimi distrugând multe 

case şi deci cu ele şi actele lor. 

LXXXIII 

7184 Dec. 20 Iaşi. Antonie Rusei Vodă dă şi întăreşte mă- 

năstirei Aroneanul locul dăruit de Evstratie Dabija din hotarul târ- 

gului laşilor. 

+ Iu SIMTONIE ROEBOAA BOXIR-MACTIIO POCIIOAA BEMAH MOA- 

AAREROH, WĂE POCNOACTEAMII AAACĂSAI îl NOTRPEAHXOA eR'k'rân 

Mona | CTHp. BOREAA SIpon noaă. S$ Mapun$ mazpr$  Ilusekare. 

ra cer Xpam cRkTaro flpyiepapka n UIPACTEOPUA Xpnerroga || 

Hukoaaţ. na Ana ESRAPS 34 mkero Wr XOTAp POCNOAApCKRI, 

vw rprif IulckHy. DO WKpHeTA ceru AoHacTHp. || no rae 

H3BpaAu H XOTAPHAN 1 CTAANOKAAA, BOAApHNS Ha  fInAcka 

RAVUNHE. H CX MHOPII ARAH ACEpH. II KVNU Asu ânn || wr 

Tapry wTr NU. WT HENHCOR 84 AâniE H âa MHĂOBaHiE u'T9



HHS Mas. PAE eSp ze sejur ot A 

Hmarr egkraa menacrup. wr nokeounare Iw Herpa | vie Aasn- 
Fă ROEROAa HI sa noripakacuie. wr Haicaltia CORSA A. HI uouru. 
MHC XOTrap "romS Macro RA snaaenie || wwr__ren:k___norosa_ 
YupuRok$._wrr BETXOMS cra. HERE RUA ÎRpROIRRU. A 'Toaa 
upkero Ha RACTOR n Hoc NORME || RăpuuuS. rac cer uoc- 
TARA EAHIH E PBANS Sa KAMIN. A Wes ropk na Acpor$ 
Hpuicrpa Aaetă ZWoaroga ||a ur “roak nphato ua ASank ao- 
POSTS AAC ABA ADPOPIL. HA EAI Rămeii “Pa HpaARO Aopor's rare 
HAEL_Hă AAN || uoaotkku. n CANHAE $ RADUHIUUI H Uepea Ac- 
ana Heknru una Ana TRE /n AOPOrS upake || na easin Raven na 
CEMAN, MEXAo paciauriu Akai ASperu ro S pAy rac 3o- 
KEW NAcHRH, 4 WP'roaa ropa npn | Ban pka na BRA. n che 
BHKA pH ACEpoRa. n TEPES ACDOTEUUH. AEEAO AL'kAta MGA 
S ASapok$. Ao REAHROMS || Aopors. aie CAHHAE ua lurapoaa, HA APSA Kamen RH ASporS Ta Rx PEBpPO AHA. a wr rea |] ACDOrS ACAS Haa, kacTok Ac RPAA ASEpoRoR, a ww poak wr- BEPHHEIUET ud căRepnan un Ap'kavk pkAn. nanavk || Cawaot n HepunSau. n CANHAE NICA, BHRA ReAukaa Ş Hephnoan Ha Anu pab- II NAT  REDRH State | HHan, a up oPoAA HA AHĂ Hă Beata MOPHAS na BRApES PEAnas MERE. A WF 'POAA We MornaS a moruas | ta ApSraa MOrHAS. ue S Kpay Roe- NANA. H ECT RAME HA NEA. A Wr Poaa rep upks ASupoBs. 
MEDEG ACpors ea || na APS Acpor S ropa pakuo avkero Bep- AHAM AHAO Ha Mornas X9Tap "par. IRulcRoMS uro cer Ha HEA RAME Nocera || Racu rac ca EARSna her. ca xorap ezay GOnmuk- HI To cer monacrupu flraniu. a we ro npero || ka BăNaA, pu yoTrap Row, 
MAHSACEH, ta Anu Kamen ra ca RăKSua berea rpu yo || rapn Ppar Tdiuckoas. ni ceao Pernwnepu ai. n ceas Houazteiua, a w7 TAR MEKAC PHX ru Xorâpu. Acak |] ia sanaa, $ EAHH HOC Ha FANII Eden pare Bpxron rac ca KakSnatkerea că yoras ceas 
IscaAnnunat. a WT 'Toak || Ha Acak ua ASpOr$ BsanRoM$. ue HAET Ha TaprS TămeRu. ua NAPHHIA “epuzaoa. "ra ACpors ReaukS Ha Bă || na ACinta Ilocaannuna, AAEAC rac Snaaarr Ra NOPOKA Uupukoks. AO EAHH - i CTAR__S$_npo'rua MOHacTrupH a wr roaa RE recu HpHKORS unu 

1 
AdKAC ca cTrak Rep [H. HE RHAO Ezptorotu, 

MN | 
T VAHRO £cP Bee XOTâp "Pad |] BSars sa m'kere ne 

ah wepiunine Acak 
AMEHEpH Mm. no pe pha, Rou-.
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wkpuere ceru monacrup "ka paăui Ton BSRATS 84 MkeTo ee 

enuiea || wr xorap rpzr FliuckomS. aa BSAET €TRuU Ante 

"PpH. RiImpeuctiiiăa Spon EOAX. Îi WT PrenARMH HpARA Aanie || 

H MARaHie, îi SpHR N NOTBPBKALNIE CA BBCAM ACXOACAL HEIIO- 

pSmenne Rate Ha RkKH. 

s Tăc akr F3pnA, ABE. E Ath 

Iw SÎurou ROEROĂA “ 

GrpaTSaaT 

lo sntonie Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 

tariii Moldaviei; iată Domnia mea am dat şi am în- 

tarit sfinlei monaăstiri numita Aron Vodă, în țarina 

târgului laşilor, unde este hramul sfântului Arhic= 

varh şi de minuni făcător a lui Hristos Nicolae, pre 

o bucală de loc din hotarul domnesc din targul 

Iaşilor, prin imprejurul sfintei mănăstiri. pre unde a 

ales si a hotărit şi a stâlpit boiarinul nostru An- 

doca clucerul, şi cu mulți oameni buni şi negută- : 

lori. târgoveţi din târg din laşi. din ispisoc de da- 

nie şi de miluire, ce are stânta mănăstire de la ră- 

posatul lo Istratie Dabija Voevod. şi de întărire de 

la liaş!Voevod, şi se începe hotarul acelui loc în 

| seamne din matea (gheena) Ciricului,, dj, ECChitl rider 
| care a fostă lui Bărboiu, si d& acolo drept spre soare + 

| rasare piste ar sus apără unde”este pusi” 

* stalp de piatră ; iar de acolo dealul pe drumul ce : 

să intâlneşte eu Joltova, iar de acolo drept la dru- 

mul din vale între două drumuri, la o piatră, ce-i 

în dreptul drumului, unde merge la 1 oameni și 

se pogoară la fântână și peste valea Nekitei la 

deal mai în „io eeuodăile „Care SCettieel ea 7 OAMENI — Cp 

şi drumul drepi la o piatră ce-i pusă înlre Tăspin- „n 

tenele a două drumuri, ce-s pe vârf, unde se cheamă fe xl 

Prisecile. lar de acolo dealul în sus pe lângă ră- ar 

diu lu Bic, şi tot Bicul prin Dumbravă şi peste 

drumuşoare, între 2 movili în dumbravă, la marele 

şleah, care cade la Pităroaea, la altă piatră mai 

             



sus de drum în coasta dealului, iar de acolo dru- mul în gios spre soare răsare la margina dumbră.- vei şi de acolo se întoarce spre miaza-noapte pe din jos de doua rediuri numite Găozul şi Perivole şi se pogoara sub Bicul cel mare în Perivol la un râmnic mie. unde..sunt..â răchiţi „cu- semne. Iar de “acolo Tă deal la marea moghilă în vârial rediului Micăi şi de acole din moghilă în moghila la alta moghila, ce este în vârf, săpată și este pialră pe ea. lar de acolo dealul prin dumbrava peste dru- mul mare la alt drum, în sus drept la locul spre deal la moghila hotar iârgului Iașilor, ce este pe dinsa piatră pusă, unde se împreună cu hotarul satului Ocşeanii, ce ceste a mănăstirii Agapia. Iar de acolo se întoarce la vaie diept câtra soare a.- pune spre hotarul Cotmâneștilor, prin vârful rediu- lui Cotmanului, Ja o piatră, unde se împreuua 3 hotare: a tărgului Iaşilor, şi a satului Felioneşti şi a satului Coţmaneştilor. Iar de acolo printre aceste 3 hotare, spre soare-apune într'un pisc la o piatră în vârful Hărtopului. unde se împreună cu hotarul Satului Posadnicii. lar de acolo în jos la drumul cel mare ce merge la tăreul laşilor la fântâna lui Cercel, pe drumul cel mare la Iaşi lu valea Posad- nicilor, pănă unde cade în părăul Ciricului, la un iaz în fața mănastirei. lar de acolo tot matca ŢENE” "Enăj” CICLU IT JOS"peneeeteetmu iaz vechiu, care ee esa 2 a fost.a. lui Barboia.. Atâta 3 fost “hoiarul "acelei * ucăâti de loc de jur împrejurul sfintei manastiri. Pentru acestea acea bucata de loc care mai sus Sa scris din hotarul tărgului Iaşilor, să fie sfintei mănăstiri mai sus scrisă a lui Aron Vodă şi de la domnia mea dreapta danie Și miluire şi uric şi în- tărire cu toate veniturile neruşeit nici odată în veci. In laşi la anu] 1154 Dec. 20 dni Io Anton Voevod (|. p.) 

Stratulat
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Hartie; Acta Şaragă, Iaşi. Surete II, 54i. Intărirea 

ce o da Antonie Ruset donaţiunii lui Evstratie Dabija vist. 

arată că în afacerile mânăstirilor, unde cultura slavonă 

tră'a încă, Domnia putea să dea uric în slavoneşti şi că 

diecii ca Stratulat ştiau încă slavoneşte penlru a scrie un 

acl aşa de lung. 
Alăturat cu actul de donaţie a lui Evstratie Dabija 

Voda din 7170 Iunie 6, vedem că reproduce exact acelaşi 

text. 

LXXXIV 

118% Mast | Băzeni. Zapis de vinzare prin care Gh. Bălăi- 

esecul şi Nastasia vând lui Dumitraşco vel pabarnie 5 pământuri în 

Itrineşti, câte un leu pământul. 

Adică eu Ghiorghi Băloşescul şă cu soțul meu 

Nastasie şa cu loți cuconi mei fac ştire cu acest 

zapis al miu dea nimea silit nice nevoitu ce dea 

buna voe mea amu vândutu eu dumisali lui Dumi= 

traşco maril paharnic ciuci pămanturi în satu în 

ltineşti câle un leu pamântul privtraceia de acmu 

sa fie dumisaii dreaptă ocină şă moşăe şă aist pă- 

maăuturi săntu den stâlpul unkiu micu lui Vasile 

ciau cumpărat tata mieu Gligori de la frate său 

Vasili şa la ciasta tocmală sau tamplat Savin Cio- 

martan şă Gligori-de Mamurinţi şa Chiriac, vorni- 

cul ot Calman, şă Costautin vornicul de ltrineşti şă 

multi oameni buni şă pentra credinţă iam facut 

dumisali, acest zapis şi niam iscalit. 

u Băzeni vit. 7184 Mart |. 

(ss) az Savin Ciomărtan iscal. (58) Grigorie 

Andrian iscal, ț Gheorghi Băloşescul, Kiriak ot 

Calman, + Kostandin vornic ot Itrinesli, Gavril 

Holbii. 

Acta Docan, (Surete II, 191).
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LXXXV 
Fără veleat (ante 7184 Iulie 24). Zapis de vinzare, prin care Pătraşeo Codă sin lon Codă vinde lui Statie abăgerul şi femei sale Zotinei partea lor din Olăşei la Vaslui. 

Adecă eu Pătraşco Coda sin Ion seriu Şi mar 
turisese cu cest zapis al mieu cu:a am vândut a mea direaptă parte şi moşie ce să -va ulege din 
țarină şi din livezz şi din vatra satului şi din vad de mor şi din tol locul ce se va aleage din sat din Oloşei şi di partea Buzăştilor și am vândut du- visali lui Statie abăgeriu Şi femei sale Zolinii di- repia 2 ughi bani buni şi la acea locmal am fost eu popa Tănasie de Griești şi Simion de Oloşei şi pentru credinta neam pus şi pecețile. 

* x 

Acta Valeria Hulubei, Surele II. 186. 

LĂXXXVI 
7184 Iulie 24 Iaşi. Antonie Ruset Vodă serie la Corlat uri- carul să aleagă partea lui Gheorghe din moşia Olăşei, cumpărătură de la Statie, 

lo Antonie Ruselz Voevoda. bojiiu mistiiu gospdra zemli moldavseoi. scriem domnia mea la sluga noas- tră la Corlat uricarul dămuţi știri daca vei vedea cartia domnii meali. iar tu să socoleşti și sa chemi oameni buni şi bătrâni megiiaşi di prin pregiur den sus şi den gios și sa mergi la sat la Olăşăi ȘI Să hotărăşti şi sa alegi o parte de ocină ce iaste a lui Gheorghie cumpărătura de la Slatie si de la 'em'ka Sa prin zapis ce are de cumpărătură de la dânşii pentru aceaia foarte să socotiți şi să aiea- geti acela parte de ocină şi pe cum vei alege sai puneti şi stalpu şi daca veţi aleage să ne faceti si o marturie încredințată de aceaslați facem sliri domnie mea. u las vit. 7184 Iuli 94. vel log. „însă la alesul locului să hi cu toţi.răzăşii“ Acta Valeriu Hulubei. (Surete Ii, 186)



LXXXVII 

1187, Itrineşti. Zapis de vinzare prin care Gligore Părvul şt 

cu ficiorii săi vând păhărnicesei Paraschiva partea lor din Wirineşti. 

Adec Gligorii Părvul, şi cu ficiorii mei Vasilie 

şi lon şi Iftimii scriem şi marturisim cu acestu 

adevăratu zapis al nostru precum am vândut noi a 

noastră diraptă ocine şi moşie ce ni se va alege 

partea noastră di Itrinkşti  duwmisali păhărnicesii 

Paraskivii a răpăusatului Dumitrașco ciau fostu pă- 

harnic mare (loc gol) de nime siliţi nici asupriti ce 

- noi de bun voe noastră am văndut căs fie dumisali 

moşie în veci, Şi coconilor dumisali, şi să naibă 

putere nici dintru aoi or fie cini va hi din ruda 

noastră a întoarce or ficior sau nepoți sau fat nici 

să naibă nici o trabă şi la făcutul acestui zapis sau 

tamplat preotul Fador şi preotul Andrei din Rota. 

păneşti şi alți oameni buni şi pentru credinţă neam 

şi iscalit cas fie de credință. 
u Itrinești vit. 1187 

+ Vasile Părvul, 7 Gligore Părvul, 

+ popa Andriiu, popa Fador. 

Acta Docan. Surete II, 192. 

LXXXĂVIII 

1181, Mart 30. Zapis de vînzare prin care Gligore Pârvul şi 

fii săi Ion, Vasilie şi. Iftimie, viad păhărnicesei Paraschiva a lui Du-: 

mitraşco pah. partea lor din Itrineşti cu case cu tot. 

Adec eu Gligore Părvul cu ficiorii mei cu Va- 

sile şi ou şi Ittimii şi nepotu meu on  ficiorul 

. __atasii den lItrineşti scriem cu cesta  adevă- 

vat. zapis al nostru preacum am vandul noi dirapt 

ocina şi moşie. a noastră den sat den Ilrinești cu 

cas cu pome și cu tot locul ce să va alege parte 

noastră den cămps, den fanati, den păduri, den salişle 

den loc de hâlişteu, den tot locul ce să va alege 

parte noastră dumisali pahaărnicesii Paraski(vi)i a ră- 
5 

Surete şi Izvoade V. 
DV



păusatului Dumitrașco biv păharnic derepi. (loc gol) bani de arginia de nimini siliți şi de nime asupriți ce noi de bun voe noastră am văndut așijdire den liciori mei sau den nepoţii mei să naibă treba ai (rupt) întorcire aiasta moşie ce mai sus scrie far dumneae păhărniceas cas fe dumisali şi ficiorilar dumisali moşie în veci neclătit şi la facutul Zapisu- lui sau prilejit popa Fâdor deu Itrineşti şi popa Andrei de Rotumpăneşti şi popa Ghiorghie ce au fosta în Bozieşti şi inulți omeni buni și bătrâni şi pentru credinta am iscălit sas ştie. 
vit. 7187 ms. Mrt 30. t Gligori Părvul, + Vasili Părvul, + lon, + Iflimie. 

In dosul documentului: „Zăpisul Parvului pe Lli- neşti 7187 Iunie 30.« 
Acta Docan. Surete II, 192. 

LĂXXXIX 
, 7188, Ghenar 30 Iaşi. Testamentul lui Andrei Săpoteauul 

Yornicul prin care lasă toată averea lui soţiei sale Dochiţa. Adecă eu Andrei Sapoteanul vornicul scriu şi mărturisesc cu acest adevărat testament al meu în loc de zapis la mâna femei mele Dochiţei de nime- ue silit nici asuprit ci de a mea bună voie cum după moartea mea nime din seminția mea nimica sa Du ceară de la Dochiţa nici fraţi nici Sutori, nici unchi ici nepot nici alte săminții ci toți sa-i dea pace căci când neam împreunat amândoi eu zeslre de la mie nam luat nici soțul meu ci neam ținut a- mâudoi cum am putut și cum neau' dat Dumne- Zeu iar soţul meu după moartea mea să mă ogri- Jească cum se va îndura Dumnezeu iar cine din ruda mea sa amesteca să ceara ceva să fie trăclet ȘI proclet de Domnul nostru lisus Hristos carele au facut ceriul ŞI pământul şi de preacurata Maica Domnului nosiru Precesta şi de 4 sfinţi evanghelişti
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și de 12 apostoli şi să hie afurisit de 318 oteti 

care a fost în sfânta cetate în Nicheia să aibă parte 

cu luda şi cu trâcleatul Arie, Amin şi la ce judet 

sor trage să naibă judet şi să hie de ruşine şi când 

am facut acest testament sau prilejit multi boeri 

de curte şi oameni buni anume Gheorghe vornicul 

şi Ursul vovnicul şi Pahomie vornicul şi Vasile 

Galca vornicul şi Goian vornicul şi Frâncul vorni: 

cul şi Preolul Ursul de pre Poarta şi Zanohie şi 

Maria Croitoriţa şi mulii oameni buni şi pentru mai 

mare credinţă miam pus pecetea în loc de iscali- 

tura şi aceşti boeri toți au iscălit să să crează 

şi eu lordache Diacul am seris zapisul. 

u las leat 7188 Ghenar 30. 

Andrei vornicul (l.p-), Dochita (1.p.), az popa 

Ursul iscal, Ursul vornic Glotnii (l.p.), az Gheorghe 

dvornic iseal martur, Frâncul vornic, Zanohie stol- 

nic, lordache, az Gheorghe vornic iscal, Beblea, şi 

eu Gheorghe Manole mam priliejit întraceasta vo- 

inta a lor. 

Acta Bisericei Banului din laşi. Surete II, 565. “es- 

tamentul se referă la locul şi casa aflatoare azi pe ulita 

Lăpuşneanu, unde a fost grădina Primăriei, şi unde azi E- 

pitropia bisericei Banul întrând în stăpinire a cladit localul 

de berârie Bragadiru. 

XC 

Fără veleat (ante 1189 Ghenar 17). Zapis de vinzare, prin care 

Toader Albotă biv spatar viode jumătate din Oniceni cu 12 ughi 

fratelui său Gheorghiţă vornic de Suceava. 

Adica eu Todiraşco Albotă biv spatar scriu şi 

maărlurisescu cu acestu adevărat zapisu al mieu 

cum en de bună voia me am văndut parte me de 

jumătate de sat din Onicenii cu tot venitul ce sa 

alege parte me din cămpu şi din pădure şi din tot 

venitul o am vândut frăţine mieu lui Gheorghiţă 

vornicul de_ Suceava dreptu 12 ughi bani gata ca
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săi fie de la mine dreapta ocina ŞI moşie în veci. 
Şi această scrisoare sau tăcut denaintea dumisale 
lui Grigoraşco Săptelici comisul şi a lui Mihalachi 
Portariul şi a. lui Gheorghița S(i)n(0)v(i) Nacului, a lui Botezu şi a lui Romaşcel şi a lui lonaşco Ca- răiman comisul şi a lui Gavril Carăiman şi pentru 
credinţă am iscalit. 

Todiraşeo Albota spatar, Mihalachi portar mar- tur, lonaşco Caraiman biv comisul, Gheorghita sin Nacul, Grigoraşco Botez, şi eu Grama mam îu- tâmplat la aceasta tocinală, Gavrila Carâiman, Gri- goraşeo Șăptilici, eu înca mam prilejit la uceastă tocmala (iscalitura nu sau putut deslega) 
„Iu tocmai cu cel adevaral 1815 Sept 30 vel logofat (1.p.) loan Tăutul Ban 

(Din Condica Oaicenilor. Surete şi Izvoade II, 935). 

XCI 
„7189, Ghenar 17. Zapis de vinzare prin care Parasca fata lui D. Năvălici şi ai ei vind cu 12 lei a opta parte din Medieşti lui Ghe- orghe Sardaruj, 

Adica cu Paras.a fata lui Dumitru Navalici, Depoală lui Trif, din Medieşti, Şi cu feciorul meu Pascal, și Dumitru scriem şi mărlurisim cu acest adevarat zapis al nostru. Cum noi de nimenea ne- voiți nici saliţi ci din a voastră buna voe am vân. dut parlea noastra de moșie din sat din Mecieşti, dumisali lui Ghiorghi sârdarul drept doisprezece lei a opta parte din tot satul, din stâlpul lui Trif siumatale de stâlpu din Siliște ŞI din țarină ȘI din câmpu, și diu imaşu cu vad de moară în Moldova ȘI cu locuri de PrISaci, şi din lot locul cu tot vini-. d Ca sa fie dumisali dreapta ocina si moşie ne- clău n vec i iun: zii “cali a ani 
a în veci, ȘI Siupânesii dumisali ŞI coconilor deva eeor Cutmisali, ŞI pe acest al nostru a- ari Ză NS S 

7 'Ânzurn ; 

ceva: A L şi de buna Vue Vânzare, să aiba dum- i aș tace şi ispisoe domnesc şi când am fa-



— 101 — 

cut acest zapis, foslau dumnealui 1onaşco Cărăi- 

man ceau fost comis şi dumnealui Găvrilaş Că- 

răiman ceau fost stolnic și dumnealui [Ilii Saule şi 

“Poader Romaăşcel şi Grigore vătămanul şi lonaşco 

Rohina şi Drăgoi şi alti oatneni buni şi pentru care 

maărtorie ca să fie de bună credință mai gios neam 

pus pecetţile şi aceşti boiari ce seriem mai -gios 

iscăliturile, ca să să ştie. 
leat 7189 Ghenar 17. 

+ Parasca, + Pascal. Ionașco Caraiman biv co- 

mis iscalese, Ilie Saule, Gavril Carăiman, Și eu 

Gavril grecul mam prilejit la acest zapis-—îa dos: ŞI noi 

calugarii de la Raşca, egumenul Silion şi Fteoelit 

proegumenul neam prilejit la această tocmală şi 

pentru credință neam pus pecetea sfintei mănăstiri 

să se stie. 
- 

Din condica Onicenilor. Surete II, 256. 

XCIL 

7189 Ghenar 20. Zapis de danie prin care Lupul ficiorul po- 

pei lui Nicoară lasă cu limbă de moarte partea sa din Medieşti lui 

Gheorghe sărdarul să grijască după moarte. 

adica eu Lupul ficiorul popii lui Nicoară 

şi Anghelenii nepotul Aflimiei seriu și mărturi- 

sese cu acest adevarat zapis al meu cum am vâu- 

dut şi am dat cu limba de moarte dumisali lui 

Gheorghi sărdariul a mea dreaptă, ocină şi moşie 

ci sa va alege parte din sat din Mediești, să mă 

grijasea după moartea mea, din silişte şi din tarină 

şi din câmpu și din imaşu şi cu livadă facută de 

mine şi de tatămeu şi cu vad de moară în Moldova 

şi cu locuri de priseci, şi dupa ce se va alege mo- 

Şia, precum or socoti oameni buni că face moşia, 

sa de dumnelui Gheorghi sardariul și bani nepotu- 

lui meu Ilie Uliul feciorul Soloncăi şi femeii meale 

Catrinii, şi fetii meali Anii, şi ca sai fie dumisali 

       LS OTESI ZA EC A 

ACABESIEI 

    

Ga,
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dreaptă ocină și moşie neclatitlă "în veci, şi giupă- 
nesei dumisali şi cuconilor şi nepoților durnisali, și 
pe acest al meu adevăral zapis, şi cu limba de 
moarte dăruială şi vânzare să aibă dumnealui ași 
face şi ispisoc domnesc, şi la acest zapis fostau 
dumnealui lonaşeo Cârăimau biv comis, şi dumnea- 
lui Gavrilaş Caraiman biv stolnic, şi dumnealui 
Ilie Saule, şi dumnealui Gavrilaş grecul. Şi pentru mai 
mare mărturie ca să fie de buna credinţa mai gios 
niam pus şi pecetea, şi ceşti boiari ce scriem mai 
sus iscăliturile ca să să ştie. leat 7189 Ghenare 20 

+ Lupul, lonaşco Caraiman biv comis, Ilie 
Saule, “savrilaş Caraiman şi eu Gavril grecul înca 
mam prelejit la acest zapis. 

In dos: Şi noi călugării de la Râşca neam prelăjit 
la aceasta tocmală şi pentru credinţă am pus şi pe- 
cetea sfintei mănăstiri sa sa ştie. 

In tocmai după cel adevarat, 1815 Sept. 30. 
I. Tautul ban. 

Din condica Onicenilor. Surete MI, 257. 

XCIII 
Fără velcat (prope 1192), 

mărturisesc că la fost pârit pe En 
tru o împresurarea unui loc. 

„T Vasili . . . părealab Sucevschi i Toader lor- gahie vel stolnic | Paladie „.»» Gheorghie Haj- deu vel orajnie i Andronic agaa și mulţi boeri şi feciori | din curtea mea... voevod. scriem ȘI mărturisim cu cest adevărat zapis al noslru | cum au venit înaintea (noastra) ..... . de pe podul vechiu şi au părit la noi pe Enachi Vrană, zicând că iau împresurat | Enachie, o bucata de loc „..„ Că acel loc es 

Zapisul marilor boeri prin care 
7. . ache Yrana de pe podul vechiu pen- 

    

p. te cumpărat de măsa in (Amaca) Vrană de la o babă de o au chenâat | Dochia Bx- bx i oxsuta nice unul pre acel loc ce întralt p hu iam putut giudeca ce am trimis pe dum-
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nealor | vornicii de gloală aco':0 la .... uliceani 

și să întreabe a cui să va afla că este acel loc, a- 

cela săl ţie. Deci vornicii de gioată |] au maărsu acolo 

la ulița şi au... ni buni uliceani şi negutitori 

și egumeni prenume : Gherasim egumenul de la 

svânta mănăstire | de la svânta Vineri... (Eg)ume- 

nul de la svântu Sava şi Macarie egumenul de la 

manastirea de la Bărboi şi Mihalachie | Blanariul şi 

Duwiltru cu .... Mihalachie şi Fnachie fecioiii Di- 

mii Blanariul şi Caludi zlătar şi lane Berde şi Stefun 

feciorul | Ciuciului şi Ion ceprezar şi 'Tudosia Tala- 

băucioae şi Dochia nepoata îi (qn) Sitiroae de pe 

podul vechiu iși mulţi oameni buni ... CU sufle- 

tele lor de rândul acelui loe să grăiască. Deci sau 

aflat 'Tudosia . . . . ce au fost .. 

Andronicu 

Acta d-na Victor Castano laşi. Surete II, 296. Origi- 

nalul fiind ars în mai multe locuri nu s'a putut ceti decât 

cu citeva lipsuri. 
, 

După boerii amintiti în acest astam pus data de 1192, 

căci pe atunci se găseşte Toderaşco lordachi vel visternic. 

XCIV 

7193 Febr. R Iaşi. Zapis de danie prin care Pascal Vasile Cor- 

lat dă danie lui Vasile Damian log. 3, părtile lui din Turbăteşti. 

Adec(ă). eu Pascal Corlat fitorul. lui Vasilie 

Covlat. tau fost uricariu. şĂnisii. stră | nepoata. lui 

lon Zane. din sat din Turbateşti. ces la tinutul 

Carligaturii. | scriu şi imărturisescu. CU acest adevă- 

rat zapis al mieu. de vime silit. nic asupril. Ce | 

de a mia. bună voe. însă mai vârtos. vâzindu eu. 

că pre nime. Dau crutat Dumniazău sa | ramâe rod 

pre pământ. de pre părinții miel. în urină. far nu- 

mai ce miau lungit dumniazău mi
e | zilele. pănă 

astazi. şincă nite mie nu miau facut Dumnăzău 

parti. sam(i) custe cuconii || te sosindu eu la batrâ- 

neaţă. aproape de moarte. ocine sam avut de pre
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maicâmea || Anisiia Corlătoae. caria serie mai sus. 
vam vrut să le vânzu. sau să le dau altora.. stre- 
ini | am căutat. din toată semenţiia mia. câtă am 
avut. şam aflat. mai aproape. numai pre un || nepot 
de vară primare a mia. anume pre Vasile logo- 
fătul al treile. fitorul lui Demiiao. | cau fost vornic. 

      

“ŞAughelinii. fata lui Danail. şa Chelsii. de Turbăteşti. 
împrăştiiata | popii lui Toader. şalui Sofron. stol- 
nicelul. şa femei lui a llianii. fata lui) Paval ne- 
poata lui lon Zane caruia am dat danie. şain dă- 
vuit. toate părţile miali | de moşie. şi de cumpărâ- 
tură. ce am în 'Turbateşti. la tinutul  Carligăturii. 
din giu | matate de sat de partia din sus. catia mai denaiită_vriatne. au îmblal în sense tea | iar acmu mai pre urmă. după Gau mai cumparat pă- rintele mieu. răpausatul. Vasilie | Corlat. uricariul. şi fratemieu. Gligoraşco. cateva cumpărături. deti mai | apoi sau tocmit de îmblă acimu ata gium(â)- tate de sat din sus. în trei bătrâni. împaărtindusa | dintre cari acești trei batrani. mai de pre urma ce imblă acmu. am daruit dumisale ! un bătrân, intreg. şi dintraltul _doax părti: făr(a) a treia parte. din- tracela al doileTDaâtrân. ce ţine Vasilie. log(o)fatu . moşie a mânisa Anghelinii. fata lui Danail(a). şa | Chelsii. de Turbaăteşti. cari sa plinescu. de plin doi batrâni. anume Ghiorghi Durale. şi | lonaşeo  fra- tesau. iam dat la pământ uscat moşie. drapta a mia. din vaura | satului. şi din câmpu. şi din t(a)rina. si din riadiu. cu locuri de prisăci. şi cu pomel || şi cu tot locul, ŞI vinitul. de 'peste tot hotarul. aşijderia ŞI dinlrapă | cu iaz ezit haleşteu din pajiste. de ta- lămieu. Vasilie Corlat. uricariul şi de Dânăsl | cum. natul tătănemieu. de Turbăteşti. moşul Iui Vasile log(e)fatul. și de Oancia carele | au ținut pre Titi. iana Ontoae. cari se trage şi ea din seminţiia lui Ion Zane. şa celorlalti | ce scriu mai iar : acest bătrân unul într i di loilea doi dt atreg şi din al doilea doax părţi, 
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îm carele | ţine şi dumnialui a treia parte. a mănesa 

Anghelinei fata lui Danailă şi Kelsii. de 'Purbatești ! 

sora lui Gavril șa Gaflii. unchiul şi mătuşia lui 

Vasilie logofătul, bătrânii | anume Ghiorghi Duralău. 

şi lonaşco fratesău. abiastia parți. loate. şi la pă- 

mântu | şi la apă în haleşteul cel ezit. şi la pădure 

pretiutinderea. peste tot hotarul. liam dat râtes 

pomenite mai sus. că sai fie de la mine. driaptă 

moșie. şindurare. şi | danie. dumisali. şi cuconilor. 

dumisali. în veaci. şi dândui acel zapis. iam dat şi 

zăpisali ciali | de cumpărătură. şi drias(e) domnești. 

tam avut vechi. ca sâşti) facă şi dumnealui. de pe 

dâusăli | întărituri. de la domni. săm(i) hie pomantă) 

mie şi parinților miei. în veaţi. şi la casta danie | 

şindurare a mia au fost tot(i) cât(i) sor iscali mai 

gos. împreună cu mine. şi singur eu cu mâna mia 

am scris zapisul. ca să s(a) ştie. şi să s(ă) crează. 

u las leat 1199 Fev. 8 dni 

az Pascal Corlat iscal Ti 

  

Acta Gb. lonescu; laşi. Surete II, 451. Documentul. 

nostru ne sue sus cu filiațiunea. Cel întăiu e Jon Zane, ; 

acesta are pe Pază, Pavai naşte pe /leana, pe care oţine ; 

Sotfeon stolnicul, Ileana naşte pe Anisia şi pe Chelsia. Pe : 

Chelsia o ţine Dănăilă, şi paşte pe Anghelina care 01 în! 

căsatorie Dămian, Vasile Dămian 3-a log. € născut din ei.: 

Anisia o ia V. Corlal şi face pe Pascal Cortat şi pe Gli- 

gore torlat. 

XCV 
SI i ă - ae “ri "ap lui 

1197 August 13 ast. Costautin Vodă Cantemir serie carte ] 

Tănasă Burghelea curtean de camară în pricină dintre Neculai Paiul 

şi Ioanichie Gănscă calugărul pentru moşie în Armeneşti,. 

lo Costandin Voevoda. bojiiu milostiiu gospo: 

dara zemle Moldavscoe. scriem domniia mea la sluga 

noastră la Tănas Burgheli curteanul de câmai către 

aceasta ti facem ştire iată că aice înaintea domnii 

meli avu para de fat. Neculai Paiul şi lonichie 

Gâmscă, călugărul zicând Neculai Paiul pe cum au
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avul moşie denpreuu cu Ionichie călugărul la sat 
la Armeneşti care lucru iat că aice înainte domnii 
mele marturisi Zotina fâmeia lui Şaremel precum 
au apucat ia pre paârinţii lui Neculai Paiul ţiindu 
moşia denpreună cu lonichie călugărul şi au luat şi 
de a zeace. deci pentru acesla lucru iata câţi scriem 
să cauţi trii oameni den răzeşii lor însa nu den 
oamenii câlugărului ci să hie străin sa giure cum 
tatu! Paiului nau avut moşie cu călugărul denpreun 
nici au ținut giurând întracesta chip Paiul sa rabde 
de moșie iar negiurând sa ţie Paiul moşie denpre- 
ună cu călugărul precum au ţinut și tatasau aceasta 
scriem. u Tas leat 7197 Aug. 13. 

Saam gospodina veleal 
vel log. ucil (a învățal) 

Acta V. Hulubei. (Surete II, 184, 

XCVI 
N 1195 Decembre 20. Zapis de danie prin care Crăstina fata Gramei vel stolnie, Jupăneasa lui Statie biv vel clucer dă danie lui agorie logoiatul trei părți din Epureni pe Jiii: săci ci : ! şi slujit'o în țară strâină Ja nevoia ei, pe n lliăn căci. că a căutato 

„__ Adică eu Cârstina fata Gramei fost mare stol- Dicu, nepoată lui Oraş fost hatman, jupaniasa dmsali răposatului Statie fost mare clucer, scriu şi mâr- turisescu cu acest idevarat zapis al meu, precum eu de bună voie a mia, de nimene silita nici asuprită ce de a mea bună voe, am dat a mia dreapta ocină care! în sat în Epureni în județul Iaşului pre apa Jijiei, cumpărată de dmlui jupânul meu ŞI la datul sufletului dmsale mio dat mie ca să ma hrănescu întru viaţa mia macar de noi Vrea să o vând ci să o dau cui imi va fi voia mia pentru sufletul meu ŞI a dmsale jupânului meu; deci eu am dat aceste trei parți din sat din Epureni de pre Jijiia diu iu- tul taşilor, slugii mele lui Gligorie logofâtul, cu
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valră de sal, cu loc de casă în silişte, cu irei şu- 
ş'nițe în țarină, care şuşinițe lovescu întru apa Ji-: 
jiei şin parte cu Larga cu vaduri de moară în apa 
Jijiei, cu locu de hăleştae şi cu tot venitu ce va fi: 
în hotarul „purenilor şi ce vor spune zapisile şi 
ispisoacile care au cumpărat dmlui jupânul meu; 
Deci iam dat aceste părti de moşie ce serie mai 
sus pentru sufletul meu şi a «msali jupănului meu; 
şi pentru slujba lui cea bună care mia slujit el 
la străinătatea mea prin țară străină şi şiau 
lăsat casa şi femeia şi copii, şi niau slujit un 
an ân țară streină, nu ca 0 slugă, ci ca un fi- 
cior din trupul meu ca când ar hi fi fost, încă 

dia țară când eram la odihna noastră, mă milos- 
tivisem şi dedesem acest loc să fie alui după moartea. 
mia şi făcusem și zapis, iar acmu vâzând că nu 
mau părăsil la greul meu şi la slrăinătate și șiau 
lasat ale sale pieitoare şi. mau căutat la acest greu 
care mi sau potrivit cu capul. aceste părti de mo- 
şie ce mai sus scrie Epurenii, i leam dat acmu în 
viaţa mia de tot să fie a lui în viaţa lui și întru 
amia să fie voluic să se hrânească el şi coconii 
lui şi nepoţii Ini, şi ca săi fie lui dreaptă ocină și 
moşie dui şi coconilor lui şi nepoților lui în veci 
ori cei va fi voia să facă cu ea, și iam dat şi za= 
pis şi ispisoacile de cumpărături şi foită de împăi- 
tire. deci ca săi fiie dreapta ocină moşie şi danie, 
de la mine in veci, iar cine sar ispiti din oamenii 
mei şi din simințiă mea, sau pre acui mână mă 
voi da, să mă grijască după moartea mea, şi să 
vor ispili la aceasta moşie și danie ca să o strice 
peste daria mia care o am dat cui scrie mai sus, 
ca să naibă putere să o strice dania mia ; iar tine 

se va ispili se fie afurisit şi trecleat şi procleat 
şi anatema şi negru ca Aria şi lepădat de Domnul 

Hristos şi de 318 sfinţi părinţi de la Nicheia, și 

când am dat aciastă moşie, o am dat în tara mun-
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teniască în sat în F%Sani pe apa Ollului în casa 
dmsali nepolului meu Barbului vistierul Farcaşanu- 
lui, şi pentru mai mare credința miam pus şi inelul 
care îmi este de pecetie încredinţat, şi dmlui ne- 
potul Barbul vistierul au iscalit, şi preoții din Foc- 
şani din satul dmsale şi slugile dmsale anume, și 
mulţi oameni buni Fărcăşani ca să fie de marecre- 
dinţa, şi eu popa Barbul am scris zapisul cu mâna 
mea. Anul 7195 Decembri 20. 

Din Condica Epurenilor a d-lui Gh. Scorţescn. Su- 
rete 1V,.-220. 

XCVII 

7197 Sepi. 11. Scrisoarea răzăşilor de Răşeani, pe care o dau la mâna d-sale Scarlat Costachi, să'şi stăpînească despre ei moşia sa Răşcanii, după hotarnica vornicului Lupul Costachi. ” 
„__ Adiverim cu atasta scrisoare a noastră la cin- sita măna dumisale coconului Scărlătaki Costaki precum noi nu avem nici o pricină -de giudecată cu dumnalui cu cuconul Searlătaki Kustaki cari dum- nalui sa aiba aş stăpâni moşie Răşeani în bună paei dispri DO! cari noi mai &osu nem şi iscălil, iară dumnalui să aiba a stăpâni dupa hotarnica ci o are dumnalui de la dumnalui vornicu Lupul Costa: ki Şi după scrisoari ci ave dumnalui iara noi avem cu cilanţi răzeş anume cu Eni Foczşa şi cu lon Hoștil şi Stefan Rașcanul şi cu cielanți răzes si acasta sctisoari am scriso cu mâna me. i | 1197 Sept. 11 Dumitrașco Sitarul 

Stoian Budae nepotu Sitariului 

Acta Racoviţă, farmacist, Iaşi, Surete IV, 509.
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XCVIII 
1197 Iunie 6; laşi. Zapis de vinzare prin care Crăstina.jupă- neasa lui Statie biv vel clucer vinde lui Costantin Cupeţ, din Iaşi partea ei din Epureni pe Jijia, la Iaşi, cu 250 lei, - . 

Adica eu Cârslina fata Gramei ce au fost stol- 
nic, nepoata lui Oraş ce an fost hatman, jupăneasa 
dmsale reposat :. Statie ce au fost clucer scriu şi 
mărturisăscu cu acest adevărat zapis al meu, de 
nimene silita nici asuprilă, ce de a mia bună voie 
am vândut dreaptă ocină şi cumpărătură din sat 
din Epureni ce iaste la ţinutul Iaşilor pe apa Jijiei 
cu valră de sat, cu vad de moară, cu tarie, cu 
loc de fânaţe, din tol locul cu tot venitul cât se va 
alege partia de cumpărătură și de răscumparâlură 
pre zapise ce um de la jupânul meu Stalie ce au 
fost clucer. Această ocină şi moşie am vândulo 
dusale lui Costantin Neguţitorul drept 250 de lei 
bani gala, ca să fie dmsale dreapta ocina și moşie 
înveci, și jupănesei dmsale și cuconilor, şi zapise 
câte am avul de cumpărătura şi de răscumpără- 
tură pe acea ocină, toate i leam dat la mâna dmsale 
şi acest zapis de vândare lam facut de inaiatea 
dmlorsale boerilor cari sau tâmplat de au isealit 
mai gos și eu pentru mai mare credință, pusam pe- 
cetia, şi eu Vusile Rugină am scris să să știe. 

| In lași anul 7197 lunie 6 zile. 

Din condica FEpurenilor. Surete IV, 221. 

XCIX 

i i. Zapi înzare prin care C. Vârtej - HI 8. Micleşti. Zapisul de vînzare prin care art 
vinde Dee alui Lupăl Costachi sin Gavriliţă Costachi vornicul 
o treime din jumătate bătrânul Băliteştii din Horgești cu 8 lei. 

Adec eu Costantin Varlei și cu fraţii mei. scriu. 
si | mărlurisăscu. cu ceslu. adevărat zapis al mieu 
cu la | mana. dumisali. Lupul Costuki. medelnicriul 
cel mari | fitorul dumisali vornicului Gavriliţ. pre-
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-cum de nime si | lit nici asuprit. ce de a mea bună 
'voe. am văndul dumisali driaptă. wcină și mwşie 
a mea. din sat din Horgești | din bătrănul Baliţâş- 
tilor din Sum(â)tate de bătrăn | a treia parte par- 
tea tatănemeu lui Gavrila Vâr | tej. cu tot venitul. 
dreptu. wptu lei. săi hie du | misali. weina şi muw- 
-şie în veaci. şi &upăneusei dumisali şi ia cui va 
aleage Dumnzău din sâmenţiia dumisali. şi | pre 
acesta. zapis să aibă dumnialui aş faci și is | pisoc 
domnescu. şi la atastă tocmalx. sau tam | plat. 
dumolui Costantin marele paharnic. şi | dumnialui 
Aga Cosiaki. și Gheorghi Carlan. şi Necul | ca şi 
peutru credința miam pus şi deagetele ca să să 
ştie. u Miclişt leat 7199 Mart 8. 

T Costantin, ț lonaşco. 

Acta Racoviţă farmacist, Iaşi. Surete IV, dl. 

C 
, 6936 Dec. 4, Suceava. Alexandru Vodă cel Bun întăreşte da- mia ce face Manoil Başotă cătră mănăstirea Neamţului în moşia sa Başotenii. 

* Macri Bxxieo ani, IArĂanAȘz ROEROAA.  POCNOAAPA 
BEMAH MOAAABCKOH. UHHHAVE BHAMENHTO. HCCHM. AHCTOANA | Ha- 
HIHAI, OVekatza RTO Hat O3pH'Ta. Han cro ScAnIUIH'TA uriun, 
cae Tor herunnnn Bamora ManSnao || npinac. np'ka, Han. 
"EBOED AOBPOIO ROAEIS. HU WT KOro HENDUNVKAEHZ. N AAAE FANS 
CEAC CBOE Oprou || toc nanma Ramona. MANaCT'RIpR  WT 
H'kaua. Rzantenin XBS. Tha pat A Ami. 110 ere | aan, 
AdEMA H Ada ccm. 'roe ceao Bamorknn, HAHAC'TIIpE Wr 
HE&mua. Răsieciite RS. Aa BSAcT. || emS ovpura. ca tzekas 
ACĂOACA, Ha Rhin HHKCAH HenopSineno. a XOTapă 'Tom$S ceA$ 
Aa ESAer no || crapoms yoraps. KSAa Ha BBKA WKHBAAu. a HA TO CT Bkpa reRaa RiIENHeaHHare Hatăanapa Roc || Roamw. n Kkpa Ea rfeamn Harama ROEBOA hi. u REpa CHORA rEgamu Greuka H Ilerpa. n R'kpa Syenkz At || ren regamu. n R'kpa Bo- APA Team. Bkpa nana Mnxanaa un Abru ere. B'kpa nana Herpa. pa nana Euanu dh Ari ere nkpa nana Haiaauu n
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Akru sro. Bkpa nana  XSypaza. n Aku ere. BEpA nana 
Esnunua. ABop || inka n Aku ere. akpa nana Hcana u Aku 
eo. Btpa uana Hecraa n. Akru ro. REpa nana JE8pka !| 
ASSMET ATEBHUA. H EpATiH cro. n Aku HX. Ekpa nana Aaa n 
Akru ero. &kpa nana EparSaa RHACH || huna para n Aku 
ero. &kpă nana Grana u A kru sro. a. n. Hkrea aorobera. 
&kpa nana He || rpuaa uaunuka. B'Epa nana Bocrhua NSereAnuka, 
Ekpa nana GOnpuma n Aku sro. Bkpa nana || Onkaara. n 
Akru eo. Ekpa nana USpăk n Aku tro. R'Epa nana I|ineSpa 
n AEru ere. 'kpa nana Aa || makSuia creanta. un Abkru ro. 
H Ekpa oyeEya RoaApz Hai H Beaiknia, u Maat. 4 n9 
HAUIEM KHEOTE. KTO BSAET TOCROAApA HalUeH  3EMAH. Han wr 

ATEI HAIHX. HAN WTP HaUIETO NAEMENE. HAH BOrO E& || H36eprra 
EWITH. "TOTH IOBWI  HENOPSINHAN.  Hauero AaRHAA. A4H Ion 
OV'TEEPAHAH. Nak au || shi XOT'EA nopSmuuPi KTO Aa RSACT EMS 
CANEPHHKA BE H NpUETAA ro AVU. A HA EOANIE NOTREPRAE |] ie, 
TOMS Ojcem$ BHIIENHCAHHOMS. Baba. ecmn cASSk Hatuems. 

îAnykanaă rpamarukă. || nncaru. n nphigkeuru neuar. Hana, 

KCEMS AHcTS Hamea$, 

oy Goiktk. RakT FSuas AEK. A. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, 
Domn țării Moldaviei. Facem ştire cu această carte 
a noastră, tuturor cui pre dinsa vor căta, sau lui 

celindu-i-se o vor auzi, iată acest adevărat Bagotă 
Manuil, a venit înaintea uoaslră de a sa bună voe 
de călră nime împresurat și a dat un sat al său 
uricit anume  Bagotleni, mănaăstirei de la Neamţ, 
Inălțarea lui Hristos. Pentr'aceia şi noi pe a lui 
danie dăm şi am dat noi acel sat Başoteanii mă- 
năstirei de la Neamţ, Inaltarea lui Hrislos să fie 
lui urie cu toate veniturile în veci nici odănaoară 
peruşeil. lar hotarul acelui sal să fie pe vechiul 
holar, pe unde din veac a îmblat. Iar la aceasta 
este credinta Domniei  meale mai sus scrisă Ale- 
xandru Voevod, şi credinţa fiului Donwiei mele 
lliaş Voevod şi credinţa fiilor Domniei mele Ștefan
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și Petru, şi credinta tuturor copiilor Domniei meale, 
şi credința boerilor Domniei mele, credinţa jupânu. 
lui Mihail şi a copiilor lui, credinţa jupânului We- 
grea, credința jupânului Vilcea şi a copiilor lui; 
credinţa jupânului Jurj și a copiilor lui, credința 
jupânului Cupcici dvornic. șia copiilor lui, credinţa 
jupânului Isaia şi a copiilor lui, credinţa jupânului 
Nesteac şi a copiilor lui, credința jupânului Jurj 
Jumălatevici şi a fratelui sau şi a copiilor lor; 
credința jupânului Dan şi a copiilor lui, credinta 
jupânului Bratul fratele Doamnei şi a copiilor lui, 
credința jupânului Stan și a copiilor lui, credinta 
jupânului Neagoe logofat, credința jupânului Negrilă 
paharnic, credinţa jupânului Coszici postelnic, cere- 
dința jupânului Opriş şi a copiilor lui, credinta ju- 
pânului Uncleat şi a copiilor lui, credinta jupâuului 
Ciurbea şi a copiilor lui, credinţa Jupânului Stibor 
şi a copiilor lui, credinţa jupânului Damacuş stol- 
nic, şi a copiilor lui, şi credinţa tuturor  boerilor 
noștri și a mari şi mici. lar după a noastra viață 
cine va fi Domu pământului nostru fie din copii 
noştri sau din a noastra se:mintenie sau pe ori care 
Dumnezeu îl va alege sa fie, acela sa nu strice a 
noastră danie, şi mai vârtos să înlarească. Iară cine 
ar voi să strice, aceluia să fie lui protivnic Dumnezeu 
ŞI prea curata lui maică ; iar spre mai mare tarie 
a tot ce s'a scris mai sus poruncil-am noi slugii 
noastre lui Mihai/ Gramaticul sa scrie şi să atâvme 
pecetea noastra la această carte a noastra. 

In Suceava, la anul 6936 Dec. 4. 

N „eta D. Greceanu, Stanca, pachelul moşiei B .şotenii 
0. 10. tergament; pecete sfirmală, legală « . Surete IX, 65]. P Sa Smur r9e Mânăstirea Neamţului a fost rezidilă de Stefan cel Mare cătră 1493. Ea era cu mult mai veche, manuscrip- tele şi odoarele aflătoare în arhiva acestei mănăstiri ne vorbesc de o vechime mai mare. Deja în 1427 mănăsti-
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rea Neamţului primea donaţii de la Emanoil Başolă, unul 
din strămoşi bătrânului Başotă, amintit in hartiile Bodeş- 
tilor Precistei, unde apar primii Başoteşti cu cinuri bos- 
creşti, bunicii şi părinţii acelui Pătraşco Başotă vel logo: 
făl a lui Vasile Lupul Vodă. 

Anul 6936 e bogat în acte. Cunose 4 documente pu: 
blicate pănă acum, din care unul chiar din 28 Decembrie, 
deci cu 24 zile posterior actului nostru. Boerii sint mai 
toți aceiaşi, de şi ordinea lor de succesiune variază. In 
documentul nostru dau credința 20 boeri, socotind şi pe 
Gramaticul Mihail, care serie actul. 

Interesant e boerul Bratul, care se. dă că e fratele 

Doamnei, deci cumnat cu Alexandru cel Bun. 

CI 

6545 Zunie 30. Suceava. Ilie Vodă dă şi înlăreşte lui Toader 

Povărleanul sutul Juleştii, în jos de Hirlău, cu juri<dicţia  perso- 

nală a Domnului şi a cetăţii: Sucevei. 

1 Mă(n)ațe)erire B(o)aise mi Maia BOEROAA. TocneAAph 

3EMAH MCAad || eseu. unnnamz suamenuri cckaz Hatuinaz Anc- 

roata || pacea ancromz || Baci RTO HAZ OVApHTA HA £ro 

Syeanituu'rz uPSuH || CE TOT HETHHHbiN CASTA H Eciaphh Hai4 

gkpuniu nauz || Toarpa IloBpETRHSAZ. CAS%AAZ AMA NpAROS H 

atpuo. ka || mn ua inte nga(kS) n BkpuSie ro cASXBS 

AO HA€. 2KAaoBăaHi || ccm ere WeoBHeR HALE m(n)a(o)erir n 

Aaa re)mn cao 9 Ha | iei 3eMan  MoaAatese, EAlIe CEAO 

nana Saci. ti || 26 XpaaoRa. "POE Aa BOVALT EMO u(k)e- 

Ta Opuka ca REC RAZA || ACXOAOAMZ. emo. Hi Area ere H 

Bparitama £ro. n Opu$ || area ere HnpasHioVilaToA £ro.H npaipsS- 

pk'roma Race || Mo poAS Eno Rro BSAETA HNAHBANXKIIA HENOpO- 

iso || nukean na Rn. 11 OA, OPERA Ad Er9 HE AAA HHROMOY 

ua || RSA. ARO CSATA Ad IE HâarTrA PARE TAROM n KA 

Hanuie || mo rpaAS K% Couaztk. a YoTapa TOME ceas ca BBCkAVI 

CTARHMU XOTaghi KSAA Hâ RERA OXHBAM. d HA "TO EP | gkpa 

CARA (ic): Hain ocgoAni. H Rkpa CHA TCARAMII Pomana, u 

kg || aicky . A Erei Hauină. H Rkpa BBekkA BOIapă HAiny. 

m REABant EM Hat AS cassk atpuoaS 
BEAR 0 || Maăaruă. 

erat ReeMS AHcTS. Muc Name || 
AnnneS nucatru n NEU4Tră IO 

o Couagk. par Sume. Puid..A. 

Surete şi Izvoade V 8
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Cu mila lui Dumvezeu Noi Ilie Voevod, Domn țarii Moldaviei, facem înştiinţare cu această a noas: lra carte tuturor cui pe dânsa vor căta,sau o vor auzi cetindu-se; iata această adevărata sluga şi bo- iarin al nostru credincos pan Toader Povrăteanul a slujit nouă cu dreptate Şi credinţă. Deci noi va- Zind dreapta şi credincioasa lui slujbă câtra noi miluitu-l/am noi pe el cu osebita noastră mila şi i-am dat noi lui în a noastra tară a Moldaviei un sut anume Juleştii în jos de Hâvlau, acela sa-i fie lui curat uric eu toate veniturile lui şi copiilor lui și fraților lui şi nepoților lui şi strănepotţilor lui şi împrăştiiaţilor şi la tot neamul lui care-i va fi mai deaproape neruşuil nici odănăoara în veci. Și Supt uric să nu i se dea de nimeni niciodată altui judet, să nu aibă alară numai Domnia mea şi la a noastra cetate la Sutava. lap hotarul acelui sat cu toate ale sale vechi hotare (să fie, pe) unde din _ veac au fost. lar la aceasta este credința Doriniei mele Ilie Voevod şi credinta fiului Domniei mele Roman, ȘI credința tuturor copiilor noştri şi credinţa tuluror boiarilor noştri 4 mari şi a mici. Şi am poroneit noi la u noastră slugă crediucioasa Dinisu a scrie și pecetea s'o atârne la această carte. A scris Pasco în Suceava la anul 6945 Iunie 30. 
Acla D. Greceanu, pachetul Julestii. Pergament, pe- cete atârnată cu Şnur albastru. Are inscripția : neuara Iw Hain RoekoAni. Capul de bou. Pecete are diametrul 2:5 cm, lungime 0.15 m; lăţime 0.24 m. Surele IX, 653.--De si în anul 6943 erau Domni amândoi fraţii Stefan si Ilie, docu- mentul de fată e dai numai în numele” său personal, fără a pomeni ceva de fratele său Stefan Vodă. lar Ia credinta boerilor, după ce aminteşte de fiul său Roman Vodă, sare apoi toţi boerii şi amintește numai de Dinis, fară "titlul de boerie, probabil logofat, Şi de Geamaticul Pasco.—Boe- rul căruia ji intăreşte donația, slujise domnului cu credință ŞI dreptate. Nu ştim felul serviciilor aduse lui Ilias Vodă de acest Toader Povărteanul. In ori ce caz notita pusă în 

text e instructiva şi interesanlă ca raport juridic şi ca îni-
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tărire de uric. «n nea, Spuz Ad sro ne AAMH HHROMO HAKOAM, 
sHNHOTO cSALLA Ad HE HMacTA past renAkoMU, H RA HANU EMOY 
«PpaAS ka Gouazk=—şi supt uric să nu-l dâm nimărui ni.i- 
odată, altui judeţ să nu aibă fâră numai Domnia mea si 
la a noastră cetate Suceavii. ” 

Deci judeţul care avea să judece pricinile, ce se vor 
isca în satul Juleştii, era însuși Domnul Şi scaunul de la 
cetatea Sucevei, iar nu scavnul de la Hărlău, care. potri- 
vit legilor de atunci îşi avea ocolul său de jurisdicție. Se 
găsesc şi mai apoi asemenea excepții acordate unor boeri, 
fiind în spirilul timpului stabilirea de excepţii si pentru 
persoane şi pentru aşezeminte (slazropighiile). Reserva a- 
ceasta trebue să fi fost un deosebit privilegiu, de oarece 
boerului. improprietărit i se specifica şi felul de jurisdicție 
ia care era supus. 

Ar urma că lui Toader Povărleanu! nu i s'a dat de 
cât Uricul, adică titlul de proprietate definitivă, fără alte 
privilegii inerente locului şi proprietăţii, care ar (i atras 
după sine aplicarea dreptului comun între părţi. 

CII 
6951 Mai 28 Suceava. Stefan Vodii întăreşte lui Toader Vlă- 

descul satul Vlădeştii pe Siret, supt Purceleşti. pentru slujbele sale 
făcute domniei. 

7 Macri Bieio Mhi GTebauz, ROEROAA, POCNoAAp% Beata 

MOAAaECROH, UHHHMA BHAMEHH'PO Heckaa AHCTOM. HAIDHM. BA- 
CRAMA KTO HaH&. SY3pH'TA || Han ere canu UTPuH, We TOTI 

HCTHHRI. CAYTA Haz. TaAOp% HAZAECEVA, CAVKHAR HaMz 
npaRo. n k'puo, mkaa Ah EHA Be ero npatsn ||u pune 

CAP KEOR AO Hac, AaACkAAH ECMU EFO WCOBHOIO HALE MACTIR. 

H Aaan cca. cv H NOoTrB(p)zAnau cre wunnv. ccao. ua Ceperk 

hauma. Bazat. noAM Ilvpuratuiu, Aa BOAcT. nau Ta- 

ACpY. Oyphk. n ex RACRAL ACOAcMn. n Akrem pro. n ceerpk 

sro ACAk. ni SȚHVUATOM £r9. n NpăcyHvUuATom, Er0. H Bacev |] 

DOAV E[O HENOPVIILEHO HHKOAMRE HA BkKH. a VOTAapn oa ceav, 

€& RăCkMH CTApRIAMH XOTApMH YOTapMH (Sic) KVAa H3 BARA 

CVKHBaan. 4 Ha To EC || BEpa Hauiero reApBă. Bhiilenucanna(re). 

CTedana BOeRoAhl. H Ehkpa BZBABAriHaro "Mi, BpaTa. lerpa. 

“KOEROAbl. Hi Rapa Boâkpa Han. E'kpa nana || Bpaeru. Bkpa 

nana Hkroa. ekpa nana lerpa Xvanua. t'kpa nana Ava Bpa- 

ERHua ABSphiuika. Rikpa natia IOpraua. n akra ero nana Ranuu 

a9ro || sera. ekpa nana Herpnaa. Rapa nana Haatia basuana
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damă. Rkpa rana Avani AumszAvauniua ui RPAĂTA Fo naua 
(Mupun e&pa nana | Bpareaa. apa nana Camu ARSPHHRă. Rkpa 
Hatia Fani cypkias. Rkpa nana Osea FEDENUARA. KRpa nana 
Granuvaa. Ilounua. pa" nana || Anennma ci4rapă, kkpa nana 
Roern Bneriapunna. Ekpa nana opri uamunka. REpa nana Rână.... 4. Rkpa nana Horrua. n Epara Fo || mana Hanuka, Hecr'kkosuuu, B'Epa tată Rocemuua NOETEAHHRA. B'kpa nana her- ANA” CTOANURA. B'EpA Natta Taacpa Ilerpa ROEROAN || na vana, H E'Epa ana Aituusvaa k'kpa nana TaAcpa  Hackonitua, R'kpa uâpa Paavaa Ilucka CPOANHRA. Bkpa nana Baa. tkpa nana |] Boţuru Koamnea. ui Blpa kacky Boakp HăINHY.  MOAAARCKHy. u EEAHRAXA. A Mani. A e HalieMa XKHROTE. Rra Rovaerz, PENLĂPE. SY natmen || 3eman. wp Are nani. Hai wp BpATEII HâUHY. Hai Wwr nameno nacatene. BOA K'Te ROPro BA naneper BIT. TOP WOR Haig HENOpEUIHA || Hamere Aaaa. mac 19Bhi HAM OTREPAHA. n etkpenua. SAHVAKA Aaa CA EA a ro Npâkv H nkpuve CAVREO. 4 Ha Boats no | Băpo acne. TOM BAe. Bhiuenucan Hoare, REA AN. ECU Hatuemv B'bpuo- AV nau Gumenr asreserv MHCâTH. n npigacuTru | aur neuar KCEMV AHCTY HameM. une TaAcp rpamarue. 

o Gouank nah FSUNa Man Ri AH, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod Domn țarii Moldaviei, facem Ştire cu aceasta carle „a noastră tuluror cui spre dânsa vor căta, sau lui celindu-se o va auzi ; adică aceasta adevarată slugă a neastra Tador Vlădescul Slujit-a noav cu dreptate ŞI credinţă. Peniraceia noi Vazind a lui drepta şi cu credința slujbă spre ii0i, miluitu-ne-am noi spre el cu osebita noastra milă, şi am dat noi lui şi am întărit lui ocina satul pe Siret, anume Vlădeştii supt Purceleşti, sa fie jupânului Tador, uric si cu “toate veniturile şi copiilor lui şi surorii lui Lolea ŞI nepoților lui şi strănepoților lui ŞI la tot neamul lui Deruşeit nici odanavara în veci. lar hotarul a- celui sat cu loa e. vechile halare (sa fie) pe unde din Veac au îmblal. Iara aceasta este credinta Domniei noastre mai sus scrisă Stefan Voevod, şi credinţa
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prea“ iubilului frate Petru Voda, şi credinţa  boeri- 
lor noştri, credinţa jupânului Cristea, credinţa ju- 
pânului Neagoe, credinţa jupânului Petre Hudici, 
credința jupânului Duma Braevici dvornie, credinţa 
jupânului lurghici şi a ginerelui său pan Vancea 
logofat, credința jupânului Negrilă, credinta jupâ- 
nului Ivan Băltan paharuic, credinta jupânului 
Duma Limbădulce şi a fratelui său pan Mircea, 
credinta iupânului Bratul, credinţa jupânului Sima 
dvornic, credinţa jupânului Vană  Ureaclea, ere. 
dința jupânului Toma Vereștac, credinţa jupânului 
Slanciul Ponici, credinta jupânului Dieniş spatar, 
credința jupânului Coste visternic, credința jupânu- 
lui Porcu taşnie, credinta jupânului Vană . . ta. 
credinla jupânului Boguş şi a fratelui său pan Paşco 
Nesteacovici, credinta jupânului  Costici postelnic, 
credinţa jupânului Bogdan stoluic, credinta jupânului 
Tador Petre paharnicul despre Doamna, şi tre- 
dința jupânului Mânzul. credința jupânului Tador Vas- 
covici, credinta jupânului Raiul Piscu stolnic, cre- 
dinta jupânului Badea, credinta jupânului Bunghe 
comisul, şi credinta luturor boerilor noştri Moldo- 
vineșii a mari şi a mici. lar după a noastră viată 
cine va fi Domn în al nostru pământ, din copii 
noştri sau din fraţii noştri, sau din a noastra se- 
mințenie, fie pe ori care Dumuezeu îl va alege să 

fie, acela să nu strice a. noastra danie, ci mai vâr- 

tos să-i întărească şi împuterească, căci dalu-i-an 

lui peutru a lui direaptă şi cu crediută slujba. lar 

spre mai mare tărie a tot ce s'a scris mai sus, 

poruncit-am noi la al nostru credincios boer pan 

Simion logofătul să serie şi să acăţe a noastră pe- 

cete de aceasla carte a noastră. A scris Tador gra- 

matic în Suceava la anul 6951, Mai 98 zile. 

Acela D. Greceanu. Pecete alârnată cu şnur în 3 viţe; 

roş, verde şi cufeniu desc his. Pecetea ceată ștearsă Şi roasă, 

Surete IX, '653.
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CIII 
6956 Oct. 10. Suceava. Petru Vodă întăreşte mănăstirei Neam- țului dania ce pan Cristea a fâcut în satul Cârniceni mai „jos de Probota, Se arată hotarele. 

+ Macri Bio Ani Ilerpz BOEROAA. TENApA BEAM MOA- 
AdECKOH. UHHHMA SHAMEHHTE HCCkAE AHCTOAMZ HAMHAMA KTO 
HaHZA oVagur || Has ere, oyeaniuuira, urSuu. we AdEMA. H NoT- 
BEPHAEMA. HAIIEMS MonacPHpR. wr Hama. rac cer Xpama 
CTMS BaSHecuilo, EAtio ceao || qro AdAz. Nana Hpacrhk wm cao- 
Ero 9puka. Ranma KRpzunuanu. uuxe Io&paTii. Aa BVAcra wWT 
Ha OVPHKZ. H ca Rachita ACYOAcAz HenopSue (| no HnRoanE 
HA BRkhI, 4 OTApz. ToMS cea AA ECT NOBHIIIIE NOPOROAA A0AS. AC KpăHnuHi Gonoakor. a wr Kpănuto Ac Ilogpăra. a IloRpa |] TOR AcAoRZ. a wr IloBpaTa Ha Rp EOBHHO.  ROVAA. Hi nat KEpacrk Aaaz. a Ha To ee &Rpa renA Basm. E DIUIENHCARNOE. 
Ilerpa BocgoAn. u R'Epă BciașA HâuniHX4. E'kpa nana Hkrora As- roAETA. B'kpa nana Ilerpa [SAnua. B&'kpa nana Hpamvaa. R'kga natia Avmnr Epacgnua, AROSPHNEA. || B'kpa nana Grranuieaa. Bkpa Ndta Kocern COphiua. ekpa nana COanti Xvanua. Ekpa nana Heana Haauana. gEpa nana Ava H BpăTra ro. na | Mupuu. R'kpa nana AatuAa CTOANHEA, k&'kra nana TaAepa E(a)ckegnua. KEpa nana CpzBvaa NOCTEAHHKA. R'kpa nana | Mă niusraa, apa naă Îlerpa vama. Rkpa nana Aanuaa BHCTiapunka,' k'kpa Năta Lorana Romica. n B'kpa Bzcuya Boakpa HAUIHX MoaaaR- |] CRRIE. H BEAR. n MAAnIj. 4 no namemz mntork. kre BSAeTz VENPA HAIUHX Bean, wr Akren HalHX Han wr Bparin Hat HX, HAM AT Haltere naeaten || GVA, KPO KOPo BA H3Reperz. Bwvu, ETA BR Henopr(uin)az nauisre Adătia, aac tponni NCPREp- AHAz H Okpknuaz. 3anve seu Ada Tome mo || nacrupr. a Hă Boaule norapzAenic POMS Races EhIUIERICĂNNOMS Be AFA ECMU. HauleMS Bkphoar nanv Hain Aroaerr. nncaru, n || npu&kenru, Ham neuama Eee anerw naum, micaa Haiauk o Count nah +suus wi. 

Pe marginea de jos întoarsă a pt gamentului este sut o altă faşie mică de pergament, ce cuprinde nota aceasta : 
TGe asa nana Kpacir'k Aaa scan EAHHO cea m aHac'THpS N-kateu- KOMS. na exe cer Hr8men, Ion GnaSana Nan Me ce4o Bpaunu nn. ros
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RI ENICANUOE || Aaan ECAZ 34 CROA AULA. HU Sa AIA RABAR- 

gatunaroamn cita Hiananma. | ui za Amă cBosă nat. Hu Bzckyr 

AETEI HâiHk. TOE BhitsnHcatoe. ape || ko xoTrta nopSuuru 

WT HAY AETEH, HAH Haulero RAbMEHE "TA || RORZ Aa ser upo- 

KAAT WVT TA BA H W'P NgĂCTHAIA 6 MTpB. Hi WT Hac. 4 YOTapA 

CEAS || nogniiue. norokoat Aca$. nă kpannun GoaoruS. wr kpa- 

unu ua Ilospart. |] Hoapareor acas. dr Ilospark ua tpannuul . 

Hophu$. nuc Aonun, 

Cu mila lui Dumnezeu noi Petru Voevod, Domn 
ţării Moldaviei;. facem ştire cu această carte a noas- 
tră tuturor cui pe dinsa vor câta sau 0 vor auzi 
cetindu-li-se ; iată dăm şi înlărim la a noasteă mă- 
năstire de la Neamţ unde este hramul sfintei nal- 
ţări, un sat ce Va dat pan Cristea din al său uric 
anume  Cărnicenii mai jos de Probota, să fie de 
la noi urie şi cu toate veniturile neruşeit nici odă- 
năoară în veac. lar hotarul acelui sat să fie din 
sus părâul la vale la fântana Sarată şi de la fântână 
la Pobrata. iar de acolea Pobrata la vale, iar 

din Pobrata la făatâna Borei, unde și pan Cristea a 

dat. lar la aceasta este credinţa Domoniei meale mai 
sus scrisă Petru Voevod. și credinţa boiarilor noş- 
tri, credinta jupânului Neagoe, logofatul, credinta 

jupânului Petru Hudici, crediuţa jupânului Bratul 

credinţa jupânului Duma Braevici dvornic, credinta 

jupâuului Stanciul, credința jupânului Coste Orăş, 

credinta jupânului Oană Julici, credinţa jipânului 

Ivan Băltan, credința jupânului Duma şi fratele 

său pan Mircea, “redinţa jupânului David stolnic, 

credința _jupâvului Oană portar? credinţa jupânului 

Tader Nascoviri, credința jupânului Sărbul postel- 

nic, credinta jupânului Mânzul, credința jupânului 

Petru ceaşnic, credinţa jupânului Danciul visternic, 

credinta jupânului Goian comis, şi credința tuturor 

poetilor noştri moldoviveşti şi a mari și a mici, 

lar dupa a noastra viață cine va fi Domn noastrei 

Well 
fam |.
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țări din copii noștri sau din fraţii noştri sau din a 
noastra seminţenie pe ori care ailul Dumnezeu îl 
va alege să fie, acela să nu-i strice a noastră da- 

anie, ci mai ales să-i întareasca si împutereasca, 
căci că noi am dat acelei monastiri. lar spre mai 
mare tărie a celor loate mai sus serise poruneit- 
am noi la al nostru credincios boer Ilie logofătul, 
să scrie şi să acăte a noastră pecete la această 
carte a noastră. A seris Iliiaş în Suceava la anul 
6956 Oct, 10. 

Traducerea notei cusută de pergament; . 

„Adică eu pan Cristea am dat însumi un sal mă- 
năstirei Neamţului unde este igumen pop Siluan, 
anume satul Cărnicenii, acela de mai sus scris 
lam dat noi pentru al meu duh și pentru duhul 
iubitorului men fiu Iliaşcu şi pentru duhul jupanitei 
mele şi a tuturor copiilor noştri, acel de mai sus 
scris, iar cine ar voi să'l strice din ai noştri copii 
sau din a noastra seminţenie, acela sa fie proc- 
leat de la Domnul Dumnezeu, şi de la preacurala 
lui maică şi dela noi. lar hotarul satului: din sus 
pârâul în jos la fântâna Sarată, din fântâna la Po- 
brota, Pobrota în jos, din Pobrota la fântana lui 
Borea. a scris Donciu. 

Acta D. Greceanu, Stânca, Iaşi, pachetul moşiei Fân- 
tânelele, No. 8. (Surete IX, 659). 

Bucata de pergament pe care se face donația boeru- 
lui Cristea e cusută la pergamentul textului: 

Faptul acesta e singuratie diplomaţiei secl. al XV-a, 
actul de donatie fiind alăturat la actul de întăritură dom- neascaă, El ne mat spune şi despre messul hărtiilor in can- celaria veche. | 

 



, CIV 
171206) Iasi. Radul Vodă Mihnea dă şi iutăreşte lui Băseanul 

dvorvie mai multe cumpărături făcute în satele Boţeşti, Şotrăneşti, 
Tibăneşti, Răzina, Ştoileşti, Crăciunazti, Giodeni (Tutova). Seântee, 
Vultureni, Nicoriţa, Miclauseni 'şi Dobroslăveşii, cu 809 taleri şi ughi 
de la mai mulţi răzeşi. i 

+ Maccerile BIS Mhi Iv PaASa BOsROAA. renAgz BeMan 

MWAA ARCROH, NAMENLHTE UHHHM CA CHAL ACOM HâUuM, RZCEA KTO 

HAHEM RA3PHT. HAH uerăipin £F ScamiutiT. WwX NpIHAWUA Np'EA, 

uăi Hi Ip'EA, Sci HamHată BwWakgui ReantuMu n Maanatu, || cu- 

ue JlzTpzukoac n Tera AWP Kpar ta cASra ua hzckuSa 

Akuwpiuk apa gazeta nptăunmu runApie. paAIH NOA BHIUHCH 

ceao Roueipu. uTw 'TOTA RHUIHAA IICASEHILA CEAO. NpHkAbuţca 

EMS RVNHTU en A&'k EPAT. £ANO cTo SF Aaa ABIRH KOCTHA, ]] ApsS- 

ră cr SE Aaa en TOaAcp TOARE. BAUTo BRICT RASĂTA W7 

Epemita Merhaa ROEROAA. Bă XHTAkHC'PBO ROTAA BHA npu- 

uica HocTria ca Peatani ROEROA HAA, Name BEMAN. Tpe 

“aa €TO SP UTO EHA KEATOBAA. HA EAHCU MpKEOR. UTE SHaa nveTa || 

wm muwr akru, 4 ApSroe kearoganie, uro Suunna AER ta3vpu. 

N AWMORE HI MAHHH. H CPPAH, H BASOWTHHUZ. H HHCE Mur 

KEATWRANiE. H EHT AdACCA HM ANA AC AKWUH HeA kan. noa 

EhuBn 3BEMCROAV, WT ACIIA ANpPHA ks Ant 3a ARE || nea bau. 

H KOPAA BHCT BA ANA. A WHU HERBATHAH EWAILIE, dd€ HHUE ROME, 

H NpEKAE WT CErO BHUNICARHAT AH. cițis BHAM WHH COBH Măn 

gaskau. ARE KpAT AHH. a ApSriH KpaT, 3a pri HEA Ban, d uer- 

RATIU KpAT, 84 UETHPH uzA, Eau. || n ce HHUEKOAE HE EpATHUIA. 

TO pan cHWBE ÎNATpAuitoE CHH BCCPAAN, WT WEPHPH AHâ, 3a 

urme hegpariau una. 4 Hackuvă SnpagHack, H NOCTPaBHA 

con depun Bi SAaAT. TAK WT CEA HA NPEA, EWAIE Ad HEH 

maret rerarit, |] (in Ao)sngăra. 3a cita TEX HHkoAnk na akku 

gkunia. H TUR AaEM H DOTEPAEAdEA cAW H RHRrAN (Han er 

Rapnapa  Acuku) Ilerpn Xeoyvain BHvuu  AvamnTpr Xojva 

AROPHHKS ch np4BCH WTHHHr (n ARAHkV) wT Henpunaie l 

ure nataa AEA, Ei ĂVMHTOV Xoyvak ARWpHUR,  WT Hairauk 

ROEROA,. ceao IHobpanerpi Ha Maxegzu, 1 ca4. Manhi $ IIa- 

RORAU, UTW 6CT EH Bă BRHRVNAENIE, W'T SIHApEHkA WTW BHA 

Sphannk w7 HaatSu. 3ă CEAHM CT BAÂT "PATABCRHX, KakO Ad 

scr | (npaga wrHHuv) că EACEA ACĂCAWAI, H THR Ada n Nor
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RPBAHAH ccMn cavSii name zeita ABWPINK, EPO HpARWR 

wvinuv urme Kenia wr Puwpric cuz wake, RHK GaRu. uer- 

gpăTaa uacr ceao luat, ha Hlasonzu, Hi mhero aa Manu 

$ Hlakogxu,. || 3a aer AcckT Taacp' AHUNAL. KARO Ad CT EM 

NpARAA VYTPIUHHA. A PUX Aaah H NOTEOBAHAN ECAH EA. WET 

EOZTaa uacr wr Pasutia Had Hucr ps. UTE  COBII KYUNA W7 

Banaakita Acuka Mazrazanun kuvka Ierpu XoxSan. aa 

ABă AECET HI NET Pantpii. KARO Ad ECT || ea ipatăa wTuna, 

H PH Ada H NOTEPZAHAH Ecâtn em. uzrEpaTâa wr Gronau 

na Pzepnutk. uro trnna wr Hzrpauso n wr Bpar ere Iwu 

cuwec Aaswp Uipuea. 3 ABa AECAT H NET SrwpcRiik. RaRO AA 

EST EMY NpABaă WTRHHA. îi TH Ada Hi NOPRpaA | Ana cca 

EMY NOAORHHA WF "TpETAA WACT WT UOACRUNI Cta Wwrao GTPARH HK 

umenum Bpzuvuempiu, urw wn con tva wr Ilpekon cu 

non Lâgpia, 34 AEa AECET "Paacp AHURHX. RAR Ad CT EM 

CA BZCEM ACXOAWA. H THE AAA H NOTRPAANHAU Ecat EMS |] 

WT MOASRHHA crao B'pazuvnsiji. UTo RpZX NOTORA POAEERA 
WT MOAOBHHA TpETaa ua, vro wi nina wrP lpcenia cu 
Mzauuu guvk flunn. ui wr Riu er Poatan, n wT Bparită er 
Hurwu' n Ilaarwu enwec Hkrva auvun Copn, n wr Suko Hy 
Fzazii cuz Gopn sa Ata Acer || maarp AHUHAX, N THR Aaau 
H NOPEpAAHAU ECANL EMY. NOAORUNA WI "TpETAA UACT N9ASRHNA 

„ctao Kpzuvnei. ro wH coăn tva we Cumuwn cu Ar 
murpy cuallon wara. n wr tuvu, ero Hrnar. Hwr EpaT 
er În cuwEe G)acnu. Ba er Ha Atekr "Taaep anunny || Rao 
AA ECT EA Ca EZCEM ACYOAWA. 5 TH Aaa H NOTRPZAHAU 
ECAM EMI. ARK ACTH WP NOACEHHA WTKA BACTOR CEAO Tyaona. 
wroc Hmenyer Vaca knn. uacru Hacru n cccrpn en Takouuii, 
AT9 WH coBH Kynua Wr Lepa n wr apar cro SluAgonut ]] 
CH&E TaRouIu. wi BuVun Hx Ronaptk AZERE n wr Ba? 
ero Hwnatuko wr Gopa Azi Kun. u tvr Bar ere Îwu Buyuu 
Hacru sa "rpu asckr u ner TAAp AHSHUX, WT  HenpHBuaie Ba 
“PAsAaenia ue naaaa Hacrk n ceerpa su 'rakourk | we epapare 
lerpa BOEBOAN. KakO Aa ter SMV CA Race ACXOAWAL. "TI 
AM H NOTRPZAHAN EeAn emv, WT  UPPEDATAA UacT WT7 ue APBHNA WTR4  BanaA,  NOAGRUHA WT TOO  BHUIINHCAHAP  ceAa 

m
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wro KynHan cogu (loe alb) || sa pn acekr Srpekuy, xoaruy. 
KARO Ad FCT EA CE BECEM ACXOAWA. Hi "THE AaEM EM HNOT- 

BPZXKAdEM UETEPATAA uact WTr cea Gauri. uro WH ceRu 

kynna wr Toaasp Guzurke. n apar ere Augana nr esc- 

pa en Aparuna AtkTrn Guanrike Ruvun || Tpubanv. za Aka 
AickT W WIECT Srwpckuy 2EWATUŢ, KARO Ad ECT EMIf CA RACEM 

ACYOAWM. H PHR Ada H NOTEPAANAH ECMUH EMI, NOAORHILA WT 

VETEPBTAAĂ UacT WT NOAORIIIIA CEA LipaoBă. uUToc HMEHVET 

Tacakuin wrkz 3ânda. uro wi cos Khali wr Fachaka 

Asuka Hacrâcin auvyka Hwnaluka ParzapanE. 3a ABa Ha 

AECAT TAAEp AHUHHN. KAKO Ad ECT EMS CE RRCEAM ACLOAWM. A 

TH Ada H NOPRPZAHAN ECAH EM. WT UETRPETAĂ UACT TpU UAcTH. 

N AWP NETAa UACT. TpETAd HacT, WPO scT EMY BhiKSnarie || wT 

NOACRHHA HHHaa csao o mei. UTO wi cogH Kynna W7 Mu- 

pwn (cu Hejaomarre Buvu, Han Houmceckya. un wr Rocreu 

ww Bpar sro dnkana ciRe Hachaie hu "Tu Hat Bousekya. 
Ba cro SrwpeRHiț 2KWATH:E, WT  HCNpARHALE UTO HMAA. Bă pă 

3ak(acnic) wr  cmaparo  ÎleTpa RoEROAI. RaRO AA CT EM cx 

BACEM ACXWAWAM. H THE AdAH H NOTEPAAHAN ECMH EMY. UET- 

BpATAa WacTP CEA OWEN. ANA WacT HI NOASBHHA 9 "TON 

UacT WT "ONE UACTH EAHA SacT H NOASRUNA , or Hw- 

name n wr Bpar er Lakpua, u wr cecrpu uk Goponita n Byua 

n Kpneruna, Hi Bacnaie, n Îla'rpanuiko CHE Wii ERVUU Hau 

Romeekya, 3a Her AcaT SPUpeRHX KOATAL. WT PH DPHBH- 

ALA. KARO AA ECT EMY ca BACEM ACXOAWA, H TH || Aaau nnor- 

KPRAHAN ECA EA W'7 NOAORHUA. [MOACBHHA SHUIHAA CEAS Rya- 

rypewiu. uacr Gopi Acta Konzuknya BHY&a wun uacT eu 

UWE H3BEPET. UTE WH COSH KWHHA W'T Hetd Bă WCHA Ace kT 

SripekHy 7KOATHX. Rake Ad CT EMY CX BECEM ACXOAWA Hi 

TA || Aaau n NSTEPEAHAN ECAH EAV, METEPETAA Măr wT 

EAHO ceantie HnkopHuA na maact PaEpuuu, uree Hnk îi- 

menyer Xuanmohempin. 4 WP ApWreE MAcT. ro SCT EH BU- 

RSnaenii WeoEHO WPEA APVTRIX. CBWAHHIA. UTO (VHH COSA 

kynua || we 'Typaopa RapTHRoat EH KA Kperunn. Acu Guanun 

3a "pu cra SAT TATAPCRHX. KAKO Ad £CT EM CE BACFA A 

XoAwa. HU THE Ada H NSTEPZAHAN ETA EA. WT HHXHaa 

peraa uacr w7 cca A ukazvyiu ku. WTo HE MMeyerea



Tpaypin, Aka na || acctr unu mw Scut mape, o wu con 

Buna wr Goaoatita Acuka Iwu LpaSp. 34 Ata atckr SrwpeRuk. 

MWATHĂ. KAKO AA ECT EMIf CR RECEA AOYOAWAL HU TH AdAIH 
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Cu mila lui Dumnezeu Noi Iw Radul Voevod, . 
Domn ţării Moldaviei, înştiinţare facem cu aceasta 
carte a noastră, tuturor cui pre dânsa vor căla sau 

cetinduzli-se o vor auzi; adică au venit înaintea 
noastră şi înaintea tuturor a lor noştri boeri a mati 
şi a mici, fiii Pătrăşcoaei şi au părit cu mare pără 
pe sluga noastra Băseanul dvornic înaintea multor 
ai noştri înainlaşi domni pentru jumătate de sus de 
sat Bofeşti, care acea de sus jumătatea sati sa ve- 
vit lui a o cumpăra în doao dăți: una sută ughi: 
au dat fraţilor lui Costil, iară altă sula ughi au, 

dat lui Toader stolnicul, pentru căci a fost luată! 

de câtă Eremia Moghilă Vodă pentru hitiemie, 

când a veni! Costil cu Răzvan Voevod asupra 

[ării noastre; a lveia sulă de lei a fost cheltuit'o 

pentru o biserică, ce au fost pustie de mulţi ani, 

şi altă cheltuială, căci a făcut doao iazuri, şi case 

şi mori şi stupi şi clopolniţă şi multe alte chelueli, 

şi le-a fost dai lor zi în doao săpiămâni pe obi- 

ceiul ţării din luna April 29 zile în doao săptă:- 

mâmni, şi când a fost la zi, iară ei p'au întors mai 

mult nice nimică; şi înainle încă de această de mai 

sus scrisă zi ei încă au mai luat în doao rânduri 

zi, iară alta data de trei săptămâni, iară pentru 

a patru oară de patru săptămâni şi totdeauna nici 

ca cum mau intors. Pentraceia fiii Patrășcoae ei 

au rămas din a patra zi, pentru căci v'au întors 

nemica, iară Băseanul Sau îndirepiat şi au pus 

sicşi fierăe 12 zloți; astfel de acmu înainte mai 

mall să iu aiba a se mai pâri (nici a) dobandi 

pentru această pâră nici odanăoară în vecii vecilor. 

Şi asemenea dăm şi îinlărim lui și jupănesei (sale 

Varvarei fala) dumisale Petrei Hohulea, nepoți ]ui 

Dumitru  Hohulea dvornic a ei direaplă ocină (şi 

moşie) din direase ce avul-a bunul ei Duuniitru tlo- 

hulea dvornic de la Iliaş Voevod satul Şofrăzeștii 

pe Sacovaţ şi cu mori în Şacovaţ ce-i sint ei „de
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cumpărătură de la Andreica ce au fost..ureadnic_de 
Badeuti pentru 700 zloti tatărăşti, ca să-i fe lui 
(diveapta ocina) cu toate veniturile, | _ 

ŞI iarăşi am dat şi am întărit înşine „slugii 
noastre Băseanului dvornic a lui direapta ocină ce 

„au cumpărat de la Ghianghie, fiul lui lonaşco ne- 
pot Savei, a patra parte de: sat Țibăneşti pe Şaco- 
văt şi cu loe de moară în Şacovaăţ pentru 50 taleri 
curați, ca să-i fie lui direaplă ocină. 

Şi iarași am dat şi am întăril înşine lui a pa- 
tra parte din Răzina pe Nisiru, ce singur a cunm- 
părat de la Candachia fata Magdalinei nepoata Pe- 
trei Hohulea, drept 25 taleri, ca să-i fie-lui dreaptă 
ocină. 

Şi iarăşi am dat şi am întărit înşine lui a pa- 
tra parte din Stoileşti pe Rebricea, ce au cumpă- 
rato de la Patraşeo şi de la frate-său lon fi lui 
Lasor Cercel peniru 25 ughi ea să-i fie lui di- 
reaplă ocină. 

ŞI iarăşi am dat şi an întărit înşiue lui ju- 
mălate div a treia parte din jumătate de sat. pe 
Stavnic anume Craciuneştii, ce el Singur au cum- 
părat de la Pricup fiul lui popa Gavril pentru 20 
taleri curaţi, ca să-i fie lui cu toate veniturile. 

Şi iarăşi ani dat şi ain întărit noi lui din ju- mătate sat Craciunești, ce-i la obărşia apei Goliei din jumătate a treia parte, ce ela cumpărat de la Arsenie fiul Malei nepot Annei, şi de la nepoții ei Roman, și de la fraţii lui Anton şi Platon, fii Neagului nepoți Sorei, şi de la unchiul lor Baloş fiul Sorei, drept 20 taleri curaţi. 
i iarăşi am dat şi am întărit noi lui jumătate din a treia parte din jumătate sat Crăciuneştii, ce el singur a cumpărat de la Simion, fiul lui Dumi- tru, fiul popei Oatu, şi de la nepotu-său Ignat, şi de la fratele sau loan, nepoți Olenii, drept 15 tu- 

leri curaţi, ca să-i fie lui cu toate veniturile. 

  

a
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Şi iaraşi am dat şi am întarit noi lui doao 
părţi din jumatate despre răsarit a satului Tuloua 
ce_se_ numeşte. Glodenii părţile Nastei şi a surori-sa 

Tâcoşa, ce el singur a cumpărat de' la Gherman, 
şi de la frate-său Andronic ficiori Tacoşei. de la 

nepotii lor Condrea Lăbuşco şi de la frale-său 1o- 

naşco şi de la Sora copii Cacii, şi de la frate-său 

Ion nepoți Nastei drept 35 taleri curați din direse 

de împărtală ce a avut Nastea şi sora ei Tacoşa 

de la bătrânul Petru Voevod, ca să-i fie lui cu toate 

veniturile. 
Şi iarăși am dat şi am întărit noi lui din a 

patra parte din jumatate desp:e apus jumătate din 

acelaş de mai sus sat ce la cumpărat el drept 30 

ughi galbeni, ca să-i fie lui cu toate veniturile. 

Şi iarăşi dăm şi întărim a patra parte din 

satul Scânteae, ce el a cumpărat de la Toader 

Scăntee, şi fratesâu Mihail şi de Ja sora lui Dră- 

ghina copiii lui Scăntee, nepoți lui Trifan drept 26 

ughi galbeni, ca să-i fie lui cu toate veniturile. 

Si iarăşi am dat şi am întarit noi lui jumătate 

din a patra parte din jumătate de sai: Tulova, ce 

se numeşte Glodeni deşpre apus, ce el a cumpărat 

de ln Vasilea fata Nastasiei, nepoata lui lonașco 

Fagăraş drept 12 taleri curaţi ca să-i fie lui cu 

toate veniturile. | 

Şi iarăşi am dat şi am întărit noi lui din a 

patra parte trei părti şi din a cincia parte a treia 

parle ce-i este lui cumpărătură din jumătatea din 

jos a saiului Bofeşti, ce el singur a cumpărat de 

la Miron ficior lui Nebojateo, nepot llei Boţescul, 

şi de la Costea şi de la fratesău Mihail fii lui Va- 

silie, nepoți iarăşi Ilei Botescului, pentru 100 ughi 

galbeni, din direse. .ce_au avut. .de.împărteala,„ de la 
east 

batranul Petru Vodă, ca sa-i fie lui cu toate ve- 

niturile. | | 

Si iarasi am dat şi am întărit noi lui a palra
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parte de sat Boteşti o parte şi jumătate din a ciu- 
cia parte din a treia parte, şi o parte şi jumătate 
de la lonaşco şi de Ja fratesău Gavril şi de la su- 
vorile lor Sofronia şi Buna şi Cristina şi Vasilie şi 
Patraşeo fii lui Oana nepoți lei Boţescului drept 
50 ughi galbeni, din aceleaşi: direase, ca să-i fie lei 
cu toale veniturile. 
«Și iarăşi am dat şi am întarit noi lui din ju: 
măiatea de sus diu satul Vultureşti, parlea Sorei 
fata Copăceanului nepoata Oanei partea ei ce se va: 
alege, ce el singur a cumpărat de la diusa cu 80 
ughi galbeni, ca să fie lui cu toate veniturile. 

ȘI iarăşi am dat şi am întărit lui a palra parle 
divti”o seiiste „Nicorita pe Rabricea cea mică, care acum se numeşte Hilimăneşti, şi din alta parte, ce-i este cumpăratură deosebi de la alte. neamuri, ce el singur a cumpărat de la Tudora Varlicoae nepoata Cristinei, fata Siminei, drept 300 zloti tatărăști, ca să-i fie lui cu toate veniturile. 

ŞI iarăşi am dat si am întărit noi lui din cea de jos a treia parte din sat din Miclăuşenii, ce se numeşte Graurii, 192 pământuri dir loate ţarinile, ce el singur a cumparat de da Solomia fata lui Jon Graur drept 20 ughi galbeui, ca sa-i fie lui cu toate veniturile. 
ŞI iarăşi am dat si im îulărit noi lui un loe de .prisacă pe Barlad, în gârla din sus în acea... din satul Dobrovlăveşti ce el a cumpărat singur de la Marica şi de la surorile ei Ana şi Costanda fii lui Oţal, ce i sa dai de buna lor voe din direse de_cumparătură şi de_ impartală și de—scumpărătură ce au avut de la Petru. Voevod, şi de la Bogdan Voevod, toata acea de mai Sus scrisa sa fie lui urie Și ocină cu toate veniturile | 

ților şi slrănepoţilor şi răstrănepoților si la tot deamul lui ce i se va alege mai de aproape neru- Şeil nici odănaoară în Veti. lar hotarul acelor de 

  
Şi copiilor lui şi nepo- . 

-
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mai sus scrise părţi de ocină să le fie lor hotarele 
precum ma! sus seriem. lar la aceasla este credinţa 
Doimniei noastre Jo Radu/ Voevod, ş: credința prea- 
iubitului fiu al Domniei mele Alexandru Voevod 

şi credința boerilor noştri, credința dumisale Du- 
miâlru_jJoxa mare dvornic al ţării de jos, credinta 
dumisale Nicoară marele dvornie al tării de sus, 
credința dumisale Micula şi Costantin Roşca par- 
calabi de Hotin, credinta dumisale Ghiorghie şi du- 
misale Coste Băcioc parealabi de Neamt, credinia 

dumisale (loc gol) şi a dumisale Duca parealabi de 

Roman, credinţa dumisale Mihul ghetman şi par- 

calab Sucevii, credința dumisale Bernat postelnic, 

credinta dumisale Vasile spatar, credinţa dumisale 

Mihail Furtună paharnic, credinţa dumisale Du- 

mitrachi visternic, credința dumisale Gheorghie 

stolnic, credinta dumisale Simion Gheuca comis, şi 

credința tuturor boerilor noştri moldovineşti a mari 

şi a mici. lar după a. noastră viată şi domnie 

cine va fi Domn din copiii noştri, sau din neamul 

nostru, sau iar pe ori care altui Dumnezeu îl va 

alege Domn în țara noastră a Moldaviei, acela să 

nu-i strice a noastra întărire ce mai vârtos să-i 

dee şi să-i întăreasca, căci că îi siut drepte ocine 

şi cumpărături pe ai săi drepti și adevărați bani. 

lar spre mai mare tărie (si împuterire a tot) 

ce s'a scris imai sus poruncitam noi la al nostru 

credincios şi cinstit boiarin dumnealui lonaşco Ghens 

ghia marele logofăt, să scrie şi a noastră pecete 

“sa acăte la această adevărată carte a noastră. 

A scris Dumitru în laşi la anul 7125. 

Uricul nostru Pam fost copiat dela răposatul Arghir 

Cuza, fost intendent al spitalului din Negreşti, împreună 

cu alte acte vechi.—Original pergament, pecete mare atâr- 

nală cu snur de mătasă roşie. Se ceteşte: î Ieuar Iw Pa- 

ASa ROEBOAa cz MHZ BOEBOAA POCNOAAPA BEMAH MOAAABCKOI. 

Sucete şi Izvoade IX, 643. a 

_ În uricul nostru se vorbeşte de două lucruri: intâiu 

Surete şi izvoade V. 
9
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de o pâră ce a avut Băseanul cu fiii Pătraşeoaei peniru 
jumătate de sat din Boţeşti, pentru care s'au cheltuit 300 
de galbeni, din eare 100 ughi a dat fetelor lui Costil, altă 
sută a fost dat'o lui Toader stolnicul, ca să răscumpere 
partea pierdută de Costil în hitlenie, când a venil dânsul 
cu Răzvan Vodă contra ţării. Eremia Moghilă Vodă luase 
pentru sine această moşie; iara treia sută de galbeni a fost 
cheltuit'o pentru acarete 2 iazuri şi altele. 

Judecata răscumpărării a durat mult; s'au fost îngă- 
duit 4 termene „la zi“ în loc de două termene după obi- 
ceiu. Din aceste soroace, primul a fost de 2 săptămâni (29 
Apri—13 Maiu); al doilea termen (soro) tot de 2 săpta- 
mâni (13 Maiu—27 Maiu); al 3-lea termen de3 săptămâni 
(27 Maiu—16 Iunie); iar al 4-a termen de 4 sâplămâni (16 
lunie—16 Iulie). Deci în total protimisul de răscumpârare 
al fiilor Pătrăşcoae a fost de aproape 3 luni și ei n'au 
mai venit să răscumpere moşia Boţeştii dela Băseanul. 
După 3 luzi de trăgănare vine Bâseanul şi varsă în visteria 
domnească fierăe 12 zloti şi închide procesul de protimisis. 

„_— Totodată Radul Vodă întăreşte lui Irimia Băseanul 
uricar stăpânirea ce o avea în satul Şofrâneşti pe Şacovaţ la Vaslui de pe jupăneasa lui Varvara, fata lui Petre Hu- hulea. Ce-i dreptul textul pergamentului e ros aici la nu- mele jupănesei lui Băseanul, Luind însă în samă arătările duc. din 7442 Iuli 14 (Surete şi Izvoude III, 307), vedem că nevasta lui lvimia Băseanul a fost una Varvara, care avea parte de moşie în Tăuteşti pe jumălate de sat. Dar edată ce ştim că aceasta Varvara stâpânea în Tăuleşti, o luăm că a fost sora lui lonaşco Hohulea, şi fata lui Petre Hohulea, cum ne vorbeşte documentul din 7099 (1591) dat in laşi de Petru Șchiopul (Ispisoace şi Zapise 1, 1, 106). „lata ce ne spune acest act. In 1591 se vede câa murit Petre Hohulea, căci în acel an copiii lui vin şi-şi impart averile. Petre Hohulea stăpânea la moartea Ini u- ceste moşii, sale întregi: Răceşti, Ferătesti, Răzina, Gea- mâna, Boloşeşti, Şofrăneşti, Novaci; jumatate din sate: Negreşti, Sloboziani, Tudora, Schei, Malinesti, Tăuteşti, O- prişeşti, Pascani a patra parte din a patra parte. La moar- tea lui Petre Hohulea au rămas 3 copii: Ionaşco, Măgdă- fina şi Vărvara. Petru Schiopul în actul său din 1591 în- tareşte partea fraților, iar Varvarei i s'a venit: Boloseşti Șofrăneşte, Novatci, 2/, Geamăn, 4 “Tăuteşti, Mălinesti ; Tot acolo n! se arată ascendenţii lui Petre Hohulea. Tatal au a fost Dumitru Hohulea dvornie; soţia acestuia a fost okia, fata lui Toader Tăutul logofătul, ficior lui Lon Tau- 
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tul logofătul lui Stefan cel Mare.—Mi-a trecut prin mână o 
spiţă de neamul Hohulea, cea mai mare şi bogată spiţă în 
mume, care mi s'a dat ochii s'o văd, ceia ce arată că nea- 
mul Hohulea a fost destul de mare în secol. al XVIa şi 
XVIl-a. 

Pe Irimia Băseanul îl găsim uricar între 1580—1610, 
'timp_care coincide cu moştenirea Varvarei de la părinţii 
“săi Hobuleşti. Urmași ai lui Gr. Băseanul se dau Jurăștii, 
si anume Gheorghe Jora biv suiger. 

—lu uriecul nostru se vorbeşte de o mulţime de cum: 
părături de moşii, sate întregi şi părți din sate. Pentru a 
ne da samă de câtă lume sa destărat prin cumpărăturile 
lui vom aminti că a desțărat 39 de ocinaşi în satele: Bo- 
teşti, Şofrânești, Tibăneşti, Răzina, Stoileşti, Crăciuneşti, 
“Glodeni, Dobroslăveşti, Scântee, Vultureşti, Nicoriţa, Miclău- 
seni.— Preţul tuturor acestor cumpărături au fost 300 zluți 

„ Boțeştii, 700 zloți Şofrăneştii, 50 taleri 4 Tibănești, 25 
taleri 4 Razina ; 25 ughi % Stoileşti; 20 taleri 35 X'fsX 14 
Crăciuneşti, 20 taleri %X'/sX% Crăciuneşti; 15 taleri 
35 XI1laX2$ Crăciuneşti; 35 taleri 2/+X 2% Glodeni (Tulova), 
30 ughi 4X% Glodeni; 26 ughi m Scântee; 12 taleri 
15 X4 X% Glodeni, 100 ughi &X'4X1/a Botești, 30 ughi 
14 XX XI 1% XU4 X1/5 Botești, 80 ughi 5 X% Vultu- 
reşti ; 300 zloți % Hilimoneşti (Nicoriţa); 20 ughi 12 pă- 
mânturi din 1laX 24 Mielăoşani. Total 1300 zloți, 171 taleri, 
si 201 ughi gaibeni. | 

” —Doc. e rupt la dată, aşa că nuse poate cet: slova 

unităților. Controlând însă documentele timpului reiesă că 

uricul nostru e din 7125 după 30 Mart şi înainte de 96 
Mari 7196. lată listele: 

1125 Mart 30, uricul nostru, 7126 Mart 26 

vel logofăt  Ionaşco Ghianghe „ po 

vel dvornie de Dumitru Goia Dum. Goia  Coste Băcioc 

țara de jos , | 
vel vornic de Nicoară „Nicoară Nicoară - 

tara de sus 
Parcalabi de  lucomi Nicula Nicula 

Hotin Jonaşco C. Roşca C. Roşca 

Parcalabi de  Ghiorghe Gheorghe Gheorghe 

Neamţ Ciolpan C. Băcioc Dumitru Goia 

Parcalabi de Manole _ Manole 

Roman Duca Duca Stafi 

Hatm. şi parc. Sturdza Mihul Mihul 

de Suceava
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Spătar Vasile Vasile Glig. Ciolpan 
Posteinie Bernat Bernat Bernat , 
Visternic C. Roşco Dumitrachi  Dumitrachi 
Paharnic Dumitrachi M. Furtună M. Furtuna- 
Stolni: Gheorghe Gheorghe Niculachi 
Comis M. Furtună Sim. Găuca Sim. Ganca 

CV 
705%. Huşi. Petru Vodă Rareş milueşte pe slugile sale Sava, popa Gligă, Magdalina, Sofia şi Tudora cu a treia parte din satul Cărbureştii pe. Rebricea cumpărat de bunul lor Staneinl de la Urâta nepoata lui Petre Iaţco cu 70 zloți tătărăşti, 

1 Macri Baie ani. Ilerpz BOEROAA, rcaapa 3ema(u 
e CEHA ANETOAM HAINA. BZCAM KTO HA HE RXSpHTP Han 
WTo(du .......) nernunin Haun casru Cazan Epa'r ere 
nona || anna m cectipa HK Mara aanua cnone Granun ... 

- « )ahuS u naemenuta sro Gozbina n ceerpuunua eu TSa... 
(oa. ) MaaoRaaui cca HĂ WCoBHOIO Matei Macri |] 
Adâii H NSPRPZAH iH EC HMZ W'T Hac o name (........) 
HY NpaAROob wrnuuiSu Hciipi&naie KSnemnos mon... ) wruz Hy GranuSa, up BOAITEAR rcaRamu Cmeaa nos || ReAu TpEPaa ACT tao Hanmk rac Bhia ( - . . ) Ca "renep nate- USR KpasSpenpiu. mp0 han KSnna Sus (.....) GOvanusan. wT &prira AcuRa Aaa Susa Idu ka || llerpz. a ceata AE- CAT BA4Thi Păvapetniă (.....) HM W'7P Hac OpuRA ca Ra- CEM ACXOACAI. AH noaoguna cea (..,... ) Bana rac Bia RomtkHean Ha Pzbpuua. ip ca || 'renep umar BpazeSpeyin, AA ECTE ca sk na... ) n. nous Fauru u cecrpu uk MMarAaanun cfioRom Granu(... . )Sca a nononuna wp roT$ TETEIS WacT cae to cer || ua weraan wr Suko Hy wr Kpera NONE He Mmaan (,....) ata. Ad ECTh HM Hă 'Tpu uacru, FANA uacr Aa scr Gan u Ea... Jerpn UX darAaaunu. d HAR APSraa uacr Aa ser |] cas (sic) namems GranuSaoRu camoms( ......) Aa sera Godin n ceerpuunun cn Toyaopu. MR Area up (... em nu patiSpkrom un Rzcen$ PAS nya || aro ca um naReper HăHBAHANIA  HenopSulenio. Huko (2 a anu a XOTap Ton noactunu wr TpeTot dac CEAC Hânmk( - )EBHua 410 ca Tenep Henoyior Kyaas- 
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Piti. AA ECT || ww Bacero OTApA WT PpEFOI UacT NOASRUHA 

(o... ) H UCackHHH TakWA WT "POTS TpETOI UACT CEAC 

AA EcTb(..... aan Aa €CT HY Ha "TH UacTH. 4 WT HHIDHN 

cTopo || un no craponsS yoTapS uokSAa H3 ghia wi... 

va... )TO ecTh B'Epa Hauusre TCARA Batuienncannare Mt Ilerpa 

RoE(. ... ) chw& reARaatni, lairama îi Greana n Boeran |] 

ruua. H Bipa Boiaph Hain. Rkpa nana 69... Jana 

Bopun Akepuhuka. pa nana Ierpu Rpasa. ekpa nana (.... 

„. )raneRaIk. BEpa naua XSpS un || nana Mnpona npakaaagoge 

ne( ....) HH npukanagoge HokorpaActniy. gkpa .... kare. 

săpa nana ........ |LBREpa Hană Aaa Bnerrapnuka. g'kpa 

Mâna... ghkpa nana .,.... naă lerpausa ......- . 

Mâna ...... kkpă mană Ilaaăa Romnea. n pa || oyeny Bo- 
fApO9R HaNiHY MOAAABCKHX BEARH . , . . HBOTA KTPO BOVALTA 

TCNApZ Hate BEMAH MOAAAE . . . . . . HAN W'T HALIETO POAJ, 

HAH NARh BOYVAROTO BA H3BE || 96TH PCNAPEM BH'TH Hate SEAMAN 

MOAAGECEOH . . cc... pSUIHAn  MAEro AdHia HU NOTKPKALNIA. 

AAN... Kpentat BaNSĂE ECMRI HM Ad H DOTRPZAN |] au 

SA 19 ECTh HA pPARAĂ WTHHHA. A HA BOALIEE . . . "POMS E&- 

ceMS EniucUncaHnoMS. ReaEan ccatni Mariran$ aoroberS nuca Ti 

Hi naw$ n |] uarn upug'benTui neem$ aucrov năulemop ..... 

iMuyanaz Hoppa o XScek, Bar FsHa,... A. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, 

Domnu țărei Moldovei, (instiințare facem cu) aceasta 

carte a noastră tuturor, cui pe dânsa vor căta sau 

cetindu-li-se (o vor auzi, adică pe) aceste adevărate 

ale noastre slugi Sava şi fratesău popa Gligă şi 

sora lor Magadalina, copii Stauciului (nepotii Stan- 

ciului, şi semintenie lui „Sofia şi nepoata ei de 

soră Tud(ora). miluitu-ne-am noi spre ei cu osebita 

noastra mila dat-am și am întărit noi lor de la noi 

în a noastră (tara a Moldovei) a lor direaptă ocină 

si direase de cumpărături ce a (avut) tatal lor Sian- 

ciul de la părintele domniei mele Stefan Voevod a 

treia parte de sat anume unde a fost (Comeanel pe 

Rebricea, care) acum se numește Crăbureştii, care
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la fost cumpărat un(chiul lor) Stanciul de la Urâta 
fata Malei, nepoata lui laţco Pelru, dirept 10 zloți 
lătărăşti, (ca să le fie) lor şi de lu noi uric cu 
toate veniturile, iar jumătate de sat (ce mai sus. 
scriem) anume unde a fost Comeanel pe Băbricea) 
care acum se numeşte Crăbureştii sa fie slugii 
noastre (Savei și fratelui său) popei Gligâ şi suro: 
rii lor Magdalinei, fiii Stancitului nepotii Stanciului) 
pe deantregul ; iar jumătate din aceea a treia parte 
de sat ce le este lor rămăşilă de la unchiul lor 
Cristea, căci că n'a avut (din trupul său) copii sa 
le fie lor pe trei părţi; o parte sa fie Savei şi. 
(fratelui său popei Gligai şi surorii lor Magdalina, 
iar cealaltă parte să fie slugii noastre Stanciului 
însuşi, iar (a treia parle) sa fie Soliei şi nepoatei 
ei de soră Tudora, lor şi copiilor lor (şi nepoților lor și stănepoţilor lor şi răstrănepoţilor lor și la tot neamul lor ce li se va alege mai de aproape 
neruşeit nici (o dănăoara în) veci. Iar hotarul ace.- | lei jumătaţi din a treia parte de sat, anume (unde a fost Comoanel pe Ra)bricea, care se chiamă acum Crăbureştii să tie dinspre tot hotarul, din a treia parle jumătate .... şi jumătate iarăşi din acea a treia parte de sat sa fe... „însă să le fie lor pe trei părți, iar dinspre celalte părți pe vechiul hotar pe unde din veaca (îmbtat. lar la) aceasta este credința a noastrei Domnii mai sus- scrise, Noi Petru Voevod, (şi “redința preaiubiţilor). fii ai domniei mele Ilieş şi Stefan şi Constantin, şi ere- dința boerilor noştri, credinţa cumisale Efr(im Hu- rul, credința dumisale) Borcea dvornie, credinta qu- misale Petre Craăcu, credința dumisale (Sturza şi a. dumisale Moghilă parcalabi. de) Hotin, credința qu- misale Huru și a dumisale Miron parcalabi de. N(eamţ, credința  dumisale Şandu şi a dumisale Tâmpa) parcalabi de Novograd, credinta dumisale (Petre Vartic portar de Sujceava, credința dumisale 

 



-— 135 — 

(Jurie Spatar), credința dumisale Dan visternicul, 

credința dumisale (Maxin Hrăbor postelnic) cre- 
dința dumisale Pătraşcu (paharnic, credinţa) dunu- 
sale (Negul stolnic), credinta dumisale Plaxa co- 
mis, şi credinta tuluror boerilor noştri Moldovineşii 
a mari (şi a mici. lar dupa a noastră v)iață cine 
va fi Domn tarii voastre a Moldaviei (din copii 
noştri sau) din alt nostru neam, sau pe ori-care 
altul Dumnezeu îl va alege să fie Domn ţării noas- 
tre a Moldaviei, (unul ca acela să nu) slrice a noas- 
iră daanie şi îutăritură, ci (mai vârtos să o înlă- 

rească şi să o împu)terească, căci ca noi le-am dat 
şi întărit lor, pentru căci este lor dreaptă ocină. 

lar spre mai mare (tărie şi putere) a tot ce sa 

scris mai sus poruncit-am noi (la al nostru credin- 

cios boer, dumnealui) Mateiaş logofăt a scrie şi a 

noastră pecete să acaţe la această carte a noastra 

(a scris) Mihaila Bovrra în Huşi la anul 7054 (luna...) 4. 

— Uricul original] Yam avul de la răposatul Arghir 

Cuza din Negreşti. Surele şi Isvoade IX, 639. După lip- 

surile sale se vede a fi fost foarte rău ţinut; însă s'a pu- 

tut complecta întorsăturile prin repetarea contextului. Pe- 

cete mare atârnată cu șnur de matasă roşie. Se ceteşte: 

+ nsuana Lw Îlerpa BROEROARI POCNOAAp BeMati MOAAaRekoH, Cap 

de bou. . 
— Dania și întărirea lui Peiru Rareş are 2 pârţi: o 

jumătăte din satul Cărbureşti o întăreşte numai copiilor 

Stanciului, fiind cumparătură în familie ; iar altă jumatate 

din a lreia parte, rămasă lor de pe unchiul lor Cristea să 

se împartă în trei părţi: una o ia Stanciul, alta o iau co- 

pii Stanciului și altă parte vara lor Sofia şi Tudora ne- 

poate de soră, copile de alt frate a Slanciului. 

Stanciul, tatal Savei şi a popei Gligă şi a Magdalinei, 

a trăit supt Stefan cel Mare; ela mai avut 2 fraţi, pe 

Cristea stărp, şi pe tatăl Sofiei şi a mamei Tudorei ; Pă- 

rintele lor a fost Stanciul cel bătrân care trăeşte pe la 

1450, când şi cumpără moşia Căârbureştii de Ja Urâta, fata 

Malei, nepoata lui Petru laţeo. Deci documentul nostru ne 

vorbeşte de 6 generaţii de proprietari în Cărbureşti îna- 

inte de 1546: 1). Sava şi alui, 2). Stanciul, Cristea.
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3). Staneiul cel bătrân; 4). Urâta, 5). Malea. 6) lațeo Petru. 
Socotind că cel de al 6-lea rând de proprietari abia intră 
în 1546, în Cărbureşti, ceilalți au siăpânit satul Cărbureştii 
în curs de 150 de ani, In adevăr de Jafco găsim amintiri 
în documentele dintre 1407-—-14]7, supt Alexandru cel Bun. 
Din faptul că'l gâsim pe acest laţco (Petre) proprietar pe 
Rebrice, urmeazii că era boer din ţara de jos. Documen- 
tele dintre 1407—1410 îl dau ca boer fără litiu ; însă în 
cel mai vechiu act din 6908, aflător la Epitropia Sf. Spi- 
rideo, îl găsim pe Iaţeo ca diac... (Ispisoace şi Zapise ] 1, 9). 

— Fac Bhiaz Romkuta na Pa&pnua. moca Tenep HMEUSIOT 
KpatSpripiu.— unde a fost Comeanel pe Răbrice, care acum se numeşte Câărhburești. Pe lângă forma cu rotacism căr- bure, cărbureştii uricul nostra ne vorbeşte de inceputul sa- tului Cărbureştii. Cu mult înainte de lațco Petre diac. irăia pe Rebrice unul Comeanel, boer de țară, ca atât alţii, care si-au legat numele de văi, sate şi oraşe. Aşe- zarea lui şa luat numele de Cărbureşti. 

-— Boerii lui 7054 sânt cunoscuţi, căci sînt foarte multe documente date din acel an. l-am întregit. 

CVI 
7120, Julie 8 Zărgor. Radul Mihnea Vodă dă şi întăreşte lui Mogoş logofatul cumpărăturile sale de țigani şi ocini în satele Ca. lugareni, Câmpinenii şi Strâmbeni, în somă de 7800 aspri din care 4100 pentru ocine şi 5709 pe î țigani şi ţigance, 

i Mi(n)alo)evir afoir Iw Paa(S)a RoenoAa n r(o)e(no)a- (n)uz Bacon semas &rrppo Baakiuetoe. c(n)uz AoBpar(0) n noxeu HO || Muyne noeoas, AABATP r(o)e(no)a(er)e(a) mi cil non(E)- aenite r(o)e(ne)a(er)a(op) mu. casr(u) r(e)e(ne)A(er)a(a) au. Morom aor(oer). u cae c(u)uotu eaw | eanun ua BSa, npinterrur. tao Aa MS ccr wru(u)ua $ cea(o0) Bzavr(z)penin. i $ Bamunnenin |] dan. Ata dloucu c(ujua Sapnuier. BACAĂ WT CA H W7 urat. H AGara cae EMHOPPAA n WT BpoA || ne cxe RSAHnulu)  wr TEME, H WT  CEAdAHI CEAOE Hi wrp NCCBVAE WT YoTap Ac XOTap || none nonnua ec cavr r(n)e(no)a(er)a(a)mu More ao- r(ogera) wr na Aoucu c(H)ua SapnipeR sa tat || aenpin roroRu.u NaK NORYNHA cavr r(o)e(no)a(er)a(a) mn Moro aor(oăera) wu(u)uz S Kzavr(z)peniu un v Bzmnuneniu || Aea Grposa. c(nuz Braape- AER RACAX WP noa un WT ut. Hi wr AEAVA czc RHROCpAAY, H W7 CEAA || Anii CEAOR. Rape EAHKA CEXTHT  H36par. 34 FR ac- 

 



— 137 — 

(nph) ror(onn). n nak nokwna er cavr r(o)e(no)a(er)a(a)an |] (wr)- 

u(u)uz S$ cea(o) Grpangetin. Azaa Baaavasa n Cranuta Gra- 

Hoatip. c(n)uz "FoapepoR. Bzcâg wr noi ||u wm rep. Hi wr ce 

Adăniți(£) cEA9R. H CZE AEAVA ce BHHOFTAAV. H WTP NOBACON 

XoTapom 34 Tar |! ac(npu) ror(okn). Banc Bha ecr nokSnua dio- 

roiu acr(oăera) cie gnuipeu(e)hie w(r)u(n)uie. cps wr Np'EKAE 

&pbmu wr ip || anni Paanpa Boegoa, Illepăan no Bpkai Ba rada ia. 

H Bă Hstoac. H uak notvnna cavr r(o)e(uo)a(er)a(a)asn || Morom as- 

r(oerz). cane unran non Îlăpak. we na decucin c(H)uz 

Sapiieă 3a Fa ac(npu) ror(ogn). n nax || noxSana Morour ao- 

r(obera) cana uHrankz Han Grana. n cz Azipepe n. 

| wrna Paaya c(n)ua xvnannure Mapirat wr Dpnkvpenu. 34 

Pau, ac(npu) ror(ogn). n na noknua || Moro aor(oera) cana 

unrautza Ham Hera. n Azinepa um Mapra. wr ua HanwT Ilas 

tan || sa w ac(npu) ror(onu). ee cer nova doro a0- 

r(oderx) cir unrann cxt(e) Bnmuncatnu. npui ARH NOKOH |] Har(0) 

poairrea rfo)e(no)a(er)a(a)mu.cer(0) paai AAA0X r(o)e(no)a(er)a(ajatu 

cil Ruuipea(euie w(7)u(p)uu n WHrani, TaROX Ad ECT w(r)usuie | 

H UHTANH BA WXaB HHM H C(H)HOBU HM W BHIPE HAM NpEBHOUE- 

TOM Hu Wr Ro(e) nenoTkegei(0) || nopnaao r(o)e(ne)ațer)a(a)atn. 

CE CREA, EALE NOCPABateM r(o)e(no)AcTa(a)i4. Xvuan Ovaopa Beau 

Ban. n KSnan EunTua Bea ABop(nntka) || n xsnau Nuxa Bea ac- 

r(odera). n KSnan AAA Bea ener(itapunsa). n Snan Kp(u)c- 

“vk Rea. cnar(asz) n Snat Bparva Bea Roane || n 2xSiau Iana- 

IT Bea croa(nkz) n Snai ASNSA ca nex(apnuks). n XSnan 

bork REA nOCT(eAHHk2), He(npagHukz) Avanrpr:sPopn ao(ro- 

era) || une GTantva aor(oderz). 8 Tiputep R(4) M(a)e(e)ua 

aie îi Anu. || dr Saam ac n(u)uk rex(a)uar(o) e(z)nkr +3pr. 

3 Iw PaASAz ROEKOAA MACTII BOXE PENOAAPĂ H rehAnh, 

Cu mila lui Dumnezeu lo Radul Voevod i 

domn a toata tara Ungro-Vlabiei, fiul bunului şi ră- 

posatului Mihnea Voevod, dă domnia mea această 

poroncă a domniei mele slugei  domiuiei mele lui 

Mogoş logofăt şi cu fii lui câţi îi vor veni, cum 

să-i fie lui ocina în satul Călugăreni şi in Câm- 

pineni, însă partea. Moisei fiul Udriştei din. câmp şi
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din pădure şi dealul cu vii şi din vaduri cu ape 
din Telejin şi din vatra satului şi de pretutindere 
din hotar, căci că la fost cumpărat sluga domniei 
mele Mogoş logolat de la Moisa fiul lui Udrişte 
drept 1300 aspri gata. N 

Şi iaraşi a mai cumparat sluga Domniei mele 
Mogoş logofatul ocină în Călugăreni şi în Câmpi- 
neni, partea Stroei, fiul Buzdrelei toate din câmp 
și din pâdure şi din dealul cu vii şi din vatra sa- 
tului ori cât i se va alege divept 1500 aspri gata. 

Şi iarăşi a mai cumparat sluga domniei mele 
ocină în satul Sfrâmbeni, partea Vladului şi a Stan- 
ciului şi a lui Stanomir, fii lui Toader, toate din 
câmp şi din deal şi din vatra satului și cu dealul 
cu vii şi din tot hotarul drept 1300 aspri gata, 
căci că a fost cumpărat Mogoş logofatul aceasta de 
mai sus zisă ocină, înca de mai înainte vreame din . 
zilele Radului Voevod Şerban, pe vreme de răstrişte 
şi de nevoe. 

Și iaraşi a mai cumpărat sluga domniei meule Mogoş logofat un tigan anume Țarlea, de la Moise fiul lui Udrişte en 1009 aspri gata. | 
Şi iarăşi au cumparat Mogoş logofătul o u- Sanca anume Stana şi cu copii ei anume ..... de la Radul fiul jupănitei Maria din Frijureni drept 1900 aspri gata. 
Şi iarasi au cumpărat Mogoş logofatul o U- ganca anume Neaga, şi copila ei Marga de la leu din Ploieşti drept 800 aspri gata. Incă a mai cum- parat Mogoş logofătul acești tigani ce mai sus sînt serişi în zilele rapâosatului părintelui Domniei meale. Drept aceia dat-am Domnia mea aceaste de mai sus zise ocini şi țigani, ca sa-i fie ocini şi țigani de ohabă lui şi fiilor lui şi nepolilor şi străvepoţilor, şi de cătră nimene nici odănăoară (sâ fie) neclatita dupa poronca Domniei mele. Aceşti marturi punem Dom- nia mea. Jupân Zador mare ban, şi jupân Vintilă 
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mare dvornic, şi jupân Nica marele logofăt, şi ju- 
pân Dediul mare vistiiarnie, şi jupân Cristea mare 
spatar, şi jupân Bratul mare comis, şi jupân Pa- 
naiot mare slolnie, și jupăn Lupul mare paharnic, 
și jupâu Fotea mare postelnic. Ispravnic Dumitru 
logofat al doilea. A seris Stanciul logofat, în Tărşor 

în 'uba lui lulie 8 zile, de la Adam pănă acum în 

al 7120-lea an curgător. 
Iw Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu Vo- 

evod şi Domnu. 

Originalul hărtie ; acta Ciorăneanu. Pecete aplicată 

în ceară pe hărtie romboidală. Se ceteşte : lw PaaSaz. 

ROEROAA BXIIO MacTito roenoA4p Semae Baauikes. Marca Sf. Im. 

păraţi Costantin şi Elena. Surete şi Izvoade IX, 64. 

CVII 
1138 April 18. (1630). Bucureşti. Leon Vodă întăreşte lui Mo- 

goş vatah cumpărăturile a 9%4 pogoane vie în Jigoreni şi Folteşti şi 

a 5 slânjini ocină de la 8 răzeşi în preţ total de 1640 aspri. 

+ MnaccTire Boxiae Îw lewh BROEBCA H POocnoA4pă 

eacen 3eman XSrrpo-Haayiuekon. n cilă xeaukaro npkA- 

ACBparou nskounare Lw Gian BOEROAA. AABAT POCNOACTEAMH. 

ce ORE Arie POCNSACTRAMH || CAŞrH roene Ac TEAMA Morou RATA- 

-XVA MW €A CHHORE €AHUH EMS Bor AdcT, ARO Ad Mc Wăns$. 

ev Xaropann. an WT ALEA Raaaoa Vuwpota. ARE no 

POAHE 34 RHHSTBAAS. tr Abava zropannacp || nonue scr 

nokrnna doro EBTAXVA WT7 Haa, HaaAcVA Ypwpoba wT 

Xizropauni Sa ac dcnpu POTOBH. H €%C Banc 8ă HpEAattie Ha 

prka Aăorom BATaAk. H IBOAAA WHH Sa CECHM AEP BROato Bea || 

EAHA CHAWCTIE. H Mk NOKVAHA Aorou BRATANVA. SAHA UEABpATE 

sa ukauna Naki Wr Hăă, RaadAA 34 fi aenpn Peregu, u ugo- 

Aaăii Ba CROHM ACBpe BOA BE EAHA cuascTrie ca vsuanie || 

Rzekai AEriaIOAt, îi AC BAH Sa NPOAANIE Hă ps diorom 

BRATAXVA. H Dak NOKSNHA Morom aA4TâX FAHO Noro 34 BHHO- 

TpaASy H ce nOAWEHH CrAH%rHA Să wanv v zropani  WT 

YOTAp A XoTap WT  MAAKH ÎL AaAo BBEX Fame, wr noa n 

WP ISA... AARAO.... NONE CT NOKVIIMA Moro BZTARVA wr
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HaA, Granuva Rorepuk wr 2Earepaun Sa vii acnpn rorenu. 
TAXE WTHa ciH Noron BH& £ || ipez €AHe usakpara aa ikannz 
Haaa Morom EzTragta wTr aa, Oranuiea Roroputk wr Xaro- 
păi 3a BR n nphAaa Granarca cie WTUHHE WTPRI 34 CROHA 
A0Bp9 BOA!O BES EANO || chawerie. cc v3HaHiră RBCEMV AEPIAUIOAW 
H Cac Bânne Ba NgoAanie HA pr Moro RATAXVA. 1 cz MHosu 
cR'EaiTeaile Haume Îwn iaca wr Aaropani. n Bpareatu cu He- 
RAK u Baaaya nocreanuE. Aaaa uizrpap || Bpaunn uz'r(p4p). 
GHMEApH NHTap BHk CTOAHUK u GnupiAwn awroger. n nak ne- 
RVuMA. Aorem BATava eAno noron za RiHorpaAor. v ASaro- 
BANI n CAC EAHA UARPETE, H €XC NOAWRIN 34 Ceea 3a wav 
WT BOA HWT uim ju wr Boa. n.wwr none XOTApwA. Wave 
WP MAARH AAXAC Bp2[ RâMEHH. Wr Haa, Gdnpt un Granura 7 
Aaropann. sa VĂ acupu roroRu. n npoAza GOnpk u Eranura cie 
MOTOR Bă KIHOTpaAoy n căc HoawRili 84 ceea 3ă || wrunur. 
WHH 34 CROHM AOEpO BOA czc vânanite Racka &paTiraM cu 
H d AMETIANIOA H czc sanne aa NPOAanie na pro doro B%TAy. 
H C&C MHoSH cRhkAiTsaie HauM Nota wr Aaropauu. n âvnva IO3 || Bata. n Aanura awr. ww Ilzpzraui n Cnipiacn awp. un HAR nORVIIHA Moreni BATA. WT uaA, Baaacva Uhwpobawr 
ASzropann. ARk noroane 34 EHHOPpAA, Hi cae Ano cex(enz) Bă WTUMHB WTA MAakK MAKĂE Ep Kamen, lu npopaa Eaa- „ASVA cin nNoroane n cae WTUHHV. Hăce ECT kHiuinne. 84 c&oua A9BpO BOA BE3 Hi EAHO Ha ciawerie Sa Fa. n nak nokvuia AAo- PSI BATAR W7 HaA, GumeApu wm MATOPAHH EARO NOrou ga BMHerpaa,9y i || noawaun sa ceea aa WTUHHIY WT MAARZ AaKAE R(P3X Ramenu). wm Haă, GumeApu sa. Ve acnpu roronn. u HIBOAdA Gumeapu wr aa ckona ACEBO ROAIO BE3 EAHa chaocrie cae va- HaHitO Back AMeritauuoM u cze | 3anne sa npoAanie na pvR Moro FATA. H cae MNOSU ck'kAi'Teais HâHâtu. Gnipiaon awr. HAT XSaropanu Nogak n wm lpw ., na Aparva n wr Iizpa- taHH Aauuta awr. u wr Aznemn Xpisa noer. n Hekvaa noer. N Gaga |] IzTpapia n wr Praa Bicap nek. n na nokvnia do- POI BETANVA wWP Hap, Baaaoya Iosmankz wr Xazropann. no- A9BHH Să noro wkainz. wr raag BÎNOTPAAO Tepe CĂTROpHA KVKIEB, N9 cit noAwRiH 34 uoren WRaHHZ 3a %î |] acnpu rOToBA. H npoAda Rasava Ilosazu CIO noawBHn 34 uoreu W&anHz. wny 
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Bă CROHAW ACEpO BOA. n cae Banii 34 NpOAanie Ha pvk dMo- 
PONI RATA H cRe AHOSH cREAITEALE Hate, Wr ZKaropatu Iwu 

Exka. n Bpar cu |! Moga n Granura Boroputk n Guaeapb n 

Faaavya Hu Granuta crea. n GnipiaAon. n nak nokvnia doro 
EXPAX Wr Haa, Mana cuuz Gran wir ĂSaropan EAno noroui 

BA BHHOPBAAS AAC WT VE THP&H, W CAC NOACRHH |] 8 ce- 

END WTUnuz. WT XOTAp AC XWTap WT AARE AdKAO EPA 

RAMEHA. WT RCA H WTA. Wr Ha, fanz Sa Fat. Hi NpoAaa 

auz wHn 34 cROUM A05pO BOA ca y3Hanita Racu BparTi- 

IAA CH HA AMLIAIUOM WT rop H3||Aca. n wrkpacr avere. 

H eze Banne Ba npoAanic Ha pt Moroeni u&TAg. H cac MHoSU 

ckbaireale Han wm Ppeizpui Paaya nek. n wP PaTYHA, 

Tvacp awr. n wWTr Gaztuk Auxae IOanamu n Kpzaisn Bzazpa- 

wa. wr Bzabuu || un Hogas u ijleya n Cepre, n wm XSare- 

paun 'Tyacpan n CTaHHMHp AWr. Hi HAR NOSIOHA fhorom Bz- 

max. wm nâa, mona Grouta w7 oare H WT HAA, CHA 9 

HepoHua. EAHO NOroH H NOAORHH BA  BHHOFPAAV H CAC | canoe 

CE RERO 34 WTUH WWT NCA H WP IM H WT KA, N WT Ie 

KAC. XOPABOMY Hi WT CEAaArAțiE CEAWE. AAC WWW  RAMENA AC 

MAARZ. W'7 [OTAp AC XOTap WT Had, Nona Gronta un W7 HAA, 

ciia eo Heronuz 3a Faă aenpurerogu || n npoaaa nenă Grponka 

u ciia Heonua ci noron Hi NOAWBIN BA EHHOPPAAV H cae ci 

CEREUZ SA Wâăz. WHU BA CROHAM AOBDO RSA BESHI FAA CHAWe- 

mie exc yananie Ra&CkM BpATIAM CH. Hi d ME | Fiauom wT rep 

43 Aca 4 wrkpzcr Merei Hwr apa, i(o)e(uo)a(er)e(a)an. n 

kiabypoa &(o)e(no)a(er)e(a)mi n Baunce 34 npoaânis ua pi Moreii 

BETA îi Cac MHOSH CBBAITEALE HAMME EPVMENVA Vepacum w7 

ta, cfa Monacripe BpBuVA [un nona Aaaann. n Hocrk gin 

ERA ca. i Granita AWT. H Hucrwg awr. H (GTanuia crea, 

CEFO PAAIi AAAOXOM r(ole(no)a(er)a(a)au Moreu R&TAN. H cae că 

£ro EANUEAY BOL HpÎNVETIT, TAKOK Ad CVT em wrunnyf. Ak- 

AHUNY Hi EX || WXaB HA, H CHoBE AA, n &uykom cu n upkBui- 

UETOM EFO. Di HEKOPORAE HENCKCAEBIALE Ho wpizate r(o)e(ne)a(c7)- 

B(a)mu. cex(6) c& RAT eAis NOE TARAEsM r(o)e(ns)aler)e(a)mn. nau 

Xpisk nea Ateptut” n nat FAdAjra REA AT. n nani EĂnaxe 

Bta kicr. || n zwynan AhiXo Bea cnaT.. Hi XV Nât Di vular Rea CTOAHHK. 

H yuna  By3ecRVya BsA FROM. H mwynân  FacHaie BEA NE, i
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Xynan SlacăanApi FA NOCTEAHIK H He. Easăa REA awrodber. n 
Hanncak a3 (Manoac [paz RZA Ha CToA PPAAV Îykyperpu Mea 
finpiaie Hi Aiic. |n ww Aaaa 40 uuk "PERVIuAro AETom Fapan 
H WP pOAEKCTEA XEa azAkr tak. 

Iw dewu RoegoAa. 

Cu mila lui Dumnezeu lo Leon Voevod şi Domn 
a toată ţara Ungro-Vlahiei, şi fiul marelui şi prea 
bunului şi răposatului Io Ştefan Voevod, dă Domnia 
mea această poroncă a Domniei mele slugii Dom- 
niei meie lui Mogoş vatavul Şi cu fii câți îi va da- 
rui lui Dumnezeu, cum îi dau lui ocina în Jigoreani 
insă din partea lui Vlad Cioroiul doao pogoane de vie în dealul Jigoreanilor, caci ca le-a fost cum pă- rat Mogoş vatahul de la Vladul Cioroiul din Jigo- reani drept 1200 aspri gata, şi cu zapis de vanzare la mâna lui Mogoş vatah, şi l-a vândut el de a lui bună voe fără nici o sila. 

Și iarăși a cumpăral Mogoş vătahul o cetvărtă de ţelină tot de la Vladul drept 120 aspri gata ŞI a vândut de a lui buna voe făra nici o silă cu știrea tuturor megieşilor şi cu zapis de vânzare în mânule lui Mogoş vatahul. 
Și iarişi au cumpărat Mogoş vâătah un pogon de vie şi cu jumătate de stânjen de ocină în Jigoreani din hotar în hotar din mlacă până în vârful pietrei, din câmp şi din pădure caci ca a fost cumparat'o Mogoş logofătul de la Stan- ciul Cotorcea din Jigoreani drept 450 aspri gata; iar la acest pogon a mai fost avut o cetfarta de telina  Mogos vatahul de la Stanciul Cotoreea din Jigoreni drept 120 (aspri) ŞI a vândut Stanciul această ocina de a lai buna voe fără nici o sila şi cu Ştirea megieşilor şi cu zapis de vinzare în mâ- nule lui Mogoş vătah şi cu mulți marturi anume Bilca din Jigoreni, şi fraţii sai Novac şi Vladul post. Malea şatrar, Craciun şatrar, Simedru pitar biv stolnic, şi Spiridon log. 
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Şi iarăși au cumpărat Mogoş vatahul un pogon 
de vie în Jigoreni şi cu o cesvărtă şi cu jumătate 
«de stânjan de ocină din câmp şi din pădure şi din 
apă şi din tot hotarul, îmbele din mlacă pănă în 
vârful pietrii, de la Oprea şi Stanciul din Jigoreani, 
drept 450 aspri gata, și a vândut Oprea şi Stanciul 
acest pogon de vie şi cu jumătate de stâujen de 
ocină, ci de a lor buna voe cu știrea tuturor fra- 
ților săi şi a megieşilor și cu zapise de vânzare în 

mânule lui Mogoş vatah, şi cu multi marluri anu- 

me Novac din Jigoreni i Lupul Izbaşa, i Danciul 

logofat din Parăiani, i Spiridon logofătul. 
Şi iarăşi a cumparat Mogoş vatah de la Vla- 

dul Cioroiul din Jigoreani doao pogoane de vie şi 

cu un stânjan de ocină din mlacă pănă în vârful 

pietrii şi a vândut Vladul aceste pogoane şi cu o- 

cina care-i scrisă mai sus de a sa bună voe fără 

de nici o silă drept 1300 (aspri). 

Şi iarăşi a cumpâral Mogoş vatah de la Sime.- 

dru din Jigoreni un pogon de vie și jumătate de 

stânjen de ocină din mlaca pănă în vârtul pietrei 

de la Simedru drept 700 aspri gata şi a vândut 

Simedru din a sa bună voe fară nici o silă cu şti- 

vea tuluror megieşilor şi cu zapis de vânzare în 

mănule lui Mogoş vatah, şi cu multi marturi anu- 

me : Spiridon logofat, şi din Jigoreni Novac şi din 

Pro...că Dragul şi din Parăiani Danciul log. ŞI 

din Mănești Hriza postelnicul, și Necula post. şi 

Sava şătrariul și din Ruda Kisar peh. 

Şi iaraşi au cumparat Mogoş vâtah de la Vla- 

dul Pozmănca din Jăgoreani jumatate de pogon îe- 

lina din capul viei ce au fost facut'o Cuchiev pe 

această jumătate de pogon drept 300 aspri gata. 

Si au vândut'o Vladul Pozman această jumătate de 

pogon de telina el de a sa bună voe şi cu zapis 

de vânzare în mănule lui Mogoş vatah și cu multi 

anarturi, anume din Jigoreani lon Baăca, și fratele
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său Novac, şi Slanciul Cotorcea, şi Simedru şi Vla- 
dul și Stanciul stolnic şi Spiridon logofatul. 

Şi iarăşi au cumpărat Mogoş vătah de la Ma- 
nea fiul lui Stan din Jigoreni un pogon de vie, dar 
din funia Ghigăi și cu jumătate de stânjen de ocină 
din hotar în hotar din mlacă pănă în vârful pietrei, 
din câmp şi din pădure de la Manea drept 1200 
aspri, şi a văndut Manea el de a lui bună voe cu 
știrea tuturor fraţilor săi şi a megieșilor din . deal 
în vale și din locul dimprejar, şi cu zapis de vin- 
zare în mănule lui Mogoș vatah și cu multi mar- 
turi anume, din Frijăreani Radul peh. şi din Ra- 
tundul Tudor logofat, şi din Slanic Mihai luzbaş, și 
Crăciun călaraşul din Valeni şi Novac și Şieful şi 
Gheorghe şi din Jigoreani Tudoran, şi Stanimir log. 

ŞI iaraşi au cumpărat Mogoş vatah de la popa 
Sloica din Folţeşti şi de la fiul său Negoiţă, un po- 
gon şi jumătate de vie şi cu un stâujen de ocină din câmp şi din padure și dintrapă şi din tot ho- tarul şi din: seliște satului, însa din vâriul pietrei 
în mlacă din hotar în hotar de la popa Stoica Şi de la fiiul sau Negoiţa drept 1800 aspri gata, ȘI a vândut popa Stoica şi fiul sau Negoiţă acest po- gou şi jumatate de vie Şi cu acest stanjen de ocină el de a sa buna voe fară nici o silă cu ştirea tu-. turor fraților sai şi a megieşilor din sus şi din gios. şi din locul demprejur și denaintea Domniei mele. ŞI am văzut Domnie me Şi zapis de vânzare. in mănule lui Mogoş vatah ŞI cu mulţi marturi a- nume egumenul Gherasim de la sfânta mănăstire. Cărnul, şi popa Mladin şi Costea biv vel slujer, i Slanciul log. i Nistor log. şi Stanciul stolnic. Pen-. tru aceasta dat-am Domnia mea lui Mogoş logofat Și cu fiii săi câți îi va dărui Dumnezeu, ca să le. fie lui ocine, moşie şi de ohabaă lui și fiilor. lui, și nepoților săi, și străuepoţilor lui Şi de cătra nimene neclătită dupa zisa Domniei mele. Aceşti marturi a. 
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pus Domnia mea: Jupan Zlrizea vel dvornic, şi juz 
pan Vladul vel logofăt, şi jupăn Zanachie vel vist. 
și jupan Miho vel spatar, şi jupan Mugat vel stol- 
nic. şi jupan Buzescul vel comis, şi jupan Vasilie 
vel paharnic, şi jupan Alexandri vel postelnic, şi 
ispravnic Vladul vel logofet, şi am seris eu Manole 
Gramă, în cetatea de capitală Bucureşti, luna Aprilie 
18 zile, şi de la Adam pănă acum anul curgător 
1138 şi de lu nașterea lui Hristos anul 1630. 

lo Leon Voevod. 

Acla Ciorăneanu. Surete IX, 647 şi XIV, 330. Pecetea 
cupriade inscriplia : + lw Anvn RogoAa cu I[lean Boetoan 
FRI Macri. —mlacă (Ma4ks), de la maak, Ataaka, 0, tepidus, 
lau; a1AaKA. Kao CAATHHA, TAXE BOAA NHUPTH H3 BEMAE (OHIji4AHHA) 
wasserboden, terra aquosa (ubi aqua prosilit. 

CVIU 

7144 Octombri 23. Mateiu Vodă Basarab, învoeşte şi întăreşte 
lui Mogoş logofat cumpărăturele făcute cu 1300 aspri în Strămbeani, 
ot Prahuva, de la fiii lui Toader; au fost 3 procese pentru această 
vînzare. 

+ Muaoverii Boxie ww Marele BOEROAA H POCNOAHHZ. 

Excon atm Srrpo RAaţiticROE. EHSK REAUKArFO H CTApare 

“NOROHHATrO Îw Hacapaân BOEBOAA. || AataT rocnoAcTrgamu 

cie NOBEAciE POENSACTRAMH, cASr roenoacreamn Mioroiiuoa aw- 

roder. wr IIzSasiii. H CRC CHHOKHC EAHIIH ETC BOT AApOBAXS, 

tao Aa MS ccT wunnS 5 ceao || S Grrpamakun. Ba czA- 

cr &9. pax. am Ata Basa Sac. H a Eparomci GranibAwE. 

H Craucaupof, ciin TOaAHpoE. AFA HAL BACAŞ, WT NOAR. 

H wr tuSata || wm A BaSa czc Aosit. H WT7 CEAdAIIpE CeAsR WT 

NOCXSAi. Bape taia CEXTIT M3BpAT WT 1p63 BAC XOTAROAM, 0 

neke ccm nokSnia Moro awroder. ci BHuui || peucha wunHS. 

wr tai, Baaasa. si wr Granua. n wr GTanoatp. ci Loa- 

AEpok vw cea wr Groza. 34 Fă? acnpi POT. WBâue Ad ce 

anaer wr Grpămăa || 3 Aazr. Aopu S Baa KopBSAwB. AS um- 

BOR. Coke Ha ROa. Batete cer BHa NOKSuna doro awr. 

cia wunz. cete WT npEAc BpRa. WT i1pHi AHiE || NORonHnOA 

Hlegăan BoiBoa. No RpRME 34 PA4AHO. HI Bă HEEOAR. dI9- 

Şurete şi Izvoade V 10
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TOM RBAd ECT BHA NARHA Bă ANiE POCIISACPBS EMS. 4 PaaSa. n 
Aaa win Ba3Agnroy || n9Sy npea, IHlepau BROEROA,. Hi NOIEA 
ECT “Pepe ca npkuieer 3a anu$. eze Aioreiu Awr. H enut naptw 
ne derem awr, Kako Her HX cer BZenpatuarp. Koro Ad Ec7 |] 
nox&nua Moro ajrwăer. cia wunS ma ka oa  Illepăan 
EOEKOAA TOCNOACTROEMS. FAEAGA ECT îi CVAIA NC MpaRa, Î N0 3a- 
ReH. H cer Aaa Paavaoct. îi Arharast || saxon Bi Boahpi. taxe 
Ad Bak, Rato u'kem HK ECT BxeiipătiaeT, a Paava. n Atk- 
AKA. WHi Hikaroă, ke ce cSr aoraz. npiaririer WP 3a- 
KOH || a n$S cer werraa, Pana. î Aaa wr akon. Î wr cS%- 
Aenie. wr npea, IINepăan BOEROA. H wr 'roro Ad CAO BAC Bila 
S-Mupue. 3a nik'ro BanToganie ke pavaa. a EAAA || ec'r Bia Bz 
Anie Paavyaa BOEBOAA ciiz MHgueg ROEROA. BRA NpaRoe DEA, Ba 
r(o)en(o)a(er)ao. a Pava. n ABAna îm eSr gitupruchi wui na- 
RH RASARICUCT  canphnie î Noua scr | -repe ca np'bmiecrr za 
MUS. npeA, Paaifaa Boegoa. n en cST cănpea. uo Alorori Awr. 
E Agar, RARE Aa ÎF vmevuia acngfui HAS4A, BR "rom r(o)cn(o)a- (er)aSeaw. vacaaa | ser i cvaia no NBARAS n Ho Sakon, n Aaa ser r(o)ento)a(er)ao ro Paavacg. î AEAacR. .aaneu Naku. 
fi. BRoakpi. Iuno Ad BAkAer nato ukeri tem, HETacr, doro | awrwer. kzaa cer Bia NORSNIA. es cSTr gia Toro Aă âae Bă Bemat. "Pake ka rom wnu nem ceewrp MOXET Sarii. w'r BAREN. H'ke RA Ain WEpă8, HA || nau ter teraa wr akon, H BTODAre KpăT. w'r ipea, Pava BCEROAA. n Bia Exeo r(o)en- 
(o)afer)eomi. n Npouirâgem Kir Paavyaa ROEoA, Sa npSy. i 3a WePpâi, Roraa || Bicr eusniz Akrom. F3pa. n wr "ore Ad... 0 KAC Bia $ Aipno. a noro KBAA ECF BIA caAa RZA Atiie roc- 
HSACTRAMH. a Pava. i AAA. i eta ere AcRpa w'P ceao || wp pack, wui NaKiR cerp Afruvanpen £. RARO ECT ezilpea, AIE npeuiem renagi. îi upi , i 
npkiuser sa aius. cae lor Îs A a RI C&A parada i CVAia ne pata i 19 a ac PEAROAI te 9 BAKOH,  KVNHOAE cac Bă CIXMI vineririmi npagaeuis PeABMi. Îl a 

mugur aer er ape ue 
MAR ECT We'raa Akasa ; a Pr no Aero 34 R roaine, TARE. 
ev Se a || sro. Acpa.. wr akon i wr. 

04 £ .. - 
: 

-. . _ 

- ă 
i 

Aenie î wr npea TEAĂRAU. Î “rpeiaa EBAT. cere -paai rcankai.. 

H CXA HCTHHCTPRORAA ca.    
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ezm noneRua i Srepraijwat. KiroRe Hui reapni || 3a upvx. 

KAkO ECT Bia. Î WT NpEXA Rp. H Aaa cai reia kAi Morom 

awrober, tao Ad MS cer wiănS. î ABAINS. Î Ra WKaR cHonoAM 

î guSkom, îi npkBuSueaom || n ne wT ROME AC HEnosvARBIA no- 

PI3A0 POCNOACTRAAMĂ. CEE VBO H CREACTEALE NOCTARIȚ reABOMI, 

mSnan Xpisa Bea Ban Kpanetckiu. n Snan ERamRo REA AkOpuiR 

| n 2Snan airopie nea awr. î mMSnau ASmrrp5 Bea Ric. n 

*Snan Mia Rea” cnar. n XSnan Baciaie REA crea. n San 
BSsina Bea Roame. n XSnaui || FSuina Rea nex, î ASnan Hoc- 

mauAîn gta ncer. ui He. Tairopie gta awr. îi tannea 43 (lenzAar 

ar. Ra rpaav Bvkvpe. icua we. kr. Ani |n wr flaamo Aa- 

mEAo cea. kacero nicanie. Teucuie -AETOM, KZAET Apa. d 

WT DORALCTRA YOCPORO. Fakac. 

Dw ĂaTeid ROEROAA MACTII BOX POcuOAMuz. 

Cu: mila lui Dumnezeu lo Matei Voevod și 
Domn a loata jura Ungro-Vlabiei, nepot marelui și 
bătrânului lo Basarab Voevod, dă Domnia mea a-: 

ceasta poroneă a domniei mele, slugii Domniei mele 
lui Jfogogş logofăt din Pauleşti, şi cu fiii câti lui 
Dumnezeu îi va dărui, cum să-i fie lui ocină îu sat 
în Strâmbe-ni în judetul Prahova, însă partea Vla- 
dului şi a fraților săi Stanciului şi lui Stanomir fiul lui 
Toader, partea lor toata din câmp şi diu padure 
şi din dealul cu lozii şi din seliştea satului de pre- 
imtindereleu, ori câtă i se va putea alege despre 

tot hotarul, caci ca a fost cumpărat Mogoş logofaă- 
iul această ocină de mai sus de la Vladul şi de la 

Stanciul şi de la Stanomir, fiul lui Toader din sat 
din Stambeani dept 1300 aspri gata, îmhele să sa 

ştie din Strâmba în lungiş păra în valea Corbului 

şi în curmeziş stânjeni la-jumaătate, căci tă a fost cum- 

părat Mogoş log. aceste. ocine incă de mai înainte, 

vreme de zilele răpăusalului Şerban Vodă în vreme 

de foamete şi de mevoe. lar după aceia cânda fost? 

în ziua do:nniei sale, iar Radul şi Dediul ti şau 

rădicat pîră înainlea lui Şerban Voevod şi au cer- 

 



— 148 — 

șut să stee de fată cu Mogoş logofat, și aceasta a 
părat pe Mogoş logofat cum nu a fost întrebat când 
a fost cumpărat Mogos logofătul acea ocină. Deci 
într'acestea Şerban Voevod a cercetat şi a judecat 
lor după direptate şi după lege, şi a dat Radului 
şi Dediului lege 12 boeri, cum să jure că nu au 
fost întrebaţi. lar Radul și Deadiul ei nici ca cuns 
w'au fost cu putere a se trece din lege, şi astfel a 
rămas Radul şi Dediul din lege şi din judet dena- 
intea lui Şerhan Voevod. Şi de atunci a fost întru 
tolul în pace, şi de nicăiure nici o băntuiala wa 
avut. lar când a fost în zilele Hadului Voevod iul 
Mihnei Voevod în primul rând de domnie, iar Radul 
și Dediul, care mai sus sînt zişi, ei iaraşi s'au ra- 
dicat cu pără şi a cerșut să slee de fată, înaintea 
Radului Voda, și asifel au parit pe Mogoş logofatul 
în divan, cum sa-i întoarea lui asprii îndarâpt. In- 

“tracelea Domnia sa a cercetat şi a judecat lor pe 
dreptate şi dupa lege și le-a dat Domnia sa Radu: 
lui şi Dediului lege iaraşi 12 boeri, sum să jure 
cun nu i-a întrebat pe ei Mogoş logofătul, când a; 
fost cumpârat, căci nici vu se ufluu ei alunei în: 
țara; aslfel întraceasia ei nau pulut a se trece din lege nici la un obraz, ci iarăşi au rămas din lege 
și al doilea rând denaintea Radului Voevod. 

Şi am văzut Domnia mea şi am cetit şi cartea 
Radului Voevod de pără şi de rămas, când a fost cursul anilor 7130 şi de atunci şi pără acum tot în pace au fost. Iar după aceia când a fost acum in zilele Domniei meale, iar Radul şi Deadiul şi temeia lui Dobra din sal din Strâmbeani cei iarăşi Sau sculat pre el cum sau părăt și în zilele allora Voevozi, şi u fost zis înaintea domniei meuale, ca să slea de faţa cu Mogoş logofătul în divan. Iutia- cestea Domnia mea înşine am cercelat Şi am ju- decat după dreplale și după lege împreună şi cu toți cinstilii diregălori ai domniei meale şi insumi
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ne-am încredințat Domnia mea cum au fost îmblat 
cu pără şi fară dreptate, şi astfel au rămas iaraşi 
Deadiul şi femeia lui Dobra din lege şi din judeţ 
și denaintea Domniei meale şi al treilea rănd. Drept 
aceia Domnia me însumi am înoit şi am întărit 
cărţite altor domni de pâră, cum au fost și mai 
denainte vreame, şi dat-am însumi Domnia mea lui 
Mogoş logofat cum să-i fie lui ocină și moşie și 
ohabnică fiilor şi nepoților și strănepoţilor şi de 
cătră nimene să nu se treacă peste poronca dom: 
niei mele. 

lar la aceasta am pus şi marluri Domnia mea: 
Hrizea vel ban Craiovei, jupan lonaşco vel dvor- 
nic, şi jupan Gligorie vel logofăt şi jupan Du- 
mâtru vel visternie, şi jupan Mihaiu vel spatar, şi 
jupan Vasilie vel stolnic, și jupan Buzinca vel co- 
mis, şi jupan Vucâna vel pah. şi jupan Costandin 
vel post. şi is(pravnic) Gligorie vel logofăt şi am 
scris eu Lepădat logofăt în oraşul Bucureşti luna 
Octombrie 23 zile, şi de la Adam pănă acum la a: 
ceastă pisanie anul curgător 1144 iar de la naşte- 
rea lui Hristos 1635. 

lo Mateiu Voevod, cu mila lui Dumneze Doma. 

Acta Ciorăneanu. Surele IX, 649. 
Nota în dos: ale Păuleştilor din sus de Ialomiţa, ca- 

rele sau tălmăcit după slov(enie) întracest an mai pre sus, 
iproci, iproci. 

CIX 

1159. Mart, Tirgovişte. Mateiu Vodă dă şi întăreşte lui Mogoş 
căpitan de roşiori pe ţiganca Maria cu fii săi, pentru truda şi trea: 
pădul ce au avut că an scos de la Turei cu cheltuiala lui mai mulţi 
robi aţigani fugiţi de la stăpânii lor. 

+ ăA(n)afo)erir a(o)ie Iw Aare Bacapdă Bokoaa n 
r(o)e(no)a(n)uz. Razcen asâac Srrppoo Baakinckoe, Agar r(o)e- 

(no)a(er)a(a)au cir | nogsaenie r(o)e(no)a(er)a(S)mn. Boakpun r(o)e-
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(ns)a(er)a(aau  Morom kzaunr(an) Ba Cfr HaSarnu 

W'T Hpay. H exc c(u)uogu er(e) || canu B(o)ra Aapoay. 1aRo:k Aa 

ser em HEROE aunrani, iată Magia imirauka. cz Azip(6)pam 

ca Ha || exc canu moaaS. Mapira niranuii Hanm 

tOnpk. n Grotana n Hkewa. Ba neme cc cin |] Bruepeueni a- 
WHTaHu, Bau cSr wr 34k wr semaz r(oje(no)a(er)a(a)au uurauu 
BOAEackH, "Tae 67 BHA || Beraau. Wrua cronaniu HX. S Bemae 
Tspeka wr Toanka kpha, 'repe cer ckAna Ha Tsgiuu || az mom 
r(o)e(no)a (er)a(a)au cz cmorpua. eze kcir BoakEpini  ATBAnoA, 
H nocaajoa r(o)e(no)a(er)a(a)au no a'kpoar Roakpin r(e)e(no)a- 
(er)a(a)au || Horoms kanuTr(an). S Bemas Speta. KSnno cae 
SAH "TSpuun wr ua Tania. “repe cer HS&aAHa || wr Tan. 'Toaixi 
euini, Hi âuirani Boakpesh. H MHUVA cer Bak S Bemae. ta cro- 
nani ux. || rem paai r(e)e(noa(er)a(a) au. paai TpSaa er(o)i paai 
TPENZAVA EM. CRAMA AA r(o)e(uo)a(er)a(a)an rs wr re aui- 
Păun UT cr H3 || BaAna wm pSui Trium, CÎE BGHUIpeusite a- 
miranue Magia -uiranka. cac Aztpipa cam Miuiaa i cae c(u)- 
urat ci GOnpk î Grota î Hhua. tao Ad 6CT EMS 3a At- 
ANIHO Î B2 WYaB. c(n)uotua î BuSaom | n npbeuvuroa na'kas, 
d Tex Boakgi koatu, ÎMaa aniraui pes ASuat ta ÎSpu || Tepe 
CT HBBaAna dlorous kanir(an) wr aa. wuu Ad MAP N98- 
păTHve KiearoBania || eAiner na Apr no cin anirani Bituune(aNui) 
Wro că Aaa r(oje(no)a(er)a(a)an Aoromea Rănn'r(an). taR9X% || 
AA BVAET EM uiirâtiii ze AOBpo mMipuo, EULER E BataecHătiie 
NSeTâkikom r(o)e(no)a(er)a(a)anu no wrwee || eruia r(o)e(no)a= 
(er)a(a)au ner(o) uaneper r(ocnoA)a B(orjz Burn r(o)en(o)A(a)pa. n 
HaaAdaţi)uS semac Eaamee. pe Aa îaa? | Srapaanru ceia 
ir r(o)e(no)a(erma(a)an. Morouwa Kănur(au) i e(ujuoni er(0) 
ne SeTposie Kako cer ghuinuc. || rore (oenoa)a sfo)ra Aa nou- 
TEP H Ad caypanuT ag r(o)en(o)acraa er(0). î a a4 Bages 
REka cer A(S)iua er(0) Ba Snoxoenie, || a atpeanăe ue noumer î te 
Spun, anSnoneger î na wanenie Weratur, “ror(o) Aa er | 
TPARAET H Hagia wr mii Un ee c3T ka HIKIE. Î Aa HAMAT vaci cac IOna îi ca: | pia na caiu meero CAM, CEKE Hi CRE- Aireaie nocranuy r(o)e(no)a(er)a(a)au. 2Snan Viwpata || Rea Ban. Î Xian Aparsanp Eta AEWp. H XSnau ce BEA AO. Î MS. Hâu , n EHCL E AjiKSA cnar. |] Haps,.. cerea. îi AVa Mu
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(Xa)aua kw, i Xpuza Rea ne, tr... Bea Awr, || une A: 
Mirp awr. Boaaiu Ra rpaAv Tpzroguige, Mapr . . wwe Aaaa 
găakr apus, . 

Îw dare RoE&oAA, MACTIIO BOI roenoAHnn. 

Cu mila lui Dumnezeu lo Matei Basarab Voe- 
vod și Domn a toată țara Ungro-Vlahiei, da Dom: 
nia mea această poroncă a domniei mele boiarinu- 
lui Domniei meale lui Mogoş căpitan de. eşieri 7ozi 
din Pauleşti din Prahova, şi cu fii câți îi va darui 
Dumnezeu, să-i fie lui câtiva ațigani anume Maria 
tiganca cu copila sa Neacşa şi cu un făt (monzeiu) al 
Mariei tigancii anume Oprea şi Sloiana şi Neaeşa, 
căci că sînt aceşti de mai sus zişi ațigani, de aici, 
din fara domniei meale, figani boereşti, i iar ei au 
fugit de la stăpânii lor în ţara Turcească de atâta 

_vreame, de când ei au stat la Turci. Intr'acestea 
Domnia mea înşine am văzul cu toti boerii diva. 
nului şi am trimes pe credincios boerul domniei 
mele pe Mogoş căpitanul în tara turcească impreună 
cu un ture la Paşa ca să seoata de acolo alâția: 
vecini și ațigani boerești şi să-i aducă aici în taraj 
la stăpânii ior. Pentru aceia Domnia mea pentru; 
truda lui şi pentru treapădul lui, însumi am dat: 
Domnia mea lui din acei ţigani ce i-au scos din; 
mănule 'Lurcilor acea de mai sus zisă ţiganca Ma-: 
ria țiganca, cu fata sa Neacsa, şi cu fii ei Oprea: 
şi Stoian şi Neacşa, ca să-i fie lui de moşie şi de 
ohab fiilor şi nepoților și strănepoţilor în veacu. 
lar acei boeri câţi au avut tigani peste Dunăre la 
Turci, pe care i-a scos Mogoş căpitanul de la ei, 
ei să aibă a întoarce cheltuelele unul la altul pen- 
tru acci tigani mai sus scriși. Ce insuşi Domnia 
mea i-am dat iui Mogoş capitanul, cum să-i fie lui 
tigani cu buna pace. Incă și blestăm pusam Dom- 
nia mea după săvârşirea Domniei mele pe cine îl 
va alege Dumnezeu să fie Domn şi stăpânitor ţării
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Româneşti, încă să aibă a întări aceasta carte a 
domniei mele lui Mogoş căpitanul și fiilor sai pe 
rânduiala cum este mai sus seris; pe acela Domnul 
Dumnezeu să-l cinstească şi să-l păzească în Impă- 
răţia lui, iar în veacul viitor sufletul lui sa fie în 
odihnă. lar acel care war păstra nici ar întări, 
ci O va strica şi o va pune în răsipă unul ca acela 
să fie treclet şi anaftema de 318 oteţi care sint în 
Niceia, şi să aibă parie cu Iuda şi cu Arie la un 
acelaşi loc. Iată şi marturi am pus Domnia mea. 
Ghiorma vel ban, i jupan Dragomir vel dvornie, 

i jupan (Radul) vel logofăt, i jupan (Ghinea vel) 
vist. i Diicul spatar, i Barbul vel stolnic, i Radul 
Mihalcea comis, i Hriza vel paharnic, jupan Costan- 
tin vel post. (i is. jupan Radul) vel logofat. A scris 
Dumitru logofat Boldit în orașul Tărgoviştea, Mar- 
te în..... de la Adam în anul 7159. 

lo Matei Voevod, cu mila lui Dumuezeu Domn 
Acta Ciorăneanu. (Surete XIV, 344 și LX 344). 

CĂ 
7138 April 6. Zapis de vânzare prin care se vinde lui Mogoş vist. 'un pogon de vie. 

„+. fiorul lu Stan ot Jigorani. acesta al mieu zapis |... . văndut jupănuiui Mogoş vat. 1 pogon de vie, de pfunea |. ... jumă)tate de stan- Jen de ocnă de în hotar păn A holar |. . . în vră- ful pietrei. de în cămpu. de în pădure. derepi, „ta. săi fa moşie. şi o am vandut de a mea bubă voe |... . tu)turor fraților miei. şi sateani- lor miei. |. . . „ilor miei. de înprejurul locului. si di sus |... . tocmeala noastră. fostau mulţi bo- ta |... oameni buni. anume Radul peh. ot Fri- Jureani. |... . ant. i Mihai luzbaşa. ot Vălean. i Crăcuu Calaraşul |... Ștetul. i Ghiorghi. i Lef- 

X
a
 

% 
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ter. i Tudorau ot Jigorani, |... . ţa neam pus şi 
peceţili. pis az Stanimir. log. Ap. 6 dni. leat 7139. 

+ Manea vănzătoruli (l.p. 2 paseri pe o creanga) 
+ Radul peh. ot Frijureani (l.p.). 

Acta Ciorăneanu, Surete XIV, 329. Doc. rupt în 3 
faşii, din care lipseşte cea de la început. 

CSI 

1089 Febr. 20 Suceava. Iancul Vodă Sasul dă şi întăreşte 
mănăstirei din satul Greci, cu hramul Sf. Nicolai, 3 moşii: Selicicanii 
pe Başău, Nicoreştii pe Crucău şi Onkiteştii la Soroca dăruite de 
Nastasia Oproae pentru suiletul ei, - 

+ Anaseriie. BoXi ww IÂNRSA BOFROAA. rCNApzA SEMAU 

MOAAABCKOH. 3HAMEHH'TO UHNHAI. HCCHAM AHCTOA HALE  RACAA 

KTO Ha HeM RZ43puHr. Han urSuiti Er ScanriuNT, WE BAATOIIpO- 

HBBOA POCNOACTEAAMN || HainHă BAAPALA IpONBROAENIEA A CTAEM 

HN U4CPHM CBUHA, H WT Bă NOAMOIita, H AdACĂ HN 1IOMHACBRAK 

Hala MBA MonacrHip WT7 pruni. Hack Ecr pam Sipyiepapya | 

H Ysaoreopua Hukoaato. ca e4no ceao Ha Bauigt nana Ge- 

anukaniu u că mkeTro Sa Manu S Bau. uro Toc RHUIE- 

nucaunec cene Hanak Geanusanin na Batuskt || n ca mkero 34 

Alanti S$ Bauiokk EHA Nan NpaR FOCnOAApACKOR NpHcASiuiiu RA 

won Mlebanenini. Rao Aa cer cî'ku Aonacriip W7 pe ca 

BAM ACYOACA, îi "THR Adeat || n HOTapzEAac crhu Monac- 

rup ww Ppeun. zauo cea Hanna Hesopewin na Rpaxote $ 

&oaceru Himcutote Hi CA MAH S ÎpakoBe. WT HCAHCOR SA Ad- 

anie || aro umaaa cPaa Monacrup wr cere Îlerpă ROEBROAN. KAKE 

Ad SEP Cîrki MONACTnp i WT Hăc CA RACEN ACXOACA. Hi TH 

Aaem H norkpaaaem erbn monacrup || we pun Tperaa uacr 

we csao wr Gnrun Pepin uTo S noaceru Gopoukoep wT 

HCNHCOR 34 Adătiie 110 HăAa 'PHA CTAA MONACTHP WT CEO 

Ilerpa ROEROAH. Mo Bhall aaa cr mMonacTup wr Îpesu 34 

Hacracia Onpoac RA 24 ASI CERE. KAKO Ad ET cpu ato- 

Hacrap wm [pruni Spuik 4 WPHHHU CZ BACEM AOXOACM. d XOTAp 

um || npkapeueium  ceaaA, nanmk Gzanukaniu na Baniciu ca 

mere sa aan S BamoRk. n ceao Hukopepin na Rpakoak $ 

goaseru Hemenkoc Hi ez Ani 8 Bpakcg [|n pperaa aer wT
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G)ukuTreu S goacceru Gopoukote Aa ccP wWr Scug cTopou c% 
BB&CRAH CLONA CTagHAM XoTaph no KSAa H3 BE'ka domuHBaan, 
SI na po ec B'kpa Hatuero || roenoacrea tnimenncannaro IĂukSaa 
BOEBOANH. H Ekpă Borap Haniny. Rkpa nana Sasa AROpHHKA 
Acatku semau, pa nana IOpeckSaa ABOpHHKA Propun Beavani. || 
&kpa nana Lewprie n nana ToaAcpA npZRAA4RH XorHucKkIik. Rkpa 
fata Epanâr ui nana MukSaa Up&tzA4Rui HEMEUCKUY. EEpA nana 
Hak i. nana Maaxoua || npztzaacu Pomanekuy. ekpa nana ha- 
AHKA noprap Gouakekare. Rkpa nana HpSr noertanuză. B'kpa 
nata Iwu Goaomcua Buerkpuuka. B'kpa nana I POazn UauIHHRA. 
Bkpa nana PaAHua croaunta, B'kpa nana Tinu omnca. n Bkpa 
REC Ey Bctap Hamuy MOAAARCRHK REAHKHX H Maauy, A n9 Haiti || 
mnkork KTo BSAer roenoAapa w'r AÎTHK HAUIHY. Han WT Ha: 
HIETO pOAd. HA Hak BSAKOPO BA H3BEpST PoenoAaprM Burn Ha- 
MEH BEMAH MOAAABCTĂU. "rom su  nenopSulHa | Hauia Aaanit n 
NOTRpZXAENIA. ant Eh Aaa H Siphkina caa MOHaCTuHp  BauSe 
ECMH Ada H NOTROBANHAH. a Dă BOAWIH RpEIIOCT 4 noTPapaăt 
mdenie Beakau || ccmn nanemS ekpuomns u roureinoM$ Roakpun$ 
u4n8 Asusa Grponu nuauo ms aoroer8 micaTi n Hau! neuar HpuRkeuTii KeemS nerunuomS aner$ HatileAS, |] 

nnHcaa pera dănyanarciSa $ Gsuagk naro +ana, rap. n. 

„Cu mila lui Dumnezeu [w Iancul Voevod, Domu tăriii Moldaviei, înştiinţare facem cu această carte a noastra tuturor cui pre dansa vor căta, sau ce- tindu-li-se 0 vor auzi; acică binevoit-am Domuia mea din a nostra curata buna voință şi din luminată si curata Idimă şi de la Dumuezeu ajutor şi dat-am ŞI am miluit a noastra rugă monastire din Greci, unde iaste hramul athiereului şi de minuni tăcator Nicolae, cu un sat pe Başau anume Seltcanii si cu loc de moară în Başău, care acel de mai sus sal anume Seliteanii pe Bașau şi cu loc de moara in mol Sesanetai ASE, domnea, sculat din Greci cu tot venitul 7 de Stimtei manastiri > larăşi dăm şi întărim sfintei mănăstiri din
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Greci, un sat anume Necoreştii pe Cracău în ținu- 

tul Neamtului şi cu mori în Cracău din ispisoc de 

daanie, ce au avut sfânta mănăstire de la îusuşi 

Pelru Voevod, ca să-i fie sfintei mănăstiri din Greci 

a treia parte din sat din Onhiteşti, ce-i în ținutul 

Sorocei din ispisoc de danie ce au avut iarăşi sfânta 

manăstire de la acelaşi Petru Voevod, ce a fost dat 

sfintei manăstiri din Greci, de Aastasia Oproae pen- 

tru sufletul ei ca să-i fie sfintei mănăstiri din Greci 

urie şi ocină cu toate veniturile. 

lar hotarul acelor de mai sus zise sale, anume 

Seiiteani pe Başău şi cu loc de moară în Bașău, 

şi satul Necoreştii pe Cracău în ţinutul Neamțului 

şi cu mori în Cracâu şi a treia parte din Onkiteştui 

în ținutul Sorocai să-i fie despre toate părţile cu 

toale ale sale vechi holară pe unde din veac au 

îmblat. 
lar la aceasta este credința noastrei domnii 

mai sus scrisului Iancul Voevod, şi credinta boie- 

rilor noştri, credința dumisale Bucium vornicul 

tării de jos, credinta dumisale Iuraşcul dvornic 

tarii de sus, credinta dumisale Gheorghe şi a du- 

misale Toader parcalubi de Hotin, credința dumi- 

sale Bernat şi a dumisale Micula părealabi de 

Neamt, credința dumisale /lea și a dumisăle Mal- 

coci parealabi de Roman, credința duimisale Balica 

portar de Suceava, credinta dumisale Brui postei: 

nic, credinta dumisaie lon Solomon visternicul, 

credința dumisale Golăe ceaşnic, credinţa dumisale 

Rădici stolnic, credinta dumisale Jane comis şi ere- 

dința tuturor boerilor noştri Moldovinești a mari și 

a mici. lar după a noastră viaţă cine va fi domn 

din copiii noştri sau din al nostru neam, sau pe ori 

care altul Dumnezeu îl va alege sâ fie Domu lării 

noastre a Moldaviei, acela să nu strice a noastră. 

daanie şi întărire, ci mai vărlos să dea şi să întă-
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rească sfintei mănăstiri, căci că înşine am dat şi 
am întărit. 

lar spre mai mare tărie şi putere am poron- 
cit înşine la al nostru credincios şi civstit boiarin 
dumnealui Lupul Stroici marelui logofat sa serie 
şi a noaslra pecete să acăţe de această curata carte 
a noastră. 

A scris Cristea Mihailescul în Suceava la anul 
1089 Februar 20. 

Acta Econ. C. Ştiubei, Iaşi, pergament lungime 0.58 
cm., lăţimea 0.33 cm.; bine pastrat, scrisoarea uncială, ce- teață. Pecete atirnată cu Şnur roş, să celeşte: + anaocip BOI Îw TdukSaa noeRoAa TSENoAap Bean MoaAagekou. Marca cap de bou cu steaua între coarne cu soarele în dreapta și luna în stinga. Diam. pecelei 8 cm,, ceara având îl cm. diametru (roata peceţii). 

CĂII 
7139 August 5 uşi. Moisi Moghilă Vodă dă şi întăreşte lui Iivstraiie logofatul al 3-a satul Părliţii ot Soroca, dania su de la [sac Balica hatman, nepului său de fiaie, ” 

i Hw Moveu Moran EOEROAA. BOXII Macrite rocnoAapa BEMAH MOAAARCKOU, we POENOACTBAAUL MHACCTHRUXOAMCE n Aa- ACĂCA n NoaMnasBarom | nam a'kpnin goakpan Evcparis 'rpe= “rin aoroder. cu EAHH cecene Hank Izpanuin. uro $ Rase Gepockon. uro mop || ceas na np-kiae, Rhras ÎNBARO POCNoAcCPRAMU 3a AkAnnnt umua PARE Bparannu roctioacreaaui Heat Ba AHKA YETMan. ui no CAMĂTI EMS | Xoatia wi PSR AC PSR. AaRAC HHIHE. 4 HHHE TOcnoACTEAMH. EZBRyom RAcH Pin manti Mă PSR HANI Takomac n cre Biiiiinu || can ceAo. Ha PSRH recrea CTRAAUI. N AaAokeA ui NOMHACRAze i ta Boakpun POCISACTRAMU FRICA, BAAu £ro npakon u BEDHSR || caviar ue TOCNSAcT” Rad nocaSăna Ha cent Hai ca HBERAC. Aprra Wu Aaa roc- HOĂCTRAAMU Ra noTp'kas FOCNOACPRAMH  3emckon, TEAM  gaAn “Por ERIN Ca ceao ilzpanuiu, Aa ccm WWT TOCROACTRAAI, Bo ARpunS  natuemS ENI || HHcan  npaxo WwruHn$ n AkAnuuus. n ERIK NAEHIE, n ou r S î pHk un NOTRE Acnie că uzcku ACXoACM nen9-
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priucuino cm || unxoauz na BERH. a No Haiti. XHBOTA Hi Proc 

NOACTRAatie. KTro (BSAT rocnoAă)pa Wwr AETHR Hatuk. Han 

WF HâlEPO POAA. HAN WAR EBA, KOTO BA H3BEPET FOCNOAap4 

REANAE HAI  MCAAdBCONH. TOT (Bu) nenopSuma Hauiere Aaanie n 

Serpoenie || wa amant Ada n Supknna, a &To nokScure cazan 

Ha (nai pas)opnru cia uamer Serporiie || "rai Aa scT  upokaET 

H TOBRAkT Wr Pă Bă CRTROPILArO HUB Hi BEA, H WT npk-. 

UHCTA Er AMAPEpA, N WWT BACRK || eThik. anu. 

V I4€ AT. F3pa9, 48. € 

Gam roenoanuz Beata 

Iw Miwncn Aoriaa ROEROAA 

Iwuamne Mau 

Iw Moisi Moghila Voevod, cu mila lui Dumne- 
zeu Domn tării Moldaviei, adică Domnia mea m'am: 
milostivit şi am dat şi am miluit pe al nostru cre- 
dineios boiarin Evstratie _treli logofăt cu un sat a-- 
nume Pârlați ce-i în ținutul Sorotai, care acel sat 
mai înainte fusese drept al Domniei mele, de moșie 
de la drept nepot de frate al Domniei mele isac 
Balica halman, şi dupa moarlea lui au îmblat di: 
mână în mână până acum, iar acum Domnia mea: 
luat-am toate ocinile noastre în mănule noastre, 

asemenea şi acest de mai sus scris sal în mănule- 
domaiei mele şi dat-am şi am miluit pe boiarinal 
domniei mele mai sus scris pentru a lui dreaptă şi 
credincioasă slujbă ce au slujit Domniei mele din line- 
rete cu dreptate; altă a mai dat Domniei mele și 100 

taleri de argiul și i-a fost dat Domnia mea întru: 

treaba Domuiei mele și a țarii. Drept aceia acel de 

mai sus sat Pârliţii să fie de la Domnia mea bo- 

iavinului nostru de mai sus scris dreaptă ocină și 

moşie şi cumpărătură Şi uric şi intăritură cu toate: 

veniturile veruşeit nici odânăoara în veci. lar dupa 

a noastră viaţa şi Dowmbie, cine va fi domn din co- 

piii noştri sau din al nostru neam, sau chiar pe: 

oricare altul Dumnezeu va alege să fie domu țarii
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noastre a Moldovei, acela să nu strice a noastră 
danie si așezare, ci mai vărtos să-i dea și să-i în- 
tărească; iar cine sar încerca a zice sau a rade 
această a noastră aşezare să fie procleat şi lrăcleat 
de la Dumnezeu făcătorul ceriului şi al pământului 
și de la preacurata lui maică, şi de la toţi sfintii, 
amin. | In laşi la anul 7139 Aug. 5. 

Insuşi Domnul a poroncit 
Iw Moisi Moghila Voevod 

lonaşeo Manjea 

Acta Econ. C. Şliubei laşi Surete XIV. 319, ruptă şi 
roasă pe la incheeturi ; îndoit în 3 părţi. Pecete mică a: 
plicată pe hărtie romboidală cu legenda: Iw dăwueu Mornra 

„BecgoAă. Cap de bou cu steaua între coarne; iuna şi soa- 
rele jos ; corona deasupra coarnelor bourului. 

CĂII 
7120 Dragomiran. Nota pe un paterie (otegnic) scris de Vasilie pentru Anastasie Crimcoviei Mitropolit Sucevei, 

Gzu Rune vreuna cToiț top camep "un cavhpenie 
fpxuljenneone . Anacracie  Bouamnoanu n Alun:ponoan'r Gs: 
MAECEGIN A Ada, €n Bz HoRoczBaannare  cgoero AOHacTHpA 
Apare || anpnna. nas cer Xpaat cz ecreie c'Parie aka. BX 
„nambrcesk n pwaureana ere ww Kpumsa n Koncmaria. | 
HAI Xoiuer E33kTH HAN IPOAaPII WT CPare ADIIA lerupa 
AA EAACT nponakr un pana, AHAREAAj| AApAnaga ww 
CĂ Bă 4 WT npucrila ere Maepz || o ezciBX cerbi amniul. 
SA AI Eaqrouserugarol) rocnoantun Iw Omedsan nos 
Teaunegnu]) garw apa Mar ri. 

ad finem: 

Gan narepunn uennca Eacnaie BAT E 8pKk, 

„Această carte Otetuic a sfinților părinti a fa- 
cut-o smerenia (sa)A rhiepiscop Anastasie Crimcovici „ȘI Mitropolit Sucevei şi a dat'o la a sa din nou zidită mănăstire Dragomirna, unde iaste hramul Pogorirei
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sfântului Duh, întru amintirea sa şi a părinţilor sai 
lon Crimca şi Cristina, şi cine s'ar cerca să ia sau 
să vinză de la sfânta mănăstire să fie procleat şi 
trăcleat, anaftema, maranafta de Domnul Dum- 
nezeu şi de prea curata lui Maică şi de cătră toţi 
sfinţii amin. Iu zilele blagocestivului Domn lo Ştefan 
Voevod Tomşeveici, în anul 1124 Mart 13. 

la urmă: 

Acest paterie Va seris Vasilie la anul 71920. 

Acta Econ. C. Ştiubei laşi. Sureie XIV. 320. 

XXIV 
7184 Ghenar 12, Iaşi. Zapis de aşazare între călugării de la 

mănăstirea Răşea şi jupăneasa lui Enache Şarhorodeanul pentru ju- 
mătate sat de Uideşti, văndută mai denainte lui Nacul stolnic, care 
wa întoarce Enăchioaei banii daţi de ea ca arvună. 

Adecă eu Simion Egumenul, şi 'Leodosii proe- 
gumen, şi tot soborul de la sfinta manăstire Riîşea, 
scriem cu această scrisoare a noastră, precum au 
fost vândut giumaâtate de sat de Uideşti, giupănesii 
lui Enachi Şarhorodeanul: de Suceava şi negoțul 
au fost să ne dea o sută de lei, şi dintra- 
ceşti bani ne-au dat patru zeci de lei, deci după 
aceia noi nam ştiut că au fost cumpărat mai de- 
mnaible vreme dumnealui Sfolnicul Nacul, cu şapte 
opt ani, celelalte părţi din cealaltă jumătate de sat 
din -Uideşti, deci acum giupăneasa lui Enache Şar- 
horodeanul sau lăsat de acea giumăiate de sat sa 
nu 0 mai. cumpere ace silişte, ci să: aibă ai da şi 
ai întoarce acei patru zeci de lei  Stolnicul Nacul, 
și cu fiu său Dumitraşcu paharnicul cel mare, şi 
au rămas șasă zăci de lei nedaţi de Enachioaia și 
«lintraceşii şăsă zăci de lei au dat şăpte lei în mâna 
lui 'Teodosii proegumen, deci aşa nii tocmala, după 
sfintele Paşti să avem a face plata ca să îstovim cu 
„dobitoc cu ce om ave acei bani, şi întraceasta toc- 
inală au fost Prodan Drăgoşescul ce au fost medelui- 
„cer -şi Miron Stărce biv parealab, şi Gheorghi Stircea
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ceau fost pilar, şi Stefan Perjul şi lon Egumenul 
de Slatina; de aceasta scriem să să ştie şi am şi 
iscălit zapisul. 

u las veleat 17184 Ghenar 12. 

leromonah 'Teodosii proegumen de Rişca, loan 
Egumen de Slatina, Miron Stirce iscal biv părcălab, 
Stefan Perju. 

Din Condiea Onicenilor. Surete şi Izvoade III, 118). 

CXV 
7184 Mari 99, Iaşi. Zapis de aşezare între călugării de la Răşea şi Dumitraşco vei păharnic, care a întors Enăchioaei Sarho- rodiţei banii daţi pe jumătate sat de Uideşti. 

Adecă eu Simion egumenul de la sfânta mo- 
nastire de Rişca, şi cu tot soborul, scriem și măr- 
turisim cu acest zapis al nosiru' cum noi de bună 
voia noastră de nime nevoiți, nici asupriţi, ci de a 
noastră bună voe, am vândut dumisale lui Dumi- 
trașco paharnicului cel mare giumătate de sat de Uideşti la ținutul Socevii, care parte o zălogisam 
noi fnăchioaei Şarhorodeniţii, deci dumnealui pa- harnicul având giumătate de sat de Uidești, nau putut încăpe Enăchioaea Şarhorodeniţa lu acea giu- mătate de sat sa o cumpere, ci au înlors banii dumnealui paharnic Dumitraşcu Şarhorodeniţi, însă banii dumnealui paharnicul nau cat banii în mâna noastră, și deci noi călugării am întors banii Enă- căchioaei Şarhorodeniţii, de acmu inainte să ţie dumnealui paharnicul Dumitraşcu ucea &umătate de sat de Uideşti în veci şi săş facă dumnealui Şi dresă domneşti şi intraceasta tocmală au fost dum- nealui stolnicul Nacul, şi visternicul Dubău si căpitanul Savin, şi alți mulţi feciori de hoeri sau tâmplat întraceastă iocmala, şi eu Miron Stârcea ce am fost parealab am scris zapisul să să știe, şi să hie de credinta, şi pentru credință am pus și
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pecetea sfintei mănăstiri, şi noi iscăliturile să se 
ştie, o suta de lei sau dat pe mâna călugărilor. 

u las vleat 1194 Mart 29. 
leromonah Simion Egumen, 'Tăncul biv vel 

stolnic iscal, Tudosie Dubău biv vel visternic iseal, 
Miron Stărcea iseal biv păreălab Sucevschii, Savin 
biv căpitan iscal. 

In toema cu cel adevărat, 1815. Septemv. 30. 
1. Tăutul ban, 

Din condica Onivenilor. Surete III, 118). 

CĂVI 

7162 Mai 16, Târgovişte. Custantin Şerban Vodă dă şi întă- 
reste lui Mogoş căpitan de “Păulești o țigancă cu copii ei ca despă- 
gubire de cheltuelile făcute cu aducerea a mai mulţi vecini şiaţigani 
de peste Dunăre de la Turci încă de supt Matei Vodă. 

+ Maeriero Bis Iw Kocranaun Illspăan BOEBOAa H reAHz 

nacoi armani Srppo Baakinekoe. AAEAT reaBMH || cin nogeakuin 

reatan Boakpuu. reAta dlorom tanurat wr IlzSaepi w7 

Ilpak. n cze cHORHC EAHULi || Bra AacT. akm Aa cor EMS Where, 

auirant Haim Magia uirânka cac Azipipam ca Hkkiua, u cae |] 

Anu mom Magice muranurg Han GOnpk n Grormaa. n 

Hkkuia. ans ECT cit BHuIpeutHA || auuraă Bnau cr wr 3Ak 

WTP BEMA PEABAW.  UHPANH BOAEpCRH. TÂKE 6CT BHA BEPăaui || 

wa eronanit HAM. S seman TSpeka WT 'TOanRA BpRA, 'TEpe 

ser ckana na Tvpua. BE POM FCAEAMN || cat cmMoTpna. czc Bac 

AHEAHSAM EHA/Eih KHiră nokonHaro (ĂaTei BOA. Kao £cT Bila 

nocaaa ns. Morou kznur. || 8 aemac Twpeka, RSnHo cae eAHH 

Tvpuuu wm Hă Ilauia. TEpE ECT H3BAAHA WT TA, TOAHKU  BE- 

unu n ai |] rani Boakocku. n muuva 07 SAE 8 Bemae. Ha 

CToNAHin HX. TEM Păi NOKOHHAro Marei EOAa PCARAMH |] paai 

TpSAa ro H paAi TpENBA, EMY, EHA cer Ada PCARA EMS Moro- 

ADOR KANT. WT TEX AMrâHi UTO ECT BHÂ | nssăana wr p$ri 

TSpeku. eu BHuipeueHi AUHraHus, fapta MiPAHKA CZC AZINEpAN 

ca Htiwa. wr Acer || ânirani. eAunn. n cc civei GOnpt. n 

Erotana. i Hkkuia. rakoe Ad ter em 3a AEAINS 82 WXaB |] 

cfisenm, i enSkom, i npkanvuaroa BREKS. TEA paAi PCABMH 

Surete şi Iavoade V 1
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EEE CRAI Ada, H NOMHAoBaA no dloroul || zur. cz cin aunrani 
EHIUNUC. AKOX AA ECT cr Sa AEAINS KakO cor BHA i Ha N0- 

koinaro Marei BA, ||a reg Boakpi Koanui imaa amirani npsâ 

Avuag, Hă Tvpun. Pepe ecP H3BaAia Moro Kat, $ Baa |] 

WHH Aa HMAT NO&paTUTi  KiEATORANIA. AHN Ha Apur. no cin 

auirâui gnmuuic uro cer Eua Aaa || nokoinare Marei wa. Io- 
TOUOR KANT. IAROX Ad ECT EMS Auirani i cz ARDO AHpHO, 
STăpzAna || reaamu. n KiHra nokoinaro Marei Boă. cae cia 
KHHT TEABAU, MO SCTpOEHIE KARE €cT BHIUNHC, CEEX || Bakar- 
Hânie Moc. , BiH PCABMUH. No WTUIECTElA CARA, KOo H3EEBET 
fa Bz BuTi rcuapa || semac Raankoe. ete Aa HAMAT cMOTpITE. 
i STEDZAITE cia RUir rcAkAMH. d Roc UÂRZ ce || Xoxer noxteuri 
pasapari. i HcXaBHTI Toro AA ECT TpARART H ANĂSIMA Wwr 
Răaaika Xe. i wr Tâii | wrui ee cS7 Ba Hikii, i HiwTRoroAo 
MenokoaB6HM no opismo PEABMH. cete H ckeai || "Tea nocPaguy 
CCARMH. Snanv. lxiva Bea an... . Pava ar. BSH'& ucr 

| Xpusa enar. Tipa tabu. nau eroa. Paaya swai. Paaya nek. 
Everparie nwer. n ne *Snan Paaya Bea awr. nic Arati awr. 
Ewaaiui» $ rpaavy Tparoghip măi si Bsakr +spăa. 

Iw EweraHAHH BotkoAa MAETii Bwair renana (|.p.) 

Cu mila lui Dumnezeu lo Costandin Serban 
Voevod, şi Domn a toata tara Ungro Valaha, da 
Domnia mea această porouncă a domniei meale bo- iarinului Domniei meale lui Mogoş căpitan din Paă- 
uleşti din Prahova şi cu fii câţi îi va darui Dum- nezeu, cum să fie lui niște ațigani anume. Mariia tiganca cu fiica sa Neacşa şi cu unii copii ai Ma-. nel țigancei anume Oprea şi: Stoiana şi Neacşa, caci că acești de mai sus zişi atigani au fos de. aici din țara domniei. meale, tigani boerești ; Şi asl- fel ei au fost fugiţi de la stăpânii lor în tara Tur- ceasca de alâta vreame, de când ei Sau fost dus: la "Turci. Intwaceslea Dormania mea Siugur am aflat cu întreg divanul, văzând cartea răposatului Matei Moda, cum a fost irimes pe Mogoş căpitan în ţara urcească împreună cu un ture lu paşă, ca să a.
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aducă de acolo pe acei vecini şi atigani boereşti şi 
i-a mânat pe ei aici la stăpânii lor. Drept aceia râpo- 
satul Mateiu Voda Domnia sa peulru truda lui și 
pentru treapădul lui. i-a fost dat Domnia sa lui 
Mogoş căpitan din acei atigani ce i-a adus din mâ- 
nule 'Tureilor, aceste de mai sus zise ațigance: 
Maria ţiganca cu fiesă Neacșa, din zece aţigani unul 
ci cu fii săi Opre şi Stoiun şi Neacşa cum să-i fie 
lui de moşie şi de ohab fiiior şi nepoților şi stră- 
nepoților în veac. Pentru aceia și Domnia mea încă 
singur am dat şi am miluit pre Mogoş căpitan cu 
aceşti ațigani mai sus scrişi, ca să-i fie lui de mo- 
şie cum i-au fost lui de la răposatul Mateiu Vodă. 
lar acei boiari ce au avut ațigani prespre Dunăre la 

“Purei, pe câţi i-a adus Mogoş căpilan la dinşii, ei 

sa aibă a-i întoarce cheltuiala unul la altul, pentru. 

acei tigani ce i-a fost dați Matei Vodă lui Mogoş 

căpitan, cum săi fie lui ațigani cu bună pace, şi a 

întărit Domnia mea și cartea răpausatului Matei 
Voda cu această carte a domniei meale, după aşe- 

zarea cum este mai sus scris. Încă şi blăstam am 
pus Domhniia mea: după săvărșirea Domniei mele pe 

care îl va alege Domnul Dumnăzău să fie Doma 

tarii Rumineşti încă să aiba a cerceta şi a întări 

aceasta carte a domniei meale, iar care om arvoi 

sa sa cerce a rade şi strica, acela să fie treeleat 

şi anatema de stăpânul Hristos şi de 318 părinti 

care sînt în Nikea. lată şi marturi am pus Domnia 

mea : jupăn  .. . vel ban, jupăn (Radul) logofat, 

jupan Bunea vist. Hrizea spat. Ghiorma_ clucer, 

Pan stolnic, Radul comis, Radul pah., fvstratie 

post., şi ispravnic jupan Radul vel logofat. A scris 

Dume logofat Boldiciu în cetatea Targovişte Mai 16 
la anul 7162. 

Io Costandin Voevod, cu mila lui Dumnezeu. Domn. 

Acta Ciorăneanu, Surete XIV, 347. textul slavon, LX, 347.
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CĂVII 
7184 Mai 24 (1616). Note puse pe un document din 165$, Sept. 10. 

det ae ca tu, A (n8) 
M(e)pu. ev ca inu, va BA ura 
Ab HVMEpEAE, UEA AE Kapra 
ne Tumuphat „pa rama 
HVme Bot, Haacue un 
ue Toacnrran, Lon. Anuu 
că inu, deubu men 
AEU, KVeTa. că 82 nvHe 
RH, AuEcTEe Hoqepe 
BZA, F3pN4, Man k Ana, 

Fr Îian lceranrun Avea ROEROAd. BOI  AMHAccTIIo PSCHOAApE BEMAH A04Aatcion Aaaa, Rap aomnrni acne... 
Acta pr. D. Lascar, Grumezoaea, Fălciu, Surete III, 340. Tobilat, care face aceste notițe, era frate cu Glicinco. El a reuşit a întropa cea mai mare parte din satul Plo- peni şi Onchileşti, azi Grumezoaia. EI singur dă aceste nume: Tisnircan Viasie, Tolontan Joan ; de ceilalli urmaşi ai loi, Tobilat nu ne însamnă nimie, de şi spițele ne mai dau şi aceşti urmaşi: Clima, Vasilea (Bomăşceasa), Nastasiia (Hărnăgioaea), Spitele cunoscute mie ale răzeşilor din Hur- dugi, Şchiopeni și Grumăzoaea vorbesc de urmaşii lui Vlasă Timircan. Clima, Nastasia Hârnagioae şi Vasilea Romaăş- ceasa, iur pe a lui Tolontan Ion HU bu 0 cunose încă, Vlase Tiniirean moşteneşte o cincime din trupul lui Tobilat şi a Prodanei, agică 413 Stânjini (din 2065). ELare 2 copii: Ioniţă Timircan şi Lupul Timircan ; ei noşte- nesc câte 131 stânjini, tatul lor vânzând 150 st. din tru. pul său de 413 st, 

| Ioniţă are 6 copii : Toader Timirean, V Dumitrachi Timirean, Lupul Limirean, fiecare moştenese câte 22 slânjeni. Lupul are 5 copii : Costantin Timire lonită Timircau, Maranda şi Maria, pita da mai departe numele urmaşilor din fie-care, pănă la 1558 Oct. 25, data alcătuirei acestei spiţe de D.. Il a prezidentul tribunalului de Huşi. (Surete şi Ivoade 

asile Tiniirean, 
Casandra şi Maria, 

an, Leon Timirean,
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CXVIII 

1188 Mai 6, Iaşi. Zapis de vînzare prin care Vasile sin An- 

dronic şi cu Frăsina „vind lui Simion păsărariul cu 30 lei bătuţi ea- 

sele lor din Iaşi, pre ulita Sărbească, între casele stoloicului Nacul 

şi starostele lov. 

Adecă eu Vasilie fiuorul lui Andronic. şi cu 
soruma Frăsina. seriem noi şi mărlurisim cu auesta 
adevărat zapis al nostru. precum noi de nime si- 
liţi. nice asupriţi. ue de a noastră bună voe. văn- 
dutam a noastră adevărata wuină, şi moşie. w casă 
gaia cu tot locul casei. care cas n'ku fostu noaw 
adevărata moșie de la părinții noştri. pre ulița săr- 
bascx. între casa starostelui lon. şi între locul ca- 
selwr stolnicului Nacului. auasta casă văndutam nwi 
dumisale lui Simiwn păsărariul. fuiorul lui Simiwn 
tij păsărar. şi a Maăricai şi neau dal noaw dumnlui 
Simion pre casa avasta bani gata trei zeci de îei 
bătuţi. bani de argint. cum ca sâ fie dumisale lui 
Simion auasta casă adevărată ocină. şi moşie de 
la noi cumpărătură. şi sotului dumisale. şi cuco- 
nilor. şi nepotilor. şi strănepoţilor. şi a tot rodul 
dumisali. neclatita şi ne sminlilă wuibă. şi moşie 
în v'kuiu de veaci. şi nime din rudele noastre să 
nu să alingă a să amesteca. și la auastă toemală 

de (bu)na voe vănsare fostau multi wameni buni de 

credinţa. de trăg de laşi, anume dumnlui Silion 

fuștaşul de la Doamna, şi dumnlui Gheorghiţă şe- 

trărEliiT vecin, şi dumnlui Mihai a moaşei vecin, şi 

dumolui Lăzor uau fost sfriletu şi Vasilie BEttei... 

şi Tofana femtka lui Paval bucatariul. şi alți multi 

oameni buni bătrâni. şi tineri. şi pentru crediuta 

eu Vasilie ficiorul lui Andronic şi cu soruma Fra- 

sina pusam pecetile noastre deagetele. la atesta a- 

devărat de la noi zapis. și noi cum mai sus sintem
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scrişi martoii pusam peceţile noastre deagelele. și eu 
Patraşco scrisam zapisul să să ştie, 

u las vite 7188 Mai 6 dni 
_T Vasilie, + Frasiva. + Simion, Mihai, + To- 

fana, + Gheorghiță, ț Lazor. 

Acta d-na D. Pastia, Iaşi. Surete III, 203. Casele 
d-nei Pastia vin azi pe ulita Lăpuşneanu, în dosul Liceu- 
lui Naţional. In partea din jos se megieşesc cu marele Otel 
Traian, în partea din sus cu casele d-uei Drosu. 

In 1680 proprietari pe aceste focuri erau: starostele 
Ion, care avea case pe locul olelului Traian de azi, iar Slolnicul Nacul avea casele de azi ale d-nei Drosu. Deci proprietatea se lega, căci 20 ani mai pe urmă se zideşte biserica Banului, de Savin Smucicâne vel ban (1704), iar ulița Sărbească (Lăpușneanu de azi) a început a.se podi cu scânduri de lemn cătră 1763, 

CXIX 
7189 Ghena 2, Iasi. Zapis de vinzare prin care Stefan Gher- ghel biv vornic Şi cu soţia lui Alexandra vind lui Gheorghiţă ser. dariul partea lor din Oniceni, 

Adeca eu Stefan Gherghel biv vornie şi cu so. tul meu Alexandra fata lui Paval ce au fost jie- nicer mare scriem şi mărturisim cu acest adevărat zapis al nostru precum noi de nimeni siliţi nici ne voiți ci de a noastră bună voe am văndut a noas- lră dreaptă ocină şi moşie o parte de loc, cât se va alege partea noastra din sat din Onicevi dumi- sale fratelui vostru lui Ghiorghiţă, sărdariul drept (loc gol) sa-i fie dumisale moşie de veci Şi cuconi- lor dumisale și nepotilor dumisale şi aceasta loc- meală când sau făcut fosta dumnealui Brăescul ce au fost jacnicer mare Şi dumnealui Toader cumna- tul nostru braţ lonaşeu şi alţi boeri şi feciori de boeri s'uu tamplat la această toemala ŞI pentru 

—
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mai mare crediuță am iscălit ea sai fie dumisaii de. 

credință. 
u las 7189 Ghenar 2 

Stefan Gherghel vornic, Gavril Brăescu jieni- 

nicer. 
în tocmai cu cel adevărat, 1815 Sept. 30. 

lon Tăutul ban 

Acta Onicenilor, Surete III, 6L. 

CXX 

7189 April WM, Oniceni.  Zapis de vinzare prin care Tudosia lui 

Prodan Ropeianul, fata lui N. Mogăldea vel pah. vinde cu 150 lei lui 

Gheorghiţă serdariul a patra parte din Oniceni ot Suceava, aleasă 

despre sora sa lleana u lui Saulea vameş. 

Adica eu Tudosia fata lui Neculai Mogaldea ce 

au fost paharnic mare, giupăneasa lui Prodan Rop- 

cianul, şi cu ficiorii mei anume Alexandru şi Va- 

sile scriem şi mărturisim cu acest adevărat zapis 

a] nostru cum noi de nimene nevoiţi nici siliți ci 

de a noaslră bună voe am văndut dmsale lui Ghe- 

orghiță sărdariul varumeu, a noastra dreaptă ocină 

şi moșie din sat din Oniceni ce este în ţinutul Su- 

cevei. din tot satul a patra parte, care parte au fost 

a tătăvemieu a lui Neculai Mogăldea ce au fost 

paharnic mare din silişte şi din țarină şi din fânet 

şi din emaş cu pomet şi cu vad de moară în Mol- 

dova şi cu loc de hel șteu „Şi. „de-priseci şi din tot 

locul ei toT Veni "se va alege pe acea a patra 

parte din tot satul şi cu vecini ce ni sau venit la 

împarţală, când mam împărțit cu sorămea lleana, 

„ giupăneasa Saulei ce au fost vameş, şi neau dai 

dmnlui vărul meu Gheorghe Sardarul 150 lei bă- 

tut și miau platit plata deplin dinaintea dmlui ne- 

polumeu lui ]lie Suule, căci lam întrebat şi pe dân- 

sul sa cumpere şi nau vrut, ce mia dat voce de am 

vândut şi dinaintea dmsale lonaşco Cârăiman co- 

misul și Gavrilaş Caraiman stolnicul şi lonuşco 

   

 



Apostol Suigerul cu Nazaria, 
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Bârlici din Broşteni și Gavrilaş Grecul ficiorul că- -pitanului de Sacuiani şi ca săi fie dmsale dreapta ocină şi moşie neclătita în veci şi giupaneasei dmsale şi cuconilor dmsale şi nepoților şi strănepoților dmsale, şi pe ucest al nostru adevărat Zapis şi de buna voe vânzare să aiba dmlui aşi face şi ispisoc domnese, şi pentru mai mare mârlurie ca să fie de buna credință mai gios neamu pus pece- țile și aceşti boeri toți iscălilurile, ca sa se ştie. 
u Oniceni 7189, 14 April Y Alexandru, F Todosia, + Vasile sin Ropceanu, *Gavril Caraiman, Tlonașco Barlici, +Gavri] Grecul i Ilie Saule. 

Intocmai cu cel adevărat Sept 30 1815, 
Ion Tăutul ban 

Acta Onicenilor. Surete III, 45. 

CĂXI 
„7199 Mai 95, Iasi. Cartea de judecată a lui Costantin Cante- 

mir Vodă prin care se hotărăşte moştenirea in Căzăneşti şi Boteşti 
de la Vaslui intre urmaşii lui Apostul sulger şi a N.zariei. 

Suret de pe ispisocul de la Costandin Vosvod din leatul 7199 Mai 95, 

Adecă au venit de său părat de faţa înaintea domniei meale, și înnainte a tot divanul domnii meale boerilor tării a mari ŞI a celor mici, boeriul nostru /onaşcu stolnicul sinerile lui Apostu ce au fost sulger şi a Nazariei Supâneasa lui Apostul sul- gerul. fati Arăpului, cu boerul noslru Stefan Mi(c)- lescul ce au fost postelnic, fitorul lui Postolachi ee au fost spatar mare ȘI a Catrinei, care au fost fata Alexandrei fata Ducăi care au fost întaiu Supăneasa lui Apostul sulgerul, şi murind Alexandra fata Du- că, îma Catrinei spălăresei lui A postolaki spatarul, Apostol au luat pe Nazaria fata Arapului. suacra lui Ionașco stolbicul şi au făcut altu rând de ficiori 
pe Mariia Supăneasa 
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lui lonaşco stolnicul şi pe Grigoraşcu medelniceriul. 
Şi murind Apostol sulgeriul trasau pără la divan 
la Stefan Vodă Gheorghi Apostolachi spatarul şi 
giupăneasa dumisale Catrina fata lui Apostol sul- 
gerul şi Alexandrei fata Ducai cu Nazariia maştihăsa 
giupăueasa lui Apostul sulgeriul pentru sat peniru 
Căzăneşti şi pentru Botaşti de la tinutul Vasluiului 
și pentru moşiile de la Cazaneşli şi niște dugheni 
din tărgul din laşi din targul de $os şi trimeţind 
Stefan Voda Gheorghe boeriu de credinta pe Banul 
și pe Prăjescul, ca sai socoteasca cu dreplate so- 
cotitau şau ales cu oameni bubi să ție Apostolachi 
spalariul şi cu giupăneasa dumisale Catrina, fata 
Alexandrei şi a lui Apostul sulgeriul Sumătate de 
sat Căzăneşti şi &umatate de sat de Boteşti ; iar 
Nazaria sulgeroaia lui Apostol sulgeriul şi cu fii sai 
cei mai mici eu Maăriia. gupăneasa lui Jonaşeo pos- 
lelnic şi cu Grigoraşco medelniceriul, iar ficiorii lui 
Apostul sulgeriul, să ţie iar &umatale da sat de Ca- 
zăneșii şi giumătate de sat de Boţeşti. lar pentru 
morile de Ja Cazaneşti şi dughenile din Iaşi sau so- 
cotit sa le ție iar Nazariia sulgeroaia cu fii sai, iar 
Catrina Supăneasa lui Apostolachi spătariul triabă 
să nu aibă căci ia şau scos zăstrile mânesa a Ale- 
Xxandrei €au avut de la parinţi daca au murit 
îmăsa din bucatele tatânesau pe cum arata singur 
Stefan Miţe)lescul postelnicul mărturie încredințata 
de la acei boiari ce au fost socotilori: Banul şi 
Prajăseul. întracestaşi chip seriindu. Apoi pe urmă 
tămplândusa Nazariia sulgeroaia soacra lui lonaşeo 
stolnicul de iarăşi sau maritat şi au făcut all rând 
de ficori şi după aceia tămplânduise moarte arata 
înaintea noastră Stefan Mi(c)lescul postelnicul o scri- 
soare făcută de un preut rus zicând cum la moar- 
tea Nazariei sulgeroaea sau dat cu limbă de moarte 

“lui ca sao grijuscă şi tar hi parle ei dintracele o- 
cini din Cazaneşti şi din Botăşti sa hie a lui Şte=
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fan postelnicul. lar lonaşco stolnicul ginerele Naza- 
piei sulgeroaia arăta înainte domniei mele un zapis 
facut de la Nazariia sulgeroae soacrăsa deuaintea 
a boiarilor de curte a dumisale a lui Neculai Ra- 
covita tau fost logofat mare și a frăținisău a lui 
lo Racoviţă au lost comis mare şi a lui Aposto- 
lachi fratele lui Slefan Mi(e)lescul postelnicul i a 
allor boeri de curte şi cu peceţe Nazarii sulge- 
roaia și cu iscăliturile acelor boeri scriindu că sau 
tocmit mai înainte în viaţa sa cu gineresău cu Io- 
nașco stolnicul şi cu fii săi, cu fiicâsa Maria Supă- 
niasa lui lonaşco stolnicul şi cu Grigoraşco medelni- 
cerul cum pănă unde va fi ea vie să ţie a treia 
parte din giumătate sat de Căzănești şi a treia parte 
din sat din Boţeşti. lar Mariia fiicăsa Supăneasa lui 
jonaşen stolnicul şi cu fiiusău Grigoraşco medelni- 
ceriul să ţie doao părţi dintracea gumaătate de sat 
de Cazăneşti şi din gumătate de sat de Boţăşii, 
iarăşi sa iie doao părţi, iar după moartea ei păr- 
țile ei şi parte de Căzăneşti şi Botești să hie iara 
fiilor ei a Marii stolniceasai şi a lui Grigorasco me- 
delniceriul, pentru căci aciali ocini nau fost a ei de 
moşie sau agonisite de dânsa împreună cu Apostul 
sulgeriul ci au fostu cumpărati de Apostol sulgeriul 
incă din holteii. Aşijderele tâmplândusa moarte lui 
Grigoraşco medelniceriul fratele Mariei stolnicesei 
șI ramaâind multe datorii pe urma lui pe la negu- 
ttori şi hiind încă şi lui lonaşco stolnicul datoriu 
cu câtiva baui de pe nişte miare ce au fostu luat 
Grigorașco medelniceriul a lui lonaşco stolnicul de 
o au dal de sau platit de unde au fost el datoriu 
ŞI neavând de unde plăti datoriile, vrând înmăsa 
Nazariia sulgeroaea să vanză părţile lui Grigoraș al- 
tora străini, încă au mai dat lonaşeo stolnicul bani 
de dau platit de datornici, cari sau făcui peste tot” 
lui datori 4] p rele datorii şi cu ce au foslu 

riu (loc gol) precum niau aratat Și zapis de la
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Nazariia sulgeroaea îma lui Grigoraşeo medelniceriul 
facut denaintea boerilor noştri celor mari ŞI cu so- 
coteala neguţitorilor cum au dat acei bani şi pen- 
tru banii aceia iau dat acele părţi de ocină a lui 
Grigoraşco medelnicerul din Căzăneşti şi din Bo- 
tăşti, vânzândui Ionașco stolnicul alte moşii de pe 
aiurile de au dat de au platit datoriile pentru sa nu 
incapă alţii streini. Deci domnia me împreună cu 
tot sfatul domnii mele cu boerii ţării am socotit, 
cum diiata lui Slefan postelnicul iaste făcută rău 
dei taculă şi de Nazariia sulgeroae la moartea ei, 
hiind ânbătufă de moarte, iar nu au avut triabă, 
să de altora streini câ acele ocine nu au fost aei 
nici cu dănsa agonisite, ci au fost a lui Apostul 
sulgerul tatăl Mariei stolniceasai şi a lui Grigoraşe 
medelniceriul, ce Zrebueşte să margă iar la sin- 
gele său, la ficiorii lui Apostul sulgeriul cei maj 
mici, pe cum sau facut socoteala dintai, iar Catrin 
îma lui Stefan postelnicul şau luat parte ei pesu: 
mătate dintracele ocini înainte la împartare, după 
ce au murit âmăsa Alexandra şi am dat ramas pe 
Stefan Mi(c)lescul postelnicul să nu mai aibă treabă 
cu acele parii de ocini ci să le ţie Ionașco stolni- 
cul cu fii sai ficiorii Mariei nepoţii lui Apustul sul- 
gerul, să le ţie în veci moșia, neclătilă şi neruşe- 
ită, iar Stefan Mi(c)lescul postelnicul de va fi dat 
ceva la grija  Nazariei suigeroaei să cerce de: va 
afla ceva de bucatele Nazariei la ficiorii cei mai 
mici a Nazariei săş întreabe giudecata cu dânşii 
şi această pâră să nu să mai pârască nici odână- 
oară în veci peste această adevarată carte a dom- 
niei meale. | nuc ne budet (şi altfel să nu fie). 

„Acestuispisoc sau seris asemine de Vasile Floa- 
reş diiac za divan gospod din laşi. la anul Fanar 
Mai 4. 

Acta Mihailescu, farmacist Sf. Spiridon. Surete Il, 375. 
—Documentul nostru cuprinde un interesant caz de suc- 
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cesiune. lală faptele: Apostul sulger mort cilră 1655 a 
tinut în căsătorie 2 femei; înfăia a fost Aloxanara fata 
Ducăi, cu care face pe Catrina măritată cu Postolaki Mi- 
lescul spatar, şi naşte pe Apostol şi pe St. Milescul postelnic. 

La căsătorie Apostul sulger aduce 2 moşii : Căzăoeşlii 
şi Boţăștii. A dona femee a fost Nazaria fata Arapului, cu care face alți 2 copii: Grigoraşco medelnicerul şi Maria căsătorită cu lonaşeo stolnicul. După moartea lui soţia sa Nazaria se mărită din nou cu alt barbat şi face alt rând 
de copii. 

In urma lor se arată 2 acte din partea Nazariei: O diată dată unui preut rus, duhovnicul ei, prin care lasă moşiile Căzăneşti şi Boţeşti lui Stefan Milescul. nepot de fiică soţului ei din întăia căsătorie ; altul un zapis de aşe- zare cu ficiorii ei pentru moșii ; divanul găseşte ca râu s'au intocmit acele acte; Nazaria nu putea nici să testeze, uici să vinză averea soțului ei din holteie. Dacă ea a fă- cut diata, cauza e că a fost îrbăzară de moarie, iar dacă a vândut străinilor, iei n'a avut treabă, căci aceste ocine mau fost ale ei, nici cu dânsa agonisite, câ au fost numai a sotului ei din holteii, deci trebueşte să mearga la sân- gele său la ficiorii Apostulni, şi anume se dispune ca ju- mătate să ia Catrina, fata de la femeia dintăiu, care a şi fost înzestrată la nunta ei cu „jumătate din Căzănesti Şi Boţeşti, iar Maria fala din a doua căsătorie a sa cu Nazaria să ia alta jumătate. 

> CXXII 
„7181, April 3. Iaşi. Stefan Tomşa Vodă dă şi întăreşte lui M Tăutul, parealab de Hotin, fiul lui Zaharia Tăutul, mosiile Tăutuleş- tilor din Moldova. 

. ” Cu mila lui Dumnezeu Noi Ştetun Tomşa Voda. Domn țării Moldaviei. Facem şlire cu aceasta carte a noastră tuluror celor ce o vor vedea, sau cetin- du-li-se O Vor auzi, cum că aceasta dreapta şi cre- dincioasă sluga a noastră, Mihail Tăutul, părcă- labui Hotinului, Pam miluit pre el cu deosebila a noastră milă, i-am dat şi i-am întărit lui si de la no! în pământul nostru al Moldaviei, ale lui dreapta ocină şi cumpărătură şi întaritura giumălate de sat Gremeştii, parle de sus cu moară pe apa Siretului care el și-au cumpărat de la unchiul sau Toader ficior
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Tăutului logofat, şi giumatate de sat Rudeştii parte 
de Sos ce sa venit lui parte de la părintele său 
Zaharia Tăutul cu un loc de hăleşteu şi moară, şi 
satul Drăguşănii pe din sus de târgul Siretiului, 
care el şau cumpărat de la Vasile şi de la sora lui 
copiii Erinei Drăgănişoae, nepoţii comisului Burla şi 
a patra parte de sat parte de gos den tot satul 
Rugăşestii pe Siret, care el şau cumpărat de la Că- 
zacu şi dela femeia lui Nastasaia fiica Agafiei 'To- 
locicoae nepoala lui Poniei, şi a treia parte di par- 
tea de sus dentracelaş sat, parte cu locuri cu mori 
pe Siset, şi pe Molniţă. amândoua parţile, în țănu-= 
tul Sucevei, care sau cumpărat de la Vasăle şi de 
la fralesău Grigore şi sora lor Grozava. fii lui lo- 
nașcu Pitărescu, nepoții lui Fădor stranepoţii ace- 
lui de sus scrisului lui Cozma Ponici dentra lor 
dreple privileghii ce au avut ei de la bătrânul Şte- 
fan Voda şi satul (loc gol) cu locul de hăleștee şi 
de mori pe acelaşi părăn ci să cuvine calră ocolul 
Dorohoiului, care iau fost lui dreapta zaslujenie şi 
satu anume. Vişniţa care şau cumparat şi singur 
şau curaţit în codri întunereci, unde câmpu nici o. 
dineoară nau fost nimică, şi satul Chilie carei pe 
Cirimuş cu locuri de mori în Topolita, carele este 
lui dreaptă cumparătură pe a lui drepli și adevă- 
rati bani, şi îi sânt lui şi moştenitori şi gumaătate 
de sat din Câmpu-Luug la munţii ce sa numeşte 
Opolocanie ci îi sâni lui moștenitori, şi gumatate 
de sat parte de sos de Vascăuţ tij pe Cirimuş cu 
moară în "Topolița şi gumătate de hotar de satul 
Voloca şi a treia parte de hotar den satul Ciorto- 
rie şi partea lui Vasile Hlipeo cat să va alege den” 
tracelaşi sat Ciortorie care sa alăturează cu hola- 
rul Vascautilor şi a patra parte din satul Pleşnita 
cu locu de moara pe Bruşniţa și cu fanata în parte 
cu Barbaștii, şi giumalate de sat Slobodca aproape 
de Coduubeşti şi parte câl i sa va vini din satul
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ivancăuţi, care aceste părți îi sânt lui di pi gupa- 
veasa Anghelina, şi iarăşi giumătate de sat de Cu- 
ciur micu cu locu de hăleşteu în farină care el şau cumpărat de la Ionaşco ficioru lui Stroici logofatul şi a patra parte din giumatate de sat Buiuciucu care este lui cumpăratură în ținutul Cernăuţului, ŞI giu- mătate de sat Volcineţ den ţinutul Soroeai ŞI doă falci de vie din dealul domnescu, o falce de vie ce i Sau vinit lui de pe giupăneasa sa fiica Vrancea. nului și alta parte de vie tij acolo ce şau cumpă- rat pre a lui bani de la Onofreiu Vrănceanul, cum: natul său şi o falce şi giumăltatc de vie de la dea. lul Episcopeşti de Ja cășla de cai de la Copou ce Sau cumparat de la Ştetul şi de la Martin Ungu- Treanu şi doă falci de vie de la dealul Laslau de la Cotnar ce i sau vinit lui de pe Supâneasa numită Tofana fiica lui Grigore Udrea medelnicer, şi nis- careva vie Druţnlui şi fimeia lui Marie de la Boto- Şani, care este la dealul Harlăului şi alte vii care mai Sos de acele ce i-sau dat lui pănă la moarte ca săi Srijască şi săi pumenească. Acesle toate de sus scrisă sate şi părți de ocină, cumpărături ȘI moștenitoare şi viile ca sai fie lui şi de Ja noi drepte Ocini şi întărituri ŞI uric cu toate hotară(le) şi Venituri, atât lui, şi copiilor, si nepoților Şi străne- potilor şi răstrănepoţilor lui Şi a tot neamnl lui ce: A să va alege mai de aproape nemişeatoare şi ne- atinsa de nimene în vecii vecilor. Iara hotarul a. cestor de sus scrişilor tuturor sate și parti de ocina ca să fie după cum sa cuvine şi despre alte părti ca să le fie după a lor vechi holară pe unde din veac au stăpânit. Şi la aceasta este credinta domniei noastre de sus scrisă Noi loan Stefan Tomşa Vo- evod ŞI credinţa bocrilor Doştri, credința boeriului Dumitraşco Stefan vel vornic de ţara de jos, cre- dința boerului /oan vel vornic de“țara de sus, ere- dinţa boerului nostru  /Juragco Drace parcalabul.
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Hotinului. credinta boeriului /onaş şi Dumitru par- 
calabi Neamţului, credinţa boerului Vasile Bucium 
parcalab Romanului, credința boerului Miroz Bar- 
novshie hatman şi parcalab Sucevei, credinta bo- 
erului Gheorghie postelnicul, credinţa boerului Alexa 
spatariul, credința boerului Apostol paharnic, ere- 
dinţa boerului Necu/achi. stolnic, credința boerului 
Mihălachi visternie, credinţa boerului Coroiu comis 
şi credința tuturor boerilor noştri a mari şi a mici, 
şi după viaţa noastră şi domnia noastră cine va fi 
domn pământului acesta al nostru al Moldaviei, din 
copiii noştri sau din neamul nostru, sanori pe cine 
îl va alege Dumnezeu ca să fie domn în pământul 
acesta al nostru al Moldaviei, acela să nu se alingă 
de a noastră danie şi întăritură si dresuri, ci ca 

" să-i dee lui şi să-i întărească, pentru căci sînt a 
lui drepte ocini şi moştenire şi cumpărături prin 
a Jui drepti bani, şi spre mai mare putere şi întă- 
ritură la aceste de mai sus scrise am poroncit la al 
nosiru credincios și cinstil boeriu umsale Jonaşco 
Ghianghe vel logofal a scrie şi a noastră pecete a 
lega cătră această adevărată scrisoare a noastră. 

au scris dumnealui.... la anul 7131 luna lui April 
12 zile. 

„Acest ispisoc sau tălmăcit de mine de pe săr- 
„bie pe moldovenie din cuvânt în cuvînt adeverescu 
cu a me iscălitură la 28 zile April 802. 

" Vasile Contalăa comis de dăjdie. 
Acta R. Suţu, Surete II, 297. 
---Documentul nostru ne vorbeşte de urmaşii logofă- 

tului Ion Taâutul de supt Stefan cel Mare dintre 1480—1693, 

pentru 150 de ani. NE Ş 

“Ton. Tăutul logofătul lui Stefan şi Bogdan: Vodă a a- 

vut de ficior pe Toader “Tăutul logofătul -lui Petru Rareş 

în întăia domnie, ceia. ce arată că Tâutul logofâtul a fost 

contra politicei lui Rareş. Vodă de a veni el domn după 

moarlea latălui său, de aceia continuă. logofeția ŞI supt 

Bogdan Vodă. Fiul său insă Toader logofâtul cultiva aspi- 

ratiunile la. domnie ale lui Rareş şi ajunge el logofătul său
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din primul lui an de domnie. Acest Toader Tăutul logofă- tul are de fii pe Zaharia Tăutul, care are apoi pe Mihail Tăutul parcalab de Hotin (1693). De urmaşii lui; Mihail Tă- utul parcalabul şi de judecățile iscate pentru moșii vor spune documentele ulierioare. 

Moşiile ce se veneau de drept lui Mihail Tăutul par- calab, parte ca moștenire parte ca cumpărătură erau a- cestea : Gremeşti pe Siret jumătate, Rudeşti Jumătate, Drăguşăni, Rugăşești us sfert, Visnita, Chilie, Campu lung jumătate, Văscâuţi Jumătate, Voloca jumătate, Ciortorie o. treime, Plesniia un sfert, Bărbăştii, Slobodea jumătate, Ivan- căutii, Cuciurul mic jumătate, Buiuciue jumătate, Volei- neţu jumătate. In toial 17 moşii, din care 9 jumătăţi de sate, 5 sate intregi și restul treimi şi sferturi, după dritul. de moştenire la parte. 
| Pentru a vedea cum a mers cursul de proprietate, iată ce ne spune [. Neculcea votbind de origina marilor averi ale lui Ion 'Tâulul logofătul: «Când au aşezat pace Stefan Vodă cel Bun cu Leşii, fiind Lon Tăutul logofat mare lau lrimes sol la Leşi şi au daruit Craiui Leşesc Lăutuiui aceste sate la margine : Căwpul-lungul rusesc, Pulila, _Răstoacele, Vijnita, Ispasul, Vilavcea, Carapciul, Zamostia, Văscăulii şi Poloca». 'Toate acestea le-au dă- 
Cirimuşului întru o Duminică dimineaţă (Let. II?, 181). __Cum se vede din cele 17 moşii, sate intregi, jumătăţi. treimi ŞI sferturi de saie, numai 3 sint din cele 'date de Craiul Polonici tăsbunicului său lon 'Tâutul logofăiul, res- tul sînt cumpărături, cum le si araiă uricul de întăritură de la Ștefan Tomşa Voda. - Tolocico. Intre cumpărăturile Tăutulestilor sînt şi acele din Drăguşeni de lângă târgul Siretiului. Io acest sat erau proprietari in vechiu Poniceştii, inainte de Stefan. 

Sătorită cu Cazacu. lovaşto Pitărescu are aceşti urmaşi : Vasile, Grigore și Grozava, Aceşti 4 strănepoti isi vind. ocinile lor Tăuteştilor din intreg salul Drăguseni. ” li Ia Câşle de cai la Copou. In 1623 regiunea Copoului. a Iaşi era Puslie, loc întins, unde începuse a se planta. VI. Mai apoi Vasile Lupul face biserica sa diu podgoria Copouiui cu hramul Sf Atanasie, biserică care e şi azi. In, această parte a Copoului era aşezată pe la 1623 câsla de. 
cai a Tătarilor puşi in slujba domoiei. i
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CĂXIII 
Ti7i Febr. — Zapis de vânzare prin care Ancuţa şi Stanca vând lui Coman căpitan vo copilă de ţigan—Stanca—de 9 ani, cu 5 

jum. ughi, 

Aa 8 mnnica AukSua wi Apeân KS irma 
Granka ckpucam 3anncSa ! HocrpS Ha ca pie Ac. mape pr 
AHHUZ Ad mata pvaneavu Roman kan. bin a xSnueccu 
ASa | neaSu anSai Accna mi cpitepnaop aSi nau, Airmnese8 
ai Bă AzpSi. Sa cae tie KZ atm B2NAST | ASaiiaop w ko- 
nuaz A£ uurat an$m Granka dara Racnakzn unrankz Ai: 
penTă Sr e io, | ui ave konnaz W am BZHAST neuTpS wi 
Aaropie a cokpam'k nenrpS kas dsocr cokpama Aarogi | AS 

Fiprie cena Haie nzax- wm mpaurop. anu av Binir Tiprie ae 
A5 aSaT Su uurat aa mi$ auSm Twaocie j mu 448 Ban- 
AST HensaSu wr Ezaznep. anu. £8 am BEAHAST  autcT4 
KoNHAZ Atm ASar Ban ai mia packSmna | par unranSa. wu 

ANECT HONHA KZHA W a BZHAST 48 dsocT Ai. 9. an. Anu 

ci ii ASmieaSi ePrh'Ta ! TO49 | Beu. WIN Ad auacrr 'TOR- 

maa docras mSaun Borap BSu. mmprSpil ana Apmran 

pa. n apasa na. n Granusa ra. n Tmhacie ne. n 

HaaaSa noprap. ui nenTpS | kpeaitia Hem Sc neuruna. 

MUC. Zet ARH... AT. F3poa. 

T a3 SinkSua. n Grankă. + 43 Apmran na, n hap: 
&Sa î03. + Granusa tea. ev Mapna. a3 Tanacie 103. 

Savasios onozhoţos wopipo ra dvibtev. 

acta Ciorâneanu. Surele XIV, 346. 

CXXIV 
7051 April 20. Petru Vodă întăreşte împărţala ce şi-au făcut jr 

între dînşii fraţii Hurul, ficiorii lui Oană Hurul,- nepoți lui P. Hubhule. ; 

Suret de pe ispisoc sărbesc de la Petru Vodă Voe- 
evod leat 7054 April 20, 

Facem ştire precum au venit înainte noastră și 
inainte boerilor noştri ai Moldaviei, cinstiti şi cre- 

Surete şi lzvoade V. 12 

4
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dintoşi boerii noştri, dlui Efrim Hurul vel vor. 
vic Şi fratesău dmlui Danciul Zurul părcălabul de 
Neamţu, şi fratele lor Mihociu şi surorile lor Ma- 
rea şi Marușca și Stanca, fitoriii lui Oană Hurul 
nepoți lui Pătru FZuhule, de a lor buna voe de 
nime siliți nici asupriti şi sau: toemit între dânşii 
și au împartit a lor drepte ocini din dresuri ce au. avut moșul lor Petru Huhule de la strămoșul nos- tru Alexandru Voevod, Si din dres de cumparatură ce au avut tatal şi mama lorde la fratele domniei mele Bogdan Vvoda, satul anume Lărgăşanii pe Berheciu şi Sumatate sat de Ocheni, parte de eatră răsărit şi a patra parte din satul Gălăşăştii în gura Racataului de cătra apus şi cu loc de doâ mori ŞI Panceștii pe delnița ce. din os şi sau vinit în parte crediutos boerului nostru dmsale Efrim Hurul vor- vic, Satul Lărgăşanii pe Berheciu, iar în parte Ma. rușcăi sau venit gumătate de sat din Ocheni parte de catră rasarit, iar în parte Danciului Hurul par: calabul și a Mariei sau venit a patra parte din sa- tul Gălașaştii, în Sura Hăcataului, de catra apus, şi cu doâ locuri de moară un loe in parte diu sus la dial şi a patra parte de la nianăstire parte din sus, și a patra parte din  poeni, iar în parte lui Mihoci şi a Stancaâi sau venit satul Panceştii, pe delnița de gos. 

Deci toate acele de mai sus scrisă să fie lor de la noi uric și cu tot venitul ficiorilor lor, nepo- tilor şi stranepoţilor lor şi a tot niamul lor ce sa va alege mai aproape neruşuit nici odata în veci. Jar hotarul acelor de mai sus zisă sate, sa fie cu toate hotarale lor cele vechi pe unde au iîmblat din vac. Şi spre atasta este credinta domniei noastre de mai Sus scrisă Petru Vvod, şi credinta a preaiubiţi fiilor Domniei mele Iliiaş şi Stefan și Costandin şi cre- dința boerilor noștri a mari ri Şi a mici. lar după a noastră viiaţa cine va fi Domn țarii noastre din fiii
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noştri sau din niamul nostru, sau pe “ine Dămne- 
zeu va alege a fi Domn farii Moldaviei, acela sa 
mu strice a noastră danie şi miluire, ce mai alessă 
de şi să întareasca, pentru ca şi noi am dat ŞI um 
întarit lor pentru a lor driapta şi credincioasa slujba 
şi pentru ca este lor driaptă ocina, şi buna împăr- 
tala. lar pentru mai mure tărie și întaritura a tu- 
turor celor de mai sus scrisă, am poroncit credin- 
ciosului nostru dmsale Mateiaş logofat ca să serie 
şi a noastra pecete catra atasta carte a noastra 
să o lege. 

„sau talmacit de Gheorghe Evloghie Dascal 
1716 luni 5 

De la logofeţie 

„Posleduindusă copia atasta din cuvânt în 
cuvânt şi fiind întocmai dupa lalmăcire celui ade- 
vărat ispisoc domnesc, ce se alla la sfânta mauăs. 
tire Precista din "Targul Ocnii, slapâna moșiei Păn- 
ceştii sau încredințat. 1816 luli 23. 

Dumitru Struza vel logofat 
de mine sau posleduit Constandin Leondari sulger. 

Acta R. Suţu. Iaşi: (Surele XiV, 334). Pentru lămu- 
irea înrudiiei cu Huhuleşiii cf. nota pag. 130. 

CĂXV 
1108. Suceava. lremia Moghilă Vodă serie carte gospod lui 

"Tăutul visternic pentru pricina unui jaz cu mori pe el între cnea- 
:ghina Tudora şi Gherman păbharnieul. 

+ Epemira Aornaa BROEBOAa. EX AacTi PenApă 3EMaH 

AWAAARCKOH. || numem cavsk Han “TvBRTVA, EHCTEpHAU.  Aa- 

THR 3HATu Ep Ham || Kaacer kukruuk Tvaopa. ha Lepa nz- 

XAPHHUEA. H CHE pekvu. | 4% HMAIOT EAHH CTAR H MAHH, Ba- 

Kink A EAHHV. "PAX EZAA ECT ' CZAA WH XOIer NCCTARHTH u 

ETEN Pam (0Y)roM. CTaRv. n HE | Ore. e WePakiTa, AA 

cxraorpkr ga (kSu)k rorn cerwnn. |. npoToK. take Sapun cete 

AHCT PENABAM. d T...RUH Ad WETaBHTH. | H HA HEA Aa CaTRO- 

ptr Bz Rent ToTuU (CPVuH) a Koan, ne Bac | Xorer, e(H) spera
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SHTU. ă "TH 6F W(NHpATH) WH HE CATROgHT |! Bea ei Eoak. Tan. 
Ad Bider. n Hak He vunnniu, muie v Gouaga ar. tapu, 

FENANZ peu 

Iw Eprmira RoEBOAA 

+ Lewprie 

1Eremia Moghila Voevod. din a lui Dumnezeu 
mila Domnu ţării Moldaviei, scriem slugii noastre 
Tăutului visternicel. damuti ştire cum  noao ua jă- 
luit cneaghina Tudora pe Gherman păharnicel şi 
astfel zicind cum are un heleşteu și moară împre- 
ună moşie. lar când este acum dinsul voeşte a 
pune şi stupi acolo în acel heleşteu şi nu voeşte 
să-şi aşeze să-și facă la un loc acei stupi. Drept aceia 
cum vei vedea această carte a Domniei mele, iar: 
lu . . . Să-şi aşeze și pe ea sa faca la unloc acei 
(stupi), iar dacă nu vor voi să-l aşeze, iar tu să-i... el să nu facă făra a ei voe. Aşa să știi și altfel sa nu faci. Scris în Suceava... 1, anul 7103. 

Domnul a zis 
lo Eremiia Voevoda 

TGheorghie 
Acta păr. Dubău, Molviţa, Dorohoi. (Surete IX, 653). 

CXXVI 
„7177 Noemb. 19 Iaşi. [liaş Alexandru Vodă în pricina a trei ve- cini a lui Sim. Baărbovyslkie, fugiţi din cauza flămânzimei din Beceşti. la Gavriliţă hiv serdar, 

T Hw Hairam Aare ApS ROEROAA. Bit AACTIIE FEN Apa. BEMAN aoaAatekou. adec au venit Siuga noastră Sa- mion Barbovskie, din sat din Beceşti. de sau părat de fața cu trii vecini a lui anume cu Zon ŞI cu Dumitru şi cu*Joră din sat din Be(ce)şti tanutul Cernăuţilor. zicându. sluga noastra Sămiou Barbov- skie cas vecini_derepţi a lui din sal din Beceşti. şi Sau dus în satul boeriului nostru a lui Gavriliţa ce au fostu sărdar. anume în sat in (loc gol) şi aceşti 
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vecini ce mai sus seriu încă au mărturisit înainle. 
domnii meali căi santu vecini direpța din satul lui 
ŞI sau dus pentru flămângăme, în satul lui Gavri- 
lița. Pentru awka domnia înca văsandu cas vecini 
lui Samiwa Barbovschie. şi ai încă au marturisit 
domnie mea încă ium dat rămaşi lui Sămiwna Bar 
bovskie. săi a.de grumasi şi săi ducă la urmă în- 
napoi. de unde (au e)șit şi săi las boerului nostru 
Gavriliţa ce au fostu (sardar) în paci și nepieă să 
Du li oprescaă. nici pani, nici fân... nici altă ne- 
mică de acolo şi atastii păra să (an sa mai pă)- 
rască nici wdată în veri. şi alţi vecini ce vor hi a 
lui încă săi A undei va gâsă. atasta scriem dom- 
nie mea. , 

u las vit 7177 Noev. 19. 
Saam gspdna (vele)al 

Acia păr. Dubău, Molniţa, Dorohoi. Surete IX, 655. 
Pecetea in tus, se celezte: + How. Haaul,  BROEROAA. BOI. 
MACTIR, roenp. Man. AMAkoH. F3poA. 1666 cap de bou. 

CXXVII 
6944, Maiu 3. (regesle). Ilie şi Ştefan Vodă dau lui Ivan Cau- 

teş satul Jlieşeşti şi un loc în pustiu. 

...„ŞI spre dovadă miau arătat un ispisoc sărbăscu 
de la Domnul Ilie Voevod, şi fratesău Stefan Vo- 
evod din anul 6944, Mai 3 întru care dă danie 
lui Ivan Cauteş satul Ilieşeştii şi un locu din pustii 
şi alt ispisoc sărbăscu de la Pătru Voevod, din 
anul 7043 Marti 3 ce intareşte tot această moşie 
Sofiicăi fala Marikii nepoata lui lvan Cauteş, gu- 
mătate de sat parte de g%os şi fumaătate de moară 
și Sumătate de Poiana lui Cauteş, care moşie să 
numeşte acmu Căutişeni. 

Acta d-na Pastia. laşi. Surete V. 317. 

|
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CXĂVUIL 
7026, April 20. Suceava. Stetan Vodă cel tânăr întăreşte lui Ion Moroganul danie un loc în pustiu între Ciuluci şi fântâna Radu: lui spre Nistru, danie făcută de Stefan Vodă, când au oştit Tătarii. tara Moldovei. 

Cu mila lui Dumnezău lo Slefanm Voevod în; 
pământul Moldavii înmsamnalm dim silinţa noas- 
trii toatie pan vearii prin auzdirea au venilm  îna- 
intea noastra și înainlea ai nostrilora boerm Mol- 
dovii sluga nostra Joan Morozanul şi sau jaluitm. 
Hoaă cu mari jalobă şi cu mari wmaârmturie di acolo de la -maăriia sa şi dan rostirea gurii lui am pri- mit zate ot moşu g(ospod) vadmi Stefanm Voda un loc din pustii întrea tuluti fântâna Radului ednacm când au oştilm tatarii pământu şi noi. văzinde a lui mari jalobă şi mari marturie şi: noi aşijderea şi de la ni încă lui amm dat şi am întărite a lui dreptu di acmu adica răspunmsulm Jocz ei sau slobozitn întrii cuzauti fântâna Radului ed- nack aşijderea lui și uricm cu tolm vinitulm lui şi copiilor lui şi nepoților lui şi nepoților nepoților ȘI la totm neamul lui ci sa tratrage di apropii, vemişcatn să fie în veci den hotarali ucestui loe slobozitm între tuluăi fântâna Radului ednacm, adi- că ce să începk dupa şasm din culutm stalp Şi pest'k câmpm la gura văi Răului la stâlp şi pe: dealul vaii aceei din stălpm pară în stâlpm pana la drumul cei mari ci mergi la Nistru şi dru. mul până la Movila ce este în culutulm cel mari și piste culutm. —la deal“ la stilpm şi de Ja acel stâlpm peste câmp pintre țarină di. m stâlp în stâlpi pâna la tulun la stâlp și pr'k culutm pâna la stâlp de unde întai ami începutt hotarulm a- celui locm slobozit și pentru aceasta este credinta abostrui mai sus numit Ştefan Voevod și ere: dința priluarea blinatului brata gvadnmi Petra credinta boerilorm noştri credința boerilorn Isac
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credinţa boerului Peirea, credinta boerului Sandru, 
credința boerului Negrilă, credinla boer ului Cozma 
credinta tuturor boerilorm noștri a marilor şi a 
micilor a noastră lucrare întăririi ca să întărească 
lui mai încredințată și mai întarita di acumm la 
mai multa întărire Şi încredințare la toata această 
mai sus sherisoare amm poruncili noi ă nostru 
credinciosului boerm Tpotuganul logofătul să scri 
dk a ncastra petata sa sa spânzure eălra această 
carte u noastra, smerielosiulm Samienm u Săvita 
(Suceava) lu anul 7026 April 20. 

Acla Pr. ]. Antonovici, Bârlad, Surete V. 43. Suretul 
dal mai suse ov copie rău tradusă şi rău sctisă de un diac, 
care nu era tare nici în slavunie, nici in româneşte. Se 
vede influenţa scoalei rusăşii prin întrebuințarea neobiş- 
nuilă a lui şi la urma şila mijlocul cuvintelor. Lipsu- 
rile de înțeles le-am redat aşa ca să se vadă stângăcia 
seriitorului. 

CĂXIX 

7078-—1179. Opt regeste din perilipsisul de pe scrisorile moşiei 
lurcăuţii de la ţinutul Cernăuţilor, făcut în 178% Maiu 29. 

1). Bogdan Vv. întăreşte lui Jonagco, ficior 
Lenţii, pentru a treia parte de sat de Iurcăuţi, 
partea din sus care arată că un anume Crăscu 
au fost vândut unui Onciul drept 233 zloți tata- 
râşti, iar lonaşco au întors banii Onciului şi se în- 
telege că întareşte şi lui lonaşco și unei surori a 
sale, leat 71078 Ghen. 21. 

2) Bogdan Vv., întareşte unui Grozea cumnat 
lui Orăscu Leanţevici, pe a treia parte din satul 
lureăuţii parlea din sus, care Crăscu au fost vâu- 

duto Onciului drept 233 zloți tataraști, iar Grozea 

«cumnatul lui Crăscu au întors aceşti bani în mă- 
nule Onciului în Suceava înaintea Mariei Sale şi 
inaintea boerilor. leat 7078 luni. | 

3) Ieremia Movilă Vv. intăreşte slugii șale
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lui Prodan diiac şi frăținisău lui Grigore ficiorii 
lui lonaşco Leunţevici pre a lor dreapta ocină şi 
cumpărălură tatalui lor un treia parte din satul ] ». 
căuţii partea din sus, ce urata că au fost cum ă- rato de la Onciul Herţea drept 300 zloți tatarăsti din ispisocul ce au avut de la Bogdau Voda. leat 1107 Febr. 20. 

4) Stefan. Vv. scrie credincioaselor slugilor sale lui Scariotskii și lui Gavrilaş starostii de Cernăuţi sa aiba a zice Lenţoaei din lurcâuţi ca să aibă a da iui Prodan aprodul pace. şi sa fie pre tocmala cari ei pre dâuşii îi vor tocmi; altminterea să nu facă și mai mult pre el să nul învâluiasca. leat 712î Mari 31. 
5) Petrea Scaraotshii staroste de Cernăuţi maărluriseşte cu cartea sa precum au venit înaintea sa Prodan şi cu fratesău Grigore, ficiorii lui lonaşco din lureăuţi, cu cartea domnului Stefan Vv. ca să le hotărască și să stâlpeasca satul lor- căuliii de cata giupâneusa râpăosatului  Dzzitru Leanţea, care au fost trei părti: răpăosatul Crasco ȘI sorusa Măriia, maica răpăosatului lonaşeo şi al treilea Leanţea şi după porounca cărții gospod cu Bobran vel vătah, şi cu Bahrin vatah şi Ivan va- tah, şi cu Dumitraşco vatah, şi cu Maş diacul slugă domneasca Şi cu Romaşcu aprod şi cu popa Bogo- rodițe şi cu „popa Luţco şi cu popa Paval ot Boian- cluc, și cu oameni buni impregiurași din Verbovici şi diu Boianciac şi din satul Iurcautţii, au socotit Şi liau împărţit ; o parte fui Prodan şi frăținesiu lui Grigore, care parte leau fost lor moşie şi ocina de pe moașa lor Maăriia, ŞI di pe tatul lor lobaşco. alta parte a lui Crsăco ce au tost răscumpărătură tatului lor Ionașco de la Onciul cel bătrân, dupa ISpisoacele de sus zise, de la Bogdan Vv. şi de la leremia Vv. şi iarăşi a treia parte Lenţoaei ȘI co- piilor ei celor făcuți cu Dumitru Leanţa; şi au pus trei



   
      St tOcini, Si dupa „a 

i 

   

vieții ei să fie heleșteul ul nepotului său şi al finu- 
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siâlpi de lu cutul cel din sus până la cutul cel din 
gios pe lungul satului iar acea a treia parte ce sau 
venit Lenţoae şi copiilor ei iaste cutul cel pe a- 
proupe de curte, cu toți vecinii lor; iar acele doaă 
părți iarăşi cu vecinii pe dealungul pârâului sint 
lui Prodau şi a lui Grigorie, iar în câmpu are sa 
se învoiască singuri între sine cu pământuri şi cu 
fanale, avand să ia Prodan 2 parți iar Lentoae a 
treia parte ; iar pentru 2 helegtee..ce sanius; heleşe: re 

teul cel din SUS vaste al Lenţoae si săl vâneze de : 
Some ata că 

ește iar “apoi. Prodan să aibă. lui a II ei ȘI îl 
          

  

Săşi”îivotască ȘI “sâşi intareasca lori uşi ispisoc de 
la domuul de sus numit Stefan Vv. leat 1193, 
Ghenar 18. 

6) - Măriia fata Onciului „Sendrieni, giupă- 
neasa răpăosatului Ieremia Cărscu ce au tost nor- 
tar, au dat şi au dăruit (nepotului sau lui Dumi- 
traşco Nacul ce au fost log. şi fiului lui Iliaş fi- 
indui ei fin de botez) a ei dreaptă ocină şi moşie 
a patra parte de sat de iurcăuti ce sînt supt Co- 
dru în ţinutul Cernăutului, arată că a opta parte 
de sat de Iurcăuţi ia fost ei baştină despre moşul 
său Leanţea ce au fost staroste, iar a opta parte 
ia fost ei cumpăratură (de la rudele lui Gligută şi 
de la femeia lui Aniţa nepoata Leantei) împreună 
cu Siupânul ei Premia Cărscu portarul şi neavănd 
cuconi au dăruilo celor de, „Sus zişi, iar pentru u 

  

     

    

   pănă Ec t 4£ pa” “trecerea 

lui ei) lăsând şi blestam ca sa nu se strice dania 
71171 Oct. 19. 

7) Arsenie Volcinskie cu femeia lui Acsana 

fata Badiului sau tocit şi au făcut schimbătură cu 

Dumitraşeo log. parcalabul de Hotin; au dat el lui 

Dumilraşco log. a patra parte de sat din lurcăuţi 

i 
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la tiu. Cernăuţilor și el au luat de la Dumitraşco log. a patra parte de sat de Broscăuţi iaraşi li acel ţinut, şi pentru ca au fost mai bunişoară mo- şie lurcăuţii iau dat Dumitrașco log. înca 70 lei bani gata și 5 coți di postav subțire. Scrisoarea de schimbatura scrisa din Hotin 7175 Aug. 5. 
8)  Potomir Costin biv stolnic şi cu sotia sa Nastasia au luat 200 lei de la Dumitrașco pitarul cel mare (care aceşti bani pitariul iau fost luat cu camâtă câte 4 lei la suta pe lunâ) şi pentru aceşti bani au pus Potomir zălog la pitarul giumătale de lurcăuţi cu vade din 24 zile a lui Februarie pân la Sfntu Dimitrie și aşia lea fost tocmala: ude vor strânge ei împreunâ vecinii din lureauţi la loc, de pe unde era răşhireţi şi dei vor lucra pitarului bo= eresc, sâi faca fin şi cei va trebui, el sai dea la zi la Sftu Duwmitrie banii numai capetele, iar ca- măla să o dea pitarul; iar de nu vor putea strânge vecinii san dei vor şi strânge, Şi nui vor lucra pi- tarului boerescul, el sai dea şi capetele Şi dobânda pană la vadea, iar de na vor fi banii la zi sa fe acea giumaătate de sat de lurcăuti a Pitarului, uu- mai ce vor socoti ficiorii de boeri, preţul acei giu- matăţi de sât de lurcauţi săi mai dea pilarul sa o istovească. leat 7179 Febr. 24. 

Acta Şuraga. laşi. Surete V, 293. 

CXAX 
7118. Ghena» 16. Iaşi. Mărturia veliților boeri cum Sohiica fata 

Borcii pabarnicului a vândut a patra parte din jumătate de sat din 
Iteşti, jud. Neamţului, lui Stefan Prăjescul vel stolnic, feciorul lui 
Ion Prăjescul paharnic, 

Hwnauo I“kura BEA ciarap. u Ilexoap HpaEeRStA Rea &ucT'kpuek. n Bosa BHerkpuuk || n Tpugan nea Râluap. n Sinoc- TOASRH UpARZAAR Hekuckoe. n HzRpanzeksa ABSpHuRk || n Le- Wprie Oparuko cuSge Hamora n Ilzrpamno Bawmora. MzpTrSpu- CUM || KS auzers aa HocTpS sanie. n$m as BENHT. AHannpE
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nocrpa. Gokuuka acută || boguk nzgapuu. Henoara Bonsau. Lu 

sS zeuopiu Geokunkzn. anSme || Akasa mn FOpatuno. Ac 6Snz 

ROTA A9p AC HHME HEBOHUH HHUE .pinpecSpanu || mas BzuASTr a 

awp wunhz Anphkiară un mMorie. Anu car Ann Het si un] 

HSTSA HkmuSaSn. AHN MIOMATATE AE CAT. A MMATPA SAPTE, A 

gzHASrSw || (Grea) IlpamecnSa mapeac croann Aspenr$..,. | 

UI A HAZTUT AENAUN KS BANH PATA. AEUAHNTE HOAcTpA Ul A 

MSanu. Wă |] atcuu BSHu. npe Man Mape KpeAnnuz NEA nve un 

neucuhac. npkutc || "75 3annc. Auacra Maprăpucum ca cz tie. 

nic $ tac Rar Fâpni Acu, re. âi 

Hukoapa gea Bucr., "Tonan KaSuep, lopatute hauloTa KZAMzpaul. 

Acta Gr. C. Butureanu laşi (Surete V, 179), 

CXXXI 
7120. Maiu 25 (regeste). Radul Vodă întăreşte împărtala între 

Simina jupăneasa paharnicului Jora şi Anita lui Alexa pestelnie în 
Doroşeani, 

..„Un ispisoc de la Radu Voevod întăritoriu pe 
imparțeala ce au făcul Simina _giupăneasa pahar- 
micului. Jora şi Aniţa featele lui Alexu postelnic 

3 arătând ca Siminei i sau venit giumatate de Doroş- 
cani cu iaz şi cu giumătate de iaz în Bahluet şi cu 

! giumătate de moară şi alte părți de moşie iar Ani- 
"tei i sau venit giumâtate de Doroşeani fără casă 

şi cu loc de heleşteu şi cu &umătate de heleşteu în 
Bahlueţ, giumaătate de moara şi alte acareturi. 

„Carte de la Domnul lliaş Alexandru Voevod 
poroncitoare lui Patrașco suigeru să mearga la sa- 
tul Dovroșcani ținutul Cârligăturei pentru păra ce 
era între Costantin Jora şi între Panaite Uşeru zi- 
când Jora că pă valeă Doroşeanilor este loc de 3 

heleştee. lar lânga Panaite Uşeriu, ai Ar ăTăt “Ares” 

-61tiprtălă” ă moșiilor jor”“care zic ca este loc 

de doaă, heleștee unul al lui ŞI unul al Jorei, ca 

, "“Pătiâşco să "MEĂrgă sa socotăistă ş 

3 tate de este loc de doaă heleşteee, sau de trei, şi: 

î prea cum a li mai cu drept săi tocmeasca. 

(Acta Spiridon Irimescu. Surete V, 943). 
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CĂXXXII 
7132. Maiu 27, Iaşi. Zapis de zălogire a moşiei Serbeșşti de cătră Andreiu Bejan Buzne catră Gligori vel paharnic pentru 5t gal. beni buni, 

Y Adeca eu Anăren,. fitorul lui Bejun  Buznii. scriem şi maărturisascu | cu ceslu zapis al mieu. precum mam rugal. dumisali lui Gligori paharni | cului celui mare. de miau facut. dumnealui bine. cu ciozâci şi unul | de galbeni. bani de arginlu. şi un galbăn prostu. şi iam pus dumisali za Ilwg partă mik. de moşie. din sat din Șerbești. şi miam pus și zi | den 24. de zile. a lui mai. din zua. de ispas. în patru saptamâni | săi dau dumisali. bani cari mai sus scriem. acei 52. de galbeni. iara de nu or hi | bani la zi. ca sa fie. MOŞIA. dumisale. dreptu ucei bani. aşa mam « apucat eu. divainta dumilorsale. boiarilor comisul Fratița. | şi Apostoiaki. spatariul. Şi Andoca pitarrl. şi Scoriţa | vornicul de poartă. și Dumitrașco vornicul tij. şi alți boari i cari sau prilejit. şi eu Patraşco. Buznii fratele lui Andrei am scris za | pisul ŞI pentru credința pusam şi pece- tea. ca săs ştie. 

vleat 7132 u Ias Mai 97. Andrei capitan (p. f.). Andoca pitar, az Apos- tol spatar iscal, az Featita biv comis, az Dumitru Vornicul iseal, az Patraşco Buznia. 
Acla Şaraga, laşi. Surete V, 962. 

, 7132, Mart 28 (Hârlău). Zapis de danie prin care Gavril Budul 
ginerele lui C Boghiul, biv şoltuz ot Hârlău dă Schitului lui Zagui 
Yeiu poiana din Părcovaci pentru sufletul soerilor săi. Adica eu Gavril Budul ginerele lui Costin Boghiu! ce au fost Şo/luz în târgu în Hârlău Scriu ŞI mărturisesc cu acest zapis al meu, de ni-! mene silit Dic! asuprit ci de a mea bună voe avand! cu 0 poiană în țarmurile Bahluiului în Pârcovaci,
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care poiană mi-au fost dată zestre de la socrul: 
meu, ce au fost făcută cu răzătură din pădure 
întreagă, acea poiană nu o am vândut ci o am. 
dato danie sfintei manăsliri unde este zidită şi fă- 
cultă de Zagavei pentru sufletele sovrului meu și. 
a socrimea Nastasia şi pentru sufletele fetelor fe- 
meei mele Maria şi alta fata a lor Iflimia și pen: 
tru pacatele noastre ; acea poiană ca să-i fie sfin- 
lei mănăstiri driapta ocină şi moşie de la noi şi: 
de lu toata seminția noastră. lar altul nimene din 
oameni nostri sau din rude socrilor mei să nu: 
se amestice a strica dania noastră ; iar carele din-- 
tre rudele socrului meu ar secorni pără să fie trec- 
let şi proclet şi neom cu luda şi odihna lui să fie 
Aria, şi această danie am dat înainte preutului 
Stefan popii din Hârlău şi Ion Ciurar şi Pavel Goanta 
din 'Todireşti şi Savin deacole şi mulţi oameni şi. 
pentru credință ne-am pus pecete şi dumnialor au 
iscălil şi eu Danilachke uricariul am scris. 

(Acta Spiridon Irimescu, Surete V, 719). 

CXXXIV 
1136. Mart 24 Iaşi. Miron Baruovski Moghilă Vodă dă şi în- 

tăreşte lui Stratul Bolea paharnicul cumpărătura ce a făcut în Cot- 
nari. la dealul J.aslăului, a 3 fălci de vie cu 200 taleri de argint de- 
la Gh. Năvrăpăscul, 

+ Hw Mupwn Haphoteine MorHaa BOEROAA BOI Macri: 

FENADX BEMAE MOAAdABCKOH. AAEKZ 4 BE || HH'T <AHHaHHTE AOMHIN: 

MRAc iH HAaHNTE BOepiaop AomHiu mkac, Luiwprie Ha || apanxc- 

Sa BeuopSa HaepznzckSaSni utaSn SZTpau. AE 4 ASH RSHA RO 

AE HHAE HEKO | HT Hhuc acSnpur ue AEA ASH GSHA BO av 

BAHASTS a câ Ahpkirz wunnz mr Monmie | ue av aRST AH pe 

marzcav HaRpănzekSa. "rprui daaun Ac Bie Ad BoTrhapn. -ţu 

A BaSa | Aăcaz8A5n. RApEAe cav BUHHT NApTe ASu zp anuu pauni 

AH CU, dueta av BAHAVT BOrpu || n8aSu Aoanin abac Grparva. 

Roak nzyapuniSa (wa  ySnznecen Area) AHpEnrS Acwa 

cSTE Ac 'TăAEpH ] Ac apunnTră. un auacPă POKMAA UM BXHBapH
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-av docr kS wnpe paunaop. mu copopiaep aSu | Acu Acania 
ME BASZHA, 4 A9p AE EH ROE 'TORAMAA UIH AENAHH NAT AE Aa 
ACMHIA ME AURA raA AAT UN ta *MITPAPHT  Botaphnvavu 
ACMuih MEA Kapeas Man ese cKpie Grparva hoak NZXapunka, 
Kd c& Xie Anpknrz wunn un KVANADATIp. NIN aATV HUME ca 
MAHBZ a CA AMECTERA upeere Kaprk AomHiH Akar. -AHTpaaT KUN 
că Hr ie, VW I4€ RAT. “Fps. Mapr EA, AH, 

Gaaai renAnz Beata 

Avmnrpaue Ijlefan nea awrăT vuua 

Acta pr. 1. Antonovici. Barlad. Surele V, 967. 

CĂXXXV 
1137. Nbemb. 12, Iaşi. Miron Barnovski Moghilă Vodă dă carte lui Ionașcu Mânjea diac pentru stăpânirea satului Vacotesti, ot Cârli- . gătura, despre călugării de la mânastirea lui Petru Vodă de la Galata 

Iw Miron Barnovschie Moghila Voevoda bojiio milostiio gospodar zemli Moldavscoi datam cartea | domniei meale slugei domniei meale lui lonaşco Manjea diiacul spreaceaia el | ca sa fie tare şi pu- tearnic cu cartea domniei meali aşi ţinea si a să ames ! teca. întra ]ni direapia ocina ȘI moşie. şi a opri tot satul j Vacoteşti. ce iaste în tanutul Karli- găturei. sa nu lase pre nime! sa sa amestece în- tracel sai. nic călugării sa nui lasa la acel sat de la | mănăstirea lui Pătru Vodă de la Galata şi cât fân va f cosit | în hotarul acelui sat ca sa aiba tot al opri sa nul deu nimarui | iară cui va părea cu strâmbul să vie de fat la domnia mea. i nae da ue | budet pread sim listom g(0)s(po)d(st)v(a)mi (Și altui sa nu fie inaintea acestei carti a domniei meale). 
” 

t Sam g(o)sp(o)a(i)na veleal 

Şaidir 
Acta G. Ionescu, laşi, Surete V. 931.
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CXXĂVI 

1137. Ghena î. Iaşi. Iotarniea locului sfintei mânăstiri Han- 
gul, zidită de Miron Barnovschi Vodă, cu hramul Intrarea în biserică 
(Vovidenia). 

Iutru numele Tatalui și a Fiului şi a Sfântului 
Duh, iaia eu robul lui Dumnezeu carire mă închin 
sliutei cei de o ființa nvedespaărtită şi facatoarei de 
viață Troiţa. care mă inchina şi slujese cu tot 
sulletui meu, a dreptii creştinatăţi a Domnului. Eu 
lon Miron Barnovschi Moghilă Voevod cu mila 
lui Dumnezeu domn fiind u toată ţara Moldovei. 
Prea bunul Dumnezeu cel bine cuvintai a căruia 
Dunătale pretutindene să afla, a câruia milă şi pre 
mine mau isbăvit din pântecele maicei mele şi mau 
dăruit cu coroana cea domnească şi a crăi pă- 
mântului acestuia, din cea mai pre sus milostivă 
bogăției sale. Deci drept se cade a multumi lui 
Dumuezeu, de vreme ce ne-au deschis şi noaâ 
uşile milostivirei de am văzut și am cunoscut cum 
întrun chip mărirea lumei aceștia statornică nu este 
pre pământul acesta. ne slatornica este şi nici în- 
trun chip nu să împărtăşăşte cu moartea, ci ca o 
floare ce se vestejeşte şi ca umbra ce trece. Aşâj- 
derea este viaţa noastră oamenilor slricăcioasa. 
Drept aceia cu voia lui Dumnezeu și cu ajutoriul 
Fiului şi cu )ucrarea sfântului Dub, bine am voit 
domnia me, din buna voinţa voastra, cu curată şi 
luminată inimă şi din tot sufletul nostru și din u- 
jutoriul lui Dumnezeu, cu rugăciunea Precuratei sta- 
pâuei noastre născatoarei lumei. —Cu blagoslovenia 
ceior patru arhi-păstori a toatâ Moldova chir Anas- 
tasie Arhi-Episcop şi Mitropolit Sucevei, i chir Alta- 
pasă, episcop de Roman, chir Dionisie episcop Ra- 
dăuțului, i chir Mitrofan, epistop Huşului. Incă cu 
voia şi cu tot sufletul cinstililor boerilor noştri şi a 

touta Moldaviei, cei mari şi cei niici boeri. Domniea 

me ajutor de la Dumnezeu având am început a zidi
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de isnoava din temelie, sfânta mănăstire a rugă- 
torilor noştri ce să numeşte aug, unde iaste 
hramul Intrarea în biserica a preu sfintei, precuratei, 
și prea blagoslovitei, stăpinei noastre năseatou- rei de Dumnezeu şi pururea fecioarei Marii. Am 
dat și am făcut hotar stinlei manăstiri aceştia, osabit de toate moșiile lor. Deci aceasta moşie sa. incepe din petriş şi merge până în prisacă şi din. prisacă lovește pre vâitul nountelui celui mare şi merge pe opcină pănă în Sihlă şi din Sihlă lo- veşte în isvorul Sihmei și de acole iaraşi loveşte: in zăvoaele cele largi şi de acole merge tocmai în. dealul muntelui Doanmei şi iaraşi de acole loveşte în Colibiţi în .,..... și de acole drept pe loc în sus prin mijlocul poenii Hangului, la casa Crastei şi de acole pre loc drept prin mijlocul Bistriţei, în gura isvorului Cosmul Şi de acole Bistrița iu sus pănă în gura isvorului. lay de acole isvorul în sus până în culmea Ceahlăului. De acole iarăşi pre culmea Ceahlaului păbă unde este un vaet în is- voarele muntilor şi de acole în gios pre muntele care este între pârai, până în gura păraului Jida- nului şi de acole Bicazul in gios pân în gura ISvorului Tărcăii şi iarăşi de acole isvorul în sus pân: iu culmea Sihli și iar de acole în gios păn în obâr- șiia Hatezoaei. Şi de acole pre isvorul muntelui pănă în Hoşturi. Dar de acole kre munte tocmai în culmea Boului, pău în obârşie unde mai este un, isvor şi de acole pre isvorul acela Păb în gura Roiului și iar de acole drept prin mijlocul Bistriţei: în cornul bisericei din sus şi de acole pe apa Bis- triței în gura Potoancelui, înca ŞI poiana bisericei toata şi de acole iar tocmai păn în obarşia în pris- lopul părului, dar de acole drept pre loc în. ȘI iarăşi de acole în gura Cuejdului în muntele Ţi- Saucel şi de acole drept pre subt arsuri. lar de: acole pre apa Almaşului şi merge pre apa Alma-
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șului în gios până în capul poenei din gios și de 
acole prin mijlocul culmi drept în podul Orgăi, pănă 
unde este hotarul sfintei mănăstiri a dumniei mele 
Hangul  osăbit de -alte silite. drept aceia iată ca 
am dat de la domnia me, împreună cu tot vinitul; 
iar dupre viaţa noastră. ori cine se va ispiti ca să 
strice aceasta danie şi așăzământ al nostru. unul ca 
acela să fie blăstamat şi de trei ori blastămat, de 
Dumnezeu cela ce au făcut ceriul și pământul şi 
de preacurata maica lui şi de 192 apostoli şi de trei 
sute 18 cinstiţi sfinți părinţi de la Niceia și de toţi 
sfinţii părinţi. Şi altul vimine sa nu să amestice. 
însumi Domnia me am poroucit şi sau scris la Eşi 
la leat 7137 Ghenar 7. 

Isprăvnicia ținutului Neamt 

„Această copie de pe alta copie însă neîncre- 
dintțată de nime, postaduindusă din cuvânt în cuvânt 

fiind întocmai sau încredințat. 826 Sept. 10 

Scorţăscu hatman 

Acta Spiridon Irimescu, laşi, Surefe V, 579). 

CXXĂVII 

Fără veleat Noemb. 2, laşi. Zapis de vânzare prin care Toader 
Grecul de Semeni vinde cu 10 galbeni lui lsar visternicul un loc de 
prisacă la sat la Semeni, cât va arunca un voinic cu toporul în toate 
“părţile. 

Adecă eu Toader Grecul de Sameni scriu şi 
marturisesc prin mine cum amu vândut locu de pri-) 

sacă uvdeiva plăcea la sat la Sameani Gusă cât va 

arunca un vo'mic cu toporul în toate părlile cun] 

au fost obiceiul de vac, însă lam vândut dumisali! 

visternicului Issariul direptu 10 galbeni dinaintea lui 

Romaşeo căpitan şi lonaşeo aprodul de Dragomirești 

și Pantelei ot Garcina şi Simion Oană ot Sloineşti 

și Jora ot Garcia ; deci noi văzându toemal de 

Surete şi Izvoade V 12
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voia lui, noi însă neam pus pecețile şi am iscalit 
să fie de credință sa s ştie. 

In laşi Noembrie în 2 dni. 
ț nediscifrabil 

az Simion iscal 
Acta pr. lon Antonovici, Bârlaq. Surete V. 826. Ob;. ceiul pământului. Zapisul nostru ne vorbeşte de. o prac:- lică veche „cum au fost obiceaiul de vac“ şi anume pentru alegerea locului de prisacă, fie in văile unei ape, fie intro poiană curâţilă în pădure, se obişnuia ca să se arunce cu Diăciuea în toate parţile de un ot Voinic, de un om de mijloc, aşa că raza unei prisăci era mult la 100 paşi. Se cerea că“ în caz de se svârlea cu iporul să fie voinic, iar când se svârlea cu măciuca pulea să fie şi-om de mijloc. 

CXXX VIII 
Fără veleat, Zapis de danie prin care surorile Mariuta Ciură- toae, Aniţa şi Acsinia, fetele lui Simion din Silişeu, fiind «terpe, dan - danie fratelui lor Stefan partea lor din Silişeu, 

Adica eu Măriuţa Ciurăroae şi eu Aniţa si eu Acsinia fetele lui Simion de Sileșeu, făcntam zapisul vostru la mâna fratelui nostru lui Szefan fiind el dintre oi frate mai mie şi noi fiind femei stearpe fara coconi noi am dat parte noastra ce sar vini din sat din Sihişeu cu tot vinitul'cear fi pe acea moşie din haleșteu Şi din padure şi din câmpu şi din tot vinitul satului ŞI CU Vecini şi cu țigani ce ar fi partea noastra toata sâ”TIE=a fratelui nostru a lui Stefan şi căndu sau făcut acestu zapis sau tamplat preuiul Arbore ot Hărlau de la biserica Domnească şi lestihie egu- man ot Zagaviiu şi pentru credinta miam pus şi iscăliturile ca sa fie de marturie. - | „ŞI eu Totoiasea mam tamplat cand au murit Acsinia sau dat partea ei lui Stefan din Silişeu. 
T AZ erei Ambrosie isca], 

Acta Gr. C, Buţureanu. Surete vV. 359.
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CXXXIX 
Fără veleai. Zapis de vânzare prin care Magdaliua şi Măriia 

fetele lui Simeon din Pleşeşti, vând cu 68 taleri părţiie lor din Floceşti 

+ 3 Mearazanna Aia Gumnwh wr Ilac (sic) cuz 

ficanse wr Paouepu || we vorie nernnim n cama cea krea- 

CPBVEN, ca Afita MOH || Rako a3 wr neko HENOROAA ENA! ANANpU-. 

CHAORANA. HA 34 AOEPa | moa Boak npoAaanyom, Mea npakă 

AVTHHHS WPHA WTUZ MOH, WTo || cvr ABA ukcru, am v ceao 

Paoueipu. non Toaarp. i non || ASnsaogu wr ceao Paourpu. paai 

userHpu AECET Tanep i neru || Ha Beau kpk. uro ck carao- 

pHa Toa TOKAMAA ui npoAanie | wr nphka, Pewprie BHR Np&kzaag 

w7r Bpzron. n wr npba || Bacnaic 3&r Ilnennukp wT Pam. n 

wr mpa, Gzanu wr Xviuu.u wr pa, || non Toma wr Xphkeka 

n I[ecpan. Haben. n "ru Bz3umana || Mapiua cscrpa Aaraz- 

AnuoRu. Azi Gumiwnonu dr Iaruen (scris de altă mână 

AIpaBRoH uacT) || Aga ArckT un 'PpH 'Pantpn. UTE NpOAaeT "TH 

BOA NpABă WTHHH | 4EH Aa BEZAET EA pat wrhusv un ABTPHM! 

EAW. H CX Bă&CH || npnyoaoA uTo BAAcT. H BA CHAO H Ba Nou 

n Bz anca. PRM || pati n ai take HA Eyoa. "Tora 34 ASEpoR 

Boak ToRAvaA B FIgoAanie || n3nazHa uAar. cuie cBTPBROpHXOM cita 

Maprwgie n npnaknn || Xom Hain neuaTu. K& ce SanHe Aa 

<k 3uaer. 

Eu Magdalina fata lui Simioa din Pleşe ti, fiul 
lui Isaico din Floceşti, iata că aceşti credincioşi au 
jurat cu sufletele lor cum eu de nime silita nici a- 
suprită, ci de a mea bună voe an vândut a mea 
«lreapta ocină de la parintele mieu, ce sint 2 părti 
tot în satul Flocești a lui popa Toader şi popa Lu- 
pul din satul. Floceşti, pentru 45 taleri şi spre mai 
mare credinţa s'a tăcut aceasta tocmala şi vânzare 
îuaintea lui Gheorghie biv purcalab de Vârtop, şi 
înaintea lui Vasile ginerele lui Pivniceriul otlam, şi 
„inaintea popei lui Toma din Hreasca, şi a lui 

Stefana al lleaei și iaraşi a mail uat Marica sora Mag- 

dalinei fata lui Simion din Pleseşti 23 (scris de altă



A Ta 

162=9 
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mână dreaptă parte) taleri, ce şi-a vândut iarăşi a 
sa dreapta ocină, sâ-i fie deci lui dreaptă ocină 
şi copiilor. lui şi eu toate veniturile ce vor i şi 
din sat, şi din câmp și din pădure; pentru aceia ŞE 
noi cum am văzut aceasta de buna voe toemală și 
vinzare - şi deplină plata, înca am facut această mărturie şi am aplicat a noastre peceti cătra acest Zapis ca sa s ştie. 

Acta Gh. Strat. Bacău. Surete V, 761. 

CĂL 
7181. Febr. 7. lasi, Zapis de danie prin care Tudosie Dubău biv logofat şi Gh. Albotă biv căpitan, cumnaţi, dăruese mâvnăsiirei Do-. brovățului două părți din jumătate sat din Rădueşti pe Stemnic. 

Adecă noi Tudosia Dubău biv logft.'şi cu cumnatu imieu Gheorghi | Ailbotă tau fost capitan. ce ține pre suremea Tofaua. nepoala lui | Dragotă vornicul. scriem şi maărturisim cu cesin adivarat! zapis al nostru cum am dat. a noastră. direapta. ocivă şi moşia | din giumtaat. de saat de Radueştii ce săntu pre Stemnie. în tinutul | Vasluiului. doo părți. aceaia o am dat svutei mănăstiri. Dobrăvă- tului | sa hie pomaua moşilor, noştri. Dragoteştilor c€ 0 au agonisituo | iara o a tr-kia parte. ce ramane. dintracasta siumtaat, de saat. o au vandutuo nişti rudi a noastre. făra șlir noastră deci Şi adeaia sân- tem să în | toarcem, Mihoceștilor. triizaei. de lei. şi să hie la un loc. cu cele |] doo părţi. ci să faco gumătaal. de saat. întreaga. stalpila și aşă | zată. di demult. cu locuri de prisati şi cu vad de moar. în stemnnic | şi cu tot vinitul. dresă batrani ta avam pri aca Sumtaat. de sat nu |leam dat. manastiri. că scriu şi alte ocini. intrânsaie ce leam facut di | la noi. ca să aibă. aşi faci. direasă domneşti. pre
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acestu adevărat zapis și eu | Tudoos Dubau biv 
logft. am scris. u las vlt. 7181 Fev. 1 

Az lonaşce Balş vel vornic iscal 
Az Tudos Dubău biv logft. iseal.. 

AZ Ghiorghi Albota 

Acla I. Motăş, Oșeşti, Vaslui. Surete V, 1077a. Dra- 
golă bunul lui Tudosă Dubâu e amintit ea dvornic de gloată 
în 1609. Cf: Surete II, 247; Ispisoace II, 77. In dosul ac-. 
tului se cetesc aceste însemnări : 

CH BANC 34 XVMATATE CEAHIIA ICE Ha H3 Creta To 
ceânius nokaonna MHe irSatenă Bakapiio Toaccia Aaa acrober. 

Paasapa. 

za orquwn Porabeor: (ora! weuthous TEepatvo, 
- Paa Sen. 

Xpnereodeop srv. Ac Aunonzu, aa he. Hac. ESaa ca pzu- 
ASrack AH MABHA ca XOT, 

CĂLI 
7184. Iulie 24. Iaşi. Carteu lvi Antonie Ruset Vodă scrisă lui 

Corlat uricar pentru alegerea unor părți din Olăşei a lui Gheorghe 
cumpărălură despre Statie. 

lo Antonie Ruseta Voevoda bojiiu milostiiu 
gospodara zewmli Moldavscoi. scriem domnia mea la 
sluga noastră la Corlat uricariul dămuţi știre dacă 
vei vedea cartea Domniei meale, iar tu să socoteşti 
şi sa chemi oameni buni şi bâtrâni megieşi de prin 
pregiur din sus şi din gios şi să mergi la sat la 
Olăşâi şi să hotărăști şi sa alegi o parle de ocină 
ci iasti a lui Ghiorghi cumparătură di la Statie şi 
de la fameia sa pre zapise ce ari de cumpăratură 
de la dănşii. pentru actkia foarte să socoți şi să 
alegi acea parti de ocină şi precum veti alege sâi 
puneţi stălpi şi dacă veţi alegi să ne faceți şi o 
mărturii incredinţată. de uceasta să faci ştiri Dom- 
niei meale. u las leat 7184 luli 24. 

Saam gospodina veleal | 

Acta Valeriu Hulubei. laşi. Surete V, 870. In josul 
actului stă scris însemnarea: «vel log. iusă la alesul locu- 
ui să hie cu toţi răzăşii».
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| | CXLII 
7184. August 10. Bârlad. Zapis de! vânzare prin care Ciudin tiganul de Bârlad vinde jupânuiui Vasilie cu 95 lei casele' lui Posto- lachie a lui Pătraşco zălogite. pentru datorie. 

Adecă eu tudinu ţiganulu de Barlad serieu și 
maărturise ! scu cu testu zapis al men. precum miau fostu dator | Postolakie a lui Patraşco cu 85 lei “șim zălogis un zapis a ca | salor lui. dup atia Pos- lolakie au fugitu din ția)ra şi casali | lui au ramas cu zapisul zălogi! la inini. eu mam dus la ma | rie sa Vod şam erâitu. sam vinitu cu un Stolpicel de au | opritu casali. vazindu eu că Postolakie nu mai vine an | văndutu casali dumisali &upânului Vaslie sna preutul. Gavril direptu 35 lei Şi săi hie dumi- sali şi nepoților dumisali Și când iam  văndutu eu dumisali atiaste cas cu Zapis | cu tot la mana du. misali ce mai sus scriu. au fostu de faţ la | atasta loewmal dumnalui Gavrilu tau fostu vornic. și dum- nalui | Pandazi vornicul. şi Miha. Mihutul. şi Toa- dee Kirkotu | şi Ursul Misărâiul. şi multi oameni „buni şi bătrâni orăşiani |! de aitia de Barlad şi pen- tru a noastră credință am iscalitu. 

u Bârlad +3pna. Av. i. Tapua tepuua, + [lan Aasu, t Ursul, +Miha. + Toader 
Acta pr. Ion Antonoviei. Bârlad. Surete V, 284. __ In dos: Zapisui lui Ciudin țigan pe loc de la mosu Genet alăture cu verii mei ficior Codreanului (ss) Calimah agă, altă notă : 
Acesta este zapisul casilor celor vechi dintre care acest loc a caselor av tos danie moșului Genet de la vor- nicul Vasilachi sin popei lui Gavril ot biserica gospoa şi lam pus cu Enacu sin Ni aj nepol lui Genet pe această hărtie fiind cam slabu. 

Enacu | la leat 7264 luni 13 dni
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CĂXLIII 
1685. Muart 9. Negreşti. Zapis de vânzare prin care fraţii Botu- 

lesti:- Vasile. Toma, Toader. Gavril, Ştefan, Alexandru, Catrina şi 
Irena vând lui Nechiţeale jicnicerul o curătură a lui Dupniţă, la Hube,. 
alăturea cu vataşlina lui Nekiţele. 

Adecă eu Gligoruș ficiorul lui Vasile Boţul din 
Negreşti, scriem şi mărturisescu cu acestu adevă- 
rat zapis al meu precum man vorovit eu cu toti 
fratii mei cu Toma şi cu Toader și cu Gavril şi cu 
Ştefan şi cu surorile noastre cu Alexavdra și cu 
Catrina și cu loana pentru o curâtură capatul mar- 
ginei despre apus la Habe alăturea cu vataştina 
Nichițialei jâcnicerului care nia ramas voao «dle la 
părinţii noștri, aceia curătură o lasat toţi fraţii mei 
cari mai sus scriem cu voia lor di am văndut eu 
singur dumsale Nechiţialii jâcniciarului şi gupânea- 
sei dumsali şi coconilor dumsale și niuu făcut. 
dumnealui plată deplină  dinpaintia unchiu nostru 

„Galin calugarul şi Alixandru Cruntul şi Ştefan din 
Negreşti şi varu nostru. Lupul ficiorul lui Dumitru 
din Dolheşti. şi a mulţi oameni buni din sus şi uiin 
gios şi pentru cari au ştiut carte sau iscalit cari 
nau ştiut carte pusuşau degeleli ca sa fii dumsali 
de credinţa şi au (rupt) să s şlie cari curătură 
se chiamă curătura lui Dupniţă. (scris acest rând 
cu alta cerneală). 

u Negreşti. 1655 Mart 9 dni. 

az iscal popa Alixandru, az Gligoraş iscal, 
+ Lupul, + Alexandra, + loana, T Slefana, + Catrina. 

Acta Spiridon Irimescu, laşi. Surele V. 777. De și în 
mod foarte rar se găseşte insemnată data “în anii de la 

Hristos în seel. al XVII, ne place a aruaca indoiala asupra 

autenticității acestui act, facut poate penlru a sta ca do- 

vadă in divan pentru interese mult posterioare datei ce 

poartă.
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CĂLIV 
Fără veleat (prope 1193). Anastasie şi Ion fiii lui Savin Urica- cul, nepoți lui Corlat uricar fac danie Mitropoliei de laşi jumătate sat de YVaăcoteşti, ot Cârligătura, după ce la cumpărat de la Ghedeon proia Mitropolit cu 56 stupi matee. 

Adică eu Anastasie sin Savin uricarul nepot 
lui Corlat Uricarul facem ştire cu acest udevaral 
al nostru zapis pentru giumatate de sat din Văco- tești partea din sus ce este la tinutul  Carligaturei 
care acea giumâlate de sat au fost de baştină a răposatului moșului meu Corlat uricarul. Deci mo- șul meu Corlat de a lui bunavoire şi cu herbinte îmimă câtra milostivul Dumnezău şi pentru a sa Vecinică pomenire şi a păriuţilor şi a raposatu mo. șului meu au fost dat danie sfintei Mitropolii acea giumătate de sat din Vacoteşti parte din sus cu tot locul şi hotarul acei giumâtăți de sat Şi o parle de vreme au fost în sama mitropoliei acea parte giumătate de sat. Iar părintele răposatul Ghedeon ceau fost mitropoiit au scoso în vânzare acea giu- matate de sat, iar parintele meu răposatul Savin uricaru şi cu noi depreuna socotind acea moşie sa bu inargă la neam strain, fiind a moșului nostru și a neamului nostru o am cumpărat de la parintele Ghedeon drept cincizeci de stupi matce, precum a- rală zapisul cel de ]a părinlele Ghedeon facut la părintele nostru Savin Uricarul ; deci noi acmu cu curată şi umilita inimă, socotitam că aceasta lume este trecătoare cu herbinte suflet socotind ca în scurla vreme voim sa stau înaintea straşnicului ŞI groznicului giudețu a lui Dumuezeu, um dato iarăşi în danie sfintei Mitropolii aceasta parte giumaâtate de sat din Văcoteşti parte din sus pentru sufletul aostru. Şi parinţilor noştri şi a moşilor Doştri şi a tot neamul nosiru pentru veciaiea pomenire, că doar am avea și noi mila la straşuica giudecata a lui Duwm- dezeu pentru ale noastre lunicaturi ŞI învalueli lu-
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mei aceşteia. Deci nimenea din fraţii noştri și din 
neamul nostru să naiba a strica aceasta danie şi 
miluire. lar cine ar vrea să strice, pe unul ca acela 
săl strice Dumnezeu şi săi rază numele lui din 
cartea vielei. Şi zapisul cel de vânzare facut de 
părintele Ghedeon la mâna părintelui nostru Savin 
uricarul încă lam dat la mâna sfinții sale Gheorghe 
Mitropolitul şi de sar mai găsi niscavai scrisori 
vechi pe aceasta parle de sai din Văcoleşţi încă 
șă aiba a le da la sf. mitropolie, pentru mai mare 
credinţă iscălitam tu a mea sloboda mâua. 

Ion smn Savin am iscalit cu zisa fraţinimeu 
lui Anustasie, caci el prinzindul moartea în graba 

„nu au putut iscăli. lar eu cu sufletul meu știu pre- 
cum au dat Anastasie această moşie iarăşi danie 
Mitropoliei precum şi mai înainte au fost a Mitropoliei. 

Acta Gh. Ionașco Iaşi. (Surete V, 921). 

CĂLV 
1193. Dec. 8. Iaşi. Zapis de danie priu care Pascal Corlat fi- . 

ciorul lui Vasile Corlat uricariul impreună cu femeia sa Annţa lui 
'C. Vidraşeul dau jumătate din sat Văcoteşti Mitropoliei de Iaşi, ce 
-să chiama biserica Albă, 

Noi Pascal feciorul lui Vasile Corlat uricariul 
şi cu soțul meu cu Aniţa fata lui Costache Vidraş- 
cul dalam şi am îutarit de la noi pentru sufletele 
noastre şi părinților şi ficiorilor noştri giumatate 
de sat întreagă diu sal din Vaăcoteşti partea diu gios 
ce este supt Codru la ţiuutul Carligăturei din câmpu 
şi din țarină cu locul de fânațu şi cu poeni în co- 
dru şi cu vad de moară în Stavnic. Această giuma- 
tate de sat din Văcoteşii parlea div gios iam dat 
la sfânta mitropolie ce să chiamă biserica aiba în 
lași şi urice şi zapis ce au avut acea parte de o- 
cina înca toate leam dai pe mâna ispravnicului ca- 
rele iaste pus de ctitorul care au zidit șau făcut 
această 'svântă biserică, iar şi calugâraşii care vor 

   GIBLIOTEES     
    

gti - 

(RI >         



— 209 — 

fi la această besearică ca să aibă a une pomeni la 
stâvtul pomelnic. 

| u las leat 7193 Dech. 8. 
Corlat Pascal iscal 

Acta Gb. Ionescu, Surete V, 824.—In Istoria Mitro- 
poliei Moldaviei de C. Erbiceanu se aduce la pg. 7 acest 
document. Biserica Albă a fost zidita de doamna Anasla- 
sia soţia lui Duca Voda inainte de 1671, când se pome- 
neşte de un popă Vasile de la Biserica Alba. In hrisovul 
doamnei Anastasia din 7203 Iunie (5 (0. C. pg. 7), se is- 
toriseşte pe larg felul cum s'a zidit aceasta biserică Albă. 

CĂXLVI 
7194. Dec. 18. Iuşi. Zapis de danie prin care Pascal Corlat fi- 

ciorul lui Vasile Corlat uricar din Turbăteşti ă danie nepotului său . 
de vară primară Vasile Damian treti logofat toate părțile sale din 
Turbăteşti. 

Adeca: eu Pascal ficiorul lui Vasile Corlat ceau 
fost uricar şi Anisiei, nepotul lui Duraleu şi a lui 
louaşco. din sat din Turbateşti. scriu şi marturi- 
săscu cu cesta adevărat zapis al mieu de buu voia 
me de nime nevoit nici- asuprit şi vazandu eu că 
nime din semenţie parintilor nau mai cruțat Dum- 
nezău să rămâie poman pe urmă. fâr numai pre 
mine ce miau lungit Dumnezeu zilele. par astazi. 
îucă şi mie nu miau facut Dumnezeu partea sămi. 
custe Dumnezeu cuconii şi fiindu aproape de moarte 

„Ocina ce am avut de pre maică mia Anisie. care 
scriem mai sus nam vrut sal vâuzu nici sa le dau 
altora. ceam socotit den seminţie însa ceam avut 
mai aproape. uflatam un nepot de vară primare 
anume. Vasilie Damiiaii logofătul 'al treile. de iam 
dat Şi „iam dăruit, toate părţile mele. ce am de no- 
şie şi de cumpaărătură în sat în Turbatesti. ce iaste. 
la tinutul Carligăturii. din parte de sus, care giu- < 

> maătate de sat îmbla de să imparte pe şasă bătrâni 
Şi diutracei şease batrâni iam dat doi batrâni anume 
Duraleu și a lui lonașco: din vatra satului şi din.
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câmpu şi din țarină şi dintrap(ă) cu iaz ezit și cu 
vad de moară şi din readiu cu loc de prisăci şi cu 
pometi și cu tol venitul, aceste toate leam dat du- 
misali lui Vasile logofătului şi cuconilor dumisale . 
ca să fie driapta ocina şi moşie ca să fie pentru 
sufletul mieu şi a părințilnr miei. ca să ne pome- 
nească în veci. şi această danie iam dat denainte 
dumisale lui Dumitrașco de Turbăteşti, Colivariul 
domnescu, şi denainate lui Savin sin Colivariului şi 
denainte Mihal cei tij sin Colivariul, și denainte a 
mulți oameni buni. şi pentru mai mare credinţă 
am şi iscălit şi aceşti oameni buni ca să fie de 
mare credinţă să să șlie. 

, u las leat 7194 Dec. 18. 
az Suviv: sin Colivariul, Duwmitraşeo Coliva- 

riul (|. p.), az Mihalcea isca! 

Acta Gh. Ionescu. laşi. Svrete V, 931. 

CĂLVII 
7196. Iunie 25. Iaşi. Costandin Voda Cantemir întăreşte Anei, 

fata lui C. Coşăseul femeia lui Dumitraşeu parcalab de. Tecuci stă- 
pânirea în satul uganii, cu case, vii, vecini şi robi ţigani. 

+ Is. Hs. Nica loan Constandin Voevod. bojiiu 
milostiiu gospoda:4 zemli moldavscoi. Adecă au venit 
înaintea domniei meale şi înaintea a lor noştri mol- 
dovineşti boeri a mari şi a mici. Ana fata lui Cos- 
tantin Coşescu ce au fost femeia lui Dumitrașco: 
păreălabul de Tecuci şi neau arâtal un ispisoc de 
întaritură de la reposatul Gheorghe Slefan Vodă 
din leat 7164. scriind în acest ispisoe precum sau 

sculat Ursul Vartic ce au fost vornic şi giupăneasa 
lui Aniţa fata Coșescului de a lor bună voe deni- 

mene nevoiţi nici asupriţi au dat danie satul Iuga- 

mii ce este la tinutul Tutovei în gura Pereschivului 

cu casă gata și cu vie şi cu pomat şi cu zeace să- 

laşe de ţigani și cu viele dela Nicoreşti fetei sale Anei 

şi gineresău lui Dumitrașcu ; așijderea neau mai a--
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rătat şi alt ispisoc de la răposatul Slefan Voevod 
din leat 7168 scriindu precum au avut pârăa de 
faţa Dumitraşco părcălabul bărbatul Anei ginerele. 

dlui Ursu Vartic vornic cu: răposatul Dabija Vodă 
când a fost vornic mare pentru satul lugaiiii de au 
fost zicând Dabija Voda cum acel sat Iugani ia 
cumpărat de la Ursu Vartic vornicul. Deci fiind a- 
tuncea la pâra şi socrul lui Dumitraşeo pareâlabul; 
Ursu Vartic vornicul au marturisit înaintea divanu. 
lui cum au dat şi au daruit satul luganii ginerelui 
său Dumitraşco părealabul şi nepoatei lor Anitei, 
căce iau fostu feciori de suflet şi că au fost dat 
lor cu tot ceau avut. Și au ramas Dumitrașco par- 
călabul pe Dabija vornicul pentru acea şi Domnia 
mea am văzut acele adevarate ispisoace de danie 
şi de pâră de taţa de lu dombia mea am dai şiam “întarit pre Ana fata lui Costantin Coşescu femeia lui Dumitraşco parcalabul cu satul lugani cu curti, 
cu vii, cu vecini şi cu cele 10 salaşe de ţigani şi cu lot venitul ca sa fie şi de la domnia mea dreaptă ocibă şi moşie şi danie și miluire cu tot venitul și uric şi întăritură neclatita și ve ruşuită. în veci, iar allul sa nu sa ameslice peste aceasta adevărată carte a Domniei mele. i nac ne budet. 

| u las leat 7196 Iunie 25. 
Saam eospodina veleal 

Tudosie Dubau logofat iseal Gligore 
„__Acla proprie. Surete V. 979. Fiind la mijloc în dis- culie o vâuzare şi o danie, proba se face cu mărturia în- suşi a lui Ursul Vartic biv dvornic. Ursul Vartic şi jupa- neasa lui Aniţa neavând copii din trupul lor au înfiat pe Ana, pe cari apoi au măritat'o după Dumitrasco parcalab de Lecuciu. La măritat îi dau mosia luganii, casele de pe moşie, vecinii din sat, 10 săluși de ţigani, viile de la Ni- coreşti şi altele. El mărturisind că toate acestea le-a dat zestre, a căzul aratarea vornicului Istratie Dabija, viitorul domu, că ar fi cumpărat cu bani gata aceiasi mosie luga- nii.de la acelaşi Ursul Vartic. ” ă



— 905 — 

CĂLVIII 

„7196. Iulie 2. Iaşi. Costantin Cantemir Vodă serie carte lui 
Vasile Costachi vel vornic să cerceteze pricina intre ficiorii lui Isar + 
Maria. Aniţa, Catrina, Cărpoae, Iorga şi Gligore pentru împărțirea 
moşiilor. 

to Costandin Voevoda bojiiu milostiiu gos-- 
podarz zemli Moldavscoi, scriem domnia mea la cin- 
stii și credincios boiarul nostru. dumnealui Vasilie: 
Costachi vel vornic. facem ştire dumitale. pentru 
saltele şi moşiile acestor giupânease a Marii şi Anitii. 
şi a Catrinei Cărpoae şi a lorgai şi a lui Gligori 

„ficiorii lui Isar, dacă vei vedea cartea domniei meale 
iar dumoeta sa te scoli şi să mergi pre unde sânt 
aceste moşii şi să strângi dumneta oameni buni, 
megieuşii dipenprejur şi să soeotești dumneta să le 
alegi moşiile să le împarţi sasă ştie carele unde va 
tinea şi părţile a fraţilor celor morţi, a lui Mano-: 
lachi şi a lui Vasile şi a lui lon, să le împarti 
dumneta pe fraţi ce ştivei carii nai sus scriu; a- 
șijderea pentru isvodul de impărtala ce au avut de 
la Gheuca Bejan şi de la Vâlcul sa să socotească 
anume precum sau venit părțile atuncea. Căci je- 
luiră că la împarţal unii au luat şi odoară şi pla- 
tind datoriile părinţilor. unii au dat mai mult și 
părţile îl tin deplin. Deci şi acele toate să le so- 
eoteşti duwmneta ce se va afla ca au strambaţit 
săi aşăzi dumneta, precum vii afla mai cu dreptul, 
şi aşia precum lii aleage dumneia să le faci o măr- 
turie să avem știre. 

u las leat 7196 luli 2. 

Saam gospodioz veleal. vel log. ucil 

Acta Pr. |. Antonovici. Bârlad. Surete V, 994.
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CXLIX 
-4190. Iulie 19. Iaşi. Costantin Cantemir Vodă dă rămas pe 

Safta lui Îlie Sturza vornicul în judecata ce au avut: cu V. Dămian 
Angofăt al treilea pentru jumătate de sat din Turbăteşti. 

țlo Costantin Voevod bojiiu milostiiu gospodara 
zemle Moldavscoi; datam cartea domniei meale bo- 
iarinului nostru lui Vasilie Dămiian logofat al 
treile şi pre cine va trimete dumnelui să fe volnic 
cu cartea domnii meali a popri giumaătate de saat 
din Turbăteşti partea din gios ce este la tinutul 
Carligăturii „d fatra Duma eco piu tului 
Toader Gore ceau fost visternie mare şi de că- 
tra Safta vorniceasa a lui Jlie Sturza “vornicul câ: 
roia ia fost dat 'Toader Costachi visternicul acel 
sat cu cas cu tot sa ţie dumneaei pentru o datorie 
ce este dator 'Toader Costache visternicul vornice- 
săi. iar Toader au fost luat acea giumătate de sat 
de la Stefan Scărlet armaşul cel mare ŞI boiarinu- 
lui nostru Vasilie Damiiau logotăt fiind moşan de 
părinții sai acolo nau ştiut întracea una dată iau 
întrat Toader Scarlet şi apoi Toader vislearnicul 
înira acel saat ca lau fostu luat de la Pascăl Cor- 
dal uricariul unchiul lui Vasilie logofatul al treile. 
iar acmu cerând Vasilie logofat giudeț pentru :noşia 
părinților sai vinitau în divanul domnii meale Şi au 
adus toţi banii dirept cât au fost pretul satului 
cineizăci şi patru de galbeni noua zăci de lei bătuţi 
ŞI lau aratat cerânduşi direasele satului săşi ia mo- 
șia și să dea acei bani; ce aemu nefiind dereasele 
-de fata zisau domnia mea de au pecetluit. acei bani 
toți cinstit şi credincios boiarinului nostru dunnea- 
lui Vasilie Costachi vel vornie dolneai zemli, gine- rele lui Toader Iordachi visternicul şi sa stea iara la Vasilie logofatul al treilea până ce or veni di-- reusele de unde a hi; decie sa dea Vasilie logofat banii în maânule carui ficior a lui Costachi vister- Dicul întra căruia parte i sa hi vinit acea moşie
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ia împărţare şi să ia moșia cu așăzare, însă şi 

acmu să aiba a ținea acea giumătate de saat cu 

casa cu tot şi cu tot vinitul de peste iot hotarul 

şi săşi ia şi de a zeacea din toate după dreasele 

moşiilor, iară Safta Sturzoae sa lipsască de acolo 

şi de a avea vre o datorie la casa lui Toader lor- 

dachi visternicul dumuneaei săşi ceară de la coconii 

dumisale iara din Turbălești să lipsasea, şi nime să 

nu cuteze a sta în potriva cărţii domnii meale. 
E u las leat 7196 luli 19 - 

Saam gospodina veleal 
Todosi Dubau vel logofat iscal 

Acta Gh. Ionescu. laşi (Surete V, 922). In 1688 gal- 
Dănul umbla 200 bani, sau un leu şi 83 bani, căci 54 gal- 

beni făceau tocmai 90 lei (90X 120 : 54—200). 

CL 
Fără. veleat. (prope 7197). Zapis de vînzare prin care Pătraşeo 

Ioan Coadă vinde lui Statie Abagerul şi Zotinei cu 2 ughi partea 

lui din Olăşei din trupul Buzeştilur. 

Adeca eu Paătraşco Coadă sin Ion, s:riu și măr 

turisesc cu cest zapis al meu, cum am vândut a 

mea direapta ocină şi moşie ce se va alege din 

țarină şi din livezi şi din vatra satului şi din vad 

de moară şi din tot locul ce se va alege. din 

sat din Olaşei şi din partea Buzeştilor. Şi am văn- 

dut dumisali lui Statie Abageriu și femeii -sale Zo- 

tinei. direapt doi ughi bani buni. şi la această toc- 

mală am fost eu popa Tanasie de Grineşti și Simion 

de Olasei şi pentru credinţă ne-am pus şi peceţile. 

Acta Valeriu Hulubei. Iaşi. Surete V, 781. 

CLI 
Fără veleat. (propre 7197). Zapis de vânzare prin care. Vasilr 

strănepot Coşulei vinde lui State ubăgerul cu 7? lei bătuţi mfioşia lui 

din Armeneşti. 

Adica eu. Vasile feciorul Maricuţai, Maăricula 

au fos fata Maicai, Maica au fost fată Pâiului, Pa-
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iut au fost fecior Coşulei. Scriem Şi mărturisim cu 
acest adevărat zapis al meu, de nimeni nevoit nici 
asuprit ci de a noastră bună voe am vândut lui 
State Abaăger a noastra dreapta ocină şi moșie din 
„Armeneşti drept. 7 lei batuţi, ca sa fie dumisale 
dreaptă ocină și moșie şi femeii dumisale şi fecio- 
rilor duimisale şi dintre oamenii noștri să nu aibă 
nimeni treaba a întoarce peste acest adevarat za- 
pis al nostru, şin tocmeala noastra sau prilejit Ta- 
pasă Abăgerul şi dinaintea  Nastasiei şi dinaintea 
lui Simion din Olăşei şi peniru credința neam pus 
şi peceţile să s şlie şi eu „Costandin sluga postel- nicului Proeai am seris aces zapis şi am şi iscălit. 

T Costandin Chiril 
Y lănase, ț Nastasia, + Simioa. 

Acta Valeriu Hulubei. Iaşi, Surete V, 186. 

CLIL 
„__7197. Maiu 3. Iaşi. Serisoarea lui Ilie Toader Iordachi Canta- cuzino cătră Vasile Damian biv. 3. logofăt prin care arată că au avut îmtrebare la Măria Sa Vodă pentru Turbăteşti, 

Adică eu Ilie, fiul raposatului părintelui meu Toader lordache visternicul fac știre cu această scrisoare a mea la mâna dwmsale Vasilie ce a fost logofat al treilea precum am avut întrebare cu dumnealui înaintea Marii sale lui Vodă pentru un sat „anume Turbăteştii ce miau fost mie dai de la părintele meu în partea mea anume Vasilie logofa.- lul au zis că nau Șliul când sau vandut acel sat, de și giudeţul au zis sa ție dumnealui logofătul sa- tul ca iau fost dat de la maicăsa și miau dat dumnealui noua zeci de lei (90) şi eu am facut a- ceaslă scrisoare la mân+ dumisale, păr voiu aduce zapisele cele de cumpărătură de la parintele meu. Deci daca or spune zapisele, cele ce au dat părin: tele meu mai mult de cum au dat logofatul mia
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mai da de va plini; iar de leau dat mai putin pă- 
rintele meu, eu îi voiu mai intoarce dumisale. Şi 
această scrisoare sau făcut dinaintea dumisali Va- 
silie Costache vel vornic şi dinaintea dumisale îra- 
telui meu Vasilie Cantacuzino ce uu fost paharnic 
şi pentru credinţă am iscălit şi aceşti boeri să fie 
de credinţa. u las 7191 Mai 3. 

Vasile Costache vel vornic, Vasile Cantacuzino, 
Ilie Iordachi. 

Acta Gh. lonescu, Iaşi, Surete V, 542. 

CLIII 
7197. Matu 23. Mărturia lui Gheorghe vornic de poartă de a- 

legerea a 100 pământuri îu Olăşei şi Armeneşti ot Vaslui lui Cons- 
tandin neguțitorul şi nepoților săi, cumpărătura de la Statie abăgeru- 
şi de la femeiu lui Zotina. 

Milostive şi luminate Doamne, să fie Maria 
Duwmitale sănătos. 

Facem ştire Mariei Tale că au avut pâră la 

Maria Ta Constanden neguţitorul şi Zotina femeia lui 

Statie abager, zicând Constanden că au cumpărat 

Ghiorghe niște părţi de ocină cumnatul lui Cons- 

tanden ce iau tinut scos de la Statie şi de la Zotina 

din sat din Oleșai şi de la Armeneşti ce sânt la ţi- 

nutul Vasluiului. | 
Deci pre poronca Mariei Tale am mers şi am 

strânsu oameni buni şi bătrâni şi megiiaşi anume 

Lupaşco din Panceşti, Ene abager, şi Toader Cum- 

pavă din Boraşti şi Bălan din Ecobeni şi [lie din 

Glodeni şi Lupul fecior Stratulei de acolo şi Dumi- 

traşeo Pasaţal şi loan din Glodeni şi loniţa Ganscă 

călugărul și toţi răzăşii; şi am măsurat locul şi am 

plinit lui Costanden neguţătoriul. şi nepoților lui fe- 

ciorilor lui Gheorghe. 100 de pământuri după maăr- 

iurie de lu Zotina femeia lui Statie dispre zapisă 

ce au avut şi Zotina de moşie şi de cumpărătură 

de pre la răzăşi şi leam şi ales deosebi şi am stâl- 

Surete şi lzvoade V. Mk
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pit dintramândoă hotarale din Armeneşti şi din 
Oleșăi şi încă iau mai rămas şi Zotinei ? pământuri 
ce iau fost de cumparătura de la Vasile fecior Ma- 
ricuței fetei Maichii nepotul Paiului din sat din Ar. 
minești și iarăşi iau mai ramas 13 pămăntuti ce au 
fost iarăşi, cumţărătura de la Bălașa fata lui ... 
şi de la nepoata ei Ştefana tot din sat din Armi- 
neşti din batrânul lui Mihal; aşijderea iau mai ra- 
mas doao pământuri danie ce au avut de la Peşea 
pentru sulletul frăţinesău ui Dumbravă, care fac 
pesie toi 22 de pământuri rămas partea  Zoliuei 
din 100 pământuri. Aşijderea au mai rămas la 
sat la Olăşai o poiana de cumpărătură peste Şa- 
covăt de ceia parte. De aceasta facem ştire Mariei 
Tale să fie Maria Ta sanatos ot Hristos amin; „însă 
în valra satului şi în padure sa fie cu toţi razașii > 

împreună.“ Robul Măriei Tale Ghiorghe vornic. 
let. 7197 Mai 23 

T Ghiorghe vornic iscal, + Burlă, + Cumpana, 
1 Bălan 

„Acta Valeriu Hulubei, laşi. Surete V, 783. 

CLIV 
7197. Maiu 26. Avmeneşti. Gligore Beblea vo 4 £ rhieul de poartă inăsoară în Armeneşti parțile fraţilor Constantin, A Lăriea şi Maria. 

Milostive şi luminate Doamne să fie Maria dumnitale sanatos; facem ştiri Mariei 'Tale că neai trimes Maria Ta sa alegem nişte părţi de ocina din sat din Armineşti, ce sunt Ja tinutul Vasluiului. Deci pre poronca Măriei Tale am vinit la Armineşti Şi am strâns oameni buni megiași, de prinpregur şi am masurat locul în țarina şi fânate, cât iaste locul de câmp, cu funiide „zece _stânjini și sau venit lui Constantin și surorilor lui Marica și Mariia si sa aflat moşie dreapta a lor din batrânul Coşulii un-
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sprezece pământuri, iar de cumpârătură din bătrâ- 
nul Gaăureanilor li se cuvine şasesprezece pămân- 
turi şi pământui iaste de lung de zece stânjini în 
coasta despre răsărit din gârla Armineștilor păn în 
pădurea despre răsărit şi cu alți razași tine; iar 
vatra satului şi pădurea nu li sau ales ci cu toţii 
să ție fraţeşte însa curături cine ce or avea să şi le 
lie ai cui or hi, iar locul de prisae şi curâtura cine 
ce or face de acmu înainte unde leor plâcea săşi facă 
în pădurea întreagă săşi deschidă voluici să fie a 
face, şi la această socoteala sau prilejit Lupaşco de 
Păuşeşti şi Jianu ce au fost capitan şi lon Munteanu 
«de Glodeni şi Toader Cumpăna de Boraşti şi llie 
ol Glodeni şi Alexandru Murgoci, şi alti oameni 

- huni megiiaşi care mai gos au iscalit și peceţile şau 
pus să iscalească. Aceasta facem ştiri Măriei Tale 
să fie Maria Ta sănătos. | 

| u Armeneşti leal 7197 Maiu 9%. 
Robul Măriei Tale şi sa mă erti Măria Ta că 

impreună am iscălii cu aceşti oameni buni să sa 
«rează. | 1191 Maiu 96 

Gheorghe Beblea vornic iseal 

Acta Valeriu Hulubeiu, laşi. Surele V, 1036. 
Din acest act vedem că funia, care se întrebuința în 

măsurătorile hotarnice avea numai 10 stânjeni ; pricina în- 

trebuinţării unei funii aşa de scurte e că pământul avea 

în lungime numai 10 stânjeni; deci cele li pământuri de 

moșie şi 16 pământuri de cumparătură ar fi avut 270 stân- 
jeni lungime, adică curmezişul moşiei. 

Curălurile. Se discuta adesea ori ce drepiuri aveau 

văzeșii asupra pădurii. Hotărnicia Ini Blebea lămureste ca 

obştia satului n'avea drept de cât colectiv asupra pădurii 

„cu toţii să ţie frătesle.* Trererea de la proprietatea co- 

jectivă la cea individuslă se fâcea prin curături. Cine des- 

chidea curătura, ori poiana, locul deschis era a lui, căci 

munea curătitului pădurii valorifirând locul, constituia un 

titlu de proprietate pentru cel ce a muncit şi cheltuit eu 

facerea curătarilor: „iar locul de prisac şi curâturi cine 

ce ar face de acmu înainte unde le-ar plăcea să-şi facă 

în pădurea întreagă să-şi deschidă: volnic să fie a face.“



CLV 
7197. Aug. 13. Iaşi. Cartea lui Constantin Vodă Cuntemir scrisă 

lui Tănasă Burghelea curtean de cămară pentru pricina de pământ 
intre Neculai Paiul şi Ioanichie Gănseă călugărul din Armeneşti. Se 
cere jurământ, 

tlo Costandin Voavoda. bojiiu milostiiu gospodarz. 
zemle Moldavscoi. Seriem Domnia Mea la sluga 
noastră la Tanasă Burgheli curteanul de camară 
cătră aceastaţi şi facem ştire, ca iată că aice îna- 
inte Domniei Mele avu pâra de faţa Neculai Paiul 
cu Ioanichie Gănscă călugărul zicând Neculai Paiul 
pe cum au avui moşie dinpreună cu Ioanichie caă- 
lugărul la sat la Armineşti, iar loavichie calugarul 
aşa au dat samă precum ei moşie nau acole în 
Armenești, care lucru iată, ca aicea înaintea Dom: 
niei Mele mărturisi Zotina femeia lui Şaremet pre- 
cum au apucat ea, pe părinţii lui Neculai Paiul ţi- 
nând moșie cu loanichie călugărul şi au luat şi de 
a zece. Deci pentru acesta lucru iată ca şi scriem. 
şi la alți trei oameni din răzaşii lor. însă nu din 
oamenii călugărului, ci să hie străini. Să giure cum 
ca talul Paiului nau avut moşie cu calugărul din, 
preuuă, nici au tinut giumatate dintraceasta ca Pa- 
iul sa rabde de moşie, iar negiurăndu să tie Paiul 
moşia dinpreună cu călugarui precum au tinut şi 
tatul său. Aceasta scriem. 

| u las leat 7197 August 13 
Saam gospodina veleal vel logft ucil 

Acta Valeriu Hulubei, Surete V, 1033. Pecetea ceară 
roşie: î Iw Roncea BOEROAA EAI Atari TCNAPZ SeMau, MoAAdBekoH, Cap de bou. 

CLVI 
„7200. Februarie 27 P: ocelmici. Zapis de vânzare prin care Gheor- ghe sin Sofroniei din Nedeiani vinde lui Pavăl Ciocârlan biv vel pa- harnic a patra parte dinirun batrâu din Nedeeni, ce îmblă pe 8 baă- trâni drept 18 lei. | 

_Adeca eu Gheorghe fecior Sofroniei Şi cu fe- 
meia mea Alexandra din sat din Nedeiani scriem,
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și mărturisimu cu acest adevarat zapis al vostru 
precum noi de buna voia noastră neam învoit şi am 
vândut dmsale iui Pavel Cicărlan ta fost paharnic 

mare, şi jupănesei d-sale Mariei partea noastra de 

moşie din sat din Nedeiani, ci iaste în ţinutul Căr- 

ligăturii, care moşie îmbla pe jumătate de sat, în 

trei batrâni dintrun batrâu a patra parte ce se va 

alege partea mănemea Sofroniei fetei Ruxandei, care 

este a me dreaptă ocină şi moşie, aceia o am vân- 

dutuo dmsale și &upănesei dmsale cu tot locul și cu 

tot venitul din vatra satului cu loc de heleşteu și 

de gradina şi din țarină şi cu loc de fânaț şi lo- 

curi de prisacă ce iaste în camaşe şi cu toi lucul 

cu tot venitul dintrun batrân, cei al nostru. partea 

mea aceasta o am vândut noi dmsale paharnicului 

şi jupâneasei dimsale Maria drept opisprezece lei 

bâtuţi şi dmolor neau facul plata deplin în mănule 

moastre. deci ca să fie duimilorsale dreaptă ocină şi 

moşie în veti, iar altcineva dintre oamenii mei sau 

răzăşi nimeni la nimica ca să nu sminlească. căci 

eu cându am vândut dmsale iam întrebat pe toți 

şi îucă şi zi leam pus şi nimeui nu sau apucat să 

vu cumpere fără dmlui şi au cumparat dmiui, deci 

că sa aiba dmlui aşi face dresu domnescu pe za- 

pisnl nostru şi când am facul acest adevărat zapis 

sau întâmplat mulți oameni buni megieşi de pre- 

giur şi boeri cari sâut iscaliti mai jos şi eu Ion 

Dascalu. am „scris, zapisul cu învaţătura lui Gheon- 

ghe. Şi eu Gbeorghe cu femeia mea Alexandrina 

neam pus peceţile ca să să ştie. 

u Procelnici 7200 Febr. 27 

“+ Gheorghe, + Alexandrina. 

Acta St. A. Negruti, laşi. Surete V, 305.
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CLVII 
„6996 Oct. 8 (vegeste). Ispisocul lui Stefan Vodă pe jumătate- sal Muşata la Fălciu cumpărat cu 66 zloți de Castan de la ficiori; Horgii. 

„După aceasta domnescul divan a luat în cer. 
cetare documentele ce i sau infățişat cu opis de: 
dmlui comis Palade vechil luminarii sale domniţei 
Moruz şi anume: 

6996 Octomvrie 8. Zapisul Domnului Ştefan. 
Voda întărit lui Carhau şi fraținesău pre jumatate. 
de sal anume Muşata de la fântăna în gios, ce au: 
cumpărat de la Filip şi Nekifor, ficiorii Horgii drept 
66 zloți tataraști. 

Acta 1. Pivniceriu, proprietar: Muşatei, Fâlciu. Extras din Cartea de judecată a domnescului divan, dată în 1845. Febr. 23 supt No. 541, în pricina de judecată dintre lumi- narea sa Domnița Efrosina Moruz şi casa răposatului lon lamandi spatar. Asupra cuprinsului ispisocului lui Stefan Vodă din 6996 domnescul divan face următoarele judici- oase observări, pe care le redau aici în întregime (437-439); 
„Din aceste dar documenturi cunoscânduse ca moșia Râcămuşul este făra nici o îndoiala în ţi- nutul Falciului, pe apa Muşaţii, din care cu totcu- vântul dreptăţii i se cuvine casei lui Iamandi dreaptă jumătatea satului Răcamuşu în partea de jos, pre- cum şi un bătrân adi-a a cincia parte din partea din sus. Divanul a întors apoi luarea aminte şi a- supra cererei ce face vechilul Domuiţei de a i se da trup de moşie Muşata și sau lamurit: a) ca după ispisocul Domnului Ştefan Voevod din 6996 Oct. 8, și cartea Domnului Scarlat Grigore Ghica Vo- evod din 7266 Mart 18, după dania unui preutul Ştefan Barea din 1777 Şi după un alt zapis tot a acelui preot Barcă de vânzare pe o a patra parte de Muşata, luminarea sa pretindarisește jumatate sal Mușata ce o are danie Şi cumpărătură răposatul vist. Iordachi Bals de la preotul Barca. Care juma- iate de sat cu aceste documenturi în vremea pro-— tezmiei de la visl. Balş au trecut prin schimb ca-
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tre luminarea sa, şi b) după zapisul din 1780 lulie 
1 prin care Toader Croiloru cu ai săi au mai vân- 
dut vist. Balş patru pârţi din partea din sus, a Ra- 
cămuşului pretindariseşte şi aceste părți afara de o 
a cincia parte ce să arata prin îiusuşi acest zapis 
ca esle a neamului Agaăricese, Croitorese şi a lui 

lamandi. 
Deci domneseul divan mai întăiu luând sama 

ispisocului Domnului Ştefan Voevod din 6996 afara 

că lau gâsit dezbrăcat de toate formalitaţile cuve- 

nite lui, dar chiar şi adevărat de ar fi, fiindca: 1) 

nu arata anume la ce tinut, pe care părău şi la ce 

loc este această jumatate moşie Mușata şi cu ce 

moşie se megiezeşte; 2) ca prinlrâusul întărind 

domnul pomevit pe giumătate moşie Muşala neapa- 

rat se întelege ca din întreg trupul au mai rămas 

jumatate și pentru această jumatate nici o pome- 

nire nu se va mai vedea nici printr'un document, 

şi întrebânduse pe vechilul luminarii sale în care 

loc se afla aceasta jumatate şi întracui stăpânire, 

nau înfațişat nici o dovadă. Apoi divanul luând 

sama pe harta inginereusca ce au întalişat, sau 

văzut că din apa Muşetei spre upus se stăpâneşte 

o parte de loc sub nume de Noureşti, în partea de 

răsărit se stăpâneşte pământ sub nume de Ulmi, 

aseminea şi din lături şi de o parte se află moşia 

Guzari, Izazloţii și altele şi de alta Crastnicenii. 

3) Ca de la 6996 de când este scris acest hisov şi 

pană la cartea Domnului Gr. Ghica din 1266 dată 

iui Vasile Barca de stăpânire pe jumatate Muşata 

partea din jos, după jeluirea sa fiind o vreme în 

mijloc de 270 ani de la un veleat până la altul, 

acest hrisov se vede fară nici o lucrare vreme în 

care numele și stăpânirea moșiei Răcâmuşu urma 

fără nici o oprire din parlea Bărculeştilor cu ispi- 

socul de sus în netăiata urmare de î1v ani dove- 

dita de neoborâte documente înfăţisate în toată vre-
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mea, de la vremea supusului de prepus ispisoe din 
6996 pănă la cartea de jalbă a Domnului Ghica 
din 7266 şi osebil şi acea carte a Domnului Ghica 
dată acelui Bărcă de stăpânire că nau avut lucra- 
rea ei să dovedeşie şi din aceasta pentru ca ea 
Viind dată întrun an cu cartea de judecată a câi- 
măcăniei în pricinele ce urmau între stăpânitorii în 
partea de jos a Răcamuşului, nimie nu arata de 
acesi Bărca nici de acea carte pomenită, dovadă că 
după acea carte stăpânirea Bareuleştilor nau urmat 
nici odinioară ca pentru un lucru ce nici fiinta nau 
avut. Adiverinduse aceasta şi din cărțile de jude. 
cata date cu un an în urmă acelii cărţi adica la 
1267 în pricinile Agăriceştilor cu Cogalniceanu, prin 
care iarâşi nu se pomeneşte de Barcă, căci de ar 
fi fost cu adevărat pastrate de Băveăneşti ca un 
document de stăpânire, neapărat că ei nu puteau 
pazi lacere în acea vreme când urma judecata pen- 
tru însuşi lucru asupra caruia acea carte le înfiiuţa 
stăpânire, şi 4) ca de la ispisocul Domnului Vasile 
precum şi celelalte în şir urmatoare documenturi 
infatişate de vechilul casei lui lamandi, întrupâudu-se 
moşia întreagă Racămuşu la acest loc în partea de 
Sus şi de jos eu urmare de stăpânire, loc cu ntme 
de Muşata nici cum nu încape, neavând nici .fi- înță de sat. sau moşie şi paărău şi vale precum do- cumenturile mărturisesc, iar pentru patru părti diu partea de susa Racamuşului scrisorile spat. lamandi nu le cuprinde pe care răposat. Vasile Balş leau cumpărat cu nume de Racămuş de la neamul Cro- itoresc şi în urmă după hotărâtura urmata la 1781 lulie 15 de cătra păh. lancu Greceanu şi altii le a- lege şi le hotărăşte cu nume de Muşata, se cu. noaşte viderat vicleşug încercat înca de la începu- tul acestei caștigări a lui Balş în moşia Racămuş cu străin şi poreclii nume ; pe care hotărâtură şi judecata dmlui Moruz din 1804 sau alunecat a se ntemeia.
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CLVIII 

„1027 Dec. 21, Hărlău, Stefan Vodă cel tînâr dă şi întărește 
"lui Eremia visternicul stăpânirea în satul Baliaţi pe Siret, Grişeanii 

cu jumătate de dubasă în Siret, şi jumătate din Tatomireşti pe Orbic, 

jumătate din Popeşti ot Neamţ. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, 

Domn țarii Moldaviei, înştiintare facem cu această 

a noastră carte tuturor cui vor căuta pe dinsa sau | 

cetindu-i-se lui o va auzi. lata acest al nostru tin- 

stit şi credincios boiar pan Eremia visternic a slu- 

jit mai de mult sfânt răposat bunului domniei meie 

Stefan ; Voevod şi părintelui domniei mele Bogdan 

Voevod. cu dreaptă și credincioasi sivjbă. iar acum 

(ansc) slugeaşte noaă cu dreptate și credință. pentru 

acestea noi văzâni dreapta şi credincioasă a lui 

slujba | catea noi ne-am milostivit înşine cu a noas- 

tră deosebita milă si am dat şi am întărit noi lui 

de la noi în a noastra tară în Moldova | un sat pe 

Siret (Gugrr'k) anume Balinţii din hotarul Caliană- 

uții (Baatrauwenem), şi iarăşi Griscani (Ipnuuann, d 

rectat de altă mânâ) şi cu jumatate dubasă (nopSa:) | în 

Siret (Gupar). ce Va cumpărat acel sat l anume) 

Caliianăuţii pe îmbe părţile Siretului părintele dom-| 

nici mele Bogdan: Voevod de la nepoţii lui Caăliiapi 

(Kanitauweuy). Şi iaraşi a venit | înaintea noastră şi 

înaintea tuturor a lor noştri moldovineşti boeri. 

Stanca şi sora ei Mara i Sofiica fetele Maruşcâi 

- MapSunnu) | nepoatele bătrinei Maruşcai (MapSunn). 

fiica lui Micul Purcarescul (IlSpuaprck8as). de a lor 

buua voe de nime silite nici împresurate şi au vâu- 

dut | a lor dreapta ocină din a lor drept uric. și 

privilegiile (ncnpnenaie) ce le-a avut de la domnia mea 

de schimb (sa namku8) cu al nostru credincios Coz- 

ia Şerpe postelnicul (Rosaoro Ilapne nocereanutivat) | 

jumatate de sal din 'Tatomireşti la vârfal Orbicului 

Ana ep wp&uka). jumătatea de jos a credinciosului 

nostru pan Ereinia visternicul drept 300 zloti | tă-
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tărăști, şi al nostru credincios boer Irimia visternic: 
a platit toţi acei mai sus scrişi bani 300 zloți ta. 
tărăşti în mânule Stancai | şi surorii ei Marăi, și 
Sofiicai fetele Maruşcai. nepoatele batrînei Maruşcăi, 
fetei lui Micul Purcarescul, înaintea noastra ŞI îza- 
intea , a lor noștri boeri. ŞI într'acestea iarași au 
venit inaintea noastră şi înaintea tuturor a lor noş- 
tri boeri Slanca fata Olanei (GOaanoea) de a ei bună voe. de nime |asuprita nici silita şi a dat a sa dreaptă ocină diu alei drept uric, şi privilegiile 
(nenpuanaie) ce le-a avut de la bunul domniei mele | Stefan Voevod, jumătate 'sat anume Popeştii în ti- nutul Neamţului, jumatate din sus, din apa Gorii (noroka Twpu), rudei sale (naemennnkă cRorn$) al nos- iru |! credincios pan Eremiia visternicului. Deci noi Văzind între ei de buna voe tocmala şi deplina plată şi de bună voe daaunie | asemenea şi de la noi am dat și am întărit înşine credinciosului nostru Eremia visternicul acel de mai sus scris sal anume Balinţii ! pe Siret din hozarul Caliianăuţilor şi ia- răşi Grişcani şi cujumatate de dubasa (nop5) în Siret ŞI jumătate sat din Tatomireşti la virful Orbicului | jumâtatea din jos, şi jumătate sat din Popeşti în fi- nulul Neamţului, jumătatea din Șus din apa Gorii, ca să-i fie lui de la noi uric şi cu | toate veniturile. lui şi copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoţilor lui. şi răstrănepotilor lui şi la lot neamul lui cei se va alege mai de aproape | nerușuit nici odănăoara. iu veci. lar hotarul acelor sate anume  Balinţii pe Siret ce sint din hotarul Caliianauţilor, şi iarăşi Griş- canii(pakije Grişcuni) | şi jumatate porum (dubasă) în: ret, să-i fie din toate părțile după vechiul hotar. ȘI Iarăşi pentru acele două jumatăţi de sate anume Jumatate de sat din Tatomireşti | la vărful Orbicu-. lui, jumatate din jos, şi jumatate de sat din Popeşti, la tinutul Neamţului, jumatatea din sus din apa Gorii, sa fie lui din | tot hotarul pe jumatate, iar-
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dinspre alte hotare după vechiul hotar pe unde din: 
veac a trăit. lar la aceasta este credința Domniei 
mele mai sus scrisă | Noi Stefan Voevod şi credinta 
prea iubilului frate a domniei mele Petru, şi cre-- 
dinta boerilor noștri. credința boerului Isac, cre- 
dința pan Petru dvornic, ! credința pan Şandru, 

credinţa pan  Negrilă, credinţa pan Vasco, cre- 

dinta pan Giineovici şi pan Talabă parcalabi de 

Hotin, credinţa pan | Coste i pan Condrea parcalabi. 

de Neamţ, credinţa pan Petrică și pan 'Toader par-- 

calabi de Novograd, credința pan Luca Arbure! 

portar de Suceava, credinta pan. Hran spatar, cre- 

dința pan Şarpe postelnicul, credința pan Sacuian. 
ceaşnie, credința pan Stârcea stolnicul ! credința 

pan Toma Catelean comis, şi credinţa tuturor boe-. 
rilor noștri ai Moldovei a mari şi a mici. lar după 

a noastra viată cine va fi domn | ţării noastre din: 

copii noştri sau din neamul nostru, sau chiar pe 

ori care Domnul. Dumnezeu îl va alege a fi domn: 

în pamântul nostru al Moldovei, acela să nu-i | 

strice dania noastră şi întărirea, ci mai ales să 1-0- 

întareasea şi împuterească, de oarece i-am dato și 

i-am întârito | pentru a lui dreaptă și credincioasă. 

slujbă, şi ca a dat ai săi drepţi bani. lar spre mai: 

mare tărie şi putere a tuluror celor de mai sus- 

scrise | am poroncit noi credineiosului iostru pan 

d otruşan logofat să serie şi pecetea noastră să O- 

acăţe la această carte. A scris Dumitru Popovici 

în Harlau, la anul 1027 luna Dec. 27. (Xzpawe'k) 

Acta grefa Curţii de Apel din laşi. Surete VII, 37. 

Originalul pergament ; textul e dres pe la cuvintele tipă- 

vite cu cursiv, ceia ce arată câ sa putut folosi de el în 

mod fraudulos în procesele de mai apoi. Pecete mare atir- 

nată cu snur gros de matusă roşie. Se ceteşte :  ntuaTru. 

Iw Erebana ROEROAh FOCNOAAP BEMAH MOAAaEERGH. Cap de bou. 

Pergamentul a fost vizat în 1817 Aug. 9 de o comisie ru- 

sască, căci se vede iscălit de consilierul destat Timeovskii. 

In graba trimeterii actelor din grefa Curtii de Apel din iaşi 

la ministerul de Justiţie n'am putut transcrie la toate do-- 

cumentele şi textul slav, ci numai le-am tradus.
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CLIA 
7036 (1528), Iuşi. Petru Vodă Rareş întărește Ivi Dan şi fe- meii lui Anuşea cumpărăturile ce au făcut în Dragomirești cu 673 zloți tătărăşti de la nepoţii lui Filip Baliţa, : 

Suret scos de pe uric vechiu sărbesc de la Petru 
Voevod din leat 7036 (1528). 

Cu mila lui Dumnezeu, Noi Petru Voevod, dom- 
nul țării Moldovei, înştiintare facem prin această 
carte a noastră precum au venit inaintea noastră 
și înaintea boerilor noştri a Moldovei. slugile noas- 
tre Nistor şi nepotul lui de soru lerimie, și surorile 
lui lea şi Armanca şi Tudora şi Caliva şi Fedea 
şi Dușea, cum și rudeniile lor Fedca fata  Maălinei, 
nepoți a lui Filip Baliţa şi de a lor buna voe de nimene saăliți niei asuprit. și au vândut a lor dreaplă 
otină dintr'a lor drepte urice şi drese ce au avut mama lor Malea de la părintele domniei mele Şte. fan Voevod, o bucata de pămâut din Dragomirești şi cu vad unde saşi faca heleşteu, slugii noastre lui Dan şi femeii lui Anuşcăi si cumnatului lui Pe- tri drept 250 zloți tatăraşti, iar sluga noastra Dan şi femeia lui Anuşca şi cumnatul lui Petri au plă- tit toți deplin acei de mai sus arătaţi bani 250 zloți tatărăşti în maănule slugilor noastre lui Nistor și nepotului: lui de sor Ieremie şi surorilor lui llcai şi „Armeancaăi, şi Tudorei și Calinei şi Fedcăi şi Duş- cal cum şi rudeniilor lor Feteai fetei Malinei nepoți lui Filip Baliţa, dinaintea noastră și dinaiotea boerilor noștri. Deci văzând noi a lor cea de bună voe toc- nală, şi plata deplin, drept aceia şi noi aşijderea şi de la noi am dat şi am întărit slugilor noastre lui Dan şi femei Jui Anuşcăi şi cumnatului lui Petri pe acea bucata de pământ și cu vad unde saşi facă heleșteu, ca să le fie lor uric cu toi venitul, lor și fiilor, nepoților, strănepoţilor, preastrănepotilor, şi la tot neamul lor cine li se va alege mai de aproape nestrămulai nici odinioara înveaci, însă acea bu-
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cata de pământ din Drugomireşti şi cu vad unde: 
să-şi facă heleşteu să-şi împartă în trei parți, doaă 
părți să fie slugii noastre a lui Dan şi a femeiilui 
Anuşeai iar o parte sa fie însuşi numai a Petrei. 
După acea au mai venit înaintea noastră şi înain- 
tea boerilor noştri. Neaga, mama Lueăi Baliţă și 

de a ei bună voe, de nimene silită nici asuprită, ci: 

dintra ei drept uric şi din drese ce au fost dat fe- 

ciorului ei Lucâi Baliţa de parintele domniei mele: 

Ştefan Voevod o poiană ce este pe păcăul Albu la 

vad, aceia o au vândut slugii noastre lui Dan, şi 

femeii lui Anuşeai amândorora drept 200 zloți tă- 

tăreşti, iar sluga noastră Dan şi femeia lui Anușca 

au platit toti acei de mai susarătaţi bani 200 zloți 

tatarăşti în mâna Neagai, mama Lueâi Baliţa dina-- 

intea noastră și dinaintea boerilor noştri. După a-- 

ceia au mai venit înaintea noastră, Fedea fata lui 

Toader nepoata Malinei și de a ei bună voe de ni- 

mene silita nici asuprita şi au vândul a sa dreaptă 

ocină din urie a maăluşăi ei a Malei ceea au avuto: 

de la parintele domniei mele de la Ştefan Voevod 

din a treia parte din giumătate de sat din Drago- 

mireşti din partea Fedeai giumatate câtă o au avut 

în Dragomirești despre biserica slugei noastre lui. 

Dan şi femei lui Anuşeai drept 273 zloți iataraști;. 

iar sluga noastra Dau şi femeia lui Anușea iau plă- 

Ul toți deplin acei de mai sus arâtati bani 273: 

zloți talaraşti Fedcai fata lui Toader nepoata Ma- 

linei dinainte noastră şi dinaintea boerilor noștri. 

Deci văzând si noi acea de bună voea lor tocmaiă 

şi deplină plată, pentru “aceia şi noi am dat de la 

noi şi am intarit slugii noastre lui Dan și femeii 

sale Anuşca pe acea de mai sus zisă poiană ce e 

pe părăul Albu la vad cum şi pe acea din a treia 

parte din giumaătale de sat din Dragomirești din 

partea Fedcai giumătate câta au avul În Dragomi- 

vesti dispre biserica ca să le fie lor şi fiilor lor,
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:nepoţilor, strânepoţilor, preastrănepotilor şi la tot 
neamul lor cine li se va alege mai de aproape ne- 
“strămutat nici odinioară în veci. lar hotarul acei 
bucăţi de pământ din Dragomireşti Şi cu vad unde 
să-şi facă heleşteu (lipsa) pe drum (lipsa) pân la 
altă piatră (lipsa) apoi drept la părău ia altă piatră, 
ce este în malul părăului ce se numeşte drept Leva 
“(dipsă) iar poiana (lipsa) sat înpotriva vadului să 
fie cât să cuvine a fi unei poiane, iar hotarul acei 
din a treia partea din giumătate de sat din Dra- 
-gomireşti din parlea Fedeai (lipsă) câtă au avut în 
Dragomirești partea despre biserică să Je fie câtli 
să va alege și spre această este credinta a însuşi 
domniei meale de mai sus scris Petre Voevod şi 
“credinţa a prea iubit tiu domniei mele Bogdan şi 
«credința a tuturor boerilor noştri-a Moldovei a mari 
:ŞI a mici, iar după viața noastră cine va fi domu 
pământului nostru a Moldovei, din fii noştri sau din 
neamul nostru, sau pre cine Şar alege Dumnezeu a 

fi Domn pamântului acestuia acela să nu aibaa strica dania noastră şi întaritură; iar spre mai mare tării acestor de mai sus scrisă, am poruncit credin- 
cios boerului nostru Zoader să scrie și să legi şi pecete la această adevărata carlea noastră; au scris “Grigorie Bogzovici în laşi. 

«de pe Sărbie pe limba moldovenească sau tălmăcit la anul 1798 Mai 5.  Polcovnie Pava! Debriei ot Mitropolie 

Acla Şaraga, Iaşi. Surete VII, 193, Filip Balita se dă de strămoş al Sturzeştilor. . | „___ Uricul nostru complectează şi îndreptează arătările 'uricului din 7003 Ghenar 17, scris de Alexa în Vaslui, şi in care ni se vorbeşte de primii Sturzeşti. ” Genealogia Sturzeştilor publicată în 1842 laşi, .sue ceva mai sus începuturile acestei familii, legând'o cu Io Vlad Vodă, hertog de Almaş şi Fâgăras, care era Zurzo. cum ar dovedi actul donaţiunilor din 6540 Ghenar 20 cătră :Serb-Romano şi fralele sau Stan. Acest Ioan Vlad Vodă 4r3o avea sate în Transilvania : Leuşanii şi Vladul.
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Din Voevodul Turzo, sa trecut în Sturza, prin influ- 
'enţa rostirei latine, care era limbă oficială în Ardeal. 

Dar tendinţa lui Asaki de a unguri pe Sturzeşti, le- 
:gându-i cu Voevozii Turzo, de Leuşani, n'a izbutil. Teme- 
iul cunoştinţelor istorice asupra inceputului Sturzeştilor sta 
în uricul lui Stefan cel Mare din 7003 (1495). Autorii ge- 
nealogiei din 1849, de şi au cunoscut uricul din 7003 nu-l 
-utilizază in toate arătările iui, ci zice: 

1) lon Vlad Turzo Voevod (uric 6940). . 
2) Baliţa Srza, contemporan cu lon Vlad Turzo 

Voevod. 
3) Filip, Marița (7003). 
4) Fătul, Sturza Ion hatmanul (7003, 7060, 7089), că: 

sătorit cu Neacşa fata Huhulei cneaghină. lată însă ce ne 
spune uricul lui Stefan Vodă: „...pentru această adevărată 
Marița fata Săminei, nepoata lui Zoader Nănescul, şi nc- 
poţii ei: Făzul şi fvatesău Szurza, ficiori !ui Filip, nepoti 

lui Baliţa, şi nepoţii ior Gligori şi fratesău Jon Farcaș 
şi sora lor Mălina, ficiori lui Măkn, nepoți lui Farcaș, şi 
vepolul lor Mircea Purcel Surlarul, ficior Stanei nepot lui 
Dobrin Voinescul, şi nepoata lui de soră Luşca, ficiorii 
Mălinei, nepoți Stanei.» (Radu ltoseti «Pământul şi Săte- 
mii,> 157 nota). 

Deci la trunchiul arborelui: genealogic găsim contrar 
arătărilor spiţei fantastice din 1842, aceste nume : 

1) Toader Nănescul. 
2) Sâmina ; fată căsâtorilă cu Baliţa; fală căsătorită 

:cu Fareaş, fata căsătorită cu Dobrin Vuinescul. 
3) Mariţe fata Sâmini ; Filip Baliţa, Grigore, Ion şi 

Mălina ficiori lui Malin Farcaș; Purce) Surlarui Mircea şi: 
Malina ficiori Stanei lui Dobrin Voinescul. 

5) D, Sturzevici diac şi loan Sturzevivi parcalab de 

Hotin (7054) ficiorii: lui Sturza Filip Baliţa.—Zuşca fata 

Marinei. 
lată arătări complecte documentare, care arată pe 

Sturza un derivativ a lui Baliţa. , 

In 1495 trăiau aceşti Sturzeşti, neamuri între ei: 

Marita, Fătul, Sturza, Gligore şi lon Furcaş și Mălina, 

Mircea Purcel Surlavul şi Luşca, unii mai tineri ca Lușca 

din u 5-a generaţie, alţii mar bătrâni ca Marița (din a 3-a 

geneaaţie). N 
Toţi aceştia moştenesc satul Năneștii pe Studenei, 

împărțit pe 4 bătrâni, după cei 4 copii ai lui Toader Nă- 

nescul,. , 
In ispisocul nostru se vorbeşte de o instrăinare de
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moşie ce alli Sturzeşii fac in satul Dragomirești, Juândi 
673 zloți de la Dan şi femeia lui Anuşca, cumpărători. 

Vinzătorii ispisocului nostru, înstrâinaţi prin împărţire 
de moşia Năneştii de pe Studeneţ nu au putut fi amintiţi 
în uricul lui Ştefan Vodă din 1495, căci în spilele răze- 
şeşti nu se dau toţi urmaşii ca linie genealogică, ci numai 
acei ce aveau legături de pământ cu moşia ce se vindea 
sau cumpăra, 

Aşa Filip Balita, nepotul lui Toader Nănescul, lasă 
moștenitori Ja împărțali pe 2 feciori ai săi pe Fă/u/ Balită 
şi pe Sfurza Bahţă. cari iau parte la a patra parte din 
Naneşti. Dar acest Filip Baliţa mai era proprietar și în 
Dragomireşti, sat ce se vine altor ficiori al lui: Mălina şi. 
Nistor şi o altă fata, care are aceşti copii: Eremia, Ilea, 
Armanca, Tudora, Calina, Fedca şi Duşea.  Mâlina are de 
tată pe Fedca, care trăia la 1598, și după cum ceilalţi fi- 
ciori ai lui Filip Baliţa căpăia uric de la Stefan Voda în 
1495 pentru satul Nâneşti, la împărtală, aşa şi iştialalţi 
copii ai aceluiaşi Filip Baliţa, capaătară — probabil în acelaşi: 
an, alt uric de stăpănire în Dragomirești, cum seria uricul 
de la 1528: «din drese ce au avut mama lor Malta de la 
părintele Domniei mele Stefan Voda». Mai mult încă uri- cul nostru ve mai vorbește de un Baliţaă, altul decât Filip. 
Trăia încă în 1598, bătrina Neaga Baliţă, probabil sotia 
unui alt frate a lui Filip Balila. căreia ri căzuse la împăr- 
tala frâţască nici Năneştii, nici ragomireştii, ci  po- lana de pe părâul Alb. unde s'a dat lupta de la Războeni,. 
ŞI cam tot în acelaşi an 1495, Stefan Vodă întăreşte aces- tui Luca Baliţă sus numita poiană, care în 152S—traia şi mama şi băiatul—o vind tot lui Dan şi femei sale Anusca cu 200 zloți. Şi zice uricul nostru: «ce a fost data ficio- rului ei Luca Baliţa de părintele domniei mele Stefan. Voevod». 

Tot ca întregire spiţei Sturzeşti din 1495, uricul nos- tru ne mai spune ca iot în Dragomi:eşti mai era partaş la jumătate un ficior al lui Toader, a căruia fată /edca vinde partea ei din Diagomireşti «jumatate sat au avut din Dragomirești dinspre biserică» cu 973 zloți tătărăști tot lui Dan şi cneaghinei lui Anuşca. ” lata dar cum ispisocul nostru din 1598, întregeşte pe acel al lui Stefan Vodă din 1495, şi ne arată că Filip Ba. lita, tatăl celui diutăiu Sturza istorie, trăitor snpt Stefan . cel Mare a mai avul şi alți copii, afară de cei doi: Fâtul şi Sturza şi că deci în istoria pământului cetim întregimea. spitelor de neamuri în complexul lor.
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Deci generaţia a 3-a, 4-a şi 5-a le întregim aşa : 
3) Marița fata Săminei ; Filip Baliţă; Neaga soția 

unui frate de a lui Filip Bahtă. Mălin Farcas, Stana lui 
Dobrin Voinescu. 

4) Fâtul şi Sturza ; Mă/ina, Wistor şi mama a celor 
7 copii; ete. , 
5) Dumitru, Ion Slurzevici ; Fedca fata Mălinei ; B- 

remia, Ilea, Armeanca, Tudora, Călina, Fedca şi Duşea ; 
Luca Batilă ; Luşca. 

CLX 
1081 Oct. 5 Iaşi. loan Voda cel cumplit dă şi întăreşte lui Ni- 

cula tiganul stăpânirea în a treia parte din a cincea parte din Bolo- 
teni cumpărată cu 120 zloți de la Toma. care şi-a plătit capul. 

î Van EOEROAA BOR MHAocTiR TENApZ 3EMAH MOAAAR- 

€KOH. Aaau ec ceM | uHrannHS Hama HHkoaa. TpETaa uacTr 

WT nePâa Wacp cea0 wT | HoaoTenH. H EpOA, 34 MANN 9 NSV'iHA. 

TO WHH C€ORH KYRHA. 34 pă | Ba4P PATApeRHY. Ele npH AHn 

SacăanApă BRoEROAa. Wr Toata. n || cecrpa ere Erana. n Hnenor 

HK AvawnTav. Koau BanadTha Toaa | ces raaR. H Ad 6cremru 

CA BACEM AOXOAOM. HN Ad CA HE VMHUIAET | MBEA, CHM AHCTOM 

HăIHM. O MHC. V I4C BATO Fana. WKT, £. 

+ Gam roenoAHNZ Beata 

+ Toazu BEAHKIH Acr, vuna + Iloua une 

loan Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn ţării 
Moldaviei, dat-am noi acestui ţigan anume Nicola, 
a treia parte din a cincia parle de sat din Boloteni 
şi vad de moară în Putna, ce singur el a cumpă- 
rat cu 1920 zloți tatărăşti, incă din zilele lui Ale- 
xandru Voevod de la Toma şi de la sora lui Stana” 
şi nepotul lor Dumitru, când şi-a platit 'Toma capul 
lui, şi să-i fie lui cu toate veniturile, altul sâ nv se 
amestice înaintea acesiei cărţi a noastre. 

Scris în Iași la anul 7081 Oct. 5. 

Insuşi Domnul a poroneit 
Golae marele logofat -a învățat 

Popa a scris 

Acta grefa Curţii de Apel, laşi. Surete VII, 111, băr- 
lie. Pecete mică in ceară roşie, marea fabricei un cal. 

Surete şi Izvoade V 15
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CLXI 
1055 Dec. ă Iasi. Petru Vodă Schiopul dă şi întăreşte lui Ion Golăe vel logofăt cumpărăturile ce a făcut în vii şi moşii. Şi a- nume 3 fălei de vie la Cotnari, un loc pustiu pe Ciuhur la Hotin, anume Rujinlii şi satul Draxineşti (Spineni) pe Jijia. 

* Muacerin. aoxic. Iw erp ROEROAA. POenoAapă 3EMau 
MWAAGREKOH. BHAMENHTO UHHHAI. Hecua AaneTem nau, Reka 
KTE HANEM EA3pHT. HaH WTVun ere CVeantunT, wie HpiHACUIA 
NpEA, Haâtni H Apa Bzekamu naumHau MOAAdRcKu || Mn Boakpu 
BEAMEHMH H mMaahan. fcdaaSp. n Bpara ere Braa  apavkuu 
WT rpar Gupkrekin. no Hf ARBOR ROAD HRANA HENONV RA EHHUI, AHHIIPHCHASRANHII. Hi poa aan HK DpAkoc wruuur Hi RHKvnacuie, 
“UPS wHH || coRu Bnau gikvnuau. "pH bănui RHnorpaan Ha p'EA, Tpara Kornapeoaw. n ca mere za BPAdE H CA NURHHILA” Ka- MEHHSIO TOME pkA, Ta npoAaau Rau Kkpuoaw ui nouren-. Hoaw Boakpunv. nau hwvuv Foazu BEAHKOAMY || aorozerv. 3a nr . HaArckTa “rheatpn acnpu. n Wevăkiitek nau e'kpuiu n us Tenii Boakpuu nau lwu Loazu REAHRIH  Aorodiere. n aanaarua Secu Henoana 'roru EMiDeliHCatHuY nnu'ksu. tei AcipH SM pr KâĂ BHiepeusnnna. fica || Arp. n &parv ere Boraan Spavkun w'Tr 'rpar Gupkreziu wr NpkA nau u noa, nackmiu ua mu MOAAaRcK HAM Boakpnh. n vro TăKORAEpE upinac Apa uaauu Up'EA, Hanau Boatkpu. Mara Gacaa: Meta SluApockvuc wr Rornap || Acuka AvRau, waapi wm Hat. 10 EH ACBpOR Roas HHKHAM  HEDOHVRA ERA, AHHIpHeHAotăHHa. Hu npoAaa ei Npânot WTPHUHHY EA avhcro 3a AcA. cz NABHAINV RămenHei o Kor- HApID Hă Tome pa. noAan 'moe AkeTo || sa Kkpame u NOAAu ACM. loa Bwrhapre, ra NPOAdAă TH Hate R'EpHoaei u NOUTAINOAMr Boakpunv. nauv hwuv Poazu kenkoar AoPoder 3a AER asck'r saaru TAPAPERH. 5 WeaBitea nani k'Epuiu u novTrenin Boa'lpun || Han. ÎwH I'oazn keankiu asroer. un 3anaa- THă. Sen nenoata 'Tomu BHmenicanung nunku ă aan ra. TApCRH. 9 pvau Ehiepeusiutu.  MarAn xenu SH A pockovne. wr Horuap. ACUIH  Avkau Waap wr Rac. wrp IWEA nasu un nipka | nauau Boakpu. n v'roa PAROMAEpE upinac np'Ra ua Boakpu. câvra nau k'kpuiu Tanrepie. Fitaurk ARCPHHRA, cun Rosaui ikuru NPARAAABA. CR EAtIo SWpHK 3â Aaanie uro uaAaa
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wii ere Bosma Tiraurk npz |] aaasa. wr Grezana EoeRoan 

„Maăaaare en npeatro Tlerpa ROEBOAH. Ha EAHO AMkero Sa 

nveTHHI Ha Uvypk w Roacer XoTunekon. no wat c'roponu 
Tvygk. uro ca Tenep Hmehver PVXHRUIA. A HAacRanca pekvu 

ae 6cT EA || npaga wrhuuw.- n Aaatie wii” €ROEMw Rosa 

[&nru npakaaaga, Troc Avkero aa uveruun Ha Urykpk oy Beaver 
Xomuneou. no wahk ceroponn WUvykpk. mo ca Tenep Haenver Pv- 

HUWÂH. Ww'P Ruuiepeuenharo Gredana ROEkOAU MasAaro” cb || 

apkatkre Ilempa ROEROAH. HNo Han  EEpHiu H nOWTEHHIH B9-: 

akpunn, ua Îwn Foazni teankin aorodber. natHX nokasaa npka, 

RAMU CROH HCIHCOAUE Sa KVOEKUO. UTE WHH CORN KIA, WTP 

CAMAro ÎW BoEROAA. HA 'Toc Avkero || za nSeruu na Uioypk ov 
goacer Xornncken. no wet croponu Vioyph. upo ca 'renep 

Hatenver PvRuNnuin. NONEKE BHUNIAO AA4BHO WT Rosa Liaurk 

nzpkaaaga Wuk Panropie Liraurii ABROGHHRA. H BHAH NpăRCE Halil |] 

CEAV. POCNOAAPACEOE. Take HAID Rkpiiu n nouTeHHiH EOAEgnu. nan 

Iwn Poazn REAHRIH ASPOĂET, NOPORANACA CZ CAVra Hat K'EpHiu 

Panropie Piranrk ABopunk. cun Bosmu Firanri upzkaaaBa W7 

WpEa, namum ca Tom. H Aaa || em Her cop Biarii 'TăTape- 

Hy” 3a "roe memo 3a nvernnio na Wiakphk v Boaccr XoTine- 

KoH. no wet cropouni “vypa. ipro ca Tenep Haenver PvHHuiu. 

“we np'EA HaMH H PKA, Hainaut BOAkpu. ni SPOM TakORAEpE || 

npinacuik npea, Haau îi npha, nana Boatkpu. fluna ni cecTpa 

en GOaokira n AMzpiuta n Godinna n KeaAoeae (Sic) Acukn Aveau 

fpevpe noprapk Gouagckiu. u RHSKoBE HX lzpiuta H tpar ai 

Izrpamuko akru Graukn. || no Hy ASEpOR Eoab. Het Heno- 

HVKAEHRD.  ARHIIBHCHAORANHH, PH IBOAAAH HY IpaRâă W'PHHHW 

WTP EX NpABAro OVpHRA 8ă H3Mbiv uTe HAaan ua Hy Aia 

Slperpe noprapk Gvuagckiu. wr aaaaaro Greaha nkoe |] Roaa; 

en HOrAata BGEROAE. ceao Hanavk Apadueiu. mo ca 'Teitep 

„umenverb Cunukuiu, me na emite n ca Mann ci exit. 

19 “PoE EHUIENHCANNOE ceao HaiMk Apaănneipiui na Xe n ca 

manta [| op Aeie, wire ca renep umenveri Gunn, Ban 

usavkuun wuv uk Arkn Slpavpe noprapis GouaRckiu. ex rAnra 

un ca cecrpaat sro Hhra îi Axpnua n GOaoxira Akru MuySacku 

Ruvun Granu. n ca mas |] aeunuum Hg Bănpildi cura Sun. n 

“PUR CA NAEMERHUHA ni Mara n Muyauaa AkTu Crannn: n
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EHAR HA Aaa. H3Mkunv sa u3av&HnHv CEAS ACBEuANiH. n e(e) 
NpHAGAn HM. cTo H wc ArekTi 3aa || "ru "rarapexny. Ta npo- 
AdâH HaâuieMV REpuo 4 nous goakphuv. nanv Iwn Coazu 
BEAnkoAwvZaoroderv. sa CEAHM. Co 3A4Tru TATAPCKHK”  dAc KOAu 
EMY IIGOAAAH TOE EHUIENHCANOE CEAC WHH EHA | nverv. manate 
ceaniia Hoetaui n no ete wT TaTapi. H E&CTAAcaA HAUIn 
RkpHiu n nourenin Boakpunn. nau Iwn Poazn geaukin aorodera, 
N SANA4THA HMH Oen HCNOAHA RHibenHcaHHHk nnukau Vr saaru || 
TATApCRHX. SY pvku &Hiuepeueinum flnnn n cecrpua en GOAckiu 
n Axpintu un Gogin n Keaaoae ACukH ASkn  SIpe&pe NOBTap 
Gouagckiu. n BRuvkoM HX Mapiku un Bparr cu Izrpauke Ak-. THAM || Granu. npha, namu A pa. EZcero Hauuere cxk'k'ra. une AH RHA Game Hy AocRpokoaniu TOKAMAAV Hu NoAH9I BanaaTv. a. AH TAKOMAEDE n wr ac Aam u MOTEPBAHAU sc Mu.  HattAt Rkpuomr Hu noure | homs Boa'kpun. nau. Iwu Loazu  BeAnkOAWw: aoroberr. 'roru ghupeurnnu TpH %anun tnnorpaan Ha pa, Tpăr Bornapekoav, n cz mkere Bă Kpame. H Că NH&HHU Ka MEHHOI ta Tome pha. n 'roc mere 34 Aca cz nuRHu || uv: RAMEHHOR Tu 0 RoPHapio Ha Toamne PREA. NoAau "poe avkero. Să Kpame. un noaan Acom Idxoav HvThap. n mos mkere 34 nve- THHR Ha Up v noacer Xorunexom. no wak eroponun Uvypt,. io ck 'menep umenver Pvuuujiu. | i cea nanavk Apaăuemiu. ATO Teitp naenver Cnnnkuiu MIO Ha Fei u cz MâHNU ov: SEE. KARO AA ter ea H WT Hac H ca Bxcea ACXoAcom. eaw. H AETHM ev. n VHvuarom n npăvuvuarom u npaiuegpkroa. EMY, Hi Races | poa cv. kre CE EMV H3REDET HAHBAHRHIU ue-. NOPVILEHHO HHROAHME Ha Bkkhi, a XoTap ka EHULENACANHHAMA. CEGAR. MEeTO sa nveruni ha dvkpk v Boacer Xoruuekou. ne w&k croponn “vkpk || me ca Tenep. Hmenver Priunuiu. n Apaânneipiu. ue CA 'Tentp umenver Gnuu'kuiu WI0 Ha Ken H C% MAHHH O Meir. Ad ECT Ww7 venă croponu no CTapoMy: XOTApY no aa na B'kka WXAHBaAn. 4 Ha To || cer E'kpa Hautro POCNOACTEA  BuiuenHcaH nare Herpa ROERCAH. H Bkpa potap HâtiHy. Rkpa nana Rosu diary AEOBHHRA. u R'kpa îlăHa &Hâzu AROPHHKA. H Rkpa nana VaRgphaa. n nana Su Aponuka NPAKZad- 

net), ga a te a nana cea anuar 14 pxuSu npakaaaRoge Po-
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Manckuy. Bkpa nana Gazkiaa . . . B'Epă nahă Byuyia n nana 

Bămpz3aha UpAKaăaso || Be  GOpyenekny. B'Bpa nana Papua 
NOCTEAHHRa.aBRpa Nana . . . enzTapk. &k&pa nana Lewprie Rue: 

“ripinka. &'kpa nana BHaanka , . . &'Epa nana Hekyaa c'POARHKA. 

REpă nana Bypuyaa Ko || mnea un R'kpa Backy Borap Hauuy Moa- 
AABCKHX, BEAKHX H MAAHX. 4 MO HaUIHM 2KHBOTE Ko EVAET roc- 
NoAâpz WT AETHX Rai HAN WT HalHlero pOAA (Han Bak) EVA, 

KOFO BOPZ H3BEPEP POCNOAAPEM EHTU HalliH BEMAH MOAAaRCTRH, 
| reT Bu EM HENOPVILNA. Hâuie Aaanic HU NOTEPEKALNIE. dată 

FA AAN H OVkpEnHA. BAHEXKE CVT EMY NpABIH WTHHHU N RU- 
KVNArniH. ă Ha BOate kpnocr H nOoTRpaWAEHIiE km Băckar 
BHUIEN HCAHHHA. BE || AEan ecMH nHcaTu. H Haul near npug'kcuruH,, 

KECEAW HCTHNOAW AHCTV HaleMy. nuc ÎWHanuko AHHrwaeu, V 

Tăewyk, kabr Fane, Mea ArkeRpie E AH, 

Cu mila lui Dumnezeu lo Petru Voevod, Domn 
ţării Moldaviei; înştiinţare facem cu această carte a 
noastră, tuturor cui pe divsa vor căta, ori cetin- 
du-li-se o vor auzi; iată au venit inaintea noastră și 
înaintea tuturor a lor noştri moldovineşii boeri a 
mari şi a mici Asfadur şi feutele său Bogdan, 
armeni din largul Siretului, de au lor bună voe-de 
nimene asupriţi nici siliți şi au vândul a lor dreaptă 

„ocină şi cumpărătură ce dinşii singuri au cumpărat 
3 falei vie în rândul tărgului Cotnarului şi cu loc 
de cramă şi cu pivnițe de piatră în acelaşi rind, 
acelea le-au vândut la al nostru credincios şi renu- 
mit boer pan Ion Golăi marelui logofat drept 
15000 aspri şi s'a sculat al nostru credincios şi re- 
numit boiarin pan lon Golâi vel logofat şi a plătit 

toți deplin aceşii mai sus serişi bani 15000 aspri în 

măuule mai. sus serișilor Asfadur şi fratelui său 

Bogdan armeni din târgul Siretului, denaintea noas- 

tra şi înaintea tuturor alor noştri moldovineşti bo- 

iari. Şi într aceasta iarăși a venit înaintea noastra 

şi înaintea a lor noştri boeri Magda Saşca femeia 

lui Androscu îs(pravnic) din Cotnar fata lui Lucaci
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olariul din Bae, de a ei bună voe de nimeni silită 
nici asuprită şi a vândut a ci dreapla ocină un loc 
de casă cu pivnițe de piatra în Cotnar la acelaşi 
rind lângă acel loc de crama Și lâvgă casa lui Iacob 
Butnariu, aceia a vindut iarăşi la al nostru credin. 
cios şi stralucit boerin pan or. Golae vel logofat 
drept 90 zloți tatăraști şi sculatu-s'a al nostru cre- dincios și strălucit boer pan lon Golae vel logofat 
și a plătit toţi deplin acei mai sus scriși bani 90: 
zloți tataraști în mauule mai sus scrisei Magdei fe-- meia lui Andronicu Is(pravnic) ot Cotnari fetei lui Lucaci Olariul din Bae denaintea noastră și înain- tea a lor noştri boeri şi după ateia iaraşi a ve- dit inaintea noastra Și înaintea a lor noştri boeri sluga noastra credincioasă Gligore Ghiangheu vor- nic, fiul Cozmei Ghianghea parcalab cu un uric de danie ce a avut tatal sau Cozma Ghianghea parca- labul, de la Stefan Voevod tinarul fiul procatohului Petru Voevod pe un loc de pustiu la Ciuhur în ţi- nutul Hotinului pe îmbe partile Ciuhurului, care a- cum se numeşte Rujinţii şi s'a tăuguit zicând ca-i” este lui dreaptă ocina și danie tatalui sau Cozmei Ghiaughea parealabul acel loc de pustiu pe Ciuhur în tinutul Hotinuiui pe îmbe parţile Ciuhurului, care £ acum se numeşte Rujinţii de la mai sus zisul Ste- fan Voevod tinarul fiul procatohului Pelru Voevod; Deci al nostru -credincios Şi strălucit boiarin pau lon Golăe vel logofăt iaraşi a aratat înaintea noas- tra ale sale sspisoace de cumpărătură ce el singur a cumpărat de lu însuşi lo Voevod pe acea bucata dia pustiu pe Ciuhur în ținutul Hotinului, pe îmbe părțile Ciuhurului care acum se numește Rujinţii de. oare ce acel sat fusese dat de câtra Cozia Ghiau- Shea parcalab tatal lui Gligare Ghianghea vornic: ŞI fusese drept ai nostru sat domnesc ; și aşa însuşi al nostru credincios și renumit boiarin pan lon f30- lae vel logofat tocmitu-s'a. cu slugă noastra credin-
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cios Gligore Ghianghea vornicul, fiul Cozmei Ghian- 

ghea parcaiubul dinaintea sfatului nostru şi a dat 

lui 500 zloți tataraşti pentru acel loc din pustiu pe 

Ciuhur în ţinutul Hotinului pe îmbe parţile Ciuhu- 

rului, care acum se numeşte Rujinţii dinaintea noas- 

tra şi înaintea alor noştri boeri. Şi într'acestea ia- 

văşi au venit înainlea noastră şi înaintea alor noș- 

tri boeri Ana şi sora. ei Odokia şi Mariica și So- 

fiica şi Keldoaea fetele lui Luca Arbore portar de 

Suceava şi nepoala lor Marica şi fratele ei Palraşco 

liciorii Slancai de a lor bună voe de nimeni siliți 

pici asupriţi şi au vâudul a lor dreapla ociua div 

al ior drept uric din schimbul ce la avat tatal lor 

Luca Arbure portarul Sucevei de la livarul Stefan 

Voevod fiul lui Bogdan Voevod un sat anume Dya- 

xinestii, care_acunm se mumeste „Şpinenii ce-i pe Jijia 

şi cu mori în Jijia, care acel de mai sus scris. sal 

anume Draxineşti pe Jijia şi cu mori în Jijia, care 

acum se numeşte Spinenii au fost schimb tatalui 

lor Lucai Arbore portariul Sucevei cu Gliga şi cu 

surorile lui Neaga şi Mariua şi Odochia copii M- 

hului nepoți Slanei și cu neamurile lor Capriian fiui 

Anei, şi iaraşi cu neamuriie lor Magda copii Stanei 

şi leam fost dat schimb pentru schiurb şatul _Do- 

biceanii „şi îucă a mai dai lor 180 zluti tataraăşti; 

cele le-a vândut la al nostru drept şi credinelos 

boiarin pan lon Golăe vel Jogofat cu 1100 zloți tă- 

tarăşti ; iar când, le-a, lost. vândut acel mai sus Scris 

Sat el eră” pusliu;-numuai seliştea Voevan, și. ars. de 

“Vatari si sa sculat ul nostru drepl. şi credincios 

boiavin pan lon Golăe vel logofat şi a platit lor 

toti deplin mai sus serişii bani 700 zloți tataraşti 

în manule mai sus seriselor Apei şi surorilor ei 

Odokia şi Marina și Sofia şi Cheldoae, fetele Luc?i 

Arbure portar de Suceava şi nepotelor lor Marica 

si fratelui ei Patrașco copii Slanei înaintea noastră 

şi înaintea a tot al nostru sfat. Deci noi văzând a 
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lor de bună voe tocmala şi deplina plată, iar noi aşijderea şi de la noi am dat şi am intarit înşine la al nostru drept și credincios boerin pan lon Go. lae marelui logofat ucele mai sus scrise 3 falci vie în rândul targului Cotnari şi cu loc de crama şi cu pivniţă de piatră in acelaşi râud şi acel loc de casa cu pivniță de piatra tij în Cotuar la acelaş rând lângă acel loc de cramă ŞI langă casa lui Iacob Bulnar; şi acel loc de pustiu pe Ciuhur în tinutul Holinu- lui pe îmbe părțile Ciuhurului care acum se nu- wmeşte Rujinţi şi satul numit Draxinești, ce acum se numeşte Spineauii,_care-i pe Jijia și cu mori în Jijia, ca sa-i fie lui şi de lu noi și cu tot venitul lui şi copiilor lui Şi nepoților şi strănepoţilor şi prea. stranepoţilor lui şi la tot neumul lui ce i se va a- lege mai de aproape neruşeit nici odănăoară în veci. Iar hotarul acelor mai sus scrise sale: locul pe pustiu pe Ciuhur, în ţinutul Hotinului pe îmbe partile Ciu. hurului, care se numește acum Rujiaţi şi Draxineşti, care acum se nuineşte Spineanii ce-s pe Jijia și cu mori în Jijia sa fie din toate partile pe vechiul ho- tar pe unde din veac au îmblat. lar la aceasta este credinta domniei noastre mai sus scrisă Petru Vo. evod şi credința boiarilor noștri, credința pan Cozma Murgu dvornic, și credinta pan Bilae dvornic, şi credinta pan Gavril și pan Andronie parcalabi de Hotin, credinta pan lane Și pan Setul parcalabi de Neamţ, și credinţa pan Petru ŞI pan Bravza pai- calabi de Roman, credinta pan Slavila, credința pan Bucium şi pan Cămarzan parealabi de Orheiu, cre- dința pan Vartic pusteluie, credinţa pan spa- tar, credința paa Gheorghie visternic, credinta pan Balica .... credinţa pan Necula stolnic, creuința pan Burciul comis, şi credinta tuturor boerilor NOŞ- iri ai Moldovei a mari Şi a mici. lar după a noas- tră viaţa cine va fi domn din copii noştri sau din al nostru neam sau ori pe care altul Dumnezeu îl va-
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alege domu să fie în aceasta tavă u Moldovei, acela 
să nu strice a noastră dauie şi întărire ce să-i dea 
şi să-i intăreascăde varece sint ale lui dreple ocini şi 
cumpărături. lar spre mai mare tarie şi intarire a tutu- 
ror celor de mai sus scrise am poroancit noi a serie 
şi a noastră pecele s-o acâte catia aceasta adeva- 
rata carte a noastră, a scris lonaşeo Diugulet în 

“laşi la anul 7085 luna Dec. 5 zile. 

Acla Dr. Şeplelici. laşi. Surete VII, 215. 
Originalul pergameut; pecete atârnată cu şnur roş ; 

se ceteşte : 1 mnacerite ROXIIO Iw Îlerpz BOEBOAA rocnoAdp 

3EMAH MOAAARCKOH. Lip de bou. 
—Uricul nostru vorbeşte de familia Ghiaughia şi Luca 

Arbore, 
— Cozma Ghianghe paicalab, tatal lui Gligore Ghian- 

ghea dvornic (Rujintu). 
—Luua Arbure u avul aceste fele: Ana, Odocbia, 

Mariica, Sofiica, Kuidoae şi Stanca, cu copii ei: Pâtraşto 
şi Mariica (Draxiueştii). 

CLXII 
7103 Sept. 6. Nute pe o psaltire slavonă cumpărată de Cozma 

ot Văleni pentru popa Mareo din Tataraşi. 

Gita kunra. pekSatiu. Vraa- 
“Php, Kenha | panY. s(o)ra, Roa- 
Mă. wr cnao. Bzakuu, | H XUHA 
sro Toaccira, n Ada Ha Hitd |] 
WCHâ, T AAEg. CpEEPHHX. ARO AA 

BBAET. | HA. Nomane. H UdA, Bă: 
H AAAVĂAMS. | cîte nun. DonoRH 
AMapks. wT  cuaw. ! Tarzpani. 
PaAH CAM Amu. UaAcM. Hy. |] 

Hu, DOTOAEU, KTO. BZGHMAA WTP 

Huy. | Bea ROAE. TPOrOXE, UARKS, 
Ad EXACT. | NpORAAT. 34 TpH. 

erk wTrupi H | Hi. HXE cr. BA 
NEKIU, 

RAT. 3pr. cer. 4 AhH, 

Surete VII, 356. 

„Această carte. numită. 

Psaltire. cumpâralu-o-au. Fo- 

bul lui Dumnezeu. Cozma. din 

satul. Valenii. şi femeia lui. 

Todusina. şi dat-a pre ea. 0pl. 
taleri. de argint. ca sa fie 

lor. pomană. şi copiilor lor. 

si au daârnit-o aceasta. carte 

popii. Marcu. din sal. Tata- 

raşi. pentru sufletelorsale Și 

a copiilor. lor. şi. intr aces- 

lea. cine ar lua-o de la el: 

fară voia lor. asemenea o0W. 

sa fie procleat. de trei. sute. 

părinți. şi 18. care sânt in 

Niceia. 
la anul. 7103. Sup. 6 zile.
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CLXIII 
7110. Mart 7. Iaşi. Eremia Moghilă Voda dă carie domeaseă lui Mogâidea agă să-şi stăpânească o moară în Tărgul Frumos, foastă a lui Guţă uşer. 

+ Gpemira Akoruaa EOEROAa. BOXIR  MAAOCTIR POCNOAApK. BEMAE MOAAARCKOH. AAA EcAtn. cec ane uatu | Hauieawp &'kpuoay Mormaak. ara. Ha TO. WVH AA EC MOILEH H CHAEII CHA AHCTSAL TOCROACTEamn. || Azparu n WBAAAATH. sAHA Mann V Spacu. TpAF. UTO Taa Mahu BucPp sut yu. |n ana TSUE Ad ue n- MdET HH EAtHo Akao, cz neta. Epe rocnea-Taamu. VANACCTu, RHyca || n AdĂPĂoaL ta EA ca Rece AOXCA, Ackoak Ban goak PSCNOACTRAMH. "Tha paAHi. HU HUKTo Ad || ue Haar VAHATU HpkA cum aucr nam, 

HHe Y tac Bahr +api Mapr 3 LoenoAnuz Reak (a) . 
Tpuan nocreanuk Vuna 

+ Panrepie 

Eremia Moghila Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn țarii Moldaviei, dat-am noi aceasta carte a noastră la al nostru credincios Mogăldea agă spre aceia să fie el tare ŞI puternic cu aceaslă carte a domniei mele a Slăpâni şi a obladui o moară în Tărgul Frumos, care acea moară a fosl a lui Guţă uşer şi femeia lui Guta să nu aiba nici o treaba cu ea, câci că domuia me m-am  milostivit şi anr dat-o: pre ea lui eu tot venitul pără_când_va fi voia. domniei mele. pprevt aceia nimens fiul să "iu aibă a se amesteca! înaintea acestei cărţi a noastre. scris în laşi la anul 7110 Mart 7. lo. Eremia Moghila Voevod | Trifan postelnic a invațat 
- 

T Grigorie 
Acta grefa Curţii de Apel lași. Surele VII, 103. Pe- cele mică în ceară: t lw Epeavira iMeruaa ROEROA,A.
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CLXIV 
1110 ali 7 Iaşi. Eremia Moghilă Vodă serie carte Ini Moghilă. 

Vodă serie carte lui Mujila spatar să cerceteze pricina dintre Gli- 
gore şi Oprea, Nicoară, Blanca şi Neagul pentru ocina din Vivoreni,. 
dindu-le zi la dican. : 

+ Hw Epeasita AĂOPHAA BROEROAA. BOX  MHASCTII roeno- 

A4pZ BEMAN MOAAABCKOH, NHL caySRa || nauie Mypiznaz cuzT. 

wr FugopEHH AdeMo TH 3HATH, BO nam Maacere Panropne Epar || 

rs Hwu wr BnBopun. ua Hhkrya SUR EM. ti Ha BpAT €ro- 

GOnpk n ua Hexoapz [|n na Haanka wr Bugophun, n cum peu: 

pa, Ham. ae naaer wrunuy Kan || ca Bux W ceao Hu- 

Rophuu, si ceao '1po mart EARIITE Wu poAasr || Vas ca ui 

HK BEAGA HHKTA. DpOTOK IARO VÂPHIUHT CEC AHCT POCIIOACT-- 

RAMH || a ru. moiac cz HHX Ta V ceao. dKRSAV c(&) mnnT KpuB. 

A TH Adi HI Ab | CPAHET AHN ph, HAMH. H HAR HE Suni-. 

IE (Aa HMAcT A ZpaTH cene Rukopkuu). 

mic y tac Bar FBpi bad 

Locnognus peu 

Aau Boat yuna 
7 RoAeidul 

lo Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dum-- 

nezeu Domn țării Moldaviri, scriem slugei noastre 

lui Mujila spat. din Vivoreani, dâmuti ştire cum, 

s'au jeluil noao Gligorie și frate-său lon din Vivo- 

veani pe Neagul unchiul său, şi pe frate sau Oprea 

şi pe Nico ră și pe Blanca din Vivoreani şi aceasta 

au zis înainlea noastră, cum au ocină împreună cu 

ei. în sat Vivoreani, şi satui ce-l au împreună el, 

Pau vindut unchiul lor şi lor nu le-a dat nimic. 

Drept aceia cum vei vedea aceasta carte ui Dom- 

niei mele iar tu să mergi cu ti acolo în sat șI să: 

nibi u-i radica din sat. lar cui i Sar pârea cu strâm- 

bul iar tu să le dai lor zi să slea de fata inaintea 

noastra. Si altfel să nu faci. (să aibă a stapânisa- 

tu! Vivoreani) scris în laşi lu anul 7110 Iuli 1. 

-- Domnul a zis | | 

Dan Bolea a învatat + Bodeiaș
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Acta grefa Curţii de Apel din Iaşi (Surete VII,'58). —ai la divan (a 'rn Aan HX AHA CTAHET AHteA npbA am). Fixarea termenelor din vechi nu era de resortul di- vanului. Ordinea de zi se lăsa :a voia celor chemaţi a in- strui afacerea, şi a fuce primele cercelări. Părţile prigoni- toare veneau cu asemenea cărţi de zi şi odată infâțişate la divan li se cerceta pricina ori după sprinceană ori după plată. De aceia se aştepia cu săptăminele în laşi la divan “ca doar-doar sor judeca. 

CLAV 
1111 Mui 31. Suceava. Eremia Moghilă Vodă da şi întăreşte „Anuşeăi cumpărătura ce u făcui cu G0 taleri de argini în Vărtop de la Ootiul şi fraţii lui, 

Hw Epemira Morhaa BROEROAA. ROXRIR MHASCTIR rOCNoAapă BEMANL MOAAaBcKoII, we npinaăcurk || npka uamu. n NpEA, Ha unim Boakpu GOnura n par ere Ilegan n cecrpa H%X Hacrk a MWzpu || a. no HX ACEpBOH ROAH HURUAM HENONVRAERH. H âun- HHCHAORAHH n npoaaau HĂ HpăRo || wrunuy. nu nack uacm HX, "ROAHKO ch HsE&eper wm ceao EzpTon... || SINVukH paAn ucr AE CE? 'raacp, CDEBPAHHY. H Sana4THA Henaiia tr npka, nasu || TRM paAh KâkO Ad Fer EH H WT Hac wTPhuHa ui EHRYnaenie u CX EZCEM ACXoAca. n un Aa ch || ueymnuaer. NpEA, cum anc- “TSA HâtiHai, 

ne Y Gyuan gakn, Fâpai Man aa, lsenoAnuz psu 
BEA aoroder una. n nekaa G'rponu avreer (m.p.) 

Apzran 'Tayrya 

lo Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dum. Dezeu domn țarii Moldaviei, iata au venit înaintea noaslră şi înaintea alor noştri boiari Oneiul şi fra- tele lui Ștefan şi sora lor Nastea şi Marica de u lor bună voe de nimeni siliţi nici asupriți şi au vândut a lor dreapla ocina și toata partea lor câta se va alege din satul Vartop... Anuşkii drept 60 taleri de argint Şi a platit deplin înaintea noastra. Pentru aceasta ca să-i fie și ei de la noi ocină şi
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cumpărătură şi cu toate veniturile şi altul să nu se- 
amestece înaintea acestei cărți a noastre, Seris în: 
Suceava la anul 7ii1 Mai 31. 

Domnul a zis 
vel logofat a învăţat și a iscăli Stroici logofat (m.p.): 

Drăgan Tăutul 

Acta Gh. Strat, Bacău Surete VII. 287. 

CLĂVI 

17112 Maiu 28. Botoşani. Zapis de mărturie de la Maxin şol-- 

tuzul de Botoşani eu 12 părgari, prin care atestă cum nepoții lui 

Vasco Floc din Floceşti vind lui Patraşco ureadnie de Botoşani cu 

20 taleri partea lor din Leucuşeşti (Floceşti). 

+ Ge ovyac 43 Macun moarya cz Fi nparapi  WTr RoTo- 

Iau. wăte apinACurk NpEA Hain.  Baxapita. că CECTpH Ero | 

Marazann. n ca Hacnă. n ca Bpar cerc Ilepan. cHBE Aa BHVK 

Backo Pacea. wTr Pacueu || nace nmenyerek nnrk AapRifu empin. 

H NPOAAAH WHU CROA NpPARăa WăcT. WT CEAO AeyRypulen. || pe 

WHH HMĂA, HERHA HSNOHOXAEHU. ANHDBHCHACGANA 34 HY AOEPOL 

ROAR. ca BCM ACXOAOM. WT BATpV || H W7 NCAH. H WT A4SHĂ 

a & TAaHp. cpeăpaHuX. nany Ilarpauiko VpRAHHK. hOTEWaAnny. 

EA TO MU || RHABKoa ACEpOI TORAAAV FA HHĂ, hH WT Hâc 

VOHHHLOA EM MZBTI/pie || n wr rocnoaHHiă, că Han MapTY pis. 

n npuaonane Ra Tor. 'moemaay. Momya wr BOTAnARH. 1. 

Mauykap un IMejal n Mare. u Ilia Hi Hukoap RYnen, H: 

Ianrean. n Pewprie wr Gnzrzpeţiii. H HHHX MHCTH AAH A0- 

Epuk || cununi cabakTrea(craS)smn. ca cecT Hdul MEprY pie. H HA. 

BEAHKOE MZP'TVpIE NOAOXHACĂ HCTHNĂ, UEWAT, || aa Piukaa. Ra cea 

3anuey. cil nucanie nucaa Lewprie Aliat. WT Borzulanu, cuUs 

AA CE 3HapT, RATO apă Mar FĂ. 

lata adec eu Masin cu 12 pargari din Boto- 

şani, cum a venit înaintea noastră Zaharia cu su- 

rorile lui Magdalina şi cu Ileana. și cu frate-sau 

Stefan, fii lui Dau nepoți lui Vasco Floc din Flo- 

ceşti, care..se numeşte. acum. Leucuşesti, şi au vîn-. 

dut ei a lor dreaptă parte din satul Leucuşeșşti ce



— 938 — 

ei au avut, de nimeni siliţi niei învăluiţi, de a lor 
bună voe “cu toale venilurile, din valea Şi din cămp 
și dia pădure drept 20 taleri de argint, dumisale lui Patraşco ureadnic de Botoşani. Int'aceiu şi noi Văzind buna tocmală între ei şi de la noi facut: 
am lui marturie, sa aiba a-şi tace el privilegii şi 
de la Domnis, cu marturia noairă, şi s'au prilejit 
in acea tocmala Mosul diu Botoşani şi Măciucar, şi Stefan şi Mateiu şi Paiul și Nicoară Cupet, şi Pan. leleiu, și Gheorghie, din Spatăreşti, şi alţi mulți "oameni buni, astfel wmarlurisim noi cu aceasta a noastră mărturie, şi spre mai mare mărturie pus-am adevărata pecele Orăşăneasei la acest zapis. A- «ceastă scrisoare seris-au Gheorghie diiac din Boto- “ani. aceusta să să ştie. 

la anul 71192 Mai 28 
Acta Şaraga. laşi. Surete VII, 228. Hărtie; pecetea o- raşului Botoşani: + Gia HENăTI Ecrh (uloarS3z) Borzwauz- „ekare. O pasere, şi spice de grău. 

CLXVII 
, 7414 April 2 Hălă ştenii. Zapis de vinzare prin care Anghelina lui Ion Nemiş şi ai sai vinde lui pan Nicoară partea lor din Oncesti ce se chiamă Văscani. 

” 
Ge one as SInreana Azină Hwn  Hemnu ca cua. ea Hexcap kuvk Huon Heanun H THR Eukoa cu Avea, auwk du- TEAMA, H nphwur Hu H'kaeu BHAMENOȚIRA CHA Han aa- MHCCA  RâkO NpoAakoa neta HENOHVIBAEHU  AHENPHCHASRARH. HâlY  Npakv wrunuv un AkAnnuv wr ceas Gnu uro e, HMenver Fackaun vw Roasep Pomauckiu. wr NOAORUHA cena Akk Uâcfi 4To HaReper HĂ M4CT We Rarpa | cea. n wm noatk:u wr CTAR. HU WT Mann ca Rack ASKCACA 4 uacr. | dac urh e pa3atater masa HOACBHHA. cena Ha pu S4CTH. WT "ru rpu UăcTri ARE uacru, MBOAGA niv: Hexoap |... lu Ban mp... TOKAAAA4. Nana Haep(anzc)kva. aug XHrHu | uap.-n Toma hp BHB €rapocrk. n Vanropie Aita w'r Illeku. |. n BPAT Aitak wr (Go)u. u u(o)n(a) Roeruu wm Xzazipeuu. n Hivuamke ! Haaora



— 939 — 

wr GOpouknu. n Pawvprie Pvpavn ucr. wr ran, n Hukn$sp: 

AT Ta, H VaBpha wr Boaacipu. i Dpnawr Tas, u Hwhatuke 

Xazut. wr Aparorku. ui Ilea wr "ram. n mau Ha EOaurA | 
Rkpa nocraBHAn coBH neuar, Aa ck SHarT, 

nuc Y Xzazipeih BAT F3pAl Meu, anp. E AhH 
$ Vanropie Ilkeanva (|. p.), Tagpua (i. p.). 

lata adică eu Anghelina fata lui Lon Nemiş cu fiul 
Necoar nepot lui lon Nemiş și tij Vicol sin Luca: 

vepol Angheiinei și strănepot lui lon Nemeş, înşti- 
inţare facem cu acest al nostri zapis cum am vân- 
dut de nime siliți nici asupriti a noastra dreaptă 
ocină şi moşie din sât din Oncești ce să chiamă 
Pascani în tinutul Romanului, din jumătate sat 2 părți 
cate se vor alege partea lor din vatră de sat şi din 
câmp, din heleşteu şi din moară cu toate veniturile 
acelei părţi, dar ce se va alege din acea jumătate 
sat pe 3 părţi, din aceste 3 părti 2 părti a vândut 
lui pan Nicoară, şi au fost fată la această tocmală 
pan Navrapăscul biv jienicer şi Toma Brut biv sta- 
roste, şi Gligore Diac ot Skei, şi Brut diac din Soei, 
şi Popa Costin din Heleşteni şi lonaşco Calota vis- 
ternic oltam şi Nikifor ottam şi Gavril ot Boldești 

Frim cttam, şi lonaşco Hancul ot Drăgoteani, 
şi Ştefan oltam şi mas spre mare credință am pus 
înşine pecetea ca să se ştie. 

seris în Halăşteni leat 7114 April 2 

+ Gligorie Şkeianul (| p.), Gavril (1. p.). 

Acta Gh. Strat Bacâ.u (Surete VII, 146). 

CLĂVIII 

î147- Zunie 11, Dăvideni. Zapis de vinzare prin cate -lon a 

Stancăi şi ai lui vand Boului visternicului partea lui cu 50 taleri,. 

-Ş1 taleri arvună şi 9 taleri la facerea zapisului. 

3 Han Iwn a Canen ui Mawreavu  Gimewn Iun Ra-, 

CURE. AVBDTYBUCHM „AHUIHHA | pe Wat KV ukcra  cKpHeoapa 

HWaCTpA KV dA EEHHT AF BSHA RIA HWacTpă AHHAHNTE |
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Aâcane Ewvavi EHCTIIAPHHLVAVH. LUA AM KHUAST NâpTe Hwâe 
TpZ Wc ca KE NWA | AC WUHHZ HWACTpA AEpEnTV uHHuu rue 
A TAME. IUIH 4M AWAT ARM | HATpV Sete IUH SHVA AEHHauN'Te 
HonApen Ac IluGSkanu uu AeHHantre | avu Lauropie Ac Rege 
urEHH. un HwB Tăitp Că HE AR AAiCa AKA Bwm baue | AH- 
DECEAE, IUH AEDENTY MAH BVHZ KprAHHUa un ueukunas Hwacrpri 
am nve, nuc wr AgBnA ku, Bate +apai n. ai, 

Hărtie; marca porcul. Acta Spiridon Irimescu, Iaşi, Surete VII, 454. 

CLXIX 
, 7117 Aug. 21. Iaşi. Constautin Vodă Moghilă întăreşte mănăs- tirei Secului dania făcută în satul Iucşenii, din ocolul Romanului, :de câtră ctitorul ei Nestor Ureche vel vornic de tara de jos, cumpă= rătură şi lui cu 300 ughi de la Manole părcălab de Roman. 

Surelul  uricului. lui Constantin Mogbilă Voevod. 
Insemnare facem cu această carte a noastră tu- turor cine pe dânsa va cauta sau cetind-o vor auzi, adecă au venit inaintea noastră şi înaintea a lor: noștri moldovineşti boeri a mari şi a mici a nostru credincios Manole parealabu de Roman, de nime nevoil nici asuprit, însă de a lui bună voe şi-au vîndut a sa dreaptă ocină și cumpaărătura o silişte anume lucşeanii din ispisocu de învaire și de îuta- ritură ci au avut de la Domnia mea de pe un uric care a fost de la răposalul Petru Vodă; ce acea salişte a fost sub ascultare de ocolul Romanului acela au vinduto la al nostru credincios şi cinstit boeriu MVistor Ureache marele vornie de taru de ios. drept 300 ughi de aur şi sau sculat a nostru cre- dincios şi cinstit boerin dmlui Nistor Ureache ma- rele vornic şi au platit acești mai sus scriși bani 300 galbeni de aur și noi dacă am văzut de buna vot vinzare şi locmala ca aceia și deplin plată şi DOI aşijderea am dat şi am întărit a lui nostru credincios şi cinstit boerin dmsale Nistor Ureache marele vornic de ţara de gios pe acea de mai sus.



-— 941 — 

sălişte anume lueşenii care iasle între Săbăoani şi 
între Berendieşti ci au fost supt ascultare de ocolul 
Romanului ca să fie dreaptă moșie cu tot hotarul. şi 
întru aceasta iarăşi singur al nostru credincios şi cin- 
stit boerin dmlui Nistor Ureche vornicul de iara 
gios niau mărturisit noao sum au dat şi au mi- 
luit a sa de nou zidita sfânta mnstire unde iaste 
hramul tăerea cinstiiului cup a sfântului şi slăvilu- 
lui prooroc şi botezătorului lui Hristos loan pre- 
deteci, acea de mai sus numită silişte lucşeni 
care este îulre Săbăoani şi între Berendieşti ci au 

fost supt ascultare de ocolul Romanului şi noi vă- 
zănd a lui cea câtre Dumnezeu bună nevoinţă avănd 
câtre a sa de nou zidilă de au dat şi au miluilo 

aşijderea şi de la noi am dat şi am întărit ca să 

fie sfintei mnstiri Săcului pe acea siliște mai sus 

Icuşenii cu tot venitul neruşăil şi neclatit în veci. 

iar hotarul acestui mai sus sat anume Icuşenii ci 

iaste între Săbăoani şi între Berendeeşti ca să fie 

din toate parţile sale pe vechile hotara pe unde 

de veac au îmblat. şi spre aceasta este credinta 

noastra Domnească de mai sus scris lo Costandin 

Moghila Voevod şi credinta tuturor boiarilor noştri. 

Acta Şaraga, Iaşi. Surete VII. 250. Suretul e tălmă- 

cit în 7251 lulie 10 de Gh. Vrabie uticarul. 

CLĂXX 
Costantin Moghilă Vodă întăreşte lui Ne- 

ată cu 20 ialeri de la urmaşii lui Pe- 

duri bătrâne la fântână, ot Lăpuşna 
7119 Mart 12, luşi. 

coară uricar o prisacă cumpăr 

tre 'Traistă, în hotarul unei pă 

+Hw Kocranruti Mornaa BoEBo44 BOKIEIO MACTIIO FeNApB 

BEMAH MOAAAECKOH, WE FIpiH ALE npka, nam ninga | unu 

coa'kpe, cavra hau Hekoap 3pHkap c8 FANI Banc 34 CREAt- 

meacTeS. wm BOA'EBE HalDHk || Beau  EATAXH HS BOAOCT 

ĂBDVUI NSE, 5 WT UIOATVĂA H PT gi NBBrapu. WT Tpar. 

16 
Surete şi Izvoade V.
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CINE Bă  HEM || CBEAETEACTEAAIH.  rako npinae nota, unu. 
Ronaprk cnv Ilerpa Tancrpa n MAEMeHHUa | er Ăcua azipa 
Toaatp. Tu BHvaa Taucrpa. no uk Aonpee Boat nn: 
HENOHOX | Acu. anunpucuaogant, n NPOAdan Wr HX. npaRaa 
WTHHHV, Ann aber || sa nacuk wo xorap neprknoms  a'ke 
Ha Earpzia v Ephiiniiy. 'Toa npoaaani. Buuunucantieaiv i CAvră 
nau: Hukoap Spuap. 34 ata Acea Tântpui. Kako Aa Sek. 
AAT coBi 'Taaw || uacutS Saac u;kaa. ne ati ena'beuie Tor 
BANHC CBEAEACPBA. 4 Ai Tao 

  

AEP. Aaa. n NOTEPA A HAN 
tcătn, cavsk nameatv Mrkoap vpriiap "Ton Buimpeeti-e | avkerro 
34 Hacuk v-a'ke Ha Bampana $ KpAHEI, RAKO Ad ECT ca. H 
WT Hac wriuhvu BukSnaenSe ca nare ACXOAoN. n nn 
HARPO Aa ch ue vanuaem IPA cai | aucoat, ne $ rac 
BEATO +3p8i mapr gi, 

Ga rauv eaka 

Iampano neantiu âwredrp Suna si Hckaa 

Murpogan 

lo Cosiantiu- Moghila Voevod en mila lui Dum- nezeu Domn tării Moldaviei; iata au venit înninteă noastră şi înaintea alo: noştri boeri sluga noastra Nicoară uricar cu-un. zapis de marturie de la bo: erii noştri a muri vătaji din ținutul Lapuşnei şi de la soltuzul Şi de la 19 părgari din targ, uces- tea în el marturisind cum au venit înainte-le Coun- drea liul Petvei Taistră şi vara lui Doţa, fata lui loader, ij nepoată lui 'Tiistra. de a. lor buna voe d& nime siliţi. nici asupriți și au vândut din a lor dreapta Oociă şi moşie un loc de prisacă în hotarul lăiat în pâdure la Batrâna la fântâna, aceia au vândut mal Sus scrise Slugii noastre lui Nicoar cu 20 taleri ca să sădeasta singur acolo prisacă în pădure me- ver; deci noi vazind acel zapis de marturie si noi! 5 Iarăşi am întărit slugii noastre lui Nicoar -uricar
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acel mai sus zis loc de prisacă în padure pe Baă- 
trâna la fântână ca sa fie lui și de la noi ocină şi 
cumpărătură cu toale veniturile şi nime altul să nu 
să amestece înaintea acestei cârţi a noastre. 

Scris în lași anul 7119 Mart 19 

Iusuşi Domnul a poroneit 

Pătraşco vel logofat a învățat Şi a iseălit 

Mitrotan 

Acta grefa Curţii. de Apel.. Surete Vu, 145. Pecete 
<nică aplicata pe bartie romboidală. E 

CLAXI | 
Fără veleat (prope: 1190) Aug. 20, Dorohoi. Zapis de vinzare 

prin care Tiran Sava din Sâlişeul de sus viude a patra parte diu a 
patra parte din Seleşen lui Cazac Grigă diu Pomărla cu 85 taleri, 
cum şi altă parte cu 35 taleri, e: . 

-$ Emo a3 Tugon enz Gagu wr cun Tileaeuurv: u 

nene £ro Eanaiie ciiRe Godintau | | eVBHaBăea! cani lia ceB'R 

HCCHAM Hatitidi BANHCKOA, HA neuen Aa, abnnipu | cu- 

AOBAHH, HZ camu 0 AOBpOIO Boa'k. H. NpoAdkoai Haui$. npa- 

avi A katnn8. | 4: W'Thnn$ to ce4o BHUIHIA,. Ileaemev. „WP 

£TEDATOH UACT CEAA WPEGATAA Warr: WT ce | 40. H: 3a: qr'kero 

3a manu. 4 wr neac uro ck iâBrper nau p'kau'nna- n 

wriina. | Ta npoaakoai îi Basakogn cuv Ipurn wr Ilea- 

pzaa. 3a bu fs "Taatp Kako aa EMS BEAET pagăa Koy- 

NEK: H WTHHHA, H nas. DPOAAXOAL ANS. “vorrunrigi Air 

TA UTo haâi E'Ruie KVIIERIA OTE, - Mat WE ucr 

RPATOH UacT | WWP NOACBHHA UacTH 'TpEPad WacT. "Pa NIpo40- 

Xa Basakoeu 34 uns ae | "TAA. BAKO Ad EMS EZAET WT= 

HUHHA, n. npabaa. Kvnekuunia, Wkz. Hâc. n nipu | (CR "TORMAqa 

aikure Aran awiTuane, “Aanuatoa (Brin) + i Monan E(eiin) | 

m Paopk. „n Gaga, Bpntenue.. n. pork. AdANk.,. Roerun. 

mika pas: wm mH:k na Dpea;, HHRTE VT, Haltere. At. Mă 

te: mataerr -HH-'EAH0 "Arkio. pzlermaa +0orrusta :CKORSRATTIL... N
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PBEMZ Ad HMatoT cec urari ca Huan |'moe pd ct SHaer 

cat HăuiHa Sannekoat. niic 8 Aopokon. derveT K. 

lata cu Tiron fiul Savei din Sileşeul de sus 
și vepotul său Iftimie fiii Sofiicai înștiinţam noi în- 
şine şi cu acest al nostru zapis de nime siliţi nici 
asupriti ci înşine de bună voie am vândul a noastră 
dreapta moşie şi ocină din satul Silişeul de sus 
din a patra parte de sat a patra parle din satşicu 
loc de moară şi din câmp ce i se va alege a noastră 
moşie şi ocină, aceia am văndut lui Căzac fiul Gri- 
găi din Pomârla în preţ de 85 taleri ca sa-i fe lui 
dreapta cumparătura şi ocină; şi iarăşi am vândut 
o ocină din uceia ce şi noua ne-a fost cumpăratură 
de la bocr Pană din a patra parte din jumătate 
parte a treia parte aceia am vândut Cazacului în 
preţ de 35 taleri ca sai fie lui ocina şi dreapta 
cumpărătură de la noi, și la aceasta tocmală au fost 
oameni buni vameşi Daneiul Vuip şi Cioban Vuip 
şi Florea şi Sava crivopis şi Cristea Malic şi Costin. 
Pentru aceia de ucurn înainle nime din al nostru 
neam să nu aiba nici o treaba la ucea ocina a scum- 
păra ci numai să aiba singuri a şi îulreba cu ei; a- 
ceastu sa sa șlie cu acest ul nostru zapis. 

Seris îu Dorohoi Aug. 20 
__ Acta Șaraga laşi. Surete VII, :16.—Cazacul fiul Gri- 

găi dia Pomâria trăeşte între 1600-—1620, cari fiii: săi lo- naşco și Văsite au pâră în 1638 eu lonasco Herta pentru Pomârla (Surete şi Izvoade INI, 70). ” | 

CLXXII 
, 7122 Mut 20. Dăvideni. Zapis de mărtur turi atestă cum Grigore păhărnicel şi ai lui au ternic partea lor din Nisporești, 

argint. ” 

ie prin care 5 mar- 
Ă vindut lui Boul vis 

Şi un loc de casă cu 35 taleri de 

Adica nwai Condrea biv holnog şi Lazor Cum- păta ŞI Toma din Țibucani şi popa i Lucaci și La- zor Diaconu den Davideani. mărturisim cu ceaslă
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serisoare a voastre | cui se cade a şti. cum au ve: 
nit Grigore pahărnicel din Ver'kşkui cu nepotu său 
cu Toader i tetorul Odokiei şi cu Truşcan toati ne- 
poți a Avroamoaei de bună voia lor | de nimeni ne- 
voiti nici asupriți şi iau vândut a sa diveapta ocinâ 
şi | moşia den Nisporești loc de o casă ;în vatra 
satului şin câmpu şin țarină | și fânat toate câlu li 
se va alege leau vândut Boului biv visternic | pe 
hani gata derept lvei zăci şi cinei de taleri de ar- 
gintu denaintea | noastră și denain!=a iututurwar ce 
mai sus sântu scrişi. Noi! dkea am vazut a lor 
bună îngăduințăa din trămbe pârțile și deplina | 
plată cum mai sus scrie treizăci și cinci de taleri 
de argintu. noi şi dereptu | mai bună credinta Gri- 
gore păhărnicel şeau pus însuşi pecete sa şi noi 
așijdere | pre mai mare mărturie noastră ne am pus 
pecețile noastre întracest | zapis ca să hie marturie 
de iastu dam ştire cu scrisoare noastre. 

pis u Dăvideaui vlea!'o:. 11292 Mart 20 
pop Lucaci ana vuc (păk) (scris de aceiaşi 

mânâ) Gligore (l.p.), Condrea (|. p.). 
Și noi oameni buni den sat anume : Galeş yă: 

tâmanul şi "Toader biv vataman şi Costantiu vata: 
măi marturisim cum au luat acei bani mai Sus 
serişi treizăci şi cinci taleri devaintea bestricei de 
bună voia lor, Maesin diacul pisal 

Acta d-na Roseti, laşi. Svrete VII, 404. 

CLXXIII 
1128. Ghenar 12. lasi. Rudul Vodă întăreşie lui Ploton vis- 

ternicul cumpărătura ce a făcut in Satul Cudreşti pe Bahlueţ, la Căr- 

ligătura cu 16 ughi de la nepoţii Cernei sora lui Bilăe. Cu aceşti bani 
s'a plătit de robie de la Tătari Nicola a Măriei. 

+ Hw PaaSa BOEBOAA. BIO AACTIIO FENApA 2€M4H 

AMWVAAARCROA, WW% Npinaotun pia, | Han. n npra, nana. 

Boă'kpn  Eukoaan, n ceerpa e Mzpia AETH uraturi | 

nu'krunik Tanropie Wvaank. Buvuu Vepuu cecrpi hazul.
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NO HX APEpOH BOA | Hi NpOAAAH HI paote (UTHuv H A'kaz 
Hui WT Spuk wro 'nataau wr (loc gol) noergoai | UETBpa= 
Tâd ude Wr7 HuH'Ea NoAcBuHA cena Bvapap na Bakavăj, 
n ca atkero | a ecran. n Ba aan S Haxaveu, uro 8 
Boqocr KpzanrarSpiu, Ta npoaaan | cassn nanmeaww Ilaomen 
sncrepunuea, n Vanropun ucr. n Honawio crea. ni non 
V'anropie. | aa urne 'Puap eckp Sropckuy oi. uro ca Tin 
nus: naaruack Hukoaan cau Mapiu | wm ponin, Ro Ba 
BRNAA, BA PAKAX. MOTANHA. TPa'raphat. npri An Greau 
Bocăoai Tominennu, | 'rer paan Ad ECT HA Hi T Hac (WT2 
Hiv u NOTBPAX AENIE ca Bec AOXOA. 1 Hui Aa c'k ue Smnwarr, | 

V fc BATO +âpke, re. &i, 
FEANZ pru | 

L"kur'k nea Asrodber vu. Henomarke 

lo Radul Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn tării Moldaviei; adecă au venit înaintea noastra și înaintea a lor noştri boiari Nicolai şi sora lui Măriia copii Tigancei cneaghina lui Gligori Ciuvlic, nepoți Cernii surorii lui Bilae, de a lor bună voe Și au vindut a lor dreapta ocina Şi moşie din uric ce Pau avut de la (loc gol) Voevod a patra parte din ju- mătatea de jos a satului Gudreşti pe Bahluet, şi cu loc de heleşteu și de mori în Bahlueţ care-i în ţi- nutul Carligăturii; aceia au vindut slugii noastre lui Ploton visternicel Şi Gligorcii visternicel Şi lui lonaşco stolnic şi popa lui Gligorie drept 16 ughi galbeni, care cu aceşti bani s'a platit Nicula; fiul Mariei din ro- bie, căci că a fost căzut în mănule păgânilor Tatari în zilele lui Stefan Voevod Tomșevici. Pentru aceia să fie lor şi de la noi ocina şi întărire cu toate veni- turile şi altul sa nu se amestece 
In laşi la anul 7425 Ghenar 12 Domnul a zis 

Gheanghea vel logofăt a învățat 
Nebojateo
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Acta biseri:ei Talpalari, laș.. Surete VII, 247. Pecelea 
ceară, sfărmată. | 

Nota istorică. In luptele ce au avut loc supt Ştefan 
Vodă Tomşa parte cu boerii răsculați, parte cu Leşii, a 
întimplat să cadă în robie la Talari Nicolae al Mariei Ţi- 
gancei, jupăneasa lui Gr. Ciuvlic. Cum bătălia a fost în ţi- 
nutul Iaşilor, mare parte din populaţia acestui judeţ a fost 
iobită. Pretul de răscumpărare a lui Nicolae a fost de 16 
ughi in cât își vinde partea sa de maşie din Codreşti. 

CLXXIV 
1125 April 23. Iaşi. Gaşpar Vodă învoeşte și întăreşte mă- 

năstirei Secului stăpânirea a unor moşii, a unei priseci. odue şi ve- 
cini, după ispisoace de la alți domni. 

T Hw Lamnap BOcBoAa. Boxkite MAccrIIo renApA 3£MAH 

MOAAARIKOU, 4V2K6  POCNOACPEAAH  AaAtl H NONORHAN. H ŞT 

EPZ | AMAN Cat. MOABHKoM Haninat erSaen$, n BzceaS ca- 

BopS WT7 CTa4 Atonacriip, Host jRaemaa CGakSA. EAekE ec 

Bam cr. H cagiare nppok n nprua, H kperrea'k Ea 

lwania | n uecmuaro ere Sekknokenie, sk pater wrhuu$, ui 

ARanuu$. npagiu Herincoaut uro | HMaAn. 4  NoMHAWEBAniE. 

Hi 3a nowrRpamattie wm Epratia Bocgoaa. Hi wr Gredata 

goctoaa | n mor Paasa Boegoaa. Ha win aan. îi EAHa 

Waat, WM rkkeanuik cSCHAti | exe CAT Hă XOTap rocnoAcT- 

gamui 40 Kpachiu mpar. Ra paan Kato Ad cSTu wr 

Hac cT'ku monacrHpS | Aâtiie. n NodnawBâtie, H N0STEpzX- 

Act. ca BzceAt AoXoAoat, Hi un Aa ek re Saninaer | np'ka 
CHA ANCTOAL HAMHA, Y făc BAT9 F3pK3 An. RH, 

Gaam rocnoanuz Bea'ka. 

„Titaur'k ea A0roder vună Hi Hckaq, 

Xagpaţa 

lo Gaşpar Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 
tarii Moldaviei ; iată Domnia mea am dat și am în- 

noit şi am întărit înşine rugătorului nostru egumen 

și a tot soborul de la sfânta mănăstire numila Să- 

cul, unde este hramul sfântului prooroc şi înainte
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mergător şi botezător a lui Hristos Ioan, şi civstita 
lui tăere a capului, a lor direaptă ocină şi moşie 
din direpte ispisoace ce-au avut de wmiluire şi de 
întărire de la Eremia Voevod şi de la Stefan Vo- 
evod şi de la Radul Voevod, pe câteva mori ŞI 0 
prisaca şi o odae şi câţiva vecini, cari sînt la ho- 
tarul Domniei mele la Targul Frumos. Pentru aceia 
ca să fie și de la noi sfintei manastiri danie şi mi- 
luire şi întărilura cu toate veniturile. Şi altul să nu 
se amestece înaintea acestei carți a noastre. 

la Iaşi la anul 7127 April 928 
Singur Domnul a poroncil 

Ghianghea vel logofat a învățat şi a iscălit  Haraha 
Acta grefa Curţii de Apel, laşi. Surete VII, 63. 

CLXXV 
1126. Mai 15. laşi. Radul Vodă dă şi întărește slugii sale lui Arsenie Nebojatco uricariul, strănepotul lai Ioan Pribagul, stăpânirea asupra moşiei sale Vlădenii, cum şi a schimbului făcut mai apni. 
Suret scos de pe ispisoe vechiu de ia Radul Voevod dio leat 7195 Mai 12, scris în laşi de Constantin Rolom- 

panescu. 

Inşliințare facem cu aceasta carte a noastră tuturor cui va căuta pe dânsa, ori o va auzi ce- tinduse, precum iată am dat şi am întărit slugii noastre lui Arsanie Nebojuteo uricariul, feciorul lui Dumitru, nepot lui Gavril Nebojateo, strănepot lui Macsin ȘI prea strănepot lui Ion Pribag, a lui dreaptă ocină Şi moșie, din cea din sos Siumaătate de sai de Vlădeni, o a treia parte cea mai diu sus şi cu loc de moară în Jijia, ce iaste în tinutul Hârlăului, din uric ce lau avut strămoşii lui, Jou Pribag, de ia bătrânul Stetan Voevod şi din uric de intăritură de la flancul Voevoul şi de la Irimie Vo- evod, -după aceiu tij îi dam ŞI îi întărim lui dintra- celaşi pol sat Vlădenii, o a treia parle, partea cea din mijlov, cei iaste lui cumpaărătură, de la Sofiica, ŞI de la ginerele ei, de la Tudora Popenta, fata lui
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Dumitru, nepoata lui Ignat, și de la Gligorce și 
Ionașco şi Ilie, feciorii lui Văscan, nepoți Marieai, 
şi de la Gafa, fala lui Ignat, și de la lonaş şi 
Focsa şi Marica şi Sofie fiii Teclei preutesei, nepot 
Drăganăi, cum şi de la Pricopie ginerele Teelei pre- 
uiesei, ce au fost și ei cumpărători de la Igval fe- 
eiorul liiei, nepot Frăsinei ceiiaste şi lui cumpără- 
tură de la dânşii drept 100 taleri de argint. Care 
acea a treia parte div giuimatate de sal au fost de 
moşie lui Dumitru £: Maricai şi Gafei și Dragauei 
şi Frăsinei fiilor lui iznat. După acea tij îi dam şi 
îi întarim luia treia parle dintraceiaşi giumătate de 
sat din Vlădeni, parte de gios cei iaste lui cumpă- 
vătură de la Lupul sin Draghinei, nepot Calinei şi de 
la nepoata lui de frate Sora fata lui Ionașco ne- 
poata Draghinei şi slranepoata Calinei drept 100 
ialeri de argint, pentru aceia dar săi tie lui acea 
parte din gios, pol sat, cu tot venitul. după acea 
tij îi dam şi îi întărim de mai sus numitului Arsă- 
nie Nebojateo cealaltă giumătate dintracelaș sat 

Vladenii parte ce din sus întreagă din dresă de 

eumpărătura şi de întaritură ceau avut de la Cons- 

tantin Voevod, şi de la Ştefan Voevod, tei iaste lui 

cumpărâtură de la Sava ficiorul lui Maxin și de la 

Vasilie feciorul lui Romaşco şi de Ja Jon /făugul, 

şi de la fratesau Dumitru şi de la surorile lor, fiii 

lui Dragailă şi de la Nastura și Tudosia şi Nastasia 

fetele lui Stefan  Bujalie ce au fost şi ei cumpa- 

rători, cum şi de la Grigore pităzel și fralesău 

Gavril Hulpe, şi de la nepoţii lui de frate feciorii 

Cozmei, copil Maăricăi, nepoți lui Trifan, și de la 

Nistor şi Nacul şi Marica, copii lui Platon, nepoţii 

Pântei, strănepoţi Tomii și de la Ana fata Trofanii 

nepoata Micai şi de la Arsânie comişelui, şi de la 

nepoata lui de vară Taliana Câmpineasa, nepoți lui 

lonaşcu şi Fatului, strănepoti 'Tudorei, cum și de la 

Done şi de la sorusa. Carstina fiii Catii şi de la



— 950 — 

Ion şi Gavril şi Vasile feciorii lui Simeon şi de Ia 
Mica şi Ionașco teciorii Cărstinii nepoți Nastii, cum 
şi de la Parasea şi Uliana fetele Gligai şi de la 
Andreica-şi sorusa Vărvara fiii Grozavii, nepoli 
Toadii, toţi strănepoţi Mihului, Mihali celui bă: 
trân, care el şau cumpărat de la toți de la dânşii 
drept 300 taleri de argint, dintracele drese de mai 
sus scrise de la bătrânul Stefan Voevod. ŞI de în- 
tăritura de la lancul Voevod, care intraceiaşi giu- 
mătate de sut Vladenii div sus au avut cumpără- 
tură, şi Grigore Pitărel parlea mătușei lui Drăguţii, 
cum și Parasca şi Uliiana fetele Glioai şi Drone şi 
sorusa Că'slana feciorii Catii, cum şi feciorii Cos- 
linei au avut cumpărătura de la nepotul lor de văr 
de la Boldur, fecior Cozmei. Dar toate şi leau vân- 
dut înt'acelaşi preţ, ce iaste mai sus scris lui. Ar- 
săuie Nebojateo, drept acea sa-i fie lui şi de la noi 
tot satul acela Vladenii, Şi cu moară in Jijia, cu tot venitul; după aceia li) au mai venit înaintea noastră şi înaintea boerilor noştri, sluga noastra 
Gavril biv stolnic, şi de a lui buna voe, de uimine 
silit nici usuprit, și au facut schimb cu sluga noas- tra Nebojateo uricariu Şi au dat el lui Nebojatco: a sa dreapta ocină şi schimbatura trei părți înlregi din sat Gaurenii ce iaste supt Turie, și din cealaltă a patra parte, o a treia parte şi cu loc de heleşteu pe părăul Gaureava și cu hotar păun în Jijia cea veche ce iaste în ţinutul Iaşului, ce iau fost şi lui schimbătura cu Anastasie Mitropolitul, penlru un sat Buninţii din tinutul Sucevei, iar lui Anastasie Mitropolitul, iarăşi iau fost sfinției sale schimbatura cu boeriul nostru Coste Bacioe, paharnic penlru o giumătale de sat din Marcovaţ ce iaste în tinutul Hotinului, iar lui Costandin Bacioc iau fost dreapla cumpărălură acele trei părți din Gaureni, şi din a patra parte o a treia parte, și apoi i sau venit lui aceu giumaâtate de sat din Marcovăţ, în locul Gau-
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renilor, apoi sluga noastră Nebojateo urieariul iau 
dat lui Gavril stolnicul loc pentru loc adică a sa 
dreaptă ocină și moşie un sat anume (lipsă)!) pe 
Prut şi cu poene și pădure mare îu luncă pe Prut 
şi cu pădure la deal (lipsă) cu 25 vecini ce sani 
în tinutul Jaşului din uric de întăritură ce au avut 
de la Eremie Voevod, iar în Găureni nau fost ve. 
cini, că iau luat pentru că iau fost (peste) îndămână 
de către Vlădeni fiind. că se împreună hotarele atâta 
cât numai îi desparte Jijia cea veche, acolo unde 
să chiamă Podugşca, deci şi noi văzând între dănşii 
de cea bună voe tocmală și schimbătură, noi încă 
aşijderea şi de la noi am dat și am înlărit de mai 
sus numitului Nebojatco uricariul pe acele trei părti 
din  Gaureni, şi dintraceia a patra parte, a reia 
parte, ca sâi fie lui cu tot venitul, după acea tij 
au venil inaintea noasiră și înainlea boerilor noştri. 
Gavril feciorul Nastii şi nepoţii lui de sor a lui popa 
Sava, şi sorusa Iova Gligorcioae şi tralele lor 
lliaș feciorii Anii nepoţii Nastii, stiănepoții Mun- 
tencei şi de a lor bună voe de nimene siliți nici asu- 
priți și au văndut a lor dreaptă ocină și moşie 
dintracelaşi sat Gâăurenii, dintru o a palra parte ce 
să împarte în trei părți; doaw părti au vândut iar 
lui Nebojateo uricariul, drept 75 taleri numărați din 
ispisoc ce au avut de pâră şi de fierie (qirpie) de la 
Simeon . Voevod ce au fost rămas acele părti ne- 
cumpărate de Baâcioc paharbicul, iar alte diresa ce 
au avut Găurenij, așa au zis că sau prăpădil când 
Tatarii în zilele lui lon Voevod. Drept aceia acele 
de mai sus serise sate, anume Vladeni: pe Jijia şi 
cu loc de moară în Jijia şi saltul Gaâurenii cu he.-: 

leșteu pe părâul Gâureana şi cu hotar pănă în Jijia 
veche sa-i lie slugei noastre de mai sus numit Ar-: 

senie Neboialeo uricariul, uric şi ocină şi intăritură 

cu tot venitul lui şi feciorilor lui, nepoților, străne-. 

potilor, prea strănepoților şi la tot neamul lui, cive-
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i se va alege mai de aproape neclalii, nici odini- 
oară în vecii vecilor, iar hotarul acelui sat Vladenii 
şi cu vad de moară în Jijia sai fie lui hotar de la 
Jijia veche şi pănă în Meletinul cel vechi, cum şi 
despre toate parţile săi fie pana unde sau apucat, 
din veacu. lar holarul satului Gaurenii iarăşi să lie 
după hotarele cele vechi, pănă unde au stăpânit, 
din veac, unde să şi împreuna hotarul a amându- 
ror satelor şi le desparte numai Jijia cea veche, 
acolo unde se numește Poduşca la pod, şi la a- 
ceasta este credința însumi Domniei mele de mai 
sus scrisă. Noi lou Radul Voevod Mihnea, şi ere- 
dința preiubitului fiu al Domniei mele Alexandru Voe- 
vod şi credinţa boerilor noştri, credinţa  boetiului 
“Costin Bucioe vel vornic de țara «de gios, boeriului 
nostru Necoară vel vornic din țara de sus, credința 
boeriului Nicolai şi Costandin Roşca părcălabii Ho- 
linului, credința boeriului Gheorghie şi Nadabaico 
părealabii Neamţului, credința  hoeriulni Manole Şi 
Duca ţărcălabii Romanului, credința boveriului Mihul 
hatmanul şi păreălab Sucevei, credinţa bosriului 
Bărnat postelnic, credința boeriului Vasile Buciu- lescul spatar, crediața boeriului Mihail Forlună pa: harnic, credința boeriului Ghiorghie stolnic, credinţa boeriului Dumitra:he Visternie, credința boerinlui Simeon Gheuca comis, și credinta tuturor boerilor 
noștri a Moldovei a mari și a mici, şi după viata noastră cine va fi domn, din fii noştri, sau din neamul nostru sau cine va fi şi pe cine îl va alege Dumnezeu să fie domn a tării noastre a Moldovei, acela sa nui clatească a noastra întaritură ci mai vârtos să deie și sa-i întărească ca sai fie lui dreaptă Ocină şi moşie, şi spre mai mare tărie şi întăritură pre care moșie au dat el banii sai toți deplin. Drept aceia am poruncit cinstitului şi credinciosului nostru Ionaşco Ghiunghea vel logofat sa scrie şi a noas- tră pecete sa o lege cătra acest adevarat hrisov al nostru. -
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Taimaăcirea intocmai cu orighinalnicul ispisoc- 

P. Stoianovici Aga. Sau posleduit cu cel adevărat 

şi sau deoritorixit la anul 1799 Iunie 13. 

Polcovnicul Paval Debrit ot Mitropolie 

Acela Şaraga, Iaşi, Surete VII, 171. 
1) La lipsa dintâi în ispisoc samănă că ar fi nume de 

Tolocani. 
2) La lipsa aceasta de al doilea în ispisoc samană că 

ar fi Diochetea numele dealului. 

CLXXVI 

7125 Mai 20, Iaşi. Radul Voevod dă rămas pe Simeon şt 

Gligoreea fraţii Mierlei Pisoski în păra ce au avut cu sora lor pen- 

tru jumătate sat. Liteni, răscumpărat de ei de la vlădiea Isaia cu 609- 

taleri de la latăl lor Pisoski, după ce ea le intoarce 200 taleri. Se 

pune ferăe 24 zlaţi. 

+ Iw PaAVA ROEBOAA. BOAII MacTitd PENApE BEMAH MOAAAB- 

CKROA. WE Npin ACU NpEA Rami un npa, || Hamnmn moaaagcrimn 89- 

akpu. Micpaa apa Ilucoeckii. H TRPAaHcA AHUEM că || EpaTitastu 

en. Cumuwu u ca Fanrepua. cint ÎIHVUIKOBH, păAHi HOAORUHA. 

ceno wr AH || ru. UTO POE MOASEHHA CEAC WT Aurun. BE npo- 

Aaaa ca Wuga ToMzekBa || Dacmenuk [lucoRekieău. gaăauikbi Hcaia 

BAH ISC COT TâAEpH. HHOXE BACTAACA Ilucogekbiu. u HeKSnHA. 

CEBE 'Paa NOAORIHHA cea wWr Aurii WT BAAAHKA Heaia n Aaa || 

IECT COP Tâneph, HHHESH rOTORH BA PVEH RULINHCAHAre Bad: 

AHKH Hcaia. Kato VRA30 | aa npka, Hama n Spuk WT Epemira 

MorHaa ROEROAH. 3ă EZ3Bpameie. "rOro paAtt COCROACTEA || an 

n cz Bee CARETA FOCIOACTEAMI CRAHXOA HX No BAKOHA 3Emc- 

ROM H TARE WBpETO || oa căAv Ha, KARO Ad HMAET BPAĂTUTII 

diepaa Azia [lacoizekii. ARA COT 'TĂArpH || BpATIIaMH cu Guan- 

WHoBH H FanropucEH. HOMER BUT EH Npătă WTHHHV H AFA, || 

uunw. nuome AMlirpaa Azuia Îlucogckin wHă SnpaRHAHcA Hi n9e- 

mata cesk de |] BRIO KA BA4TH. A BpATIIAX E Guauwu H Lan- 

TOBUA WHH 30CTAAH WT KACETO Hă || miere Baxonă. Toro pâAh. 

AA Hataer Mirpaa Azipa [lHcoReRII EpATHTH HM 'TOTĂ nn || HE Su: 

ME EHUINHUIE AEA COT Tantph H Ad HMAET AFpWATH CAMa TAd. 

NOASBHHa || cae wr Arhi. ui WT CBAA Hă NpEA BROAuIE Ad: 

ne uatacr Pbraru, Gamuwn | n Fauropua Ha cecrpa Hy Mitpaa
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Axipă IlncoBeku. 3a cita Tk+BS. a hu aan Ap || Rarn v ceas 
Anu unkoanke na k'kku Np'EA, CHA AHCTOA Hautai, 

V tac ART F3pke Mai E, 
Gaam roenoanna Beata | Teaaep 

Iw PaAVA ROEROAA 

Iw Radul Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 
țarii Moldaviei, adecă au venit înaintea noastră ŞI 
înaintea a lor noştri moldovineşti boeri Mierla fata 
lui Pisovski şi sa paril de fată cu fraţii săi Simion 
şi Gligorcea fii Anuşeai pentru jumătate sat din 
Liteni, care acea jumatate sat din Liteni a fos vin- 
dut-o Otel “Tomascul ruda lui Pisovskie, Viadicai 
Isaia pentru şese sule taleri. Deci sa sculat Pisos- 
kie şi a răscumpărat el acea jumătalaie sat din 
Liteni de la viadicu Isaia şi u dat 600 taleri bani 
gata în mănule mai sus scrisului vladicai Isaia cum 
a arătat înaintea noastră Şi urie de lu Eremia Mo- ghilăa Yoevod de întorsatura. * Pentru aceia Domnia mea şi cu tol svalul Domniei mele judecatam lor după legea ţarei şi astfel aflat-am județ; ior cum sa aiba a intoarce Mierla fata lui Pisovskie 200 taleri fraților săi Jui Simion şi Gligorcei, caci ca -u fost ei dreapta ocina şi moşie. Deci Mierla fata lui Pi- sovskie' ea s'a îndreptat Şi Şi-a.pus ferăe: 24 zloți iar fraţii sai Simion şi Gligorce ei au rămas dia toata a noastra. lege; drept aceia. sa aibă Mierla fata lui Pisovski a întoarce lor acei: bani care-s mai. sus scrişi 200- taleri şi să aibă a Stâpăui:ea acea juma- tate sal din Liteni. şi de acum înainte: mai mult sa . Du aibă a pară Simion şi Gligorcea pe. sora.:ioe Mierla fata. - lui Pisovskie pentru această para, dar nici a stăpăni în satul Liteni niciodinioară” în veci inaintea acestei -cărți: a noastra. ati | n i "*" In laşi la anul 795 Mai.:90. Insuşi'-Domnul -a poronei:.: > iPoader.-:: 
IE N lo Radul Voevod : ....: Za 
că “Acta Șaiăgai laşi. Surete VIr"r47. P&celea cazuta.: Pisorshi, părintele Mierlăi, a lui Simion şi Gligorcei 

. Y
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«din căsătoria sa cn Anuşea, a trăit la sfârsitul secol. al 
XVl-a (1550-—4610), căci deja cei 3 ficiori ai lui Pisovskie 
se judecă între ei pentru Liteni în 1617. Un Pisosti, îl găsim 
tinind în căsălorie pe Tudosca fata vel logofatului Pătraşco 
'Şoldan (1610), socrul lui Coste Bucioe (Candakia) şi a lui 
Racoviţa Cehan vel logotăt (Tofana). 

Deci sora nevestei lui, era soacra lui Vasile Lupul (Tu- 
-dosca) şi a lui lorpachi Cantacuzino visternie (Catrina). 

Ferăe era taxa ce să plălea vistiriei domnești ca să) 
se închidă procesele dintre părţi. Mierla a plătit 24 zloți! 
ferăe in procesul pentru Liteni, a cărui afacere aşa a curs. : 
-Oțal 'Tomaăscul văr cu Pisovekie vinduse fără ştirea aces-! 
tuia ea văr (plemea) satul Liteni pe jumătate Viădiczi Isaia: 
ot Radăuţi cu 600 taleri. Pisovskie cu protimisis vine şi 
răscumpără moşia dând Vladicăi Isaia cei 600 taleri. A- 
cestea se petrec supt Eremia Moghilă Vodă (cătră 1600); 
Mierla vine şi dă fraţilor vi 200 lei, moşia fiind dreaptă a ei. 

CLXĂVII 

7126 Ghenar 28, Iaşi. Radul Vodă dă şi milueşte pe Tomu 
"ureadnic de Piatra şi pe frate-său Iordachie aprod cu seliştea Cău- 
-celeşti, pe Cracău la Neamţ, foastă ascultătoare de ocolul Petrei. 

lo -Radul Voevod cu mila lui Dumnezeu 
Domn țării Moidaviei, iata aceste adevărate slugi 
a “noastre Toma ureadnis,„din.„Piatra (ot Camen) și 
fratele său lordachi Apostol. au slujit inaintea a- 
«cestei vremi cu dreaplă slujbă și altor înaintaşi domni 
şi acum iarăşi şi nouă slujeşte cu dreptate şi credin- 
cioasă slujba. lar noi văzind a lor dreptă şi cuplăcere 
şi credincioasă slujba n cz noratpanie... iar noi ne-am 
milostivit şi am dat și i-am miluit noi cu'o selişte 
anume Căuceleşti pe Cracău în ţinutal Neamtului 
eu loc de mori în apa Cracăului, câre acea selişte 

anume Căuceleştii a fos dreapta domneasta .. atâr- 
nătoare.de ocolul Petrei. Pentru aceia .ea sa-le fie: şi 
de la domnia mea dreapta dauie 'şi miluire cu toăte 
veniturile neruşeit nici odănăoară în veci. lar cine'se- 
va. sili a rade şi a strica'a noastră danie şimiluire, uiul' 

ca“acela să: fie; ptocleat:. şi. trecleat: de Donul Dirm-:
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nezeu făcătorul Ceriului şi al pământului şi de 318 
sfinţi părinţi de la Niceia, și de 4 evangheliști şi de 12 
sfinți apostoli şi vărhovnicii Apostol Petru si Pavel 
(urmează restul blastamului cunoscut). Şi nimene să 
du se amestece inaintea acestei cărţi a noastre. 

Scris în laşi la anul 7126 Ghenar 28 dni 
Iosuşi Domnul a poroneit 

Acta grefa Curţii de apel. Iaşi, Origina! hărlie sla- 
vonă. Surele VII, 102. Pecetea uplicată pe bhiutie cu ceară 
roşă, se ceteşte: Iw PaASa ROEROAA BOIEIe MHACCTIIS roene- 
AdDE. HI KOEBOAA :țâpk. Cap de bou. 

— Ureadnic=—dvornic, căci acelaşi "Toma ni se dă în 
ghenar 28 drept ureadnic de Pialra şi în 20 Martie acelaşi 
au se da de vornic de Piatra, 

CLĂXVII 
7126 Mari 20. Iaşi. Rudul Vodă 4 şi întăreşte lui Toma vor- nic (ureadnic) din Piatra satul Cănceleşti pe Cracău şi o selişte pe Bahlui foastă u lui Boul visternicul, şi perdute în hiclenie. 

(Cu mila lui Dumnezeu Io Radul Voevod, Domn 
tării (Moldaviei, ştire facem cu această carte a noas- tra tuturor cui pre dânsa o vor vedea sau cetindu- 
li-se o vor auzi. lata aceste adevărate slugi ale noas- tre. Toma dvornic | (din Piatra care a slujit cu cre- dință înaintaşilor noștri Domni); iar acum slujeşte ŞI noua cu credinţă şi cu dreptate. Pentru aceasta văzind şi noi a lui dreapta şi credincioasă slujbă, ne-am miluit noi | (spre el cu osebita noastră mila. 
dalu-i-am și i-am întarit noi lui). o seliște anume Că- uceleşti pe apu Cracaului Şi cu vad de moară în; Cracău, ce-i la tinutul Neamţului. care selişte . (a fost dreapta domneasca ascultătoare de ocolul Pe- trei ca să fie lui) întaritura cu toate veniturile. şi intraceasta iaraşi dăm şi întărim mai sus scrisului Tomei Vornicului din Piatra și | (... din urie de dare şi miluire ce l-a avut) de la Stefan Tomşevici Voe- vod. Şi din ispisoc de intaritura ce la avut de la acelaşi Voda. o selişte anume | în ţinutul Cărliga-
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turei, care acele sate au fost drepte ocini a Boului 
visternicului | (și le-a pierdut în hitlenie când a venit 
asupra noastră cu mare răsboiu la Prut la drumul 
lui Sas (dorogov Sasov). şi când a căzut Boul vis- 
ternic in robie în mănule Ta | (tarilor şi s'a scu- 
lat sluga noastra Toma dvornicul din Piatra şi a 
plătit) eapul lui. şi i-a întors fiecare ocina câte le-a 
avul în ţara aceasta. Şi între acestea iarăși ş-au 
ridicat de iznoavă (Bz3agu3aacrl sa n3noe$ | o samă de 
boeri în frunte cu Beldiman log. Bărboiu vornicul 
şi Sturzea logofătul. şi alţi boeri. când a avut 
Stefan Vodă cu ei războiu la margina târgului Ia- 
şilor (na pan para rackare) | .,„.domnia mea lea dat şi 
lea întors. Deci şi domnia mea văzind acele privi- 
legii de daanie şi miluire ! (la sluga noastră 'Toma 
vornicul, n'au vroit Domnia mea) a strica ori a rade 
acele privilegiu. ci iarăși Domnia mea am cat şi am 
întărit mai sus serisului lomei | (vornicului din Piatra 
acea de mai sus scrisă silişte cei) pe Bahluiu ca 
să-i fie si de la noi uric şi ocină şi întăritură cu 
toate veniturile lui şi copiilor lui şi nepotilor lui | 
(și stranepotţilor lui şi la tot neamul lui ce i se va 
alege mai de aproape neruşeit nici odanăoară) în 
veci. lar hotarul acelui mai sus scris sat anume 
Căuceleşti şi cu vad de moară în Cracâu | (ce-i la 
tinutul Neamtului şi acea selişte ce-i pe Bahlui la 
tinutul Cărligăturii să fie de pe vechile hotare) pe 
unde din veci a umblat. lar la aceasta este cre- 
dința Domniei noastre mai sus scrisă Noi | (Radul 
Voevod Mihnea şi credinţa boerilor noştri, crediuta 
dumisale Coste Bacioe) vel vornic țării de Jos, cre- 

dinta dumisale Nicoară vel dvornic | (țarii de sus) cre- 

dioia dumisale Nicula şi a dumisale Costantin Roşea 

parcalabi de Hotiu, credinţa dumisale Gheorghi şi 

a dumisale Dumitru Goia parcalabi de Neamţ, cre- 
dinta -dumisale Manole și Stati parealabi de Roman 
(Pomanckuyx) credinta dumisale Mihul | (Ghetman şi 

Surete şi Izvoade V 17
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portar Sucevei, credinta dumisale Bernat postelnic, 

credinta dumisale Grigore Ciolpan spatar, credința 

„duwmisale Mihail Furtună ceaşnic, credinţa dumisale 

(Niculachi) stolnie, credința dumisale Dumitrachi vis- 
terpie | (credinţa dumisale Samion Gheuca comis, şi 

credinţa tuturor boerilor noştri a Moldovei a mari 
şi mici.: lar după a noastră vială) ori cine va fi 
domn din copii noştri ori din al nosiru neam. sau 
chiar ori pe care altul Dumnezeu îl va alege domn | 
(sa fie țarii acesteia a Moldaviei, unul ca acela să 

„nu strice a noastră danie şi intarire, ci mai vârtos 
să ie dea şi să le întărească, căci că | leam dat şi 

„am întărit. de oarece le sînt drepte ocine şi slujbe 
(vislujenie). Tar cine sar ispiti a rade a noastră | 
(danie şi întarire să fie irecleat şi procleat de Dum- 
nul Dumnezeu, facătorul ceriului şi al pamântului 

“(şi a pre-curatei lui maice, şi de cei 4 evangheliști 
şi) de căpiteniilea postolilor 12 şi de sfinţii purtatori de 
Dumnezeu 318 oteţi de la Nikea, și a tuturor sfin- 
iilor amin. | lar spre mai mare tărie şi împuterire 

a tot ce s'a seris mai sus poruncitam) cinstitului al 
nostru şi renumit boer pau Zonaşco G/hianghia 
(Hvnauiko Tiranru). marelui logofat | (să scrie şi a- 
ceasta pecete s'o lege de aceasta adevărată cartea 
noastră. 

A scris în laşi la anul 7196 luna Mast 20 zile. 

Ghianghia vel vel logofat iscal 

Acta grefa Curţii de Apel Iaşi. Surete VII, 99. 
_ Originalul slavon tăiat. în doua, ceia ce arală că a 

slujit întrun proces din divan si s'a fost pierdut pricina 
cu el. Pecetea lipseşte. 

| — Uricul nostru se poate complecta în lista boerilor, 
| după uricul publicat în Uricar XVII, 291, tot din 719, 
April 15, scris toi în laşi. lar în arătările de fapte, prin 
cele cuprinse în cronica lui Miron Coslin. Şi anume faptele 
cuprinse in el sint povestite de cronicarul moldovan la 
domnia lui Stefan Vodă Tomsa (Let. [*, 269). 

Turcii mazilise din seaun pe Costantin Vodă Movilă
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care ca tină* n'a păzit datoria sa deplină spre Impărăție ; 

:aşa birul anului dintăiu nu l-a plătii portii, şi aceasia fvarie 

a scărbit'o. Şi serie Miron Costin: «N'au folosit lui Cos- 

tantin Vodă uricile ces avea de la Îinpărălie date. tală-său 

leremia Vodă, de domnie vecinică lui şi feciorilor lui, că 

“Pureul cu vreme dă, cu vreme ia. 
Dar Stetan Potoțki, cumnatul lui Costantin, căci ţinea 

pe doamna Maria, fâta Eremiei Vodă Moghilă, fără să mai 

asculte de Craiul Poloniei, care era în amestecăiură cu 

Moşeul s'a oştit asupra Moldovei să scoată pe Stetan Taraşa 

din scaun, venind cu cei doi cumnaţi ai lui Costanlin Vodă 

şi Alexandru Vodă Moghilă şi cu o samă de boeri, între 

care era și Boul visternic. Leşii lui Potoiki au înaintat fâră 

nici o dodâială pănă la Prut la o colilură zisă Cotul hui 

Sas, sau cum îi zice uricul nostru «drumul ni Sas» (As- 

-poro& Gacwa). «in acei loc, zice Miron Costin: este cotit 

Prutul. însă cotul se prinde in partea despre răsărit, iară 

de aceasta parle, unde era tabăra Leşască, este eșită apa 

Prutului Ja câmp. Intr'acela loc au făcut oștile lui Stefan 

Vodă şi Zăzarii năvală asupra Leşiior>. 

Urmările războiului se cunosc. Leşii apueali fără 

veste n'au niri când slobozi cu tunurile. Potoţki ascuns 

între carele haiducilor e prins, Alexandru Vodă Movilă e 

prins de Moldoveni. Cestantin Voda Movilă e prins de Tă- 

tari, si înecat în Nistru la Daşău, când voia să”! treaca în 

9 luntre : dinlre boerii hitieni veniti cu Eremia Vodă au 

perit: V. Stroici logofătul, Balica natmanul, Kiriţa postel- 

nicul, Miron stolnicul, şi toţi aceştia cu slugile lor. 

Alții au fost robiți de Tatari, iftre care a fost și 

Boul vislernicul „căci a căzut şi Boul visteraicul în robie 

io. mănule Tatarilor.“ | 

Această poticală a boerilor cu Movileştii a fost in 

"71120 (1512), an de răzmeriţă, de aceia şi lipsese în mare 

parte documentele. 
__ “fot urieul nostrn pomeneşte de alt războiu a! bo- 

erilor conira lui Stefan Voda Tomşa în margina tărgului 

Taşilor, (ua Kpân 'Tpara tâckaro). 

Despre acest al doilea războiu ne povesteşte pe larg 

M. Costin, şi ne aminteste de aceşti boeri : Beldiman logo- 

“fatul. Bârboiu vornitul, Sturza hatmanul şi Bou/visternicul., 

In scurta lui domnie Stefan Vodă Tomșa îşi iustrăi- 

nase mulli boeri, care pribegise parle la Talari, parte la 

curtea lui Radu Vodă Mihnea în ţara muntenească. Boerii 

hurzaluiți s'au strins la Cucuteni, lăngă laşi, şi de acolo 

au trimes solie la Tomşa Voda sa iasă din Scaun. In graba
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stringerii gloatelor şi a dărăbanilor, Vodă Stefan a chemat 
şi tărgui în leafă şi o samă din nâimiţii boerilor au trecut 
de partea domnului, şi s'au pregătit Vodă de luptă. 

Ceata boerilor venea dinspre Cuculeni, şi întră în lărg: 
pe la Păcurari „cărora au eşit Stefan Vodă inainte cu gloa- 
tele sale de laturea tărgului, deasupra făntănei lui Păcurar 
și scoase şi lărgul Stetlan Vodă cu arme, cine cu ceavea, 
şi despre vii au lovit călărimea ce avea pe gloata boerilor 
den dos. Fără zabavă au început a se risipi gloata boe- 
rilor ; deci şi boerii carii încotro au putut au plecat fuga, 
din care îndată au prins pre Bărboiu vornicul, apoi şi pre 
ficiorul său. Deci pre Bărboiu cel batrân în loc lau înţăpat 
delăturea tărgului, iar pre ficiorul lui Bărboiu Pau trimes de 
Pau spinzvrat în poarta casei tătăne-său: lară Beldiman şi 
Sturza şi Boul năzuiră în ţara Munteneascâ“ (Let. 12, 264). 

Toată această povestire a cronicarului Miron Costin 
„e adeverilă de arătările uricului nostru, cu 3 aui seris în 
urma acestei lupte: «Şi într'acestea iarăşi sau rădical de 
izaoavă o samă de boeri şi anume Sturza logofătul și alţi 
boeri, când a avut Stefan Vudă cu ei războiu la marginea 
fărgului Iaşilor.“ : 

Determinarea din wie „na crai“ corespunde cu ară- 
tarea cronicarului „laturea târgului“, căci si la 1615 ca şi 
la 1684, când serie Costin eroniea sa, marginea orașului 
dinspre Păcurari încă nu crescuse, 

„În tărgul Iaşilor, care începea dincoace de mahalaoa 
Calicilor, şi de ripa Peveţoaei, tot locul lăpşan care e: 
azi centiul lărgului «ra loc deschis spre aşezare de case, 
cati începuse a se inmulti cu secl.al XVII. Aşa Hagioae işi 
podise Târgul nov, se începuse a se deschide spre nord de 
măji (pescăria), unde azi e biserica Sf. loan Botezătorul, 
şi avem strada de Sus. O suta melri mai la deal începeau: 
Mantenimele, despărțite prin drumu! de afară, care venea 
dinspre Păcurari, trecea prin dreptul bisericei Sf. Neculai 
(zidita catră 1680), taia strada Sf. Neculai, Sf. Spiridon de: 
azi, ce nu era zidită incă, şi eşia pe supL Sf. Teodor (zidită 
pe la 1650 de Solomon Barladeanul) şi tăia strada Sării 
(Sărăria), pe supt mormintele 'Turcilor, si ajungea în Tăr- 
gul Cucului, pe după Galia, care era zidilă na stranx=la 
margine, încă de pe 1574, şi dădea la vamă (carvasară). 

e aeat ram, 1 Peas, rinas de a Lea Arbure cu 
curariului (Munteuimea de a) e A ep oa ră, 
boerilor cu 'fomza Voda și pi tie li ma 95 oa 

Iată cum aratarile e ovi pu aa boerilor.. arătările cronicarilor se verifică prin documente.
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Boul visternie, e Toader ; jupăneasa lui Agafia e po- 
“menilă in actele Nisporeştilor ; ginerele său e Neculachi 
stolnicul (Surete și Izvoade II. s. v.). 

CLXĂIX 
7127 Iunie 10, Iaşi. Gaşpar Vodă serie la 9 boeri pe care îl 

“vândueşte să judece pricina de moşie dintre Neculachi stolnicul cei 
„mare şi Gherman Bohmătescul pentru ocina vindută din Nisporeşti. 

+ Iw Gaspar Voevoda. bojiiu mistiiu gospodar 
zemli Moldavscoi. seriem Domnia m'k slugilor noas- 
tre. lui lonaşco Peaicul și Pătraşco tolpan. şi Ca- 
zan postelnic. Patraşco Başola. luraşco Başota. 
'Gligorie Goroveiu. Stefan Bleandea. Pavel Suila. 
(iligoree vătavul. lonaşco Bandor. dămuvâ ştire. 
cum sau părit de faţă. înnaintea Domniei m'ble. bo- 
iarinul nostru credintos. Neculaki. stolnicul cel mare. 
cu Gherman  Bohmaătescul. pentru o wcină ce au 
văndut Gherman. boiarinului nostru carele mai sus 
serie. zicăndu. Gherman innaintea Domniei m'kle. ca 
iau văndut. numai cumpărătura. jar moşiia nu iau 
văndut. iar el zice că iau vândut şi moşia. Deci 
Domnia m. şi cu tot sfatul. întrait. chip nu leam 
putut alkge. lkga. ce ii înşişi sau lasat pre voi. 
Drept atkia d'kcă veţi vedk cartea Dombiei Mle. 
iar voi ea să nu aveți ai fâțări nici unuia ce cum 
aflaveea cu sufletele noastre. aştk să scrieţi să ne 
dat ştire sau să veniţi adk de faţă. să maărturisiţi. 
de atsta vă seriem. şi întralt chip să nu faceli. 

u las leat 71927 lunie 10. 
Saam gospodina velkl 

Iw Gaspar Voevod rHuru 

Acta d-na Roseti. Iaşi. Surete VII. 413. La Decembre 
acelaşi an 1619 Gaspar Vodă dă câştig de cauză lui Ne. 

culachi stolnic şi soacrei sale Agafiia femeia lui Boul vis- 
ternicul (Surete şi Izvoade II, 48).



262 — 

CLXXXX 
7198 Oct. 20. lusi. Gaşpar Vodă dă şi înlăreşie lui Tonaşco ă-. 

pro lui cumpărăturile sale fâcule in satul Cudreşti pe B: biuei, pe preț, 
de 41 zloți tatarăşti de la 6 răzâşi din arel sal, 

+ Fwy Pamnap BOEZOAa. Bătieto MACI TeNApzZ BEMAN Alva 

AAREROR, 0 NpIHACIUA NPEA, tam | îi pa, naittiatni soakpr,. 

CAVEA Haiti wake. ai. HI ApHuseha WRRU BanHe 84 ckAA(A)- 

“eacrao, Wr Xuaun Era we Brapeu. ui w7 GiRua vi ru, 

Hr  Eposat mii, Put, si wo Ema, He. We Vanuatu. fi 

wr Îvonue cPâp. WP BVAge, 4 WP AMHCTHL ARAN ACEpr UI 

BOHHH Ep'EARH | CHE AHcatatţi 84 TOTH Banica. KakO Npibat: 

npka, mia. Alapuca | &Dnuoac a zipa Mac paauiu, nuva Papua. 

LERUM HHROHWYĂALHNĂ AHHUPHCHADBANA, | HR 34 EN ASEDoR BOA 

HBOAGĂ CROA NpâRă WTrihaa. WP uacT Suk$ eri Lagpia ucrepa- 

Tăa | wăct. ue na: Hagatrei, v goaoci. Epaauramvpa. pH EX. 
M'&cPo Ali. "Taa IIpOAGA case âm ; BULIHCato.  ÎWUauiko, 

AN. PAA CTE BAaTi 'PATĂRERUN, Și PARORAEpE Hpoaaa ea Lan: 
regis cu finreanna. | Eni Brapku Aparor. wr ac Sur 
EMY BAD AparoT 'Tpriă ac Wp TEPO CE4o BA WerM A 
CAT | BAATH "PAPApekHĂ, HU THAE SIDOAaA cs Av arPpa. Goaoaiia, 
&uvia BaaoT. WP uacP HAASTA. WETEBATAA | UacT WP "POP CENO. 

  

BA WCW ALCAT BA4PH TATPADERHR, n PA HpoAda emir (ĂRpPIIRA. 
Abia &paroRu. | Biiria, CD. we uacr Sukv ei COnu. ue 
BpATAA WăcT. WT POP CEAC, BA CEALA AECAT BAPH "Pavagetuk. | 
H. TAX NpoAaa sm Tăiacie cu BapRapii. RHR Oipzta. wT 
WâCT BpEPORH, HIECTAA UAP VP Tor ceao. | 3a serupu  Asckr 
BAATI PePâpekAy. îi TARORAEpE Hputeciia pa, Haati. EAtiti 3a- 
nuc WT S'A krsacreo. | wi Gaga, wo Ăvuratu, nu. ur 
Ievpuman wr Pavphun, n wr Tanga ur Avaranu. n wTr Av- 
MUTA Gta, VIU, 7 Tân. CHI, RHCatațIN, RAKO HpinAc NBA, 
una Mlefau cuz Fanrepie Pongan 34 ro ACSPOI BOAR, | Rpo- 
AdA CROA NpABA Writitiă. Wro BHa Runa Wu cro br Beta. 
wm Kwapeiţ. ca ÎaRpHA. | WP UAP Re. NOAORIIA aer W7 
TOP CEAC. TOA TAKORALP pOAGA cCAVSE HANIEMO EHLINHCANO, 
wtatuko. i an. Ba CTo SAaTii TĂTARCRUL. HNO A EHAABIUE "PHAL 
BanHce SA c&tAETEacPao, Wr "rosu | KiiX AAN ACEBU, CI EonuH. 
MpAAHn a An REponaţom. uk. ur Hdc TARORAsp(E) Aaa n.
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Supknua. | cavSe Mautaw. ÎWVMauuko ăi. TAL WACTH BA Write 

VERBE VCU. KakO Ad EBACT EM NpABH | WTHHH H AG AHnHORS: 

Henopruieiv HHKOoAiă Ha PREA, HR AA € ME VMHINAET, 

via, E3pRU WE. E: 

Cam reuAHA REaka ! 

In dos: . | Tema 

Ex ucsuruoen er Macr niz L&Urk BEA Awpober 

a3 HesoxtaTko AWP? HCRaA 

  

lo Gaşpar Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 

tarii Moidaviei ; adica au venil înaintea noastră şi. 

înaintea alor noştri boiari sluga poastra lonaşco: 

aprod şi au adus nescari zapise de mărturie de 

la Seakil usiar. deacole, şi de la Grozav pitar li), 

şi de la Calcu pitar din Balţaţi şi de la Purice bă- 

trân din Cudreşti şi de la multi oameni buni şi mi- 

litari mai de demuli, asifel scriind acele zapise enm 

au venit înaintea lor Marica Oncioae fata Magdali- 

nei vepoata lui Gavril de pimeni silită nici învălu. 

ita ci de acei bună voe au văndut a sa dreaptă o- 

cina din partea vuehiului ei Gavril a patra parte 

ce-i la Bahlueţ în tinutul Carligăturei şi cu loc 

de moară, aceia au vândut slugii noastre mai sus 

serisă lonaşco aprod pentru una sută zloți tă- 

tarăşti şi asemenea au vindut lui Gligorie fiul An- 

ghelinei nepot lui Condrea Dragotă din partea un- 

chiului lui Condrea Dragot a treia paie din acelaşi 

sat drept 80 zloți tătarăști. Şi asemenea au vindul 

lui Dumitra Salomia, nepoata lui Balot din partea 

lui Balota a patea parte din acelaşi sat drept 80 

zloți talărăşti ; şi iaraşi au vindut lui Marica fala 

Urătei nepoata lui Onu din partea unchiului ei Onu 

a patra parte din acelaşi sat drept 70 zloți tătă- 

raști; şi iarăşi au vindut lui Tăasie fiul Varvarei 

nepot Uratei din partea Urătei a şesa parte din a- 

celaşi sat drept 40 zloți iătărăști, şi aşijderea au 

adus înainlea noastră un zapis de mărlurie de la
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Sava din Lungani de jos și de la Petriman din Ga- 
ureni şi de la Pavaăl din Lungani şi de la Dumitru 
Seakil uşiar de acolo astfel seriind cum au venit 
înaintea lor Stefan fiul lui Gligorie Roiban de a lui 
bună voe au vîndut a sa dreaptă ocină ce a fost 
cumpărătură tatălui său de la Benea din Cudrești 
fiul lui Gavril din parlea Benei jumătate parte din 
acest sat așijderea au vindut slugii noastre mai 
sus scrisă lui lonaşco aprod drept 100 zloți tată- 
răști. Deci noi văzînd acestea Zapise de mărturie 
de la atâti oameni buni şi militari mai denaiute, iar 
noi am crezut lor şi de la noi aşijderea am dal şi 
am întărit slugii noastre lui lonasco aprod acele 
părți de ocină toate ca să-i fie lui drepte ocine şi 
moşii neruşeite nici odănăoară în veci. altul să nu 
se amestece. 

In laşi 7128 OQet. 20 
Insuşi Domnul a poroncil 

Toma In dos: 

In lipsa milei lui pan Gheanghea vel logofat 
Eu Nebojateo logofăt am iseălit 

Acta bis. Talpalari din laşi ; pachetul moşiei Codreşlii pe Bahlueţ. Surete VII, 299. 

CLXXXI 
„7150 Ghenav 2, Iaşi. Stefan Tomşa Vodă dă şi intareste mă- năstirei Secul dania veche de la Eremia Vodă. mori, prisacă, şi o odae de lângă Tărgul Frumvs, ! “ 

3 Hw Cregan Toaua ROEBOAJ. BOI Macri renApa BEMAN MOAAABCKCH Aaa. Hi NCRORHAU | n norepzanan cemu roc- ICACTEAAMH, MCAEBHHKOA Haina erau. Hi Race  (cz)sop$. WT CfaA MonacTHp Han | Baa Gava. na ser XBaM, cPrWAM u CAARHATO. UppoRă n npăyrua. Rpemureak XEa Iwana. H unerHare Eero Sckknogenie, HĂ NpARoR wrhuS n Akanur. wr HX Hpăâkare HCHHEOR. UFO HAMAAH 84 AMHacRanie ll n aa NOTBpAXA ERIE. wTr ns. KoHHHare. Epimira noegoaa. n'kniu MAHHH H EAHA Hachka. HN
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EAHA WAdE H cV'P Ha || XoTap rocnoacrgaau. Ac Bpacuon 'rpar. 

TRA BaANt. KaRO AA cv A Wr Hăc, C'TEH MOHacTHp. Aaânie H 

NOMHAORANIE || n NOTRPZAAENIE, C% BZCEM ACYOACAL. H HH Aa HE 

VMHIUIAET pa, CHM AHCTOM RAUIHAM, 

$ fac Bakr Fâpa re. E. 

CaaM rocnoAHNA Ka3aa 

Gredan BOROAA Baacie 

lo Stefan Tomşa Voevod cu mila lui Dumne- 

zeu Dom tării Moldaviei, dal-am şi am inoit și am 

intarit însumi Domnia mea rugătorilor noștri egu- 

menului şi a tot săborul de lu sfinta mănăstire nu- 

mita Săcul, unde este hramul sfântuiui și slăvi- 

tului prooroc şi înainte mergător a lui Hristos bo- 

tezator loan, și cinstita lui tăere a capului, a lor 

dreaptă ocină și moşie; din a lor drept ispisoc, de 

ja răposatul Eremia Voevod, niscari mori și o pri: 

sacă şi o odae, ce sunt în hotarul Domnesc la Tăr- 

gul Frumos. Pentru aceia ca să fie şi de Ia noi 

Sfintei mănăstiri daanie şi miluire şi intăritură cu 

toate veniturile, şi altul să nu se amestece înaintea 

acestei cărţi a noastre. 3 
în Iași la anul 1130 Ghenar 2. 

lusuşi Domnul a arătat. 

Stefan Yoevod + Vlasie 

Acta grefa Curţii de Apel, Iaşi. Surete VII, 101. Pece- 

tea de ceară, căzută. 

CLXXXII 

1132 Mat 24, Iaşi. Rudel Vodă Mihnea întăreşte lui Simeon 

Gheuca vel spatar -umpărăturile sale facute în satui Portăreşti pe 

-Simita în Băcani ot Tutova de la mai mulţi în sonă de 670 taleri. 

1 Muaceri Bieto Ii PaASA BOEBOAA. PENAPA BEMAH MWA- 

AdRCROH. SHAMEHH'TE UHRHM CHA AHCTWVA  HAMHA, RACRM KRTO 

nănsm ezâpiP HA unTSiuini e ScARILIAT. WAX npinaoua npka, 

HAM, | un npka, Senmn nana. Bwakpn. «ukrunk Iapacka 

Bparacka că CHWBE Fl Tewprie n ÎIZPpAUIRAN H HHIBHN
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CHWRE EH. 10 E ACEBOIO BOA. HHRHAL HENONSAACUH. AWHnpHcu- 

AWRAHE, |] îi: ngoAaati HE DpaeSe wTrinnS. ui ABaAHnuS ui BHIKRS- 

fasie (eAne ccas hau Hopmzpepii na neo h CGhaaă. 

$ Baweru ISrwackoii ca AUECTO Ba CTaBE. Hi SA MAHIIH, HA TOM 

nor) mw Spuk |j n napbAenie up nâtaani Wr7 BOCPANTHU 

ROEROAA. Pâă WR iPOAdA HaiDeMS RÎpHOMS Hi HOuTEHOMĂ Ew. 

abpuiuS Cumiun Teva BEA ERETAD. AA TPH ETA H NEPAcCkP 

Pad CPEEPZHHE. || n aAcTaBIBHCE Rai neant Rap Hat 

Guatiwu cnăTap. H BaNAATRA HA RACE HCNAAItA WT IIp'Ra, HAM 

n np'BA, Băcero cara tauler Ra pSiuu Ramiupeunku kukruut 

Mapacin n cn si Favprie n Iampanikari. || Ano ati RHA ERIE 

MERAS NUMA TWRMEX H HCNAAHSA MAATS, A Mi "PASORAEPE H 

WT Hac Ada ec EMS. n $ room Tu mpinAc 0phka Hăaui n 

pa, nau (sic) un pa, nauinatn swakgu Hynar (ir Eaat). 

n Xena er para || Awuta Grankva w7 Bzkanh e CRAI A0-: 

ROCI READ. HHRHM HENOIHISAAERI  AHHUPHCHAWRANHA, HI UBOAaan 

HX npaSto twruunS n AkRAnnuS wm nzcky uacr GmraugSa. 
VETBPATaA ucr. ti ApSra uace wp uace Ioanman rperaa 
uacr || sacre Panripiz cz Aa POTOR Cu KRAMER WT HATpS ceAa 
wr Hasan ura 8 gaweva T$rou wr neah. u we ckuoxatu, 
TAd Wu EDOAaan HaiititS ewatpnut Guaiwi cnzTap 34 ro: 
TaăSp cpeăpătiniă. n RacTatiuintek BWAbpHn || ata RELU BHCANHBIH: 
îi SăNAĂTHA HM BCE HeNABa or HipkA aa HI NpEA HANHAU 
EWARpU. HU STA TIR Ada. n NOTRPZKAAEM  BAIUNHCANNOMS 
uoatpuuS nanuzus Guniwu CAATAp "PpsPaa ACT Ww ceao BARA 
EiWIDiida Mac n că SpA || 3a mana na north Cavitaa. WTo 
WH COS KSHHA cAHa uâcr Sa wrunuS. vw Maxoget INoanuansa, 
H WT &HSka Hat Alzauka. ww nenncok RSnemno. urme nataa [lo- 

anuauva. || wr Herpa Borgoaui. aa ESNHA Wi RSOUHA CogH păi 
FAtă CTO H ARA ACT 'Paasp EBESpanuik, i Tu KSnua con n 
ADSraa aer sa wrunuS wr Toro ceno wr Baaun we Ma- 
Rowe ciiz Hoaniuati. rpeTaa ude wi KSNEKnO UTO ENA | uacr: 
Goaoatou. paan nepAcekr Ta) CPESpANUL. II PUR BAKU, WH 
CORH KSnua eAna dac sa wriunS wp moro cea EaRanu WT 
EHHaa act wr Aantutta cun Alapgnsn KuSR Hoantiauva. Rack. 
VacT. 70 pal nevacetr 'paaep CPEBDRUNE. ui "ru RENHA ]] cosn 
H ADSraa uacr sa wrunul$ W orom cena W7 Toaocia Azula.
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CD aozin gisia Teanianva. WT Tod EHIURAA tace EaCR UAcT" 

en pg ct HBBEBET. Bani NEPAECRT MAE) CPEGPEHHI. îi S Tom 

HR AEM i HOTROZRAdEM gwatpuuS || nai Gumiwii BEA. 

enxTap (eAna ac Ba WriitiiS W7 CEAO Magaciuni uro Ş Bawer 

(sea) wro EMS noAdpwanii suteuuk) Granna AiSprSuoae. Hi 

ca BuSiuai nus ni diSprou ABRopiit. vanavkă cas 1 SpAT cro 

Koeranzuu | u escrpa i Sigrinia. aa Wii AAdWBaAu 0 HĂ 

ARBOR ROCA Rack uacT HM Ba WT7UNHUS WTo Hai Bă RusS- 

matii WP TEPOA CEAO. UT HAAAI PT sparăe Raku, 

Erau AĂSprSuoas ca Bec HpIiXoA, wi BON NPABIHX Bas At- 

uin || uze umaau WT Gpuatia BROEROAA. pia paan tate SEA: 

YWa UT HAasT pwabkpun Han Cumiwn ehatap H 1puguala Bă 

Aapotanie wT Gosbana Borwai Loauiligtiti (2auy Hacru WT 

ceas Îlzvaeii) a Mat PAROAKAL H (PT MAC | Ada n NOTERAANAR 

seat că5. Aa ce MS n WT TeuNARAN  AdANiE n BOTRPZ E Acne 

Spun n MTRIBA cz BACEM APĂOAWIM £MS ui Abe cro Hi WN5- 

uapum fă nptwuSuaruvai su n phipSpi'ru a H Batai pWAS Er 

are CR 6M$ || naneper HAHEAERIN HEDOPEIERUOA [i HHAROANA HA. 

aka ku, â ŞWTAp TPHAM Bi NHCAGH Al CEAAM A SAcTi BA 

WU  RAaXAC BOUHHS CROEMS Ad 07 Ha XOTaAp tr Sciik, 

CTOpAs NO CROHA CTApILMU jurrapii. (| ne SSAa H3 gina Sau 

Baa. 4 Ha TO seT Bhpa Hânisr CALA zii iiueaniiare Ah ÎW 

Pava ROEROAA. HN EBPA BWIÂp Haiuiă BEGA Dânlă HwnamwRo 

BEANKAPO ABIVpHIIRA Avant BEAMAN. zizpa uană EHROAp% | a 

aa ABWBRISA TWpHEA BEMAU. nkpa nana TSAwpin HApRZAAE 

Xorrmueziu. ekpa nâiă IOpauino Dao MEGRAAAR EMC RI, 

pkpa nana Gu HiBpRâAsă Pwmaneiti. apa nana d npuwii 

Hapiiwacaii XETĂN 4. NpzRA4E Obuanetiu,  BEpa Băă- 

TpokatAa nocreaniuta, Bkpa Rata (loc gal) nuanta, REpa- 

naua AukwaakiHi CTOARHRA, RĂBA Nâtid Xpusk nierbpuiită, 

K'kpa Dana ÎspTSua Bwinica. îl pipa BACK BWIap HAI. 

AMVAAARCKUL ESAHKHĂ Hi MARX. 4 no ude unor, To BE- 

ACT PEDAPA WTP ATA Banu. Hai WTP MAE GWAA HAN sah 

KROTO E% H3EEPEL TCNAPEM BIT, BâlEi - Beat  AwvAA age TH. 

Tir RH DA || ienropSiuta HA Acătiiă îi ROTEPEBAeniA, UĂ ABII 

ES Ada H Sepăuna. Ba ro ET AS npagoe nisSiaenie HA 

cRonk RpARIUK 1 unTwai RuntSIu. d ati Bwaa kpknocr H
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NoTBpaxAcnie "Tom Bzceu || BniunucannomS. ReAkan câ H4- 
tUEM$ B'kphomS n nounTenNoMS Bwa'tkpuHS nH3 ASmurps IJie- 
-Ban BEAHROMS asrebers nncarh n Haui$ neuar IIPHR'E3aTu Ră- 
"CEMS  HETHHHOMS ancTS uaneag, | nncaa AsmurpS munca. 

$ tacox BATO F3pak Mapr KA. 
Avan'rpauike Ijlean nea acroder 

Cu mila lui Dumnezen lo Radul Voevod, Domn 
țarii Moldaviei; înştiinţare facem cu această carte 
a noastră luturor cui pre dânsa vor cata sau o vor 
auzi cetindu-li-se; cum au venit înaintea noastră ŞI înaintea tnturor alor noştri Moldovinești boeri cnea:- shina Părasca -Crăiasca cu fii ei Gheorghie şi Pa. . trăşcan şi cu alţi fii ai ei, de a lor buna voe, de nimeni siliţi nici impresuraţi şi au vândut a lor dreaptă ocină şi moşie și cumpărălură (un sat anume Portăreştii pe apa Smilii în tinutul 'Futovii cu loc de heleştee şi de mori pe acelaş ţărău) din urie şi direse ce au avut de la Costantin Voevod ; aceia “dânşii au vândut la al nostru credincios şi însem.- nat boiarin Simeon Gheuca vel spatar, pântru 350 taleri de argint; şi sculatu-s'a mai sus scrisul boer al nostru Simion Spătar și le-a plătit lor tot deplin dinaintea noastra și dinainlea a tot sfatului nostru în mănule mai sus scrisei cneaghine Parascăi şi fi- ilor ei Gheorghie şi Paâtrăşcan; deci noi văzând între dânşii toemală şi deplina plată, iar noi aşij- derea şi de la noi am dat inşine lor. Şi întracestea iarăşi au vinil înaintea noastra și înaiutea a lor noștri boiari Ihnat (din Băcani) şi femeia lui Draga “fata Stancului din Bacani de a lor buna voe de ni- meni siliți nici învăluiți şi au vândut a lor direaptă ocină şi moşie din toate părțile Stancului a patra parte, şi alta parte din partea Polizanului a treia parte ; partea lui Gligorie cu mori gata cu petre, 
__„ 1) Aceste 2 rânduri din parantesă sînt şterse cu cerneală în -original, 

”
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din vatra de sat din Băcani ce-i în ţinutul Tutovii 

din câmp şi din fânețe; acelea dânşii le-au vândut. 

la al nostru credincios boiar Simion spatar drept 

100 taleri de argint; şi sa sculat boiarinul nostru: 

mai sus scris şi a plătit lor deplin tot denaintea 

noastră şi denaintea a lor voșiri boeri ;—și într'a- 

cestea iarăşi dam şi întărim mai sus scrisului bo- 

iarin al nostru lui Simeon spatar a treia parte din 

satul Băcani partea din sus și un vad de moară in 

apa Smilei, care singur el a eumpărat o parte de 

ocină de la Macovei Poliţanul, şi de la lrate-sâu 

Gligore, fii Politanului, şi de la nepoata lor Maă-- 

vica, din ispisoe de cumpărătură ce-a avut Polita- 

nul de la Petru Voevod; aceia a cumpărat el sin- 

gur pentru 120 taleri de argint. Şi iarăşi a cum- 

părat el singur altă parle de ocină din același sat 

din Băcani de la Macovei fiul Poliţanului, a treia 

parte din cumpărătura ce a fost partea lui Solomon 

pentru 50 taleri de argint; Şi iarăşi toi el singur 

a cumpăral o bucată de ocine din acelaşi sat Bă- 

cani din partea de sus de la Danciul fiul  Maăricăi 

neput Poliţanului, toată partea lui pentru 50 taleri 

de argint; Şi iarăşi a cumpărat singur și altă parte 

de ocină din acelaşi sat de la Todosia fata Odo- 

chiei, nepoata Poliţanului din acea parte din sus 

toată partea ei câta i se va alege pentru 50 taleri 

de argint ; — Şi într'acestea iarăşi dam şi întărim 

boiarinului nostru Simeon vel spatar (o bucată de 

ocină div satul Păulegiii ce-i în ținutul (Tutovii): 

ce i Va fost daruit eneaghina)? Stanca Murgutoae şi 

cu nepoții jupănului ei Murgoci dvornic, anume 

Isac şi fratesău Costantin şi sora lor Avghenia, 

aceia ei au daruit'o de a lor bună voe toată partea 

lor de ociuă ce au avut ei de cumpărătură diu a- 

celaş sat, ce au avut de la fraţii eneaghinei 

2) Aceste 2 rinduri din paranteză sînt şterse cu cerneală în 

original. 
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“Stanca Murgucioae, cu tot veriiul din toate ale lor 
direse, ce au avut de la Ieremia Voevod. Deci pen- 
tru aceasta cum am văzut ce are  boevul nostru 
Simion spatar şi privilegiile de danie de la Stefan 
Vodă 'Tomşevici, (cum şi părțile lui din satul Pau- 
leştii) ; iar. noi aşijderea şi de la noi am dat şiam 
întărit ]ui să-i fie lui şi de la domnia mea danie şi 
întăritura uric şi ocină cu tot venitul lui și copiilor 
lui şi nepoților 'lui şi strănepotilor lui şi rastrane- 
poților şi la toi neamul lui ce i se va alege mai 
de aproape neruşeit nici odănăoară în vecii vecilor. 
lar hotarul acelor de mai sus scrise sate şi păr 
de ocine fie-care pe rându! sau sa fie lui holar din 
toate părţile pe ale sale vechi hotare, pe uude din 
veac au îmblat. lar la aceasta este credinţa domniei 
“uoastre de mai sus scrisa Noi lo Radul Voevod și 
credința boerilor noștri, credința dumisale  Jonagco 
mare vornic de țara de gios, credinta dumisale 
Nicoară mare dvornie. de tara de sus, credinţa 
dumisale Zudorii părealab de Hotin, credința du- 
dumisale /uraşco Başotă parealab de Neamţ, cre- 
dința dumisale Ene parealab de Roman, credinţa 
dumisale Miron Barnovskie hetmau şi parealab 
Sucevei, credința dumisale Trofanda postelnic, cre- 
dința dumisale .... paharnic, credința dumisaie 
Niculachi stolnic, credința dumisule /7izea vis- 
ternic, credinţa dumisale  Poziună, COMIS, Şi cre- 
dința tuturor boerilor noştri ai Moldovei a mari şi 
a mici. lar după a noastră viaţă cine va fi Domn 
din copii noștri sau din al nostru neam, sau pe ori 
care allul Dumnezeu îl va alege să fie Domn pămân- 
iului nostru al Moldaviei, unul ca acela să nu strice 
a noastră danie și întărire, ci mai vârtos să-i dea 
ŞI să întăreasca, căci îi este lui direapta cumpaără- 
tură cu ai lui drepţi şi curați bani; iar spre mai 
mare tărie şi împuterire a tol ce sa scris mai sus poruncil-am înşine la al nostru cinstit şi credincios
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poiarin dumisale Damitru Stefan marele logofat să 

scrie şi a noastră pecete să atârne de această ade- 

varala carte a noastră. A scris Dumitru Pisar în 

laşi la anul 7132 Mart 24. 
Dumilraşeo Stefan vel logofăt 

Acta Maki Paladi, Bărlad. Pergament cu pecete atâr- 

nată şnue fraise. Se ceteşte : î near Iw Paada BocBoAA cb 

Ani BOEgOAH. PoCnoA4p aeman meaaatekoni. Capul de bou, 

Surele VII, 745. : 

CLXXĂIII 
1134 Febr. 3 Hărlău. Miron Barnovskie Moghilă Vodă dă şi 

întărește mănăstirei Sacul dania lui Eremia Vodă în moi, prisacă, 

„şi odae la Târgul-Frumos. 

+ lo Miron Barnovskie Moghila Voevod. bojiiu 

milostiiu gospodarz zemli Moldavseoi. iata domnia 

mea am dat şi am miluit şi am întaril noi rugăto- 

rului nostru egumen şi a tot saborul de la sfâuta 

mănăstire, ce să cheamă Săcul, unde iasie hramul 

sfântului şi stăvitului prâ5F6t ST Tiainle mergator 

şi botezător a lui Hristos Loan şi cinstita lui tă- 

erea capului (Scbrnozeniz). a lor dreapt ocină şi mo- 

şie diu a lor direse (nareadenie) ce le-a avut de 

mila_şi întarire de la Eremia Moghil: Voevod. şi 

de la Stefan Şi de la Radul Voevod câteva mori şi 

-o prisacă şi o odae şi câtiva vecini, „(0utbieiă manu. 

Hi CATI ea TI PARIA Aa€. i p'kkuk cScu4H). care sint 

în hotarul downese de la tărgul - Frumos (Crasnoi 

trag). Pentru care sa fie şi de la noi sfintei mă- 

nastiri dreaptă danie şi miluire şi întărire cu tot 

venitul. neruşeit nici odinioară în. veci. lar cine sar 

ispiti a rade și a strica a noastră danie şi miluire 

şi întărire să fie neertat de la Domnul Dumuezeu şi 

de 318 părinţi din Nikeia. şi de toti sfinţii lui Dum- 

nezeu amin u Harlau 713% Febr. 3 

Insuşi Domnul a poroncit 
| 

Dumitrașco Stefan vel logofat a învăţa Vlasie 

Acta grefa Curtii de Apel din Iaşi (Surete VII, 105). 

Pecetea în ceară : -- Îw Bagnonetie DLOrHAA KOEROAA. VOCNOAAP 

sana Monpaeken, Cap de bou. 
Pe d 7
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CLXXXIV 
7136 Mart 15. Iaşi. Zapis de mărturie de la veliţii boeri,. prin care arată cum Gh. Roşea visternicul a cumpărat cu 95 tateri în Scobinteni de la Cornea ficiorul Gahiei SŞuverdenăeasa şi de la. nepoţii lui Ion Scobinţ,. 

Suret de pe zapis de mărturie pre limba sărbească: scris în Iaşi, din leat 7136 Decem. 18. 
lata noi Dumitrașco Şiefan vel logofat ŞI Ghian- Shia vel vornic şi Necoara hatman şi Lupul vel visternic şi Savin vel spatar şi Apostol vel armaş. şi Pătraşco Başolă logofăt şi Neagoe postelnic și Dumitru Buhuș logofăt şi Arsenie vornie de gloata, facem  arătare precum au venit inaintea noastră. Toanţa şi sorusa Dumitra fete a lui Patraşco, ne-. poalele lui Ion Scobănţu din Scobinteni şi de buna voia lor de nime silite nici asuprite şau vândut dreaptă ocina lor şi moșie din sat din Scobinţeni cei în ţinulul Cărligăturii, dintro a şesea parle, giumaătate cu o a şeptea parte din heleșteu şi cu a Sesea_ parte din Tnoară zi 

heleştee siricale partea ce li se va alege şi cu tot venitul şi acestea leau vândut lui Gheorghie Roșca visternie, drept şasezeci ialeri de argint. ŞI au mai venit înaintea noastra Cornea ficio-- rul Gahiei Şuverdeneasa şi de buna voia lui de nime sălit nici asuprit şi au vândut dreaptă ocina lui şi cumparătară dintracel sat, din giumaătale de sat din a treia parte acincea parte şi dintro a şep- tea parte din heleșteu giumaătate şi diu a şesea parle de moară giumaătate și cu parte în doao he- leştee, partea lui ce se va alege din: ispisocu de. cumparătura de la Ieremia Voda; şi acestea leau vândut mai sus numitului lui Gheorghe Roșca vis=. lernic, drept treizeci și cinci taleri de argint. Şi va- zind şi noi aceasta de bună voia lor tocmala și deplina plata, iam facut dmlui zapisul acesta de mărturie. pentru ca sai fie de credința pana când 
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își va face şi direse de la Maria Sa Voda şi spre 
mai mare credinta neam pus şi peceţile pe această 
udevărată carte a noastră. | | 

In cel adevărat este iscalit: 
Pumitraşco Ştefan vel log. (l.p.), Gheorghie vel 

vornic (1.p.), Nicoară hatmanul (l.p.), şi toţi eeilalți 
câţi sant numiţi la începutul zapisuui,l împreună cu 
pecetţile lor. - 

„De pe sărbie pe limba moldovenească am tăl- 
măcit lu anul 1811 Decembrie 16.“ 

cluceriul Pavăl Debrin 

Acla Şaraga, laşi, Surete VII, 125. 

CLXXXV 
7136 Dec. 18. Iaşi. Zapis de mărturie a marilor boeri cum 

Gh. Roşca vist.a cumpărat cu 20 taleri în Scobinţeni, ot Cărligătura, de 
la Stefana Drăgan nepoata lui Ivaşco, ” 

Suret de pe un zapis de mărturie pe limba sărbască 

scris in laşi din leat 7136 Dech. 18. 

lata noi Dumitraşeo Ştefan vel logofat şi Ghean- 

ghea vel vornie şi Nicoară hatman şi părcalabul 

Sucevei şi Lupul vel visternic şi Savin vel spâtar 

şi Apostol vel armaş şi Palraşco Başotă logofat şi 

Neagoe postelnic şi Dumitru Buhuş logofat şi Ar- 

senie vornic de gloată, facem arătare precum au 

venit înaintea noastră Ștefana fata lui Drăgan, stra- 

nepoala lui lonaşco şi de a sa bună voe de nimeni 

silita nici asuprilă şau vândut dreaptă ocină şi 

moşie, din a şasea parte din  Scobinteni a patra 

parte cei in ţinulul Carligăturei şi cu loc de heles- 

teu în _părăul satului cât să va alege, aceia o au 

Yândut lui Gheorgh Roşca visternie, drept doao 

zeci taleri, bani gata, apoi noi vazând această de 

buna voe lor tocmală, şi deplină plată am facut şi 

de la noi mai sus numitului, lui Gheorghe Hoșca 

visternie acest zapis de mărturie pentru ca saşi 

faca şi deres de la Măria Sa Voda și spre mai 

Surete şi Izvoade V. 18 
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mare credinţă neam pus şi pecețile pe acest ade- 
vărat zapis al nostru. În cel adevărat sănt iscăliţi: 

Dumitraşeo Ştefan vel log. (l.p.), Gh. Roșca (1.p.), 
Nicoară hatman (1.p.), și toti ceilalți boeri ce se nu: 
mesc la începutul zapisului împreună cu peceţile lor. 

De pe sărbie pe limba moldovenease am lal- 
măcit la anul 1811 Febr. 16. Clucerul Pavăl Debrit. 

Acta Şaraga. laşi. Surete VII, 148. 

CXXXVI 
„7136 Dec. 19, Iaşi. Miron Barnovski Moghilă Vodă întăreşte 

lui Gh. Roşea vist. cumpărâtura ce a făcut cn 20 taleri în Scobinţi, 
Căcligătura, de la Stefana Drâgan, strănepoata lui Ivaşeo, 

Suret de pe ispisoe vechiu pe sărbie de la Mirnn 
Barnovskie Movilă Voevod, scris de Vlasie diiac iu Iaşi 
din leat 7136 Dechembrie 19 (1627). 

lata viind înaintea noastră şi înaintea boerilor 
noștri Stefana fata lui Dragan strănepoată lui 
ionaşeo, şi de a ei bună voe de nime silită nici a- 
suprita şiau vândut dreaptă ocina sa și moşie din 
sat din Scobinţii cei în tinutul Cărligăturei dintro 
a şesa parte din sata patra parle, şi cu loc de 
heleşteu în părăul satului... însă partea ce i se va 
alege, şi leau vândut acestea boiarului noslru lui 
Gheorghe Roşca visternic, drept doaozeci taleri de 

„argint, şi sculânduse boeriul nostru Gheorghe Roşca 
vist. șau platit ei toti deplin denaintea noastră, 
drept aceia săi fie lui şi de la noi dreaptă ocină 
ŞI cumpărătură şi danie şi întaritură cu tot venitul 
nestrămutat în veaci. 

Insuşi Domnul a poruncit 
| Dumitraşeo Ştefan vel logofat 

„De pe sărbie pe limba moldovenească am tălmacit 
la anul 1811, Februarie 16. Clucerul Paval Debrit.“ 

In dos: 

Miron Barnovski Voevod, din 7136 Dechembrie 19 zile pe Scobinţeni 
Acta Şaraga, Iaşi. Surete VII. 139.



CLXXXVII 
1137 Mart 16, Iaşi. Carte de mărturie a veliţilor boeri prin 

„care arată că strănepotii Draghii au vindut Lupului hiv vel vornic 

parealab de Neamt cu 80 taleri de argint 2 părţi din 3 părti din a 
5-a parte din Pomârla supt codru la Dorohoi. 

+ Ge Sao mn Titanr'k ea BOpHHR AOANRU Bean. n Va- 

BPHAAUL BEA ABRSpHHK wr RH SEMAN. H pana €TOAHHR || n 

sInserea nosreanut, Hi RSS Rucr&pHHk. H GoAoMon METpap. 

m GOnuma TOpaukoRHU BEA RATA Aopoxonekiwatv || n Psunuz. ui 

Mun Boatpn, NUWEA HI CREA ETEACTROHA, CA CHA AHCTOMV Ha- 

uim, Kako npinacurk || no'ka, uamu. ASnSa Aitakon n EpăT. Eco 

Alzrpauke cuvee Hacru. auvuu Aapruu npkwnuSun  Aparia || 

-n0 HK ACEPON BOA. HEKHM WHENOHVRAEHH, AHEIDHCEAOBANU, H 

-NBOAaAH cROHX Npaksa WTiii$ |n AbSannua. WT nerăa ude ceao 

MoMzpaa. UTO pABArEAART HA 'PpH U4cT, AKA U4CTu, WTO ST 

snva, || Boxoknna S Roascr ACpekenekomv. Tea NpoAaai ere AH- 

„AserH nanv ASnSackn BHR BEA AKOpHHR. NpARBA4E || Hemenenin 

Ba Wehai AECRT. "TAnEp CpEBpEHHĂ. d B4 HapEAcnie -uUTO HAMAAu 

ma poa wTrunS. wT || Iomzpaa. a Mn HX EBCOHTAXCA rAE CVT 

AM napEActie, a WuH CREA BTEACTRORAAM, KAKO H3PSBHA || HA Ha- 

phacnic aa Hu LaTapu. HHO AH IAKO SEHAERIIE HX ASE99 

ROANOI TOME H CUAAHOA || Haară. a AH SPEOPHOM cre AicT 

AU EHTH FOCNOACTRACH 34 BEPROCT, TARO Ad CĂTROPHT CoBIi H 

-nag' || aenie rocnoaapetuk. n ha BSAuliH Kpnocr. NOCTABHAN 

seMH N Hâule Neuer H ca Hale păRS CA || nicakom. ex ctAS 

„HETELHOMV AHCTS HAUIEMV, H 43 Ropaakuva Spikap MHCaA. 

| nuc S dc RAT F3pâ3 AMapT Si. 

Faur ea a0reber HekaA,  VaBpHAaLuI BEA AROPHHK (Ip), 

Vpamă Bea CTOAHHK HCKAA, AsSmnrps BSXSIu BHCTEpHUR, Geaomou. 

Adica noi Ghianghea vel dvornic țarii de jos 

si Gavrilaş vel vorvie din ţara de sus şi Grama 

stolnic şi Apostol postelnic şi Buhuş visternicul şi 

Solomon şatrarul şi Onciul luraşco vel vatah de 

Dorohvi şi Rugină și alţi boeri scriem Şi mărturisit 

cu aceasta carte a noastră cum a venit înaintea 

noastra Lupul diacon şi frale-său Palraşeo ; fiii
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Nastei, nepoti lui Martin, strănepoti Draghiei, de a 
lor bună voe de nimeni siliti nici învaluiți si au. 
văndut a lor. dreapta ocină şi moşie din a cincia 
parte de sat de Pomărla ce se împarte în 3 parti 
2 părţi, care este supt Bocovină (pădure) în tinutut 
Dorohoiului, aceia au vândut milei Jui pan Lupului 
biv vel dvornic părcâlab de Neamţ, drept 80 taleri 
de argint, iar pentru diresele ce au avut pe acea ocină 
din Pomaărla, iar noi am întrebat lor unde le sînt 
lor diresele, iar ei au mărturisit cum li s'au perdut 
lor 'diresele de niscai Tatari. Deci noi cum am vă- 
zut a lor de bună voe tocemală şi deplina plată și 
noi am făcut această carle a noastră să fie dumi- 
sale de credinţă cum să-şi facă singur şi direse 
domneşti ; şi spre mai mare tărie am pus noi şi! 
noastra pecete şi cu a noastră mână am isealit la 
această adevărată carte a noastra. şi eu Borleanua 
uricar am scris. 

Seris în Iaşi la anul 7137 Mart 16. 
Ghianghea vel dvornic, Gavrilaş vel vornic, 

Grama vel stolnie, Dumitru Buhuş visternic, Solomon. 
Acta Şaraga, Iaşi. Surete VII, 276. 

— Direse prăpădite. Vinzălorii Lupul diacon şi fratele: 
său Pătraşeo întrebaţi de marii boeri, unde li sint diresele. 
vechi de proprietate. arată divanului că le-au fost prăpădit 
cănd năvala Talarilor (aa ukruy 'arapn). Şi cum cei 2 traţi 
aveau ocina lor de moşie, urmează că între alte direse era 
şi uricul de stăpânire a strâmoaşei lui Drăghia de ia Sle- 
fan Vodă cel bâtrân. Ă 

— Lupul biv vel vornic îl găsim. parealab. de Neamt. 
De şi vornicia era uva din cele mai mari boerii din (ară, | 
a doua în rang după logofeţie, iar mai din vechi (secl. al 
XV-a) cred că întâia în rang în Moldova, vedem că acest 
Lupul vorniec—nu cred să fie Vasile Lupul fostul domn— 
indată ce iese din hoeriu sa de divan, primeşte a îi parea-- 
lab de Neamţ, păstrându-şi iusă si vechea titulatură de biz 
vel dvornic=fost mare voinic. Ceia ce se începe în secl. 
al XVil-a se va generaliza în secl. al XVIII-a când foarte 
mulţi boeri so zef... îi vom găsi 1ânduili ispravnici de județe. 

„Acest Lupul biv vel vornie şi parcalab de Neamt e 
amintit ca vornic de ţara de sus incă din 7134. ”
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CLXX XVIII 
7139. Iunie 15. Iaşi. Moisi Moghilă Vodă dă şi întăreşte mă- 

măstirei de la Aron Vodă stăpânirea unui iaz de pe apa Ciricului, 

tăcut de Buzuca şi Sava ctitorii bisericei Sf. Petru şi Pavăl, şi dă 

rămas pe călugării de la Sf. Ion Novi, cari cu ispisoe falş de danie 

de la Barnovskie Moghilă Vodă cereau pentru ei acel iaz. Se pune 

ferâe 24 zloti. 

Suret de pe o carte sirbească, de giudecată, de la 

Moisi Moghilă Voevod, din leat 7139 luni 15. 

Precum au venit înaintea noastră, şi înaintea 

tuturor boerilor noştri a mari şi mici. rugătorii 

noştri călugării de la sfânta inănăstire, unde iaste 

hramul sfântului mucenic Joan Novi ce este în: 

marginea târgului Iaşului. Şi au parât de faţa îna- 

intea noastră, pe Egumenul şi pe tot soborul de la 

sfânta mănăstire, ce se zice mănăstirea lui Aron 

Vodă, unde este hramul sfântului lerarh a lui 

Hristos, şi facătoriului de minuni Nicolai. peniru un 

iaz ce iaste în hotarul tărgului Iașului. pe părăul 

Ciricului. Zicând ei înainte noastră : precum iau dat 

şi iau miluit pre dânşii cu acel iaz Barnovski Vo- 

evod. Şi au aratat înaintea noastră o carte de da- 

nie. lar călugării de la sfânta mănăstire a lui Aron 

Vodă, ei au arâtat înainte Domniei meale alt ispi- 

soc de la însumi Domnia mea iarăşi de danie şi de 

miluire, pe acelaş iaz şi un zapis de mărturie de 

la rugătorul nostru popa Gligorie de la sfânta bi- 

searică unde iaste hramul sfinților slăviţilor  Ver- 

hounicilor Apostoli, Petra și Pavâlz. şi de la Oprea 

şi de la Gheorghie, şi de la Dima, şi de la Avram 

si de la alți peporeni de la acea sfântă biserică. 

Aşa scriind şi mărturisind întru acei zapis precum 

că de mai nainte acel iaz au fost tăcut de poporă- 

nii acei sfinte biserici de mai sus scrisă carii au 

fost ctitori, anume: Buzuca, şi Sava, şi lau dat 

sfintei bisearici ca săi fie pentru hram. lar după 

aceia au fost căzut în hotarul Domniei noastre. 

Deci Domnia mea dacăam văzut că iaste de hota- 

rul nostru: Domnia mea mam milostivit și am dat 

acei sfinte biserici, precum mai sus scriem: lară
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după aceia sau seulat acei de. mai sus scriși po- 
porăni și au arălat înaintea noastră drese precum. 
că a lor'a fosl iazul acela şi ei lau schimbat cu: 
călugării de la sfânta mănăstire Aron Vodă şi sau 
sculat rugătorii noştrii de la acea sfânta mănăstire 
şi au cumpărat acel iaz de lu acei poporeni drept 
trei giumălăţi de vin, şi au facut tocmala ca să 
aiba a da ta toate hramurile sfintei biserici câte 
două ciubere de peşte, ca săi fie pentru praznic. 
Deci domnia mea iam giudecat pre dânşii ' după 
dreptate şi după leagea ţării. lutâiu: daca am vă- 
zut că iaste lor dreapta dauvie de la Domnia mea, 
al doilea : ca au fost lor dreaptă cumparâtura de 
la acei poporăni, precum mai sus scrie. Altreilea : 
că am aflat cu adevărat ca nau fost dreaplă acea 
carle ce au avuto călugării de danie de la Bar- 
novski Voevod, pe acel iaz. ei au fost facută acea 
carte cu vicleşug de călugări. Peniru că nau fost 
iscălita cu mâna lui Barnovski: Voda. Precum în- 
sumi Domnia mea am cunoscut, şi am vazut şi cu. 
tot statul domniei mele, precum că au fost ne- 
dreaptă. Deci Domnia mea am rupt acea carte. Pen- 
tru aceia acei de mai sus scriși calugari de la acea 
sfântă manastire loan Novi, ei au rămas diunaintea. 
noastră şi din toată legea tarii. lară rugătorii noş- 
tri de la sfânta manastire Aron Vodă, ei sau în- 
dreptat dinnaintea noaslră, şi şau pus loruşi ferue 
24 zloți în visteria Domniei meale, ca să aiba ei a 
stapâni acel iaz. Iar acei călugări de mai sus scrişt 
de la sfânta mânăstire Ioan Novi, să nu mai aiba 
a mai pără nici a dovedi pentru aceasta pără nici 
odată în veci. lara de sar afla la vreo vreme nis- 
careva drese la acei. călugări să nu să crează, ci 
să s(ă) rumpa. Şi întralt chip să nu fie peste aceasta, 
carte a Domniei mele. - | 

T Însumi Domnia mea poruncim 
Moisi Moghila Voevod : 
„Sau tălmăcit de Gheorghie Evloghie la ve- „leat 1789 Iunie 12.“ |
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Acta Şaraga, laşi. Surele VII, 285. 

—1n actul nostru se pomeneste de 3 biserici: una cu 

hramul Sf. loan cel nou (Novi), zidită de hatmanul Nicoară 

supt Barnovskie Vodă, zisă azi Nicoriţa pe coasta dealu- 

lui ce merge in Tataraşi. În 1631, biserica era la margr- 

nea tărgului Iaşilor. ” | 

AC doua biserică era a iui Aron Vodă zidită în țarina 

Iaşilor cătră 1593, îmbogățită cu danii şi miluiri de Aron 

Vodă şi Movileşti; iar mai apoi de Evstralie Dabija Vodă 

cu un loc din hotarul tărgului laşilor, începând tocmai din 

iazul Ciricului zis a lui Bărboi. 

A treia biserică e a lui Bărboiun Sturza, cu hramul 

Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Pe la 1631 era popă la această 

biserica preutul Gheorghe, iar între poporâni era Oprea. 

Gheorghe, Dima, Avram, Buzuca şi Sava, cari aceşti 2 

din urmă fac iazul Ciricului şi-l dau danie bisericei între . 

a căror ctitori erau şi ei. 

Scopul daniei e arătat aici în act, ca să fie pentru 

hram; adică ca din peştele ce se va sconte din iaz să se 

facă praznie la hram. Moisi Moghilă Vodă mai afirmă că 

după aceasta a căzu? în Hotarul doinniei noastre iazul Ciricu- 

lui, că prin hainia boerilor Sturzeşti supt Tomşa Vodă, 

averea lor s'a confiscat pentru domnie, deci tot ce au a- 

partinut şi ctitoriei lor a devenit domnesc. Cronicarul Miron 

Costin vorbeşte de omorirea lui Bărboiu vornicul, Sturza 

hatmanul de la 1615 (Let. 12, 266). Moise Moghilă Vodă il 

dă danie iazul măn. Aroneanul incă din întăia domnie. 

CLXXXIX 
Păvă veleat. Zapis de vinzare prin care Irina fata Jui Nedelea 

nepoata lui T. Sprinceană vinde lvi Romaşeo şi Gr. Colae cu 2 boi 

de negoţ (24 lei leşeşti) parteu ei din Ochiteşti, zisă şi Gruwăzeni 

Suret de pe un zapis sărbesc fără veleat 

„Acest zapis denainiea a oameni buni. noi care 

niam tămplat losăp ot Varat şi Costantin Arvat de 

acolo şi M-delean de acolo și Andronicottam şi ficorul 

lui Ştefan, și lonaşco Godinaş de acolo, şi Gligorie 

Partul ottam adică au venit înaintea noastră Irina 

fata lui Nedelco nepoata lui Toader Sprânceană de 

nime nevoită nice asuprită ce de a ei bună voe au 

vândut a sa dreaptă ocină şi moşie din doao sale ci să 

va alege partea ei cu a nepoților lui Sprânceană din
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Ochiteşti ci să chiamă acum Grumăzeanii şi din 
satul Plopenii, aceaste liam vândut alor noştrii me- 
giaş lui Gligorie Colac şi lui Romaşeo drept doi 
boi de uegot şi acei boi veguţaţi drept 24 lei ba- 
tuţi. şi sau sculat Gligorie Colac şi cu Romaşco şau 
platit deplin cu acei doi boi de negoţ negoţat drept 
24 lei leşăşii pe partea lor ce să va alegi dintra- 
celi 2 sălişti care sănt mai sus zisă din sat din 
Ochiteşti care sa chiamă acum Grumazenii şi din 
satul Plopenii în mâna Irinii fata lui Nedelco ne- 
poala lui Toader Sprânceană şi noi dacă am văzut 
de a lor bună voe tocmala şi deplin plată noi am 
făcut acest zapis și niam pus şi pecetile ca săşi faca 
ŞI dres doimmueseu. 

„AZ Gheorghie logofat de taină am tălmăcit a- 
cest zapis şi lam scris, 7252 Mai 13.“ 

Acta pr. D. Lascar, Huşi. Surete VII, 712. 

CXC 
, Fără veleat. Izvod de vinzatorii cari au vindut Boului vister- nic în Nisporeşti. - 

— „Din tot satui a treia parte au vândut Giur- 
gea Malinescul drept optu sute de zloți tataraşti. 

— „Aşijderea dintru atreia parte din tot salul 
giumătate au vândut Gherman cu femeia lui  Do- 
chita fata lui Draghici Useatul uepoata . Malinescu- iui şi Bateala cu femeia lui Sofica tij fata Useatu- lui au vândut dereptu 210 taleri bătuți și moşia cât se va alege. i 

— „Ăşijderea au schimbat Gaftona fala Anii ehepoata lui Avram strănepoata Aniţai Navrâpăscu- lui de au dat toata partea ei de moşie şi iar diu a iria parte giumătate aşase parte au dat Bou- lui visternicului, iar Boul iau dat lui penlru un loe 
la Miteşti. 

— „Aşijderile Simion Herleţ nepotui lui Ciomâr- tan, slrănepot Marinii, au vândut toata partea lor
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cât se va alege dintrua treia parle de moşie şi iar 

ce au fost cumparături şi dintru alta a treia parle 

cât se va alege dirept 100 zloți tataraşti. 

— ,,„Aşijderea Paval sin Maricu nepotul lrimiei 

strănevolul Anuşcâi șau vândut din a tria parte din 

6 parți au vândul 3 parți dereptu 100 de taleri. 

— „Aşijderea au mai vândut Pavâl ficiorul Mă- 

picăi şau vândut partea lui şi a surorisa moşia şi 

cumpărătură ce au avut din moşia sa parte; acin- 

cea parte dereptu 500 zloți tatarâăști. 

— „Aşijderele au mai vândut Suila cu sorusa 

Marica şi fratesau  Drulea, ficiorii lui Isac nepoții 

lui Avraam şi fata Dragâi şi Vasilie ficiorii Dokii 

nepoți lui Avraam au vândul toată partea lor cât 

se va alege derept 130 de taleri. 

— „Aşijderile au venit Marica şi cu fratesău 

Deulea ficiorul lui Isac şi ruda ei “Vecla şi sora ei 

Marica au vândul locu de rii case dereptu 600 

zloți tataraşti. cumparaătură. 

N — „Aşijderile au venit Istratie ficiorul Aundrei- 

căi nepotu lui Isac şi au vândut loc de o casă de- 

rept 100 zloti tatărăşti. 

—- „Aşijderea a venit Marica fata Anghelinei 

nepoata lui Isac şi Istati fciorul Andreicâi nepotu 

Jui Isac şi Anghelina sora loru şi au vândut locu 

de 3 case dereptu 500 „oti tatarăşti. 

| — „Aşijderea au venit Simion ticiorul lrimiei 

au vândut toata partea lui cât se va. alege dirept 

30 taleri bili (bătuți). 

— „Așijderile au venit Toader. zet Samoil cu 

ficiorul lui Audonie şi lacub şi alţii şi au vândut 

toata parlea loru de moşie şi de cumparături de: 

rept 60 taleri batuti. 

—- „Aşijderea au venit Semenic Aprodul oi Mi- 

testi ficiorul Irinei şi au vândut toată partea lui 

derept 20 taleri. 

— „Aşijderea au venit Sava şi fratesau Avraam
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Şi sora ler Anghelina ficiorii Magdalinii, nepoți Iri- 
miei şi au vândul toata partea loru câtă se va a- 
lege derept 35 taleri. - 

| — „âşijderea au venit Gligorie păharnicelul din 
Vereşeani cu nepotul său cu Toader ficiorul Odo- 
chiei și Truşan şi lon nepoți ai Avrămoae. ŞI au 
vândut locu de o casă dereptu 35 taleri. 

— „Aşijderea au venit 'Toader zet Samoil din 
Nisporeşti şi au negotat partea lui și au luat doi 
ughi şi un bou. 

Acta d-na Roseti Iaşi. Surete VII, 533. Insemnare veche pe o făşie de hărtie, serisă încă din secl. al: XVII. Multe din aceste acte sînt amintite în vol, II şi III. 

CĂCI 
SI Pără veleat. Zapis de vinzare: priv care Neniul fiul lui Mareu: din Armăşeni vinde cu 2 poi şi 2 vaci partea lui din Armăşeni. 

+ Er Muta. cu. Maprs îsrpk ac Apazurkuu, AMApTS- pHeEcKS. KO uter gatine da mMu$. KRSAS | azHAvr a Ak Acpkaraz. MSIE Aa car, aa flpmzurku.. a4 kaun$ iu «Ap danau, un ko. |, 
KAA, A MSapa Ac ASBkiue Bzpazszawa. AH Piepa hzpaaSzasasu, -NU ApărSmana. ISursasn, | AtpenS E Bu BVHH. 10 BR, Bau, RS BHuue. AHHANHTR 4 WwaMenu Euin. | ue bv pe Pana. Huta. ae Gwkoanu, n nn. Aueaua AkBRSak. n unerSp. | At dupe. n Augvu wr Pavphuu. n IOpame ww Xoavphu. n iHogrru wm M apkenukuu, | ue Aonu ae Mapmvpkuu. ru, amr ver Ac bau KANA Ca HEPVUAT npe | a "Tpeta - napre AE CAT Ac flpmzukuu. Acu nvu AKA aMS kx3vT Ac Bv | H% Roc PVRMAAA UE MAAT AEIAHH AE AA SH am dakvr aucer. |.3a- HHC Bă cai daxz te Acpke ASAMnHe czu fue Acpknra mSumnu | UE ME dA re un ueukrk cz he Ac kpeAnnuz, 

Acta Şaraga, Iaşi. Surete VII. 433. Sînt 4 puneri de degete şi 2 pecetu în tuş. . 

CĂCII 
, Fără veleut Julie 24, Stefineşti. Zapis de viazare prin care Antimia vinde lui lonaşeo Hajnaş partea ci din Şoldana, ot Hăvlău. cu î7 lei și 2 poi. - i 
_Adecă eu Antemiia Şi cu feciorul meu Toader scriem şi mărturisim cu cestu a] nostru zapis de.
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bună voe noastra de nime nevoili neti silita ce de 

a noastră bună voe an văndut parte dreptă ocină 

şi moşii care se va alege din sat din Şoldana ce 

iaste la ținutul. Hărlăului pre apa Jijii si o am vân- 

dut samentii noastre lui lonaşco feciorul Nastasii 

nepotul lui Hajnaş şi o am vândut denainte a multi 

oameni buni wmegiaşi şi denainti dumisale lui Ma- 

eriiu paărcălabul şi dumoealui Ştefan Tomiţa şi Stra- 

tulat Saacaa de Honeşti şi Vasile Pogor şi Nicu- 

lai 'oi Glavaneşti şi lonaşco ot tam şi Paval ot lam: 

şi Dumitraşco ol Paduri şi Lupul ot tam și lonașco- 

feciorul Ilii ot Răduri şi mulţi oameni buni. Deci noi: 

daca am văzut de bună voe tocmală şi deplin plată: 

prea cea parte de loc de Soldana cală să va alegi 

parte Anlimii Lupoe de lonaşeo feciorul Nastasii ne- 

potul lui Haujnaş leu dat 17 lei bani gata şi doi boi. 

Dinaintea noastră carii mai sus sintu scrişi și prea 

nume cum su facut aiasta tocmala denainte noas- 

tră și noi nem pus pecețaăle și iseăliturile ca să fie 

lui lonaşco feciorul Nastasii nepotul lui Hajnaşt de: 

credința ca săși faca şi derese domnești. de aiasta. 

scriam ca să s(â) ştie. . 
pis ot Ştefaneşti Iulie 24. 

Antimie Luvul 
Costanlin Maeri părcălab iseal 

Acta Şaraga, luşi. Surele VII, 258. 

CXCIII 

Pără veleat, Mart 95, Totruş. Zapis de mărturie prin care: 

Nistor şoituz cu cei 12 psrgari de Totruş atestă că ficiorii Pleşei din 

Nistoresti, vind la Perchiu, din hotarul Nistoreştilor peste Totruşcu 

22 taleri lui Toader Grecul din Mogoşeşti. 

3 Ge vo MH Hucrep WIeaTvavA H ca ABANaAECRT. NZprAp.. 

W'T Tpar, Torpruu um Hon IlerpE. uzprap n fuapztav Lian- 

ruag, ru. H Hnoaa duka. ni Bea Hupuwu. ui AvanTpr Ps- 

Apa, n PoAcunH, Maprun. n HRWHX. CKpiEM Hi AMApTWpH-- 

HM «| Wee 3aânue,. KVM 4 BEHHT <AHAHNTIA HOACTPE. Mi zpinka
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n Sua. vin Avmurpy mH Hacracita Banaaknia. dunuopin Ilac 
men Act  Nucropeipi AC HUME HEROHU, HHUH. ACVUPHU. UE A€ 

BVHA BOIA A9p. AE AV BZHAVT, A A9p AHpIanTă Wunz "TOATA, 

KATA AH CA BA BEHH A0p. apte Îlaculăcka TOATA. AEH XOTapVA 

HueropewpHaop. „Mica, AEUHHAE AE LOTpVIII. Aa HIăpRHV, AE ar 

EZHAVT. KV "POT BEHHTVA UIH AFHTpAUZ UN AcH NZAVBE UIH 

Ac kaanv an Toaacp. [pektva Ac  Moromeuu Acpeurv. KE, 

„AE 'Tăarpu trapă 'Toaacg Ipekva Ac doromepu un Kw baantaa 

CA CAV CRVAATP AE TV AAT 'TOU, BâHH FATA. AEIAHII aueijiia We 

Man eve cvuT ckpuiuui „pup anvac Mzapurzu ui Sue mu 

an Avanrpv mu Hacracuei Banaaknei duuopun Ilacuneu An 

Hueropewin ka can XHhe avi ToaAtp Hi BMEHu cae. Wunuz un 

BHuopHaop cai HEKAZTHTEA A RĂUH AH AUacTa HHAE KA CA MY c& 

AMECTEUE UIH MAH MApE MZPTVpIE AM Ne HEUATIA Wpauivavu 

cz ca ipie. ” 

He v par Torpvul MapT Re 

AVMHTpAuIKO AHIAK AHcaa | 

Acta Saraga, laşi. Surete VII, 177. Hartie. Pecetea 
“tărgului Totruş: + Ileuere 'TorpSuiSasu, un braţ şi un ciocan. 

CĂCIV 
Fără veleat, Noemv. 21. Totruş. Zapis de mărturie de la Nis- 

tor şoltuzul de Totruş cu cei 12 părgari cari atestă că Alba fata lui 
Dagoşe din Nistoreşti a vindut lui Toader Grecul cu 14 taleri par- 
tea ei de la Perciu pre Trotuş. 

+ Ge owa MEI Huepop moarvâv wr "par TorpSul n ex ; 
„ABANaAtckr nparapu cau uma (Adică Noi Nistor şoltu- ? 
zui de Totruș și cu 12 pavgari ai sai anume): Ionii Pe- j 
trea i Andrică i Ghiarghil i Nicola, i Miha i Bene, 

i Iştion i Dumitru, i Fodorman, i Foloşi, i Martin; 
scriem și maârturisim cu tasta marturie a noastră 
cum au venit înaintea noastră Alba. fata lui Dra- 
goşe din Nistoreşti şi cu feciorii sai de nimene ne- 
voită nici asuprita ce de buna voia lor deau văndut 
a lor direapta ocină pespre apa Tolruşului la Pier- 
ciu. giumătate de partie Pleşasca de au vândut lui Toader Grecul ... direptu patrusprezeci taleri de
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argintu, dec Toader Grecul sau sculat de iau dat; 

tot deplin aceşti bani ci mai sus sîntu strişi în mă- 

nule Albei şi a feciorilor săi ca sa-i hie lui ocină 

cu tot venitul neclatita în veaci şi lui și ficiorilor: 

săi şi pe mai mare mărturie am pus pecetea tăâr- 

gului u Totruşului ca să sa ştie. loe pişem. Noev. 21.. 

Acta Şaraga. laşi. Surete VII, 205. 

CXCV 

Fără veleat. Vasile Stărcea parealab împarte țiganii de moşie- 

eu Țoader Jora sulgerul, dăndu-i un țigan pe V. Drăgoi cu femeia lui. . 

fAasz sv Bachar Crapul BHE NBÂRBAAE. CRPHEA Un MAg- 

măpuceenv || Ky uecr Bânnc aa AEV. EVA Heat "TORAMTY II BEA. 

-MnzpuiTri kV WHTARH, UE AV BoTy A£ || memS nscTpy AE NpE: 

Izrpauike Lipa nuTapSa. RY AM mntaaSn KV dpare || nocTpy RV 

Topa cvauepsa. New'rpS Kzu Mona AV aneaati Asu 'Toaacp Ae- 

pan cyagepSa || luna Zopoe av decry cop Mo ME Asu Îla- 

pase apă. Acun AV MiidayH HâY unu Bau Su WHrAR Af 

npe Momne llzpepinasp. Ac ARATAM AAT EV. dutetr WHTÂN 

ana || Bacuan Ap&reu KV demara ca tun KV dnuep ai RY 

TOUH uni CX Mai VEPRBA 5 | av mnaayu pe VHA£ cz EOp Aa 

TECI UHPAHH AC UDE UADTE moms noerpS || aa Iarpanke Iz- 

zi CAN CTpZAUEA TO 1 CEH „MINAPIMIA. ăp Ape UgcPă WMH- 

CAN E Mal || eye ECrE CEpHC- DAM AA5C Ii AEHNBBILAA DIA ue Hu 

CA Mau REUHT A fuaopu Ayn IM || AzpSuT$ AV AMHCaaL NpE Ra- 

cuan Apzron. Ry Beata că ti KV deuopu can He || Anan- 

CAM ANETA UI MeLiaii WHrăuii A Mucâan nn KVKOHHASP AV - 

MHeaani || un ca at AAANIIAAVȚA ati dau DH AEpEC ASAN 

CA € tut. | 

Facnas Grapuk BHR TA PRAAAG. 

Acta Saraga laşi Surete VII, 299.
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CĂCVI 
Fără veleat.  Zapis de întocmire între Grigoraşeo şi ai lui cu | 

“Andronic Chiceră pentru o datorie de 673 lei, facută din o pagubă a 
dui Gr. Bobenc. , 

Adică iau Grigoraşco şi cu frații mei Simion 
“şi loan seriem şi marturisim cu cestu zapis al nos- 
tru cum niam fostu mai rămas. Andronic Chiceră 
den paguba c6 neau fost facutu. Grigorie Bobenc 
ficiorul Marinei ne an fost ramas cu o sula de lei 

“far de alti bani ce sau fost dat mai înaiutea, care 
fac şese sute şi şeapte zeci de lei şi trei de toti, 
bani gata. sau dat în mâna unchiu nostru Nacului 
„Zbearai şi a noastră dece uncu nostru şi noi laam 
iartat şi să fie în pace in veaci. nime sa aiba triaba 
“dentru verii noștri den ficiorii Nacului. iara un zapis 
ce este la noi să nus crează ce iaste de treai sute 

-de lei ca sau istovil si în tocmala noastră au fost d 

“Paval de Giumaătaţeni, praotul Costin de acolia şi 
“Vasilie sluga dumisale visteruicului din Pomârla şi 
“Bilăi. vornicelul de Buimaăceni şi Costia vornicul ot 
Todireni şi Vasilie aRuscai ot giumătaţeni şi alţi multi 
-oameni buni și pentru mai mare credința am şi is- 
călitu și eu lia am scriş ca să s ştie. 

Gligoraşco iscal, az Ion Iseal, 1 Vaslie ot Po- 
mârla. ț Simion, az Nacul iscal, ţ Vasile Aruscăi, 

“T Pavel. 

Acta Şaraga, Iaşi. Surete VII, 955. 

CĂCVII 
| Fără veleat. Zapis de vânzare prin care Tofan Draguman vinde partea sa din Gâşteni şi Conceşti u cincia parte din & şeptea 

Adec ieu Tofan Draguman ensum mărlurisescu “cu cestu zapis al meu cum am vândut  moşiia şi cumpărătura ce au cumparat tatamiu Draguman de la 'Trinca ce să vinea pariea me dentra şaptea parte
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den sat den Gaăşteni şi de Conceşti a cincia parte 
şi am vândut denainte tatănţai şi Ursul Opreşor şi 
Gavril Arvat şi Toma şi lon Mittodie. 

Acta Şaraga, Iaşi. Surete VII, 236. 

CXCVIII 
7140 Dec. 7. Cepleniţa. Zapis de vinzare prin care Măriica 

.cu ai săi strănepoţii Bunei au vindut partea lor din Onceşti ot Roman 

Lupului Prăjescului. . 

Adecă noi popa Simion din Drăgoteani, şi popa 

Anton din Oboroceani, şi popa lonaşeo din Buţur- 

cani, şi lonaşco diac din Purceleşti şi Ghiorghie 

Navrapăscul diac din Oboroceani şi Lazor Motoc 

din Movileani diac şi Vasilie din Pietriş şi Baciul 

pitar din Văscani şi louașco Calapod de Costeşti 

și Gligorie pah. din Dragoteani. și Boul din Ru- 

ginoasa şi Focşea vist.. din Ruginoasa şi Costin 

din Pietriș. înşine marturisim înaintea noastră cum 

Mariica fata Nastasiei, nepoata Nekilei -strene- 

poata Bunei. şi cu feciorii săi Andreiu şi lrina. şi 

nepotu său lonaşeo feciorul Anei şiau vindut a lor 

-direaptă ocină şi moşie din giumătate sat din On- 

ceşti ce sîntu lângă Vaâscani în ținutul Romanului. 

"din partea din gios a treia parte cu tot venitul din 

tot locul. cu vad de moară în Bahluelu. şi cu loe 

«de heleşteu și cu giumaătate de heleşteu cei în sal 

carele au fostu a părinților săi şi cu loc de rămnic 

şi cu fanate la luncă şi în țarină şi tu pomaăt în 

sat şi loc de prisacă aceia au vândut dumisale Lu- 

pului Prăjeseul derepiu (loc gol) din direase ce au 

avut de la (loc gol) Vodă deaci noi vănzându de 

buna voia lor nefiindu de nimene nevoiţi, şi facân- 

-dalisa plata deplin. pre mai mare marturie am iscălit 

şi neam pus şi peceţile călră aceslu adevărat zapis 

al nostru ca săşi facă dumnealui şi direase dom- 

neşti pre acestu zapis al nostru şi eu Cozma das: 

-ealul din Ciaplianiţa am scris. _ 

vleat 7140 mesta Dec. 7.
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Vasilie ot Pietriş, Gheorghe Năvrăpăscu iscal, 

+lonaşco Calapod, eu popa Anton, ț Boul ot Rugi- 

noasa, popa lonaşco ot Drăgostea. 

Acta Şaraga laşi. Surete VII, 259. 

CĂXCIX 
Pără veleat (cătră 7140) Iunie 16 Iasi. Zapis de întocinală 

prin care. Nicolachi biv vel stolnic şi jupăneasa Boului vist. socotese ca 
Dochiţa fata Uscatului să-şi ţie oeina ei din Nisporeşti. 

Se ubo mi Neculachie biv vel stolnic, i enea: 
ghiuea pocoinago Boului visternie înşine noi măr- 
turisim cu acest zapis al nostru cum am avut pără 
cu Dochiţa fata Useatului lui Drăghi şi cu toţi frații 
lor pentru partea de ocină dintra tria parte, atreia 
parte din sat din Nisporeşti ce au zis ei căi a lor 
moşie dreaptă, deci noi am socotit şi neam tocmit 
Şi li.o am dat ca săş hie volnici aș ține acea parte 
a lor ce mai sus scrie de buna voia noastră dina- 
intea lui Stefan Bleandă diac şi Vorovei şi Patraşco 
Ciogole și lonaşco Bandor şi lachim Bandor şi 
Ghiorghie Borșu şi Gligore Bleandă şi Paăcurariu 
comişelul şi alţ Gheorghie şi Buzdugan şi Cozma 
aptrod), şi Vasilie Curpaci şi Codău şi dinaintea a 
mulţi oameni buni şi de acmu să nu mai avem a 
ne pără unii cu alţi de aceasta păra nici odanăoară 
ŞI Mal pre mare credinţa pusuneam peceţile da sea 
zuaet. u las luni 16 di. 

1 Pătraşco Ciogole, Dumitraşco diuc um scris; 
Căzan şi lonaşco Burdul i Nica şi Neţe zic de acest 
ucru. - 
„Acta d-na Roseti, Iaşi. Svrete VII, 399. Sint și 9 pe- 

celi îu fum, 

CC 
Ș TI Dec, 14, Iaşi. Alexandru Iliiaş dă şi întăreşte lui Cristea. uricar şi lui Cazacul câmăraş stăpânirea asupra satului Ruşii ot Bo-. toşani cu iuzuri şi mori pe Sitna, pentru slujbele aduse domniei. 

* Hw MasSanapS Haitauu BOEBWAa, BXIEIO MAcCTIIO POCNOAApE. 
BEMAN MOAAABCRCU, ăte TPOTE HCTHURIN. cavru Hanu  BpuerE
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Spukap || n Ea3akva Kzmzpaui. CAVKHA HAM. HpAROR H E'EpHOIe 

CAVXES. TEAM Mal BHAERIUE HX NpaRon. H B'kpHoIo CAv%EV AO 

Hăc. X4AOBăAH || ec HA ocoRHOIE HAuIeie  MHAccTIR. n Aaa H 
NOAMASEAAH ECMH. HM WT Hac. $ HAtEn 3EMAn, MWAAABCROU. Ce 
£AHo || ceao npăgo nauie roencAapekos. nânavk Pveiun ncgunu Ro- 

„PăuiEnu. €x_AVEEPOBE_3a_CTARH, H_8a_Maunu Gera. || Pa 

KOAAEDE H EZ H(HHX ACA)UHAX, CA MRETORE 34 CTABH, n 34 
PAEHHUL. H_CR REC NpHYOA._UTo S ROASCT ĂzZpAsgekoMS. ph |] 

CAYUIHO K4 WROA Ha (Tpar) RorzurEunm. Toro paaH. TOT CEAo 

Hanavk Pvein uoehiuie Horziukun. că MECTORE 34 || erake. u 

3a MAHHU. V (GETHA) TAKORAEpE. H BE HHHX AcaHHAy, ca Mke- 
"TOBE Sa CTaBH. H 34 pPABNHUE, H CA BEC NpHŞOA. Ad EcT || wr 

ocneacrăamn cavram (Hawem Kpuc)rk Spuxap. n Basavaogn. 

KaMzpan (wrinh)a H ABEAHHA H Adanie. H MHAOBăNIE | n SpHku 

NCTBpz (Azile HMH E)ZCEMS poAV NY KTO CÎ H3EEPET BAH(KHH) 
POAHHLH. cz EBCRM AOXOAOM HenopSiile || HHo HHko(an:ke Ha Rkina 

19 HA)UUHM RHROT'E Hi POCNSACTBANIE UTO BVAET FOCNOAApZ WT Ak- 
THE. HAH WT Hauiero poa... || Han nak BSA(Koro.... Hal) en Bean 

MOAAdBC(R9H....) Hai HENOpVILIHA  Hanleo Adătie. H AHA0 || Banie. 

H Serpo(enie....) n Skp'Ennan. Saneke Ec HAM upaBa4,...) H Aaauie 
H AVAORANIE. PAAH HX npagor || n Bkpnoi caviar. (a kre nokS)cur 

pAsopHTE. "PO AA ECT TpekAkTr. H MpOkAET, WT Fa Bă Cca Ha- 

miere le. Xe. czTBOpiltare. Hăo |n aeman. H wr npucmearț..... H 

WTA, EVWEAHCTU, H WT Bi CH Răpyokiny anoeroa [lerpa n 
Magaa, n npouink. i wr Pui || on We Bă HER. n Ad HMaeT 

uacr ca ISAcă n ca Tpekakrom flpita, n că HHHAMH HER'EpHHAMH 

ASHAGBk. ne || ga32nnguie ha râ Ba Le. Xp... n nautka a 
UY. HALE. ECT H EBACT BA BEKH BEROA 4MHH, ACPO paAH. HH 

NHKTO. Ad CE NE SMHHIAET. 
$ tac EATO 2F3GAta. AtE. Ai AH 

Gaam roenoAHHa Re4BA 
+ Ilzrpaulko 

lo Alexandru lliiaș Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeu Domn ţării Moldaviei, adică aceslea adevă- 

rate slugi ale noastre Cristea uricar şi Căzacul că- 

măraș slujit-au noao cu dreptate și cu credincioasă 

slujba. Deci noi văzînd a lor dreaptă și credincioasă 

Surete şi Izvoade V 19
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slujbă spre noi miluita-ne-am spre ei cu osebita 
noastră milă şi am dat şi am miluit noi lor de la 
noi în al nostru pământ al Moldaviei cu un sat 
drept al nostru domnesc anume Rusii în sus de 
Botoşani cu locuri de iazuri şi de mori în Sitna, 
asemenea şi în alte vai cu locuri de heleşteu şi, d „tâmnice și cu.tot, venitul ce-i îă”fiiătul “Harlau 
atârnator de ocolul targului Botoşănilor ; drept aceeai 
acel sat anume Rusii in sus de Botuşani cu locuri de 
iazuri și de mori în Sitna, asemenea şi în alle văi 
cu locuri de heleştee şi de ramnice şi cu tot veni- 
tul să fie de la Domnia mea slugilor noastre [ui Cristea uricar şi Cazacului_cămăraş ocină şi moşie 
şi danie şi miluire şi uric şi îintaritură la tut nea- mul lor ce li se va alege mai de aproape rudenie cu toate veniturile nerușăit nici odănăoară (in veci). lar după a noastra viață şi domnie (cine va fi Domn) din copii sau din al nostru neam, sau chiar pe ori- cine (Dumuezeu îl va alege să fie Domn) țarii noas- ire a Moldaviei, acela să nu le strice a noastră da- anie și miluire şi aşezare (ci mai vârtos să le dea şi să le întărească caci că le este dreaptă (ocina ŞI uric) şi daanie şi miluire pectru a lor dreaptă şi cu credinţa Slujbă. Iar cine sar ispili să iază, acela sa fie irecleat şi procleat de -la Domnul Dumnezeu mantuitorul nostru lisus Hristos facatorul Cerului şi al pamintului şi de Preacurala (lui Maica) şi de cel 4 evangheliști şi de cei 19 sfinţi varhovnici apostoli Petru şi Paval şi de altii și de 318 parinti care în Niceia, şi sa aiba parte cu luda şi cu trec- leatul Arie şi cu alti necredincioşi Jidovi, cari au strigat la Domnul Dumnezeu [5. Hristos (sângele lui spre noi) şi pe copii noștri care esle şi va fi în vecii vecilor umin. Drept aceia allul uimene şă nu se amestece. In Iaşi la anul 7144 Dec. 14 zile. 

Insuşi Domnul a poroncit + Păiraşeo 
Acta Şaraga, laşi. Surete VII, 233.
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CCI 
7141 Ghenar 18. Iaşi. Alexandru iliaş Vodă întăreşte lui Kir 

Fvloghie Episcopul de Radăuţi cumpărătura cea făcut în satul 
Aăcina ot Dorohoi cu 100 ughi de la Toma Moişanul şi ai lui. 

+ Hw Marăaua ps Haitau RotBOAA. EoXIEIO AACTII PocnoAA4pA 

BEMAHN AMOAAARCKOH. WE NpiHAE Npka, Ham. H mpa, nawmnatu 

soatpn. GuS n MâeBnuk || aie, Kup. Gaaorie Ennckonza Paacn- 

ckomw, H SKasoBaa NpEaA, Hamu H Npka, Haluiai căBETOA, EAnH 

3anne 3a cekAkreacrao. Rako KSnua || eriicu wm Toma Mona 

Sa. n wr par evo Fewprie. n wr ccerpink Hacracia un Te- 

„pana. NOASEhHă csao WT Îzuna. WTO Bă Bawer AocpoxoroeRoau” || 

PaAH EAHa CTw Sri NH(HE3u ACEpHy. n EAHA ROE. WTA Kpatue 

wm np'ka, MHoruk cipennun. umenem Lewpric Grămei wTr GoaRa. 

n Erniamun || npwverSaei. n AnRSA.... n Awend. n Luaiwn Ban- 

cirapuu u non Gapaum. n non AewnTie. n Bec coBSp wi cfaă 

MonacrHp, Ewaka. une ati || ana FRuIE Tor Banic 34 (cR&a,k- 

TEACTRO) WT 'POAHKHX EIMEHHHUH.  B'ESEARWM, A WT Bac eupe 

AdAH H NOTBpEAHAH ECAW, MoasBnukS Hauear || Bvp Evacrie 

ennckonv (PaAcRekoMv) Ha Tea NpEApeueiHA UOAOEHNA ceas Wr : 
Azuna.... Aa £cPH WT Hac CFHen Npată WTPHHHA H BHkSnacnie, n 

Spuk n NO(TRPAXWACNIE CA RACEM AO)XOAOM HEIIOPSILEHHO  HHRO- 

AWXE Ha RkKH... A HH) Aa ce He SmHulacr. 
$ zacok AT. +3pma re. Hi. 

  

Toenoannz pr 

3 Vianrk Bea Aoroder Suna H Hekăak 

+ BpucrE Aaanraui 

lo Alexandru Iliiaş Voevod, cu mila lui Dum- 
nezeu Domu ţării Moidaviei; adică au venit înaintea 
noastră şi înaintea a lor noştri boiari, părintele și 

rugălorul nostru chir Evloghie Episcopul Rădăuţului 
şi n+-a' arătat înaintea noastră și înaintea sfatului 

nostru, un zapis de :nărturie, cum au cumpărat Sfin- 

lia sa de la Toma Moișescul şi de la fratele sau. 

Gheorghie şi de la suorile lor Nastasia şi Tofana 

jumătate sat din Lacva, ce-i în ținutul Dorohoiului 

pentru 100 ughi bani buni; şi o iapă și 3 vaci de-
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naivtea a mulți preoţi anume Gheorghie egumenul 
de la Solea şi Veniamin proegumen şi Dicul.... şi 
losif, şi Ghedeon clisiarhul, şi popa Serafim, şi 
popa Leonte, şi tot soborul de la sfânta mănăstire 
Solca. Deci noi vazind acel zapis de marturie de la 
atâţia preoţi am crezut şi de la noi încă am dat şi 
am înărit rugălorului nostru Kir Evloghie Episco- 
pul de lădăuţi pe acea de mai sus zisa jumătate 
de sat din Lacna.... ca să-i fie şi de la noi slinţiei sale 
dreaptă ocină şi cumpaărătura şi uric şi întărire cu 
toate veniturile neruşeit nici odănăoară în veci. Şi 
altul să nu se amestece. 

lu laşi la anul 7141 Ghenar (8 
Domnul a zis 

Ghianghea vel logofat a învătat şi am iscalit 
Cristea Damian 

Acta Şaraga, laşi. Surete VII, 210. 
Pecetea aplicată în ceara. Se ceteşte: + Iw Macăanaps. " Înitali EOEROAA BXIR Aacri PENĂPA B£MAH AcaAagckeu. Cap de bou, coronă, stea, soare, lună, sabie şi buzdugau. 

CCI 
7144 Dee. 30, laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Isac Stăr-. cea cumpărătura ce a făcut în satul Borodireni pe apa Borodea în. Dorohoi cu 130 taleri de la Gheorghe parealab de Ilotin şi de la Iuraşco sin Dărăban, 

Suret de pe zapisul Borodiceni, 
Iw Vasile Voevod guspodar2 zemli Moldavscoi; ială domnia mea am dat şi am întărit şi am înoit un ispisoe de cumparatură de la Radul Voevod slu-. gii noastre lui Isac Stârcei a lui dreaplă ocină şi răs- cumpărălură din a treia parte din satul Borodiceni partea din mijloc cu loc de helsieu în Sul pe_pa- văul  Borodocă TE Taste "Te tinutul Dorohoiului, ci Sau cumpărat mai înainte de la Gheorghe parcâlubul: de Hotin şi de la Iurse ficiorul lui Darabav, iar dupa acela sau sculul jupăneasa Carstina părcălaboae de a ei bună voe şi au vândut Slugei noastre Jui isae:
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Stârcei îutro 130 taleri de argint, care ispisoe au 
avut Isac Stârce de la- Radul Voevod pe această a 
treia parte de Borodiceni au fost lui împreună cum- 
părătură cu satul Lozenii ; iar când sau sculat Isac 
Slâreea şau dat satul Lozenii cu hel-șteu în sat la 
al nostru credincios şi cinstit Boer ""GĂVPArIE “cra 

„fost vornie și Isac ce au avut de cumpărătură de 
la Radul Voevod înca leau dat de mui sus scris 
boierului domniei mele Gavrilaş ceau fost vornic sau 
seris toată a treia parte de sat qe Borodiceni, pen- 
tru aceia de acum înainte ca să naibă treabă Ga- 
vrilaș biv vornic pe acea de mai sus a treia parte 
de satul Borodiceni numai ci să aibă treabă cu sa- 

“iul Lozenii cu tot venitul, iar la acea a treia parte 
de salul Borodiceni parte de mijloc nime să naibă 
treaba, numai Isac Stârcei şi altul să nu s(e) ames- 
tice peste cartea domniei mele. u las 71144 Dec. 30. 

Singur domnul au poroneit 

Başot. vel logofat 

Acta Şaraga, laş. (Surete VII, 25). 

   

CCIII 
714% Mart 12. Iaşi. Vasile Lupul întăreşte cneaghinei Melin- 

tiana. fata lui Tudoran şi fiului ei lui D. Şaidir 5 jivebii de pământ 
din Silişeul de sus campărate cu 35 taleri, dresele vechi pierzandu- 
se când cn războinicii ce au prădat țara şi pe D. Ponici. 

+ Hw BacHals ROEROAA. BOKIIO MACTIIO PocnoAAapz 3EMAH 

MOAAAECEOH. WE POCNOACTBAMH AAA, Hi NOTEAZAHAH ECMhI. li 

cia kukrank Meaanrirana. Aziua 'TSAopan. n cn en ASMH- 

“rpauke INlanAHp. Ha HK npăgiu WT || Hi. n EHKSnAcie. WT HX 

[IpABiu. n NHTOMHH, HapEActie uTo WHH HAAET. 34 CBAAATEA- 

crao | wr PaaSa. Alnxnegnu. „BOEROAA. H 34 noTepa%Aenie, 

wm upon Hapnogegin. Mornaa BoeoAa n || ApSrux Hâp'EAcnie, 

wm MacdanApa Hairau.  BOEBOAA. H WT Morhaa BOEBOAA, HA || 

nik xuphkein 3a ABAHHNS. WT BUNI Hluauuyz8. uro S BaoccrTv, 

ASBOXOHCKOMV. H H4 EAHa mup'ERie w'r "Toro || csao. uro wuu 

cosu ksnna. wr IOcun cuz Goginka. wr IOyepu. Ha ABA XH- 
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pkain. "Tu. 34 | BnkSnaenie. wT rorome ceao Illeanut$, ure 
WwHH coBn KSnnau. wr Mesa Tspura || wr Ezprou. str Kpneren 
wr Hukoaknu. paAn 'rpra Acer n mer. 'Tarpu CAEEPEHHY. 4 Ha” 
panic. || n nenuceau. urme wuu Ham. Mat CTapu. WT Huuny, 
€roneuetiui rocnoAaptu. upkaec Hac. |] enawnyk. na Tux Ruw- 
DHCAHHH. uacru, 34 wruH$. or cea9 IlliiacurS. azakaut um | 
PA3ECHNHU, He MHoro nakuie. ReTAa pasGHgăan. na ASarpr. 
Mounu. wr PS || rzurzapn. n na Bocranruu - Yoroani. 4 Ha nu- 
WHY. Boakpu. wr Bumnku sean. nkm | paan Rako Aa ser na 
H APT TOCNOARAMU. HpaRa4 WTrHHă. Hi AkAnua. n Spuk. un nor. 
EpaxAcnie. || ca gzckm AokoAcat. HENOPSUEHHO. HHRoAnX. 
HA BkKH. H Hi Ad ce HE SAmulaer, | . 

S fac AT F3pmA, Mapr ăi 
Gaâam roenoAuna Rsaka 

IIsfpamko Bawor Bea aoroger ASawurp$. 

lo Vasile Voevod, cu mila lui Dumnezeu Donin tarii Moldaviei, iată domnia mea a dat şi a întărit acestei doamne Melintiana, fata lui “Tudoran, şi fiului ei Dumitraşco Șaidir, pe a lor drepte ocine și cum- părături dia a lor drepte şi adevărate diresuri, ce ei au avul de marturie de la Radul Mihnea Voevod şi de întărire de la Miron Barnovski Moghilă Vo- evod şi alte dresuri de la Alexandru lliaş Voevod, și de la Moise Moghiia Voevod, pe 5 jerebii de moşie din Şilişeul de sus, ce-i la ţinutul Dorobhoiu- lui şi pe o jerebie din acel sat ce ei Şi-au cumpă- ral de la Iosif sin Sofiicăi, din Jugeşti, și pe 2 jirebii. ij de cumpărătură din acelaş sat Şilişeu, ce ei le-au cumpărat de la Leca Turciul din Vârtop ginere Cristei din Vicoleni, drept 35 taieri de argint. iar dresele şi ispisoacele, ce ei le-au avul mai vechi de la alii sf. răposați domni toşti inaintea noas- lra pe acele de mai sus scrise parți de ocine din satul Şilişeu le-au luat lor răsboinieii cu multă pradă, când au răsbit pe Dumilru Poniei, Şi pe Cos- tantin  Ciogolea, şi pe alţi boeri din țara de sus.
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Pentru acestea să-le fie lor şi de la Domnia mea 
dreaptă ocină şi moşie şi uric de întărire cu toate 
veniturile neruşăit nici odata în veci, şi altul să nu 
se amestece. In laşi la anul 7444 Mart 12. 

Ivsuşi Domnul a poroncit 
Patraşco Başota vel log. Dumitru 

Acta Şaraga, laşi. Surete VII, 118. Pecelea în ceară 
sfărămată, 

—D. Ponici e frate cu Agafia Tolocicoae (Ispisoace 
şi Zapise IL. 133). 

—Şaidir e uricarul de supt Vasile Lupul ; mama lui 

era Melintiuna ; bunul lui era Tudoran. | 

CCIV 

1145 Ghenar 9, Iaşi. Zapis de vinzare prin care Draguş şi âi 

lui vind lui Chiriac pitar partea lor din Cnnceşti câte 10 potronici 

pământul, 

Adec eu Dragoş și cu Spiridon nepotul lu! 

Draguş inărturisim cu aceasta scrisoare a noastră 

cum am văndut moşiia noastră den sat den Con- 

ceşti şi am vândut pilarului Chiriac pomontul câte 

asus potronici şi sapătnrele sa le plăteasca iara cum 

va hi săpălura şi am loat trei galbeni bani de faţă 

iară primavară vom merge şi vom socoti ce. ne se 

va veni se alegem şi se ne facă plala deplin şi vom 

face altu zapis şi tocmala neau fost dinainte lui 

Leontie fustaşul şi Vasilie fustaş şi Pavel Cornes- 

cul ; si eu Vasilie diacul am scris. | 
u las vleat 7145 Ghenarie 9. 

Acta Saraga, Iaşi. Surete VII, 239. 

CCV 

1146 Ghenar 26 Iaşi. Vasile Vodă dă şi întăreşte lui lonaşco 

Simeon Herţa cumpărăturile sale făcute în Pomârla, parte câştigate 

prin proces de la fiii Cazacului parte, cumpărături pe bani şi vite. 

+ lw Bacnaie ROEROAA. ECXKIP MACTIIO renApz BEMAH MOa- 

AdBCKSU. WWE npinacuk npka, tam || NpRA, EZCEMH HaulH MU
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AAA a cRHAH" BOAEpH.  BEAHKRHAMA Hi Maanmn. Iwnauko n Ea- 
CHAKA. €HHOBE Ra3akSa || wr Ilomzpaa. n rkraanck AHUSAL Npâa, 
Haătn. e& câSra Hat Iwnamko X'kpuk. pan REKkHY. -uacrn sa 
wWTrHHnw. wWT7 ceAo Ilomzpaa. || uro S goascr Acpokonekoaw. u 
SKA30BaAH cuHoBE Bzakva. cAHH 3anuc wr Guuva Mouo, 
EXe ecr SHkO Rnunneannomv. Iwnatuo X'kpuk || nucatipu Ba 
TOT Sante. KăkO AaAH H Anaokam GOnuva, cea uacr a wr- 

- Hhuv, wr Momzpaa. uaer Boaaop. cekrku MoHacTrHp || Jlanao- 
KBATOp, exe ca3Ada Toaacp Moruaa. a ApSruun Sannc  Sxa3s- 
FAM. BAKO HpOAaAn, RaaSrepii. we cea, | Bzaakva. oa uacr 
Wr Ilomzpaa Tatmo uaer GOnuva îMouwok. uacr HOAAop. H Take 
Rasa Iwhamno nu Racuaie || axe KSnna w'reu, HX Bazsakva. uacr: 
G)nuva. n uacr Xkpun. wr ceao Iloatepaa' Ho mu CRAHXOM 
9 BARON BeMckon. || H rako WBpETOOAI, ARE HE HAAIOT CHORE 
Ez3akva. HH EAHo ARAo. ez uacr  ÎwHauiko Xkpuk. none 
COnuva ne Aapotaa cekrku || Monacrnpu. uacr XEpun na 
TEME Ada CBOA uacr. uacT Hoaacp n kaaSrepu EpOAdan uacr 
Xkpuun. na npoaaan | măkate uacr GOnusa Mouok cante EHao 
HM Adpogaa uacr BoaAcp. Toro paan  Îwnamke n KEacnais cu- 
HoBe Ra34RSa. || aweraan. wT Racero BAROHA BEMCKAr. 4 RHiuriu- 
can Iwnauiko X'kpusk, Snpaguck. n uoeratna cret fica | 
Ea Bherkp rocnoAcTEamu; Kano wr enak Ha npkA. Aa ne HMaRr 
nat "rkraru papi cita 'T HHROAnRE NA &kku. n rom ru 
AAEA Hi NOTEPERAAEM. IIpAApeuenHoAw. cASSu Hauiemv, IwHauitto 
Xkpu. na con npaxiu | wrunnu. n auSnaenie. wm "POroXe 
ceno Îlomzpaa. £E WHH CERE Runa. wT NAEMERHRORE ECO || Rako Ha Beanuku Bkpk. Sasogaa. HCTHNHHy SanncE. 34 cEEAHTEACTKO. 
wr gack nacmenie ere, EAHUH EA || npoaaan. caou uacru cexr- 
BOpEHA. WT np'kA, MHOrH AIAH AcRpu, EAHN Banhe SRAgoBgaa. 

wT ÎwHauiko. cuHz || Cakpna XaaeickH, Kako Kwnna Back uacm sro Bă WTHHHV eanko c(a) H3Beper. paan AEBAT 'Taaspu BHTHy. ApSrun ame |] wr Aanunk, n Veonavka. cuge Iwan  Xanencku, KARE KVNHA Back uacr Hg canto HaBeper. PâAH NET 3497 Run- PH. ApSrua sanne. wr Ilea 3Sea n wr na ere, IăpSuika, HHCăeiiH. RARE. KvuHA uacT uk Back. EAnko H3BepeT || paan Ae- BET Taâaep CPEEpENHY. n TUX ApSrhu. sanne wWT ia nanaz.cuua Herpuka. nncâctie. axe. KVnHA. || each uacr rw sa WTHHuYv;
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£AHROC(A) H3BEpET aan AEET Tantp EHTHX. 4 TH ApSrH 34- 

nunc ww Iwnatuko Xkpuk Sue cre || apar wruS cRoems Gu- 

Miwn X'kpu E. Kako KVOHA_WT HEO EAHKO c(a) nageper. paan 

EAHH KWH. || n eauh Boa. H EAHN Sa(uu...) ACRpH. Hy. BHiunu- 

CânH BACEX UacTH, SA WTUNV. FAHUM  KHUUIDAUIEM, || wP ceao 

Hzamzpaa. kvnna Iwnâmuko Xp. cun  Gumiwn Xkpuk. ua 

ekon upatiu nun&3u. wr Rack naemenia || erd. eanun enuniuieai. 

WT BaTpi cea H WT NOAk. i WT Akc. HN WT ROAV. N WT Rec 

IPHXOA. HHO Ati || take Saua Ego, n WT tac, empie(6) Aapota- 
YOM. H NOPRPZAUXOM, cavSu tame. || Iwhauko X'kpuk. Rao 

AA ECF EMV. NpaBRă: WTHHHA. H ankvnaenie, H Spuk. H uUOTKpa- 

AENIE. €4 BRACEM AOXOACA. HENOpSUIEHHO. HHKOAHKE HA BEEKH.H 

HN Ad ce HE Smnuiacr, 9 tac BAET. F39MS rin. KS. 

Gaam FOenoAHNHZ BEAAA 

Ian Aug 

Iw Vasile Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 

tarii Moldaviei; cum a venit iuaintea noastră şi îna- 

intea tutulor alor noştri boiari a mari și mici Ilo- 

naşeco şi Vasilie fii Cazacului din Pomarla, și sau 

judecal de faţă inaintea noastră cu sluga noastră 

Jonaşco Herţea, pentru câteva părti de ocină din 

satul Pomarla, ce-i la ţinutul Dorohoiului, şi au a- 

rătat fii Cazacului un zapis de la Onciul Moţoc 

care este unchiul lui lovaşco Hertea; seriind în 

acel zapis cum a dat şi a miluit Onciul a sa parte 

de ocină din Pomârla, partea lui Boldur, sfintei mă- 

năstiri Pandocrator, care a fostz idit'o Toader Moghilă; 

şi alte zapise au arătat cum au vândut călugării la- 

tălui lor Cazacu acea parte din Pomârla, tocmai 

partea lui Onciul Motoc, partea lui Boldur, Şi aşa au 

aratat Ionaşco şi Vasile cum a cumpărat tatal lor 

Cazacul partea lui Onciul și partea Herţei din satul 

Pomarla, iar noi judecat-am după legea țării şi aşa 

um aflal ca să nu aibă fiii Cazacului nici o treabă 

cu partea lui lonașeo Hertea, de oare-ce Onciul 

n-a dat sfintei mănăstiri partea Herei, ci locmai a:
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dat a sa parte, partea lui Boldur şi călugării au vândut 
partea Herţei. dar au vândut tocmai partea lui On- 
ciul Moţoc câtă i-a fost lui daruită partea lui Boldor, 
pentru aceia lonaşco şi Vasilie, fiii Cazacului au rămas 
din toata legeu ţării; iar mai sus zisul lonașco 
Herţea s'a îndreptat și şi-a pus lui ferăe_în_vistia- 
rul domovese, ca de acum înainte să nu aibă a se 
mai judeca pentru această pricină nici odănaoarâ 
în veci. Şi întraceslea iaraşi dam şi întărim mai 
sus scrisei slugii noastre lui lonașco Herţea ale sale 
drepte ocini și cumpărături din acelaşi sat Pomaărila, 
care le-a cumpărat el de la rudele lui, cum cu mare 
credință ne-au aratat adevărate zapise de credintă 
de la toate neamurile lui, care şi-au orânduit a lor. 
părti, facute înaintea noastră cu mulți oameni buni, 
un zapis a arătat de la lonaşco şi Gavril Heleuski, 
cum i-a cumpărat toată partea lui de ocină câtăi 
se va alege cu 9 taleri bătuţi, all zapis de la Danic 
și Cernauca fii lui lon Halenski, cum a cumparat 
toată parlea ce li se va alege, cu 5 zloți bătuţi; 
alt zapis de la Stefan Zuba, şi de la femeia lui Io- 
naşca, scriind cum a cumpărat partea lor toată, 
câtă li se va alege cu 9 taleri bătuţi, și iarăşi alt: 
zapis de la Măuăila fiul Petricăi, scriind cum a cum: 
părat toată partea lui de ocină câtă i se va alege 
pentru 9 taleri bătuţi, și iaraşi alt zapis de la Io-. 
naşeo Herţca, unchiul lui, fratele tatalui său, Simi- 
on Hertea, cum a cumpărat de la dinsul toată 
partea lui câtă i se va alege pentru un cal şi un 
bou, şi nişte oi bune; aceste mai sus scrise toate 
bărțile de ocină câte mai sus scriu din sat din 
Pomărla, le-a cumpărat lonaşco Herţea fiul lui Si- 
mion Herţea cu ai săi drepţi bani, de la toată se- 
mintenia lui. care mai sus scrie, din vatră de sat, 
șI din câmp, şi din pădure şi din trapă şi dia tot 
venitul. Deci noi cum am văzut aceste adevărate. 
zapise, am crezut şi de la noi am dat şi am întă-
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rit slugii noastre lui lonaşco Herţea, cum să-i fie- 
lui dreaptă ocină şi cumpărătură şi uric şi întări- 
tură cu toate venilurile neruşeil nici odănăoară în: 
veci ; şi altol să nu se amestice. 

* In laşi la anul 7146 Ghenar 26.. 

Insuşi Domnul a poroncit Șaidir 

Acta Saraga. laşi. VII, 241. 

CCVI 
7146 Inmie (1, Iaşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte împărtala ce- 

şi-au făcut intre ei, luând Bogza călngărul moșiile din ţara de sus şi 
sora lui. Lughina moşiile din tara de jos, 

+ Huw Bacuqe BotgoAa. ROXIE MACTIIO POCNOAApA SEMAU: 

Moagagckon. we npinaourt pa aan n pia, Bzcem ca- 

ekroa Hamu, Forsa kaaSrep. n ca cecrpa ero doru. n. 

ca BH8 | kwge HX Hu A9TOKMHAHCA 84 HX AOBBOH BOA, Aa: 

Azpuru Borsa kaaSreg zeu | cuon npagin Wriinu n Ab: 

AHHH. W'TO Hatatom $ EHuIHou Beau, a ceerpa ro | Aornua. 

H CA BHSUM CLONA, AA HAMAIOT ABPXATH THX B2CH Mpa-. 

Bin Wrhtin saako | BZAZT Win  hataau. S ACan'ku Beata, 

OE MHUIEA POCNOACTBAMU, H Hâk HE BBALT, 

5 tac abhr apus tn ai, 

Gaaa rocnoAnna Bea'ba 

Lanpua Mareramu Bea AOrder vuna IAnaku: 

Io Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn: 

țarii Moldaviei; adică au venit înaintea noastră şi 

înaintea a lot sfatul nostru Bogza călugăr Și cu 

sora lui Loghina, şi cu nepotii lui, și s'au tocmit 

de a lor bună voe să stăpânească Bogza calugăr: 

toate ale sale direpte ocini şi moșii, ce are în țara» 

de sus; și sora lui Loghina Şi cu nepoții săi să 

aibă a stăpâni asemenea toate direptele ocini câte-



"vor fi ei având, în ţara de jos; aceasta scriem Dom: 
niia mea şi allfel sa nu fie. 

In laşi la anul 7146 Luvie (7 
Insuși Domnul a poroncit 

Gavril Maleiaş vel logofat a învăţat "Ianaki 
Acta grefa Curţii de Apel, Iaşi. Surete VII, 107. 

CCVII 
7149 Oct. 12. Iaşi. Vasile Vadă dă şi întăreşte lui Vasile "Corlat uricarul cumpărătura ce a făcut in Turbăteşti de la nepoţii lut Gh. Duraleu 3 părţi din 5 cu 45 zloți, şi o vie şi o prisacă eu: rățită cu 25 zloți. 

lo Vasilie Vuevod, cu mila lui Dumnezeu Domu 
tarii Moldaviei ; iată a venit înaintea noastră şi îna- intea tuturor boerilor noștri moldovineşti a tari şi a mici, Vasile şi fratele său Sava şi Costantiu şi sora lor Urâta şi Nastasia, toți copii şi nepoți lui Duraleu, de a lor buna voe de nime siliți nici asu- priti şi au vandut a lor dreapta ocină şi cumpăratură, ce a avut tatal lor Ghiorghe Duraleu din jumatate sat din Turbăteşti, din partea din: sus, ce se îm- parte în 5 părti, din acea jumătate de sat 3 părti, din diresele de cumpârătură de la Eremia Voevod, acele le-a vândut slugii noastre lui Vasile Corlat dia şi cumnatului său Danaila şi lonaşeo, pentru 45 zloți batuti, şi iar a mai văndut slugii noastre mai sus scrise Vasile Corlat diac deosebit de cumnaţii Săi (wr uiSpunoae sro), o vie cu livezi tot din acelaşi sat, şi cu loc de prisacă curaăţita (Tepegaeto,) pentru 95 Zloti batuţi. Pentru aceia şi domnia mea cum am văzut a lui de bună voe toemală şi plata deplin, şi domnia mea le um dat și întarit Slugii noastre lui Vasile Corlat diac ŞI cumnaţilor săi (wu$punom) D:- ăla şi Ionașco, acele lrei parți din satul Turbateşti partea diu sus, şi acea vie cu loc de prisacă, ce a fost cumpărato Vasile Corlat în deosebi, sa-i fie
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dreaptă ocină şi moşie şi uric şi întăritură cu toate: 
veniturile în vecii vecilor, i in da sea nea umișaet 
(şi altul să nu se amestece). u las vleat 7149 Oct. 12. 

Saam gospodina veleal 

Gavril” Mateiaş vel log. ucil Patraşco : 

Originalul slavon ; acta grefa Curţii de Apel din Iaşi 
(Surete VII, 57). 

— Ispisocul lui Vasile Vodă din 12 Oct, 7149, e în- 
tăritura zapisului de vinzare al aceloraşi vinzători din April 
8, acelaşi an. | 

Pentru îuţelesul acestui ispisoc iata legătura faptelor. 
Vasile Corlat diac, apoi cămăraş, ţinea în căsătorie pe 
Anesia, fata lLenei, soţia lui Sofruu stolnicul. Ileana era 
fata lui Pazăl şi nepoata lui lon Zane, frate cu popa Toa- 
cer diu 7003 (1495). 

Cumnaţi ai lui V. Corlat uricar se dau aceștia: Mă- 
ilă vatav de cărăuși, cu care Corlat are judecată în 1647 
Aug. 25 (Surete III, 92), Dănăilă care ţinea iu căsătorie 
pe Chelsia sora Avesiei. Din acest Dănâila 'se naşte Anghe- - 
lina, soţia lui V. Damian 3 log. tatul cronicarului Mol- 
dovei ; Al treilea cumnat e lonaşco. | 

Socrii lui V. Corlat erau rude de aproape cu Gh. 
Duraleu şi cu Toader Ikim, Marcu, Andronic şi Cazacul din 
Turbâteşti, deci cu părinţii vinzâtorilor. 

CCVIUIL 
7140 Mai 13, Iaşi. Vasile Vodă Lupul scrie lui Mierăuţă și 

Saulea de Procelnici îu pricina pentru o prisacă din pădurea mereu 
ot Turbăteşti între V. Corlat câmăraş şi popa Vlasie din laşi. 

lo Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 
tariii Moldaviei. Seriem domnia | mea la sluga uoas- - 
va la Mier(a)uţa de Procealnici şi la Saula] 

deacolea. dămuvă ştire ca sau pârât de fata sluga 

noaslia Vasilie | Corlat câmaraşui cu popa Vlasie 
ce targu de laşi pentrun loc de prisac ce au zis; 
sluga noastră ce scrie mai sus că acel loc | de pri-ţ 
sac uu fost descălicălur. bătrâna. lui Sofron iuri 
popa Vlasie | au zis ca iaste descălicătur mai bă-; 

lrână socrusău lui Hiratlon şi | şau pus popa stupii 
ucmu lăugă ata descălicalur bătrână | în paduri: 

m
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anereae. Pentrateaia dacă vei vedea carte domnii 
ineale | ear voi să socotiți cu oameni buni de va fi 
fostu acel loc descălecă | turi bătrâne lui Sofron. 
săşi ia popa stupii deacolea. de unde iau | pus 
-acmu iar de va fi fostu descălicătură mai bătrâna 
a lui | Hiraton să naibă sluga noastră ce mai sus 
scriem nice o treab | acolea cum veţi afla mai cu 
direptul cu sufletele voastre sa fa i ceti o marturie 
de la voi să daţi ştiri domnii meale. toe pişem. 

u las leat 7149 Mai 13. 
Saam gospodina veleal | 
Gavril Mateiaş vel logofat iscal Costantin 
Acta grefa Curţii de Apel, Iaşi. Surete VII, 104, 

| CCIX 
i 1150 Dec 14, Suceava. Zapis de împrumul prin care Ionașco 
“Herţea ia 10 galbeni de la Moisei din Dersea pentru a-şi plăti capul 'ŞI a pus zălog partea lui din Pomaărla. 

Adeca eu lonaşco Herţe. scriu şi martorisăsez 
cu cest zapis al mieu. săvgur prk mi | n'&. cum am 
luvat. dă ia Moisei. dăn Daărzaca. dovozet dă gal- 
bini. şi iam dat. dărepta | aeştii bani.a me diraptă 
weină. şi moşie de cumpărătură. ce sa va alege 
parte me | dan sata dzn Pomaărla. dan tanutul Do- 
rohoiului. cu tot vinitul. ce să | va găsi. den po- 
mete. şi dzu cămpăz, şi dan vatra satului. şi dan 
hăle | ştee. şi eşti (eipin). bani am luvat. dz la Moisei 
dan Derzazca şi iam dat. la nzvoia me. şi | miiam 
platit capul. şi aceşta ban. am luvat, în taragz în 
Cernăuţ în casă la | şoltuzul, şi au fost şoltuzul cu 
12. părgari. şi întri. pr'buiţ. anume pop | lon. cel 
domnescz. şi pop Ihnata. Tatuș. şi mulţii owini buni. 
bătrini. dan | targa dan Cernăuţ. anume. Ştefan 
Unguran. şi Aleesa, şi Lazor. şi Aleesa biv şol |
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tuza. și dzrepia mai mark credinţă. şi tărie. am 

pus și pecetik | târgului. la acesta zapis ca să știe. 

pis u Suceav vlt. 1150 Dec. 14. 

az lon armaş, lonașco Herţe, ia Grigorie dia- 

con. az Costea aprod iscal că am fost martur, pis 

Gligorie diiac iscal. 

Acla Şaraga, Iaşi. Surete VII, 275. Mai sînt şi 9 pe- 

ceți în fnm. 

CCX 
71(502) Dec. 18, Iaşi. Cartea lui Vasile Vodă Lupul pentru păra 

dintre Mihalcea şi Cozmiţa fraţi şi între Arhip de Danăeşti; să li se 

dea zi de divan. 

lo .. . Voevoda cu mila lui Dumnezeu Domn 

țarii Moldaviei. pişem sluzea | naș... copuia. dămuti 

ştire că . . . înaintea dom! niei meale sluga noas- 

tra Mihalcea... Cozmiţa fratele lui | pre Arhip de 

Dânăești. zăcand că le ţine el ocina |..... dreaplă i 

„a în 6... Tazlăului. dirept aceaia dacă vei vedea 

cartea | domnii meali... deci tu să aibi a opri pre 

Arhip dintraceale mo | şii a lor... săi dai zi..să vie 

să stea la divan înaintea dom | niei meali, şi să aibă 

uşi aduce şi direasele de la cine | ceu cumpărat. să 

le areate. înaintea domnii meali. lac | de se znaet 

i ac ne ucinite (aşa să se ştie, şi alife sa nu faceți). 

u las leat 7i . . Dee. î8. 

gospodina rei 

Acta Gh. Strat. Bacău. Surefe VII, 43. Pecete în luş roş. 

CCXI 

1150 Mart 5 Iaşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte „lui Lupaşeo 

Bucium daniile şi viuzările făcute în Vivoroabi de lu Irimia Feacşia, 

Zămărdac şi alţii, 

lo Vasile Voevod. cu mila lui Dumnezeu Domn 

țării Moldaviei, a venit înaintea noastră Irimiia 

Feacşea de a lui bună voe.... A dat a sa dreaptă . 

ocină şi moşie un loc de prisacă ŞI cu 6 pământuri
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(uuecr HuR) în tarină şi cu livezi şi cu fânaţe, în ho- 
tarul satului -Vivoreani, în Putna ... slugii noastre 
Lupaşeo Buciuin stolnicul. să platească capul unui 
fiu al său care au furat niscai oi de la Toader din 
Boţeşti. şi de fața. asemenea au mai venit înain- 
tea . . . . Zămărdac cu femeia lui de a lor bună 
voe şi a vândut partea lui din Vivoreani şi cu cu- 
rături (wunwenie) şi cu făneţe tot slugii noastre Lu- 
pului stolnic cu 20 lei bătuţi (leucove bitih). Şi ia- 
răşi au mai venit fiii Saftei de a lor bună voe şi a 
vândut 2 nive în țarină în acelaşi hotar, iar slugii 
noastre de mai sus cu 3 lei bătuţi. Deci noi vă- 
zind . . . am dat şi am întărit slugii noastre lui 
Lupaşco Bucium stolnicul pe o prisacă în satul 
Vivoreani cu livezi şi cu fânaţe și cu curături (ociş- 
tenie), ca să fie lor şi de la noi drepte ocine şi 
cumpărături și întărituri cu toate veniturile. Iu da 
se rea umişaet (altul să nu se amestece). 

u las vleat 7150 Marit 5 dui. 
Gavsil Mateiaş vel logofat + Dimitrie 
Orig. slavon, acta grefa Cuiţii de Apel laşi. Surete 

VII, 64. | 
— AA Băllă4THTH TAARĂ FANS cHNZ EA uro Skpaa Hk- 

KHY WBun=să plătească capul unui fiu al său ce au furat 
nişte oi. Irimia Feacşea avusese un fiu, cure furase niste 
oi; fiind prias a fost pus la îiuchisoare. Cum crima şi tăl- 
huşagul se plăteau, deci se puteau răscumpăra.  Neavrnd 
cu ce plăti, se hotări să-şi vinză 6 păminturi (nu&s) din Vi- 
voreni lui Lupaşco Bucium stolnicul, cu condiție să pla- 
tească el capul fiului său.— Curâtură=wunuienie, 'PepeRase, 

CCXII 
, 7152 Aug. 1, uşi. „Vasile Vodă Lupul dă carte lui Patraşco. - Ciogolea biv logofat să-şi ție partea sa din Pemărla, a treia parte. 

lo Vasilie Voevoda, bojieiu: milostieiu gospodaraz 
zemli Moldavscoi. datam cartea domnii miale credin- 
cios boiarinului dumnii meale lui Pătraşco Ciogo- 
lea ce au foslu logofalu sa fie tar(e) şi puternie 

„cu carle dumni mele a opri şi a tine a treia parie de'
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satu de Pomârla. care parte au văndutu lui Groza 

ficiorul Zahariei şi Simion Lupan şi Dumitru gine- 
vile Boghiului ; aşijderile din stâlpul  Stafie au 

vandut popa Gheorghe și cu fratel său. Andronic 

au vândutu ei lui Isac Balicai hatmanului cel mare 

și zapis pre aceia a treia parte de satu de Pomârla. 

iar de va părea cuiva cu st(rjambul să vie de faţ(4) 

înainte dumnii meale săşi întrebe săşi aducă direas 

cine ce va ave. toe pișem gospodstvami. i nac ne ucini- 

tea. (Aceasta scriem Domnia mea şi întralt chip să 

nu faceti). u las vleat 71592 Aug. 1. 

Acta Şaraga. laşi. Surete VII, 226. 

CCXIII 

1153 Sep. 16. Iaşi. Cartea veliţilor borri prin care întăresc 

lui Neniul vornic de gloată danie ce a primit Hrizea şi soţia lui 

Vambulu sora lui lanachi postelnic 2 sate pe Putna: Ulmenii şi Diecii. 

Ero a3 TOAEpauiko Bâa aorober. un Tanrogie BphkE REA 

AEVpRUK Avant BEMAH. H Papua XeTman || n Toata BEA ABYp- 

HHK Biuinka 3emMan. LwpAakie BEA CNATAp. H Vuwprie BEA uau- 

nas H || IOpra Bea ancrkpnur, n Bacnaie Han Bea meatannu'Ep, 

n Ilgaau Bea Kaukp. n Parw&nu,. || eropin awroer. n Lniprie 

Tperiu awrober. Hi TOAEpauko. H Kocranruu Woroak. n || Ba- 

cuais Poulta n Puwprie Monok. ARVPHHI PAOTHIH. 4 HHHY BO- 

Akpi. wT ABRVp roeNCAHHZ £ro MHAWCT, || we npinaoun npka, 

Hamu. Xpustk n ca numi ere, RamEraa. cecrpă NOROHHArO 

TĂnaxie || EH& BEA NOCTEAHHK. 119 HX ACEPOR BOAEX. HEKRHM HE 

NOHEKAEHHI.  AHHNPHSEAOBAN H  AdAH || n noăagoaan HK. npăga 

WTHAHV,. H Aaanie. uT6 WR HMat. WT BHUINHCĂHHATO || noxou- 

nare. Take N9€TEAHHKA. VETEAPTĂĂA uaer wr cea0. Samtni, 8 

goascm Aznviwnot || na pkuk BOTHOH. Că MECTO 34 MARH, H 

CE BEC NPHXOA. UTE TA. WETEBPTAĂ. | uacr Ba ceao BHA9 kv- 

nene.  IĂnakie NOCTEHHK. WT lwn cv AVAH'Tpaa. BHVK. |] 

SAMANVA. WP HCIIpHBHALIA. UTE uMĂai WT Ba KVUEKHO. WT Iwu 

SOtBOA, hi TH | Aaa n NSAApORAA. "TPETAA WacT WP CEAA 

Airauk... uro €CT Năki%. HA Bona || $ BOAEET Aanvuinen. c& 

azckm AOXOAOM. UTE BHE KVNEKHO Tdnakiei _ncereaHHE, || wr 

Surete şi Izvoade V 
30
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Pachaic Aparau, Toa Aaa H NOAAPORAA  WIIH EA 34 Avurk. 
nân Îdnakie nec. || Epar -n npitareate, nana. n Hluica ARep- 
HH& PAOTHIH. Hap'BAeHie uTo HAane WHH || etpinăte Aaai Ra put. 
Hknia ARopunt. Ho au AR SHAEXOM HE AOBpOROANCE ToR- 
Me || un aaanic u AAPOBANIE H WT Hac EWpeX CATBOBHLOA ere 
anaceru. Hkniba ABSpuuk. |! cita UAUI NHCANIE EHTH EA 34 Rkp- 
Hocri u Hă Beaika BEpă. ui kpknocr. || nocraRnkea Ham ncuar 
H c4 Hătu păRi NoAnneaţem. n a3 Fupwn ca. 3haru ca. 

„vw tac. BAPw F3pur. cen. si 
“TOAEpaulRo BEA awroder, Spre Akopunk. Lakpna NET MAN 

a8- Toma BEA AKOp. HCKAA, 43 IOpra Rea nner. nexaa. a3  I0p- 
MAKH Bea cnarăp, 43 hachais Ban Bea Meatannuap, aa Paroknu, 
Uekan awrder, aa Racnait Ponta gopu., a3 ToArpautke ABop. 
HCKaA. 

Adică Toderaşco vel logofet şi Gligorie Ureake 
vel dvornic ţării de jos, şi Gavril hatman şi Toma 
vel dvornic ţării de sus, si Iordachie vel spatar. și 
Gheorghe vel ceaşnic, Şi Iorga vel visternic, şi Va- 
sile Ban vel medelnicer, şi Iarali vel clucer, şi Ra- 
coviț logofat al doilea şi Gheorghe logofat al trei- 
lea, şi Toderaşeo şi Costantin Ciogolea şi Vasilie 
Roșca și Gheorghe Motoc dvornici de gloata, și alți 
boeri de la curtea domnească a milei sale; adică 
au venit “înaintea noastra Hrizea și cu cneaghina 
lui Vambula, sora răposatului lunachi biv vel pos- telnic, de a lor bună voe de nimeni siliți nici înva- 
luiţi și au dat şi au dăruit a lor direapla ocină si daanie ce ei au avut de la mai sus scrisul răpo- sat lanachie postelnic, a palra parte din satul U/- menii în ţinutul Lăpuşnei, pe apa Botnei, cu loc de moară și cu tot venitul, care acea a palra parte de sat a fost cumparătură lui lanachi postelnicul 
de la Ion fiul Dumitrei nepot Ulmanului din direse 
ce au avut de cumpărătura de la lon Voevod; şi latăși au dat și am dăruit a treia parte din satul Diecii care este iaraşi pe Botna în ținutul Lapuş- nei cu toate veniturile, care a fost de cumpărătură
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iui lanachi postelnic, de la Vasilie Drăgan, aceia 
au dat şi au dăruit ei pentru sufletul lui pan lanachi 
postelnic, fratelui ei prietenului nostru lui Neaniul 
dvornie de gloată; dresele ce au avut ei le-au dat 
încă în mănule lui Neaniul dvornie'; deci noi cum 
aim văzut a lor de bună voe tocmală zi danie şi 
dăruire şi de la noi încă am facut milei sale lui Nea- 
niul dvornie acest al nostru înscris să-i fie lui de 
crediață, şi spre mai mare credinţă şi întărire pus-am 
pecetea noastră, şi cu mâua noastră am iscâlit, şi 
eu Tiron am scris să să ştie. 

în laşi la anul 7153 Sept. 16. 
Toderaşeo vel logofat, Ureache dvornic. Toma 

vel dvornie iscal, Gavril hetman, az lorga vel vist. 
iscal, az lordachi vel spatar, az Vasilie Bau vel 
medelnicer, az Răcoviţ Cehan logofăt, az Vasile 
Roșca dvornic, az 'Toderaşeo dvornic iscal. 

Acta- Şaraga, Iaşi. Surete VII. 47. 

CCĂIV 
715% Ghenau 12, uşi. Zapis de întocmire între Dondea de 

Giuleşti şi C. Macri penteu paguba unui cal plătindul cu un b:u. şi 3 lei, 

Adecă eu Dondea de Giuleşti mărturisescu cu 
acest zapis al mieu cum am avut gâlceavăa cu Pe- 
trea Kicer şi cu Constantin Macri şi cu alţi oameni 
a lor carii au moşie la silişlea Olobotcei cei lângă 
Giuleşti pentru. un cal ce miau luat de acolo din. 
fâneaţă şi miau stricat calul deci ei mi lau lepădat. 
Eu nam vrut sal iau şi au perit calul lăsat în lume. 

Deci am pârât la Vodă și neau mânat la oameni 

buni la Giuleşti şi neam luat zi în doao rănduri şi 

ei tot nau venil. la zi nici odată ce apoi am găsit 

pre Constantin Macri și lam rămas dinaintea iegei. 

După acea mam tocmit cu Constantin și mi sau 

platit calul şi miau dat uu bou şi trei lei bani gata 

denaintea a mulţi slujitori. anume: Gligoraşco Jora
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şi Maftei Saăpotean şi Arsenie Dobreuchie şi Con- 
stantin Mirăuţ şi Fleşco Durac şi alţi mulţi voinici 
de curte. De acmu înainte să nu aibă pără de mene 
pentru acel cal: nime de oamenii lui Constantin căci 
mi sa plătit calul şi cărți şi hartii ceam avut pe 
dânşii de ramas încă i leam dat toale la Constan- 
tin ca sa se ştie şi eu B.... am scris. - 

u las leat 7154 Ghen. 12. 
+ Dordea, Maltei (m.p.), az Durac iscal, az Cos- 

lantin iscal, Arsânie Dobrenki iscal, az Gligoraşco 
Jora iscal, Ghiorghie iscal mam prilejit, az Feleş- 
tean iscal, az Vasilie iseal prilej. 

Acta Șaraga, Iaşi. Surete VII, 255. 
— Zapisul nostru vorbeşte de pretul între boi şi cai. 

Totdeauna cai au fost mai scumpi. Pentru unul sau doi 
cai dați in slujba tării sau a domniei se putea căpăta câte 
o moşie întreagă. In Muntenia Domnia încasa 0 dare de ca! la orice vinzare de moşie. In Moldova gloabele cătră curtea domnească se încasau în boi: 6, 12 ori chiar 24 oi, do- vadă că în Moldova vitele cornute erau mai malte decăl caii. 

CCĂV 
Fără veleat. Mart 30 (prope 7154). Zapis de întorsătură psn- tru o vie în preţ de 8 lei, ce au dat. Macri lui lonaşco din Feteşti. 

___ Adeca eu Ionaşco din Fetești scriu şi maărtu- 
viSescu cu cestu zapis al meu cum mam toemil cu 
dumnealui cu Costantin Maeriki eu 0 vie ceam a- vut deci miau dat 8 lei întracea dumnealui au în- torso vie deci eu lonaşco mam apucat de am tras 
in doao săptâmâni sai duu banii iară de nu vor hi bani la zi sa bhie prea tocimala cea dintăi ce sau 
tăcut. dumnealui zapisul. să mai de precum sau toc- mit şi saşi ție dumnealui moşie. dinaintea dumisale lui Gheorghe părealabul ot Harlau sau facut acestu zapis să sa ştie. Mari 30, 

Acta Șaraga, Iaşi, Surete VII, 956,
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CCXVI 
715%" Iuuie 15. Cudreşti. Zapis de vinzare prin care Tiganaş 

Băgău vinde cu 8 lei lui Patraşce Clineş partea lui din Cudreşti dând 
aldâmaşul în casa lui popa Hilip din Cudreşti. i 

Adec eu Țiganaş fetorul lui Băgau 'de toltani. 
scriu şi mărturisăscu cu cestu zapis al meu | cum 
de, bună voa mea de nime nevoit. nici asuprit. ce 
de bună voa mA. am văndut a mea | direupta weina 
și moșie. ce să va aleage partea mea. din sat din 
Cudreşti. şi | din gosani. şi din Suseani. ce iaste pe 
Bahluet. 4 ţinutul Carligaturei. a&asta w am | văn- 
dut sămințenielor meale. lui Pătraşco. şi frăţinisău 
lui Tofan fecorii | lui Clineş de Cudreşti. dereptu. 
wplu lei bătuti. şi a tocmala noastră au | fost. Ilea 
de Cudreşti. şi Coste de Madraăjeaci. și Paval de a- 
colea. şi sau | băut aldamaşul ş casa lui Hilip. şi 
mai pre mare credință am iscalit și neam pus pe- 
cețile. ca să le fie de credinţă. până şi vor face şi 
zapis domnescu | să s ştie. şi Stănasie de Cudreşti. 
şi Costantin Firojie de -Şoronești şi Kirila Calcul 
de Bălțați să s ştie. nuc $ Bvapaun 2 poa Xnann. 
(scris in Cudreşti în casa lui Hilip). 

| It spuna, ton, di AHz 

Acta bis. Talpalari. laşi. Surete VII, 144. 

CCXVII 
Fără veleat (cătră 7155 2). Zapis de vânzare prin care Maria 

iui Pavăl din Muncel vinde cu 40 lei partea ei din Nisporeşti IniT. 
Bâtiman. 

Adecăa eu. Marie. fata. loi Pavăl din Moncel. 
de nimeae silită. ce de bonă voe me. am văndot 
ame dereaptăa ocină şi mosie. din sat din. Nespo- 
reşii. şi o am văndolo. fratelui nostru loi Toader 
Batiman şi eam vândut derepto patro zet de iei 
bătoți şi em dat bani gata. şi această toemala sau 
facot dinnainte lui Tanasie de Borceşti. fratele Dia- 
conului şi lonaşeo ot Miteşti şi lui Flandi din Nego- 
ești, şi Toader ot tam şi lon Boghiul ot tam şi
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Gligore Dabija ot tam și alti oameni buni ce sau 
prilejit. 

ț Flanda, ț Toader, + Koslantia sin Toader, 
+ Tănasie, ț lonaşco, + Matei, + lon, ț Gligorie, 

+ Maria fata lui Paval, az lonaşco iscal. 

Acta d-na Roseti. Iaşi. Surete VII. 414. 

CCĂVIIL 
17155 lulie 8. Iaşi. Vasile Vugă serie carte lui Îlie Arapulbiv. 

spatar să pună zi de 2 săptămâni lui Cazan fiul'ui Gherman şi Buh- 
măteşiilor să iasă din Nisporeşti ocina lor flind vândută de tatăllor 
tatălui lui Seachil stolnicul încă de supt Eremia Moghilă Vodă. 

lo Vasile Voevoda bojiio milostiiu. gospodar zemli 
moldavscoi. scriem Domnia mea la sluga noastră la 
llie Arapul ce au fost Spalar. dămuţi ştire că sau 
parăt de fata înaintea Domniei meale boerul nostru 
Seachil stolnicul cu Cazan  ficiorul lui Gherman şi 
cu Buhmateştii și cu alte semintii a loru pentru o 
parle de ocivă din satu din Nisporeşti ce iasle pre 
Moldova la ţinutul Sncevei zicăndu boiarinul nostru 
Seachil stolnicul că o au cumpărat ace parte de o- 
cină părinții lui de la părinţii acestor oameni ce 
iaste scris dintr'un uricu de la Irimia Voda, iar Ca- 
zan şi cu Buhmaăteștii şi cu Lazăr şi cu sămentia 
loru au zis că nu iaste văndută ace parte de ocină, 
deci domnia me nam crezut ce am căutat şi dere- 
sele boiariului nostru ce mai sus scrie şi am aflat 
că este direapta cumparătura ace parte de ocină 
din Nisporeşti boeriului nostru lui Seachil stolnicul 
de la părinţii acestor oameni ce sunt mai sus scriși; 
Pentru aceia dacă vei vede cartea domniei mele, 
iar tu să' le pui zi acelor oameni în doao săpta- 
mâvi cum iaste legea ţarei sa iasă din satu din 
Nisporeșşti, depre ace parte de ocină, iar de nu vor 
eși pănă în doao săptămâni, iar tu să le risipeștii 
casile şi săi scoţi, din satu depre ace ocina sâsă
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ducă aiurea unde vor ave altă ocină pentru că iau 
ramas. aceasta scriu eu domnie me întralt chip sa 
nu faci... u Ilas leat 7155 luli 8 dui. 

Saam gospodina veleal 
Chirilă 

Acta d-na Roseti, laşi. Surete VII, 400. Pecete tuș roş. 

CCXIX 
7155 Juli. 16, laşi. Vasile Voda Lupul serie lui lie Arapul 

biv spatar cum să pue zi satului Nisporeşti să vie la divan peniru 
a se judeca en Seachil stolnicul care a plătit 2 morţi de om po Nis- 
poreşti supt Ştefan Vodă Tomşa. 

lo Vasile Voevoda. bojiiu milostiiu gospodar 
zemli moldavscoi scriem doninia me la sluga noas- 
iră la lie biv spătar, damuţi ştire ca domniei 
mele sau jăluit boerinul nostru Seackil stolnicul 

pre Cazan din Muncel zicând înaintea domniei mele 

că sau facutu doaw morţi de oameni în zilele lui 

Stefan Voevod pe hotarul Nisporeştilor. deci satul 

Nisporeştii, au avut călava nevoe de ia Pomnie iar 

Cazan şi alte semintii a lor sau lepădat deau zis 

ca nare ocină dispre partea poalei luncii, ce sau 

lepadat ; iar satul Nisporeştii văzând atâta nevuie 

de la Domnie au plătit acele doaw morți şi au zapis 

- facut la mâna lui Cazau, cum au plătit ei satul 

Nisporeștii acele doaw morti de om, pentraceia 

dacă vei vedea cartea Doimniei meale, iar iu să le 

dai zi cu salul Nisporeștii să vie să stea de fata 

înaintea Domniei - meale şi să aducă şi zapisul şi 

intralt chip să nu fie. | 
u las leat 7155 lulie 16 

Saam gospodina veleal. 

Acta d-na Roseti. Iaşi. Surete VII, 745. Pecete tuş roş.
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CCXX ai 
7156 Ghena» 25, Iaşi. Vasile Vodă Lupul dă şi îniăreşte lui 

Ursu şi Pâtraşco, ficiorii lui Botez o jerebie din satul Sălişte pe Şo- 
muz, căpatată danie de la Toader Tuvie. 

Suret de pe ispisoe vechiu pe sârbie de la Vasilie 
Voevod, scris de lanachi Plop în laşi, din leat 7156 Ghe- 
nar 25. 

Precum au venit înaintea noastră şi înaintea 
tuturor boerilor noștri a Moldovei a mari şi a mici 
slugile noastre Ursu şi Pătraşeo feciorii lui Botez 
din Giurgeşti, cu un zapis de maârturie de la mulţi 
oameni buni, anume Condrea din Selişte, şi Vasile 
Roşea şi Neculcea şi Irimie ot tam și Ion Bercea 
din Corni şi Gligore din Mereşti şi Toaderită şi 
Ionașco din Giurgeşti şi alţi mulţi oameni buni aşa 
scriind şi mărturisind întracel zapis, precum au ve- 
nit înaintea lor Toader Ţuvic şi cu femeia lui Nas- 
tasiia din Selişte şi de nime siliți nici asupriţi ci 
de a lor bună voe au dat şi au daruit dreaptă a 

“lor ocină şi moşie, o jerebie de moşie din salu Sa- 
leşte de pe Şomuz, aceea o au dat şi o au dăruit 
slugilor noastre de mai sus numite Ursului și lui 
Pătraşco feciorii lui Botez, cu poiane păn la apa 
Sucevei şi cu vad de moară Şi cu pomi şi cu tot 
venitul ce va fi pe acel loc. Deci dumnia mea dacă 
am văzut zapisele cele adevărate am crezut, drept 
acea și de la noi, am dat şi am întarit mai sus nu- 
mitelor slugilor noastre, Ursului şi frăţinesău lui 
Patrașeo feciorilor lui Botez pe acea de mai sus 
numită ocină o jerebie din satu :Seliste pe Şomuz 5 
cu vad de moară în Şomuz ŞI eu poiane pănă la 
apa Sucevei şi cu pomi şi cu tot venitul, ca să le 
fie lor şi de la noi dreaptă ocină şi danie şi inta- 
vilură lor şi fiilor lor nepoților şi strănepoţilor lor 
nestrămutat nici odinioară în vecii vecilor şi altul 
să nu se amestice în potriva carţii noastre aceşlia. 

Ivsuşi Domnul au poroneit 
„Acta Şaraga Iaşi. Surete VU, 133. Tălmăcil în 1803 lunie 26 de polcovnicul Paval Debrici ot Mitropolie. 

 



— 313 — 

CCXXI 
7158. Febr. 28 Iaşi. Vasie Vodă întăreşte lui Corlat uricarul 

cumpărătura sa în 'Purbăteşti, a patra parte, cu 9 lei de la nepoții 

lui Andronic. i 

Io Vasilie Voevoda, cu mila lui Dumnezeu Domn 

țarii Moldaviei. lată au venit îoaintea noasiră Şi . 

înaintea boerilor noştri ai Moldovei a mari şi mici 

sluga noastră Gligorcea şi cumnatul său Dumilraşco 

cu femeile lor Crotanea şi Ana. fetele Copacianului, 

nepoatele lui Andronic din Țurbăteşti ot Cărligătura, 

de nime silite nici nevoite şi au vîndut a lor dreaptă 

ocivă și cumpărătură, a strămoșului lor Andronic şi 

din ispisoe de cumpărătură, ce lau avul Andronic de la 

Irimia Movilă (moanan) Voevod din partea lui Andro- 

nic a patra parte dir vatră de sai şi din câmp, şi din 

fănaţ, şi cu loc de iaz și cu tot venitul ; (regeste) aceia 

o vinde slugii noastre lui Corlat uricarul cu 9 lei 

(levcovi) zi s'a platit deplin acei 9 lei în mănule lui 

Gligorcea şi Dumitraşco şi a femeilor lor fetele lui 

Copacean. ... pentru aceasta săi fie şi de la uoi 

dreapta ocina și cumpărătură cu toate veniturile, 

şi neme să nu se amestece. 
u las veleat 71571 Febr. 28. 

Saam gospodina veleal 

'Poderaşco vel logofat ucil Florea 

Acta grefa Curţii de Apel, laşi. Surete VII, îî3. 

Originalul slavon. Pecetea în ceară bine păstrată: 

- Iu Bacnait BOEBOAA EI MACTII PENApBA BEMAH MOAAARCKCH 

+apma=—1633, cap de bou.— Andronic strămoșul vîinzători- 

lor era frate cu Marco şi Jakim, şi aceşti 3 fraţi cumpă- 

rase satul Turbăteşti supt Eremia Movilă Vodă. Urmaş a- 

ceslui Andronic se dau: Copăceanul, care are 2 fete Ara 

si Crotanea măritate cu Gligorcea şi Dumitraşco.
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CCXXII ' 
1157, Iunie 2, laşi. Vasile Voda Lupul dă şi întăreşte lui 

Oancea şi femei sale Titiuna jumătate sat din Turbăteşti, partea din 
sus, partea din jos fiind vândută lui Vasile Corlat. 

lo Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu Doman 
tarii Moldaviei, iata domnia mea am dat şi am în- 
tarit noi slugei noastre lui Oancea și femei lui Ti- 
tiiana faia lui Toader, nepoata lui Iakim şi Marco 
şi Andronic din Turbateşti ; şi iarăşi am dat şiam 
întarit noi și slugii voastre lui Mihaila fiul... pe a 
lor dreaptă ocină și moşie, pe jumătate sat partea 
din sus din Turbateşti, care acea jumătate de sat 

„este dreaptă cumpărătură strâmoşilor lor Iakim şi 
fraților sai Marcului şi lonașcului şi Gheorgie şi 
iarăşi lui Andronic le este cumpărătură de la Ar- 
vasia fata Craăslei, nepoate lui Avraam; şi iarăşi 
de la rudele lor Dronta şi Maria şi Sora fetele lui 
Simion, nepoate lui Avraam, pentru 60 taleri ba- 
tuti, din ispisoc de cumpărătură de la Petru Voevod 
şi de la Iremia Moghila Voevod, iară însuşi Andro- 
nic a platit acea jumatate sat de plata, iar partea 
din sus a lui lonaşeo şi a lui Gheorghie a fost 
vanduta lui Corlat din acea jumătate sat ce seriem. 
mai sus din satul Turbateşti ce se va aleage par- 
tea lor. Pentru aceasta sa le fie lor 'mai sus scrise 
slugilor noastre Oancei şi femeii lui Titiiana şi Mi- 
haila fiul .... şi de la noi dreaptă ocină și mo- 
şie şi uric şi întărire cu toate veniturile acelei ju- 
mătaţi de sat din Turbateşti, dar fara acele părți 
ce se vor aleage partea lui Gorghici, ce sau fost 
vândut lui Vasile Corlat. Iar nimine altul sa nu se 
amestece. înaintea acestei carți domneşti. 

| u las vleat 7157 Iunie 2 
Saam gospodina veleal 

Toderașco vel logofat + lanaki Plop. 
Acta grefa Curţii de Apel, Iaşi. Surete VII, 108. Pe-
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cele ceară, se ceteşte : Iw Eachaje KOEEOAA. BE. Mr. 3. At 
+apM8. Cap de bou, cruce, lună, soare, sabie, buzdugan. 

— După ispisocul noslru proprietatea în Lurbăteşti a 
curs asttel. Pănă la Petru Schiopul erau proprietari în ju- 
mălatea din sus a satului 4 persoane, veri primari, Arva- 

siia (fata Cristei, vepoata lui Avraam) şi Dronţa cu Măria 

şi Sora (fetele lui Simion, nepoale lui Avraam). Deci câtră 
1550 era proprietar în toată jumătatea de sat—partea de 

sus—singur Avraam. Cele 4 temei îşi vând ocina lor la 3 

fraţi : lachim, Marco şi Andronic. Urmaşi Scestura parte 

vind ocina lor lui Corlat uricariul, parte o fac danie mă-:- 

năstirei din Dealul mare a lui Ion Hadămbul. 

CCXXIIL 

7158 Mart 21 laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Iordachie- 

vel visternie cumpărătura ce a făcut cu 120 lei în jumătate sat Co- 

tiugeni de la Anghelina. fata lui Patraşco Başotă vel logofăt şi soția- 

lui C. Stârcea biv parcalab de Hotin. 

Suret de pe ispiso: sirbăscu de la Vasile Voevod din 

veleat 7158 (1650) Mart 27. 

Adecă au venit înainte noastră și înainte a tu- 

turor ai noştri moldoviveşti boiari a mari şi a mici 

Angheluşa giupăniasa apoosalului Costantia Stârcei 

ceau fostu părealabu !a Hotin, fata lui Pătraşco.- 

ceau fostu mare logofatu şi de a ei bună voe de 

nime silita nici asuprită au vândut a ei driaptă 

ocina şi moșie ceau avut de la tatasău Patraşeo lo- 

gofat giumatate de sat Cotiugeni ce iaste pe Prut 

îo ţinutul Eşului cu tot vinitul şi cu tot hotarul. 

Aceasta au vânduto boeriului nostru credincios şi 

cinstitu pan lordathi marele visternie drept 120 

lei bătuţi bani gata și sau sculat dumnealui şi au 

plătit toţi deplin acei bani de mai sus serişi 120: 

lei bătuti în mănule Angheluşei fetei lui Patraşeo 

logofat, denainte noastră şi dinainte ai noștri boeri 

si poi dacă am văzulu de a lor bună voe toemală 

deplin şi de la noi incă am datu şi am întaritu bo- 

iariului Domniei mele credincios și cinstit lordache 

vel visternicu, pe acea mai sus pomenită giumătate.
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de satu de Cotiugeni cu tot hotarul ca sai fie şi de 
la Domniia mea dreaptă moşie şi cumpărătură şi 
uricu de întăritură cu tot vibilul neclatitu nici oda- 
Dăoară în veci și nime alţii să nu să amestece 
peste aceasta carte a domniei imel(e) şi singur 
Domnul au invaţatu şi este iscalitu de Toderaşco 
vel logofat şi scris de un Dumilraşco. lar acum a- 
cest suret di pe ispisocu sarbăsc lam scrisu eu Si- 
Mion Keşco Curicariul la veleatu 7270 Iulie 23. 

Acta Şaraga, Iaşi. Surete VII, 71. 

CCXXIV 
7159 Mari 24 Iaşi. Vasile Vodă Lupul dă şi întăreşte lui Ga- vril Coeris, ficior lui Jonaşeo Coeris, nepot lui Toader Cacris biv vel pltar stăpânire pe Pănureşti pe Moldova ot Suceava, dresele pier- zindu-le cănd năvala lui Hmiul cu Cazaci pănă la Plaiu. Ă 

Suret de pe ispisocul sărbesc de la Vasile Voevod din 
“veleat 7259 Mart 24. 

Precum au venit înaintea noastră şi înaiutea 
tuturor boerilor noştri ai Moldovei a mari şi mici 
sluga noustră Gavril Koeris feciorul lui Ionașco 
Kocris nepot răposatului Toader biv vel pilar cu 
mare jalobă şi cu multe inărturii de la oameni buni 

ŞI slugi domneşti şi megeiaşi de pe împrejur şi de 
la rugători noştri egumenul cu tot soborul de la 
sfânta mănăstire ce se numeşte Râșca. aşa arătând 
sluga noastră de mai sus serisa Gavril Kocris întru 
acele mărturii. Precum ca uricile ce le au avut el de laj 
Stefan Voivod şi dresul de cumpărătură de la însuşi 
domnia mea pe jumătate de sal de la Pănureşti p Moldova in judeţul Sucevei ce este lui dreaptă ocină şi cumpărătură de la nepoatele de soră a lui de la Merla şi de la sora ei Nastasia. acele urice şi drese 
toate au perit dintru aceasta mânăstire din  Râşca când au venit Soltan cu oaste Tatarască şi cu Hwmil hatman cu oaste Zaporojănească şi au pradat tara
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Moluovei pănă la plai. Deci domnia mea şi eu tot 
sfatul nostru dacă am văzut atâta jalobă și cu mare: 
mărturie ne-am  milostivit şi de la noi am dat şi 
am întărit slugii noastre de mai sus scrisă lui Ga- 
vril Kocris pe ace de mai sus zisă jumătate de 
Pănureşti pe Moldova dând semnele hotarului aces- 
tui sat pe unde au îmblat din veci. Şi de sar ivi 
la vro vreme acele urice şi dresuri ce au avut ei. 
de la niscaiva oameni să nu să crează ci să aibă 
a le lua de la dânşii sluga noastră Gavril. Precum 
acea să i fie lui şi de la noi dreaptă ocină şi mo- 

șie şi cumpârătură şi întăritură şi uric cu tot ve- 

nitul nestrâmutat nici odată în veaci şi altul să nu 

se amestece peste aceasta scrisoare a noastră. 

Gavrilaşco vel logofat | 
Sau tălmăcit de Gheorghie Evloghie dascal în 

anul 1780 Iulie 20. 

Acta Şaraga, laşi. Surete VII, 682. 

— Notă istorică : Când a venit Soitan cu oaste tătă-: 

rască şi cu Hmil hatman cu oaste zaporojănească şi au- 

pradat țara Moldovei pănă la plaiu. 

CCXXV | 

7481 Sept. 20, Iaşi. Stefan Patru Vodă dă carte de scutire 

viănăstirei Mesteacâv, a lui Gr, Haăbăşăseul biv vel vornic de orice: 

dare impărătească ori vlăidcească. 

[o Stefan Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu 

Domn țarii Moldaviei, dămuva ştire tuturor | sluji: 

torilor câţi veţi înbla cu toate slujbele domniei meale: 

la ţiou | tul Bacăului, pre catastiv.pe_cislă oare pre 

scrisoare, si lăsaţi |] în pace un diiacon şi patru 

poslușnici de la svâuta mănăstire de la Mastacan. 

unde iaste hramul sf. Nicolai, care iaste facuta | 

de credincios şi cinstit boiarinul nostru Gligorie: 

Habăşescul ce au fost , mare vorvie ca să fie în 

pace de dajde, şi de zloți, și de taleri și | de gal-. 

beni şi de sulgi şi de iliș. şi de alte daâri şi anghe-
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rii câte sintu pre alți mişei. în ţara domniei meale 
miei bueatele lor pentru | alţii să nu se tragă. iară 
-cine va face vre un val preste carte | domniei miale 

de mare certare va fi de [a domnia mia. Sim pi- 
-şem | i nac ne budet. 

u lasoh vleat 7184 Sept. 20. 
lo Stefan Petru Voevod 

Acta grefa Curţii de Apel, Iaşi. Surete VII, 112. 
Hărtie; pecete de ceară roşie: î Iw Grezan Iierpa Ro- 

EROAA. EX MAcTIK renApa BeMac MoaAagekon. Cap de bou. 

CCXĂVI 

„7181 Ghenar 17, Iaşi. Duca Vodă dă căştig de cauză Nasta- 
siei Păvăloae in pricina de pământ în Futileşti, pe Elan ot Fălciu, 
cu ficiorii lui Medelean călugărul. 

Iw Duca Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 
țarii Moldaviei, scriem domnia me. şi dam ştire cu 
această carte a domniei mele cum sau parăl de față 
înaintea domnii mele Nastasia Pavaloae de la Po- 
„Joreni sora Varvarei giupănesâi lui Stratulat slugerul 
cu Vasilie şi cu sorusa Marica ficiorii lui Medeleanu 
călugăriul şi cu nepoţii lui Varlau şi lonu peniru giu- 
matate sal de Futileşti ce iaste pre Elanu la ținatul 
Făleiului precinde părlile de Elan despre rasarit și 
apus zicându Nastasie Pâvaloae sora Varvarei giupă- 
vesăi lui Stratulat slugeriului înnaintea domnii mele 
cui acea giumătati de sat de Fulilesti iaste ade- 
vărata cumpărătură lui Stratulat slugeriul Şi giupă- 
nesăi sale Vărvarii de la Medelesnu călugăriul și au 
arătat şi zapis de cumparatura pre giumaătatii de sat 
-de Futileşti și ispisoc_„de-întăritura..de la răposatul 
Vasilie Voda. deci domnia me cu tot svatul domnii 
mele am socotit cum acele zapise sântu bune şi de- repte iar . Vasilie ficiorul lui Medelean calugarul şi 
“cu sorusa Mărica fata lui Medeleanu călugarul şi 

e
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cu nepoţii lor Vărlan şi ionu au zis înaintea dom- 
nii mele cum au vândut tatăl lor Medelan caluga- 
rul mai puţăn de giumătati de sat pentru aceea 
domnia me am socotit și am trimis ficiorii lui Me- 
deleanu călugăriul și nepoții lui cari scriem mai sus 
Varlabu şi lonu la oameni buni să poată mărturisi cu 
sufletele lor cum nau vândut Medeleanu călugărul 
giumătate de sat de Futileşii ci au văndutu mai 
pulinu şi după ce or mârturisi să şi giure cu su: 
fletele lor și atunci Nastasia Păvaloae sora Vărva- 
rei giupăneasăi lui Strătulat - slugeriul să ţie mai 
putăn de giumaâătate de sat pre cât or rădiea acei 
oameni cu sufletele loru şi diresele date Păvaloaeii 
sa hie întru deşertu. Deci Vasilie fieiorul lui Mede- 
lean călugărul şi cu sorusa Maărica şi cu nepoţii lor 
cu Varlan şi lonu, nau putut afla nici un om să 
giure sau să marturisască cum au vândut Mede- 
leanu călugărul mai puţăn de giumnâătati de sat de 

Futilești şi av adus Nastasia Păvăloae sora Vărva- 

rei giupănesăi lui Stratulat slugeriul și mărtutiile 

de la.... părealabul de Falciu şi de la alţi oameni 

buni cum au avut Stratulat slugeriul cu giupânasa 

lui cu Vărvara tot giumătati de sat de Fultileşti 

cumpaărătura adevârata de la. Medelean călugărul 

pentru aceea şi domnia me dacă am vâzut acea 

mărturie am crezut şi au rămas Nastasia Pavăloae 

sora Varvarei giupăneasa lui Strătulai slugeriul pre 

Vasilie şi pre sorusa Marica fieiorul lui Medelean 

călugărul şi nepoţii lor Varlanu şi Ionu dinaintea 

domniei mele şi a tot județul tării. Deci să aiba 

Nastasiia Păvăloae sora Vărvarei giupăneasăi lui 

Stratulat slugeriulu ași țane giumaătate de sat de 

Futilești ce santu la ținutul Falciului cu tot vinitul, 

iava Vasilie şi cu sorusa Mărica ficiorii lui Medelean 

călugărul şi cu nepoții lor Vărlan și lon sa naibă 

mai mult a pără nici a dobăndi pre Nastasia Pa- 

valoae sora Varvarei giupănesăi lui Stratulal slu-
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geriul pentru aceasta pără nice dănăvoară în veri 
peste cartea domniei mele; aceasta scriem. 

u las leat 7181 Ghenar îi- 
Saam gospodina veleal 

Acta pr. Lascar, Huşi. Surete VII, 773. 

CCXĂVII 
7181 Febr. 18, Iaşi. Stefan Pelru Vodă întăreşte mănăstirei 

Secul daniile vechi de la Eremia Vodă: mori, priseci, o odae, şi ve- 
cini de la Tărgul-Frumos. 

lo Stefan Patru Voevod cu mila lui Dumnezeu 
Domn ţării Moldaviei, iata domnia mea a binevoit... 
am întărit sf. mănăstiri... Săcul eu hramul tăerea 
capului Sf. Ion... dreapta ocină şi moşie... din dre- 
sele ce le-a avut de la Fremia Vodă, şi de la Ste- 
fan Vodă, şi de lu Radul Vodă şi dela Barnovskie 
Voda și de la Moisi Vodă şi de la Vasile Vodă 
câteva mori şi o prisacă şi o odae (waa:) şi câtiva 
vecini (eSenan) în hotarul Tărgului Frumos, să fie şi 
de la noi sf. mănastiri ocină şi întăritura și uric... 
urmează blăstămul. u las veleat 7181 Febr. 18. 

Saam gospodina veleal 

Acta grefa Curţii de Apel, Iaşi. Surete VII, 67. Pe- 
cete în tuş roş se ceteşte: + Iw Grean Ilerpa BoetoA, BOI: 
MACTIID POCNOAAPA SEMAH MOAAABCKOH, 

CCXXVIII 
, 7183 Angust 22. Zapis de vinzare prin care Toader Bătiman 

vinde Aniţei hătmăneasa şi fiului ei Nicolachi eu 43:4 lei partea lui: 
din Nisporeşti. 

Adică eu Toader Batiman şi cu femeia mea 
cu Vasilea nepoata lui Vasile Popăscul scriu şi mar- 
turisăscu cu cest zapis al nostru de nime siliţi nici 
asupriți ce de a noastră buna voe am vinduta 
noastră ocină şi moşie şi cumpărătură din sat din 
Nisporeşti moşie ce am avut cumpărătură de la 
Maria fata lui Pavel din Muncel şi cu partea de
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moşie şi partea Gumâloae tot cât am avut de moșie 
şi de cumpărătura, o am vândul dumisale Anitei 
hatmănesei și fiului ei Neculachi drept patru zăci 
şi şăpte lei şi jumatate cu tot locul şi cu tot ve- 
nitul dinaintea dumisale postelnicului Caiargiu şi 
dinaintea lui Vasilaşco şi dinaintea dumisale lui Lu- 

paşco şi dinaintea dumisale lui Gligoraş Cârlig vor- 

nic glotnii şi dinaintea lui Patraşeo și a lui louaşco 

Bâtiinan şi alţi oameni buni. pre mai mare credință 

am iscălit şi neam pus peceţile, ca să fie dumilor- 

sale de credință să s ştie. 
vleat 7183 August 22 

+ Toader Bătiman, + lonaşeo Batiman, Catar- 

giu postelnic iscal,. Patraşeo Suil, Gligorașco Carlig 

vornic, az Lupaşco, az Vasilaşco. 

Acta d-na Roseti, Surete VII, 401. 

CCXXIĂ ” 

7)83 Aug. 22. Zapisul de schimb prin care Anita hutmăneasa 

Moveaniţa şi fiul ei Toader dau lui Toader şi lonaşco Bătiruan 8 pă- 

mânturi în Leuteşti pentru 12 pămănturi din Nisporeşti. 

Adică eu Aniţa hătmaneasa Mareavniţa și cu îi- 

ciorul meu Neculai seriu și mărturisâscu cu acest 

adivărat zapis că de bună voe Dean tocmit cu 

Toader ficiorul lui Bătiman şi lonaşeo Batiman ta- 

tul lor Toader de am schimbat de iam dat lui în 

satu în Leuteşti cei pre valea albă la ținutul Neam- 

tului iam dat 8 pământuri în Leutești ce au cum- 

pârat moşumeu Neculai stolnicul partea Tetului din 

Leuteşti de sau platit de o moarte de om ce au ucis 

pe Petrea din Mitești şi el au dat noaw optu pă- 

mânturi în Nisporeşti pe apa Moldovei în ținutul 

Sucevei, partea Mariei şi a Ciumaăloae ce ie facem 

parte dousprezece pământuri, deci optu pământuri 

au dat tatămeu schimbu, ce am sehimbat, iară pa- 

tru pământuri am plătit cu bani şi aste schimbâ- 

turi eu am dat cu tol venitul şi în câmpu şi în pă: 

Surete şi Izvoade V. 
2
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dure şi întrapă şi în totu locul. și la această tor- 
inală au fost dmlui postelnicu Catargiu şi Palraşeo 
Suilă şi Dochiţa Bandaroae şi pentru credință am 
şi iseălit să să crează. 1183 August 22 dni. 

+ Anita hatmaneasa, + Dochiţa Bandaroae, Ca- 
targiul postelnicul iscal, az Neculai Moreianul iseal, 

“az Patraşco Suilă iscal. 

Acta d-na Roseti. laşi. Surete VII, 398. 

CCXĂXX 
Fără veleat (cătră 7183 Aug. 22). Zapis de schimb prin care 

Jonaşeo şi 'Poader Bătiman dă 12 pământuri îa Nisporeşti pentru 8 
pământuri în Leuteşti, Aniţei hătmăneasa şi fiul ei Neculai. 

Adică eu Ionașco Bătiman şi feciorul meu cu 
Toader scriem şi mărturisim cu cest zapis al nos- 
tru. de nime siliți. nici asupriţi. ci de bună voie. a 
noaslră. neam învoit eu dumneiei Aniţa. halmăneasa 
şi cu. fiul dumisale. cu Neculai de amu. schimbat. 
de am dat doasprăzeace pământuri în Nisporeşti 
partea Marii și partea Ciumaloae şi. neau. dat dum- 
nealor în Leutești parte a tatânisău optu pământuri 
însă pe patru pământuri neau dat dimnnei bani. şi 
iam dat. dmsale cu totu locul şi en tot venitul ce 
să va alege şin tocmala noastra au fostu. dmlui 
postelnicul. Catargiul şi Paătraşco Suilă. şi Bânda- 
roae şi alţii omeni buni. pre mai mare. credinţă. 
am iscălit şi neam pus peceţile săi fie de credință. 
___“T Toader Batiman, + lonaşco Bătiman, ţ Do- 

kița Bandaroae, Catargiu postelnicul iscal, az Pa- 
iraşco iscal. 

Acta d-na Roseti, Iași. Surete VII, 398. 

CCXXĂXI 
Fără văleat (ante 7184) Zapis de vănzare prin ca i ; . A Je prin care Soltan și Oghenia vind lui Teodor Bătiman cu 9 lei partea lor din Nisporeşti 
Adica eu Soltan şi cu femeia mea Oghenia și cu cumnatul meu cu Ilie şi cu cumnata mea cu
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“Paraschiva feciorii Frăsinei nepoţii Lupşei din Mun- 
-cel scriem şi mărlurisimn cu ceslu zapis al nostru 
-cum noi de hună voia noastră de nime siliți nici 
împresuraţi nici asupriţi. ci de a noastră buna voe 
neam sculat și am văndut a noastră direapta ocină 

-şi moşie ce se va aleage din sat din Nisporeşti din 
tot locul cu tot venilul, fratelui nostru lui Toader 

“Bătiman drept noaw lei bătuți dinaintea lui lunaşro 
a Lealei şi dinaintea lui lonaşeo Siminie şi a lui 
Constantin Jerăvăţ din Mitești şi a lui lon nepolul 
Popascului din Miteşti și a lui Tanasie Dragulma- 
“mei din Miteşti şi eu Suila am scris ca sa lie lui 

dreaptă ocină, şi moşie în veci neelintit, pre mai 

marea credință am is.ălit şi neam pus. peceţile sa 

fie de credinlă. 
+ Ion Popascul, + Costantin, T Tânasie, 7 lo-. 

maşco Siminic, az Pălraşco Suilă iscal, az Tanasă 

„iscal. 

Ala d-na Roseti, Iaşi. Surete VII, 402. 

| CCXXĂII 

1184 (Cudreşti). Zapis de vinzare prin care Vasile Tofan vinde 

:lui Vasile Alexandru cu 8 lei partea lui din Cudrești, 

+ Adec eu Vasilie fitorul lui Tofan de Cudr'kşte 

scriem şi mărtorisim cu acesta adevărat zapis pre- 

cum am văndut w parte de moşie din sat din Cu- 

drikste ce mieu fostu cupărălură ! din partea Boy- 

-guoyleştilor ce sa alege parte şi din vatra | satului 

și din țarină. ce au fostu parte Nazarii şi a nepo | 

telor ei. w am văndul fitorilor Alecsandri. lui Va- 

silie şi | fraţilor lui. dr'bpt wplu lei şi eu Vasilie 

am făcot acesta | zapis dinainte a mulți wameni buni 

i fitor de boer dina | te dumisale Mihaleii wt Cu- 

drkste şi dinainte lui Silil on wl tam. şi “Tofan 

wttam. şi Gligoraşco oltam. şi Vasilei | wlttam. şi 

dinainte iui Ghiwrghii diiaconului wt Mandrikşti și
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dina | inte a mulți wmene buni şi pentru credința 
neam pus pecelile să se ştie şi eu wuul cot Epu-- 
vkne am scris cu zisa lui | Vasilie şi mam şi iscălt: 

| vit 7184 
T Miklea, + Vasilie, + Silion, + Vasilie vanzato- 

rul, + Tofan, şi mam prilejil şi eu az Stefan... 
iscal, az diaconul Ghiorghe iscal, az Costantin iseal.. 

„Acta bis. Talpalari. Iaşi. Surele VII, 145. 

CCXXXIII 
17184 April 16. Zapis de vinzare prin eari Dochiţa lui Ion: Baudăr vinde lui Nicului cu ît lei, partea ei din Nispureşti, 

Adecă eu Dochiţa femeia lui loan Bandar de: 
bună voia mea am mers la dmtui Neculai Moreanu. 
de miam vândut a mea dreaptă moşie din sat din 
Nisporeşti ce este pre Mulduva în ținutul Sucevei: 
toata partea câtă se va pulea alege din țarină şi din fanaț și din padure şi dintrapa şi div tot loeul. 
o am vândut dmsale drept doisprezece lei bani să 
lie dumisale moşie ŞI cuconilor în veci ȘI când am 
făcui cu dmlui aceasta tocmală au fost Lupaşco. 
Arapul şi Vasile Şeptelici şi Petrache Suila şi Toader: Bălimau şi multi oameni şi batrâni şi tineri şi eu popa din Nisporești Giigore am scris zapisul şi: noi toţi pentru mai mare credinţa am iscalil şi ne am pus şi degetele ca să se ştie. 

| „vieat 1194 msta April 16 dai 
T Dokiţa Bandoroi, Gigorie Pop iscal, az Pa= traşco Suilă iscal, 4 Toader Baâtimaan. 
Acta d-na Roseti, Iaşi. Surete VII, 403. 

„CCXXXIV 
i 7148 Mai 2. Zipis de vinzare prin care Pouder Bătiman vinde- lui N: culai Moreunul partea lui din Nisporesti, ăi 

Adică eu Toader Batimav; -seriu şi mărturisese cu acest zapis al mieu de nim eni silit nici asuprit.
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de a mea bună voe am vindut a mea dreapta ocină 
'Şi moşie din sat din Nisporeşti ce este pre apa 
Moldovei în ţinutul Sucevei și moşie şi cumpaără- 
tură ce am cumpârat de la alţi fraţi o am văndut 
dmsale lui Neculai Moreanul şi mi au dattoţi banii 
precum mi-an fost locmala şi iam mai facut dmsale 
un zapis.mai dinainte aşijderea și pentru cheltnială 
iam întors allor fraţi toată, mi o au întorso şi o 
am islovit deplin, iar de se va mai seoate vre un 
zapis de la cineva ori despre fiece parte a vre-unui 
răzăş să nu se creadă pentru că am vândul toţi 
răzășii mai apoi am istovit cu Toader Bâtiman. şi 
când o am vândul de isnoavă au fost Lupaşeo Ara- 
pul şi Vasile Şeptelici și alui lonaşeo Bătiman şi 

-a multi oameni buni bătrâui și tineri iar dmlui Ne- 
culai Moreanul ca să aibă ași face și dres domnesc 

-şi eu Patraşeco Suilă am scris acest zapis spre mai 
mare credinţa am iscăiit şi neam pus și pecetile ca 
să să ştie. 7184 Mai:2 pis u Moreani văleat. 

+ Toader Bâtiman, az Lupul Arapul iscal, az 
Pataşco Suila iscal, az Vasile Stefan iseal. 

Acta d-na Roseti Iaşi. Surete VII, 403. 

CCXXIV 

7188 Mai 30. Zapis de vinzare prin care Ion Gherman cu ficio= 
rii lui vind preutului Vasilie de Nicorești un pămînt şi un răzor cu 
6 lei pentru pomenirea surorii lor Tr ufina, după ce şi-au întrebat răzăşii. 

Adică noi ficorii lui lon Gherman de Nicorești viş 
:(de sus) anume | Ghiorghi şi Lupul tij. și Slan şi Lupul 
zat ego (ginere lui) și cu] toţi fraţii caţ sintem. 
“scriem şi mărturisim cu cest adevărat zapis l'al 

nostru precum am facut vânzător un pământ direapta 

moşie | a părinţilor noștri. când sa săvârşit soru 

noastra 'Trufina | și neam întrebat toți oamenii noş- 

tri și nime nu sau aflal | se nil plătească Adip-săr- 

.zaşii noştri. ce sa aflat preotul Vas | silie de Nico- 

meşti de &os de neau facut plata deplin. n'tau dat |
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4 lei batul. de am pomenit at sevrăşita. îuse pa- 
mântul | paste la Nicorezti viş din via lui Cor(ban): 
spre Lupa. aşişderk şi | Nicolai și cu fămae mt: 
Grozava şi cu toţi fetorii noştri lîncă am vândut 
un răzor pe lângă acel pământ alătur'k pe din gos | 
preotului Vasilie lam vândut de bună voe. a noastră: 
şi n'kau | făcut plata deplin direpta 2 lei bătuți. sai. 
fie lui dirk | pta moşie în veaci. şi cuconilor sei în 
v'k€. şi când sau facut aceste | tocmeale. pritejilu-- 
sau şi mulţi oameni buni dintramândoaw | satile a- 
numi Hilohie Guzul ot Nicorești viş și Precope 
Dră | guş ot Nicoreşii nij. şi Apostu Mulul oltam; 
și lon Burt»ac ot tam | şi Stratul brat Postolaki ŞI: 
Toderașco Corban şi Ion. şi , Toader snve Hânzar şi“ 
pentru mai mare credinţă neam pus și iscali | turile 
ca să fie de mare credință. 

Mai 30 vleal 7188. 
T Gheorghi, ț Lupul, ț Safta, + Lupul, + Posto-. 

lac, 7 Grozava, T Hilohie, + Pricokie, + Apostul, 
T Butearki, + Stratui Borzun, f Toderaşeo, + Ion, 
+ Toader. 

Acta Saraga. laşi. Surete VII, 48. In dos stă scris:: RE AH ASta Bomeaa=in zilele Ducâi Voda. 

CCXXXVI 
„7188 Iume 8, Zapis de vinzare prin care Iftimie Mălaiu din: Bărgăoani vinde lui Neculai Moreanul cu 8 taleri partea lui din Nis- poreşti. 

„_Adecă au Iftimie Malaiu din Bărgăoaui scriu: 
ŞI mărturisescu cu aceasta scrisoare a me de bime: nevoit ce de a me bună voe am mers ia dmlor: Neculai Moreanul și am luat 8 laleri bani pe parlea me de Nisporeşti pănă se va alege, deci dacă se: va alege partea me cât va hi ca să aibă ami da dmlui deplin plata pe partea me si eu îi facu zapi-: sul meu dumisale precum am vândut şi am luat a-
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ceşii bani dinaintea lui Toader ficiorul lui Batiman 
şi pentru: credinţă neam pus şi degetele sa sa ştie. 

leat 7188 luni 3 dani 
+ Iftimie Mălai, ț Toader Batiman 

Acta d-na Roseti, Iaşi. Surete VII, 399. 

CCXXĂVII 
7194 Sept. 3 Suceava. Zapisul lui liie Beblea din Suceava prin 

care arată. că e dator cu 30 lei lui Andrei Balş, punind chizăşia vor- 
nicului de Suceava Gheorghie. 

+ SEA 48 Iaie Eesaa AH raprS Ac GBuke dak wupe KS 

d ME ekpueoape npetSm £$ cau Aarop ASitucaai ASu fluApen 

Hamue 58 "rpeu3culi Ac AEH. Acun £S Mas anSkaT ka c A4$ AS- 

Mucaan Banu aa (loc gol) dap KSknure mSare, uim £S Leoprie 

RopuucSa car Kusriui Ac Tate Ac pană rap AF Ra auncHi Laie 

ka c aHg$ €5 Lroprie a Ad BanH. min duscr$ Sannc cas ParSTr 

AHHaHH'Te NpsoTSasH Aluptopit Ac Aa BHCEDHLA ASMHEACE A G9- 

uk8 HiH AHHaHHTA ngeor. nona hachait A£ 44 MH'TpONoAale REKH. 

14 MeW'Tp8 KpEAHHDA HEM nSc uekzauTSpiae. 

Ş tac RAP F3pua CT, Fr. 

laic Bacgas, Leopriz BopHukSA, Hou Mepkopie nekaa. 48 

Gpin nona Hachaie Hckaa. ” 

Acta Şaraga, laş. (Surete VII, 278). 

CCXXĂVIIL 
7191 Dec. îl (1682). Zapis de vinzare prin care Rosul şi ai lui 

vind lui Simion din Spineşti un pogon vie paragină cu 22 lei. 

Adec eu Rosul sun Toadera înpreună cu unkiu- 

meu Anton şi înpreună cu mătu | şăma Magdălina fa- 

cutam zapisul nostru la mâna lui ! Simiwii wt Spi- 

nești ca sai fie de mare credință la mâna dumn'k- 

lui | precum iaz vândul un pogon de vie păragivă 

Ja dumbravă de nime | siliţi nici nevoiţi ce de bună 

voa nostra şi cănd lam vândut | au fostu molți 

wmini buni şi din sus şi din gos anume: cariș|
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vor pune mai $%os iscăliturile. şi lam vandut dereptu 
22 de lei | şi la tocmala noastră sau prileji() molti 
wmini anume | popa &okină wt Spineşti. şi Costan- 
tin Tepa ut tam. | şi Ghiwrghi outn rkce. wt tam, 
şi Andronic. wl tam. | şi Irimia sn Popa tokină. şi 
Mavăil wt Speneşti | şi Andronic ol tam şi Gavrila 
zeat Dumitraşco wt Gageşti | și Dumitru Tepa wt 
Spinești. deci noi aceşti wmini | boni carii serim 
mai sus văzind toemală de bona voe | şi p'ata di- 
reaptă neam pus şi peceţile mai &os. | şi am dat 
adălmaş 4 v(e)drea de vin şi vadra 1 wrt batut. 

vleat 7191 msţa Dikv. 11 don 
+ Costandin, TGhiorghi, ț Andronic, ţ Irimiia, 

1 Mănailă, ț Andronic, Gavril, + Dumitru. 
pis Popa Istratie wt silo Spineşti. 
ves nonă VWokunz HeRAA 

Acta Şaraga. laşi. Surete VII, 372. 

CCXXXIX 
7191 Aug. 3 Suceava. Zapis de mărturie de la Toader şoltuzul de Suceava cu 12 tărgoveţi pentru 7 ughi dati de Andrieş Balş lui lie Bieblea pentru plata birului, amanetână casele lui, 

Adică eu şoltuzul Toader cu toţi târgovetţii ro mMâni de tărgu de Suceav scriem ŞI mărturisim “e 
cestu zapis al nostru precum ne am rugat dumue lui Androuic Balşe de niau facut bine cu șepte gal- beni cari bani era Ilie Bleble era să dea la bir cu noi iară el neavându bani cu ce să plăli de bir noi iam oprit casale cu carte mariei sale lui Vod și am vrut sa le vindem pentru banii birului parte lui, iară casele lui fiind zălogite la dumnialui Andriaşi Balşe mai de demultu pentru o datorie a lui Ilie Bleble, dece noi toţi târgoveţii am cazut cu rugă- minte la dumnialui Andriaşi Balșe dece noi dam acești 7 ughi a lui lie Bleblei iara noi toți târgo- 
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veții iam facut dumisale zapis pentru acești 7 ughi 
să fie asupra caselor iarâ pre urmă de sa scula 
Bleble cu vo întrebare să naibă treaba cu dumnia- 
lui, ce cu noi săși intrebe pentru aceşti bani de mai 

sus scriși, şi pentru mai mari credinţă am pus şi 
pecetea oraşului ca să se ştie. 7191 August 3. 

Acta Saraga laşi. Surete VII, 227. 
Unind arătările acestui zapis en acele din zapisul în- 

suşi a lui Ilii Beblea din 3 Sept. 7191 (1682), deci cu EN! 

luni mai înainte, vedem că motivul împrumutului lui Beble 

de la Andrei Baloş era de a se plăti de bir cu 7 galbeni.: 

Balş îi da 30 lei, luând chizăşia vornicului de Suceava, dar 
mai apoi zălogindu-si easele. 

— 1 ughi fac 30 lei, ceia ce arată că un ug (galbăn 

unguresc) valora 4 lei 20 parale in 1683, valoare prea 

mare încă în secl. ai XVIII cătră sfârşii. 

CCĂXL 

| Fără veleat (prope 7194). Zapis de vinzare prin care Cozma 

şi Buna saţi vind lui Șavin Mâteă şoltuzul de Agiud 192 meri şi 2 

peri cu jumătate de leu. " 

Adie eu Cozma şi cu fâmeia mia | cu Buna fata 

Savei celui Roşiu scriu şi mărturisescu. cu | acest 

adevarat zapis al nostru pre | com am văndut. du- 

misali. Şoltuzului Savin | Matcă. iam. vândut. 12. 

meri. şi doi peri. | în vale iazirii. lângă livada lui. 

Ghi | oighi. din lazir. dreptu. &uwmatate de | leu. Şi 

iam vândutu de a me bun voi. de nim | silit. nici 

asupril. ce de a noastră buni voi săi fie dumisali 

dreaptă moşii şi | ocin. în veti lui şi ficorilor lui. 

şi întoc | mal noastră aa fost. Vasili Palalai. şi | 

Jwsip Baltag. şi Romaşco şi eu Lupaş | co. săn po- 

pei lui Racatau am scris | și pentru credință pu- 

sam | şi pecet targului. săi fii de credință | şi sau 

prilejlt de au nemeri(t) întra atasta | toemal. şi. Îs- 

tralii. fitiorul lui Dragan | din Iazir. șoltuz Savin. 

ot Agud, (71194) 

+ Vasili, + Romaşco, Iosip, T Istrati. 

-
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Acta Şaraga, Iași. Surete VII. 92. 
Pecetea târgului Agiud in fum: + neuarn auSASasn.— 

Actul nu are dată, ştim că e din 1194 (1636), după aclul 
de mai jos din 2 Murtie 7194, în care se vorbesc de ace-: 
leaşi persoane. 

CCĂLI 
119% Ghenar 22. Zapis de vinzare prin care Marga fata Mi- 

haleei vinde păhăcnicesei lui Gligore (Miclescul) şi fiilor săi Vasile co- 
mis şi Gavrilaş partea ei din Şerbeşti pe Vaslui câte 2 orţi pămîntul 
dând arvună 10 lei. , 

| + Adec. eu Marga fata Mihalcei din satu. din 
Şer | beşti. scriu şi mărturisiscu cu Gestu zapis ! 
al meu. de nime. silita nici asuprit. & dea mt 
bun vo. amu. vinitu. de m'km vantudu (sic) parlea 
me de | wâină. ce amu la Serbeşte. depre tatămeu | 
Mihal&k. ces va vini. partk m'k. din tota locul. 
eu pâmănturi în ţariră. cu vatră de satu | eu locuri, 
de hăleşteae. și cu vadu de moar. întrapa, Vaslu- 
lut. eu locuri. de prisaca. Şi | cu pomeli. şi din 
pădure. şi cu totu vini |.tul. acel hotar. dumisale. 
pahărnitksei lui | Gligorii. şi cuconilor duimisale. lui 
Vasilie | comisul. şi lui Gavrilaş. cas fie dumilorsale 
di | rkpta. w&in. și moşie. în veati. şis aibă dum- 
n | lor aş faâi. si dir'kse domneşte, însă tocmala 
v'k fostu | cate. doi orți. pe pămăntu. şi nvku datu. 
dumo'k | lor acmu zeate lei. iar de oi mai av'k pa- 
mânturi şi mi mai i dk. şi întratasta tocinal. a nos- 
tă, sau prilejitu | Maărdari. de. Micleşte. şi preutul 
lie d'kcolk ; Apostol. de Dolhești. şi Mardarie. Sa- 
hadencarul de laş | Vasilie Ileș. loniţe Baăni... deti 
noi aceşti wameni buni. dac amu vazutu. de bun. 
voia lur tocmal. n'kmu pus toți pecefți)li. - şi iscali-. 
lurile. săs știe. şi eu “hiwrghite Grecul biv vornic. 
ot Gugeşti am scris zapisul. It. 7194 Ghen. 22. | az Gheorghie iscal, az Erei Ilie, + Marga, 
T Apostol, + Vaslie Aleuş, + Mardar săhăidacar, 
T lonit Zbaca, az Mardasie biv parcalab isca], Ste- fan Scărletul mam prilejit iseal. | 

Acta Saraga, laşi. Surete VII, 411. 
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CCĂLII 
1194 Marti 1. Iaşi. Zapis de vinzare prin cure Dumitrașco: 

Caba vinâc lui Costandin Zlătarul cu 16 lei un loc de casă pe uliţa 

rusască în laşi din drum din pod pănă în portița cea mică a mă- 

năstirei lui Bârnovskie. . 

Adica eu Duinitraşco.Caba cizmarul ot laş fe- 

ciorul lui Stoian Sirbul şi cu ginere meu cu Cos- 

tandin Botezalul și cu fiica me cu Mărie scriem şk: 

mărturisim cu acest adevarat zapis al nostru de 

nime siliţi nici asupriţi ce de a nonstră bună voe 

am vândut dreapta ocină şi moşie un loc de casă 

al nostru de la părinţii nostri care este pe ulita 

rusească, între casa Apostului Blănarul şi între 

casa lui Dumilraşeo Babăverdea cu cât loc țâne 

den drum den pod păvă în portița cea mică a mă- 

năstirei lui Barnovschie voevoda. acesta loc lam 

vândut dumisale lui Costandin Zlatarul şi giupăne- 

sei dumisale Mării dereptu șasăspreazece lei batuti 

ca să lie cereaptă ocină şi moşie neclătit în veci lor 

şi feciorilor lor şi nepalilor lor, iar nimerele: treabă 

sa naibă ori den fraţii noştri ori den toată rudenie 

noastră pentru că au fostu întrebare despre toti 

vecinii. şi neu facut dumnelui Costandin plaată de- 

plin cu bani gata. lar carel se va ispili a face pâră 

sau gâlceava peste acesta zapis al nostru damisali 

lui Costandin Zlatarul, de noi neertați să fie. şi la 

ce giudețu vor merge sa [ie de mare ruşine şi la 

această tocmala şi Ja faplul zapisului au fost multi 

oameni buni negutători de largu den luşi anume: 

dumnealui giupânul Iorga neguţătorul şi Măzărachie 

negutătorul şi Gligoraşco veguțatorul și Apostul 

planarul şi Sava Zlatarul şi lanachie Zlatarul şi 

Mihai Ungurul croitoru şi eu Dumitraşeo Caba şi: 

cu gineremiau Costandin Botezatul. pentru credinţă 

nem pus și degetelea ca s să ştie. 

Leat 7194 Mat 1 dui 

+ Dumitrașco Caba, ț Marie Botezatului, $
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tandin, + lanachie Zlatarul, Mihai eroiloriul ungurul, 
Teoppos p.xprpos v6dey, Matapăxbe' Tapby, Eve Zada uapry- 
pos, Lpmropas zapby, &to 6 Voua Bapaeiiu avoey. 

Eu Vasilie star(oste) ot targul făinii a stris 
zapisul da se znaet. (su se ştie) 

Acta Şaraga, Iaşi. Surete VII, 256. 
— Casa ce se vinde venea pe uliţa tărgului de jos, 

numită din acel seci. al XVII, uhța rusască. Centrul vieţii 
comerciale a Iaşilor era podul vechiu, ulița sfintei Vineri 
şi în uliţa Rusască, trei uliţi paralele din laşii vechi, de Jos. 

Din felul ce a iscăli al marturilor negustori reiese că 
în seel al XVII temeiul comercianților în laşi erau greci, 
Mai în toate actele vechi vegusiorii iscălese grecește, ca aceşti Gheorghie. Mazarachi, Sava, Serafim şi alţii. Na tot așa insă era şi cu meseriaşii, care erau Unguri, Saşi, Po- loni sau Evrei. 

— Zărgul Făinei în Iişi vine în dreptul bisericei SE. Pantelimon, în jos de Tărgul-Cucului. Catra 1750 de vale de Targul Fainei era numai un cimitir, pe locul căruia s'a zidit biserica. Cu îolemeerea Sf. Spiridon, Voevozii Mol-. 'dovei au bărăzil ospilalului Casei SI. Spiridon între altele şi vevitul Târgului Făinei, îalocuit apoi cu uu venit fix din vama gospod. * 

CCXLIII 
7194 Mart 2 Zipis de întorsătură prin care Smilae căpitan întoarce lui Savin Măteă şoltuzul de Agiud, fiul lui Grigore Măteă, parlea de ocină din Şicani şi Sperleşii vindută Jay Onaşco de tatăl său, cu 12 ughi. . 

Adeca cu Smilae caăpit. seriem şi mărturisăscu cu aceslu | zapis al meu. precum mami iotmit cu dumbalui Savin şoltuzul | penlru o parte de ocin de la Şicani şi de la Sperleşti care par | ţi de ocin. au foslu vandut. Gligorie Matcu taia dumisal | lui Savin şoltuzul a lui dreapla moşie, au fostu van- doto du | misali lui wnaşco, pitarul. dreptu 12. ug. iară acmu eu agu | găudumă nevoe. şi dumnalui Savin şoltuzul. vrăndu să răscumper. | moşie parin- tilor sai. eu mam tocmit. :cu dumoalui Savin şol- uzul | şi iam dat ata win a părinților dumisali
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înnapoi. dreptu. 12. ug. pe pal tru pămâănluri în 
frunte. şi un răzor. care au fosiu compăra | to dum- 
nalui pitarul de la tatasau. de& eu am dat moșie | 
du | misali. pentru câ&. nau făcut plat. acelui loc. 
înnapoi. dece ca să i hie dumisali drapta wein şi 
moşie în vedu. şi la aasta toc | mal sau prilegit. 
Ranil vnoe pitarul. şi Ghence şoltuzul de Agud i 
şi Toader Dopniţă şi Icon Spataşol. nemesnitii . de 
Agud. dece ! pentru. creuința am pus și. ăscăiiturili.. 
şi degeteli. It Eaguq, Mart 2. 

+ Toade(r) Do(p)oiţa nemeș (sic), i Ranile, 
T ou Spatăşol nemes (nic), az Smilae căpitanul. 

A ta Şaraga Iaşi. Surele VII, 93. 
— Ghence “şoltuzul de Agiud din 7194 nu trebue con- 

tundat cu alt Ghence şoltuzul “de Agiud din 7109, şi asu- 
pra căruia după zapisul aflator ia Epitropia Sf. Si iridon. 
(Urecheşti I, 1) s'a» rădica la 1593, fiind cetită rău data 
(7131==1623). 

— Dupniță Toader. Dupviţă îl găsim în tot decursul 
sec], al XVII a: Lon Dupniţă în 1604 (Surele II, 196), biv 
vatag de armașşi ; Dupniţă Nicoară în 1639 (Surete II, 451. 

CCĂLIV 
1194 Iulie 14, Zapis de zalog prin care frații Clăpan zălogese 

la Savin Gr. Matea şoltuz de Agiud 6 pământuri în Leuşicani pentru 
3% lei luaţi pentru 4 săplămâni, 

Adică eu Toader Clapan şi Leontii Clapan şi 
Gavril Clapan | scriem şi mârturisim. cu cest. zapis. 
al nostru. la mâna | dumisale. şoltuzului. Savin sin 

lui Uligoraşeco Matcă. precum am dat inoi 6 pă- 

măonluri în frunte Leuşicani. parte lui Ştefan. sin | 

lui Gheorghi Dâlban. le am dat dumisulr șoltuzului 

Savin Malea | mam zălogit. de ne au dat 5 lei (du- 

misale şoltuzului) şi giumaâtate. şi sa li ţie dumi- 

sale | Savin Malca. de astazi luui din 14 zile a lui 

luli păn în & săptamâni | să fie zălog. iar la zi cându 

va împle 4 săptămâni. sai dau bani şi să ne luăm 

locul înapoi. iar nedândui bani la zi pe com mai sus-
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seriem | şi va lrece peste zi, iar locul acesta să fie 
a dumisale, şolluzului Savin | de istov în veri. aşij- 

„derile dâniu banii toemal ne este. să zăciuiască | 
şoltuzul Savin. locul de păne, din fân și din tot 
venitul locului. | pentru zăbava banilor. şi în toc- 
mal noastră au fosl oameni buni | și batrâvi me- 
giiaşi de prin pregiur. anume căpitan Similaki! şi 
Ghince și Simion Coipan şi Razmeriţă sluga du- 
misali postelni | cului Iordachi şi a lui Arsâni Bonta 
şi a lui Vasile Kicior şi Enaki | şi eu Lupaşeo pisal 
și dascal Slefan tij au fost de faţă pentru ; credință 
ne am pus şi degitul să fie de credința. Uj. | şi pe- 
cele tărgului sau pus pentru mai mare credintă să 
se știe.  vieal 7193 msia luli 14. 

TȘi aceşti bani sau dat, pentru o moarte de 
om ce sau aflat pe acestu bătrân să să ştie, 

T Aceslu zapis sau istovit au întors Stefan 
Dolban banii pe la Vinere mare. 

| i Ghince, + Simion, + Petre, + Lioalie, + Arseni 
“T Gavril, + Enaki, 1 Vasile Kicior, az Stefan iscal 

"Acta Saraga, laşi. Surete VII, 94. Pecete în fum. 

CCĂXLY 
a u__ 7095 Mavt 24 Iaşi. Petru Vodă Şehiopul întăreşte lui Iani ot Hotin cumpărătara ce a facut în saliştea Vistearca ot Hotin cu 200 zloți de la Ivancu pisăr leşese, - Ă | 

Suret de pe ispișoc pe fsărbie de la Petri Voevod: 
Domnul ţării Moldovei scris de Tibau în îasi, din leat 
'1095 (1578) Mart 24. - ” 

lata venind înaintea noastră şi înaintea tuturor 
boerilor noştri a Moldovei, Sluga noastră Ivancu 
pisâru leşese, de bună voe lui de nimi silit. nici 
asuprit. şau vândut dreapta ocina sa din ispisoc din 
Slujba ce lau avut de la Domnia mea, o sălişte a- 
anume Vistearca ce este în ţinulul Hotinului, în- 
tre satu! Levenţii, între Medveja şi între Varticăuţi 
Și Preacaăuţi aceea au vandut Slugii noastre lui lani
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de la Hotin, drept două sute zloți tatarăşti, seulan- 
dusă dar sluga noastră lani au plătit toţi deplin 
acei de mai sus arălati bani 200 zlot tatărăști, în 
mâna slugii voastre lui Ivancu pisariu leșesc dena- 
intea noastră şi denaintea boerilor noștri. Deci şi 
noi văzivd această de bună voe lor toemală şi de- 
plină plata, noi incă aşijderea şi de la noi am dal 
şi am întaril slugii noastre lui lani, acea salişte 
anume Vistearea, din ţinut. Hotinului, pentru ca 
sai fie acea mai sus numilă sălişte şi de la noi 
ocină cu tol venitul și altul să nu să amestece. 

Domnul a poroncit 
Stroici vel logofat au iscalit 

De pe sarbie pi limba. Moldovineasca um tăl- 

aăcit la anul 1808 Oct. 1. Pavel Debri6 clucer 

Acta Saraga, Iaşi. Surete VII, 87. 

CCXLVI 

1195 1uli 13, Iasi. Costandin Voqă Cantemir judecă pricina din- 

tre Vasile şi Probira Ciurlăneasa, femeia de a doua a lui 'Fuader 

'Ciurlan, pentru zestrele surorii sale întăia soţie a lui Ciurlan. 

lo Costandin Voevoda, cu mila lui Dumnezeu 
Domn ţării Moldaviei, lata sau parăt de fată îna- 

intea ! domniei imiali Vasilie cu Profira Ciurlaneasa 

zicând Vasile cum iau fostu țiindu Toader Ciur 

ian o-sor a lui şi au vis Toader Ciurlan câţiva ai 

cu dânsa şi au fost având acea femee | a lui 

Ciurlan sor a lui Vasile. şi un nepot de sor şi tâm- 

plânduise mourlea femei | lui Ciurlan surorii lui Va- 

silie au ramas nepotul acela și tamplânduise | şi 

nepolului moartea lau grijit Ciurlan. ca pre un 

mortu şi încă după | aceia a mai custat Ciurlan un 

an şi au luat pe aceasta femee şi rămăind ! la lipis 

la moarte lui au făcut parte femeii acesteia Ciurleu din 

toale | şi din moşii părțile lui cari au arătat Prohira 

Ciurlăneasă diată facută | de Toader Ciurlan la moarlea 

lui. aşijderea pentru un poloboc de | miere ciau fost 
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luat Vasile de lu Ciurlan care au aratat Ciurlăneas. 
și zapis. am dat | domnia mia ramas pe Vasilie săi 
plătească polobocnl acel de miare | şi de acmu îna- 
inte din rudele lui Ciurlan nime să nu mai aibă 
treaba | cu Porhira Ciurlăneasaă, nici din rudele a- 
ceialalte femei ce să o lesă toţi în | pace Şi această 
pără să nu să mai părască. nici odănăoaraă în veci 
peste cartea domniei mele. Ă 

| u las leat 7195 Iuli.13 
Saam gospodina veleal 

Acta Şaraga, Iaşi. Surete VII, 54. 
— Chestia alinsă aici e din dreptul civil. Toader Civr- 

lan a avut din întâia căsătorie un copil. Murindu-i soţia 
iar după aceia şi copilul, sotul a moştenit pe.copil, deci 
toată zestrea mamei a rămas bărbatului, moştenind copi- 
lul. După un an de văduvie Toader Ciurlan se însoară a 
doua oară cu Probhira, Copii nu face, insă inainte de moarte 
face diată şi lasă toată averea lui femeii sale, 
„Rudele fimeii dintăi atacă diata ŞI vin în judecată la 

divaa. Domnul și divanul dau căştig femeii de adoua, că bine a moştenit prin diată pe sotul său. Mai mult încă, 
condamnă pe Vasile să plătească Probhirei Şi un poloboe 
de miere luat de la Toader Ciorlan, de pe când era câsă- torit cu sora lui. 

CCĂLVII 
, 1199 Dec. 1 (Agiud). Serisoarea şoltuzului de Agiud Apostol: ŞI cu cei 12 părgari pentru cumpărătura ce a făcut Avraam sia Ar- vat în Schiopeni de la 5 fraţi moşani în bătrănul Paicului cu 111 lei 

Adec eu Apostoi şoltuzul cu 12 părgari de 
targu de Agiud scriem şi mărturisim eu această 
scrisoare a noastră cum au vinit Avram sin Arvat 
cu niștea diresuri ce sintu de cumpărătură din 
satul din Șchiopeni din partea Mijlocenilor cum- 
părătur din partea din batrânul Pâiculni sintu cinci fraţi întracel bătrân. un frati a cumpărat 
de la fratesu şi de la Florea partea lui Ciută 
direaptu 10 lei batuţi. așijderile au mai cumparat al doile fratea de la Gavriloia partea lui Costin
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Pulian direptu 7 lei bătuţi. aşijderile au mai cum- 
părat al treilea fratea partea lui Grias şi a Badu- 
lui ceau făcut schimbu cu Petia de a dat altui fratia 
la Sascut. aşijderil au cumpărat al patrulia fratia 
de la Friachiu ceauf ostu lui cumpărătură de la Zlata 
fata Mariei direptu optu zeci de taleri bătuţi şi cu 
nişte săpaluri ce sintu la dumbrav. al cincilea fratia 
au cumparat giumatatea de la Crăciun Epure di- 
reptu 5 lei bătuti. aceste toate sintu din bătrâni Pai- 
cului Gau fostu 5 fraţi întracel bătrân. asijderil am 
cumpărat din bătrânul Putneanilor de la Zaharia 
călugărul ce iau fostu cumparatură lui de la Toader 
şi de la Vintil direptu 5 lei bătuţi. aşijderile am 
mai cumpărat de la Sava sin Andreacăi partea unui 
frate direptu 4 lei bătuți. Aşijderil am cumparat 
din bătrânul Mirului pe acea partea, parle a lui 
Simion Mocanul dintraceștea părți din toată. Numai 
ceau treabă fraţii lui Avram cu parteă lui Ciută 
aceastălalte părţi toate leu cumpărat Avram pre 
banii săi fără dealalţi frați. Pentraceaia dacă iam 
văzut diresele iam facut şi noi întăritură ca să şi 
facă şi ispisoc domnescu ca săs ştie. 

| vleat: 7199 Decemvri 1. 

Acta Şaraga, laşi. Surete VII, 15. Pecete in fum, ştearsă. 

CCĂXLVIII 
7199 Iulie 2), laşi.  Costantin Vodă Cantimir dă rămas pe 

Tohilat şi Gliginco în păra ce au avut cu Mihalachi Penişoară, fiul 
lui Ianachi Penişoară pentru parte din Grumăzoae ot Fălciu cumpă- 
rătura de la Codău nepot lui Ile Grumazu. Tobilat n'a putut dovedi 
cererea lui nici cu 24% jurători nici chiar cu 6 jurători. 

lo Constantin Voevoda. cu mila lui Dumnezeu 

Domn tarii Moldavei. Adică sau pârât de faţă îna- 

intea domniei meli şi a tot sfatului nostru Miha 

lachi Penişoară cu Gliginco şi cu Tobilat zăcandu 

Mihailache cum are şi el moșie la satu la Grumă- 

zoaea. cari moşie îi iaste lui danie. de la Vasile 

Surete şi Izvoade V 23
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fratele îi Strătulătoae ((qu crparSAzaroat) care această 
moşie a fost şi lui Vasile cumpărătură de lu Simion 
Codău ficiorul ţigancei nepot li Grumazu precum 

„heu arătat și zapis de danie de la Vasili şi alt za- 
pis carili au fost de cumpârătură lui Vasili ce la 
Simion Codau. şi au ţinut acea moşie. și tatăsau 
pânau fost viu şi au ținut şi el iar aemu sa sculat 
Gliginco şi cu 'Tohilat şii scoale din moşia acea 
afară pe Mihălache. Deci domnia me  necrezându nice pe unii. fostam scris la boiarenul uostru ere- dincios Lupul Costache vel medelnicer şi la 'Tănas 
ci au fost armaş d> au strâns oameui buni şi mi: gieş de prin pregiur ca să mâărturisască cu sufletile ior pe cum au ţinut tatal lui Mihalache acea mo- şie şi au ţânut şi el tot sa o ție. iar neavând Mi- hălache marturi, să giure Glicinco şi cu 'Tohilat cu 24 de oameni la svanta biserică cum uau tănut iatal lui Mihalache Penişoară nici nici el acea mo- Şle şi cum nau avul moşie Vasili fratili îi Strătu- tătoae. carili au daruit moşie şi cum nau avut mo- şie Sămion Codau -carili an vândut lui Vasali şi cum nu lea fost zăzăşi și după ce vor giura întracesta chip va eşi Mihalache din moşia aceia afară. şi or tine Glizinco cu Tohilat. deci ei oameni sa giure intra cesta. chip sa giuri nau gasit şi Mihailache, deci 24 de oameni inu lasat şi pe şease oameni să Siure şi ei tot nici aşa nau gasit sa giure, iar Mi- hăilachi neu arătat o marturie îincredințata de la acei boear și de la oameni buni şi megiaş de acolof scriind şi mărturisănd ei cu suflețili lor precum Enache Penișoară tatăl. lui Mihailachi tot au tănut acea moşie el şi după moartea lui o au ţinut fieio- rul lui Mihailachi. deci şi domnia mea dacam vazul ace adevărat mărturie şi zapis de danie de la Va- sălie. fratili îi Stratulatoae şi alt zapis de cumpă- rătură lui Vasali de la! Samion Codau ficiotul Ţa- Sanci nepot [lii Grumazu crezulam şi am daf rămas”
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pe Glicinco şi pe Tohilat ca să de bună paci săși 
ție moşia de acmu Mihailachi cu buna paci despre 
“Glicineo şi despre Tohilat şi despre toată sămintția 
lor şi de acmu aciastă pără să nu mai părască nici 
odănăoară în veci peste carte domniei mele. i nac 

“ne budet. | 
a u las leat 7199 luli 20 
Saam gospodina veleal 

 Tudosă Duhău vel logofat 
Acela pr. Lascar, Huşi. Surete VII, 761. 

CCXLIX 

. Fără veleat (cătră 7142). Moise Moghilă Vodă da lui Honciul 

urieariul părțile de moşie ale lui Grozav Giurgin pentru o datorie 

de 10 lei, pe nişte obiecte. 

Suret de la Moisă Movilă Vodă. 

Facem. înştiinţare dupa cum au venit înaintea 

noastră şi a boerilor noștri Honciul urzcarul cu 

mulți oameni buni şi slugi domneşti și sau Jăluit 

noao cu mare jalobă precum au vinit la dânsul 

un cumnat al lui Grozav ficiorul lui Giurgin din 

tara Muntenească şi iau giuruit lui şi o dulamă bună 

şi o iping& di postav bun şi o sabie ferecata cu 

inel de argint și... un zabon di bogasiu cu sponcile 

de argint și altili multi mărunţuşuri a lui. sau pre- 

tăluit -loata paguba 10 lei batuti și au fugit în ţara 

ungurească. deci noi văzând a lui jaloba şi atâtea 

marturii de oameni buni slujitori domneşti marturi 

fiind înaintea noastră am crezut şi am dat slugii 

noastre Honciul uricariu a cumnatăsău lui Grozav 

toată partea de moşie. din sat Roşciorii din Bo- 

deasea și din Alboteşti şi din Fiicateşti şi din Ca- 

fici şi din Ganeşti pe Horie și din Idrici şi pi undi. 

ar ave el pacă când va plăti toati aceste de mai 

sus serişi 70 lei pentru aceste ca să-i fii lui cu tot 

vinitul altul să nu se mai ameslice. 

Acta răzeşilor din Băsești, jud. Fălciu. Surete şi Iz-



-— 340 — 

voade XVI, 39. Suretul e tălmăcit de Gh. Evloghie dascal 
în 1766 Dec. 18. şi poslăduit apoi de câtră vornicia sa- 
tului Bălteni a cărui pecete o poartă: uunSrSa Eacas. 
cara bzarenn 1834. 

Priciva judecății e arătată de ispisocul nostru. Gro- 
zav a lui Giurgin, venind la Honcinl uricar, cumnatul său, 
îi ia cu giuruită mai malte obiecte în valoare de. 70 lei. . 
Aceste obiecte erau: o dulamă bună, o ipingie postav bun, . 
o sabie ferecată cu un inel de argint, un zabon de boga- 
siu cu șponcile de argint. O dala stăpân pe aceste lueruri 
de îmbrăcăminte şi militărie, Grozav fuge în țara Ungu- 
rească, ne mai având ce căuta în tara muntenească. Ca 
despăgubire Honciul cere şi Moise Movila îi încuviințază, 
ca să pună stăpânire pe părţile lui de ocină din uceste 
sate: fosciori, Bodeasa, Alboteşti, Fiicăteşti, Căfici şi Gă- 
neşti pe Floria şi Idrici. 
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de ţara de jos, 41.65, 1409, 
Costachi Vasile vel vornic, 
A, 205, 206,209. 

* Costachi Vasile comis, ha 
Costachi 'Toader vister, 2u6e 
Costanda, 128. . 
Costandă biv staroste, 48. 
Costandin vel armaş, 72, 
Costantin, 35, 42, 54, 55, 

208, 210, 269, 300. 
Costandin căpitan, 34, 39, 
Costantin biv parealab, 37, 
Cosltantin paharnie, 110. 
Costantin neguţitor, 109,209. 
Costantin vataman, 245. 
Costantin vornic, 95, 
Costandin vel post. şi isprav- 
nic, 149, 153. 
“Constantin calaraş de Ţari- 

grad, 78, 82. | 
Costantin Șarban Vodă, 162. 
Costantin diac, 309. 
Coste 2, 127, 309. 
Costea biv vel sluger, 144. Coste vist. 117. 
Coste parc. de Neamţ, 219.
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Costea vornic, 286. 
Costeşti, 16. 61, 287. 
Costie, 58. 
Costici post. 3, 112, 117. 
Costil, 1295. 
Costin, 244, 987. 
Costin vatav de surlări, 59. 
Costin Ion sardar, 50. 

- Costin lon 2 posteln. 47 48. 
: Costin lon, 34. 

- Costin 

„49, 41, 48, 
17, 70. 
Costin Potomir stoln. 186. 
Costin popă, 239, 286. 
Costina sat, 13. 
Coşciug Cristea, 68, 
Cosciug Toader, 68. 
Coşescul Costantin, 203. * 
Coşula, 208, 210. 
Cotiugeni, 315. 
Cotnari, 174, 189, 229. 
Colorcea Stanciul, 142. 
Colorcea Vasile, 33, 34, 40. 
Cotmănești, 94. 
Cozma, 2, 

329. 
Cuzma (easa —) 68. 
Cozma aprod, 288. 
Cozma dascal, 287. 
Cozmita, 303. 
Cozmul, 192. 
Crac Pelre. 1[. 134. 
Cracău, 154, 255, 256. 
Crăciun şatrar, 142. 
Crăciun ca'araş, 15, 144; 
Crăciun (ziua de —) 62, 86. 
Crăciuneșşti, 126. 
Craâiasea Parasca, 268. 
Crascu, 183, „184. 

Crasna, apă. 4. 
Crăstiian poruşnic, 49. 

: Velicico hatman, 5i. 
: Costin Velieieo vel comis, 33. 

Costin Miron ve! log. 31,33, 
84, 85, 36, 87, 38, 39,40, 

vornic male, 

183, 933, 249, 

  

Crăstina, 90, 106, 109, 128,. 
199, 249, 

Crăstiniciul, 90. 
Cretul, 93. 
Crimea lon, 159, ! 
Crimeovici Anastasie arhie- 

piscop, 158. 
Cristea, 60, 117, 

134, 294, 314, 
Crislea uriear, 289. 
Cristea vel spatar, 139. 
Cristea parc. de Neamţ, ll. 
Cristina parealaboae, 292. 
Criveşti, 56. 
erivopis, 244. 
Croitori, 65, 68, 69. 
Croitorul Costachi, 90. 
Crolanea, 313. 
Crucea de sus, şi de jos 54. 
Cruntul Alexandru, 199. 
Crupenschi Andronachi biv 

vei user, 7[. 
Crupenski Alexandru pol. 

40, îl. 
Crupenski Timuș, 71. 
Crupenski Vasile, 71. 
Cuchiev, 143. 
Cuciurul mic, 174. 
Cucuteni (căpitan de —) 34. 
Cudreşti, 35, 946, 263, 964, 

309, 323, 
Cucjdul, 192. 
Ciilbasca Miron, 54. 
Cumpănă Toader, 209, 211. 
Cumpâlă Luzor, 244. 
Cupcici dvornie, 3, 112. 
curătură, 199. 
curtea domneasă, 13, (Acata 

TCUABRMU). 

curtean de camară, 212. 
custe <sămi custe cuconii> 
““(traiască) 202. 
custă (â)=a trâi, 335. 
eului, 189. . 
Cuza Vasile ispravnic, 197. 

119, 120,.
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"Cuza Dumitraşco biv com. 40. 
“Cuza Arghir, 129. 
Dabija Vodă «când a fost 

vornie, 93, 204. 
Dabija Gligore, 310. | 

dabile împărăteşti, 67. 
dajde,. 317. 
Dăjeni, 59, 75, 76, 78, 81. 
“Dalban Stefan, 333, 
Dalban Gheorghe, 333. 
Dămăcuş stolnic, 112, 
Damian_Vaşile.. 3 log. 202, 

206. Îaanii 
Dăbilan vornie de Dorohoi, 

53, 104, | 
Dămian Criste viicar, 292, 

* Dan Nicolae, 50. 
Dan, 3, 50, 112, 220, 237. 
Dan vist. 135. 
Dăneşti, 303. 

„ Dânănă, 104, 300. 
Danciul, 8, 259, 
Danciul pare. de Neamţ, 11. 
“Danciul log. 143. 
Danciul vist. 119. 
Dânic, 298, 
Dunilachi uricar, 189, 
Darnban, 292. 
Daraban (căpitan de — ) 43. 
Darie, 38, 54. 
Dărmăneşti, 60. 
David, 58. 
David stolnic, 119. 
Dăvideni, 240, 244, 245. 
“Dealul mare, (egumenul de 

la — ) 58, (dichiul de la 
—) 58. - 

Debrisi Paval polcovnic, 253, 
312. 

Debrici Pavăl clucer, 213, 
2174, 335. 

Dedul gramatie, 77. 
Deadiul sărdar, 19,: 
Deadiul biv ve! spat. 20, 51. Dediu, 147, 148.   

Dediul vel vist. 139. 
Despa, 177. 

descăleeat(ă) 67, 301. 
Diaconul, 309. 
Diceni, 25. 
dichiu, 58. 
Dicul, 292. 
Diecii, sat, 306. 
Dieniş spatar, 117. 
Dieniş, 2, 114. 
Diicul spatar, 152. 
Dima, 50, 277. 
Dima blanarul, 103. 
Dinguleţ Ionescu diac, 233, 
Dionisie Episcop de Rădăuţi 

191. 
direse, să se rumpă —, 14. 
Dobiceani, 231. 
Dobra, 149. 
Dobrenchie Arsevie, 308. 
Dobroslaveşti, 128. 
Dobrovăț, mănăstire, 296. 
Dobrovici (Debriei) Paul ot 

_ Mitropolie, 53,. - 
Dochia babuşiţa, 102. 
Dochia, 281. e 
Dochiţa, 38, 98, 280, 288, 

324, | 
Dolban Stefan, 134. 
Dolca, 32. 
Dolheşti, 199, 330.. 
Dolina, 90. 
Domocuş stolnic, 3. 
Donciu, 120. 
Dondea, 307. - 
Done, 982. 
Donici Darie post. 5. 
Donici C. ban, 47. 
Dorin, 88, | 
Dorohoi, 244, 2176. o 
Dorohoi (ținutul —) 13, 299, 
„294; pecetea „tărgului Do- 

rohoi, 54. vel vatah de —, 
275, vornie de — 33, 

Doroşeani, 187.
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Dosoftei 
vei, 72. 

"Doţa, 949,. 
Drace luraşco pare. de Ho- 

tin, 174. 
Draga, 268, 281. 
Dragan iuzbaşa, 177. 
Dragan, 926, 45, 2174, 

328, 
Dragan Vasile, 307. 
Dragana, 249. 
Drăgănişoae Erina, 173. 
Drăghie, 74, 81, 2176. 
Dragomir vel dvornic, 
Drăgăila, 249. 
Drăghici, 238. 
Drăghina 249, 
Dragoş, 20, 101, 295, 
Dragoş viteazul, 3. 
Dragoş Vasile, 985. 

- Dragoşe, 285. 
Dragomirna, 158. 
Dragomireşti, 143, 220. 
Dragolă Condre, 263. 
Dragota vornic, 196, 
Drăgoteni, 95, 239, 287. 
Draguman, 286. 
Draguş Pricopie, 326. 
Drăguşeni, 175, 282. 
iDrăgoşescul Prodan. medel- 

nicer, 31, 159. 
Dragulmamei Tanasă, 323. 
Draguţescul Ilie ve! armaş că 
Draguta, 36. 
Draxineşti, 231. 
Dreiea Sava, 88. 
Drone, 249.. 
Dronţa, 314. 
Drug Toader, 78, 81, 82. 
Drug lonaşco, 75, 16. 
Drulea, 281. 
Druţul, 174. 
Dubău Tudosă vel logof..81, 
"83;"204, 307, 339, biv log. 
196. 

Mitropolit Moldo- 

284, 

152. 

  

Dobău Tudasie.visliarnis, 88, 
"89, 160. 
Dubiu Tudosă 2 logof._58. 
Dubău "Tudosie vel spat. 4. 
Dire EQ ie em 
Duca pare. de. Roman, 199, 

253, 
„Duca Costandin Vodă, 17, 

„ 46, 62, 73, 164, 318. 
dulaină 359. 
Duluman biv căpitan, 28. 
Duma, 119. 
Dumbravă, 210. 
Dumitra, 272, 306. 
Dumitrachi, 20, 39, 
Dumitrachi vist. 129, 252, 

258. 
Dumitraşto colivar domnese, 

14, 18, 203. 
Dumitraşeo pitar, staroste de 

Cernăuţi, 86. 
Dumitraşco, 20, 25, 33, 36, 

38, 39, 51, 56, 59, 68, 283, 
313, 398. 

Dumitraşco vornic, 188. 
Duinitraşco 2 vist. 31, 33, 72, 
Dumitraşco biv 2 log. 40. 
Dumitrașco diac, 

988, 316. 
Dumitraşco popă, 2%. 
Dumitraşco ce au fost coli- 

var, 80, 82, 
Dumitraşco pah. 95, 97, 159, 

160. 
Dumitrașco vatah, 184. 
Duniitraşcu IS&”păte. de Ho- 

tin, 285. ” 
Dumilraşco pitarul, staroste 

de Cernâuli, 43, 62, 186. 
Dumitraşcu parealab de Te- 

cuci, 203, 
Dumitru pisar, 271. 
Dumitru, 37, 83, 88, 100, 

126, 103, 180. 225, 249, 
283, 984, 294, 305. 

17, 984,
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Dumitru popă, 18. 
Dumitru stolnicul. 71. 
Dumilru diac, 129, 304. 
Dumitru vatamanul, 24. 
Dumitru pare. de Neamţ, 175. 
Dumitru 2 log. ispravnie, 139. 
Dumitru vel vist. 149. 
Dunabul Vasile, 60. 
Dupniţă, 199. 
Dupniţă Toader 

333. 
Durac Fleaşcă, 308. 
Duraleu Gheorghe, 104, 300. 
Duraleu, 202. 
Duşea, 220. 
duşugubină, «doi „boi, şi două 

vaci. 25, 
Elan, 74, 318, 
Enachi, 27, 103, 334. 
Enachi cămăraş, 59. 
Enachi biv vel clucer, 65. 
Evachi diaconu din nuntru,40. 
Enacu, 198. 
Ene, 79. 
Eni trambiţaş, 59. 
Ene abager, 209. 
Eni vornic de poartă, 41. 
Eue pare. de Roman, 270. 
Epure Crăciun, 337. 
Epureni, 106, 109, 324, 
Eremia, 8, (8. 
Eremia vist. 217. 
Estimia, 99. 
Evloghie Episcop de Răqă- 

uţi, 291. 
" Evloghie Gh. dascal, 179, 

218, 317. 
Eystratie post.. 163. 
Eyshralie. 3. log. 157. 
Fâdor, 173, 
Fădor popă, 95, 97. 
Fâgăraş lonaşco, 197. 
Falciul (ținutul — ) 45, 49, 

nemesnic, 

reapare, 

Fărcăşanul Barbul vist. 108,   

fărină, 95. 
făctue de vie, 57. 
Fălul, 42, 249. 
Feacşea Irimie, 303. 
Fedca, 220. ” 
Fedeşti, 88, 89. 
Feleştean, 308. 
Feteşti, 57, 308. 
Fetioneşti, 94. 
fierăe, 14, î25, 914, 251, 254, 
Fiicăteşti, 339. 
Firojie Constandin, 309. 
Hămânzănie, 181. 
Flandi, 309. 
Floareş Vasile diac, 171. 
Floc Vasco, 237. 
Floceşti, 236, 19%. 
Floarea 33. 

Florea, 244, 313, 336. 
Focşa, 249. 
Focşa vist. 287. 
Focşa Eni, 108. 
Focşani, 20, 50, 108. 
Fodorman, 283. 
Foloşin, 283, 984. 
Folteşti, 144. | 
Fortună comis, 270. 
Fortună Mihail pah. 252, 256. 
Fotea vel post. 139. 

„Frăncul vornie, 99, 
Frăsina, 74, 81, 165. 249. 
frate (giumătate din —) 19. 
Frăsina, 393. 
Frăteani, 38. 
Frătiţa, 188. 
Fratovskie Jurj, 3. 
Frecău (uliţa iui —) 59 
Friachiu, 337. 
Frijăreni, 138, 144, 152. 
Frimw, 239. 
Fulger, 27. 
funie „de 10 stânjeni“ 210. 
Furceni, 58. 
Furtună Mihail pah. 129, 
fustașul, 83, 295,
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fustaz despre Doamna, 165. 
Futileşti, 318. 
Gafa, 949. 
Gafta, 105. 
Gaflona, 93, 
Găgeşti, 328. 
Gălășeşti, 178. 
Galata «mănăstirea lui Pe- 

tru Vodă» 190. 
Galata (egumenul de la—) 63. 
galbeni, 44, 54, 56, 188, 206, 

328. 

280. 

Golăi Vasile vurnie, 99. 
Galeş vataman, 245. 
Galin călugăr, 199. 
Gănscă Ioniţă călugăr, 209. 
Gânsca Ioanichiecălugăr, 105, 

219. : 
Ganea, 78, 81, 82, 90. 
Gane Pascal vornic de poar- 

t, 53. 
Gaăneşti, 339. 
Găozul, 94. 
Găreina, 193. 
Gaşpar Voda, 941, 961, 263. 
Gaşteni, 987, 
Gaurenii, 211, 250, 251, 964, 

282, 
Gavril, 18, 20, 48, 7, 105, 

128, 199, 239, 250, 963, 
264, 398. 

Gavril diacon, 57. 
Gavril preut, 56, 9, 

198. 
Gavril vornic, 198. 
Gavril pare. de Hotin, 232. 
Gavril haiman, 306. 
Gavril stolnic, 251. 
Gavrilaş, 53, 330. 
Gavrilaş staroste de Cernă- 

uți, 984. 
Gavrilaş vel cvornie ţării de 

sus, 975, 293. 
Gavrilaşco vel log. 317. 
Gavriliţa vornicul, 29. 

Surele şi Izvoade V. 

136, 

  

  

Gavriliţă serdar, 180. 
Gavriloaia, 336. 
gde bil Comeanil, 
Genet, 198. 
Ghearghil, 283, 284. 
Ghedeon ermonah, biv egu- 

mea, 61. 
Ghedeon Clisiarh, 292, 
Ghedeon mitropoiit, 200. 
Ghence şoltuz, 333, 334. 
Gheorghie 291, 308, 314, 

395. 
Gheorghie popă domnesc, 28, 

36, 30. 
Ghiorghie diacon, 323, 
Gheorghe egumen, 292, 
Gheorghe log. de taină, 280. 
Gheorghe parcalah, 308. 
Gheorgbe biv parc. 57, 19. 
Gheorghe pare. de Hotin, 

155, 292. 
Gheorghe parc. de Neamţ, 

25, 1929, 257. 
Gheorghe vist, 232. 
G! -:rghe postelnie, 175. 
Gh: u:+ghe vel ceaşnie, 306. 
Ghe she vel arriaș, 43. 
Gheoighe serdar, 100, 101. 
Gheorghe șoltuz, 62, 86. 
Gheorghe stâlnie, 199, 252. 
Gheorghe vornic de poartă de 

laşi, 33, 47, 65, 99, 210, 
397. 

Gheorghe 3 logofăt, 34, 306. 
Gheorghe diac, 42, 180, 238. 
Gherasim, 23. 
Gherasim, egumen de la Sf. 

Vineri, 103, (4. 
Gherghii Dumitraşco diac, 40. 
Gherghel Stefan rorn. 166. 
Gherghina, 79. . 
Slirghie vornic de poarlă, 72. 
Gherman, 127, 280, 310. 
Gherman Grigoraşeo vorn.87. 
Gherman lon, 325. 

133, (34. 

23
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Gherman loan poruşnic. 49. 
Ghermau pah. 180. 
Gheţău, 81. 
Gheuca Vasile 3 logofăt, 34, 

65, 68, 69, 72. 
Gheuca Simeon comis, 129, 

259, 258, 
Gheuca Simeon vel spatar, 

268. 
Gheuca Şerbu! post. 51, 
Gheuca Bejan, 205. 
Ghianghe vel dvornie ţării 

de jos, 27. 
Ghianghe lonaşco logof. 36, 

126, 129, 946, 248, 252, 
258, 254, 992. 

Ghianghe vel vor. 272, 273. 
Ghianghia Cozma, parc. 230, 
Ghianghea Gligore. vorn. 230. 
Ghiga, 144, Da 
Ghinea vel vist. 152. 
Ghiorghi, 84, 9%, 144, 152, 

197, 209, 212, 238, 268. 
Ghiorghiţă, 51. 
Ghiorghilă şatrar, 165, 
Ghiorghiţă sardar, 166, 167. 
Ghiorghiţă 3 logofat, 73. 
Ghiorghiţă, votnic de Căm- 

pulung, 28. 
Ghiorghiţă vor. de poartă 41. 
Ghiorghiţă vornic de Sucea- 

va, 49. 
Ghiorma vel bau, 152. 
Ghiorma clucer,. 163. 
Ghirghie, 177. 
Gidraşco, 20. 
Giorzul, 23. 
Gioseni, 50, 309. 
Giurgeşti, 56, 312. 
Giurgin, 339. . 
Giuleşti, 307. 
Giumaătăţeni. 286. 
Giăvânești, 983. 
Gligă popă, 133. 
Gliga, 23, 25, 231, 250. . 

ee e re 

  

  

Gliginco, 337. 
Gligoraș, 51. | 
Gligoraşeo, 38, 88, 90, 91, 

286, 393. 
" Gligoraşeo neguţitor, 331. 
Gligoraşco medelnicer, 
Gligoraşco preut, 59. 
Gligoraşeo, bărbier, 91. 
Gligorcea. vatav, 261. 
Gligoreea visteruicel, 246. 
Gligoree, 89, 249, 256, 313 
Gligorceoae Jova, 251. 
Gligore, 18, 24, 32, 40, 53, 

60, 64, 95, 133, 205, 335, 
240, 263, 312, 

Gligore iogofât, 106, 149. 
Gligore pitărel, 949. 
Gligore pahrn. 188, 282. 
Gligore diac, 234, 239, 
Gligo:e popă, 53, 246, 211. 
Gligore pahar. 287, 330. 
Gligoriţă făclier, 59. 
Gliguţa, 185. 
sloabă, 63, 73, „ — pentru 

bătae de om 30 lei“ 63. 
Glodeni, 127, 209, 241. 
Goanţa Pavăl, 189. 
Gociul, 53. 
Godioaş Ionașco, 279. 
Goia Dumitru pac. de Neaml 

957. 
Goian vornie, 99. 
Goian comis, 119. 
Golia (apa —) 196. 
Golăi Ion vel log. 225, 229, 

230, | FE 
Golăe ceaşnic, 9, 155. 
Golăe xatay, 29, 44, 45, 49. 
Golăe, 29. - , 
Gorghici, 314. 
Gorii (apa —) 218. | 
Gorovei Gligore, 261. 

Il. 

| Grama stoinic, 100, 106, 109, 
2975. 

| Grama Manole -diac, 145...
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Graur Lon, 198. 
Graurii, 198. 
Grebence Stefan, 45. 
Greci (mănăstirea din —) 154. 
Grecul Toader, 193, 284. 
Grecul Gavril, 101, 162, 168. 
Grecul Gheorghiţă biv vor- 

nic, 330. 
Gremeşii, 62, 172. 
Grias, 337. 
Grieşti, 96. 
Grigă, 244. 
Grigoraşco staroste de fa. 

clieri, Sl. 
Grigoraşco medeliicer, 
Grigore, 18, 184. 
Grigore preut, 57, 324. 
Grigore galaman, 101. 
Grigore diac, 76. 
Grigore paharnicul, 245. 
Grincovici parc. de Hotin,219. 
Griveşti, 207. 
Grişcanii, 217. 
Grozea, 183, 305. 
Grozav pitar, 263. 
Grozav, î4, 82, 78, 339. 
Grozav lon, 81. 
Grozava, 83, 173, 250, 326. 
Grum&zeni (Ochiteşti) 280. 
Grumăzoae, 337. 
Grumazu llie, 338. 
Gugeşti, 330. 
Guvga Gavril, (9. 
Gungul, 282. 
Guţă uşer, 234, 
Guzul Hilohie. 320. 
Hâbășeseul Gligore, biv vel 

voruie, 85, 317. 
Habe, curătură, 199. 
Hajdeu Gheorghe, orujnic, 

102. n 
Hajdeu Miron capitan, de da- 

rabani, 43, 
Hajnaş, 283. 
Halensk: Gavril, 

169. 

298. 

  

  

“Halenski lon, 298, 
Hamatu, 25. 
Hăncul lvnaşco, 239. 
Hăneşti, 283. 
Hangul mănăstire, 192, 
Hănsar lov, 218. 
Hănsar Toader, 326. 
Hănsur Patraşco, 56. 
Haraha diac, 948. 
Harlău „supt codru în ținu- 

tul —* 71, 308, 
de — 1588. dealul — 1174. 
ținutul — 948, 283, 290, 

Hărlău, tărg, 17, 84, 114, 
189, 194, 219, 271. 

; Hatezoae, 192. 
; Hatmanul, sat, 383. 
Hăugul Dumitru, 949. 

| iugul lon, 249. 
WHelesteni; 239, 
| Terre Sears 530, 
Hertea Onciul, 184. 
Yerţea lonaşco, 297. 
Herţea Simeon, 298. 
Hilimăneşi, 128. 
Hiraton, 301. 
hitienie, 125. 
Hilipco Vasile, 173. 
Hwmil halinan, 316. 
Hociungi, 83. 
Hotdureni, 282. 
liohule Petre, 125. 
Hohule Dumitru vorn. 125. 
Holbă Gavril, 95. 
Honciul uricrar, 339. 
Horga, 214. 
Horgeşti, 110. 
Horie, 339. 
Hortolomeiu, 39. 
Hoştie Ion, 108. 
Hoşluri, 1992. 
Hotin, ţinutul -— 13, 230,. 

950, 334. 
Hotin cetate 9, 13, 62, 186, 

pare. de — 9, 11, 992,315.
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Hotineanu Pavăl b.armaș, 87. | 
Hrăbor Maxin postelnic, 135. | 
Hran spatar, 219, | 
Hreasca, 195. 
Hristofor egumen, 197. | 
Hriza post. 143, | 
Hriza paharnic, 152, 
Hrizea vel banul Craiovei, 149. 
Hrizea vel dvornic, 145. 
Hrizea vist. 270. 
Hrizea, 306. 
Hudici Petru, 117, 129. 
Huhulea Pâiru, 126, 178. 
Hulpe Gavril, 249. | 
Huru Mihociu, 178. 
Hurul Oană, 178. 
Huru diac, 261. 
Hurul Danciul parc. de Neamţ, 

134, 178. | 
Hurul Efrim vorn. 134, 178. 
Huşi, 135. 
lakim, 314. 
Iachim popă, 56. 
Iacob, 49, 281. 
Iacob butnariul, 930. | 
Iacobeni, 290. | 
lacomi diac, 44. 
lacuş vst. 3. 
Iamandi, 28, 214. 
lanachi diac, 300. 
lanachie vel vist, 145, 
lanachi vel post. 306, 
lancul Vodă, 7, 154, 248, pa- 

rintele domniei mele Pelru 
Vodă, 8, 9. 

lancul biv vel stolnie, 16|. 
laucul croitorul, 91. 
lancu staroste de negulit. 48, 
lancu pare. de Neamţ, 932. 
lani visternicul, 48. 
lani comis, 9, 155. 
ani, 334. : 
Iarali ve] clucer, 306, 
lași, 16, 17, 24, 28, 29, 30, 

31, 33, 34, 36, 41, 42, 47,   

48, 49, 59, 67, 70, 72, 7, 
77, 81, 83, 84, 85, 87,8, 
91, 94, 96. 99, 105, 10, 
109, 129, 157, 160, 
167, 181, 187, 188, 
193, 194, 197, 202, 
204, 205, 207, 209, 
229, 295, 229, 233, 
235, 249, 246, 941, 
254, 255, 258, 361, 
265, 268, 271, 974, 
217, 288, 289, 291, 
294, 995, 299. 300, 
302, 303, 304, 3v5, 
311, 312, 313, 314, 
320, 327, 334, 336, 339, 
«uliţa rusasca» 321, <poar- 
la mică a bisericei lvi Bar- 
novskie Vodă» 331, esta- 
rosle de Târgul Fâinei» 
332, „2 locuri de casă a 
Ilenei“ 82, căşia de cai 
de Copuu, 174, biserica 
albă 201, tărgul de jos 
169, uliţa sărbasca 165, 
„ulița îi  Hagioae“ 90, 
ptărgul Iaşilor în țarina“ 
93, preut de pe Poartă 29, 
biserica Banului, 99, «pe 
podul vechiu» 102, „mănăs- 
lire de la SI. Vineri“ 103, 
„Sf. Sava şi mănăstirea de 
la Bărboi, 103, marginea 
lărgului — 257, «biserica 
apostolilor Petru şi Pavel». 
(Bărboi), 227, „Aron Voda 
biserica“ 211, «biserica Lon 
Novi» (Nicoriţa) 277. 

Iaşi (ținutul —) 106, 109, 250, 
251, 315, 

laţeo Petru, 134. 
zip sal 928,_. 

Ichim, 49. 
Idrici, 339. 
leremie, 226.
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Iestihie egumen, 194. 
Iteim, 23. 
Jftimia, 189. 
Iftimie diac, 66. 
Iftimie, 66, 6S, 97, 244. 
Ignat, 25, 196, 949, 268. 
lica, 52. 
Ilea,: 16, 138, 220, 209. 
lea Simion, 89. 
liea parc. de Roman, 9, 155. 
leaia Siefan, 195. 
Heana 49, 76, 82, 83, 104, 

231. 
lleş Vasile, 330. 
lie, 43, 55, 209, 211, 249, 

322. 
Hie pah. 177. 
Ilie logolăt, 119. 
lie prooroc, mănăstire, 61. 
lie sairarul, 29, 
Ilie Ionașcu, 283. 
[lie diac, 286. 
Ilie preut, 330. 
liiaş Vodă fiul lui Alex. cel 

Bun, 3, 11, 14, 181. 
liaş Alex. Vodă, 93, 187. 
llieşeşti, 181. 
liiaş, 3, 185, 951. 
Iiiaş diac, 120, 
lliaş stolnicul. 68. 
liiaş Vodă, 125. 
Iliaşeo, 120. 
jlis, 317, 

“Toana” 18, 50, 23, 88, 199. 
lon, 16, 18, 23, 40, 62, 59, 

60, 78, 81, 82, 83, 90, 9%, 
97, 196, 180, 201, 205, 
207, 20Y, 235, 939, 250, 
286, 306, 318, 323. 

Ion Vodă (cel cumplit) năvă- 
lirea Tatarilor supt loan 
Voda, 925, 251, 306. : 

Ion popa, 3%. 

Ion Zlataust, biser. în laşi 59. 
lon egumen, 160, 

  

    

Ion diacul, 32. 
Ion staroste, 165. 
Ion părgar, 283, 984. . 
lon_vel vornic ţării de sus, 

174. 
Lon dascălul, 213. 
lon ceprezar, 103. 
Jon paharnicul, 84. 
lonaş, 249. 
lonaş pare. de Neamţ, 175. 
lonaşco, 28, 31, 35, 55, 59, 

63, 75, 76, 104, 127, 198, 
166, 183, 184, 202, 249, 

2173, 214, 283, 987, 997, 
300, 308, 299, 312, 314. 

lonaşco vel vornic țării de 
jos, 149, 270, 

Ionaşeo popă, protop. 61, 287. 
lonuşeo pupă, 82. 
Ionașco Gheorghe vel spat. 

186. 
lonaşeo stolnic, 168. 246. 
lonaşeo aprod, 193, 263, 264, 
lonaşco diac, 287. 
loniţă staroste de Putna 62. 
lordachie, 6]. 
lordachie diacul, 99. 
Iordachi postelnic, 334. 
lordachi vel spatar, 306. 
lordachi vel vist. 315. 
lorgea, 205. 
Iorga negutitorul, 48, 331. 
Iorga vel visternie, 306. 
Iosip, 45, 279, 292, 294, 
ipingă, 339, 
lrimia chihae, 18, 281. 
Irimia, 312, 328. 
Irina, 49, 83, 279, 281, 287. 
Isac, 18, 182, 219, 269, 981. 
Isăcescul, lonaşco vornic, 

47, 49, 
Isaia vladică, 254. 
Isaia ceaşnic, 3. 
Isaia, 1[2. 
Isaico, 195.
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Isar vist. 193. 
Isar, 205. 
Isar lonaşeo, 63. . 
Istatie, 281, 

Istratie,-35, 36,.5t, 281, 328. 
strate vornic, 87. 
IStratie popă, 328. 
Iştion, 283, 284. 
ltesti, 187. 
Itrineşti, 17, 88, 89, 95. 
lueşeni, 240. 
Iuda, 74. 
luganii, 203, 204, 
lulici Oană, 119. | 
luraşco căpitan, 25 
luraşeo 56, 187, 9282. 
luraşco Gheorghi, 186. 
luraşeul dvornie ţării de sus 

9, 155. 
lu:căuţi, 183, 184, 185, 186. 
lureo popă din Iaşi, 58. 
Inrghici, 117. 
lurie spatar, 135. 
Lurie, 2, 
lurşe, 299. 
luzbaze, 44, 49. 
Ivan vatah, 184. 
Ivanco piser leşese, 334. 
Ivancăuţi, 174. 
Ivăniţeşti, 29, 44, 45. 
Ivăţeni,. 26. 
imprăştiaţilor, 102, 114. 
închisoare «la nevoe şi la 

închisoare în turn» 86. 
înma 76, 88, 168, 171. 
imăsa, 102, 169, 170. 
Jemnoae (i Jemnoae) 59. 
Jeravăt Const. 323. 
jerebie, 53, 294, 312. 
Jiauu căpitan, 211. 
Jidanului, părău, 192, 
Jigoreni, 142, 144, 132, 
Jijia, 106, 109, 331, 

250. 251, 283. 
Joltova, 93. 

248,.   

Jora, 180, 187, 193. 
Jora tCostantin sârdar, 39, 

46, 187. 
Jora Grigoraşco, 307. 
Jora Grigoraş 3 spat. 39, 46. 
Jora Dumitru vel dvornie 

țării de jos, 129. 
Jora Toader sulger, 285. 
Joroae Ana, 285. 
judeţ, 79. 
Jugești, 294. 
Juleştii, 114. 
Jumătatevici Jurj, 3, 1t2. 
jurământ, 319. 
jurători, 148. 938. 
Jurj, 112. 
Ju!) pare. de Roman. 9. 
Lăbuşeo Condrea, 197. 
Lăcina, 292. 
Lăleşli, 68. | 
Lăpuşna, tinut, 306, vataji 

de tinutul — 949, 
Larga, 107. 
Lărgăşeni, 178. 
Lasiăul (dealu! —) 174, 189. 
Lateş Vasile diac, 90. 
Lazăr călugărul, 55. 
Lazor strilil, 165. 
Lazor diacon, 944. 
Lazor, 310. 
Lealea Ionașco. 393. 
Leanţea, 148. 
Leantea Dumitru, 184, 
L.eantea staroste, 185. 
Leanţtevici lonaşco, 184, 
Leanţevici Crăscu, 183. 
Leavul, 37, 187. 
“Leca uricar, 34, 72, 
Lecuşani. 26. 
Leiter, 152, 
lei, 95, 29, 36, 43, 48, 49, 

53, 56, 60, 61, 70, 714,77, 
"19, 81, 83, 90, 100, 109, 
110, 159, 186, 196, 19%, 
206, 208, 213, 9283, 308,
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313, 321, 393, 3827, 328, 
333, lei lesesti, 280, lei 
bani gata, 21, 39, 57, lei 
bătuți, 

167, 206, 208, 304, 309 
315, 323, 396, 331, 336 

Lentea, 183. 
Leutoae, 184. 
Leondari C. sluger, 119. 
Leonlie şerb, 87. 
Leonte Gavril, 44. 
Leontie fustasul, 295. 
Leoşti, 44. . 
Lepădat log. 149. 
Letea «satul măriei sale» 83. 
Leucuşeşti, 237. 
Leul, 3. 
Leuşcani, 333, 
Leuteşti, 321, 322, 
Leventi, 334. 
Limbădulce Duma, 117. 
Lipova, 52. 
Lipovaţ, 197. 
Liteni, 254. 
liudi dobri, 46. 
Loghina, 299. 
Lobanul, apă, 49. 
Wolea, sora lui Tador 

descul, 116. 
" Lozeni, 293. 
Luca, 44, 238. 
Luca căpitan, 30. 
Lucaci popă, 244. 
Lucaci olar, 230. 
Lucăceni, 13. 
Lucăşescul, 21. 
Lucavăt sat, 2. . 
Lucăvăţul Stan, 2. 
Lungași, 29. 
Lungani de jos, 246. 
Lupa, 326. 
Lupan Simeon, 305. 
Lupașco, 209, 211, 321, 328, 
Lupaşco trămbiţaş, 59, 

14, 17, 28, 33, 35, 
41, 42, 45, 51,59,89, 165, 

  
Vlă- 

  

Lupoae Anlemia, 253. 
Lupşa, 323. 
Lupul, 199, 101, 209, 249. 

983, 395, 
Lupul stolnic, 304. 
Lupul vornicul, 8. 
Lupul biv vel dvornic, pare. 

de Neamt, 2976. 
Lupul vei vist. 272, 973. 
Lupul vel pah. 139. 
Lupul izbaşa, 143. 
Lupul popă, 26, 195. 
Lupul de visterie, 75. 
Lupul Gheorghe, 84. 
Lupul diacon, 275. 
Lupul Vasile Vodă, î3, 73, 

292, 994, 299, 300, 3901, 
303, 304, 310, 311, 312, 
313, 314, 315, 316. 

Lupul Stefan Voda, 83, 204, 
Luţeo popă, 184 
Macarie egumen “de la Băr- 

boiu, 103. 
Măciucar, 938. 
Macovei, 160. 
Macri, 51. 
Macri parealab, 283. 
Macri Costantin, 307, 308. 
Măesineşti, 41. 
Madărjaci, 35, 56, 64, 309. 
Magda, 931. 
Magdalina, 126, 19%, 133, 

237, 263, 9282, 397. 
Mălaiu, 53, 
Mălai Iftimie, 326, 327. 
Mălea şatrar, 142. 
Malcoci parc. de Roman, 155. 
Malea, 54, 134, 226. 
Malic "Cristea, OA, 
Mălina, 220. 
Malinea, 16. 
Mlioeşti, 89. 
Miilinescu Giurgea, 280. 
Mamuriţni, 95. 
Mancovinski Hoteo, 3.
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Mănăilă, 298, 396, 
Măndreşti, 323. 
Manea, 144, 152, 
Mănești, 143. 
Mânje, 58. | 
Mănja lonaşco diac, 158, 190. 
Manole Gh. 34, 99, 
Manole neguţător, 90. 
Manole pare. ds Roman, 940, 

252, 257, 
'Manolachi, 205. 
Manolachi vel jienicer, 33. 
Mânzul, $17, 119. 
Mara, 207. 
Marco, 40, 78, 82, 207, 2140, 

314. 
Marcu popă, 233. 
Măreescul Tudor, 23. 
Marcovăţ, 250. 
Mareoviceni, 282. 
Mărdarie, 18, 28, 330. 
Mardarie parealab, 330. 
Marena, îl. 
Mareş, 56, 64. 
Mariş Gligore, 34, 70. 
Mariş Gh. 35. 
Mărga 138, 330. 
Mărgineni, 39, 85. 
Măria, 23, 49, 57, 59, 60, 

64, 69, 71, 75, 81, 8, 
151, 168, 174, 178, 181, 
184, 185, 189, 205, 210, 
213, 238, 309, 314, 320, 
321, 331, 337. 

Maria luzbaşoaea, 91. 
Maria croitorita, 99. 
Marianul Stefan, 82. 
Măriica, 38, 48, 128, 163, 

165, 195, 210, 331, 236, 
246, 249, 281, 283, 287, 

8 
Maricuţa, 30, 81, 89, 207, 210, 
Marin, 18. 
Marina, 11, 231, 280, 286. 

  

  

Marița, 55... 
Marmure, 56. 
Marmureni, 26, 282. 
Mârtin 276, 283, 984. 
Maăruşca, 178, 217. 
Mârza fustaşul, 83, 
Mârzea, 54. 
masă prețară, 97. 
Mastacăn, mănăstire, 317. 
Mătea Savin şoltuz, 328. 
Nastea Gligore, 332, 333, 
Matei Vodă Basarab, 147, 

162 —nepot lui Io. Basa- 
rab Voevod, 147, 151. 

Matei căpitan, 76. 
Matei călugărul, 76, 
Matei stolnicul, 83. 
Mateiu, 75, 81, 238. 
Mateiaşi, 17. 
Mateiaşi Gavril logofat. 135, 

173, 300, 301, 302, 304. 
Matruş, 29, 
Maxin, 248, 244, 
Maxin soltuz, 237. 
Maxin diac. 245. | 
Mazărachie negulitor, 331. 
Medelean, 279. 
Medelean călugăr, 318. 
Medieşti, 100, 101. 
Medveja, 334. 
Melintiana, 294. 
Merești, 2£, 312. 
Merişăşti, 69. 
Mesărciul Ursul, 198. 
mesărciu, 92|. 
Mielea, 394. 
Micleşti, 330. 
Mierăuţa, 301. 
Miereşti, 51. 
Mierla 254, 316. 
Miftodie Ion, 287, 
Miha, 283, 284, 298. 
Mihail, 3, 26, 68, 112, 127, 

210. 
Mihail gramaticul, 112,
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Mibai vameş, 68. 
Mibai a moaşei, 165. 
Mihai vei spatur, 149. 
Mihai Izbaşe, 144, 252. 
Mibal, 210. 
Mihalachi, 45, 103. 
Mihalachi blanarul, 103. 
Mihalachie portarul, 100. 
Mihajachie vist. 175. 
Mihalcea Radul comis, 152. 
Mihalcea 35, 80, 203, 303, 

320, 323. 
Miheilă, 314. 
Mihailescu 

9, 58. 
Mihalie, I$, 19. 
Mihnea Radul Vodă, 268, 298. 
Miho vel spatar, (45. 
Mihocești, 196. 
Mihodrea, apă, 
Mihul, 69, 231. 
Mihul cel bătrân, 252. 
Mihul hatm. şi pare. Sucevei, 

129, 959, 957. 
Mihuieţ Andrei vornic de 

poartă, 47. 
Mihuţul, 198. 
Mijloceni, 35, 38, 50, 336. 
Mica, 249, 250. 
Mica (rădiul —) 94. 
Miclăuşeni, 128. 
Miclescul Stefan post. 

170. 
Mitea, 8. 
Mirăuţ Costantin, 808. 
Mircea, 20, 117, 199. 
Mireeşti, 50. 
Mireorie preut, 327. 
Mireşti, 282. 
Miron, 45, 282.. 

Miron._vel..log...33. 
iron „pare: „de. Neamt 144. 
i si 
Miroviei, 18. 
Mirul, 337. 

Cristea  uricar, 

168, 

  
| 
| 
| 

  

Misail, 49, 74, SI. 
Misail popă, 282. 
mişei, 318. 
Miteşti,, 280, 309, 321, 323. 
Mitropolie (sfânta —)'6!. 
Mitrofan episcop de Huşi. 
Mitrofan diac, 243. 
Mitrul Nicolae, 51. 
nlacă, 144. 
Miadin popă, 144, 
Mleşoiţa, 95. 
moarte de om (deşugubină) 
"311, 821. 
Mocanul Simeon, 337. 
Mogălde, 50. 
Mogăldea agă 234. 
Mogăldea Neculai paharnic, 

30, 167. 
Moghilă Costandin Vodă, 23, 

24, 940, 942, 
Moghilă Moise Vodă, 157, 

2171, 9294, 339. 
Moghilă Simeon Vodă, 73. 
Moghilă Eremia Vodă, 73, 

125, 180, 183, 934, 935, 
236, 254, 265, 300. 

Mogbilă Toader, 297. 
Mogbhilă pare. de Hotin, 1i, 

434. 
Mogoş logofat, 137, 147. 
Mogoş căpitan de roşiori, 151. 
Mogoş 'vatah, 142, 152. 
Mogoş căpitan, 162. 
Mogoseşti, 60, 284. 
Moinesti, 60. 
Moisă vel căpitan, 51. 
Moise, 137, 138. 
Moisescul Toma, 291. 
Moldova, apă, 100. 101, 310, 

316, 321, 324, 395. 
Moldavia, 2, 3, 7, 9, 1, 13, 

16, 17, 93, 99, 41, 46, 5, 
61, 67, 73, 82, 85, 87, 88, 
93, 96, 105, 110, 114, 
116, 119, 195, 133, 18%,
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157, 
182, 
203, 
290, 
242, 
256, 
271, 
292, 

177, 
189, 190, 

206, 
233, 
2417, 
263, 
271, 

„299, 
303, : 310, 
313, 314, 315, 
318, 320, 334, 

Moldaviţa, 95. 
Moleş Gbeorghe, 58. 

180, 
191, 
212, 
235, 
254, 
265, 
288, 
300, 
311, 
316, 
335, 

181, 
197, 
217, 
236, 
955, 
268, 
291, 
301, 
312, 
3Î7, 
337.   Molniţa, 173. 

Moreaniţa Aniţa hătmăneasa, 
321. 

Moreanu Nicolai, 324, 395, 
396. 

Morozanul Ioan, 182. | 
Moruz (domniţa —) 214. | 
Moschiciul Gh. preut, 90. | 
Mosteaţ Nechifor, 45. 
Moş, 19. | 
Moş diac, 184. 
Moşneagul Simeon, 75. | 
Moşul, 238. 
Moiruna, 2. 
Moţoe Andrei, diac, 48. 
Motoc Grigoraş diac, 28, 
Moţoc dvornie, 41. 
Motoc Gheorghe dvornie de 

gloată, 306. 
Motoc Onciul, 297. 
Moţoc Lazor diac, 287. 
Moţoceasă, 46. 
Movileani, urmași Mușei, 18. 
Movileni, 18, 19, 20, 21, 287. 
Mujilă spatar, 235. 
Muncel, 309, 311, 320, 333. 
Munteanca, 251. 
muntenească (țară —) 108, 

339 
Munteanu lon, 211. 
Murgoci, 282,   Murgoci dvornic, 269. 

Murgoci Alexandru, 211, 
Murgucioaea Stanca, 269. 
Murgu Cozma, 239. 
Murguleţ Vasile, 62, s6. 
Murgulei Nicolae, 62. 80. 
Murgulet Dumitru vornic de 
-poartă, 34, 72, 

Murgulet vornic de gloată,31. 
Muşa, 18. 
Muşat vel stolnie, 145. 
Muşata sat, 214. 
Mutre Marco, 982. 
Mutul Apostul, 326. 
Nacul, 56, 64, 249. 
Nacul log. de visterie, 31,33. 
Nacul Dumitraşeo log. 155. 
Nacul părgar, mesărciul, 90. 
Nacul Ghiorghiţă, 100. 
Nacul vornic. 47... 
Nacul stolnic, 31, 

159, 160, 165. 
Nădăbaico pare. de Neamţ, 

292. 
Nădăbaico Alex. 34. 
nămeş (imuş) 19. 

6, 87, 

! Nastasia, 25, 35, 50,95, 197, 
173, 186, 189, 208, 249, 
283, 287, 9291, 390, 312, 
316, 

Nastea 127, 250, 251,276, 
Nastura, 949. 
Năvălici Dumitru, 100. 
Năvrăpăscu! jienicer, 239. 
Năvrăpăscul dvornie, 986. 
Năvrăpăscul Gheorghe diac, 

189, 287. 
Năvrăpăscul Anitţa, 280. 
Nazarie, 323. 
Nazaria, 168. 
Nazaria sulgeroaia, 179. 
Neacşa, 23, 151, 162. 
Neaga, 138, 221, ag]. 
Neagoe, 20, 117. . 
Neagoe logofat, 3, 112, 119, 
Neagoe postelnic, 919, 913.
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Neagoe pare. de Hotin, 9i. | 

Neagul, 126, 235. 
Neagul stolnic, 13». 
Neamț, 42. 
Neamţ, parealabi de Neamţ, 

9, 11, 67. 
Neamt (mănăstirea de la—) 

114, 119. 
Neamţ (ţinutul —) 85, 154, 

187, 193, 218, 955, 92716, 

Neaniul, 282, 
Neaniul Gavril viori log. 42. 

Neaniul dvor. de gloată, 307. 

Nebojateo, 246. 
Nebojateo Arsenienricar, 248. 
Nebojatro log. 264. 
Nebojateo Gavril, 248. 
Nebojateo Miron, 127. 
“Nebojatco Dumitru, 248. 
Nekia, 55, 
Nekita, 55, 287. 
Nekila (valea —) 9%. 
Necoar, 56, 238. 
Necoară vel vornic de țara 

de sus, 2952. 
Necoară hatman, 272. 

Necvreşti, 254. 
Neeşani, 27. 
Necula, 27. 
Necula stolnic, 232. 

Neca!a post. 143. 
Neculachi stolnic, 175, 31, 

288. - 
Neculai, 56, 63. 

Neculai preut, 59. 

Neculai ţircovaie, 59. 

Neculcea. 110,312. 
Neculiţă, 21. 
Nedeiani, 58, 14, 15, 76, 18, 

80, 81, 82, 212, 213. 
Nedelco, 279. 
Negoeşti, 309. 
Negoiţă, 144. 
Negoslav, 20. 

| 
3921. | 

| 
| 

  

Negrea, 3, 112. 
Negreşti, 199. 
Negsilă, 117, 183, 219. 
Negsilă ceaşnic, 3, 112. 
Nekifor, 214. 
Nemiş loan, 938. 
Nemţeni, 39. 
Neuul, 217. 
Nesteac, 3, 112. 
Nesteacovici Paşco, Î17. 
nevoi. pe țară,.68. 
Nica vel log. 139. 
Nica, 198. 
Nikeia, 28. 
Nikifor, 20, 239. 
Nichiţiali (vataştina — ) Jic- 

nicer, 199. “ 
Nicoară, 235, 239. 
Nicoară uricar, 292. 

Nicoară hatman şi parcalab 
Sucevei, 213. 

Nicoară vel dvornie ţării de 

sus, 129, 257, 210. 

Nicoară popă, 53, 108. 

Nicoară cupet, 238. 
Nicoriţa, selizle, 198. 

Nicola, 225, 283, 284. 
Nicolai, 9, 246, 283, 326. 

Nicolai pare. de Hotin, 252. 

Nicolae (3f.) 93. 

Nicoresti viş i nij. 203, 315, 

396. 
Nicula pare. de Hotin, 257. 

Nicula pare. de Neamţ, %, 

155. 
Niculachi, 321, 322. 

Niculachi stolnic, 270. 

Nisporești, '245, 9282, 9283, 
309, 311, 320, 321, 3%, 
394, 325, 326. 

Nistor, 226, 249, 282. 
Nistor log. 144. 

“Nistor soltuzul, 283, 284. 
Nistorești, 284. 
Nistru, 126, 182.



— 364 — 

nive, 3804. 
Oatu popă, 196. 
Oameni «la 7 oameni» 93, 
Oană Simion, 193. 
Oană porlar, (19. 
Oancea, 104, 314. 
obiceiu juridie, 193, ca: va 
"”ăcanca” cu tâporul, 193. 
Oboroceni, 63, 257. 
Ocheni, 178, 
Ochilești, 280. 
Ocnă, 79. 
Ocşeni, 94. 
odae 248, 220. 
Odochia, 231, 245, 269, 289. 
Oshenia, 329. 
Olana, 218. 
Olaşăi, 96, 197, 207, 208, 

209, 210.: 
Olena, 126. 
Oloboteea, 307. 
Oltul (apă) 108. 
Onachi popă, 37, 39. 
Onceşti 239, 287. 
Onchileşti, 155. 
Oncioae Marica, 263. 
Onciul, 89, 236, 983. | Onciul cel bătrân, 184. | Onciul Iurasco vel vatabh, de | 3 

Dorohoi, 275. 
Oniceni, 28, 30, 41, 43, s, 

99, 166, 167, 168. 
Onu, 263 324. 
Opolocanie, 173. 
Oprea, 60, 143, 151, 162, 

235, 277. 
Opreaş, 3, 112. | | Oprişor Ursul, 287. 
Oproae Nastasia, 155. | Oraş Coste, 119, 
Orăş hatman, 106, 109, 
Oibic, 217, 
ortu, 60. 
olecinic, (pateric) 158. Oţal, 128. 

Păcurar comișel, 288, 
Păcurar (dealul lui —) 61 
Pâduri, 283, 
Pădure Gligo:e preut, 61. 
Pagul Stefan valav, 28, 
Paicul, 236. 
Paicul Gligore, 60. 
Paiul, 207, 210. 
Paiul Neculai, 105, 212. 
paharnic despre Doamua, | 17, 
Pahomie vornic, 44, 99. 
Paladie, 102. 
Palade faclier, 81. 
Paladi comis, 214. 
Paladi şatrar, 47. 
Palade Ionașco, post. 51. 
Palaghia, 48. 
Palalae Vasile 328. 
pământuri, 95, 219, 321, 322. 
Pan stolnic, 163, 
Pană, 944. 
Panaite uşer, Î37. 
Panaiot vel stolnic, 139. 
Panaiotachie vel uşiar, 31, 

32, 47, 79. 
Păncăuţi, 9. 
Pănceşti, 178, 209, 
Pandazi vornic, 198, 
Pandocrator, mănăstire — 

297. 
Pantea 249. 
Pante biv satrar, 78, 81,82. 
Pantelei, 49, 238, 293. 
Păntelei Simeon, 239, 
Pântelei diacon, 35. 
Pănureşti, 316. 
Părăiani, 143. 

! Părasea, 37, 100, 250. 
Părciul Gligori, 279. 
Paraschiva, 28, 55, 323. 
Paraschiva paharniceasa, 97. 
Pârcovaci, 188. 
părgari, 5ă, 91, 236, 237, 985, 984, 
Parliţii, 157.
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Păvvul Gligore, 89, 97, 
Părvul Vasile, 89. 
Părvul Toader diac, 13. 
Pascal, 75, 76, 81, 100. 
Păscălina, 55. 
Paşco diac, 114. 
Pătrăşcan, 268. 
Patraşco, 51, 55, 126, 128, 

198, 231, 
312. 

Pătraşco suizer, 187. 
Palraşco 2 jienicer, 42. 
Patraşco pab. 135. - 
Patraşco uricar, 290, 301. 
Patraşco ureadnit, 938. 
Patraşco 3 log. 41, 33. 

272, 231, 309, 

Patraşco vel logotăt, 24, 943, 
315, 

Patraşeo, 12. 
Paul, 27. 
Pâulești, 
Păuşeşti, 211. 
Paval, 18, 59, 89, 104, 264, 

281, 286, 390. 
Pavă! poţă, i: 
Pavăi jienicer, 35, 166, 
Pavăl uricar, 65 
Pavăl bucătar, 169, 
Pavăl vieriu, 81. ” 
Paâvăloae Nastlasie, 318. 
Peaicu. lonuşco, 258. 
pecelea țării Moldovei; şi 

Muuleniei supt Duca Voda 
1673, 13. 

pecetluitură, 69. 
Penisoară Mihalacbi, 
Pereskivul, apă, 203. 
Perivole, 94. 

337. 

Perjul lon, 160. 
Peşea, 210. 
Petia, 337. 
Petrea, 83, 183, 920, 283, 

984, 3921, 
Petrea ceaşnie, 119. 
Petre pare. de Roman, 932. 

147, 151, 162, 169. 

  

Petru dvornic, 219. 
Petrică, 298. . 
Petrică parc. de Novograd,,. 

219. 
Petrigan, 26. 
Petrigană. 26. 
Petrigan Vasile, 26. 
Petriman, 264. 
Petriş, 287. 
Petru Vodă Şchiopul, 

229, 269, 334, 
Petru Vodă Rareş, 133, 177, 

178, 181, tratele domniei 
mele Bogdan Vodă, 178, 
fii domniei mele: lie, Ste- 
fan şi Costantin Vodă,— 
bătrânul, 127, 434, 178— 
tatăl lui lancul Sasu Vodă, 
8, — părintele domniei. 
mele, Stefan Vodă 132, 
920, 230. 

Piarchiu, 9284. 
Piatra (Camen) ureadnie de 

— 955, ocolul — 955, dvor-- 
nic de — 956. 

Pisăţel Dumitraşeo, 209. 
Piscu Radul stolnic, (17, 
Pisovskie, 254. 
Pisovski lonită, 30,61. 
Pităroae, 93. 
Pitărescu Grigore, 173. 
Pitărescu Vasile, 173. 
Piiarescu lonaşco, 173. 
Pivniceriul, 195. 
plaiu „când au venit Soltan. 

cu oaste tătârască şi cu 
Hmil hatman cu oaste za- 
porojonească şi a pradat 
țara Moldovei păvă la 
plaiu* 316. 

Platon, 196, 249. 
Plaxa comis, 135, 
Pieşea, 284. 
Pleşeşti, 49, 19%. 
Plesnița, 8, 1i, 16, 173. 

155,
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Ploeşti, 138. - 
Plop Enachie diac, 314. 
Plopeni, 280. 
Ploton visternicel, 246. 
Podohiţi sat, 38. 
Poduşea, 251. 
Pogor Vasile, 283. 
Pojoreni, 318. 
Poliţanul, 268. 
Poliţanul Macovei, 269. 
Politanul Gligore, 269. 
poloboace de miare, 17, 26. Pomărla 62, "86, "944, 216, 

286, 297, 305. 
Poniei, 173. 
Ponici Cozma, 173. 
Ponici Stefan şatear, 41. 
Ponici Staneul, (17. 
Ponici Domitru, 294. 
Ponici bătrânul, 41, 
Popa, 55. . 
Popa uricar, 225, 
popa domnesc, 928, 
Popenta 'Tudora, 248. 
Popăscul, 323, 
Popescu Ion, 78, 82. 
Popăscul Vasile, 320. 
Popeşti sat, 45, 228. 
Popişcani, 34, 35, 37, 39, 
Popovici Dumitraşeo, 16.: 
Popovici Dumitru urie. 299. 
Porcești, 83. 
Porcu ceaşnic, 117. 
Porlăreşti, 268. 
Posadnici, 94. 
postav subțire, 186. 
Postolachie, 198, 236. | 
Postolachi spatar, 70, 168. 
Potăngeni, 45. 
Potoancele, 192. 
potronici «câte 10 potroniei 
pământul» 295. 
Povărteanul Toader. 114. 
Pozmăncă Vlad, 143. 
Prahova, . 147, 151, 162, 

    

  

Radăuţi episcop, d 
Radici stolnic, 165. 

Prăjescul, 169. 
Prăjescul Nevoar vel vister. 

nic, 1986. 
Prăjescul on biv ceașn. 84% 
Prăjescul Lupul, 287. 
Pribag Ion, 248. 
Pribeagul Vasile, 39. 
Pricop, 50, 126. 
Pricopie, 45, 249. 
Pricăuţi, 334. 
Prigoreni, 34, 35. 
Probota, 119, 120. 
Proca postelnicu:, 208. 
Procelnici, 59, 75, 76, SI, 

213, 301. -- A 
Prodan, 184. 
Prodan diac, 184. 
Prohira, 83. 
Prut 251, 9257, 315 (războiu 

li —). 
psallire, 233. 
Puiul, 938. 
Pulian Costin, 337. 
Purearescul Micul, 217. 
Purceleşti, 116, 287. 
Purice bătrânul, 203. 
Puina, apă, 50, 225, 304. 
Patna, staroste de — 90, 
Putneanul, 337. ” 
Răcămuşui, 214. 
Răcătău popă, 328. 
Răcătăul (gura —) 178. 
Răchită, 23, 35. | 
Racoviţa-2-logofat, 47.306. 
Racoviţă lon comis; 45, 65, 

170. 
Racoviţă lon vel spui. 72. 
Racovilă Lon biv vel vor, 83. 
Racoviță Nec. log. 33, 72,170. 

Rădiuri, 283. 
Rădueşti, 196. 

| Radul, 138, 147, 4148. 
Radul (fantana — ) 182, 

e — 291. 

R
o
m
n
e
 

7
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Radul pah. 144, 159, 162. 
Radul comis, 163. 
Radul vel log. 152, 163. 
"Radu Vodă Mihnea, 136, 148, 

187,— fiul iui Mihnea Vodă, 
131 — 73, 1925, 129, 946, 

256, 248, 259, 9254, 95, 
251, 992, fiul domniei mele 
Alexandru Vodă, 129, 252. 

Radul Voevod Şerban, 138. 
Răduleşti, 20. 
Ramandiivel post. 33. 
Ranit, 333, 
Răşea, mânăstire, 

160, 316. 
Răşcanul Stefan, 108. 
Rastoaca (gura — ) 18. 
Rătundul Vasile, 69. 
Rătundul sat, 144. 
Răzina, 126. 
Răzmeriţa, 334. 
răzor, 333. 
Răzvan Vodă, 195. 
Rebricea, 126, 133. 
Rabricea mică, 128. 
Redici sloinie, 9. 
Rediu 60. 
robie la Tatari, 246. 
Rohină lonaşeo, î01. 
Roibau Gligore, 264. 
Roiban Stetan, 264. 
Roman, '196. 
Roman Voevod fiul lui lie 

Vodă, il. 
Roman (Novograd) parealab 
de — 9, ti. _ au, 

Nan, _ocolul — 
Fauna (tinutul > 39, 239, 

287. 
Romanescul Gavril, 54%. 
Romaneşti sat, '31, 32, 33, 

101, 102, 

34, 35, 31, 38, 40, 49, 41, 
48, 50. 

Romăşeel, 100, 249, 280. 
Romăşcel Toader, 101.   

Romaşcel Grigore, 30, 43, 86. 
Romăşcel Vasile, 30. 
Romășcel Gheorghe biv vor- 

nic, 30. 
Romaşco, 6, 328. 
Romaşeo căpitan. 293. 
Romaşeo aprod, 184. 
Ropeeanul Prodan, 157. 
Roşca Gheorghe, 972, 213, 

2974. 
Raşca Cost. pare. de Hotin, 

129, 252, 257. 
Roşca vornic de gloată, 306, 

349. 
Roşeiori, 339. 

_EOŞiori,. 43, 86, căpitan, „de 
— 151, 

Rosul, 327. 
Rotămpâneseu Costandin uri- 

car, 948. 
Rotămpăneşti, 97. 
Rudeştii, 173. 
Hugăşeşti, 173. 
Rugină, 215. 
Rugină Vasile diac, 109. 
Ruginvasa, 287. 
Ruginoasa vornie. 
Rujinţi, 230. 
Ruscă Vasile, 286. 
Ruset Anton Vodă, 

93, 96, 197. 
Rusii, 290, 
Rusul lonaşco nel log. își. 
Rusăti Vasile, 60. 
Sabăoani, 241. 
Saca Stratulat căpitan, 9$, 

283, 
Săcueni (căpitan de --) 168. 
Săcuian ciaşnie, 219. 
Sacul, mănăstirea lui Nistor 

Ureche, 241, 9417, 965, 211, 
320. 

Safta, 304, 396. 
Safia vornieeasa, 206. 
Săhăidăcariul Mardar, 330. 

de — 56. 

36, 73,
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salaşe de ţigani, 204. 
Salomia Dumitra, 263. 
Sămeni sat, 193. 
Săminiceanul Vasile, 70. 
Sămileanul vor. de poartă 70. 
Samoi!, 282. 
Săpoteanul 
19, 9%. 
Săpoteanul Mafitei, 308. 
Sarata (făntâna --) 119. 
Sărbul post. 119. 

Andrei vornic, 

Sărghie vornic de gloată 31. 
Sas „drumul lui —* 257. 
Sascut, 337. 
Saşca Magda, 329. 
Saulea, 30]. 
Saule Ilie, vames, 30, 43, 

101, 102, 167. 
Sauiea vameş, 43. 
Sava, 45, 50, 126, 133, 9244, 

264, 2717, 281, 300, 337. 
Sava popă, 5%. 
Sava negutitorul, 48. 
Sava cel Roş, 328. 
Sava şatrar, 143. 
Savin, 76, 77, 189, 203. 
Sayin.şoltuzul, 328, 332, 333, 

334. 
Savin căpitan, 160. 
Savin vel spat. 972, 273, 
Savin vel sulger, 72. 
Savin uricarul, 80, 81, 82, 

200. 
Scântee, 127. 
Scânteia «hăleşteul —» 72. 
Scăntee Toader, 127. 
Seariotki, 184. 
Scariotki Petru staroste de 

Cernăuţi, 184. 
Scarlet Stefan armaș, 206, 

330. 
scaunul (denaintea —) 79. 
Scheianul Gligore, 239. 
Schiopeni, 336. 
Schiopul "Toader, 74, 75, 80. 

  

  

Scobilţăşti, 38. 
Scobinţeni, 272, 9273. 
Scobinţi, 274. 
Scobinţi Ion, 272. . 
Scopul Toader, 58. 
Scorţăscul haunan, 193. 
Scorteşti, 37, 39, 49. 
Scoriţa vornic de poartă, 288, 
Seridon, 58. 
Scripeste Gligoraşeo, 33. 
Seachil Dumitru uşer, 263, 

264. 
Seakil stolnie, 310, 311. 
Secul, 73, 
Selişte, sat, 312. 
Selicicanii, 154. 
Semenic aprodul, 281. 
Serafim popa, 292. 
Sihla, 192. - 
Sihma, 192. 
Silion, 88, 323. 
Silion fustaş, 165. 
Siluan egumen ot Rişea, 10£. 
Silion igumen, 190. 
Sima, 53. 
Sima dvornie, 117. 
Simedru pitar, 142. 
Simeon, 2, 97, 49, 5, 81, 

96, 196, 194, 195, 207, 
208. 250, 954, 980, 281, 
286, 314, 327. 

“Simeon de visterie, 76. 
Simion popă, 25, 49, 287. 

„Simeon egumenul, 159, 160. 
Simeon logotăt, 117. 
Simeon păsărar, 165. 
Simion diac, 183. 
Simeon armaşul, 49. 
Simina, 198, 187. 
Siminic lonaşeo, 323. 
Simzieneşti, 65. 69, 
Sirbi, sat, 25, 55. 
Sirbul Stoian, 331. 
Sicetiul, 2, 19, 21, 116, 179, 

317.
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Siret, tărg, 173, 929. 
Sirețel, 19. 
Sitarul Dumitraşeo, 108. 
Sitiroae „îi: Sitiroae“ 103. 
Sitna, apă, 290. 
Slanic, 144. 
Slatina, 160. 
Slăvilă, 232. 
Sloboda, 173. 

| slujbă, 14, 
n ta. 

Smila, apă, 268. 
Smilac căpitan, 332. 
Soci, 239. 
Socrujeşti, 84. 
Sofia, 133, 249. 
Sofiica, 181, 187, 217, 

944, 248, 280, 294. 
Sofron, 301. 
Sofron stolnicul, 104. 
Svfronia, 128, 212, 
Solca, 292. 
Solomiia, 58, 128, 
Solomov, 269. 
Solomon loan visternic, 9, 

21, 155. 
Solomon satrar, 
Solonca, 101. 
Soloninca Cotela, 13, 14. 
Soltan, 312. 
Soponariul Gligore, 90, 
Soponărița Aniţa, 9. 
Sora, 196, 127, 128, 249, 314. 
Sorea, 23. 
Soroca, 174. 
Soroca (ținutul —) 155, 157. 
Spaneioe parc. de Roman, îl. 
Spănul, 55. 
Spălăreşti, 238. 
Spătoşăl Ion, 333, 
Sperleşti, 332. 
Spineni (Draxineşti) 231. 
Spineşti, 327, 328. 
Spiridon, 295. 
Spiridon log. 142, 143. 

Surete şi Izvoade V 

„îndepărtat din 

231, 

275. 

  

Sprănceană Toader, 279. 
Stafie, 305. 
Stan, 60, 112, 144, 152, 325. 
Stana, 138, 295, 231, 
Stănasie, 309. 
Stanca, 171, 118, 217, 218,. 

231, 239. 
Stanciul, 119, 133, 138, 147. 
Stanciul iuzbaşă, 177. 
Stanciul stolnic, 144, 
Stanciul log. 139, 144. 
Stancul, 268. 
Stanimir diac, 152. 
Stanimir log. 144. 
Stanomir, 133, 147. 
staroste de curălari, 91. 
staroste de făclieri, 81. 
staroste de negustori, 48. 
Statie, 58, 197. | 
Statie vel clucer, 106, 109. 
Statie parcalab de Roman, 

217. 
Statie abăgerul. 96, 207, 208, 

209. 
Stavnic, 126, 201. 
Starcea Gheorghe pitar, 159. 
Stărcea Miron parcalab, 61, 

159, 160. 
Starcea stolnie, 219. 
Stârcea Vasile biv pare. 285. 
Stărcea Constantin parc. de 

Hotin, 315. 
Stărcea "Isac, 292. 
Ştefan, 45, 59. 59, 60, 78, 

81, 82, 83, 88, 194, 19, 
236, 937, 238, 239, 219. 

Stefan Dumitraşco vel log. 
190, 271, 279, 273, 214. 

Stefan Dumitrașco vel voen. 
țării de jos, 174. 

Stefan Vodă fiul lui Alexan- 
dru cel Bun, 11, 116,117, 
119, (81, „iubitul meu [rate 
Petru Vodă“ (17. . 

Stefan Vodă cel Mare, 52, 

24
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133, 173, 214, 217, 948, 
316. 

Stefan Vodă cel tânăr, 217, 
bunul! domniei mele Ste. 
fan Vodă, 217, părintele 
domniei mele Bogdan Vodă 
217, 231, fratele domniei 
mele Petru Voda, 182, 219. 

Stefan Vodă Rareş, 230, fiul. 
'ui Petru Vodă, 230. 

Stefan Gheorghe Vodă, 16, 
17, 169, 203. 

Slefan Petru Vodă, 61, 73, 
85, Petriceaico Vodă, 73, 
317, 320. 

Stefana, 210, 273, 274. 
Stetul, 52, 144, 159, 174. 
Steful pare. de Nemţ, 232. 
Stefan parcalab, 37. 
Stefan ceaşnie, 73. 
Stefan yătâmanul, 27. 
Stefan dascal, 334. 
Stefan căpitav, 42, 68. 
Stefan Oşeriul, 59. 
Ştefan preut, 56, 189. 
Stefâneşti, 283. 
Stefăneştii (ocolul — ) 154 
Stemnic, 196. 
Stoica popă, 144. 
Stoiceşti, 193. 
Stoileşti, 126. 
Stoiana, 151, 162. 
Stoianovici P. agă, 253, 
slolnicel, 197. 
Strămbu, apă, 147. 
Strămbeni, 138, 147. 
Stratila, 89. 
Stratul, 18, 19, 3%. 
Strătulea, 209, 
Stratulat uricar, 36,65, 68, 94. 
Stratulat sulger, 318. 
Stratulatoae «ii strătulătoae» 

338. 
Stroe, 138; 
Stroescul Ion căpitan, 43.   

Stroici vel log. 9, 136, 174, 
237, 335. | 

Sturza Dum. vel log. 179,957. 
Sturza Ilie vorn. 33, 72, 2306. 
Sturza Chiriac vei pah. 72. 
Sturza pare. de Hotin, 134. 
Sucaşii, 85. 
Suceava, 3, 10, 14, 52, 61, 

112, 114, 117, 120, 154, 
159, 160, 180, 183, 237, 
327, 328. „biserica dom- 
nească din —“ 327, „mitro- 
polia veche“ 327. 

portar de — 9, vornic de 
— 99. 

Suceava ţinutul — ) 98, 41, 
173, 250, 310, 316, 321, 
324, 325, 

Suila, 281. 
Suilă Paval, 261. 
Suila Patraşco 321, 322, 324, 

325. 
Suilă diac, 393. 

Sulgi, 317. 
Supţirelu Toader, 59. 
surlari (vatav de —) 59. 
Suseani, 34, 37, 38, 309. 
Suvoliţ, 282. 
Şacovăţ, 125, 126, 210. 
Şaidir diac, 190, 299, 
Şaidir Dumitraşco. 294. 
Şandru, 2, 183, 219. 
Şandru parc de Novograd, 

134 
Şăptelici Grigore, 100. 
Şăremet 106, 212. 
Şarhorodeanul Enachi, 159, 

160. | 
Şerpe Cozma postelnic 217, 

219. 
Satrăreni, 46. 
Şeandrea, 42. 
Şendrea Onciul, 185. 
Şeptelici Vasile, 324, 395. 
Şeptelici loniţă medeln. 40.
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Serban Vodă, 147. 
SŞerbcul, 2. 
Șerbești, 188, 330. 
Sicani, 332. 
Şileşeui de sus, 53, 194, 944, 

294, 
Skeia, 239. 
'Şofrăneşti, 125. 
Şoldana, 283. 
soltuz, 928, 53. 
Somuz, 312. 
Ş. ronești, 309. 
Slibor, 112. 
Surdeşti, 49. 
Suverdeneasa Gahia, 272. 
“Tăbălăiu Toader, 24. 
Tabălăiacă, parte-i 

iasa, 95. 
"Tacoşa, 197. 
Tador Petre pabarnic despre 

doamna, 117. 
Tador Gramatir, 117. 
Tador vel ban, 138, 
Taistră Petre, 942. 
Talaba pare. de Hotin, 219. 
“Tălăbăncioae, 130. 
taleri, 23, 26, 127, 195, 240, 
"049, 944,245, 951, 254, 

9173, 980, 284, 298, 314, 
326, 337. 

taleri de argint, 157, 189, 

194, 936, 938, 249, 230, 
268, 274, 993. 

taleri. curaţi, 196. 
“Talpalari, biserică, laşi, 964. 

"Tămpa pare. de Roman, 134 

Tămpeşti sat, 18, 19. 
“Tanasie, 56, 96, 263, 309. 

Tanasă cupeţ, 177. 

Tanasie vornicul. 56. 

“Tanasie armaş, 335. 
Tanasă vataman, 89. 
Tanasă şatrarul, 51. 

“Panasie popă, 207. 

“Tanasă abager, 208. 

Ţăbălă- 

  

Tânăsoaea Calrina, 59. 
Tareaia, 192. 
Târgovişte, 152, 163. 
Târgu. Ocna 179. „mănăsti- 

rea Precista“ 179. 
Targul.Frumos, 73. 85, 934, 

248, 965, 271. 320, 
Târzor, 139, 177. 
Tarzii, 25. 
Tatânţa, 287. 
Tatari, 231, 251, 257, 212. 
Tatari (ernatul Tatarilor în 

țarâ), 69. 
Tataraşi, 233. 
Tatărnae, 55. 
Tălarul, 31, 32. 
Tatomireşti, 51, 217. 
Tatul, 25. 
Tăuial Iun ban, 28, 31, 42, 

44, 100, 102, 161. 
Tăutul Drăgan, 237. 
Tautul Mihai parc. de Holin, 

172, 
“Tăutul Toader, 172. 
Tăutul Zaharia. 173. 
Tăutul .vist. 180. 
Tazlăul, apă, 303. 
Tecla preuteasa, 249. 
Tecla, 65, 281. 
Tecuci parcalub de Tecuci, 

203. 
Tecuci ţinntul —) 19, 21, 23. 

temnilă, 31. 32 
Teoctist proegumen, 101. 
Teodosie proegumen, 139. 
Tepa Dumitru. 328. 
Tepa Costatin, 328. 
Tetiul (partea —) 321. 
“Pimirean, 164. 
“iron, 26, 244. 
'Pironeasa Ana, 26. 

i Titescul Vasile, 58. 
1 “Titiana, 314. 
! 'Tiliana Onoae, 104. 

'Toadea, 250.
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Toader, 27, 44, 45, 55, 5, 
63, 75, 16, 89, 138, 141, 
199, 249, 245, 281, 281, 
282, 304, 309, 314, 317, 
337. 

Toader 
Toader 
Toader 
Toader 
Toader 
Toader 
Toader 
Toader 
Toader 
Toader 
Toader 

diac, 55. 

popă, 57, 104, 195. 

trămbilaş, 59. . 
vel pitar, 17. 
viteazul, 3. 
Vătâman, 245. 
Star. de curalari 91, 
de visterie, 75. 
Şolluz, 328. 
stoliie, 123. 
logofătul, 222. 

Toader Iordache (Cantacu- 
zino) vist. 77. 206, 208. 

Toader Iordachi Cantacuzino 
Vel stolnic. 102, 

Toader pare. de Roman, 219. 
Teader pare. de Hotin, 9 155. 
Tocul (gura —) 13. 
Toderaşco voinic de Boto- 

şani, 63. | 
Toderasco lordache clucerul, 

56, 10, 72. 
Toderaşco Iordachi biv vel 

vist. 43. 
Toderaşco vel log. 

313, 214, 316. 
Toderaşeo vor. de gloatăa,306. 
Todereşti, 58, 63, 64, 170, 

189, 312. 
Todireni, 286. . 
Todoran, 144. 152: 
Todozia, 60, 167, 177, 233, 

269. . 
Totan, 309, 393. 
Tofan ieromonah. şi 

men, GI. ” Să 
Tolin cragoman. 286. 
Tofana, 55, 59, 165, 174, 291. 
Tehilat. 164, 337. a 
Tuloticoue Agalia, 173.. 

26, 308, 

egu- | 

| 
  

Tolontan Ion, 169. 
Toma 923, 199, 225, 244, 249, 

287, 
Toma ureadnie, 235. 
Toma diac, 254, 264, 
Toma dvornie, 256. 
Toma vel dvornie ţării de 

sus, 306. 
Toma popă, 195. 
Toma negutitorul, 4g. 
Tomăscul Oțel, 254. 
Tomiţa Stefan, 28, 283. 
Tomita, 46. 
Tomşa Stefan Vodă, 926, 159, 

1792, 174, 184; 946, 248, 
255. 

Tomşa Stefan Leon Vodă, 
fiul lui Stefan Vodă, 142. 

Topolița, 173. 
Toropcel Toader, 57. 
Totoescul Toader, căpit. 49. 
Totoiasa, 194. 
Totoești, 49, 87. 
Totruş targ, 60. 283, 284. 
Totruşan log 219. 
ceapădul, 151. 
Trica Toader, 38. 
Trif, 100. 
Trifan 197, 949. 
Trifan clucer, 186. 
Trifan post. 234. 
Tritana, 249. 
Trifeşti, 67. 
Trinea, 286. 
Trinca. Toader, 50. 
Triaeşti, 85. . 
Troina, 23, 
Trotuşan log. 183. 
Tiufandu post. 270. 
Trufina, 325. 
Truşan, 9289. 
Truseau; 945. 
Tudor log. 144. 
Tudora cneaghina, 180. 
Tudora, 133, 220, 249.



Dawuaw. Turbăteşti, 59, 
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"Tudoran, 294. 
Tudori parc. de Hotin, 270. 
“Tudori vameş, 13. 
Tudosia, 29, 249. 
Tudosie, 23. 
Tudosiica, 27. 
Tujau lonaşco, 38. 
Tulova (Glodeni) 197. 

14, 16, 177, 
78, 80,.103, 104, 206, 208, 
300, 313. 

turcească (ţara —) 151, 
"Pureiul Leca, 294. 
Turie, 250. 
Tutova (ţinutul --) 65, 69, 

268, 203. 
Tutova, apă, 68. 
Tutovan Ursul, 68. 
Tăfotie Vasilie, 49. 
“Tăpuşă, 25. 
tara de sus, ţara de jus, 300, 
Tără Patraşco pdelar, 285. 
“'Tareşti, 285. 
Țarigrad, 78. 
“Tărlea, 138. 
“Tiban diac, 334. 
'Tibăneşti, 126. 
Pibucan, 240, 9244. 
Tiganas, 309. 
țigani boereşti, 151. 
TPiganca, munte, 192. 
Tiganca, 246, 338. 
Tigăneşti, 56. 
Tiori, sat, 23, 24, 25. 
“Toanţa, 272. 
“Tuvlie Toader, 312. 
Udre Grigore medelu. 174. 
Udrişte, 137, 138. 

162, 

pehi. 50, 96, 99. 125, 177, 
S307, 291, 339. 

ughi. galbeni, 127, 128, 246. 
ughi de aus, 240. 
Dideşti, 159. 160. 
AUliiana, 8, 7%, 250. 
Uliul lie, 101. 

  
i 

1 

Ulmanul, 306. 
Ulmanul Toader, 
Uimenii, 306. 
Umbrăreşti, 19. 
Uncleat, 112. 
Ungro-Vlahia, 137, 142, 1, 

162. 
Ungureanu Martin, 174. 
Ungurul Mihai croitor, 391. 
Untrece Gheorghe, 328. 
Urăta, 35, 134, 263, 300. 
Ureacle Vana, 117. 
Ureăche Gligore.. vel. vornic, 
“țăjii_de jos, 305. 

Ureache Nistor . vel. vornic, 
țării de jos, 240. 

ureadnic, 238. 
Ursu, 34, 36, 49, 50, 60,63, 

89, 312. 
Uisui diac, 35, 37, 39, 
Ursul al Draguţei diac, 39. 
Ursul vornic, 9. 
Ursul preut de pe Poantă, 49. 
Ursul răzeş, 3%. 
Ursuchi, 30. 
Ursachie vel visi. 12 
Useatul, 288. 
Uscatul Drăghici, 280. 
vacă „0o—preleluită 7 lei“ 29, 
Văcoteşti, 190. 200, 201. 
Valea albă, 321. 
Valcea, 112. 
Vălcul, 205. 
Vălenii, 85, 144, 152, 233. 
Vambula, 306. 
Vană, 117. 
Vancea logofat, 117. 
Văână Dumitrașco, 79. 
Variţi sat, 274. 
Varian, 318. 
Vărtej Costachi, 109. 
Vartej Gavrilă, 110. 
Vartic. Ursul vorn. 203, 204. 
Vartic Petre Portar de Su- 

ceava, 154. 

38,
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Vartie post. 232. 
Variicoae Tudora, 328. 
Varticăuţi, 334. 
Vărtop, 236, 294. 
Vârtop (parcalab de —) 195. 
Varvara 83, 125, 250, 263, 

318. 
Vascan, 249. 
Vascan parc. de Roman, 11. 
Vescani (Oncești) 239, 287. 
Vaăscăuti, 173. 
Vasco, 219, 
Vascoviei Teodor, 117, 119. 
Vasilachi vornic, 198. 
Vasilachi Alexa, 21. 
Vasilaşco, 321. 
Vasilaşco b. v. log. 33. 
Vasilca 65, 127, 177, 239, 

320. 
Vasilie, 19, 26, 31, 382, 35, 

40, 58, 64, 76,9%, 97, 127, 
128, 135, 165, 167, n 
198, 205, 207, 210, 249, 
250, 281, 286, 287, 297, 
300, 308, 318, 323, 337. | Vasilie diacon, 21, 

Vasile Spatar, 129. 
Vasile vel Stoluie, 149, 
Vasile vel pah. 145. 
Vasile pare. Sucevei, 102. 
Vasile 3 log. 77, 104, 208. Vasile diac, 159, 295. 
Vasile aprodul, 88. 
Vasile fustaş, 295. 
Vasile preut, 56, 64, 325, 

326, 327. 
Vasile comis, 330. 
Vasile starosle, 332. 
Vasile căldărar, 81. 
Vasilică vel comis, 70. 
Vaslui, 27. 
Vaslui, şoltuzul urășeanilor e —"Z87paărealub de — Vaslui, ţinutul — 49, 56, 169, 

196, 209, 210. 

Vaslui, apă, 330. 
Vătaman, 24, 27, 101. 
Veaverită, 11. 
vecini, 30, 43, 55, 60, 8, 

86, 180, 19%, 204, 248, 
251, 320. | 

Velicico. vel.comis, 31. eniamin proegumen, 292. 
Verbovici, 184. 
Veresceac Toma, 117. 
Veresani, 55, 24. 
Vereşcani, 245, 282, 
Vicol, 238. 
Vicol visternic, 83, 
Vicol Hortolomei, 40. 
Vicol Dumilraşec, 40. 
Vicol Vasilie, 39. 
Vicoleni, 294. 
Vidraşcul Costachi, 201. 
vinărsăriţa, 90. 
Vintul, 337. 
Vintilă vel dvornic, 139. 
Vis <au vis» au trăit, 335. 
Vistearca, 333. 
Vişcea, 19. 
Vişniţa, 173. 
Vivoreni, 235, 304. 
Vilcea, 3. 
vinzare, intrebarea rudelor- 

Vladeni, 71, 948, 25|. 
Vlădescul Tador, 116, 
Vladești, 1146. 
Vladul, 138, 147. | 
Vladul vel log. ispr. 145: 
Vladul post. 142. 
Vladul portar, 177. 
Vlasie, 21. 
Vlasie Ion, 164. 
Vlasie popă, 301. 
Vlasie urirar, 5, 26, 271, 274. 
Voevan, 231. 
Voicăi 187. 
Voineşti, 18, 76, 82. 
Volcineţ, 174.
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Voleinskie Arsenie, 185, 
Voloca, 173, 
vornieel, 56. 
vo:nici de gloală, 103. 
Vorovei, 288. 
Vrăbie Gh. uricar, 241. 
Vrană Enachie, 102. 
Vrănceanol Onofrei, 174. 
vreori bi fost slăndu, na hi 

avându, 29, 
Vucina vel pabh. 149. 
Vuip Cioban, 244. 
Vuipa Danciul, 9244. 
Vultureşti, 128. 
zăbon, 339. 
Zagaviu schit, 189, 194. 
Zaharia, 17%, 8!, 237, 305. 
Zaharia clucer, 73. 
Zaharia călugărul, 337. 
zălog, 333. 
Zamă Avram, 925. 
Zămărdac, 304%. 
Zane loan, 103. 
Zanfir bacalul, 90. 
Zanobhie stolnie, 99.   

Zaporojenească (oaste —) 316 
Zavul Vasile, 75, 76. 
Zbăca Ioniță, 330. 
Zbearea Nacul, 286. 
a zecea «<a luat de a zecea» 

242. 
Zemeş, 79. 
zestre, 189. 
zi «<a fost zi» 195. 
zi, am pus zi, 188, 217. 
iata, 337, 
Zlatarul lanachie, 331. 
Zlatarul Sava, 33|. 
Zlatarul Costantin, 331. 
zloți, 125, 298, 300. 
7loti tatăraşti, 8, 11,52, 196, 
"134, 183, 184, 214, 218, 

220, 295, 230, 231, 935, 
263, 264. 335. 

Zota, 18, 29, 44, 45. 
Zotina, 96, 106, 207, 

212. 
Zotoae «ii Zotoae» 29. 
Zuba Slefan, 298. 

209,
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Pag. 
6931, Februarie 17, Suceava, Alexandru Vodă dă şi în- tăreşte lui Iurie, Cozma şi Motruaa fii lui Stan Lueavăt, cum şi verilor lor Simeon, Coste, Dieniş şi Şandru feciorii lui Şerb- cul, stăpânire pre satele Lucavăţ şi Paâncăuţi şi Mihodre pe Siret, pentru slujbele lor făcute domniei . . 6936 Dec. 4, Suceava. Alexandru Vodă cel Bun întă- reşte dania ce face Manoil Başota cătră mănăstirea Neamţului în moşia sa Başotenii . . . 9944 Maiu 3. (regeste). Ilie şi Ştefan Vodă dau lui Ivana Cauteş satul liieşii şi un Joc în pustiu . . 6945 Iunie 30, Suceava. Ilie Vodă dă şi întăreşte lui Toader Povarteanul satul Juleştii, în jos de Hirlău, cu juris- diclia personală a Domnului şi a cetății Sucevei . 6951 Mui 28 Suceava. Stefan Vodă întăreşte lui Toader Vlădescul satul Viadeştii pe Siret, supt Purceleşti, pentru sluj- bele sale facute domniei . . . 6956 Oct. 10 Suceava. Petru Vodă înlăreşte mănastirei Neamţului dania ce pau Cristea a facut în sutul Carniceni mai jos de Probota. Se arata hotarele. . . . 6995 Ghenar 13, Suceava, Stefan Vodă întăreşte Stlefu- lui şi fraţilor săi lon şi Simeon eumpărătura făcută, cu 60 zloți tătăraşti în satul Balzâna de la lea fata Benii . . 6996 Oct, 8 (regeste). Ispisocul lui Stefan Vodă pe ju- mălate sat Muşata la Fălciu cumpărat cu 66 zloți de Carhan de la îiciorii Hogii . . . . 1026 April 20, Suceava, Stefan Vodă cel tânăr întăreşte lui Ion Meruşanul dania unui loc în pustiu între Ciuluci şi fân- tâna Rudului spre Nistru, danie făcută de Stefan Vodă, când au oştil Tâlarii țara Moldovei. . . . 7027 Dec. 27, Hărlău. Stefan Vodă cel tânăr dă şi în- tăreşte lui Eremia visternicul stăpânirea în satul Baliuţi pe Siret, Grişeanii cu jumătate de dubasă în Siret, şi jumătate din Tatomireşii pe Orbic, jumătate din Popeşti ot Neamţ , 7036 (1528) Iaşi. Petru Voda Rareş întăreşte lu: Dan şi femii lui Anuşea cumpărăturile ce an făcut în Dragomireşti cu 673 zloți tatărăşti de la nepoţii lui Filip Baliţa . 1054 April 920. Petru Vodă întăreşte impăriala ce şi-au (făcut între dinşii fraţii Hurul, ficiorii lui” Oană Hurul, nepoți lui P. Huhule . . . . 1054 ..4, Huşi, Petru Vodă Rareş milueşte pe slugile sale Sava, popa Gligă, Magdalina, Sofia şi Tudora cu a treia 
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parte din situl Cărbureştii pe Rebricea cumpărat de bunul lor 
'Staneiul de la Urâta nepoata lui Petre laţeo cu 70 zloți tătăraşti 

1078 Ghenar 21 (regeste). Bogdan Vodă întăreşte lui 
lunaşco Lenţea '/; din lurcăuti întorsătură cu 233 zloți Onciului 

10178 Iunie (vegeste). Bogdan Vodă întăreşte lui Grozea 
'/a parte din Iureâuţi . . , 
„7081 et. 5, Iaşi: loan Vodă cel cumplit dă şi întăreşte 

lui Nicula ţiganul stăpânirea în a treia parte din a cincea 
parte din Bouloteni cumpărată cu 120 zloți de la Toma, care 
şi-a platit capul . . . . 

1085 Dec, 5, Iaşi. Petru Vodă Șchiopul dă şi întăreşte lui 
Ioa Golăe. vel logofăt cumpărăturile ce au făcut în vii şi moşii 
şi anume 3 fălci de vie la Cotnari, un loc pustiu pe Ciuhur la 
Hotin, anume Rujinţii şi satul Deaxineşti (Spineni) pe Jijia 

7089 Vebr. 20, Suceava. Iancul Vodă Susul dă şi întă- 
reşte mănăslirei din satul Greci, cu hramul Sf. Nicolai, 3 mo- 
şii : Selicicanii pe Başău, Nicoveştii pe Cracău şi Onkileştii la 
Soroca dăruite de Nastasia Oproae pentru sufletul ei . 

708y Mast 8, Suceava. lancul Vodă Sasul da şi întăreşte 
lui Dragoş Viteazul cumpărăturile făcute cu 240 zioti tătărăşti 
-de la Dareiul şi Eremia veri primari în satele Berbeşti, Ples- 
miţa și Botoşeniţa pe apa Bruşniţei . . 

7095 Mart 24, Iaşi. Petru Zodă Şchiopul întăreşte lui 
ani ot Hotin cumpărătura ce a facut în seliştea Vistearea ut 
Hotin cu 200 zloți de la Ivancu pisăr leşesc . . 

7103 Sept. 1. Note de pe o psaltire slavonă cumpărată 
de Cozma ot Văleni pentru popa Mareo din Tataraşi . 

7107 Febr, 20 (regeste). Irimia Voda Moghila îulăreşte 
lui Prodan diac '/s din lurcăuţi . . . 

7103, Suceava. lremia Moghilă Vodă serie carte gospod 
lui Tăutul visternic pentru pricina unui iuz ca muri pe el între 
eneaghina Tudora şi Gherman paharnicul . . 

7110 Mart 7. Iaşi. Eremia Mogbilă Vodă dă carte dom- 
nească lui Mogildea agi să-şi stăpânească v moară îu Tărgul 
Frumos, loastă a lui Guţă uşer . . . 

7410 Iuli 1, Iaşi. Eremia Moghilă Vodă serie carte lui 

Mojilă spatar să cerceteze pricina dintre Gligore şi Oprea, Ni- 

coară, Blanca şi Neagul pentru ocina din Vivoreni, dindu-le zi 
la divan . . . o. 

7131 "as 31, Suceava. Eremia Moghilă Vodă dă şi în- 

tăreşte Anuşcăi cumpărătura ce a făcut cu 60 taleri de argint 

în Vârtop de la Onciutf şi fraţii lui - E 

1112 Mai 28, Botoşani Zapis de mărturie de la Maxin 

:şoltuzul din Butoşani cu 12 părgari, prin cure atesta cum ne- 

potii lui Vasco Floe din Floceşti vind lui Patrașco ureadnic de 

Botosani cu 20 taleri partea lur din Leucuşeşti (Floceşti) 

* 9113 April 2, Hălăşteni. Zapis de vinzare prin care An- 

ghelina lui Lon Nemiş şi ai sai vinde lui pan Nicoară partea 

lor din Oncești ce se chiamă Vascani E , . 

7117 Iunie 11, Dăvideni. Zapis de vinzare prin care 

Ion a Staneai şi ai lui vând Boului visternicului partea lui cu 

50 taleri, 41 taleri arruna şi 9 taleri la facerea zapisului 

1137 Aug. 21, Iaşi. Constantin Vodă Meghilă întareşte 

mănăstirei Secului dania făcută în satul Iucşenii, din ocolul 
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Pag. 
tara de jus, cumpărătură şi lui cu 300 ughi de la Manole păr- 
călab de Ruman . . E 

1118 Ghenar 16, Iaşi. Marturia veliţilor boeri cum So- 
hiica fata Boreii paharnicului a vândut a patra parte din ju- 
mătate de sat din Iteşti, jud. Neamţului, lui Stetan Prăjescul 
vel stolnie, feciorul lui Ion Prăjescul paharuie . . 

7119 Mart 12, Iaşi. Costantin Moghilă' Vodă întăreşte 
lui Necoară uricar o prisacă cumpărată cu 20 taleri de la ur- 
maşii lui Petre Traistă, în hotarul unei păduri bătrâne la Fân- tâna, ot Lăpuşna . . . - 7119 Iunie 6, Iaşi. Costantin Moghilă Vodă întăreşte lui Istratie Botea paharnic cumpărăturile făcute în satul Ţiori, de la Tecuci cu pret, de 201 taleri şi 5 boi . . 7120 Dragomirna. Notă pe un pateric (otecinie) seris de Vasilie pentru Anastasie Crimeovici Mitropolit Sucevei . 1120 Mai 25 (regeste). Radul Vodă întăreşte împărțala intre Simina jupăneasa paharnicului Jora şi Anita lui Ax: posteluic în Doroşteani . . : 1120 Iulie 5, Tărşor. Radul Mihnea Vodă dă și întă- reşte lui Mogoş lugofâtul cumpărăturile sale de ţigani şi ocini în satele Caluzăreni, Cămpineui şi Strămbeni, în somă de 7800 aspri din care 4100 pentru ocine şi 3700 pe 3 țigani şi ţigance 1121 Mari 31 (regeste). Stefan Vodă serie carte jui Ga. vrilaş staroste de Cernăuţi sa lese în pace pe Prodan aprodul pentru Iureăuţi . . . . 7122 Mart 20, Divideni. Znpis de mărturie prin care 5 marturi atestă cum Grigore păhărnicel şi ai lui au vândut lui Boul visternie partea lor din Nisporeşii, şi un lor de casă cu 3o taleri de argint . . . 11923 Ghena» 18. Carteu de mărturie de: la Petre Scara- utski staroste de Cernăuţi pentru Prodan despre Iureăuţi . 7125 Iaşi. Radul Voaa Mihnea dă şi întăreşte lui Bă- seanul dvornic mai multe cumpărături făcute in satele Botești, Șofrăneşti, 'Țibaneşti, Răzina, Stoileşti, Crăciuneşti, Glodeni (Tutova), Scâniee, Vultureni, Nicoriţa, Miclăuşeni şi Dobroslă- veşti, cu 809 taleri şi ughi de la mai mulţi razezi 7128 Ghenar 12, Iaşi. Radul Voda întăreşte lui Ploton. visternicul cumpărătura ce a făcut în satul Cudreşti pe Ba- hlueț la Caărligatnra cu 16 ughi de lu nepoţii Cernei sora lui Bilai. Cu aceşti bani s'a plalit de rohie de la Tăiari Nicola a Măriei „mu 1125 Mui 20, Iaşi. Radul Voevod dă rămas pe Simeon Şi Gligorcea fraţii Mieclei Pisoski în păra ce au avut cu sora lor pentru jumătate sat Liteni, răscumpărat de ei de la vlă- dica Isaia cu 600 taleri de la tatăl lor Pisoski, după ce ea le întoarce 200 taleri. Se pune ferăe 24 zloți . ” 7126 Ghenar 98, laşi. Radul Vodă aă și milueşte pe Toma ureadnie de Piatra şi pe frate-sau lordachie aprod cu se- liştea Căuceleşti, pe Cracau la Neamt, foastă ascultatoare de 0:0lul Petrei . .. . . „7126 Mart 20, Zaşi. Radul Vodă dă şi întăreşte lui Toma Vornic (ureadnic) din Piatra satul Cavceleşti pe Cracău și o seliste pe Bahlui foastă a lui Boul visternicul, şi perdute în hiclenie 7126 Mai 15, Iaşi. Radul Vodă dă şi întăreşte slugii sale lui Arsenie Nebojateo uricariul, strănepotul lui Ioan Pri- 
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bagul, stăpânirea asupra moşiei sale Vlădenii, cum şi a schiui- 
bului facut mai apoi . . A . 

1127 April 28, Iaşi. Gaşpar Vodă învoeşte şi întăreşte 
mănăstirei Secului stăpânirea a unor moşii, a unei piisei, o 
odae şi vecini, după ispisoace de la alți domni . , 

7127 Iunie ÎU, Iaşi. Gaşpar Vodă serie la 9 boeri pe 
care îi rândueşte să judece pricina de moşie dintre Neculachi 
stolnicul cel mare şi Gherman Bohmătescul pentru ocina vîn- 
dută din Nisporesti . . . . 

7128 Oct. 30, Iaşi. Gaşpar Vodă dă şi întăreşte lui lo- 
naşco aprodul cumpaărâturile sale făcute în satul Cudreşti pe 
Bahlueţ pe pret de 470 zloți tătărăşti de la 6 răzaşi dia acul sat 

7130 Ghenar 2, Iaşi. Sletan Tomşa Vodă dă şi întărește 

mănăstirei Sucul dania veche de la Eremia Vodă, nori, pri- 

sacă, şi o odne de lângă Targul Frumos . . 

7134 April 2, Iaşi. Stefan Tomşa Vodă dă şi întăreşte 

Jai Mihai Tăutul, parcalab de Hotin, fiul lui Zaharia Tăutul, 

moşiile Tautuleştilor din Moldova . . : 
7132 Mart 24, laşi. Nadul Vadă Mihnea înlăreşte lui 

Simeon Gheuca vel spatar cumpărăturile sale ficute în satul 

Portăreşti pe Simila în Bacani ot Tutova de la mai mulţi in: 

somă de 670 ialeri . . . . 

7132 Mart 98, (Hârlău)  Zapis de danie prin care Ga- 

vril Budul ginerele lui C. Boghiul, biv şoltuz ut Harlău, dă 

Schitului Zagaveiu poiana din Părcovaci pentru sufletul sucri- 

or săi . , . . 

1132 Mai 21, Iaşi. Zapis de zălogire a moşiei Şerbeşti 

de cătră Andreiu Bejan Buzne cătră Giigore vel paharniu 

pentru 5i galbeni buni . . . 

7134 Febr. 3. Hârlău. Miron Barnovskie Mnghili Vodă 

dă şi înlareşte mănastirei Săcul dania lui Evemia Vodă în 

mori, prisacă şi o odae la Tărgul Frumos . , . 

7136 Dec, 18, Iaşi, Zapis de mărturie a marilor boeri 

cum Gh. Ruşea vist. a cumparat cu 20 taleri în Seubinţeni, ot 

Cavligătura. de la Stefan Dragan nepoata lui Ivaşeo . 

1136 De. 19, Iaşi. Miron Barnovski Moghilă Vodă în- 

lăreşte lui Gh. Raşea vist. cumpăratura ce a făcut cu 20 ta- 

Jeri în Scobinţi, Cărligătura, dela Stefana Drăgan, strănepoata 

lui Ivaşco . . . E 

7136 Murt 18, Iaşi. Zapis de mărturie de la veliţii bo- 

eri pria care arată cum Gh, Roşra visternicul_ a cumpărat cu 

95 taleri în Scobinţeni de la Cornea ficiorul Gahiei Şuverdr- 

neasa si de la nepotii lui Ion Scobinţ EI . 

7136 Mast 24, Iaşi. Mirun Barnovski Moghilă Voda dă 

şi întăreşte lui Stratul Bolea paharnicul cumpărătura ce a fa- 

&nt în Cotnari, la dealul I.aslaului, a 3 fălci de vie cu 200 la- 

luri de argiut de la Gh. Năvrapăsrul NE , . 

1137 Noemb. 12, laşi. Miron Barnovski Moghila Vodă 

dă carte lui Ionaşeu Mâojea diac pentru stăpânirea satului 

Văcoteşti, ot Cărligătura, despre călugării de la mânăstirea lui 

Petru Vodă de + Galata . NEI E 

7137 Ghenar 1, Iaşi. Hotarnica locului sfiatei mănăstiri 

Hangul, zidită de Miron Barnovski Vodă, eu hramul Intrarea 

în biserică (Vovidenia), . . . . 
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7i:3? Mart 16, laşi. Carte de mărturie a veliţilor boeri 
“prin care arată că străuepoţii Draghii au vindut, Lupului, biv 
“vel vornic parcalab de Neamţ cu ROtaleri de argiat 2 părţi diu 
3 părţi din a 5-a parte din Pomârla supt codru la Dorvhoi , 

7138 April 6. Zupis de vâuzare prin care se vinde lui 
Mogoş vist. un pogon de vie . . : 

7138 Apt! 18 (1630), Bucureşti. Leon Vodă întăreşte lui 
Mogoş vatah compărăturile a 934 pogoane vie în Jigoreni şi 
Foleşti şi a 5 stajini ocina dela 8 răzăşi in preț tolal de 
17640 aspri , . E . 

1139 Iunie 15, Iaşi. Moisi Moghilă Vodă dă şi întăreşte 
mănăstirei de la Aron Vudă stăpânirea unui iaz de pe apa 
'Ciricului, făcut de Buzuca şi Sava ctitori bisericei Sf. Petru şi 
Pavăl, şi dă rămas pe călugarii de la St. lon Novi, cari cu 
ispisoe falz de danie de la Barnovskie Moghilă Vodă cereau 
pentru ei acel iaz. Se pune ferăe 24 zloți . 

7139 August 5, Iaşi. Moisi Moghila Vodă dă şi întăreşte 
dui Evstralie logofătul al 3-a satul Păcliţii ot Soroca, dania sa 
de la Isac Balica hatman, nepntul său de frale , 

7140 Dec. 7, Cepleniţa., Zapis de viazare prin care Maă- riica cu ai săi strănepoţii Bunei au vindut partea lor din Qa- ceşti ot Roman, Lupului Prăjescului . . Fără veleat (catră 7140) Iunie 16 Iaşi. Zapis de întoc- mală prin care Nicolachi biv vel stulaie şi Jjupăneasa Boului vist. socotesc ca Dochiţa fata Useatului să-şi ţie ocina ti din Nisporeşti . . . . 714l Ghenar 18, luşi. Alexandru lliaş Vodă întăreşte lui Kir Evloghie Episcopul de Rădauţi cumpărătura ce a făcut in satul Lăcinu ot Durohoi cu 100 ughi de la Toma Moişanul şi ai lui . . . . , 714% Oct. 23, Bucureşti. Mateiu Vodă Basarab, învoeşte ŞI întăreşte lui Mogoş lvgotat cumpărăturile facute cu 1300 aspri în Strâmbesni ot Prahova, de la fiii lui Toader ; au lost -3 procese pentru aceasta vinzare . . . 7144 Dec. 30, Iaşi. Vasite Vodă Lupul întăreşte ]ui Isac Stărcea cumpăiatura ce a făcut în satul Borodiceni pe apa Borodea în Dorohoi cu 130 taleri de la Gheorghe parcalab de Hotin şi de la luraşeo sin Darăban . . Tl4k Lari 12, laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte enea- :ghinei Melinliana, fata lui Tudoran şi fiului ei lui D, Şaidir d Jerebii de pământ din Silişeul de sus cumpărate cu 35 ta- leri, dresele vechi pierzindu-se când ca războinicii ce au pră- dat ţara şi pe D. Poniei . . . „7145 Ghenur 26, Iaşi. Zipis de vinzare prin care Dra: 03 şi ai lui vind lui Chiriac pitar partea lor din Conceşti câte 10 potronici pământul . , . , , 7146 Ghenar 26 Iaşi. Vasile Vodă Lupul dă şi întăreşte lui Ionaşeo Simeon Herţa cumpărăiurile sale facute în Pomârla, parte câştigate prin proces de la fii Cazacului, parte cumpără- turi pe bani şi vite . . . 7146 Iunie 17, Iuşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte impăr- ala ce şi-au făcut între ei, luând Bogza calugărul moşiile din tara de sus şi sora lui Loghiaa maşile din tara de jos . 7149 Oct. 12, Iaşi. Vasile Vodă Lupul dă şi întăreşte 
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Iu Vasile Corlat uricarul cumpărătura ce a făcut în Turbă- 
teşti de la nepotii lui Gb. Duraleu 3 părţi din 5 cu 45 zloți, 
şi o vie şi o prisacă curăţită cu 25 zloți . i 

„7149 Mai 13, Iaşi. Vasile Vodă Lupul serie lui Mieră- 
uţă şi Saulea de Procelaici în pricina pentru o prisacă din 
pădurea mereu ot Turbăteşti între V. Corlat câmăraş şi popa 
Vlasie din Iaşi. , , o , 

1150 Dec. 14, Suceava. Zapis de împrumut prin care 
Ionașco Herţea ia 10 galbeni de la Moisei din Dersea pentru 
a-şi plăti capul şi-a pus zălog partea lui din Pomărla 

7150 Mari 5, Iaşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Lu- 
paşco Bucium daniile şi vinzările făcnte în Vivoreani de la 
irimia Feaeşia, Zâmărdac şi alții . . 

, 71152 Iunie 5, Suceavu. Vasile Vodă Lupul judecă pri- 
cina dintre Toader Părvul diae şi Avram din Lucăceni, ot 
Hotin pentru moşia Soloninea Catela ot Hotin. vândut rău lui 
Tudori vamesul cu 200 lei băluti de cătră Avram, şi apoi răs- 
cumpărat de Toad:r Părvul, după ce s'a așezat cu domnia pentru 
nişte datorii rămase din slujbele ținutului Khigheciului . 

1152 August 1, Iaşi. Vasile Vodă Lupul dă carte lui 
Patraşco Ciegolea biv logofat să-şi ţie partea sa din Pomărla, 
a treia parte . . . . 

7153 Sept. 16, laşi. Cavrlea veliţiloe boeri prin care în- 
tăresc lui Neniul vornic de gloată dania ce a primit Ilrizea şi 

soţia lui Vambula sora lui lanachi postelnic 2 sale pe Putna: 

Uimenii şi Diecii . . . . 

1154 Ghenar 12, Iaşi: Zapis de întocmire între Dondea 

de Giuleşti şi C. Macri peutru paguba unui cal plătindul cu 

un bou și 3 lei . . “ . . 

7154 Iunie 15, Cudreşii. Zapis de vânzare prin care 

Ţiganaş Băgau vinde cu 8 iei lui Patraşeco Clineş partea lui 

din Cudreşti dând aldamaşul în casa lui popa Hilip din Cudreşti 

7155 lulie 8, laşi. Vasile Vodă serie carte lui Ilie Ara- 

pul biv spatar să puna zi de 2 săptămâni lui Cazan fiul lui 

Gherman şi Buhmâteştilor să iasa din Nisporeşti ocina lor fiind 

văndută de tatal lor îatalui lui Seacbil stolnicul încă de supt 

Eremia Moghilă Voda . . . 

7155 Iulie 16, laşi, Vasile Vodă Lupul scrie lui [lie A- 

rapul biv spatar cum să pue zi satului Nisporeşii sa vie la 

divan pentru a se jndeca cu Sceachil stolnicul care a plăti! 2 

morţi de om pe Nisporeşti supt Stefan Vodă Tomşa . 

7156 Ghenar 25, laşi. Vasile Vodă Lupul dă şi întă- 

reşte lui Ursu şi Pălraşeo. ficiorii lui Botez o jerebie din sa- 

tul Săliste pe Somuz, căpatată danie de la Toma Ţuvie . 

1157 lunie 4 laşi. Vasile Vodă Lupul dă şi intăreşte lui 

Oancea si femei sale Titiana jumătate sat din Furbăteşii par- 

tea din sus, partea din jos fiind vândulă lui Vasile Corlat. 

1158 Febr. 28. Iasi. Vusile Vodă întăreşte ui Corlat 

uricarul cumpărătura sa în Turbateşti, a patra parte, cu 9 

lei de ju nepoţii Ini Andronic . , . . 

7158 Mast 27, lusi. Vasile Vodă Lunub iatăreşte. lui 

lordachie vel visternic cumpărătura ce a făcul cu 120 lei în 

jumătate sat Cotiugeni de la Anghelina, fata lui Patraşco Ba- 
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-şotă vel loa. şi soția lui C, Stârcea biv parealab de Hotin , 
- 7159 Mart . . Târgovişte. Mateiu Vodă dă şi întăreşte 
lui Mogoş căpitan de roşiori pe țiganca Maria cu [ii săi, pen- "tru truda şi treapădul ee au avul că au scos de la Turci eu 
cheltuiala lui mai mulţi robi aţigani fugili de la stăpânii lor 

7159 Mart 24 uşi. Vasile Voda Lupul dă şi întăreşte 
“4ui Gavril Cueris, ficior lui lonaşco Corris, nepot ini 'Foader Cocris biv vel pitar stăpânire pe Pănnreşli pe Moldova ot Suceava, dresele pierzindu-le când năvala lui Imi! cu Ca- zacii pănă la plaiu . . . . 71162 Mai 16, Târgovişte. Costantin Serban Voda dă şi întăreşte lui Mogoş căpitan de Păulești o ţigancă cu copii ei cu despăgubire de cneltuelile făcute tu aducerea a mai mulţi vecini şi aţigani de peste Dunăre de la Turci încă de snpt Matei Voda . , . . 7163 Dechembrie Iasi. Gheorghe Stefan Vodă înăreşte “lui Solomon Bărlădeanul, marele visternie cumpârătura ce a făcut cu 300 lei bătuți şi 20 poluboace de miere curata de la D. Popovici şi femeia lui Mălinca, în satele Berbeşti, Plezniţa, Boloşeniţa şi Costeşti de la Cernăuţi . . 7171 Februar . , Zapis de vinzare prin care Ancuţa şi Stanca vând lui Coman căpitan o copilă de tigan—Stanca-— -de 9 ani, cu 5 jum. vghi , . . 7115 Mai 15. Zapis de vânzare prin care Dumitru Vă- tămanul din Tărâi vinde cu 30 lei partea lui din “fiori, lui Io- *nașco căpitanul, cum şi alte pării ale lui Andreică Fărina cu 18 lei: Se vorbeşte de plata unei deşugubine pentru care s'au - dat 2 boi şi 2 vaci , . . . 7177 Octombrie 19 (regeste). Zapis de danie prin care - Mariia fata Onciului Sendre dă A din Iurcăuti nepotului ei D. Nacul logofat . . . . 7172 Noembrie 19, lasi. Iliaş Alexandru Vodă în pricina a trei vecini a lui Sim. Barbuvsekie, fugiţi din cauza flămân- - Zimei din Beceşti la Gavriliţă biv serdar . - 7175 dugust 5 (regeste). Zapis de srhimb prin care Ar- -senie Volciaskie dă 4 din lureăuţi ]ui Dumitraşco log. pen- tru 4 Broseauţi . , , . 7179 Pebruar 94 (vegeste). Zapis de zălog diu care Po- * tomir Costin zălogeşte la Dumitraşeo pitarul ocina lui din [urcăuţi penirn 20 lei . . . 7180 Oct. 20 Iasi. Zapis de vinzare prin care Catrina “ Tanăsoae vinde lui Andreaiu Trămbiţaş casele din ulita ]ui Frecău din laşi cu 30 lei bătuţi . i . , 7130 Febr. 7, lasi. Cariga lui Duca Vodă cătră Toader *Pitarul cel mare să-şi ţie Magia Sa Berbeştii de Ja Cernauti 7180 Maiu 18. Zapis prin care Stau şi fâmeia sa Maria "se dau vecini Uvsului, pentru că au rămas din bacie dator ju- pănului cu 7 vaci. 10 oi şi 9 lei fără un ort . . 7180 August 8, Suceava, Zapis de vinzare pria care * Ermonah Ghedeon de la ŞE. Ilie din Suceava vinde lui Ioniţă * Pisoschi cu 30 lei o falce de vie din dealul. lui Păcurar „7181 Sept. 14, Hotin, Stefan Petru Vodă întăreşte Aldei "NŞierului dania ee a primite de la Duca Vodă în satul Gră- »meşti, ot Cernăuţi . . , 
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, 7181 Sept. 2, Iaşi. Stetan Pătru Vodă dă carte de scu- 
tire mănăstirei Mesteacân, a lui Gr. Hăbaşăscul biv vel vornic 
de orice dare împărăteuscă ori vlădiceuscă . . 

7181 Noemb, 13, lasi. Stefan Petru Vodă serie carte 
- domnească pentru alegerea locului lui Grigore Ilabăşescul biv 
vel voraie, dia hotarul Targului Frumos, cum şi alte selişte 

-de la Neami,: Sucaşi, Trineşti şi Valeni, cum şi Albeşti «de la 
Cărligătura . . . ” . 

7181 Dec. 24. Zapisul lui Gavril Bălăuţă prin care dă 
partea lui de moşie din Pomârla lui Dumitrageo pitar Sta- 
ruste de Cernăuţi pentru nişte bani daţi lui la o nevoe . 

7181 Decemb 27. Zapis de zălog a lui Gavril Balăută 
câtră Dumitraşeo Pitariul, staroste de Cernăuţi, pentru părți 

“din Pomârla . . . . 
1181 Ghenar t7, lasi. Duca Vodă dă câştig de cauză 

Nastasiei Păvălvae în pricina de pământ în Futileşti, pe Elan 
ot Fălciu, cu ficiorii lui Medelean călugărul . , 

7131 Febr., laşi. Zapis de vânzare prin care Slratuiat 

Saca căpitan şi cu Paraschiva vând cu 30 lei partea lor din 

Oniceni, lui Ghiorghiţă vornie de Câmpu-Lung, ficior lui Pavăl 

„jienicerul , . . . 

1181 Febr. |, Iasi. Zapis de danie prin care Tudosie 

Dubău biv logofăt şi Gh. Albotă biv căpitan cumnaţi. dăruese 

mănăstirei Dobrovăţulni două părţi din jumătate sat din Ră- 

-dueşti pe Stemnic . , . . 

Î181 Febr. 18, Iasi. Stefan Petiu Voda întăreşte mă- 

năstivei Secul daniile vechi de lu Eremia Voda: mori, priseci 

-0 odae şi vecini de la Targul Frumos . : . 

1181 April 20, Boldesti. Zapis de danie prin care Ursul 

„şi Neculai ficiorii lui lonaşeo darnesc părțile tatalui lor din 

Todireşti lui Toderaşeo vornicul din Botoşani pentru că le-a 

plătit gluaba catra călugării de la Galata pentru bătaia unui 

om din Obotuceni . . . . 

7182 Iunie 10 (laşi). Zapis de danie prin care Vasile 

şi Vasilea suţia sa dau danie partea lor din Simzăneşti la 

““Putova lui Vasile Gheuca 3a logofăt pentru binele făcu sco- 

tindu-i din multă nevoe . o. A 

1182 Iunie 12, Iasi, Zapis de zălog prin care Grigore 

Romăscel arată că a luat de la Dumitraşeo pitar -3U lei, find 

-el învhis la turnu, şi a zălogit o parte din Oniceni cu vecini, 

-şi din Roşicri pentru 2 luni . , . . 

7183 (1675). Zapis de vânzare prin care Toader al Mă- 

„picăi vinde lui Toader biv clucer partea lui din Todireşti în 

preţ de 10 galbeni . . , . , . 

1183 Sept. 12, (regeste). Zapisul prin care Andrei călu= 

:gărul vinde lui Golai vatav a treia parte din Budeşti cu 40 

„lei, o vacă şi un becman de ceară . . E 

1182 Oct. 16, Iusi. Dumitraşeo Cantacuzino Vodă scrie 

carte lui Ion Ciolpun pentru a-şi căuta pre al său şerb ţigan 

.pe Leonte, care i-a şi furat 40 lei . . . 

1183 Dec. 21, Iasi. Dumitraşeo Cantacuzino Vodă serie 

carte domnească la Dumitru din Arămeşti pentru păra ce a facut 

divanului Dumitrachi Boldescu pentru moşie cu Sava Drelea 

1183 Gkenar 3. lasi. Cartea lui Dumitrașco Cantacuzino 
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Vodă scrisă părcălabilor de Neamţ că dăbilarii descalecă şi pun cheltuele grele pe sătenii din Trifeşti, ceia ce domnia apreşte 1183 Mart 12, Cioitori. Zapis de danie prin care Cris- tea a lui Touder Coseiug dă lui Vasile Gheuea logofat al 3-a partea lui de ocină din Croitori pe Tutova, pentru binele ce i-a făcut de aceste nevoi multe ce sint pre ţară „. 7153 Mart 17, Zapis de vinzare prin care Gligoraşco sin Silion vinde lui Tudosă Dnbău visternicul cu 12 lei părţile lui din Itrineşti şi Balosineşti . . . 7183 April 9. Zapis de danie prin care Vasile Rotun- dul din Croitori şi cu femeia lui Maria dau danie lui Vasile Gheuca logofăt părţile lor din Sămzeneşti pe Tutova, pentru binele ce le-a făcut . . . . 7183 Matu, Tămpesti. Zapis de danie prin eare nepoții Muşei din Movileni, în număr de 12 inşi, dau danie lui Vasile din Tămpeşti partea lor de ocină ; o prisacă în gura Tocului, un Yad de moară, căci le-au dat 100 lei, de şi-au plătit moşia de la Corpaei . . . . 7183 Iulie. Zupis de vinzare prin care Gligorcea din Itrineşti vinde lui Tudosă Dubău visternie 5 pământuri din Itrineşti . . . . 7183 Julie 26, Iasi. Cartea lui Dumitraşeo Cantacuzino Vodă cătră Gavriliţă vornicul în pricina unur direase ce stau fără cale la Zotoae şi să le dea lui Golăe vatavul, pentru partea lui de moşie din Ivăniteşti şi pentru Lungaşi . . 7183 August 1. laşi. Zapis devinzare, prin care Chelsia, femeia lui Crăstinici şi copii ei Crăstina şi Ion vând lui Co:tachi Croitorul cu 933 lei de argint o casă cu loc cu tot în targul laşii pe ulița 3i Hagioae . . 7183 August 22, Zapis de vinzare prin care Toader Bă- timan vinde Aniţei hătinăneasa şi fiului ei Nicolachi cu 48: lei partea lui din Nisporeşti . . . 7183 August 92, Zapisul de schimb prin care Aniţa hătmăneasa Moreaniţa şi fiul ei Toader dau lui Toader şi lo- naşeo Bătiman 8 pământuri în Leuteşti pentru 12 pământuri din Nisporeşti . , , . 1184 (Cudresti). Zapis de vinzare prin care Vasile Tofan vinde lui Vasile Alexandru cu 8 lei partea lui din Cudreşti , 718% 41676). Zapis de danie prin care Irimia Chihae din Furceni da dânie lui Vasile din Tâmpeşti partea sa de o: cină e-inmătate de frate din Vişea 718%. Dec. 15 Iasi. Zapis de vinzare prin care Gligore Mareş vinde lui Tederaşeo clncerul din Boldeşti cu 20 lei locul de casă din Todireşti ce au fost a ficiorului călugărului . 7184 Dec. 20 lasi. Antonie Ruset Vodă da şi întăreşte mănăstirei Aroneanul locu] dăruit de Evstratie Dabija Vodă din hotarul tărgului Iaşilor . . : 7184 Ghenar 12, lasi. Zapis de aşezare între călugării de la mănăstirea Răşea şi jnpăneasa lui Enache Sarhorodea- nul pentru Jumătate sat de Uideşti. vândută mai denainte lui Nacul stolnic, care va întoarce Enăchioaei banii daţi de ea ca arvună „. - a . _ 7184 Mari 1, Băzeni, Zapis de vînzare prin care Gh. Bălăşescul și Nastasia vând lui Dumitraşen vel paharaic 5 pă- mânturi în Itrineşti, câte un leu pământul . . 
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7184 Mart 29, Iaşi. Zapis de aşezare între călugării de 
la Hăşea şi Dumitraşco vel paharnic, care a întors Enăâchioaei. 
Sarhore denitei hanii daţi pe jumătate sat de Uideşti . 

1154 April 16. Zapis de vinzare prin cari Dochiţn lui Ion 
Bandăr vinde lui Neculai cu 11 lei. partea ei din Nisporeşli 

1154 Wai 2 Iasi. Zapis de danie prin căre Anghelina 
lui V. Romăşcel şi a Maăricuţei Mogălde dau de bună voe lui 
Gheorghe biv vornie partea lor din Oniceni jumătate din â 
şeptea parte din jumătate , | . 

71184 Mai 2, Zapis de vinzare prin care Toader Bătiman 
vinde lui Neculai Moreanul partea lui din Nisporeşti . 

17184 Mai 24 (1616) Grumăzoaid. “Nute puce de Tobilat 
pentru fini săi pe uu document din 1658 Sepi. to . 

7134 Iulie 94 Iaşi. Antonie Ruset Vodă serie la Corlat 
uricarul să aleagă partea lui Gheorghe din moşia Olăşei, cum- 
părătură de la Statie . - , i 

7154 August 1, Bărlad. Zapis de vânzare prin care 
Ciudin ţigunul de Barlad vinde jupânului Vasilie cu 95 lei că- 
sele Jui Postolachie a lui Pătruşco zălogile pentiu datorie 

1183 Oct 29, Iaşi. Zapis de danie, prin care Vasile a 
lui lonăşco nepot Tatarului dăru'şte lui Panaioli uşervi cel 
mare partea lui din Romăneşii pe Bahlui, căci a fost plaiit 
pentru o greşală şi Va scos din temniţă - 

1185 Noemb 11, lasi. Zapis de danie prin care Vasile 
al Doleăi. nepot Tătarului dărueşte lui Panaioti vei uşer par- 
tea lui din Ramaneșt pe Bahlui la Cârligălura, pentru că la 
fast plătit scoţindu-t de la temniță i 

7185 Ghena 16, Iasi. Ziăpis de vinzare, prin care Du-' 

324 
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30, 
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164 

198 

milraşco şi Florea vind lui Miron Costin logofătul cu 15 lei - 
partea lor din Româneşti pe Bahlui la Cărligătură . 

1135 Feby. 16. Berbeşti Zapis de danie, prin care Vasile 

Cotorcea a lui Gavril Romăşcel dă danie lui lon Costin fiul 

lui Miron vel logofat partea să din Romăneşii "e 

7183 Murt 24 Iasi (vegeste). Antonie Russt Vodă întă: 

reşte lui Mirun Costin vel logofat cumpărăturile Jăcute în Ro- 

măneşti cu diresele din acelişi an Ghenar 16, Februar 16 şi 20 

"1186 Ghenar 30, Iasi. Audronachi Crupenski biv vel 

uşiar şi cu femeia lui Maria fata lui Dumitru stolnicul dau 

zestre fetei lor Aniţa şi ginerelui lor Aslan negitţitarul jumă- 

tate de sat Vlădenii. de supt codru în ţinutul Hârlăului ! 

1186 Iunie. Znpis de vânzare prin care Vasile Vicol cu 

Aniţu şi ficiorii lor vâud lui Grigoraş Jura spatarul al 3-a fi- 

corul ]ui C, Jora sărd. en 25 lei partea lor din Avereşti ot Roman. 

| 1187 Itrineşti. Zapis de vînzare prin «care Gligore Păr- 
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36 

sul si cu fieiorii Săi vând păhărnicesei Paraschiva partea lor : 

din Itrineşli . , . . 

1187 Mast 21. Iasi. Zapis de viuzare prin care Ion şi 

Vasile, ficiorii lui Gligore de Romaneşti vând cu 8 lei partea 

lor din Rnmaneşti lui Miron Gostin vel logofat 

1197 Mart 30. Zapis de vinzare prin cate Gligore Pârvul. 

Vasilie şi Iftimie, vind păbărnicesei Paraschiva 
şi fii săi leon, j bărnic r 

a lui Dumitraşee pah. partea lor din Itrinești cu case cu tot 

1187 Maiu 5, Iaşi. Duca Vodă serie carte lui Tudosă 

Dubău vel spatar să meargă să aleagă hotarăle satelor Oni: 
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ceni şi Măcsineşti ot Suceava . . , 
7187 Maiu 19, Iasi (regeste). Cartea lui Duca Vodă că- 

tră Zaharia clucerul în privința hotarelor locurilur dăruite 
mănăstirei Secului de Voevozii ţării , . 

7188 Oct. 29 Iasi. Zapis de vînzare prin care Castanlia 
şi Maria, ginerele Şendrei din Jaşi vind cu 10 lei lui Miron 
Costin vel logofat părţile lor din Romăneşti, zestrea de pe 
Şendrea de la Fatul . . . 

1188 Dec. 16. Zapis de răscumpărare prin care Gheorghu 
armaş întors din pribegie scoate de la nepotul său Ilie Saule 
moşia Oniceni, zălogită la Dumitraşco pitariul pentru 30 de 
lei şi scousă din zălog de Ilie Sauleu dâna 35 stoguri de fân 

7189 Ghenar îi. Zapis de vinzare prin care Parasca 
fata lui D. Năvalici şi ai ei vind cu 12 leia opta parle din Medieşti lui Gheorghe Sărdarul , . 

7189. Ghenar 20. Zapis de danie prin care Lupul ficiorul popei lui Nicoară lasă cu limbă de moarte partea sa din Me- dieşti lui Gheorghe sărdărul să'] gtijască după moarte . 7188 Ghenur 30 Iasi. Testamentul lui Andrei Săpoteanul vornicul prin care lasă toată averea lui soţiei sale Dochiţa 
7188 Febr. 5 Folesti. Zapis de danie prin care Zuta şi Toader ficiorii Anitei dau lui Golăe vatug partea lor din Ivă- nițeşti pe Crasna . , . . 7188 Mart 39 (regeste). Zapisul de danie a lui Teodor cătră Golăe vatav pentru partea sa din Ivăniţeşti . 7188 Mai 6, laşi. Zapis de vinzare prin care Vasile sin Andronic şi cu Frăsina vind lui Simion păsărariul cu 30 lei bătuţi casele lor din laşi, pre uliţa Saărbească, între casele stolnicului Nacul şi starostele Ion . . _7188 Mui 30. Zapis de vinzare pria care Ian Gherman cu ficiorii lui vîna preutului Vasile de Nicoreşti un pămînt şi un răzor cu 6 lei pentru pomenirea surorii lor Trufina, după ce şi-au întrebat răzăşii . . . a 7188 Iunie 3. Zapis de vinzare prin care Iftimie Maălaiu din Bărgăoani vinde lui Neculai Moreanul cu 8 taleri partea lui din Nisporeşti . . . : 7189 Sept. 8, Zapis de vinzare prin care Pricopie şi Stefan, ficiorii lui Nikifor Mosteaţ viud lui Golăe vatav părţile lor din Budeşti pe Lohan şi Balaneşti pe Bujor, cu 50 lei şi 2 boi biciulviţi “cu 90 lei . . IE 7189 Ghenar 2, Iaşi. Zupis de vinzare prin care Stefan Gherghel biv vornic şi cu soția lui Alexandra vind lui Ghe- orghiţă serdariul partea lor din Onicevi . . „7189 April 14, Oniceni. Zapis de vinzare prin care Tu- dosia lui Prodan Ropeianul, fata lui N. Mogăldea vel pahar. vinde cu 150 lei lui Gheorghiţă serdariul a patra parte din Oni- ceni ot Suceava, aleasă despre sora sa Ileana a lui Saulea vawmeş 7139 Iunie 20, Iaşi. Duca Vodă serie carte lui Tomiţa penru, hotarul Şătrărenilor ce îmbla în 2 părti una a Moţo- cesii, dală lui C. Jora sărdar, iar alta a lui Gaivar. ra şi Binerelui său St. Braescu comis . ” Grigoraş Jora e , 7191 Sept. 3, Suceava. Zapisul lui Ilie Blebea din Su- ceava prin care arată că e dator cu 30 lei lui Andrei Bals, punind chizăşia vornicului de Suceava Gheorghie - 
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7191 Oct. 25, Iaşi. Zapis de danie, prin care Panaite 
uşeariul cel mare dă danie părţile lui din Romăneşti lui Ion 
Costin postelnicul al 2-a . . . 

7191 Noemb. 28, Iaşi. Zapisul de vâuzare prin care Mi: 
hulache al Palaghiei, nepct lui Ion Berdil vinde lui Iorga 'ne- 
guţitorul partea lui din Romăneșşti . ” . 

119] Dec. îi (1682). Zapis de vinzare prin care Rosul 
şi ai lui vind lui Simion din Spineşti un pogon vie paragină 
cu 22 lei , . , , 

7191 Mai 5, (regeste). Cartea lui Duca Vodă cătră 
„ Stefan ceaşnic în privința unei vii a lui Cernat de pe Elan | 

7191 Iulie 17, Focşani. Zapis de danie prin care Mihi- 
lie şi cu Alexandra dau danie lui Dediul serdariul partea lur 
din Movileni . . . : 

7191 August 3, Suceava. Zapis de mărturie de la Toa- 
der şoltuzul de Suceava cu 12 târgoveţi pentru 7 ughi dati de 
Andrieş Balş lui Ilie Beblea pentru plat birului, amanetând 
casele lui . . E . 

7193 Dec. 8, laşi. Zapis de danie prin care Pascul Cor. 
lut ficiorul lui Vasile Corlat urieariul împreună cu femeia sa 
Anuta Jui C. Vidraşcul dau jumătate din satul Văcoteşti Mi- 
tropoliei din aşi, ce să chiamă biserica Albă ; 

1193 Pebr. 8, laşi. Zapis de danie prin cara Pascal Va: 
sile Corlat dă danie lui Vasile Damian log. 3, părţile lui din 
Tarbăteşti , . . . 

7193 PFebruar 15, laşi, Zapis de vînzare prin care 
Toader Cazac şi ai lui nepoți de soră lui Marco Bucine vind 
lui Dumitraşeo colivarul cel domnesc părţile lor din Nedeiani 
ot Cărligătura cu 15 lei . . . . 

7193 (1685) Mart 9, Negreşti. Zapis de vânzare prin care 
fraţii Boțuleşti: Vasile, “oma, Toader, Gavril, Stefan, Alexan- 
dru, Catrina si Irena vând lui Nechiteale jicnieerul o curătură 
a lui Dunpnită, lu Habe alăturea cu vataştina lui Nekiţele 

7194 Dech. 18, Iasi. Zupis de danie prin care Paseal 
Corlat fi-iorul lui Vasile Corlat uricar din Turbăteşti dă danie 
nepotului său de vară primară Vasile Damian treti logofat 
toate părţile sale din Turbăteşti . , . 

7194 Ghenar 22, Gugeşti. Zapis de vinzare prin vare 

Marga fata Mihalcei vinde păhărnicesei lui Gligore (Micleseul) 

şi fiiilor săi Vasile -comis şi Gavrilaş partea ei din Şerbeşti 

pe Vaslui câte 2 orţi pămintul dând arvună 10 lei. , 

7194 Ghenar 22, Iaşi. Zapis de vinzare prin care Agafia 

fata lui Andreieută vinde lui lon postelnicul fiul lui Miron 
Costin «un 10 lei partea lui din Romăneşti „- E 

7194 Mart 1, Iuşi. Zapis de vinzare prin care Dumi- 

trasco Caba vinde lui Costandin Zlătarul cu 16 lei un loc de 

casă pe uliţa rusască în laşi din drum din pod pănă în por- 

lita cea mică a mănăstirei Ini DBernovskie  . , i 

” 1194 Ylart 2. Zapis de întorsătură prin care Smilac că- 

pitan întoarce lui Savin Mateă şoltuzul de Agiud, fiul lui Gri- 

gore Mătea, partea de ceina dia Şicani şi Spevleşti vindută lui 

Onasco de tatăl său, eu 12 ughi , . , , 

"7194 Maiu 9. Zapis de vinzare prin care Vasile cu co- 

pii lui şi Ursul, vând lui Golăe vatavul partea lor din Şur- 
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deşti ot Vaslui şi Budeşti at Fălcin pe Lohau Ă | 7149 Maiu 238. Zapis de vinzare priu care Dima al Ioanei nepot lui Dan vinde lui Apostol cu 4 ughi par'ea lui din Mircești pe gârla Putnei . . Ki 7194 Iulie 14, Agiui. Zipis de zălog prin care fraţii Clăpan zălogesr Ja Șavin Gr. Mălcă şolluz de Agiud 6 pămâu- tari in. Leuşcani pentru 34 lei luaţi pentru 4 saplămâni 7195 Decermbre 20. Zapis de dubie prin care Crăstina fata Gramei vel stolnie, jupâneasa lui Statie biv vel elucer slă danie lui Gligorie logofăiul trei părți din Epureni pe Jijia, căci că a căutat'o şi Slujit'o în tara străină la nevoia ei IE „7195 Februar 13, Iaşi. Zapis de vinzare prin care Măria „fata Aihirei, nepoata lai Matei tăpitan din Dâjeni vinde lui Savin din Turbăteşti Şi femeii sale Auiţa cu 12 lei partea ei din Nedeiini e. | . , . 7]95 Iulie 183, Iasi. Costaidin Vodă Cantemie jiidecă pri: cina dintre Văsile şi Prohira Ciurlâneusa, femeia de a doua a Ini Toader Ciurlao, pentru zestrele surorii sale întâia soţie a lui Ciurlan | , | , , NR 1196 Iunie 25, Iusi. Costandin Vodă Caviemir întărtște Anei, fata lui C. Coşăstul femeia lui Dumitraşeo paicalub de geci stăpânirea în satul Iuganii, cu case, vii, veciui şi kobi igani. . . , . - „7196 Julie 2 Tusi. Custandin Cantemir Vodă serie carte lui Vasile Costackii vel vornic să cerceteze pricina între ficiorii lui Isar: Maria, Anita, Catrina, Cărpoae, torga şi Gligore peu- tru împărtirea moşiilor . . . | 7196 Zulie 19, Iaşi. Costantin Cantemiz Vodă dă rămas pe Săfta lui lie Sturza vorn. în judecata ce au avut cu V. Da- mian log. al treilea pentru jumătate de sat din Turbăteşti 7197 Sept. 11, Scrisoarea răzăşilor de Răşcani, pe care o dau la mâna d-sale Scarlat Costachi, săi sta piueasca despre ei moșia sa Răşcuanii, după hotarnica vorniculni Lupul Costachi „1197 Mai 3, Iasi.  Serisoarea Ini ilie ficiorul lui Toader Iordache vistei'nicul (Cuntacuzino) dată lui Vasile Costachi biv 3 logofăt peritru sâtul Turbateşti, dat lui de imaicăsa, întor- cându-i, 90 lei . i . . . „7197 Mai 30, Iasi. Sctisoarea lui llie Toader Iordachi Cantacuzino. cătra Vâsile Damian biv 3 logofat prin care urlă că au avut întrebare la Marie Su Vodă pentru Turbăteşti 1197 Mai 23. Marturia lui Gheorghe vornic de poartă de alegerea a 100 pământuri în Olăşei şi Armineşti ot Vaslui lui Coustântin neguţitorul şi nepoților săi, cumpărătora de la Stutie ahăgerul şi de la femeia lui Zotina . - „7197 Mai 9%, Armeneşti. Gligore B+blea vornicul de poartă Wăsoara în Arieneşti părțile fraţilor Costantin, Mărica şi Maria , . . . a „1197 Junie 6, Iaşi. Zăpis de vinzare prin care Crăstina Jupăneasa lui Statie biv vel clucer vinde lui Costantin enpeţ din laşi partea ei din Epureni pe Jijia. la laşi, cu 250 lei pn 1197 Pie 10, Taşi. Zăpis de dahie priv care Nastasia lui loader a Triicăi dă danie lui Ion Costiu sărdar partea lui dia omănesşti ot Căvligăt ra .- . . 7197 Aug. 13, Iâşi. Cartea lui Constăntin Vodă Cantg- 

49 

59 

333 

1V6 

335 

303 

ES
] 
_
 

208 

209 

210 

109 

50



— 389 — 

mir serisă lui Tănasă Burghelea ctirtean de cămară pentru pri- 
cina de pământ înire Neculei Puiul şi loauichie Gănseă călu- 
găvul din Armeneşti. Se cere jurământ . . 

7198 lunie 12 Nedeiani. Cartea boerilor rândauiti să a- 
leagă în Turbăteşti ot Cărligătura părţile lui Savin, ficiotul 
lui Duwmilrageo colivarul domriese, cum şi ile hi loh şi Stefan 
nepoți lui Mareo Bnucioce din Nedeiani | „o , 

17198 Iunie 16, Tatomireşti. 'Zipis de vânzare prin care 
Dumitraşeo vinde lui Neculai Mitru cu un leu partea lui, un 
pământ din Tatomirești . . . 

„„ 7198 Zunie 23, Ocnă. Zupis de cumpărătură cu proti- 
misis, prin care Gherghina femeia Dediuilui Gramatie cumpără 
ca răzăş partea lui Dumitraşco Vână din. Zemeş, plătindu-i 
datoria lui câtra Bejan de 5 lei 16 bani panlru sare . 

1129 Dec. 1, Agiud. Serisoarea şoltuziilui de Agiud -d4- 
postol şi cu cei 12 părgari “pentru eumpărătura ce a făcut 
Avram sin Arvat în Sehioneni de la 5 fraţi moșabi în bătrânul 
Paiului cu 111 lei . . . , 

1199 Mari 8, Miclegti. Zapisul de vinzare prin căre C. 
Vârtej vinde medelnicerului Lupu Costachi sia Gavriliţă Cos» 
tuchi varnicul o treime din jumătate bătrânul Baliteştii din 
Horgeşti cu 8 lei . . . . 

7199 Mai 95, Iaşi. Carteu de jnadecală a lui Costantin 
Cantemir Vodă prin care se hotărăşte moştenirea în Căzăneşti 
si Botești de la Vaslui între urmaşii lui Apostul sulger şi a 

Nazariei , . . 

7199 Iunie 17, Iaşi. Zapis de vinzare prin care Saria 
Uricar şi Mihalcea ficiorii lui Dumitraşeo culivar vind lui Pa- 

ladie Făclierul din Iaşi cu 50 lei păitile lor din Nedeeni atreia 

parte din giumaătate de sat . | . . 

7199 Iulie 20. Iaşi. Constantin Cantemir Vodă intăreşte 

împărţala făcută de boerii hotarniri a părților din Nedeiani 

lui Savin uricarul, Ion şi Stefân, nepoţii lui Marco din Nede- 

jani, cum şi vinzarea a 2 locuri de căsă în luşi făcute de 

Ileana câtră Ion eu 26 lei . . . 

7199 Iulie 20. Iaşi. Constantin . Vodă Cantimir dă ră- 

mas pe Tohilat si Gliginco în păra ce au avut cu Mihalachi 

Penişnară fiul lui Tanachi Penişoară pentru partea din Gromăzoae 

at Fălciu cumpărătura de la Codău nepot lui lie Grumazu, 

Tohilat n'a putut dovedi cererea Ini niri cu 24 jurători hici 

chiar cu 6 jurălori . , , « , : 

7199 August 5. Zapis de vinrare prin eare „Miveea și 

Neagoe vând Dediului spatar partea lor din Movileni. pe Siret 

la Tecuri cu 25 lei . . . , . 

7200 Febr. 27, Procelmici. Zapis de vibzare prin care 

Gheorghe sin Sofreniei din Nedeiani vinde lui Pavăl Ciotărlan 

biv vel paharnic a patra parle dintr ua bătrân din Nedeeni, 

:e îmblă pe 3 bătrâni drept 18 lei . . 

o pa veleat (1066 teava), Alexandru Vodă Lăpns- 

neanu întăreşte lui Barbovski cumpărătuva ce a făcut cu 70 

zioti tatărăşti de la Anaşea fata Marenei în satul Berbești pe 

lesnita câte a cincia purle - NE , NE 

P Fără veleat, later, (prope 7113 Dec. 28). Zapisde vin- 

zare priu care Magdalina şi Măviia fetele lui Simeon din Ple- 
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şeşti, vînd cu 68 taleri părțile lor din Floceşti . 

Fără veleat (prope 7120, slavou) Aug. 20 Dorohoi. Zapis 
de vinzare prin care Tiron Sava din Sălişeul de sus vinde a 
patra parte din a patra parle din Sălişen Ii Cazae Grigă din 
Pomârla cu 35 taleri, enm şi altă parte en 35 taleri . 

Făru veleat (după 7130), Iunie 16 Iaşi. Zapis de întor- 
mală prin care Nicolachi biv vel stolnie şi jupăneasa Boului 
vist. socotesc ca Dochiţa fata Ursului să-şi ţie ocina ei din 
Nisporeşti . , . . 

Fără veleat (rătră 7137 Mart). Zapis de aşezare între 
Gheorehe şi Maria, ficiorii Impului şi e mama lor vornieaasa 
Lupului pentru toate bucatele şi viile de la aşi şi Socrujeşti, 
Hărlău o , . , 

Fără, veleat (prope 7149). Moise Moghilă Vodă dă lui 
Honeiul urieariul părţile de maşie ale lui Grozav Giurgin 
pentru o datorie de 70 lei. pe nişte obiecte . . 

Fără veleat (prope 7147). Znpis de viuzare prin care 
Irina fata Ini Nedeleo nepoata lui T. Sprinceană vinde lui Ro- 
muşro si Gr, Cale en 2 boi de negoţ (24 lei leşeşti) purtea ei 
din Oehiteşti, zisă și Grnmăzeni . . . 

Fără veleat (1150 ?) Dec. 18 Iaşi. Cartea lui Vasile Vodă 
Impul pentru păra dintre Mihalcea şi Cozmiţa frați şi între 
Arhip. de Dăneşti; să li ce dea zi de divan . . 

Fără veleat (prone 7152). Vasile Starce parealab împarte 
țiganii de mosie cu Toader Jora sulgerul, dăndu-i un ţigan pe 
J. Drăgni cu femeia lui . . . 

Fără veleat Mart 30 (prope 7154). Zapis de întorsă- 
tură pentru o vie în preţ de 8 lei ce au dat C. Macri lui To- 
naşeo din Feteşti . . . . 

Firă veleat (prope 7155). Zapis de vânzare prin care 
popa Nicoar de Silişeu vinde Ini Bilăi şi lui Gavrilaş 2 jirehii cu 
30 lei, pentru răseumpărarea din robie a preutesei sale Ioana 

- Fără veleat (prope 7156 Iulie 24) Botoşani.  Srrisoarea lui Solomon biv vist. si Chiriae vornicul de Botoşani eătră Toderuşe:o marele logofat în pricina diutre Vasile a Petriganei şi îutre Ana Tironeasa pantru Mereşti o . Fără veleat (după 7168, regesle). Zapis de fug. unui vecin a lui Boldeseu încă de supt Stefan Vodă Lupul . 
Fără veleat (71118 regeste). Viaş Alexandru Vv. serie carte lui Patraşeu sulger să cerceteze păra între C. Jora şi Panaite „Uşeriul pentru Doroşrani . . . Fără veleat April 20 (prone 7180). Pipis de pâră şi de așezare intre Marco Băcior şi Toader Scopul pentru Nedeiani Fără veleat (după 7180). Izvoa de vinzătorii cari au vindut Boului visternic în Nisporeşti . . Fără veleat (7183 Aug. 92). Zapis de schimb prin care Ionaşceo şi Toader Bătiman dan 12 pămâuturi în Nisporeşti pentru 8 pământuri în Leuteşti, Aniţei hătmăneasa şi fiul ei Neculai , Fără veleut (eătră 7183). Zapis de vînzare prin vare Maria lui Pava! din Muncel vinde eu 40 lei partea ei din Nis- poreșşii lui T. Bătiman . . . Fârc veleat (ante 7184 Iulie 24). Zapis de vinzare prin care Pătraşco Codă sin Ion Codă viade lui Statie abăgerul şi femei sale Zotinei partea lui din Olăşei la Vaslui . ” 

195 

st 

339 

t9
 

-I
 

«e
 

303 

285 

308 

53 

187 

58 

280 

322 

309 

96 

  
 



-- 391 — 

Pag. 

Făra veleat (7184). Zapis de vânzare prin care Soltan şi 
Oghenia vind lui T. Bătiman cu 9 lei partea lor din Nisporeşti 

Fără veleat (prope 7185). Zapis de danie prin care Gri. 
goraşeo Grosul ficiorul lui Toader Uimanului din Frăteani dă 
danie lui Micon Costin vel logofăt partea lui din Romăneşti ot 
Cărligătura . . . . 

Fără veleat (prope 7185). Znpis de danie, prin care 
Ursul ficioiul Drăguţei, dă lui Miron Costin vel logofăt partea 
lui din Romăneşti de lu Carlizătura, de pe maică-sa Drăguţa 
fata Parascăi . , , i 

Fâră velsat (prope 7185). Zupis de vânzare, pria care 

Dochiţa nepoata Ini Gavril Albici vinde lui Miron Costin vel 
logofat partea ei din Româneşti ot Cărligatura . 

Fără veleat, (prope 7188) Noemb. 2 laşi. Zapis de vâu- 

zare prin care Toader Grecul de Semeni vinde cu_10 gălbeni 

lui Jsar visternicul un loc de prisacă la sat li Semeni, cât 

va arunca un vuinie eu toporul în toate partile . 

Fără veleat (ante 718%) Ghenar 17. Zapis de vinzare 

prin care Toader Albotă biv spatar viude jumătate din Oni- 

ceni eu 12 ughi fratelui său Gheorghiţă vornic de Suceava 

Fără veleat (prope 7192). Zapisul marilor boeri prin care 

mărturisesc că l'a fost părât pe Enache Vrană, de pe podul 

vechiu pertru o impresurare a unui loc . . 

Fără veleat (ante 7193) Iulie 24, Ştefăneşti. Zapis de 

vînzare prin care Antimia vinde lui lonaşco Hajnaş partea ei 

diu Şoldana, ot Hărlau cu 17 lei şi 2 boi , . 

Fără veleat (prope 7193). Anastasie şi Ion fiii lui Savin 

Uricarul, nepoți ini Corlai uricar fac danie Mitropoliei de Iaşi 

jumătate sat de Văcoteşti, ot Cărligătura, după ce Pa cumpă- 

fat de la Ghedeon proin Mitropolit cu 56 stupi matce 

Făvă veleat (prope 7194). Zapis de vinzare prin care 

Cozma şi Buna soți vind lui Savin Mătcă şoltuzul de Agiud 

192 meri şi 2 peri cu jumătate de leu . . 

Fâă veleat (prope 7197). Zapis de vinzare prin care 

Patraşco loan Cuadă vinde lui Statie abagerul şi Zolinei cu 2 

ughi partea lui din Olăşei din trupul Buzeştilor , , 

Fără veleat (prope 7191). Zapis de vânzare prin care 

Vasile strănepot Coşulei vinde lui Statie ubăgerul cu 7 lei 

bătuţi moşia Ini din Arminești . , . , _. 

Fără veleat, Mart 25, Trotuş, Zipis de mărturie pria 

care Nistor şoltuz eu cei 12 pârgari de Trotuş atestă că ficiorii 

Plesei din Nistoreşti, vind la Perehiu, din hotarul Nistoreştilor 

peste Totruş cu 29 taleri lui Toader Grecul din Mogoşeşti 

Fără veleut, Noomb. 2l, Totruş. Zapis de mărturie de 

Ia Nistor soltuzul de Totraş cu cei 12 părgari cari atestă că 

Alba fata lui Dragoşe din Nistoreşti a vindut lui Toader Grecul 

eu 14 taleri partea ei de la Perciu pre Trotuş Ă „- 

Fără veleat, Oct. 95, Țigăneşti. Zapis de vinzere prin 

care Marița. Paraschiva şi Cercheazea fetele Păscălinei vind 

matuşei lor Tafanei femeia lui Custantin partea lor din Bol- 

deşti a şesea parte din jumatatea de sat cu 100 lei : 

Fără veleat. Zupis de vinzare piin care Neniul fiul lui 

Marco din Armăşeni vinde cu 2 boi şi 2 vaci partea lui din 

Armăşeni . . . - 
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Fără veleat. Zapis de vinzure prin care se - vinde lui 

popa Sava din Crucea de jos o vie în Crucea . 
Fără velect (Vaslui). Zapis de danie prin care Neculai 

ficiorul lui Enachi din Vaslui dă fiicei sale Tudosiira un loc 
de prisacă în parlea din sus despre Bârlad . 

Fără veleat. Zopis de îutorinire între Grigoraşcu şi ui 
lui cu Andronic Chie-r pentru o datorie de 673 lei, facuta din 
o pagubă a lui Gr. Bobene . . . 

Fără veleat. . Zapis de danie prin care surorile Maăriuţa 
Ciurăroae, Anita şi Acsinia, fetele lui Simion diu Silişeu, fiind 
sterpe. dau danie fratelui Jor Stefan partea lor din Silizeu 

Fără veleat, Mart 30. Za pis de vinzare prin care Toader 
Toropeea din Feteşti vinde 2 firte ue vie la Ciocarlie cu 20 
lei, urmând sw înscrie în »atastivul oraşului . 

Fără veleat, Febr. 3 Boldeşti. Zapis de danie prin care 
Neculai sin Tanasă dinu Todireşii dărueşte Ii Toderaşco clu- 
cerul parlea lui din Todireşti pentru a-l griji după moarte 

Fără veleut. Zipis de vinzare prin cure Tufana Dragu: mun vinde partea sa din Gâşteni şi Conceşti a cincia parte 
din a şeptea parte 

. . , 
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Cu vol. VI al documentelor» slavo-române, am îmbo- 
gălit colecţiunea mea cu o serie de acte munteneşti, în- 

cepând din secl. XV-a pănă cătră 1746, data domniei Fa- 
narioților în Țara Românească. Mi-am ales de o cam dată 

această epocă atât pentru Moldova cât şi pentru Munte- 

nia, pentru că şi documente în deajuns am în colecţia 
mea inedită pentru aproape 10 volume de tipărit cât şi 

pentru că anii 1711 în Moldova şi 1716 în Muntenia sint 

socotiți ca începătorii unei noi stări politice în Principate : 

numârea directă a Domoilor de Poartă fără alegerea din 

partea boerilar, Gospodarii Tărilor Româneşti fiind func- 

ţionari turei rădieaţi în grad din dragomanii de la Poartă 

la Domnia Moldovei şi a Munteniei un fel de paşale cu două 

tuiuri. 

Deci atât pentru raporturile externe cu Poarla, cât și 

pentru rolul politic jucat de boerimeu mare locală, atât mun- 

teană cât şi moldoveană, în alegerea Voevozilor, anii 1711 

si 14716 formează o linie de deosebire fundamentală. 

Cu prilejul publicării acestor documente se va stărui 

asupra listei tuturor boerilor mari de divan, cari zu jucat 

un rol politie în aceste ţări în desele schimbări de domnii, 

intru cât din sinul acestei boerimi au eşit o serie de 

domni, începând cu Tomşeştii şi Movileştii pentru a se a- 

junge la Cantemirești şi Racoviţeşti. , 

Pentru întregirea acestei epoce simțiam mare trebuință 

să capăt în colecţia mea şi documente muntenești, căci în 

cele peste 8000 documente ce am adunate de o cam dată 

în 17 mari volume manuscripte, abia am strîns câteva acte
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munteueşti răzlețe, neavând prilejul de a copia alte acte 
din arhivele particularilor din Muntenia. 

„ Prietenul şi colegul meu dl. Alexandru. Stefulescu, 
din Târgu Jiu, un harnic şi modest muncitor în ale di- 
plomaticei vechi muntene, şi-a oferit concursul său benevol 
la această lucrare a mea şi mi-a încredințat spre publi- 
care încă din vol. I o parte din bogata sa colecție de do- cumente inedite, pentru care lucru vol. VI Pam consacrat 
în special documentelor slavo române din colecţiile sale. 

DI. Alex. Stefulescu este cunoscut în istoriografia noa. siră ca un de samă publicist, căci fără pompa şi erudiţia ce o etalează cei crezuți aleși, d-sa s'a arâtal ca un cule- gător conştiincios a] tuturor actelor. vechi ce privesc jude- tul Gorj, făcând pentru acel fericit ungher al țării ecia ce n'au făcut nici Bucureştii, nici Iaşii pentru sine. 
Pentru a se învedera şi mai mult această activitate rodnică nu vom pomeni aici scrierile sale istorice, ci ceia ce a făcut dânsul pentru Târgu Jiu, inființănd un muzeu is- toric şi arheologic încă de acum 14 ani în urmă (1894 lulie 16), şi îmbogăţindu-l cu o numeroasă colecţie de acte o- riginale slavo-române. 

” IA In 1905 Muzeul Gorjului poseda 82 pergamente ori- ginale, din care 6: din secl. al XV-a, 26 din seel. al XVI-a, 50 din secl. XVII-a, iar. peste tot 2083 documente. Toate aceste originale se referă numai la Gorj, căpătate de la particulari. 

Cine şiie cu câtă greulaie se capălă de la moșneni (răzeși) acte vechi spre copiare, își va da samă cu cedi- ficultate s'au luptat intemeetorii Muzeului din Târgu Jiului ca să capete 82 pergamente de la moşnenii dia Gorj. Trebue să se fi cheltuit şi vreme şi să fi avut trecere de-. osebită ca să poata hotări aşa de lesne pe stăpânii acelor urice din sacul lor de hârtie sa le dea muzeului, mulţă- mindu-se în schimb cu copii şi traduceri. Şi. peste toate
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Când stau şi eu'şi mă due cu mintea la greutăţile, ce 
am întimpinat în căpătarea numai spre: copiare a o sa- 
mă de perganiente răzeşești, ce mi-au trecut prin mănă; 
parcă o plăcere mă cuprinde azi'când îmi reamintesc 
scenele petrecute. | 

Jată văd pe moş Jon Vărlan de la Călugărenii din Vas- 
lui cerându-mi zapis la mână să aibă dovadă; şi când sa-: 
tul Va luat la depănat cum de s'a amăgit să dea uricul 
satului boerului de la laşi, bietul moş Vărlan a venit cu 
noaptea in cap la gazda: unde eram găzduit, la arendaşul: 
anoşiei Ciofeni d Paval Michiu prin a cărui stăruinţă am 
căpăta! şi uricul Zăpodenilor, să nu cumva să o plec prea de 
dimineaţă. Toata noaptea am scris şi în ziuă lama dat gata. 

Dar moş Jon Pantea din Boteştii Fălciului ademenit 
cu vorba să-mi dea un pachet de acte, între care și un 

urie de a lui Stefan cel Mare pentru Ză/pigeni, a fost 
«iondănil toată noaptea de băbătia lui să nu cumva să 

i se ia hârtiile. Des de dimineaţă m'am pomenit cu ei pe 
prispă şi în locul ţidulei date, i-am făcut în 2 ceasuri un 

ferihpsis complect de toate actele cu data şi cuprinsul lor 
şi i Pam cat. 

D'apoi moş Jon Ciureanu: de la Bereasa, din Vaslui, 
acesta a făcut'o lată de tot. Asmulit cu gura de percepto- 

rul satului, care era în dușmănie cu popa din sat, “a fâcul 

pe bietul moş Ciureanu, ca din om paşnic şi supus ce era, 
să sară cu drugul la noi că ne otânjeşte, dacă ii vom cere 

hărtiile. N'a trecut o lună de zile şi singur el le-a: adus 
apoi spre cetire şi copiare, neştiind cum să- şi ceară erlare: 

-de necuviinţa făcută. 

Lui moş Obreja de la ilu i-am scos uricul de la 
Stefan cel Mare nu cu puţină stăruinţă. Un zapisiscălit de 

toți cei prezenţi cu popă şi învăţători în feunte, n'a fost în- 

destulător să-l scutească pe bietul răzeş de lolocăneala nea- 
murilor şi în zori de zi chizăşul meu şi venise ca să-ia 

uricul şi să-mi” dea îu dărăpt zapisul iscalit. 

Mai hăzoasă a fost scena cu moş Codreanu de la De- 
Jenii din Fălciu: Uricul' satului 'de la Petru Rareş la el se
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găsia, dar nimeni din sat nu-l văzuse. nici invățător, nici 
popă, nici primar. Răzăşul sucit ținea pentru sine acek 

uric şi nu voia să-l dea nimărui, de căt mie. Intovărăşit 
de toţi fruntaşii satului, după ce am sărit vre-o zece pâr: 
iazuri, lam găsit pe moşneag în vie şi de acolo din grinda 
crămii ne-a scos o cutie de linichea, în care spre marea 

uimire a satului am găsit uricul lui Micşin de la Petru Rareş. . 
Mă duc cu mintea la multe alte cazuri analoage pe- 

trecute la Gorj cu Stefulescu pentru a-mi explica deosebila 
sa trecere ce a avut în judeţ ca să induplece pe moșneni 

nu numai să împrumute, ci chiar să-şi dea de tot pentru. 
muzeul Gorjului scurnpete de urice. 

„___ Acestei treceri se datoreşte bogăţia de azi a Muze- 
ului Gorjului în acte vechi. - ” 

Ce-i acest Muzeu al Gorjului? 
In 1894 Iulie 16 o mână de harnici profesori au pus 

bazele acestui Muzeu. Stefulescu a dăruit originalele vechi 
din colecţia sa, monete dace şi romane, fotografii de pe: 
monumentele vechi ; iar profesorii Moisil, Piecarski şi Dia- 
convvici au dăruit alte colecţiuni de st. naturale. Mai 
apoi s'a alipit şi produse de ceramică în stil vechiu, de la 
seoalu de ceramică din 'Târgu-Jiului. 

In cele 2 odâi ale Gimnaziului, vizitatorul vede lu- 
cruri, care nicăiure aiurea în țară nu le vede, laşii că e 
oraş mare şi plin de antichităţi și nu are pănă' acum Di- 
mic din ce are Gorjul. Şi aici avem Universitate cu spe- 
cialişti, şi la Târgu Jiu e numai un Gimoaziu cu un dile- 
iant ca Stefulescu. 

Intemeetorii acestui mărci muzeu au pus pe fron- 
tispiciul lui frumoasa maximă indiană Siddus sâdhye 
satâm ash: -izbândaă fie celor buni în intreprinderile lor ; 
urmată apoi de maxima greacă: -pvâd oa Woy—nosce te 
ipsum=cunoaşte-te pre line însuţi. 

_ Dâm loc şirelor scrise de Stefuleseu, prin -care-arată 
utilitatea şi insemnătatea culturală a acestui muzeu în 
ungheriul vechiu al roviunismului, 

„Şi nici că se nntea altfel să se intâmple întrun colt
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de ţară ca Gorjul plin de monumente și amintiri _isto- 

vice. O adevărată şcoală naţională a format Muzeul Gorju- 

lui, de oarece tot poporul de aci acum își dă bine sama 

de însemnătatea istorică a oricărui document vechiu, icoane, 

cruci, monede, obiecte vechi, pietve cu inseripțiuni. “Prin 

aceasta multe mărturii autentice vrednice de credinţă ale 

trecutului nostru au fost nu numai salvate de peire, dar 

şi puse la adăpost. Câte hrisoave domnești pe pergament 

mau ţinut 'mai înainte loc de geam la ferestrele satelor 

noastre! Câte n'au servit drept pungi şi ghiozdane de păs- 

trat alte acte de mai puţină sau chiar de nici-o impor- 

tanță! Câte incă n'au servit pentru imbrăcămintea cărtilor 

copiilor din şeualele săteşti! Câte pietre purtătoare de 

inscripțiuni comemorative ale vreunui eveniment sau per- 

soane istorice n'au servit de temelii la case sau la bi- 

seriei! Câte monede antice n'uu fost aruncate, ca bani 

răi! Astăzi însă prin înființarea acestui Muzeu istorie s'a 

deșteptat conştiinţa poporului pentru păstrarea domeniului 

său naţional şi cultura! şi adunarea şi conservarea monu- 

mentelur sale istorice formează pentru el un patrimoniu 

sfânt şi nealienabil. Şi acest patrimoniu creşte, se imbogă- 

țeşte pe fiecare zi. 

„Câte fapte petrecute pe pământul Gorjului, câte per- 

sonagii n'au fost scoase din intunerecul trecutului Îa lu- 

mina prezenlului de atâtea documente domneşti şi acte 

particulare pe pergament și pe hârtie din secolul al XV-lea 

pănă Ja al XX-lea. O lume întreagă în plina ei activitate 

apare înaintea ochilor noştri, cu felul ei de a gândi, chipul 

ei de a se înfățișa, deosebit muit de al lumii de azi. 

„Ele pe dau măsura comparațiunii trecutului cu pre- 

zentul. Graţie credinţei poporului, că cine perde actele de 

moşie perde şi moşia, s'au păstrat in Gorj, acest ţinut de 

mosneni, mii de acte, care deşi neinţelese de ei, totuşi 

au fost înstrăinale, şi au fost transmise odată cu moşia 

din neam în neam. 
| 

„Muzeul Gorjului însă n'a dat naştere numai deştep- 

tării conştiinţei poporului pentru salvarea patrimoniului său
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istorie, cu care pe drept se măndreşte, dar îi realizează şi 
beneficii reale prin faptul, că la orice nedumerire asupra 
conţinutului actelor sale vechi, pe care nu le poate citi, are 
dreptul de a,se prezenta cu ele la Muzeu, unde i se citese 
şi i se dă orice lămuriri cu cea mai mare bunăvoință. 
De asemenea, tinerii ingineri hotarniei și advocaţi fac aci 
Şcoală, obişnuindu-se Ja citire pe diferite acte vechi, în. 
care scrierea prezintă diferențieri insemnate. Şi prin aceasta 
sa atins un scop utilitar, de oarece citirea actelor vechi româneşti nu va mai forma de acum inainte apanagiul esclusiv al unor anumite persoane locale, cărora producea un venit exagerat de mare, dar cu atât mai puţin meri- tat. — Neştiinţa vulgului era izvorul de îmbogăţire al lort 

„Astfel în Muzeul Gorjului s'a coleclionat până În prezent peste 2000 acte, dintre care : 
S docum. din sec. al XV.lea „din care 6 perg. 

47 3 „ XVI-lea +, ,„ 925 » 130 , » XVII-lea , » 50 , 500 , x XVIU-lea , , 1 14% , PI XIĂ-lea — — 
Alex. Stetulescu declară că numai pe -baza acestui material istoric a putut da frumoasele Schițe din revista: Jiul, apoi studii întregi ca: 7;smana (Ediţia 1, 1896; Edi- „ţia II], 1903); Zncercări «aSupra istoriei Târgu- Jiului (1889), Gorjul istoric şi pitoresc (1904). Jszoria 7. îrgu Jiului (1906), Strâmba ' (1906), Polovragi (1906). Dra Zrecutul Gorjului (1907). Doc. s/avo- român Pentru Târgu-Jiu (1908) şi altele. Nici un judeţ din ţara românească n'are lucrări is- torice de măsura celor serise şi publicate de Alex, Stefu- lescul. Oraşul, județul, mănăstirile vechi, satele dispărute, toate au fost studiate în evoluţia lor istorică utilizînd nu nu- mai bogatul material de documente originale din Muzeul Gorjului, ci şi cele de la Academie şi Arhiva Statului cu reterință la Gorj. | 
Societatea geografică română a întreprins publicarea Dicţionarelor geografice ale judeţelor, contopite în marea sa lucrare Dicţionarul geografic al României; dar această 

»



VIL 

lucrare e departe de a satisface cerinţele istorice. Autorii 
atător dicţionare.erau departe de a înțelege rostul istoric, 

și rari erau ca Stefulescu ennoscători adânci ai vechii di- 

plomatice, unde citim pe larg şi sigur despre-tot ceea cea 
fost în irecut,.ca aşezare de sat, ca viaţă. de oameni. 

«Gorjul istorie şi pitoresc» e o lucrare unică in felul ei, 
căci se iau localităţile după alfabet şi searată tot trecutul 

satelor pe baze de documente. În special Târgul-Jiu'e tra- 
tat cu o bogaţie rară de documente. 

Şi alte oraşe au monografiile lor: 
Episcopul Melhisedec ne-a dat Cronica Fluşilor şi 

Cronica Romanului. Ș azi publicațiile lui Melhisedec au 

valoarea lor, căci utilizază materialul de doc umente slavo- 

“române. 

B. P. Hajdeu ne-a dat în O/feneș?ele acte,istoria ora- 

şului Banilor de Craiova. 

G. Ionescu Gion ne-a dat /sforia Bucureştilor ames- 

tec de fapte şi lucruri, ce nau a face cu Bucureștii. 

C. Aricescu ne-a dat fantastica /storze a Cămpu- 

Lungnlui. 

Bărladul, Tecucii şi Botoşamii au avut cronicarul lor 

în Alex. Papadopol: Calimah 

Caian ne-a dat istoria Zocşanilor. 

Iaşii are monografia sa în studiul d-lui N. A, Bogdan 

„Orasul Iaşi“ „Curtea domnească din laşi“ are studiul lui 

“ Alex. Papadopol Caliwah, iar originile Iaşilor au fost scrise 

de mine. 

Cu toate acestea nici un oraş, bici un judeţ rare 

istoricul aşa de complect, cum ni Pa dat Stetulescu peniru 

Târgul-Jiu şi Gorjul istoric şi pitoresc. î a 

Alex. Stefulescu utilizază în mod conştiincios diplo- 

matica slavonă, unica informatoare pentru sec]. a XIV, 

XV, XVI şi al XVII pe jumătate. Spirit sobru şi cumpă- 

nit nu sa deprins a inventa, ci a zisatâta cât spun uricele. 

Ce genială legătură face B. P. Hajdeu in al său <Ne- 

gru Vodă» vorbind de Târgul-Jiul, acolo fiind cuibul româ- 

nismului şi deci leagănul Basarabilor, representantii vechii 

nobilime la Daci.
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Numai am înşirat monografiile oraşelor pentru a ne 
da samă de locul de onoare ce ocupă Alex. Stefulescu între 
toți aceşti istoriografi. Aratam că foarte multe nume 
de sate, selişte, oameni, chiar noțiuni de locuri cu refe- 
rinţă la Târgu Jiu şi Gorj îşi vor găsi lămurirea lor în 
scrierile d-lui Stefulescu la care facem o generală trimetere. 

Să trecem acum la analiza celor cuprinse in vul. al 
VI-a, pentru a vedea ce se desprinde din ele: 

Din cele 197 documente publicate în acest volum 36 sînt cărţi de infărizuri domneşti, scrise în slavoneşte, 
cu începere de la 1474 lunie 5 pănă căltră 1656 supt 

„ Costandin Șarban Voevod, ceia ce arată că domnia lui Maiei Vodă Basarab ca şi a lui Vasile Vodă din Moldova 
n'a scos cu totul limba slavonă din întrebuințarea cancelariei. 

ln 1656 Iulie 30 Costantin Şarban Vv. intăreşte lui Diicul mare clucer stăpânire în satul Arceşti cu vecini. Logofătul D. Boldici crede de cuviință ica actul să-l serie în slavo- nește pentru cinstita față a marelui clucer Diicul, boer atât de cunoscut în istoria Munteniei prin marele său rol politic jucat la curtea lui Matei Vodă. Fiind faţă cinstita 
boerească a crezut să i se dea carte de întăritură îa sla- voneşte, întru căt în epuca lui găsim cei mai aleşi cărtu- rari slavoni, iscusiţi tălmăcitori de texte slavone, cum și inalţi boeri adăpaţi la cultura slavonă. 

Stilul acestor .cărţi de întâritură se deosebeşte în to- tul de cel al cărţilor similare—uricile—din Moldova. Can. celaria Munteniei avea alte tradiţii şi probabil alte înriuri. Diecii şi uricarii din Muntenia ne veniau dia părţile Sâr- beşti, iar cei din Moldova din părțile Ruteneşti şi Polone şi fiecare au adus lexicul şi pragtica cancelariei din țara lor. Un alt fapt special Munteniei, Asemenea cărţi de în- lăritură domnească, le puteau da și Banii de Craiova şi ispravnicii scaunului Craiovii, lucru care în Moldova era atribuţia specială a Domnului şi a divanului gospod. In 1605 Iunie 1, Preda marele ban al Craiovii împreunâ cu clucerul Radu Buzescu, fraţi, întăresc lui Petru logo- 
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fătul moşia lor Goeşti, cumpărătură de la moșneni, dau 

rămaşi pe Ghioca şi Maria, care cereau şi ei moşie în Go- 

eşti, după ce li s'a dat să jure cu 6 boeri înaintea Vlădi- 

căi de Râmnic şi ei n'au jurat, Pentru ca actul de slăpă- 

nire să fie statornic,iar moşia ohabnică, banul Craiovii şi 

“elucerul Preda, fraţii Buzeşti, pun şi mărturie boetrii, cari 

alcătuiau sfatul ori divanul banului, în deosebire de boerii 

de divan ai Domnului. 

Sfatul banului Craiovii Divanul domnesc 

Radul vistiar Radul clucer Buzescul 

Vodă ban Preda Buzescu v. b. Craiovei 

Mihail postelnic Stoica vel log. şi ispravnic 

Panaite ban Nica visliar 

Drăgoi logofătul Mărza spatar 

Gherghe comis Bârcau stolnic 

Buda stolnic Gligori comis 

Ivaşco postelnic Staneciul paharnic 

Barbul postelnic Leca vel postelnie 

Stanciul din Văleni 1113 Sept. 20. 

Dumitru căpitan (Rev. p. ist. fil. şi arh. Il, 215) 

1113 luni £. | 

Banul de Craiova avea şi alte atribuţii de a chema în 

judecată, de a cere jurământ, de a aduce mărturii, de a se 

orândui cercetări de hotărnicie, şi altele, aşa că puterea 

lui era întocmai ca a Domnului în părţile Olteniei. 

Altă categorie de acte avem 50 de zapise de vînzare 

Vinzările vin foarte des în actele vechi, şi alcătuese cra 

mai mare parte din actele, ce s'au încheiat între părli pen- 

tru pămînt. Chiar intăriturile domneşti veniau în urmu 

unor acte de cumpărături, încheiate rai denainte. Mai toate 

zapisele de vânzări sînt scrise în româneşte şi cele mai 

vechi acte româneşti se găsesc tocmai în părţile Gorjului, 

unde elementul românesc e și vechiu şi compact şi unde 

deci limba română a avut o întrebuințare: mai din vechiu 

în actele încheiate între săteni. 

Cele mai multe acle de viuzări se referă la proşti, 

sate intregi cu sau fără rumâni, silişte de sat, funii mari
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sau mici, şi altele. Dreptul moştenese era păzit cu sfințe- 
nie : întrebarea rudelor la vînzare şi numai după dezista- 
rea lor de la cumpărare dreptul de a vinde la străini. 
Preţul acestor moşii variază ; in ori ce caz pretul pămin- 
tului era foarte redus, şi valoarea se socotea mai mult în 
aspri. ce vin foarte des in documente (vezi indice, cuvintul 
aspri). 

Multe alte zapise se referă la vinzări de vi: întregi 
“sau răzoare de vii, dovadă că regiunea Gorjului nu era 
lipsită de podgorii. Unele din ele aveau deja pivnițe durate, şi zapisele pomenesc de asemene pivnițe la vie; 

Se mai referă zapisele de vînzări şi la livezi cu pomi, la vaduri de moară şi chiar la Păduri meree. adică codrii seculari. Cel mai târziu dreptul de stăpânire s'a întins asu- pra pădurilor, cari erau în devălmaăşie ale obşliilor, fiecare avind voe să-şi ia lemne pentru nevoile lor: şi ale casei ; iar cel ce se trudea să tae copacii, să curățe locul pentru a- râtură şi porne de păscut, deci să-şi facă curăfură, locul curăţit rămânea, în sama celui ce Va curăţit (vezi curăturiy. 
Deci la vînzările de lucruri, averea celor vechi sta în pământ (țarină, păşune, curături), în vii, în livezi, în mori şi păduri. La vânzări nu se uita a se pomeni adalmaşul care stă în vin. Adalmaşul varia de la o vadră de vin pănă la 3 poloboace! Se punea şi prețul vedrei de vin câte 50 de bani ori 50 de aspri (sub vocabulo). 
Pe lângă lucruri se mai puteau vinde şi oamenii: tiganii şi rumânii. Stare lor era deosebită. 
In deobste țiganii se vindeau ca vilele ; se despărțiau copii de părinţi: şi dacă pentru un țigan erau doi sau trei moștenituri îşi impărţeau sufletul ţiganului, avind drept de moştenire pe o jumătate sau pe un sfert din țigan. Contra acestui. obiceiu' aproape barbar unii voevozi au luptat pe cât au putut să nu se vinză de cât sălaşe intregi şi chiar găsim într'o carte gospod a lui Costantin Serban Vodă din 1654 Iulie 8, arătată hotărirea „că Domnia mea nu dau să despartă sălaşul... că nu să cade să să despartă sălaşul“. Io Muntenia se găsesc mai vechi amintirile de ţigani
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—ațigani —trăind în ce/eade (sălaşe)!), şi in 1385 Oct. 3.. 

Dan Voda dărueşte Tismanei 40 celeade de aţigani. Pe a- 
cea vreme în Moldova era mai niult comerţul cu Tatari,. 

robi prinşi din războae, şi apoi încep a se înmulţi salaşele 
de afigani, prin daniile ce domnii au făcut bisericilor şi 

hoerilor, cum și aceştia au făcut mai pe urmă la rândul lor.. 

In Muntenia comerțul cu aţiganii se făcea din secl.. 

al XIV ; în Moldova nurmaai din secl. al: XV-a. Pretul lor 

varia şi la cuvântul zrefţ din indice se va vedea cu cât se 
vindea un tigan, o ţigancă sau chiar un sălaş. 

Bogate sint arătările cu referinţă la vecini şi vecină- 

ate, nume cate în Muntenia se luptă cu rumân, rumânie 

şi rumânătate. Noi credem că termenul genera! intrebuin-! 

țat în îmbile ţări a fost acel de vecin, care a suferit în! 

cursul timpurilor schimbarea de înţăles în urma raportu-| 

rilor nouă mijlocite între croprietarul de pămint şi cei a-" 

şezaţi cu casele în alăturare, în megieșie prin nevoi, înte-- 

rese ori silă. Vecinul—megieşul — din slobod ce era —judeciu 

ori vzegieş —era silit din diferite împrejurări să-şi vînză 

pentru anumită datorie, ori nevoe nu numai averea sa 

—ocina sau moşia—ci și însăşi persoana, şi acest act în- 

cheiat prin anumit zapis se închizăşuia de părți. cu mar- 

turi şi avea valoare atâta cât ţinea nevoia. Vecinătatea nu 

era dar o stare statornică şi vecinică; un judeciu adică 

om liber se vindea vecin, se ză/logea vecin, se răscumpăra 

de vecinătate, ori era erzat de vecinătate. 

Cumcă în Muntenia vecinătatea era mai întinsă şe vede: 

din faptul că sate întregi de moșneni se vindeau rumâni 

pentru sume, ce ar părea azi ridicule.. Aşa unul se vinde 

rumân pentru 23 ughi; altul numai pentru 9% ughi, altuk 

cu 19 ughi se vinde şi cu partea lui de moşie. 

In Moldova din contra vecinătatea se întălneşte mai: 

des în ţara de sus, undețara era întemeiată mai din vechi, 

1) Vuk. Steph. Karagi&, Srpski Rjeânic. Biograd. 1898: 

taljed, f. feminae familias, familia, homines. Leute. cf 

"voisca, glota, jupa. 
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şi după afirmarea lui D. Cantemir vecinii ce se întâlnese 
ici pe colea: în ţara de jos sînt ad:şi din țara de sus. 
Apoi în Moldova n'a fost nevoe deo legislație ca /zgăfura 
zavezea) lui Mihai Vodă, de oare-ce nici odată nu sau pe- 
trecut fapte de a se vinde rumâni în mase compacte de 
săteni, sate întregi. In Muntenia găsim safe de vecini ; în 
“Moldova numai saze cu vecini. + 

Supt cuvintele vecin şi rumân. 7udeeiu, megieş, în 
indice să arată toate pasajeie care se referă la acest fe- 
nomen social, care constitue una din paginile cele mai in- 
teresante din viața veche a poporului român. Vechimea 
acestor stări sociale nu o putem prinde. Unii o sue la co- 
lonatul roman, fenomenul e același ; allii o sue la desca- 
lecatul țărilor, punind la bază o învingere prin arme. In 
ori-ce caz nu greşim dacă afirmăm că vecinătatea e o stare 
derivativă economică, urmare fatală a unui regim politic 

'şi fiseal vexatoriu cum şi a unei stări de arme dăunătoare şi ruinătoare pentru „cei mulţi şi slabi în puterea de re- 
zistență. 

Ocinaşii mici, judecii cu mici funii ce răzășie, cnejii şi moşnenii cu mici şurine de pământ, cum şi toţi pal- maşii, oamenii năimiţi de peste hotare, liuzi străinii necis- luiţi în birul ţării, nici cuprinși in tablele visteriei gospod, toți aceştia la cea mai mică tulburare în ţară erau ame- rințați a-şi perde avulul lor şi prin zălogirea ori 'vinde- rea libertaţii lor scăpau de hopul cel greu al nevoilor zi- lei. Peutru cei vrednici şi harnici starea le era trecătoare şi se răscumpărau ; pentru cei mai mulli însă starea le era permanentă şi chiar moştenită ; aşa de puţin rezistent era individul mai ales că nu era de loc proteguit prin le- gile țării. 
— O altă categorie de Zapise avem cele de danie. Am arătat in prefața vol. V, ce abuz se făcea în Moldova cu daniile, care erau un chip lăturalnie de vinzare .pentru ca cineva să între răzeş între răzeși. Fenomenul daniilor a fost mai lăţit în Moldova, căci aici s'a făcut abuz mai mare, ceia ce a provocat o legiuire specială Moldovei, ca daniile
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de la cei mici şi săraci cătră cei bogaţi şi puternici sănu 

se mai facă. In Muntenia acest fenomen s'a petrecut mai. 

în mie, coraborat fiind în alt fapt care vine mai des: vin-. 

derea în masă ca rumâni a satului intreg. | 

Cele mai multe danii ce vin în documentele aduse se reteră. 

la mănăstiri ; şi imboldul religios predomina în mare parte.. 

Pomenirea la sfântul jertfelnic; ertarea păcatelor pe ceea. 

lume, sărindarele sint atitea motive bine cuvintate. Toate. 

zapisele de danie arată lamurit motivul daniei. Sărăcus-. 

file (sărindarele) vin des pomenite în zapisele de danie. 

— Carţile de judecată relativ sînt puţine, dar intere-. 

sante prin faptut că ating chestiuni de drept. Din alătu-. 

rarea mai multor asemenea cărţi, ne putem face o idee de. 

procedura veche și de mersul unei afaceri. In jurul pro- 

ceselor vechi se legau o samă de practice juridice, cari. 

constiluesc un fond specific românesc. | 

Pe lingă înaltul divan domnesc, care era ultima in-. 

stanţă judecătorească şi la cari veniau procese de toată mâna, 

nefiind o clasificare a afacerilor după gradul de instanțe ju-. 

decâtoreşti, cum de pildă se mergea la divan să-şi întrebe 

fu cineva o neingemnată afacere, era banul de Craiova, unde 

Banul judeca aproape ca Domnul, urmând în totul procedura. 

lui, deschidea actiuni, chema în judecată, dădea marturi, lua. 

lege şi înlărea definitiv proprietatea. Pe lângă divanul gos- 

pod şi scaunul de Craiova erau şi alte scaune judecălo-. 

resti, ca la Târgul-Jiu. Sa găsesc mai multe documente în. 

care ni se aminteşte de scaun: „la scaun la Tărguiu“, 

„in scaunul oraşului Bucureşti“, „scaunul Craiovii“, „omul 

scaunului de Craiova“, „ispravnicul scaunului de Craiova“.. 

Cei chemaţi în judecată înaintea scaunului, trebuea. 

„să stea la scaun“; iar scaunul avea drept de a încasa şi: 

amenzi. ce se numiau „inchinări scaunului“. Aşa în pro- 

cesul dintre N. Călescul şi nepoţii săi pentru râmători 

pune ca N. Călescul să ţină 40 rămători; iar lon să ia 9- 

taleri „iar cine sar mai scula. să strice această împăcă- 

ciune să fie închinat scaunului 20 taleri şi 300 toege“. 

Scaunele judecătoreşti amenințau cu toegele iar dom-.
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mul amenința cu gloabele de boi pe lângă /erăea ce se plătea  visliriei. 
Divanul domnese era ultima instanță ; de aceia şi vin€ des pomenit în acte. lută câteva expresii juridice de pe atunci: „s'au tras la divan“ „in divan“ „în divanul cel mare“ „sculatuneum cu pâră la divan“ „ne-au rămas cu divanul“ „de faţă la divan:! ete, 

| Fixarea ordinei de zi nu era aşa de bine reglemen- tată. Partea prigonitoare care izbutia să se tragă la divan, nu era sigură dacă partea opusă va veni sau nu. Chemă- rile în judecată se trăgânau aşa de mult că se aştepta cu săptămânele şi nu se mai arătau faţă. De aici multimea cărților de chemare în judecată, de aici mulțimea jalbelor la domn, de aici trimitere de aprozi, de oameni domneşti —gospod—de aici amerințare cu czobotele «veti plăti cio- n Moldova mai ales, sau trimetere de oameni cu reapăd <am luat treapăd» <va trămite om în trapăd> «să kie şi trapădul de la noi» expresii ce vin des în documen- tele muntenești. 
! Pentru aflarea adevărului se ceteau cărţile altor fe- riciți domni, şi cărţile domneşti se ceteaue cu veleaturile lor de la Adam; se ascultau marturi, care acesea ori tre- buiau să jure. In asemenea caz se zicea „iam dat lege să giure“ „am dat lege 12 megieşi* „a luoat lege“. Deci a da lege, a lua lege însemna a jura, jurămintul era un mijloe străvechiu, şi jucătorii au jucat un mare rol în le- gislaţia veche. Megiaşii — oameni judeci şi liberi— luau parte la jurămînt. Dacă partea care era silită sa ia lege, să jure, nu se lasa să jure era o dovadă că n'avea dreptate, şi per: dea procesul, se da rămasă la divan. 

Se dădeau cărți de jurămint, însoţite cu cărți de blăs- tăm, se jura în: biserică pe Sfânta Evanghelie ; iar cine jura lua pe suflet; <au ridicat cu sufletul lor» era expresia îndatinată, 

Divanul judeca mai adesa după pravilă şi după 'obi- ceiu (podlug pravila, pod zacona) şi chestia existenței pra- vilelor din“ vechiu formează nodul discuțiilor astăzi. E un
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fapt cert însă că foarte multe cărţi de judecată copiau tex- 

tual articule din pravilele vechi şi că stricteța observării 

regulelor peavilniceşti era o cerință de mâna întăia în 

partea judecătorească. Materiile supuse judecâţii erau ches- 
tii de pămint în primul loc, apoi procese de rumânie, de 
botărnicit, de țigani şi allele ; 'şi în întrulucarea luturor 
cărților de judecată se va citi istoria reală şi adevărată a 

tuturor afacerilor din vechi, ele oglindind starea lucrurilor 

de atunci, simţul de dreptate, cunoaşterea legilor si înfăp-" 
tuirea dreptălii. 

In divan intrau velilii boeri, boeri de divan, sfetnicii 

vechi ai Domnului. Cunoaşterea listei tuturor boerilor de 
divan din Muntenia şi Moldova nu o avem az: complectă. 

De istoria divanului gospod să leagă toată istoria politică 

internă, toată istoria dreptului vechiu român, câci divanul 

întrupează în el națiunea politică a Românilor. 
In divanul /uminar al măriei sale a avut taranul ro- 

mân totdeauna încredere ; la divan el se prezenta cu piep- 
tul deschis. In jurul divanului a domnit totdeauna raza 

dreptăţii, şi se înregistrează foarte rari cazurile de vădită 

părtinire, de vădită năpaste. Truda aflării adevărului, răze- 

mul dreptăţii—era printre cele dintăi. Toată țara îşi avea 

deplină încredere în luminatul divan, în luminata minte a 

Maăriei-sale. Scăderea în 'respectul dreptăţii, aşa de adânc 

insădită în sufletul ţării, se datoreste mai mult asa zi- 

selor scaune judecătoreşti, unde nu mai stăpânea acea lu- 

minată minte ca la luminalul divan. 

Din practicile vechi ale vieţii, documentele noastre 

ne vorbesc de obiceiul înfrăfire. 

In 1619 Mart 1. Buica al Gramei se prinde frate cu 

Mardarie călugărul. Radu Vodă Mihnea întărind călugăru- 

lui Mardarie cumpătăturile sale, le înşiră pe toate, care” 

cu cât le-a cumpărat şi de la cine; între alte ocine ale 

sale uricul pomeneşte. şi de un loc de vie căpatat de Mar- 

darie de la Buicea pentru /ârzăția lor, „şi iar a dâruit 

Buicea al Gramei pe Mardarie cu un loc de vie pă din!
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sus de viia lui Mardarie pentru fărtăţia lor; iar Mardarie. 

lui ia dăruit lu Buicea al Gramei o cămeşă şi 9 marame 
şi o dulumă» (pag. 7). 

In 1620 April 20. Radul şi Băldea şi Drăghici din 
Pociovalişte se prind tărtaţi ; se duc în sfânta biserică şi 

acolo se îndeplineşte faptul. Cele ce şi-au dat unul altuia 
ne spune hrisovul de la Gavril Vodă Moghilă: «şi iar să 
se ştie că s'au prins Radul şi Băldea şi Drăghici din Pocio- 

valişte fărtați ; şi însă sau dus şi în sfânta biserică şi au 

dăruit Radul şi Stan pe Băldea cu o cămeșcioară şi cu 

_0 vacă cu lapte, iar Băldea au dăruit Radului şi lui Stan 

un.loe de grădină şi un loc de vie pe Jângă Vâlcea; şi 

iae au dărwt Radul şi Stan pe Drăghici cu.un taler de ar- 
gint şi după fârtăţia aceia Lupului iau dat o vacă cu lapte 

iar Drăghici au dăruit Radului şi lui Stan un loc de casă 
şi de grădină în Pociovalişte> (pag. 9). 

„In 1644 Iulie 10, se vorbeşte de o altă înfrățire ce 
sa făcut în timpul lui Mihai Vodă (1600) între Stan Blaj 
din Drăgoeni cu Barbul clucer din Rugi <iar când au fost 
în zilele răposatului Mihail Vodă, iar Stan Blaj tatăl Păr- 

vului armaş el sau fost înfrățit cu Barbul eliucer din Rugi 
şi au fost dat Stan Blaj Barbului clucer o dealniţă în Dră- 
goeni, iur Barbul clucer el încă pentru înfrățire au dăruit 
pe Stan Blaj cu un cal» (pag. 44). După 18 ani, nepoţii 
Barbului clucerul anume Drăghici post. Barbul și Mihul 
neputând plăti ei de la ei lui Dumitrașco căpitan din Spi- 
ueni pentru jumătate. din Drăgoeni îşi înfrățese pentru plată 
pe Pârvul armaș, nepotul lui Stan Blaj, fartatul unchiului 

lor Barbul clucer ; Părvul armaş se prinde fârtat şi ia 
parte la plata datoriei cu «20 berbeci şi 44 oi cu miei»; 
iată ce zice zapisul din 1662 Mai 19: „noi n'am avul 
putere să dăm banii toţi, şi am intrăţit şi pe Pârvul armaş 
de au dat berbeci 20 și oicu mici 14 şi să'şi ție a 
treia parte din jumătate din Drăgoiani> (pag. 91). 

Acest obiceiu al înfrăţirei nu mi s'a întâmplat să-l gă- 
sese în miile de acte din Moldova, ceia cea. te că spiritul 
de solidaritat: - ssială era mai insădit în părțile moşneni-
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lor din Oltenia, intru cât supt forma religioasă a înfrăţirei 
în biserică era de fapt o asociaţie trainică pentru preîn- 
timpinarea nevoilor de zi.. 

Cel mai însemnat fapt de notat e acel al regimului 
fiscal, 

Dacă a fost vre-un fapt, care să atingă mai adânc 

cele mai de jos straturi ale țării ea și pe marii boeri, au 
fost dările. Regimul fiscal supt care au trăit țările romă- 
neşli a determinat multe din faptele de ordin politic şi mi- 

“litar. Mai mult încă, chiar apreciarea ce sa făcut şi se 

face asupra timpurilor vechi, bine înţeles în mod aşa de 
defavorabil, tot regimului fiscal se ditoreşte. 

In analiza şi studiarea acestui regim fiscal se uită un 
lueru : se critică vexalitatea dărilor, fără a se explica în 

deajuns sistemul. Trebue însă să mărturisim că ne lipsesc 
în această privinţă datele necesare pentru a ne explica 

mai bine sistemul regimului fiscal. Şi iată de ces: 

izvoarele documentale directe, care să vorbească de 

numele dărilor, de guofa lor, de felul de strângere, și 

alte amănunte asupra felului cum era organizată execuția 

dărilor ne lipsese. Fiind acte cu referinţă la lucruri de no- 

torietate publică nu se păstrau, căci nici organ central de 

păstrare nu era, nici arhive. Apoi chiar sistemul execuţiei 

dărilor nu stătea în putinţa controlului. 

De aceia în lipsă de acte directe și posilive, noi abia 

ştim prin alte acte care vorbese în mod indirect şi nega- 

tiv ; aşa că despre regimul fistal vechiu noi nu ştim prin 

cei ce plăteau, anume cât plăteau, ei prin cei ce nu plă- 

tiau, căci lor numai li se înşira odată eu sculeala lor, toate 

darile şi angăriile ce se plăteau de țară. După cum în urdi- 

nul sufletului, nu S'au putut studia stările normale ale 

funcţionării crierului şi sistemului nervos, de cât prin stă- 

rile anormale, de patologie mintală ; tot asemenea și în 

regimul fiscal: vom şti stările reale şi normale prin stă- 

rile de scutiri, privilegii şi abateri. 

Cele mai vechi ştiri le avem în actele de scutari-i 

: 2
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cordate mănăstirilor. Ele fiind primele aşezăminte organi: 

zate în ţară, avindu.şi de ctitori domni, ele vor căpăta pri- 

vilegii de la domni de a li se da lor anumite venituri de 

pe satele închinate lor, şi Voevodul donator nu uita să 
înşire anume ce scutiri dă mănăstirilor. înşirînd dările, ce 
satele nu vor mai avea să plătească domniei. 

Alt chip de a mai şti de numerele dărilor, de greu- 

tatea apăsătoare a lor, de felul de executie în încasarea 
lor, sînt cronicarii. Cronicarii fiind boeri, supuşi şi ei dă- 

rilor şi angăriilor ţării, erau cei întăi izbiţi prin asprimea 

unei dări, ei fiind oameni mai cuprinşi. Cronicarii nu se - 
ieresc de a critica pe domni foarte aspru din acest punct 

de vedere. Pentru dinşii deşi erau oameni de guvern, adică 

de acei ce intrau în cercul polilic al statului şi deci trebuia să 

ştie mai bine împrejurările silite care cereau urcarea unor 
dări, ei se lasă duşi de durerea omului care plătește şi 
critică. lar duhul lor de nemulţumire a rămas nouă astăzi 
ca o normă în judecarea trecutului. Rău şi fără cale! Pă- 
rerea lor fiind interesală nu slujeşte !n mod vădit adevă- 
vu! de cât prin cernerea izvoarelor directe. 

Cea mai de samă dare era acea a birului, capilația, 
de care nu era sculit nimenea, de cât în urmă boerii cu 
boerii, ca un spor de leafă. Birul se plătea ori individual, 
avindu-şi fie-care fecetluituri pe fetele lor, vorba cronica- 
rilor, ori cu rupta, de acei ruptaşi trecuţi ia anumite ta- 
bele ale visteriei, ori în cîs/ă cu tara. Avem foarte putine 
ştiri de felul plăţii în czs7ă, de cisluire, de proporționa- 
lizarea dărilor cu puterea birnicului şi altele. Dacă toli 
birnicii şi-ar fi platit ca popa dările, noi am şti şi mai 
puțin de felul şi natura lor. Cum însă cei mai mulţi dădeau 
bir cu fugiţii, din lipsurile unora de la datorie, noi ştim de 
cei ce au rămas in sat şi cum ş'au dezlegat situaţia faţă 
cu birarii şi podvodarii. Numai actele răzăşeşti şi moşne- 
neşti ne vor lămuri într'această privinlă, ei în de ei răfu: 
indu-se de cisluire, mai ales că dintre dînşii erau unii a- 
genţi incasatori și ni sau pastrat acte de serviciu. 

lată ce lămuriri ni se dau în actele aduse de noi a- supra regimului fiscal.
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“In 1605 Mai 20 Radul Vodă întăreşte lui Dumitru 
al Anei să ţie ocina Albului din Albeni /oafă de peste tot 
botarul, pentru căci au plătit Dumitru ocina Albului de bir 
incă de supt Alexandru Vodă. Tot atunci îi întăreşte lui 
Dumitru stăpânire pe parlea lui Albotei din valea Hrăpei, 
pentru că o a fost plătit de bir tatăsău Viadul încă în zi- 
lele lui Pătru Vodă (pag. 6). lată deci că după 30 de ani 
Dumitru al Vladului şi Aneiţinea ocinele lui Albul şi Albotei, 
pentru că tatăl său Vladul le plătise de bir şi bieţii săteni 
mau mai avut chip deale răscumpăra. Ispisocul acesta nu 
ne spune şi suma ce sa platit pentru ase şti dacă ocinele 
făceau atâta sau mai mult. Netagăduit însă că ocinele au 
făcut mult mai mult, iar stăpâbii lor s'au desmoştenit de 
silă şi de nevoe. 

In 1640 satul Negoeşti serie lui Stanciu! postelnie că 
pentru 3 răzoare de vie ce au fost a lui Simeon şi Barbului 
este de plată 1600 bani birul, şi roagă pe postelnicul Stan- 
ciul să trimeată banii pe unii dintre moșzeni, ei—satul— 
dăndu-i răvaş bun de stăpânire, mai ales că via vinea între 

viile dumisale (pag. 30). In satul Negosşti erau 18 moșneni; 
16 dintre ei îşi plătise birul pentru moşia lor; numai 2 

nu putuse plăti ; obştia celor 16 mijloceşte la buerul copre- 
prietar să plăteasca el partea celor 2 rămaşi în urmă cu 
plaia şi să-şi ție cele 3 răzoare de vie. Zapisul nu ne mai 

spune, dar boeru! a dat banii şi a luat via cu 1600 bani, 
adică 8 ughi, galbănul valorind pe atunci 200 de bani. 

In 1642 lanuarie 18 Stoica din Urşani şi Cărlig se 
sfădesc pentru bir ; ajungind cu pricina in divan, Matei 

Vodă Basarab îi rândueşte la 4 megieşi să-i judece şi acolo 

se află adevărata pricină, că a fost un furt la Craiova, că 

adică Cârlig a prădat pe Stoica la Craiova cu 200 bani şi 
o iapă (pag. 37). 

În 1653, tot acest Stoica din Urşani se jâlueşte Dom- 

oului pentru birul lui Toader Cânepă din ltriseşti, luat de 

el în chizăşie la Dirari. Cartea domnească ne vorbeşte că 
ajungînd birarii în sat în ltriseşti şi mergând la casa lui 

Toader Cânepă n'au găsit de cât pe femeia lui. Văzind bi-



rarii că barbatul s'a îndosit şi a dat bir cu fugiţii, au luat 
„la tcei parale pe femee, av legat'o bionişor, şi au purtato. 

T
e
 

din sat în sat, ca doar se va găsi cineva s'o ia în chiză- 

şie, ori a eşi bărbatu-său so scape. Trecând birarii prin 

Urşani, lui Stoica i se făcu milă şi o luă în chizăşie. Birarii 

au lăsut'o, ear nici Toader nici femeia lui n'au avut grija 

să-şi aducă birul lor ia vreme, ci văzind că trece vre- 

mea birarii şi cu oamenii domneşti au venit la casa lui 

Stoica din Urşani şi i-au luat un bou şi o vacă și 3 vedre 

de vin, ce ie-au băut. Domnul Matei Basarab judecând pri- 
cina dă dreptate lui Stoica să-l apuce cu strânsoare pe 

Toader să-şi scoată de la el boul, vaca şi 15 costande pre- 
ţul celor 3 vedre de vin. Socolind după alte preturi, 
Stoica a plătit pentru birul lui Toader 12 lei boul și vaca 

a 6 lei capul, şi 150 de aspri, sau 200 bani prețul celor 
3 vedre ds vin, sau în total 1315 lei vechi (pg. 62), 

In 1664 Iunie 4, Drăghici ispravnicul scaunului Cra- 
iovei rândueşte 4 moşneni să judece avâtările lui Radul 
fratele lui lon Cârlig din Urşani asuprit de săteni cu birul. 
Ia instrucțiile date de ispravnicul. Drăghici se zice: „să-i 
luoaţi saama să-l cisluiţi pre puteare și din casă si den. 
afară precum veţi afla voi cu ale voastre suflete cine pre- 
cum îi va fi putearea“ (pag. 9%). 

Cisluirea era numărarea satului, pentru a se şti re- 
partizarea bitului. In Negoeşti erau 18 săteni bienici; ei 
aveau de plătit o sumă de 14400 bani, jucecând după ne- 
plata celor 2 moşneni Barbul şi Simeon în soma de 1600 
bani. Sătenii ei in de ei ar îi vrut să plăteasca în părţi 
egale, fie că putea sau nu putea birnicul. Aici era asu- 
preala salului de birarul satului, care găsia în aceasta pri- 
lej de răzluire de pămint. Dacă cel asuprit tăcea, făcea pe 
dracul în pateu şi lega ban de ban şi plătea; în alt caz 
ii pierdea ocina. Se vede ca Radul Carlig mai nevoieş 
fiind a ţinut sa plăteasca hiral în cislă proportional cu a- 
CI i : « a $ pi. . , . . 

_„Verea, şi salul nu Pa îngăduit; iar Ispravnicul in instruc- 

ție zice să-i «zluiască dupa putere şi din casă şi denafarâ 
ŞI cine precum îi va fi puterea va plati. De sigur că cei
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% rânduiţi au judecat după instrucţii, si au mai scăzut cu 
ceva pe Radul Cârlig, încăreând pe ceilalţi, cari şi de alt- 

fel trebuiau să răspundă cu partea celui ce fugia ori nu 
pulea plăti birul integral. Reţinem însă că în: distribuirea 

părţii din cislă se ţinea samâ de starea omului din casă şi 
din afară şi că această rânduială legală erau călcală de cei 
de jos şi interesaţi să asupreuască pe cei nevoeşi. 

Un incideni unic în felul lui pentru politica internă a 

celor 2 țări surori ne desvălue o altă pagină din regimul 
fiscal al cisluirii satelor. Iata faptul cum rezultă din do- 
cumente. 

Pătru iogofâtul din Plăviceni capălă întăritură de la 

Radul Vodă Şerban pentru satul Goeşlii, unde făcuse cum- 

părături de pe la diferiți moşneni în sumă de 17,970 aspri 
şi 2 boi, cam 100 ughi. Ispisocul mai aminteşte apoi de 

pâra ce a judecat'o banul Craiovei, Preda Buzescu intre 

Devul şi Pătru logofătul peniru plata birului moşiei, ce se 
zice a Bisericei, la care Ţicşa a dat 2 părţi şi vecinii lui 
Pătru logofătul au dat o parte; Pătru log, a avut proli- 

misis la răscumpărarea moşiei şi a dat 679 uspri în mâna 
lui Devul, fiul Ţicşei şi a luat moşia. Odată biru: vecinilor 
răscumpărat de Pătru logofătul de la Devui, proprietarul 

întră în tratative cu vecinii de pe moşia Goeşti şi le plă- 

teşte toată moşia, şi birul şi toate dările câte siut peste 
sat întrun an. 

Noi n'am şti nici. ce dări plăteau vecinii din Goeşti, 

nici câte șferturi erau, dacă p'ar fi intervenit următoarea 

îutâmplare. Preda logofătul se afla cu trebi de ale băniei 

la Târgovişte «cetatea Târgoviştei» la scaunul domnesc, 
când vine ştire de lu Moldova că a murit leremia Vodă 

Moghilă. Era anul 1605 inainte de lunie 2; «şi atunci in 

acea vreme când era Pătru log. aici la domuia mea sa 

întâmplat de a sosit vestea din Moldova pentru Ieremia 

Vodă că a murit şi Pătru log. a sărit „loarte,de iuţaiă şi 

a pornit la diregătorul Domniei mele (la Preda Buzescul 

banul Craiovei) şi i-a spus vestea bună pentru leremia 

Vodă că a murit», Preda Buzescul, banul Craiovei, fusese
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afiliat polilicei lui Mihai Vodă, dusmanul de moartealpo- 
liticei lui leremia Movilă si al Movileştilor în genere. 

Ştirea adusă din Moldova era falșă ; se vede că Domnul 
fusese bolnav greu şi eşise vorba că a şi murit, de oare ce 
Eremia Vodă a mai domnit un an după aceia și a murit 
prin lulie 1606*). Cei de la Craiova neavând chip de con- 
trol, ci cuprinşi de mare bucurie la vestea morței iui leremia 
Vodă, și-au aratat bucuria lor ertând lui Pătru log. tot birul 
satului Goeşti pe tot anul; «şi diregătorul Dommei mele 
(Preda Buzescul vel ban) pentru vestea bună a ertat birul 
din sat din Goeşii a lui Pătru logofat pănâ ce va împlini 
anul deplin cum a fost tocmala lui cu vecinii“, 

Notiţa e de tot interesul politic. Partidele boereşti 
din Muntenia urmăreau cu viu interes evenimentele din 
Moidova şi ori de prietenie ori de duşmâănie ştirile aduse 
de la Iaşi se primeau de bune, ori cât ar fi lost ele de 
necontrolate. Ei bine urmările unor asemenea veşti erau 
mari de tot. Banul Preda Buzescul în marea lui bucurie 
a căutat să răsplătească pe boerul ce i-a adus'o şi răs- 
plata a tost că i sa ertat birul satului pe tot anul. Noi 
wam fi ştiut nici o data partea de bir ce plătea satul Go- 
eştii, nici în câte sferturi ; dar fiind că a mijlocit o ertare 

  

*) Data morţii lui Ieremia Movilă nu e sigură. Charles de Jop- pecourt în Histoire des troubles de Moldavie serie : „nous coinimen- cerons done ceste Histoire depuis le deces de Hieremie Mohyle. le- que! aduint en lan 1608, au grand regret de tous les Moldaves“ (Tesaur de Pupiu Hariau II. 17). 
Joppecourt scrie cartea sa în 1620. El zice că leremia- Movilă a domnit 14 ani. 

_ Miron Costin serie : „au răposat in anul 7116.« Letopiseţe I?, 259). Miron Costin pune dar tot 1608, el zice că a domnit 12 ani. Ambasadorul Veneţiei la Constantinopol, Octavian Bou rapor- tează dogelui la 12 August 1606 despre moartea lui Ieremia Vodă (Hurmuzachi IV, 2, 289). „Hieremia Principe di Bogdania i giorni passate mori di accidenti di Apoplesia, et havendo lasciati i figliuoli di pocea etă cheil maggior non ariva ulli nove anni, ii Populn ha elletto Simon suo fratello, il quale ha mandato par ia confirmatione qui alla Porta, et l'ha di gia recevuta, per il che gli sară mandato il Stan= dardo et Spada per Cumpigi u posta secondo Puso ordinario“. După această notiță, di. A.D. Xenopol o pune în 1606 Lulie. . Din documente găsim că în 7114 Mai 11 era domn leremia Vodă iar în August 25 ucelaşi an 7114 eru domn Simeon Vodă (v. Ispisoace şi Zapise 1, 2, 52, 53). 
N. Iorga pune data morţii în 10 Iulie 1606 (7114),
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de bir, ispisocul ne pomenește pe larg urmâtearele dări ; 

1) Luna Martie birul 9000 aspri, sa dat birarilor 
Dumitru şi Oprea 1650 aspri, parlea vecinilor. 

2) Birui 7000 aspri, s'a dat birarilor D. Obogeanul 
si Pârvul 1250 aspri partea vecinilor. | 

3) Birul 9000 aspri, s'a dat birarilor Stan și Cernea 

1650 aspri partea vecinilor. 

4)  Birul 5000 aspri s'a dat birarilor Săliman şi Ma- 

nea 1630 aspri partea vecinilor cum şi 6 oi lui Dobromir 
şi post. Sianciul ocri, 

__5) Birul 10000 aspri s'a dat hirarului Oprea Urluia- 
nul 1840 aspri, partea vecinilor. 

6) Birul 1009) aspri s'a dat birarului Vodă ban 1050 
aspri partea vecinilor. 

1)  Biral 9000 aspri s'a dat birarilor Stanciul şi Sto- 

ian 1370 aspri partea vecinilor. 
8)  Birul 8000 aspri s'a dat birarilor Matei postelnic 

şi Proda, 1370 aspri partea vecinilor. 
In tolal dar birul satului Goeştii în 8 rate era de 

64000 aspri, din care partea vecinilor era de 11,510 aspri. 

Pentru strângerea acestor dări la fiecare sșfert erau alli 

birari îosăreinaţi, ceia ce arată că ceata slujbaşilor dăbi- 
lari provocau prin sate nedreptăţi pentru a le eşi traiul 
şi venitul slujbei lor. 

lată cât a costat o veste bună, de şi în fond era 

falză ! 64000 aspri, seu 320 ughi ungurești, fără ca aceasla 
să reprezinte darea de peste întregul an! Cum că s'a aflat în 

urmă e5 ştirea adusă de Pătru logolătul era neadevărată 
nu tăgăduim, dar bacşişul la căpătat şi asta întăreşte 

Domnul în 2 Innie 7113 (1605) logofătului Petre. 
Tot asupra naturii birului ne vorbeşte cartea dom- 

nească a lui C. Şarban Vodă din 1656 Sept. 23, prin care 

dă volnicie păharnicilor Gheorghe şi Bâra din Radovan să 

ia 10 ughi de la calăraşii din steagul Nicăi iuzbaşe, care 

bani au dat pentru dânşii, birul lor, când i-a strâns Costea 
capitan de au plătit pe cari au fost fugiţi, şi ei neavini 

nici o treabă cu dânşii nici la steag cu ei n'au fost, ci nu-



XXIV 

mai căci au şăzut cu ei într'un sat, şi ei sint la păhărni- 
cie (pag. 220). 

Din satul Radovan fugise 2 călaraşi, din steagul! lui 
Nica iuzbaşe. Birul călăraşilor îi strângea căpitanul, care 
avea sub dinsul stegari ca iuzbaşe Nica, şi acesta o ceată de 
calaraşi 5 la număr. Când căpitanul Coste a venit în Ra- 
dovan pentru bis, el avea dat după tabelă cutare sumă de 
ughi, câte 5 ughi de fie-care cap, sau în aspri 1000 de 
aspri de cap. Fără sa-și bată capul de cei ce lipsesc ela 
strâns în chingi pe cei 2 păhărnicei Gheorghe și Bâra să 
plătească cei 2000 aspri (10 ughi), lucru ce era contra 
orânduelilor biruiui, de oare ce de la păhărnicei avea să 
încaseze un păhărnicel, nu un căpitan. Ajungând tânguirea . 
la Vodă, Şerban Voda da volnicie să-şi ia banii «de să-i 
apuce să dea toţi banii pre carii va afla dintr”acel steag“. 

Ar urma dar câ fiecare categorie de boeri și boeri- 
nași plătea birul, care se strângea de unul din ceata lor. 

Altă împrejurare. In satul Somorul s'a fost oploşit 
cu traiul uncheșul Dragotă «care a fost venit în sat, că 
era o lipitură şi să nu-i ia nici o dijmă». Aceasta era toc- 
mala satului cu acest Dragotă în lucrul 'or față de boer. 
Intruna din zile satul a trebuit să se ducă la curte cu 
dăjdiile ; satul în tarie a luat de la uncheşul Dragolă 20 
obroace de meiu—nu eru pe atunci (1650) introdusă în ţară 
cultura popuşoiului—și păreălubii au plinit şi pe uncheş, 
de şi tocmalu le fusese că dăjdii să nu dee. Pricina a- 
junge la judecata bănişorilor de judeţ şi Gheorghe și Stan 
bănişori dau dseptate uncheşului «deci noi i-am judecat să 
plătească parealabul cu sa'ul meiul cestui sărac de on. 
Părcalahul ea slujbaş din sat (primarul de azi) trebuia să 
ştie noima orânduelilor şi tocmala satului cu lipitura de 
uncheş era că se sorocise ca el dăjde să nu dea (pag. 222). 

Tot de birul satului Somorul se mai aminteşte de 
plata pentru cei fugiţi şi de felui de execuţie al darilor. Cătră 
L638 sătenii din Somor fug și 'nu plătese dajdia 12 ughi, 

Vin analog mg alea 20, e zi tur 4000 aspri și s pe popa. Tatomir 37 pradă
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pentrn dajdea sătenilor din Somor, luându-i bucate şi un 

bou. Popa se jălueşte Domnului Matei Basarab Vodă şi 
capătă carte de volnicie să urmărească pe fugari în ori ce 

sat : domnesc, bovresc, mănăstiresc, slobozii, la oraşe, pen- 

tru împlineala sumei de 20 de ughi, dajdea mierii şi a 

talerului, iar Cioană comis să dea înapoi boul ce il pră- 

dase ; pe ae altă parle dă ordin la dăjdieri să nui mai 

tragă popii lui Tatomir bucateie pentru alţi dajnici ce vor 

fi fugit. 

Când agenţii fiscului prădau avutul omului numai să 

execute dările pentru partea celor fugari, ee pulea face şi 

dajoicul de cât să-şi ascundă în pămint avutul sau să o 

vupă de fugă, ca să nu mai dee bir nimărui. 

Tot in legătură cu dările stau scutirile, ce domnii 

făceau mănăstirilor şi particularilor. Un domn îşi putea 

restringe veniturile sale prin scutiri şi miluiri, ce acordau 

boerilor şi mănăstirilor. De toate acele scutiri se tinea 

samă la tabelele. visteriei. Prea puţine din asemene tubele 

avem astăzi, căci în ele numai am celi toale amănuntele 

vieţii sociale şi polilice. | 

Abia în sec]. al XVII ni se păstrează asemene ta- 

bele în sămile bugetului de prin 1763. In asemenea sămi 

putem avea știință în chip desăvârşit, de organizarea țării 

întru cât budgetul unei ţări reprezintă osătura socială şi 

politică acelei epoce. 

Noul domn ce venia în scaun putea ţinea în samă 

scutirile şi miluirile acordate de fostul domn, şi cum po- 

litica era de a pâsui interesele boerilor şi aşezemiatelor, 

mai toţi cei miluiți şi scutiţi veniau la noul domn şi-şi re- 

înoiau privilegiile. În lista acestor scutiri noi eetim ştiri de 

telul şi natura dărilor; şi dacă am avea publicate în corp 

toate actele de sculiri și miluiri noi am şti în mod precis 

de regimul fiscul vechiu prin aceste arătări indirecte. 

Un Dumitru Filieşanul biv vel sulger, tatul Barbului 

spatar zideşte mănăstirea Crasna din Gorj, dându-i ca ctitor 

„odajdii şi moşii stătăloare. Tot acest Dumitru Filieşanul 

1nai capătă de la Matei Voda Basarab milviri de 12 pos-
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luşniei şi scutiri pentru aceşti poşluşnici şi toale bucatele: 
mănăstirei. Cartea de miluire şi de sculeală trebuiau să 
cuprindă toate dajăiile şi angăriile, de cari erau sculite 
bucatele şi oamenii mănăstirii. Deci Matei Vodă acordă. 
scutiri mănăstirei Crasnei : 1) de bir, 2) de taleri, 3) de 
miere cu ceară, 4) de găleată cu fân, 5) de dijmă de stupi, 
6) de goștină de râmători şi de oerit, 7) de vinărici, 8) 
de vae sacă, 9) de sulgiu de saat, 10) de cai de olac, 11) 
de podvoade, 12) de mertice, 15) de imprumut, 14) şi de 
toate dăâjdiile, măncăturile câte siot prsspre an in ţară, 

Birul se ştie că era capilația, — Zaferi care în 1667 
luase locul celorlalte monede; ughi, zloți, ete. singuri a-- 
veau a plăti dijmă, un fel de zeciuială ;—cămăna de ceară 
şi de miere se cerea de la producătorii de miere. cari plă-. 
teau zeciuială,—gă/zata cu fân era darea pe fânețe, care 
în vechime erau foarte multe, şi vitele iarăşi foarte multe. 
Nu se vede incă venind în tară nici văcărzzul nici cunița pe cai, ci se încăsa dâjdii de pe fân cu găleata ;—stupăritul” 
era dijma celor ce aveau prisăci, fie că consumau mierea 
ŞI ceara pentru ci ca mănăstirile, fie că o vindeau; —gor- ştina de râmători şi de oerit era dajdea pe porti si oi, 
acestea fiind animalele cari au început a plati întăiu dăj- dii, pentru câ prin firea lor au ua caracier mai comercial. 
de cât cei ce au boi Şi cai. Plata pentru porei şi oi intra în dăâjdii, plata de boi şi cai întra în amenzi judecătoreşti. În. 
Moldova amenzile se plăteau în capete de boi, în Muntenia 
se plăteau în cai;-—v7năriciul era dajdia, vinului care la înce- 
put a fost o taxă modesta, cuprinzând în ea şi pe producatori. 
şi pe desfăcători ; mai pe urmă darea aceasta se va tran- 

„«Sforma în zogonărit, ve privea pe podgoreni şi în zădră- 4it ce privea pe comerciant, Dar şi vădrăritul a venil mai târziu, căci era mai oneros pentru „comerciant, punindu-. se fivniceritul, taxa pe pivniţă, fără a se interesa de cât vin se desfăcea „acea. sacă ; numele arată felul dării; oile sterpe sau săci, cari nu erau ținute pentru prăsilă, erau: cele întăiu tăiate; şi dia oile sterpe se infrupta şi oamenii domniei, cum şi stăpânul moşiei, luând ori pielea de oae,. 
N
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oi la 50 de oi una, ca şi la stupi ; —s4/giz de sat, avind 

in capul serviciului pe su/ger, era angaraua satelor de u 

tace față cheltuelilor de masă -ale domniei, căsăpii, şi al- 

tele. un fel de s/ugărzz al satului ;—cas de o/ac sint cunos- 

citi pentru nevoile poştei domnești; olăcarii care duceau 

de sirg ştafete la Tarigrad aveau dreptul de a lua în dru- 

mul lor de la oricine calul cel bun şi odihnit pentru a nu 

întărzia ; asemenea înlesniri erau mai adesa bine răsplătite: 

de domn ;—podvoadele erau cărăturile ce cădeau în sar- 

cina ţării. Toate transporturile de materiale : lemn, piatră, 

fân, zaberele pentru treburi împărăteşti le făcea țara pe 

veresie.  Podvodarii ţinea izvod de loate podvoadele şi 

erau din cele diotăiu însârcinări ce domnia ţinea să le 

împlinească ;—merficul era dajdea morilor şi a morarilory .. 

Cum nu era sat făra moarâ de vint, morarii cari aveau 

venit. zzumul morii dădeau şi ei zeciuială la merlice; 

împrumut, nu putem şti felul şi natura acestei dări ; cu- 

vintul însă ne-o spune. Sămile vechi ale visteriei nu se 

încheiau cu deficite; când sama arăla o diferență, imediat 

se asvârlea o nouă dare—a/uforinţa, care a ajuns a fi apoi 

permanentă ca taxă. Probabil că pentru a se face faţă ne- 

voilor bugetare, deficitul se acoperea prin credit, adică 

prin bani îrnprumutaţi de la boerii, cari luau în vinzare 

sau în credință veniturile ţării; cum pentru asemenea bani 

împrumutaţi se plătea baş, adică dobândă zece în unspre- 

zece, sau zece în doisprezece, tot bașul, adică dobânda se 

asvârlea în plus asupra satelor, supt numele de împrumut. 

In fine se mai vorbeşte „de toate dăjdiile şi mâncăturile 

ce sint peste an în ţară“, şi pe care toate le plătea ţara. 

Cate nu erau de lapt asemenea mâncaturi, ca găzduirea 

slujbașilor, bacşişurile, cheltuelile de deplasări ale paşale- 

lor cu 2 tuiuri din Culă. din Giurgiu sau din Brăila, mâncă- 

turi ce cădeau pe spinarea țării ; de toate aceste mâncă- 

turi era scutită mănăstirea Crasna. 

Toate aceste dăjdii nefiind plătite domniei întrau de 

fapt în punga mănăstirei, bine înţeles într'o măsură mai 

mică, căci şi nevoile unei mănăstiri nu erau aşa de mari 

ca ale domniei.
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Am adus la urmă ponturile vămii țării Româneşti din 

1827 supt domnia lui Ghica Voda. Originalul acestor pon- 

turi ce vamă mi-au fost dale de C. Pop, seful oficiului 

telegrafo-poştal, Sărarie: In tarifele vamale celim desvol- 

tarea economică a unei țări, căci acolo vedem mişcarea 

averilor şi puterea poporului prin satisfacerea nevoilor sale. 

Ponturile de vamă prevăd atit mişcarea mărturilor 

în interiorul țării, cât şi exporlul în afară. Capitala Bucu- 

reşli trăia supt un regim de privilegii la foarte multe ar- 
ticule din tarif. Baza evalnărilor era sau 1 din zece, sau 

--3 la sută. a 
lată principalele articule supuse tarifului vamal. 

Peutru lămurire impărțim ponturile după nomenela- 
tura întrebuințată în actualele tarife vamale şi in slalisti- 
cile comerțului la noi. | 

Partea I, astăzi cuprinde anale Și produse ani- 

male ; şi anume în Ş 1 avem animale vii, ce cuprind 
15 articule (1—15), în ponturile vămilor din 1827 se vor- 
bese in 12 articule de animale zii, împărțite în zize mari 
şi vite mici. Vile mari: boi, vaci, mănzaţi, bivoli, cai, 
catâri ; pife mici: capre, oi, miei, râmători. 

Taxa era 2 lei de cap de vită; pentru bivoli şi cai 
2 taleri 60 bani; juncanii un taler; oi, capre 60 baui (14 leu) 
vămători 30 bani, miei 6 bani. Capănlăii cari cumpărau 
vite pentru capanu împărătesc la Țarigrad erau înlesniţi, 
ei aveau a da (14 bani de vită; asemenea şi negâtul de 
vite spre Turcia era uşura, plătind la suta de bani 3 bani, 
Turcia avind avantajele națiunei celei mai favorizate. 

In $ 2. avem predusele animale : astăzi cuprind 
36 articule (16 — 51), din vechi erau 14 ponturi ; 

a) alinente: icre (3 la sută), racii, de car 40 raci si60 b.; 
morunul şi ori ce alt peşte un taler de povoară, şi 3 babi 
la sută. pentru export ; fește sărat de car 4 taleri ; peşte 
Proaspăt va da măjerit de car î taler 12 bani; iar carul cu
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peşte sarat va da de vită | leu 5 bani. Pasfrâma va da 

3 la sută ; iar cea pentru capanu în girezi 2 lei de car; 

rânza, din zece bani, unul ; său şi cervişul la mia de ocă 

10 taleri, iar pentra Turcia numai 3 lei; unul, la zece 

bani unul; la suta de ocă 10 lei; iar capănlăiii la mia de 

ocă 4 taleri. 

b) alle produse animale : (articule 52—58); din ve- 

chiu 3 ponturi: ceara, k ban la zece, 3 la suta pentru ex- 

port ; contravenienții vor plăti vamă îndoit ; caşcavalul la 

mia de ocă 10 taleri; iar la capănlăi la mia de ocă 4 ta- 

leri 54 bani ; mierea de berbeniţă 7 bani, iar la export 3 

taleri la sută. 
c) piei crude şi tăbăcite (art. 52—67). 

In tariful vechu se vorbeşte în 12 ponturi de piei de 

animale domestice şi sălbatice, crude sau argăsite ; pielea 

de bou 45 bani bucata; pielea de cal 15 bani oca; pielea 

de capră 3 Dani oca ; pielea de capră merinos (cordovane): 

la export 3 taleri la sută ; piele de vulpe, lup şi vidră Î 

ban la zece: piele de capră ne argăsită 9 bani de una; 

piele de miel una 6 bani; la export 3 la sută; la import 

3 babi una. Hărsii/e (piele de miel pentru cuşme) din 10 

bani unul; iar islicarii şi eojoearii vor plati de una 9 bani. 

Nu avem nici o prevedere în tarif pentru curefărie, 

mănuşi, blănuri (art. 68—87), de şi blănurile din. vechi €- 

rau aşa de purtate şi erau articule de lux şi de daruri la 

domni de zile mari. Ioteu cât însă aceste articule erau în 

intrebuirțare la boori, peprevederea lor în ponturile de 

vamă arată că era o uşurare în preturi, plănurile fiind de 

felul. lor foarte scumpe pe atunri. Cojoacele şi câciulele 

plăteau 9 bani de hărsie, adică de pielcică. | 

d) Lână şi păruri (art. 86—92), se prevăd în 2 pon- 

turi ; lâna ce se vindea ta țară mavea vamă, lâna ce se 

vinde prin târguri va da din zece bani unul. 

Toate articulele (93—149) ce privese forturi, țesături, 

împletituri, ceaprăzărit, pâslă, resturi de animale, soponuri, 

stearină şi pene, erau prevăzute În 3. ponturi, prin marfă 

străină, care plătea 3 taleri la sulă. Ea venea la carvasară
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şi a-colo se deschidea şi o preţăluia ; șa/uri de țară care plă- 
teau din zece bani unul, şi posfavuri de țară la eşire 3 
taleri la sută ; asemenea şi cele străine la adus. 

e) Mătasea cu toate fabricatele ei cuprinde azi 14 
articule (150—163) ; în tarifele vechi era numai un pont, 
că mălasea plătea de povoară 7 taleri 66 bani, dar numai 
aceia ce trecea în tranzit din țara Turcească în ţara Un- 
gurească ori în țara Căzăcească, iar aceia ce se importă 
în ţară nu plătea nimică, întrând şi mătasea între articulele 
de lux, ce atingea boerimea şi pe domn şi deci trebuia să 
fie scutită. 

In Partea II avem produse ale solului care cu- 
prinde peste tot 310 articule (art. 169—479). a) Cereale şi 
Produse de cereale (art. 169—193) tarifu! vechiu prevede 
3 ponturi: grău, orz, ovăs din zece bani unul ; 7ă/azu 
de meiu ori de porumb din zece bani unul ; făina să dea 
4 ban la 10 bani. 

In legătură cu comerţul de cereale, vechiul tarif mai 
prevede că negustorii ce vind bucarelz pentru alişveriş să 
dea din zece bani unul, afară de cei privilegiați, tot odată 
mai prevede şi o tarifare a /ambarelor de cereale, care 
se inchiriau (vindeau) pentru negoţ; se plătea din zece bani 
unul. 

b) /egume (art. 194— 201) ; în vechiul tarif erau: ca- 
rul cu legume, 60 bani de car;—carul cu varză de car 2 verze şi 30 bani ;—carul cu Pepeni (harbuzi) şi crastaveţi, 
de car 3 pepeni şi 15 bani;-—/nfea din zece bani unul;— 
maâzerea tij ;—năutul tij; usturoiul, ceapa, prajul de car 100 căpăţini şi 80 bani;—7Pasola din zece bani unul. 

c) Plante, flori şi seminţe (art. 202—2393), in vechiul tarif erau: fânu/ la tară nu plăteşte vamă; iar carul cu 
fân la târg, din zece bani unul; semănta de sn şi cânepă din 10 bani unul; scumpie ij; pațachina tij; tutun de una 
'oca 3 bani. 

d) Băuturi şi fructe (avl. 224—256), în vechiul tarif erau : vinul 60 bani la sută, cel boerese şi mănăstiresc nu plătea nimic; sfrugurii cu carul, de car 20 oca struguri



XXăĂI 

şi 50 bani;—merile şi ori-ce fel de pometuri de un car 

100 poame şi 50bani;—rachiul la 5 bani un ban;—sfiriul 

de vadră un leu. Vămuirea rachiului nu se va face prin 

crămi sau la casele locuitorilor, ci la locul de desfacere;— 

zaharicalele (art. 251--263) nu sînt prevăzute, de cât doar 

la băcănii ce au a ja de cântar 42 bani la eşire din ţară 

sau la dispoziţia finală 3 taleri la sută. 
e) Arbori, lemn şi industriile derivate (rotărie, tâm- 

flărie, strungărie) (art. 264— 317), eheresteaua va plăti din 
zece bani un ban ;—covilfruri, osii, juguri şi roate din 

10 bani unul; caru?/ cu funii de tein, donițe, hălbae, ba- 

nile, etc. de car 7 bani;—caru/ cu pari şi nuele din zece 

Dani unul;—carul cu şindrile tij ;-—carul cu lemn de foc 

de car 60 bani; /zntrele de năvod un taler de una;— 

-duntrele de pod 60 bani de una ;—rogojini din zece bani 

unul ;—morile de lemn pe Dunăre 3 taleri la sută. 

f) Plante textile şi fabricatele din ele (art. 318—41l1); 

bumbacul ce trece în ţara Ungurească de povoară 3 ta- 

leri ; —s24/ şi cânepa din zece bani unul. 
Hărtia, cărți ete. (art. 418—479) nu erau cuprinse în 

specie, ci ori întrau la băcănii, şi în pontul final, „iar 

pentru câte nu vor cuprinde în acest catalog mărturi stră- 

ine să se ia vamă la sută trei“, 
In Partea 11] avem produsele subsolului (art. 480— 

1134), vechiul tarit cuprindea prea puţine ponturi : caru/ cu 
var, de car 60 bani;—carul cu cărbuni de ghiuveci, cu 4 

boi un taler, cu 2 boi 60 bani, cărbuni ţigăneşti carul 30 
bani ;—sfclele de Târgovişte de car 60 bani ;—o/arzi, de 

cuptor 2 taleri pe ab, afară de fumărit;—zăcura, de va- 
dră 12 bani, iar exporiând-o in Turcia de vadră 6 bani. 

In partea a IV-a froqduse combinate (art. 135—854) 

vechiul tarif nu cuprindea de cât piatra de boia (calita) 

«care plătea 3 taleri la sulă. 
"In trăsături generale vechiul catalog tarifar al ţări 

cuprindea 87 ponturi, pe când actualul catalog tarifar, cu- 

prinde 854 articule; adică de 10 ori mai mult a luat des- 

wolture economică (ara. Vechiul sistem tarifar era -întoc-
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mit pe o bază de privilegii în ţară pentru clasa boerească 
şi pentru clerul înalt ; de avantagii acordate Turciei, de o 
preferinţă vădilă capitalei şi satelor, şi de un bun simţ 
tradițional în tarifare. Toate articulele din catalogul tari- 
far aveau a plăti 2 vămi, una a vinzării şi alta a scoate- 
rii din ţară sau a intrării, afară de vite, care plăteau și 
matrapazlâcul, adică plata trecerii din mână în mână; îar 
la măjeritu! de peşte plată se făcea pe car odată întrun an. 

Oglinda trecutului v vedem şi în regimul tarifar care 
şi el este un derivativ al întocmirii statului vechiu, cu 
priviiegii în lăuntru şi în atârnare politică şi economică 
de Turci. 

Sudiţii (supușii) altor state aveau tarifare deosebită, 
un fel de convenţie secretă încheiată între domn Şi consu- 
latul străin, cum cetina în tariful vamal aplicat mărfurilor 
franceze din 1795 Iulie 1 (Furnica «Ist. comerţului> 167). 

lar ca încheere, spre ştiinţă, onor. di. Haret minis- 
trul Instrucțiunii, luând avizul! cerut al d-lui Ion Bogdan, 
ce şe crede feste vreme cu cunoştințeie, mi-a retras auto- 
rizarea de a continua publicarea mai departe, pe motivul 
că luerarea mea stă ca și bietul om muritor supt vreme: 

laşi, 5 Noembrie 1908. 

Gh. Ghibănescu, 

 



SURETE ŞI IZVOADE 

Îl 
Fără veleat Maiu 20 (prope 7053). Radul Vodă întăreşte lui 

Coman şi lui Dragotă stapânireu în Urseani, pe partea lui Stan a 
treia parte, cumpărat cu 435 aspri. 

+ Macru BXHIO Ii Papa ROEROAG H TEHZ AABAT PERCAU 

cne nogeakuue regamu Koma | Hi Aparor rakoX Aa HM BSAET 

wunS %pekun Ata GTrah "TpeTH Ată none 19 | nokSnn Roman 

H AparoT Pat wunS wr GTan 34 iat 'H Ipoaare | Gran "Tan 

WuH8 wT HErOR AORpS ROAR. CEro paAi HHKTO Ad HE HMÂT pa- 

EOT8 | cac Tan WunS TPRUHIO Ad HMaT oma H Apare. cero 

paai HAM A4AcY H regamn RHomanS| H Apare taROX Aa HAL 

ESACT BZ WUHHS_U-E5 WXABH_ HHM H CHEHM HAI HH AT KO- 
TORAC | RENOTAKHORERO No peu rERAMH n AAA PCRAâMH KOH. 

cEk H CREA TEAHE nora | Rae rekamn ASnan Hoaa, KEAHK ABOp. 

n Snau "Farsa Beank aci. n Saprui Buc. | H ApAPAn. enaTap 

n (SlaSa) eroa. n Bpau neg. n Baa noa. n GranuSa noce.l| 

Muc Man K AH. 

+ neuar Îw PaAva BERCA H THH BAAUIKCH 3EMAH. 

Cu mila lui Dumnezeu, lv Radul Voevod şi 
Domnu, dă Domnia mea această porunră a Domniei 
mele lui Coman și lui Dragotă pentru ca să le fie 
moşie Ursenii, partea lui Stan a treia parte, pentru 
că au cumpârat-o Coman şi Dragoiă acea inoşie de 
la Stan cu 435 (aspri); şi a vâacut Stan acea mo- 
şie de a lui buna voe. Pentru aceasta nimeni! să 
pu aiba treabă cu acea moşie de cât numai Coman 
şi Dragolă să aibă. Pentru aceasta le-am dat şi 
Domnia mea lui Coman şi lu: Dragota câ să le lie 

Sureie şi lzvoude VI. 1 

   GâLlOTEOA 
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moşie şi ohabă, lor şi fiilor lor şi de cătră nimeni 
nezăticnită după cuvântul Domniei mele, şi au dat 
Domniei mele un cal. lata şi mărturii punem Dom- 
nia mea : jup. Coadă mare vornic și jup. 'Tatul mare 
log.. și Udrişte vistier şi Dragomir snatar şi (Albu) 
stolnic şi Cracea pah. şi Badea comis şi Stanciul 
posi. S'a scris în Mai 25 zile. 

T Pecelea lui lo Radul Voevod şi Domn al tării 
Rumâneşti. 

_Obs. După boeri punem doc. din anul 70533, căci gă- 
sim din acelaşi an alte doc. de la Radul Vodă exact cu 
aceiași boeri (v. Surele şi Izvoade X, supt anul 7033; ef. 
Iorga. Acte şi documente VI, 456). 

—Darea calului era foarte obicinuită în ţara romă- 
nească, pe când în Moldova era gloaba câtre poartă gos- 
pod in boi, 6, 12 şi chiar 94. 

IN 
Ă 7104 Decembrie 3. Tismana.—Aidea şi alţil din Isvarna (Gorj) 

vând cu 24 taleri lui Pârvu şi fratelui său lonaşeo Coşotă din Tis- > 
mana (Gorj) partea lor de moşie din Hăeşti (Mehedinţi). 

î (Mae £$ Saaa)wr Hanapna AnnnprSu ks BpareaeS Aa 
Un || RSteuognu Howppun anme Paasa un [Spa cun Aan căpuem |] 
Win MăpTSpieim K3 auser aa HecTpS sanie Ra ca die Ace ESH |] 
KpEAHHu& aa Mzua unSasn IapeSaSn n EpaT ere HwHaulko wT 
Tucatana huegSa aSu Tsaca Homer KSM cze | mic ua aan 
B&HAST momia Xzeinu Ann psi np$ | Hetuzekn us un ce RY- 
Enue AHH "rpei uzpun Suau Ann nap || '7k Azn'kez RSM(a)rare, 

„ADH Ap AM Man EZHAST €S AcBpomup ||i că Granusa aSn Hw.- 
Hamike Hi ASH Hanora XSm(z)rare um ap am Mau | gauASr 
naprk asi Han xSm(a)rare tann “reto BonunaSu Lin Ap 2 
Man || HAS nSmuzp(2)78pnae kare 48 B&Smnzpar monSaS AHH 
"PeISA || GogoAcaensckz Anu Epautnua Xaepuaop nzu “4 A EASa 

|| Here naop AH apr aPaBtunaop un a ASu Ulzpean Brpr- 
Se || Sua. un Acawz nzmzurăpu AHH "Ter Fznneekz 4AT$A pH 
Baua |] Rzn mapu mu năprk aSu BzuSaar mu nap'T'k neBSHSaSu 
AHN Hzennu | ph ana zh mapn ue cz Rune in naprk asu 
Ipnrope „pn daua ez mapu | ue n cz nunc, cae mie RSmnxpa-
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mSpuas mac ue aka RSmnzapar £$ Saaa || Ann. czaiipk aSu 

AMugzHa AM XOTPap A. Aa niărpa DaH pH "TEA |] Xuumen Ap 

AA iATpA NZH .p AHBaAia ASa BuTonor ap cae |] mie w aHRaAi€ 

„NH Ram Mape <p MATrKZ Mă TPECTHE A£ AAT |] NZH | AMBAAiA 

ASn Mizprun wr Epegun „mn nzu .ph'epă ASu || Mnako Bzanis, 

„Mez exc tis aducere aokSpui ue c(2) cipuS Man || cSc akm Ran- 

AST Ac BBHZROA Hoacrpa dap nui Ww ua ApENT || Batu rară 

“TA RA=CZ At ic A9p ACIDIE WXABHNR DB AH Et || aop un 

ONHHASp Henouhaop crpanenounasp Ka, ASE || 325 Ac Ba 

AzpSn ui mona AH Xzemiu akm B2HAST necre || POT Xo- 

TapSA AHH AN(4) ati RZMN AN EZASBE Iu KaHA, CAS asr | 

ausemz 3anne focraS mSann wenn ES MBpTSpiu n || Rap aan 

OC €& ROD HCRZAHN IUH NEWTPS MAH AAEBBPATA KpEAHHUă || 

km HekzanP nSHHASUE UI AEEFEAE (MA A9K AE NEETE) Ka cae 

Rphk3. AT -E3pa, MECUA AEKEMEpE r. ” 

23 aaa, €5 Aan ui MaprSpinn, e Hkros, €S AoBpoatnp, 

45 Ezmen aa Bonusasu n £8 TizpaS n £S$ GranuSawr H3napha. 

nuc nona duvpk wr Tncaana 

NI 

7104 Martie 15. Vlad dia Budieni lasă jumătate din apatra 

parte din hotar lui Pârvul Armaşul din Viezureni ca să-l comândeze 

după moarte. 

(Muzeul Gorjului doc. 51). 

+ Sa să ştie cumu au lăsatu Vladul la morte 

lui de moşie din Budeni din hotar tal patrule luc 

jumătate din hotar Pârvului Armașul din Vezuri ! 

cum să mă comânzdeze pre miue şi pre tată meu 

Dragotă şi amu lă | satu cu mare blastămu să fi 

proclelu şi natina carele va | ispitis din rudele mele 

din fraţi din veri din nepoți din strenepoti căce! 

i-Amu întrebatu la vreme de morte pre tuţi să ma] 

comânde, nu sau aflatu nice unlu, ei sau aflatu' 

Pârvul Armașul | de mo grijitu ce me trebuitu şi 

ce au trebuitu totu au lu | ato Drag(o)tă fratele 

Vladului di la A(r)mașul Pârvul din Vezuri i şi amu 

socotitu şi bucate dreptu 2700 şi mărturi ! Cohle 

NN
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din Petreşti şi Barbul feorul Coble şi Anigal 
din Petreşti | şi Gligul din Petrești şi Alecse din 
Târgu-Jiului i Srraz | din Vezuri. lara să s ştie cum 
au cumpărătu Pârvul A(r)maşul di l(a) Vlad, nepo- 
tul Şărbaneştilor Sfratoţi peste tot hotarul jumă- 
tate i sa s ştie di la par 3 locur(i) nai(a)te dereptu 
1600 şi marturie din ! Creţeşti Arca şi Lupul şi 
Nica fecorul Balţatului din Tărgo | Ji(u)lu(i) şi drraa 
din Vezuri şi Dan Murdele. - 

leat 7104 Martie 15 di. 
Eu Vlad” 

IV 
1110 Fără bmă şi zi. Popa Laţeu din Stejeriş cumpără mai multe locuri arătoare, lazări, silişti, livezi ete. de la Stanciul Gură- moale, Idel, Stănet şi alţii cu preţ de 1325 âe bani (11 lei). 
(Din Muzeul Gorjului). 

T Se ştie cumz au cumpărala popa Laţeu di la 
Stantula Gură-molia 2 locuri în Plopi derep(tu) 
ban(i) 280, şi au cumpăratu de la lâulz o livade di 
în drumu pănă în vale în rnpiu der(ept)u ban() 
140, Şi au cumpăratu di la Sieneţu 'un lazu şi o 
crivină di în susu de vadul Dragul(u)i şi în ruptu 
bani) 165, şi (au) cumpăratu di la Stoica 2 locuri, 
bani 60 în Plopi în ruptu dereptu ban(i) 220 şi o 
crivină iar di(v) vadul Dragul(u)i şi curetura di la 
gura Lăeurdişului în banți) 180, şi iar au luatu popa Latco silişi(e)a şi locul la punle în zelogu în bauti) 280 de la Cratunu păba la Paşti, iar de nu or fi 
bani) la zie sa fica statâtola)re şi aheștia de la 
Stoica, _i o(a)meni boni mâ(r)turii Dateo şi Raul 
Crăţan şi Stenil, Staico tigavul și şea pusu și pe: ceț(i)le. va leat 7110. |



7116 Oetomb. 20. Nicolea Bleandea din Cretăști fiind dator lui 
Guscă Dinu din Căpreni şi fiind strâmtorat de acesta se împrumută 
cu 85U0 bani de la doi nepoți ai săi, Staneiul şi Dan dându-le partea 
sa de moşie din satul Cretesti. 

(Diu Muzeul Gorjului No. 4). 

Adică eu Nicola Bleaudea ot Creţaşti datam 
zapisul meu la mâna nepotumeu Stantul toplea 
olam cum să s ştie că fi(i)ndu eu datoriu Guscai 

Dinu din Câpreani, apucândumă cu mare strănsoare 
penlru datoriia şi.eu neavându cu cea mă platii 
mam rugat di nepotumeu Stantul de miau dat banii 
1300 şi nipotumeu Danu bani 1200 de mau lot 
(luat) din mâna Guscăi din Căpreani şi mam plătit 
de tot, iar eu încă leam dat acestu zapisu al meu 
la mâna acestor nepotii ai mei anume Stantul i 
Danu ca să aibă a ţinea şi a stăpâni partea mea 
de maşiia diu Creţăşti pă unde va fi; din pădure, 
din câmp din silişti de casă din vadu de moară di 
peste tot hotarul şi cu curăturile din Blăniţa să le 
fie lor moşie ohamnică în veacu, lor și fitorilor şi 
nepoților lor câtu să vor trage şi cându am făcut 
acestu zapisu fostau Stanciul Curteanul i Şandru 
ot Comăneşti i Pâtru Stanomanu ot Creţaşti i Flo- 
re(a) otam i Lăpădat otam, şi pântru credinţă meam 
pos petetea mea ca să s crează. 

leat 7116 msţa Octombri 20 dni 
Eu Nicola, i sin ego (cun ero= fiu său) Drag(o)mir. 

VI 
Fără veleat. Mai 20 (prope 7113). Radul Şerban Vodă întă- 

veşte Anei din Albeni stăpânire pentru partea de moşie lăsată de 
soru-sa Neaga la moarte. De asemenea lui Dumitru fiul Anei peste 
partea lui Alhul şi Alboteiu. 

+ Macri Bxieto ww Pasa BOFBOAA H rCNAUR. AARAT 

TEAROMH cil nogeAkuil) PeABamu. ut MSepu || anSme Ina 

tin KS euopin ci Rzun ASmneseS ai Bop anca, ka cz aHEz | ui 

a uit naprEk eSpopuca Hkrzu. ToaT Ka ce Ba daku npeer
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or Xorap' «A fatknu || taS oc fIna cop Ss Hkra npe cara 

gatrbaie Acu 4$ oc aa npucratupk Hkexu || rap ra 45 aacar 

ma$ Aa 'roâr wWuha eh cSpopnea lut, RS Bazereai aa MoapPk || 
eu, ui trap ca die ASanirpS euopSa fluei ROAHHK. CA WiEwWunA 

Sassacn wm flackun "roar ! Ac upecre "TOT XoTapSa naurp$ 

sas naxrur ASanTp5 wună SlatSaoni ALBU IRA ap (eu 

atan_AS Mana Ap$ BorBeAS. uri. rap ca ie ASawurrps BeuopSa 

FA4AVaon, BOANHR 4 ut W napTE Ac |] wunz a aS Masorte, 

A Băak Xgpenen. nesTrp8 KZ W a$ Boer NAzTrHT ALBUputAză || 

czS aaa, -AHRA pa ahazas AS IlaroS EGEROAA. iii rap ca Wit 

ASanTpS. ă. naa Ac Bic || unuxS ami npe Snac aS oc fa 

RST arSezS Baaava rpoane Ac Bu, ti KZT tacTe |] crepuS 

nzi'roS (R2 tacr)e a ASH Aephur wi BxTrpzu  MOnuie KS.ANzpr- 

Toape Man |] Aenan(a're pkm Ann 3nacan A)S IlzrpS oa. mai 

EST A(Smnia mb) um Râprk unu || erirSaovn Raac(rean)net 
NpAR cBR&THikE rcABami. XSnan IIpeAck ReAHku Ban pa || AR- 

RH. Mă «puface mi Acatuie Ah. Acpkur aukia am AaT AA 

tea SInen ui AS ASmurp$ |] a cau die wuna mu wpam wi 

ASi uri deuopiacp asi. ui eso, crpennnoui au a$ pamae 

pes Ac akye Acnainrk Aomnie AVkA, H Hako Aa uker no pes 

reABamu || ue. Paaya uaiu ESaeckSa. nic meta man î AHH || 
sa caS napaT ASanrpS KS Spe ac Bau. 

ww PaAnpa RoeRoAA "MACI BI reAuz 

VII 
7127 Martie 1. Târgovişte. Radu Vodă, Mihnea întărește călu- 

gărului Mardarie din Pociovaiişte stăpânire peste mai multe cumpă- 
rături şi danii în Pociuvalişte, Negoeşti, şi peste nişte sălaşe de ţi- 
gani, toate în somă de 3417 aspri (42 lei). . 

Cu mila lui Dumnezeu, Io Radul Voevod, Domn 
a toata ţara Ungro-Vlahiei, feciorul răposatului 
Mihnei Voevod, datam Domnia mea această poruncă 
lui) Mardarie călugărul din Pociovalişte și feciorilor 
lui anume Radul şi Stan, ca săi fie lui vie în mă- 
gura Pociovaliştii, precum a cumpărato  Mardarie 
călugarul aceasia vie, ce serie mai sus de Stoica 
din Saălbani, drept 230 de aspri; și iar a mai cum: 
părat Mardarie un răzor de wie în măgură, carei
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lângă vie care scrie mai sus şi partea Romcei toată, 
însă de vie, p(r)ecum a cumpărato de la Romcea 

drept 140 aspri; şi iar a mai daruit Romcea v(a)- 
t(af) pairu livezi în magura Pociovalişitii, şi acestea 

lea. dăruit lui Mardarie ca săl pomenească la si. 

besearec(a); şi iar să fie lu Mardarie moşie în 

Pociovalişte partea Radului Nanora, din siliştea su- 

tului, toată care sa luat drept 150 de aspri, şi iar 

a mai cumpărat Mardarie ocin(ă) în Negoeşti, Piscul 

Şoparlei jumatate de la Toader Bucur drept 190 de 

aspri, şi iar a mai cumpărat Mardarie o livade ŞI 

ocină din Negoeşti din cumpărătură (tot din Piscul 

Şopârlei) de la Toader drept 300 de aspri ; şi iar 

a mai cumpărat Mardarie o livade de la Pârvu Mo- 

torga din partea lui drept 80 de aspri; şi iara 

mai cumpărat Mardarie o livade pe supt viia Col- 

teştilor de la Stanciul Mâţul şi de la Ion fetorii 

lui Peatec drept (rupt) de aspri ; și iar a mai cum- 

parat Mardarie o livadie pe su(pt) viea Colteştilor 

din jos de ia luga drept 140 deaspri; şiiara mal 

cumparat . Mardarie o livade în Câlnic de la Lupul 

Vâlcului drept 150 de aspri, şi iar a cumpărat Mar: 

darie o livace de la Mostă și de la Vladul șchiopul 

drept 60 de aspri, şi iar a cumpărat Mardarie o 

livade în Lunca mare de la Muşat din Negoeşti drept 

aspri 40 ; şi iar a mai cumparat Mardarie o silişte 

pentru besearec şi pentru casă de la Pojogeanul 

drept 150 de aspri ca săl pomenească şi la sf. be- 

searec(ă), şi iar a._dăruit_Burda şi Slaneiul Epure 

o livade Iu Mardurie pa diu jos de casă, și iar 

a mai cumpărat Mardarie o silişte în siliştea satu. 

lui, bătrână din partea Motorgăi şi a Stanciului 

Epure drept 60 de aspri: și iar a dăruit. Buicea al 

Gramei pe Mardarie cu un loc de vie pă din sus 

de viia lui Mardarie pentru fârtaţia lor, iar Marda- 

pie lui ia daruit lu Buicea al Gramei o cămaşă) 

şi 9 măram(â) și o dulam(ă); şi iar a cumpărat
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Mardarie un sălaş de ţigani anume Oprea şi cu ți- 
ganca anume Camsa şi loana cu feciorii ei anume 
Vladul şi Stan și Stoica şi Dumitru i Radul i Voi- 
cul precum ia cumpărat de la feciorii Romeei va. 
talul de la Bâldea și de la Florea drept 1607 (aspri); 
ŞI iar a cumpărat Mardarie o ţiganeă anume Mușa 
de la Bâldea drept 680 de aspri; și iar a dăruil 
Vladui Vulpe lu  Mardarie un loc supt vadul Gin- 
cului pentru sufletul părinţilor lui. Şi a vândut a- 
cești oameni ce sânt numiţi mai sus de a lor bună 
voie aceste moşii şi ţigani de a lor bună voie şi 
cu ştirea tutulor megeaşilor şi din sus şi din jos 
şi înaintea Domniei Meale. Pentru aceia am dat şi 
Domnia mea lu Mardarie călugărul şi feciorilor 
lui, Radul şi Stan, ca sâi fie lui ohamnică lui și 
feciorilor, nepoților, strănepoţilor lui şi la aceasta 
și mărturii am pus Domnia mea: jup. Vintila vel 
vornic, i jup. Chisar vel log. i Deadiul vel vistier 
i Carstian spătar i Pant. stolnic i Bratul comisi 
Fisenţa pâh. i Fola vel post. lanache vel log. şi- 
am scris eu Neagul log. în scaunul Târgoviștei. 

VIII 
7128 Aprilie 20, Târgovişte. Gavril Vodă Moghilă, întăreşte lui 

Radu şi Stan ficiorii călugărului Mardarie din Pociovalişte stapânire asupra moşiei din Negoeşti, din funia Lihoiască 2 părți precum şi asupra cumpărăturii Jor de la Moturga de la Radul fratele Motorgăi și fărtăţia (trăție de cruce) lui Radu; Bâldea şi Drăghici din Pociova- işte. 

| Y Cu mila lui Dumn(e)zau Io Gavriila Moghilă 
Voivod domn a iot pământul țarai rum(a)neşti fe- 
ciorul marelui și prea bunului răposat lo Simeon 
Moghila voivod, dalam domniia mea: aceasta po- 
ruucă a domnii meale Radului şi lu Stau ficiorii 
lui Mardarie din Pociovalişte din judeţul Jiiului de 
sus si feciorilor lor câţ Dumn(e)zău le va dărui, ca 
să le fie lor ocin(a) în Neagoeşti iar sa s ştie din 
funia Lihoiasca 2 parți păcum au fost lui Mardarie 

o
 

e 
m
 

e
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călugărul hotărita cu 12 boiari anume lancul cu 
Kărstiian din Câlnic Şiarul, încă în zilele Radului 
Voda Şerban de când era curgerea anilor 7113 
(4605) şi cum au fost a lui bătrâna şi dreapta ocină 
de la părinţi îucă din alte vremi. Şi iar au mai 
cumpărat Radul şi cu fratesău Stan ocin(ă) în Ne- 

goeşti însă din funia Motorgâi jum(a)tate din câmp 
din pădure şi din apă şi din plaiul cu viile şi de pe 
uscat și din şedearea satului şi de peste tot hotarul 
cât se va aleage, pe cum au cumpărat Radul şi 
Stan, feciorii lui Mardarie monah această ocină de 
la Radul fratele Motorgai ot Negoeşti drept 1300 
de aspri ; şi iar să s(e) ştie că sau prins hHadul şi 
Bâldea şi Drăghici din Pocivalişte fâzta, şi însă 
sau dus şi în sfinta biserec, şi au daruit Radul şi | 
Stan pe Bâldea cu o cămașceoară şi eu o vacă cu j 
lapte, iar Baăldea au daruit Radului şi lu Stan un; 

loe de grădin(a) şi un loc de vie pe lângă Vâlcea, / 
şi iar au dăruit Radu şi Stan pe Draghici cu un 
taler de argini, și după fârtațiia aceea Lupului iau 
dat o vacă cu lapte, iar Drăghici au dăruit Radu- 
lui şi lui Stan un loc de casă şi de gradina în Po- 
ciovalişte, şi iar să s ştie că au schimbat Radul şi 
Stan cu feciorii Drulei un loc din magură pe alt 
loc diu Purearel şi la această şi mărturii am pus 
oameni buni din Negoeşti anume Coandă și Epure 
și Florea şi din Pociovalişte Ion şi Parvulețul şi 
Patru şi Lihul şi au dat şi la aldămaş 6 vedre de 
vin şi au dal şi schimb unul la altul de bun(a) voia 
lor și cu ştirea tuturor megiiaşilor şi din sus şi 
din jos dinprejurul locului înca din zilele Radului 
Voda feciorul Mihnei Voevod. Pentru aceea am dat 
şi domniia mea Radului şi lu Stan să le fie lor de 
moşie ohamnică lor şi feciorilor, nepoților, străne- 
poților lor, de nimea nesmintiţi dup(â) zisea domnii 
meale şi la aceasta dară şi marturii am pus dom: 

uiea mea: jupan lanachie vel ban Cralevskii 1 ju:
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pan Ivaşco vel vornic i jupan Pavel log. i jupan 
Mihul vel spătar i Mihălachie stolnic i Buzinca vel 
comis i Popa log. şi am scris eu Lepădat în seau- 
nul 'Targovistei, Aprilie 26 zile, leat 7128 (1620). 

Originalul slavon lipseste ; îl dam după o traducere 
veche. Funia „din funia Cihoruscă“ „din funia Motorgăi“ 
ar răspunde pe departe la expresia din Moldova; „din bă- 
trănul Cihorese“ ete. întru cât însă măsura moşiei se fâcea 
cu oigonul sau cu funia de 20—30 stânjini, s'a luat in- 
slrumentul de măsură drept lucrul măsurat. 

fărtaţi «sau prins Radul şi Băldea şi Drăghici din 
Pociovalişte fârtaţi». Documentul nostru ne arată căte ceva 
din practica de a se prinde fărtat. Părţile îşi dădeau una 
alteia daruri, ca cum ar fi fost fraţi buni cari işi împărţesc a- 
vului. Așa și aici Radul și Stan au dăruit lui Băldeao 
cămeşă şi o vucă cu lapte; iar Băldea a dăruit celor 2un 
loc de grădină şi de vie pe lângă Vâlcea. 

Tot Radul şi Stan au dat lui Drăghici un taler de 
argint şi o vacă cu apte; iar Drăghici le da loc de casă 
şi de grădină în Pociovalişte. 

lar pentru consfințirea acestui fapt. de lărlat să bea 
pănă la 6 vedre de vin. 

— ef. A. Slefulescul, Gorjul istoric şi pitorese, 1904, 
XXVIN— XXX. 

— Pociovalişte sat pe Gilotru. 

IX 
7130 Dec. 7. Scoarta.—Moldoveanul din Scoarța lasă moşteni- 

tori pe nepoţii săi Stan, Pârvul şi Vladul pentru a-l comânda după 
moarte, 

(Arh. statului. Acta măn. Bistriţa pachet XXXI, 3). 

„Când la zâoa de (a)poi la vream(e) de mo(a)rte 
iar iam  miluitu cu to(a)ta moşiin mea de în) 
Sco(a)rţa cu toța)la partea mea câta mi să va a- 
leage de preste totu hotarul și cu plaiurile) de vie 
de î(n) vrâh şi plaiul de vie de î(n) sus şi cu se- 
liştea de i(n) jos cu totu şi cu Jumătate de seliştea 
de i(n) sus pântru sâ m(ă) comîndeaze dup(ă) mola)r- 
tea mea să m(i) fuc(â) to(a)le measele si sa m(i) 
plătească to(a)te sărăcustelle) şi de to(a)te ce tre- 
buescu omului m:urtu, iar ei să m(i) ție to(a)lă mo:
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şiia mea câtă mi să va aleage de î(n) statu (sal) 
de î(u) Sco(a)rta cu toate curăturil(e) şi cu to(a)te 
livezil(e) şi cu săliştile cum serie mai sus să le fie 

lor moşie, ohamnit(e) şi fitorilor lor î(n) veaci ca 
sa aibu şi eu poman(a), cum scrie şi î(n) zapisul 

nepo(a)tamea Stancăi, iar cela ce va strâca acăstă 

poman(â) a mea şi ve sparge zapisul mieu acela 

om. să fie blastamatu şi afurisit de 318 otte)ți (pa- 

rinţi) ij(e) va Nichei (cari au fost la Nicheia) ŞI 

cându am facut acestu zapis făcutusau în cas(a) 

Lui(n)gului ot Seoarla, şi marturie mult(i) o(a)men(i) 

bu(ni) de Colibaş Coica i Vaădislav i Pitea i Dragan 

i Dan ot Copatosa i Radul lui To(a)der i Stan şi 

pântru credinţa pusuneam mai jos şi deagetele i(n) 

locu de pecet(i). Stantulu Dragomir Chisul ot tud(a) 

(de aci), Moldoveanul, Stantul lui Frăţilă de(n) Pe- 

treşi(i). leat 7130 msţa Dec. 7. 

X 
1130 Maiu 4. Mardarie călugărul din Pociovalişte împreună 

cu fii săi vând partea lov de moşie din Zorileşti lu: Vlad din Cioca- 

dia cu 3000 aspri. 
(Academia Română, XXI, 60). 

+ Eu Mardarie câlug(ă)rul de la Pocivalişt(e) şi 

fetorii miei anum(e) Stan i Radul scris-am acesta 

al nostru | zapis se s(e) ştie cum am vândut noi 

moşia noastra de î(n) Zorileşti jup(â)nului Vladul | 

de în tocade derept 3000 as(pri) partea noastră 

toata presi(e) tot hotarul Zorileştilor | i(0)se jup(â)- 

nul Vladul nau apucat a m(i) da bani depliv, cei 

sau tâmplat moarte de au murit | iar dup(a) moar- 

te(a)  Vladului sau sculat jupaneasa  Samâra 

fata jup(â)nului Vladul | şi cu soţu său Draghici 

post. de mi au dat bani toţii) deplin acele 3000 

as(pri) şi | am vândul noi de a noastră bun(â) voe 

şi cu știre(a) tuturor megiaşilor şi de în sus | şi de 

in jos şi de îln)prejurul locului mărturie juptâ)nul 

Andronic de(u) Prigorie | i ot Tărgu Hamza post.
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i ot Bibeşi(i) Vladuţul post. i ot Albeni jupțâ)uul 
Iaue i ot Negoeșşi(i) pop(a) Neagoe |i Câlea i Calda- 
şin ca săi fie lor moşie şi fetorilor lor şi nepoților 
și strenepotii)lor lor câţi Ik va darui Dumnezeu 
sa le fie moșie ohamnica. pis (seris) meseia (luna) 
Mai 4 dai (zile) leat 7130. 

Popa Radul (|. p.), Antrones (|. p.), Vladul 
Ion (|. p.) Eu popa Neagoe (|. p.). Sunt 6 pereti 

XI 
7136 Maiu 4. Scoarța. Staneiul din Scoarța lasă partea luj 

-de moşie din acel sat nepotului său Stan, care l-a căutat la sfârşitul 
vieții lui. (Arh. statului, Actele mănăstirei Bistriţa, XXXIL. 4), 

„Ca Stanciul au avut pre fratesău Craciun, iar 
la vreumea deapoi nimea nau vrut sa lu caute 
numai nepotusău Stan şi lau comândat cu atâtea 
bucate la mas(â) 3 berbeci şi “tari de 200 aspri 
şi iau facut 8 sărăcuste, pinlru aceia cându au 
murit au lasat cu blastăm sa ţie nepotusău Stan. 
moşiia de jumătate, că să nu laru fi comândat tot 
are (ar) fi a lui, iară de aceia nepoți, care le(ar) 
î(n)toarce să fie afurisit şi anatima și adălmaş 7 
vedre de vin vadra câte 50 aspri, şi au fost î(n) 
casa Lungul(u)i ot Scoarța și măraluriia (2 megeaşi 
anume Lungul i Luperna i Togau i. Opriianu i Vin- 
tila i Coica ot Colibaş i Vadislav i Pitea i Drăgan 
i Şelr)ban (ot) Copatoas(a) i Radulu Toaderu i 
Stan SI 
; —Sărăcuţe=Sărindar, reooupămovra, Soroe—40zile după nmormîntare, când se plătește la biserică ictenie şi rugă. ____—Vadra de vin costa la 1628 numai 50 aspri, adică 
25 parale. 

XII 
1136 Mai 3, Bucureşti. Alexandru Vodă Ilius eanfirmă lui Draghici de la Farcăşeşti, lui Preda de la Ceplea și altii, gineri ai lui Vladul din Ciocadia, stăpinire peste satul Ogrumii. * 

___ Cu mila lui Dumnezeu Jo Alexandru Voevod 
ȘI Domn a toata țeara Româneasca fecior marelui 
ŞI prea bunului răposatului 7Zo Iliaş Voevod, datam
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Domnia mea această poruncă a Domniel mele slu- 
gilor Domniei mele lui Draghici de la lărcăşesști şi 
Predii ot dvor de la Ceplea şi Neculai paharnicul 
din: Comaăvesti şi Barbului de la Rogojina, gineri 
Vladului de la Ciocadia şi cu feciorii lor, câți Dum- 
nezeu le va da, ca să le fie lor moşie la Ogrumi: 
din județul Jiului de sus tot cu tot hotaru şi cu 
toți rumânii şi cu tot venitul, din cîmp şi din pa- 

Portar zIeaetee . . . 
dure şi din apă şi de pretutindenea oricit s'ar alege 
de peste lot hotaru, din hotar pănă în hotar, pen- 
tru că acest sal Ogrumi, ce sa scris mai susei 
au fost toţi oameni slobozi megiaşi, cu moşiile lor, 
încă de mai nainte vreme. După aceea când a fost 
in zilele răposatului Şărban Voevod, iar Vlad dela Cio- 

cadia socrul slugilor Domniei mele ce sau scris mai 
sus ei au cuinpărattoaiă moşia de la Ogrumi. de la 
Petecei şi de la Cotovilă și de la fraţii lor de mo- 
şie și de la Stan şi de la fratesău Neagoe şi de la 
Tănislav şi de la Oprea fecior Cirsti și de la Lupul 
fecior lui Gaşpar şi de lu Raduiu fecior Bucuresii. 
şi de la fratesău Tănaslav și de la Crăciun şi dela 
toată ceata lor şi de la loti moşnenii, satului cit a 
fost moşie în sat drept 25 asori gata, însă să şlie: 
cum că au vândut Petereii din partea luide moşie: 
Viadului de la Ciocade trei pârii de moşie din par- 
tea lui, iar di moară jumătate, însă a patra parte 
de moşie de lu Ogrumi din partea lui Peticelsă i-o 
ție Lupul fecior lui Peteccl să „fie om slobod eu. mo- 
şia lur în pace de rumiînie cu a patra parte de 
moșie, iar ceitălți  Săleni din sat de la Ogrumi, ei 
să fie toți rumiâii, peitru că sau vindut ei rumâni 
de bună voea lor fără de nici o silă; iar după a- 
ceea când a fost mai pe uimă, iar în zilele lui 
Serban Vodă. ei au ridicat pira înaintea lui Şerban 
Vodă și aşa au pirit atunci acești mai sus numiti 
oameni pe Vlad de la Ciorade, înaintea lui Şerban 
Vodă, cum 6% vândut numai moşia, îar pe dînşii



mu sau vîndut să fie rumâni, şi că nici unii pe 
moşie nu leau dat toţi banii. Drept aceea Şerban 
Vodă, Domnia sa a căutat şi a judecat după drep- 
tate şi după lege şi leau dal lege 12._megiași: să 
jure cum că au vindut numai moşia, iar pe dinşii 
nu sau vîndut să fie rumîni şi. cum că uauluattoți 
banii de la Vlad de la Ciocade. de (dar) aceşti oameni 
ce sau zis mai sus nau putut să jure şi au rămas 
de lege şi au fost tol rumini Vladului de la Ciocade 
cu bună pace în doi ani. lar apoi când a fost mai 
pre urmă nici pre aceea nu sa lăsat ci iarăşi sau 
ridicat cu piră înaintea lui Şerban Vodă acești oa- 
meni de la Ogrumi ce sau scris mai sus de sau 
pirit de fată cu Vlad de la Ciocade şi aşa pira al 
doilea riuid înaintea Domniei sale cumcă au vindut 
numai moşia şi banii nu leau dat toți, iar Vlud a 
zis la divan cum să jure aceşti oameni pe ciţi bani 
nu leau dat Vlad, iar ei nici aşa nau putut să jure, 
apoi au zis aceşti oameni înaintea lui Şerban Vodă 
ea să jure numai Vlad pe sf. evanghelie la sf. Mi- 
tropolie înaintea părintelui Mitropolitului Kir Vlădica 
Luca, cu sufletul lui, cum că au dat Vlad.toţi bani 
şi să fie rumini în veci. Drept aceea Vlad a jurat 
pe sf. evanghelie la sf. Mitropolie înaintea părint. 
Vladica Luca cum că a dat toţi banii în mâna lor, 
aspri 25 ce sau zis mai sus, şi au rămas ruminii 
de lege dinaintea lui Şerban Voda şi a doua oară, 
și de atunci tot au fost rumîni Vladului socrul slu- 
gilor Domniei mele ce sau zis mai sus pană, în zi- 
lele raposatului Radului Vodă iar dupa aceea, când 
a fost curgerea anilor 7132, ăi Sătil Ogrumi, moș; 
nepii salului ce sau zis mai sus, ei iaraşi au Id: 
cal piră şi înaintea Domniei sale şi au venit de 
sau pirit de fața cu Vlad, şi aşa pirau ei pe Vlad 
înaintea Radului Voevod fecior Mihnei Voevod, cum 
că nu leau dat toţi banii. Drept aceea Radu Voe- 
voe, Domnia sa a căutal şi a judecat «după: dreptale 
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şi după lege-şi a citit Domnia. sa la divan cartea 
lui Şerban Vodă, de cite ori sau pirit şi cartea pă- 
rintelui Vlădica Luca cumea a jnrat Vlad pe sf. 
evanghelie în sf. Mitropolie şi au rămas aceşti mai 
sus zişi oameni de lege, cum că le au dattoţi banii. 
Drept aceea şi răp. Radul Voda încă a dat Vladu- 
lui ca sai fie lui această moşie de baştină după cum 
a cumpărato; aşijderea şi acei mai sus zişi oameni 

să fie rumini; însă numai Peticeii cu a patra parte să 

nu fie rumîni. lar după aceea, cănd a fost mai pre 

urmă, iar în zilele Radului Vodă a doua oară cu: 
ginerii Vladului de la Ciocade. cu Draghici, cu Preda 
cu Nicola şi cu Barbul, şi aşa pira satul Ogrumi 
cum a pirit şi mai nainte. Drept aceea răp. Radu 

Vodă, Domnia Sa iarăşi a căutat şia judecat după 

dreptate şi dupa lege şi a dal Radu Vodă acestor 
gineri ai Vladului ce sau zis mai sus ca să le fie 

lor salul Ugrumi cu toată moşia lor şi cu toţi ru- 

mini, din hotar pănă în botar, însă aleasă numai 

far de partea lui Petecel, care na fost vinduto din 

partea lui a patra parte moşie de baștină și mai 

mult pîră să nu aibă, şi am văzut Domia mea şi 

cartea răposatului Radului Voda de pirâ şi de ră- 

mas peste satul Ogrumi, de când u fost cursul ani- 

lor 1133 și de atunci tot au linul cu bună pace; 

iar apoi când a tost acum în zilele Domniei mele 

în rîndul al 2-leu de domnia Domniei mele în ţara 

Rominească, iar satul Ogrumi iaraşi a ridical piră 

şi a venit înaintea Domniei mele de sau piit de 

faţă cu boerii Domniei mele Preda dvornicul de la 

Ceplea şi cu Nicula pah. ginerii Vladului de la Cio- 

cade pentru Ogrumi, şi așa pirau ruminii de la 

Ogrumi anume Oprea Ţenche şi Andreiu şi Anania 

şi Craciun şi Badea cam că de la valea caselor în 

sus w'au vîndut pentru că aşa au zis la divan, 

cum că na fost moşia de la hotarul Ogrumilor, ci 

a fost de la hotarul Ursenilor. Drept aceea Domnia
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mea singur am căutat şi am judecat după dreptate 
şi după lege împreună cu toți boerii Domniei mele 
şi am dat singur Domnia mea satului Ogrumi lege 
12 megiaşi ca să jure cum că nau vindut de la 
valea caselor în sus, iar ei nici cum nau pulut să 
se apuce de lege, ci a remas satul Ogrumi de lege 
şi de judecată înaintea Domniei mele, şi am văzut 
Domnia mea şi cartea lui Şerban Voda iarăşi de 
rărhas, de am bătut Domnia nea pe rumânii d 
la Ogrumi foarte mult şi însumi Domnia mea at 
dat ginerilor Vladului de lu Ciocade ca să le fie 
satul Ogruimni cu tot hotarul şi cu tot locul din 
valea caselor în sus până la hotar să le fie lor 
moșie de baştină. lar când a fost în zilele lui 
Alexandru Voda fecior Kadului Voda, iar gine 
rii Vladului ce sau zis mai sus ei au luat 12 bo- 
ieri hotarniei împreună cu Lupu al lui Pelecel de 
la Ogrumi de au ales partea Lupului diu jos deo- 
sebi cit a fost avut în sat la Ogrumi şi am avut 
Domnia mea şi cartea lui Alexandru Vocă fecior 
Racului Vodă de hotărnicie, când a fost curserea 
anilor 7133. lar când a fost acum în zilele Dom- 
viei mele iar Lupul Petecel și cu feciorii lui, einu 
sau lăsat, ci au zis înaintea Domniei mele că nu 
iau hotărit cu dreptate şi au ramas Lupul Petecel 
cu feciori! lui de lege şi de judecata şi a doua oară 
dinaintea Domniei mele. Pentru aceea dar am dat 
singur Domnia mea slugilor Domniei mele lui Dra- 
Shici şi Predii dvornicului și Niculii pab. şi Barbu: 
lui, gineri Vladului din Ciocade ca sa le fie lor sa- 
tul Ogrumi cu rumini şi cu moşia din valea caselor 
în sus până la hotar de preste tot locul, numai far 
de partea lui Petecel de la Ogrumi a patra parte 
ce este aleasă, moşie și baştină şi ohabnică lor şi 
feciorilor lor, nepoților şi strănepoţilor lor şi de 
nimeni să nu se clateasca după zisa Domniei mele. 

lata dar și marturii am pus Domnia mea: jug,



Papa vel vornic, i jup. Hrisea vel. log. i jup. 
Dumitraşco vel vist. i jup. Goga vel Spătar, Du- 
mitrache vel stolnic, Ramandi vel comis, i Dia- 
mandi vel pah. i jup. Condilo vel postelnic şi is- 
pravnie  Hrizea vel. log. şi am scris eu Lepădat 
log. în scaunul oraşului, ce se numeşte Bucureşti 
în luna lui Mai 3, leat 7136. 

„Acest izvod sa talmacit pe limba rominească 
asemenea după hrisovul slavonese de Lupu dascal 
sluvonese la şcoala domnească în Bucureşti. Az Lu- 
pul dasc. slav. izpisah, 1753. 

„192 ani sint acum la 7328 de la zidirea lumii 
iar de la Hristos tălmăcirea ani 671 pănă la 1620. 

Ogrumi avi e sat dispărut; u fost lângă Cârligi pe 
valea Gilortului. Satul Ogrumi e amintit si în 1505 Sept. 
14 supt Petru Schiopul (A. Stefulescu „Din trecutul Gorju- 
lui 43). 

— Procesul pentru rumânie e interesant prin greutatea 
dovezilor de adus în sprijin. Suma cu care sau fost 
vîndut rumîni e foarte mică—25 aspri—ceia ce arată scum- 
petea banilor pe atunci. 

XII 
7139 Ianuarie 18 Pociovalişte. Stan fiul călugărului Mardarie 

vinde Popii Pătru două răzoare de vie din dealul Negoeştilor casa 
şi o bute cu 3100 aspri. 

(Muzeul Gorjului 24). 

+ Serisam eu Slan litorul călugărului Marda- 
vie acesta al meu zapis la mâna popei (Patru) cum 
să s ştie că iam vândut 2 răzoare de vie în 
dealul  Negoeştilor, şi am vândul eu Stan aceste 
2 răzoare de vie şi casa şi 1 bute de leam vândut 

popei Patru dereptu 3700 de aspri gatah şi am vâu- 

dut eu Stanu atastă vie şi casah ce sântu mai sus 

seris(e) eu de a mea bun voe şi cu știrea luturor 
megiiaşiloru dinprejurul locului şi au fostu mărturie 
din Negoeşti pop(a) Lupuli Patru Caldașiu i Vla- 
dul i Picul i Pălru al Lupului i Ilie al (lui) pure 

Surete și izvoade VI 2
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i Ton al Buice(i) i Stirian Grecul şi din Baleşti Flo- 

'rea și din Albeani pop(a) Roman i Vladul. Berivoescul, 

nic mcua ruap Hi ezakr +apag, (Scris luna anuarie 

18 în anul 1139). 
Eu Stan amu pus şi :pecet(ea) mea. 

XIV 
1440 Zumie. Petrişor împreună cu fii săi din Bârseşti (Vâlcea) 

xând. partea de moşie a lui Căzan din Baia de Fer lui Daneiul Pă- 
răianul log. cu 52,000 aspri. 

(Muzeul Gorjului doc. 76). 

+Scrisam eu Petrişor şi fiiu micu Stan şi 
Preda ot Brăseşt[i), atasta al nostru zapis la mâna 
Danciului log. ot Părăiani cum să s ştie că iamu 
vândut noi jumătate de sat de -Bae loală partea 
lu Cazanu, din câmpu di(n) pădure di(n) munte de 
preaste to” hotarul însă şi €u_rumănii anume Du- 
mitru şi cu fetori, Stoica cu fetorii, Banci cu fe- 
corii, Cazanu cu fetorii, Patru cu fedorii, Căzanu 

“cu fetorii, Dragomiru cu fetorii, Neagoe cu fetorii, 

Dan i [igul cu fetorii, Radul cu fetorii, Tigul cu 
fecorul, Lupulu, Patru cu fetorul, Lupul stupar cu 
i(e)e(o)ri, Albul cu fetori, Patru al Sitei, Vladu cu 
fecorii, Oprea cu fetorii, Neagoe cu fetorii, Cazan, 
Petrica „cu fetorii şi cu alţi rumâni carii să.„Xor 
mai găsi pre atast(a) "jumătate de sat a lu Ca- 
zau, pă(n)trucă o am vâ(a)dutu Danciului log. de- 
rept as(pri) civzeci și doo de mie bani gata, ca săi 
fie moşie ohabnică lui şi fetorilor lui, şi cându amu 
vândut cu ştirea luturor fraţilor noştri şi cu aceșt(i) 
bani amu plătit datoriile lu Căzan şi marturie 
Hamza căpitanul, Preda vorniculz, Dicul ot Rog(o)- 
jina Stoica post. ot Urdari, Nicula pah. ot Ugrummi, 
Udrea ot Bibeşti, Stanciul ot Zatreani, Crăciun lor. 
ot Căpreani, Stoia Ghioca Ocnariul, Seva Dediul, 
pântru credința am pus și peceţile şi degetele 
„HE MEua te ă, Ahn Bak +am==seris luna Iunie 1 zile 
în anul 7140.
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XV 
1633 April 11. Câţiva locuitori din Bâlta ;se rescumpără de 

rumâdie cu părțile lor de moşie dând 93 galbeni lui Stamate pah. 
Răioşanul. o Ă 

" Acad. Română XC, 30), 

„Datam aceast carte a mea la mâna acestor 
oameni precum să s ştie că fiind a lor moșiea 
Băâlta, şi ântâmplândusie)_ la vremea, lor..de lipsă 
sau fost dat şi ei la noi rumâniţi cu tot hotarul 
Tor” Băltă 7 deci acum văzând ei că alte sate sau 
răscumpărat sau sculat şi ei de neau dat banii şi 
iam primit, însă de lu Nicola Roşu cu toi neamul 
lui şi cu partea lui de moşie i Dragomir Dragomi- 
rescu cu tot neamul lui şi partea lui de moşiei 
ion i Preşa cu tol neamul lui; de la aceşii patru 
moşi răseumpărânduse cu tot hotarul Bâita și mun- 
tele lor însă cu zghi 98 să aibă a stăpâni ei copii 
nepoli, stranepoţi câți Dumnezeu le va darui în veci 
despre tot neamul meu să aibă pace câ sau răs- 

cumpărat cu tot hotarul lor Bâliă ; pentru aceasta 

leum dat această carte la mâna: lor, ca să aibă 

bună pace şi ca să fie slobozi de acum înainte, 

aceasta. Stamatie Paharnicu 

XVI 
7143 Septembre 5, Popa Lupul din Negoeşti cumpără 10 lo- 

cari în Fântânele cu preț de 215 aspri şi 4 oi mari de la diferiţi 
moşneni. 

(Din Muzeul Gorjului, 102). 

+ Serisam eu Serbul fitorul In Dumitru Sfatul 
ot Albeni acesta al nostru zapis la mâna popei Lu: 

pul din Negoeşti şi cu fraţilor lui cum să s știe ca 

iam vândut un loc în Fântâneale un loc tau fost 

cumpăratu tata nostru di la Cratun al-Gângului şi 

di la Reantea lau fost cumpărat tală nostru, iar 

noi acum Jam vândut eu Şerbul şi cu fratii mei cu 

Stan şi cu Vladul şi lam vândut de a noastră bună 

voe derept 300 de astpri) gatah locul peste tot păna
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în matcă şi la deal pănă întral Braicăi; şi iar au 
cumpărat popa Lupul un loc de la Oprea nepotul 
Braicai şi de la mamasa Opriiana un loc supt Cornet, 
locul peste tot la vale pân înt(r)al Piculi la deal 
păn în lac peste tot locul şi lau cumpărat acel 
loc derept 530 as(pri) gatah, şi iar au cumpărat 
popla) Lupul di la Vladul: Vulpariul din Cincu 4 
locuri, un loc în faţ la fântâna lancului din fân- 
lână pănă în vălcea, alt loc supt Dobrodeava trea- 
pul, alt în Bărzeiu în cali Plopișul, alt la Topile, 
cau fost cumpărat Vlad de la Pătru fitoru lu lan- 
cul as(pri) 600, și iar au cumpărat pop(a) Lupul di 
la Neagul din Negoeşt(i) 2 locure, un loc în faţ 
ce lau fost cumpărat Neagul di la Neagoe Telea- 
că, altul la fântâna Iancului derept 300 as(pri) 
gata; şi iar au cumpărat pop(a) Lupul cu fraţii lui, 
uu loc în Cornet de lu Maţul ce lau fost cumpărat 
Mâtul di la Flore din Negreşti derept 350 as(pri) 
gata ; şi iar au cumpăratu pop(a) Lupul cu frați(i) 
di la leantea un loc în faţ supt Grueţul fân(tâ)-, 
nelor derept 4 oi mar(i) şi 70 aspri şi au fost măr-. 
turie din sat din Negoeşti, Caldaşin şi fratesău, 
Stantul comăc şi Lupu Costoboiu şi Vladul Bu-. 
coiul şi Cratun şi Radul Znop, şi din Purceleaui 
Scarlet şi Radul Pesirei şi pop(a) Roman. nne mâua, 
cenT, E AHH RAT +apur (Scris luna Sepl. 5 zile în aval, 
1143). 

T Caldaşin i f omaeu i ţ Lupul i  Vladul, 
7 Crăcun i T Radul, i 1 Radul Peslrei, 

XVII 

1133 Aprihe 13. Matei Vodă Basarab răndueşte in cercetarea moşiei: lui Manea şia unei vii din Racoți, de este megieşaseă ori rumâneasră 
(Muzeul Gorjului 69). Da î aa (Aici) ÎN Yoemea ma / 

AICI). „Aegiias _ Piosmeaniiosi ai Manii 
den Padeni ȘI al Raduălui ot Racoți, anum(e): Ivâniş. 
den  Negoeşiţi) i Mih(a)il ot Glogov(a) si Ursul ot. 

| pna ta ne Di 
L
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„Izvoar(e) (Izvarna) i Neagul ot Guperceani i Mecleuş 
ot Câlceşti i Stănislav ot Băbrin, ca să caute aceşti 
oameni și să adevereaze de otina Maini şi de viia 
den Racoți, fostau a Manii atastă otnă de moşiie 
megiiaşească, au fostau rurh(â)neasea, det cum Vor ta: 
R A: aaa, afl ț ] A = SE ep rari fi Tare gg SEE ini ) „4 
atla cu Sufietei(6) lor”aşa»sa”fier=siAoa Duminit 3 ca 
ne an. ri Ann gar tapmr (Scris Aprilie 13 zile, în a- 
nul 144 

lonograma cu roşu mică. Pecetea aplicată mijlocie, 
J(Sr putin citeaţă. Nu este semnătura proprie a Domnului. 

XVIII 
7444 August 2. Mutei Vodă Basarab rândueşte pe mai mulți 

boeri să cerceieze despre moşiile, hainele, dobitoacele şi bucatele 
lui Radu fiiastrul lui Dragomir din Fărcăşeşti. 

(Acad. lomână XC, 33). 

T at (Aici) Boleari, ai lu Dragmir post(elnicul) 
ot Fărvcăşeşt(i) şi ai fiiastru său Radul anum(e) de 
în Poian(a) Barbul Cliut. şi di în Ceaplea Preda 

cliuc, şi di în Roşiia Udrişte vor(nicul) şi di în Al- 
heani Andronie şi di în Părău Milos log(o)f şi di 
în Rogozel Oprea al Zlatei să caute şi s(ă) adevereaze 
cu ale lor suflete-de moşii şi de haine şi de dobi- 
toc şi de toate bucatele ce i să vine Radului fiias- 
trul lui Drag(o)mir. Det ce i s(e) va veni cu de- 
reptul să aib(ă) ai darea în mâna lui. Det cum vor 
afla aceșt(i) boiari cu ale lor suflete nut agrer anu & 
akr +spma, (Scris August zile 2 în anul 7144.) 

Despre Fărcăşeşti avem ştiri tocmai din 1464, când îl 
stăpânea jupan Vintilă (A. Stefulescu „Gorjul istoric“ 208). 

Monograma cu roş, Pacetea cu tuș bine ronservată, 
Nu este semnătura proprie a Domnului.
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XIX 
7145 Octombrie 20. Stuna şi Caplea fetele lui Stanciul Băiâ- 

şul vând lui Daneiul Părăianul logofătul a cincea parte dintro ju- 
mătate de funie de nioşie cu 2120 bani. 

(Muzeul Gorjului No. 77.) 

t Adec eu Stana şi Caplea fetele) Stantiu- 
lui Băiaşului serisam acesta al nostru zapis cum 
să s ştie că amu vândut Danciului'log. ot Păr(a): 
ian(i) ot Baia de jumaătat(e) de funie ce are (sie 
a lu Petrişor a cince parte derept 2120 de 
banți), de se fie moşie şi lui şi fitorilor lui şi ne- 
poților lui ohambnică din în câ(m)pu şi din apa şi 
de preste iot hotarul; și cându am vandut au fost 
mulţi boiari mărturie anum(e) Tudor vist. isprav- 
nicul scaunului Craiovei şi Dan vat(aful) şi Nicola 
val(aful) ot Văraşt(i) și Nicola păhlacaicul) ol O- 
grum(i) și Badul judeţul ot Craiov(a) şi Stanciul și 
Dumitru ot Bae şi Stan oiam, și păntru credința 
nem pus şi pecet(i)le şi am scris eu Stoica Stre- 
IStul, nic ae(es)u, vw E ame aE)r +apme (scris luna Oc- 
tombre 20 zile, anul 71145). 

XX 
, 7145 Noembre 13. Stanciul Post. Ton şi alţii din Crasna dau zapis lui Dumitru Filieşanul mare pitar că vor aduce cărţile moşiei în ziua de sf. Nicolae acelas an, ” (Acad. Română XC, 3). 

i Adeacă eu Stantul şi eu Ion şi eu Lupul ot 
Crasna scrisam şi mărturisim | cu acas(t)a al nostru 
zapis cum să hie dea marea credinţă la mâna ju- pânu .Du | mitru vel pil. cum să aveam adusa toat 
cărțiilea alea dea moșie alea | Crasnii şi 2 hris- 
toave să fim în zua dea sti. Nicolae cu cârțilea 
la | dumnelui să aibă dumnelui a treamit omeni 
domneşiii la noi să Hie şi trapădul dea la noi 
acasta am scris să sa ştie pis msta | No(e)m(vrie) 13 doi It 7145. 

și păntru credinţa neam pus şi pecet și măr-



turie Stantul post. şi Enea post. şi Savul.și Lupul; 

judetul. 
Eu Lupul nam avut inel tam pus degetul. 

XXI 
„7145 Febr. 6. Se hotărnicese părţile de moşie ale lui Dumitru, 

Filieşanul de eatră alţi moşneni, atât in Crasna, cât şi din alte părți, 

(Acad. Română XC, 34). . 

+ Zde (aici) bolearie jupan Dumitru vel pit. şi. 

ai lu Neagoe şi ai | lu Hamza şi ai Stantului și ai, 

iLup(ulu i frăţinesău | şi cu alalți fraţ ai lor,. 

poim (anume) ot Dlăga Stantul post. iot | lvancot 

Barbul peh. i ot Ciaplea Preda cliue. iot Albean(i) 

| Andronie i ot Rovinar(i) Fratil iot Poian Dra-: 

ghi& să ca | ute pentru moşiia de în Crasna, cine: 

câta parte | va avea și dă în Jupâvest(i) ! şi la toate 

satel(e) lor că | te sântu pevândute sâ lea ia | sama. 

și cine leau vândut dă întru ei cine va hi! vândut 

să hie partea aceluia vândută şi sa scoată [15 

cărti la mijlocul acestoru boiar(i) ciale bătrâne | 

toate şi cum va hi cu cale şi mai pre dirept | aşa 

sa lea înparta toate moșiile şi să lea împartă | 

cărțile însa cum vor afla mai pre dirept cu sufle- 

tel(e) lor. zoa dupa Paşti) pis msta Fevr. 6 dni 

lt 114. 
Pecete roşie cu tuş. 

XXII 

1145 Maiu 10 Negoeştii de jos. Bucur împreună cu fii săi vând 

lui Stanciul postelnicul din Părăiani 8 răzoare de vie în dealul Ne- 

goeştilor cu 5700 bani. gata. După ce fuseseră scoase în vânzare în 

timp de 4 ani. 
(Arh. Slatului, mănăstirea Poloveraci lX, 1). 

+ Serisam eu Bucur şi cu fetorii mei anume 

Stan, Vasii i Petru al nostru | zapis la mâna Stan- 

tului post. din Păriiani ea s(â) fie a c(e)stu zapis 

de marea | credință cum să se ştie că iamu vândut 

o vie în dealul Negoeştilor | din Beasecu la val(e)



până în drumu însă razore S$ de vie ŞI iamu i 
vândut de a me bună voia însă dereptu banii 5705 
gatah ! şi iam vândutu cu ştirea megiiaşilor şi amu 
întrebat şi | rudenii cine sau tras de aGasta vie și 
am făcut vânzator(e) 4 ani | și nime de atast(a) 
nu sau apucat să o cu(m)ple)re ci sau apucat a- 
&astu 1 boiarin ce iaste mai sus scris deo cu'm)- 
părat cu ştirea tuturor meagi_| eşilor din satu din 
sus şi din jos de iam vândut sai fie moşie | oham- 
nică lui şi fi&orilor în vacu şi au fost mărturii cân | 
du amu vânduto anume, din Negoeşti Petru Cal- 
dașin şi Stantul | Mate(i) şi Picu şi Comaăcu şi VIa- 
dul Buitoiul şi Crătun şi | Stiriian Grecul şi fiiu sau 
Andronie și Popa Lupul din Sus | şi Oprea și Ilie 
a lu Epure, Iane ginerili Calii, Anghel ot Haini şi | din Albenii popa Roman și Dragori şi din Ever Drag log. și fiiu | sau Prode. Aceşti am fost tot(i) la a- cast tocmal Pis msța Maiu 10 dnil leat 1145. Pis acast zapis eu popa Lupul din Negoeşii dol (de Jos) şi am pus şi pec(e)te. 

eu Drag log. 

XXIII 
_ 7145 Maiu 12. Radul Grosul din Negoeşti impreună cu unchiul său Ion vând popii Lupul tot deaculo partea lor din muntele Tâm- pele-Mari cu 1250 aspri, 

(Din Muzeul Gorjului No. 103), 

7 Adeca eu Radul fitorul Grosului ot Negoeşt(i) denpreuv cu unchiu mieu lon fâculam zapisul nostru la mâna popei Lupul ot Negoeşti cum să s ştie că iam vândut partea noastra de munte din Tâmpel(e) ceale matii, înse dint(r)o funie mare, ju- mătate și dintralt a şasa parte, înse din funea făurească derept aspri gata 1250; şi am vândute de a noasiră bun voe ca s(a)i fie lui moşie în veacu, lui şi fetorilor lui «i nepoților lui şi străna-



potiilor lui cat(i) Dumnezeu îi va da; şi câvdu amu 
facut acast zapis fostau mulţi) oameni bunți) mar- 
turii din Negoeșt(i) Picul și Vladul Mâtului otita 
şi Pătru al Vlâcului ottam, Oprea Biaca i Vladul 
Buitoiul brat eg, Stantul ot Albeanii pop(a) Roman 
mart. ot Poiana Opriian i brat eg Neaniul, şi pen- 
tru credinţa niamu pus deage(te)le (in) lor de pe- 
ceat(e). nn mâru, man Bi î, aer +apme (scris luna Mai 
192 zile, anul 7105). 

+ Eu Radul, + Eu lon. 
T Picul mart., t Vlad, +Pătru, +Opre(a) B(i)aca 

+ Vlad Bu(i)âoiul ț Stan ot Alebeni popa Roman, 
+ 'Oprin (Opriiana) ot Poiana, Nenu ot tam i lto- 
man ot tam. 

XXIV 
1145 Iunie 11. Şase megiiaşi din Cernădia cercetează pricina 

de judeeată dintre popa Pătru din Cernădia şi Hamza Postelnicul din 
Gâlceşti pentru moşie în Cernădie, 

+ Serisam noi bunii meziiaşi anume ot Cernădie 

staru (bătrânul) Buice i Mirce i Mirceuganul i Vlau 
Izgori i Stantul Râţii i Romee Cocoş al nostre 
carte acestui preot anum(e) Pâtru şi mătuşisah Nea- 
gah lu Poucin ot Cernădie snza Budele cum că au 
avut acestu preot şi mătuşesah Neaga pâr(ă) cu 
Amza post. ot Gâlceşt(i) pentru moşiia de în Cer- 
vădie şi aș(a) zice Amzah post. că popah Pătru și 
mătuşisah Ne(a)ga nare moşie în Cernădie; deci 
sau sorocitu acestu preot cu Amza post. naitre 
(inaintea) divanului şi sau aflat amândoi în divan ; 

decii divanul iau ajunsu să caute cu megiiaşi hunii 
bălrânii de în sat ot Cernădie, carii ştiu de ştire 

moşii lor și a tot redeniiu lor, şi «m văzul noi a- 

ceşli megiiaș(i) ce sintem mai sus scriş(i) şi răvașul 

domneseu cum să căutam şi s(e) (a)devărăm pre 

lege dereptu ; căutatam (şi) am adevărat cu ale 

no(a)stre sullet(e) şi am călcat pre sălişt(i) şi pre



alte locure pre: unzde au ţănut Greul cu Bud(e)le; 
aflatam cu s(uletele nostre de în: cânp: de în 
pădure de apă în sălişte Greul cu  Budele cum: au 
tânut acestă moşiia în doo şi li sau ştiut bătrânii 
e în descalicatul' satului că au împărţit Greul: cu 
ulele în doo, că așe le sântu. și locurile și mgj- 
înile şi: osăbit di la vaez, iar Amza post. sau: 

fostu ispitit cu aasta pâr(ă) cace i: sau parut că 
are Budele strămoşul popii mai departe; iar noi 
aceşti megiiaş(i) iam deschis ochi lui: Amza că 
inparte Greul cu Budele în doo. Atasta am judecat. 
nu€ Meua tOHic ai AHH Bar +3pau (scris lună lunie (Îl zile 
în anul 7145). 

*%%%** (sese peceti în fum) 

XXV 
„7146 Sept. 25. 12 boeri fac o nouă hotârnicie a părţilor de: 

moşie diu Crasna ale lui Dumitru Filieşanul despărțindu-le despre: 

a (Academia Română, XC, 36). 

i Zde bolearii hotarnit ai jupan Dumitru vel 
pit. şi ai lu”Udreşt dvor. sni (fiul lui) Radul 
Arcoaei, şi cu | Paşteştii și cu Atcuţeştii şi cu alalți 
Cr(a)snari cu toti poim (anume) ot Ivancoţ Barbul 
peh. | i ot Păraiaui Danciul log. i ot Zătreani Stan- 
cul post. i ot Rog(ojjina Barbul post. i ot Ungu ! 
rel Neagre i ot Rovinari Fraăţil stol. i-ot Trâg-jil 
lane post. ot Fratoştiţ Barbul Cliu&. |i ot Poian: 
Drăghit post. i ot Bâlteani Preda i ot Hirişaști 
Câinepa i ot Potvalişt(e) | Patru ca sa caute acești 
12 boiari să hotărască satul Crasna si să aleagă | 
toat(a) partea lui jupan Dumitru vel pit. și de mo- 
şie şi de cumpăratoare | şi sa hotarască şi să în- 
pielrească să pue seamne cum va fi mai pre drep | 
tate şi cum va afla acești boiari cu sufletele lori 
zioa la sti Dimitrie şi hotarnic (loc liber) | pis 
Dumitru log. msia Sept(em)vrie 25 dni vIt 7146. 

O monogramă cu chinovar roş; o pecete în tuş roş,



N
 
i
 | 

XAVI 

1146 Mai 16, Neagoe Arcuţescul din Crasna vinde împreună. 

cu fratele său Vasile tot deacolo partea lor de moşie din acel sat 

lui Dumitru vel pitar. 
(Ac. Rom. Mss. No, 2083 (Schitul Crasna) filete 241 —242, 

..„I(n)să dintraltreilea parte, dintro parte mare: 

vândutam 2 părţi iară 3 părţi sînt judeceşti, î(n)să 

părțile noastre, şi amu vândut OT d6”a noastră 

buna voe şi fără nici o silă și cu știrea tuturor 

megiiaşilor din câmpu şi din apă şi din pădure şi 

din codru şi de preste tot hotarul dirept ugh(i) 20 

ca săi fie lui moşie şi fetorilor şi nepoților moşie 

ohabnic(ă) î(o)să amu vândut ocina sfearpă fărăs 

de rumâni, ci ocină săi fie moşie, iară cu noi sau) 

cu fetorii noştri sau cu rudenia noastră să naibă, 

nici o treabă, că iam vândut numai ocina stearpă: 

fără oameni şi o am vândut această ocină ce serie; 

mai sus î(n) vreamea ce au umblat boeri hotărând; 

şi o amu vândut dinaintea aceloru 12 boeri hotar-j 

pici şi denaintea a mulţi boeri pre nume Barbul: 

biv vel pah. i Udriște vorn. ot Roşiia i Dumitraşco 

clucer ot Spineani, i Cazacul €liucer, i Daneiul log. 

ot Mileşti i Stanciul ot Zaătreani, i Barbul clucer ot 

Fratoştița i Fraţila ot Rovinari i Dragomir ot Fra-. 

toştita ; lane Dumitrescul, i Udrea ot Bibeşti i Ni- 

cola păh. ot Ogrumi, i Barbul ot Rogojina i Pătru 

vătat ot Pocivalişte i Cânepaă ot Hirișeşti i ispisah 

az (şi am scris eu) lacov log. 

XXVII 
7146 Maiu 15. 12 boeri aleg moşia Crasna a lui Dumitru vel 

pitar Filişanul despre Udrişte vornicul şi alţii. 

(Ac. Rom. Mss. No. 2085, Schitul Crasna fil. 241), 

Adecă noi 12—bogri, carii am fost luaţi pre 

răvaşele Domnului nostru lo Maleiu Basarab Voe- 

vod de jupânul Dumitru vel pitar ca să hotărâm 

satul Crasna ot Gorj şi să aleagem ocna Jup. U-.
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-derişie,.yornieul şi de cătră frăjiia dumnealui, anume 
Ivan i Lupul i Arca și cutata luii Radu și cu taată 
tata lui i Hamza și cu toată ata lui i Gram șicu 
toată tata lui, i(n)să sa să ştie î(n) tot satul Crasna 
“fostau preste toli hotarul 5 funii mari, deci am so- 
«cotit cine ce are, ci amu ales jupânului Dumitru 
vel pitar de î(n)lruceste cinci funii o lune mare de 
moşie şi au mai avut şi dintracealelalte funii ocin 
cumpărată ; deci amu tras toală ocina despre tot 
Dotarul din hotar pănă în hotar cu funee pre 4 
locuri și am socotit noi cu sufletele noastre și cu 
mulţi boeri și țăr(ani) și preoți ce au fost strinşi, 
ci amu ales ocina jupânului Dumitru vel pitar şi 
cea de cumpărătoare toală de o parte, î(n)să iamu 
-dat despre Drăgoeşti şi despre Turbaţi, iar despre 
alți Jraţii tot ciţii sint mai sus scriş pusuleam 
pietri, hotarul să se ştie seamnele Crasnii piiatra, 
iară la munte din piiatra despre munte muchea apei 
Crasnei î(n)să pre deal pân n curmaătura soci- 
lor iar din curmătura socilor la vale. pănă 44 apa 
“Crasnei, de aciia apa Crasnii -A sus pănă 4 vâr: 
ful muntelui unde au fost muntele cel batrin al 
“Grasnii ; î(n)să sa să ştie hoeri anume cine au fost 
ot Ivancoţi Barbul păh. ot Pârăian(i) Daneiul log. 
ot Zatreani Stanciul post. ot Rogojli)na Barbul posi. 
ot Ungurei Neagoe, ot Rovinari Frăţilă stol. ot 
Tragjil lane post. ot Fratoştiţă Barbul clucer, ot 
„Poiana Drăghici post. ot Blăteani Preda, ot Hivişești 

_Cânepa, ot Pocivalişte Patru vătaf; pentru că aşa 
amu aflat cu sufletele noastre. 

Să să ştie că au fost ispravnie de la Domnul 
nostru Datco pah.
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XXVII 
1148 Oct. 25. Simion şi alţii din Negoeşti vând Stanciului post.. 

div Pârăiani mai multe răzoare de vie în dealul Negoeştilor cu 3400; 

o (Ach. Statului, măn. Polovraci, IX, 3). 

+ Eu Simion seriu și mărturisesc cu acest al 

mieu zapis ca se | fie de mare credinţe la mâna 

Stantului post. ot Pârăiani | pâ-ptru că iam vân-- 

dut 3 razoare de vie î(u) dealul Negoeştilor | î(n)se- 

şesul la deal păn î(n) vârhul dealului dereptu bani 

gat(a) 2000 | şi iar ne am sculat noi satul. Negoești 

anume Caldaşin şi Stan Darăbanţul | i Stantul to- 

măc i Picul Vladul Mâţul și Ditul, Vladul, i Ursul 

Mate(i) |i Muste i Patru, Ilie i Simion i Filip, Ste. 

viian Grecul [i Stantul Munteanul i Slan al lu Ti-: 

gan i Stan Gaidar de am vândut | Stantului post. 

3 vazoare de vie ale Barbului şi ale vărusâu | lu 

Simion şi cu șesul desupra vii, dereptu bani gata 

1400 |! îln)se aceşt(e) vii leam vândut părăsişti, ŞI 

Jleam vândul de a noastră buu(a) voe'!| ca sei fie: 

moşie lui şi coconilor dumnelui, şi la adasi(â) toc- 

mal | fostau tot satul marturie şi boeri de îm- 

prejur anum(e) Hamza | de Siueşti, i ot Popeşti. 

Drag post. i ot Prigorie Dumilraşeo peh. | i ot 

Târgul-Gilort Vladul post. şi cu tot(i) megiiaş(i) de 

i(o)prejuvul | locului şi de î(n) sus şi de i(n) jos ŞI 

pei(n)tru credinta pusam mai | jos şi degetele, piS- 

msta Oh. 25 dni văleat 7148. 

Pis az Miloş log. ot Parău 

+ Eu Dumitraşeo pah. ot Prigoriia, Stiriian, Si-- 

mion, Barbul, Eu Drag post. Popeşti. 

XXIA 
1145 Zunie 10 (Negoeşti). Actul de vâuzare a viei lui Simion: 

şi a lui Barbul din Negoeşti cătră postelnicul Stanciul Părăianul. 

(Arh. Statului, măn. Polovrari LX, 2) 

+ Serisam noi satul Negoeştii anume) Caldaşin 

i Stan i Darăbantul i Stantal comac i Picul i Vladul:
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'Mâţul |i Di&ul i Vladul i Ursul Znop i Mateţii 
Musu i Pătru | a Lupului, llie a lu Epure i Simion 
i Filipu |i Stiriian Greculu i Stantul Munienuli 
Stan al | Tigan i Stan Gardu, scrisam acesta al 
nostru zapis | la mâna dumoetal(e) postelnice Stanto 
să știi | dumneta că vendem vie părăsit(ă) al Simi- 
on | ce iaste pântre viile dumital(e)-şi vindem | 
viia şi adasta(4) vie nu au fost numa a lu Simion 
ci au | fost și cu a văru său Barbul însă răzoare 
3 şi atast(ă) vie | sau vândut pântru birul însă 
prețul ban(i) 1600 iar dumne | ta să ne dai ban(i) 
pre Simion şi pre Caldaşin | şi pre Opre, iar noi 
satul Negoeștii de nul[i) va | plăce postelnice Stan- 
cul acest zapis îţi vom fat | alt zapis şi mai bun, 
şi cesta zapis sa fie la mâna | dumnetal(e) ŞI pen- 
tru credinţa neam pus şi peceţil(e) 

Pis msța lunie dui 10 valeat 7148. 
Pis popa Lupul. Popa Lupul iscal 

XXX 
__1149 Noembre 5. Vlad Mâţul din Negoeşti și alţii vâad povei 

Lupul tot deacolo mai multe locuri în Gruiaţul Viisoarei si sub Vi- 
sşoară cu 600 aspri. i ” ” 

(Muzeul Gorjului No. 104, 

_T Serisam eu Vladul Mâţul ot Negoeşti al meu 
zapis la mâna popei Lupul şi la mânah frățini-su 
Stoica și lui Opriianu ot Negoeșt(i) ca să le fie de 
mari credințe la mâna lor cum să se şti(e) că am 
vândut 2 locuri în Gruiatul Viişo(a)riei dereptu 300 
astpri) gata ; şi iară amu vândut eu Stan şi Drăgan 
verii popei Lupul, popei Lupul şi Stoieă și lui Opri- 
ian un loc suptu Viişo(a)ra dereptu 300 aspri gata; x 

dec leam vândut noi aceste locuri ce scrie nai sus 
de bună voe nostra si cu ştirea tutu(ro)ru fra: 
ţiloru, noştri din sus şi din jos ca să le fie loru 
moşie ohamnică în veacu loru și fietorilor şi au
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“fostu :mărturie -cându sau vândut acest(e) locurie, 

din Negoeșt(i) Florea cel.ologu şi fratesu Picul şi 

Lipan Roman al î Mirtoia şi Steriian Grecul, toti 

am fostu cându sau vândut ac(e)ste locurie mărtu- 

vie şi a(Ddămaşu datu 3 poltoboace) de vin nunti mtua 

3 Amn (Scris luna Noembre 5 zile). şi păntru crea- 

dinţa pus(u)neam degetele) leat 1149. 

Eu Vladu, Eu Drăgan. 

XXXI 
"1149 Noembri 5 (Crasna). Hamza cel bătrâu din Crasna dă- 

vueşte schitului Crasna partea sa de moşie din acel sat. 
(Ac. Rom. Mss. No. 2083 (Schitul Crasna) fila 242. 

„„.„însă funii 7 ce mi sau venilpartea mea de 

moşie bâtrână din sat ot Crasna î(n)să fostuoam 

î(n)chinat denainte vreame st. mănăs. şi amu făcut 

alt zapis dennainte vreame când o amu i(a)ehinat 

sf. mănăstiri şi amu făcut şi cartea Domnului nos- 

vu lo Matei Basarab Voevod ca să fie moşie î(n)- 

chinată şi stătătoare î(n) veacu sf. mănăstiri; iar 

când au fost la moartea mea, venilau nepoţii miei 

cu Crăsnari toti să le-dau eu ocina lor, să nu dau 

eu sf. mănăstiri iar eu nam datu nici lor nici fe- 

dorului mieu nici featei meale nimica ci o amu dat 

sf. mănăstiri cum o am dat dinnainte vreame, şi la 

aceia de p(e) moartea mea ; fostau nepoţii miei 

anume lon i Lupul i Tudor i Stan al popei ot 

Crasna, şi am pus şi mărturii, ot Corni Martin ot 

Dragoeşti Brăziiu, ot Stănceşti Staneiul ot Larga 

Stănuţu ot Turbaţi Stanu cu fetorii lui, ot Crasna 

erm. egum. Teofil i popa Vichentie i popa Leontie, 

monah Dorotei i Vasii ot Cărbuneşti Adamu, ot 

Arşii Ilie i sin ego Gheorghe Gramatie, ot Peștişani 

Preda plăiaşul ot Negoești Opriian Gramatic ; și am 

pus şi cu blestem î(n)tracest zapis, cine să va 

ispiti din rudeniile meale şi din neamul mieu a
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spargerea această pomană a mea să fie blestemat 
și afurisit de Vladica Hs. şi de Maica Preacista și 
de 318 ije va Nichei.“.... 

XXĂXII 
. 1149 Mari 9, Copăciousa. Stan Lulea din Copăcioasa și cu fit 
-săi se vând lui Stan Cupeţul cu moşia lor drept 9: ughi. 

(Arh. Statului mănăs. Bistriţa XXXI, 5). 

„...p„cum Să s(e) știe că mam vândut dumnelui) 
cu toț fitorii mei şi cu totă, moşiia mea cât 
mi se va aleage de î(n) sat den Copătosa de preste! 
tot hotarul de î(n) câmpu de î(n) padure de in) 
ap(ă) cu plaiu de vie î(n) deal cu loe de eas(â) î(n)! 
sălişie cu vad de moră ce mi să va aleage par- 
tea mea de î(n) hotar pân î(n) botar î(n)sa fitorii 
mie(i) pre rume Vlaicul şi nu mam vândut de vro 
nevoe ci mam vândul de a mea bun voe şi cu 
ştir(e)a tuturor megiiaşilor toata pre ban(i) gata 
ugh. 9'/, şi mărturie atunci cându mam vândut . 
mulți omeni buni de î(m)prejurul locului, Dănuţ 
ot Copătoasa şi Pana şi Radul și Dragomir și Alexă 
de în) Crasna Lupul post. și ban(i) miau dat î(n) 
cas(a) Voicului î(n) Copatoasa . , . . 

XXXIII 
„1449 last 26. Rudele lui Socol după moartea lui îşi împart moşiile de moştenire ale lui şi ale lui Căzan. 

7 Cum să s știe că nem strânsu noi rudele: 
lu Socolu toţ după moartea lu Socol ŞI am S0- 
cotit datoriia ce a căzut după mortea lu Cazan, 
ce am secotit să plătim datorie cu Baia, iar alte 
moşii sa le împărțimu, ce am datu Ștefăneştii lu: 
Dumitru şi Stanciului cu rumânii câț sa vor alege 
de pre acel locu şi am dat Vlădutui partea lu Căzan 
den Ciupercen(i) câta sa va alege, şi am datu par- tea lu Căzan den Alunu lu Dumilru şi lu Stan și.



Stanciului să l(e) ţie acesle moșii ceneş cu frătiia 
lui ce nem socotit şi nem (in)voitu şi nem înpar- 
titlu aceste moșii de a nostră buna) voe și amu 
facutu aceslu zapis să ne fie de marile) eredți)nţă 
și mărturie Mitrea slugerul ot Mih(a)eşti, To- 

duru logfi oi Slaviteşi(i) şi popa Udreşi(e) şi Fi- 

lip ot Ştefaneşi() şi alții mulţi câţi) îş vor pune 

mâinile mai jos și pentru credința nem pus de- 

getelte) tot(i) mai jos pecel(i) nuc mâna maprie Ann 

&s gar tapms, (seris luna Marlie zile 26, în anul 7149). 

XXĂIV 
7150 Noembre 15 (Izvoare). Pârvul din Izvoare se împrumulă 

la Pârvul Armaşul din Drăguieni cu 12% ughi cu cundițiun» că dacă 

nu va plaii banii la zi să pearda moşia diu Budieni. 

(Muzeul Gorjului No. 140). 

+ Adeca eu Pârvul ol Izvor şi cu fitorii miei 

serisam şi mărturisescu cu acesla al nostru zapis 

cum să fie de mare credinţi la mâna Pârvului Ar- 

maşului ot Dragoenii pâutru carea lucru am căzut 

întro nevoe marea pântru ban(i) de mierea că 

nam avul săi duu la mierari, ci mau prinsui 

mierarii de mau băgut în fievea; det cu namuj 

ştiut cem sa fac ce um căzul la Pârvul armaşu 

de au luat ban(i) di la neguţitorii) cu dobândă şi 

miau dat mie de mam platit di la mieranti) şi mi 

iau dat împrumut pâvă la o zi, de vor fii baui la 

zi sa lie împrumut, iar de va treacea de zi sai fie 

ban(i) lu dat(i) prea moşia di la Buden(i) şi să fie 

moşia dată lui în ruplu şi sa pre preatuim moşia 

ce va mai face sam) mai dela) mie Pârvul ar- 

maşul şi miau dat bani) gala ugh(i) 1212 de 

mam plătit de mierari şi când am facut atast(a) 

locme! foslau mulți omen(1)__bun(i) şi bogrii. mar- 

turie anume Drăghiciu post. ot Dragoeu(i) i Preda 

ot Cop(a)toasa i Gligul oL Petrești, lon ol Piş- 

teşti i Aughelu ot Viezuri, şi am scrisu cu Preda 

Surele şi Izvoade VI. 
3
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log. şi inium pus zioa la lâsatul săcului de Paști şi 
“pentru mai marea credinte miam pus degetul în 
“locu de pecei(e) şi ce va mai da am sat loc 
mai josu să s scrie în zapis imui sus de peceti. 
nn meua noem, îi Ane aB(7) tapu (scris luna Noembre 
25 zile, anul 1150). 

XXĂV 
1:50 Ianuarie 8, Târgovişte. Matei Vodă confirmă schitului 

Crasna stăpânire peste mai multe cumpărături în Buzeşti, Crasnu, 
în sumă de 2955 aspri şi o vacă mare. 

(Ac. Rom. Mss. 2083 fil. 237, 238, Schitul Cuasna). 

„pa să fie sf. manăstiri moşie în Buzești ot 
sud. Gorj însă o livadie locul ce se chiama Padina 

" Breajuului doao falci de loc precum leau fost cum- 
părat chir “Teofil care au fost «gumen la sf. mă- 
năstire Crasna de la Stan Puescul din sat din Bu- 

„Zeşti în 200 aspri şi iar au mai cumpărat egum. 
Teotil de la Stan fetorul Lupului Cotoroga din Bu- 

“zeşti iar 4 Padina Obreajenului 2 falci i pol de 
loc za aspri 250 şi de la Stan iară unu locu de 
către Corni de către viia Moşcului za aspri 100 şi 
de la Lupul alt loc 3 falci sij. una de la labălchi 
za aspri 350 şi de la Stanciul Bughian un loc îln) 
Jarişte za aspri 100 și alt loe iară de la Stanciul 
lu Bughian supt coastă preste apa lângă Sceoruş 

„za aspri 140, şi iar de la Stanciul Bughian o liva- 
die i(0) lazul Miclei za aspri 115; şi iară: au mai 
cumparat egum. Teofil 1 loc î(n) dealul de la Hamza 
cel bătrin din Crasna drept o vacă, iar Hamza celu 
batrân el i(njea au fost cumpărat acest loc de la 
Imupul Cotoroagai drept o vacă mare şi iar de la 
Cotoroga o vie bătrână za aspri 160 şi de la Lupul 
Moscul 1 loc î(n) Bârne toate locurile aceaste au 
fosi partea lui şi sau dat za aspri. 340 și iară de 
la Cotoroga 2 locurţi) î(n)sa un loc de vie la vale 
iar alt loc î(n) Bârne za aspri 200, si iară au mai 
cumpăral egum. Teofil de la Diiculu fetorul Moghii



din Buzești partea lui de moșienire toată î(n)să din 

teiul Pueştilor şi din teiul Moghii de peste lot ho- 

tarul, din cămpu, din pădure şi din apa de peste 

tot câtu să va uleage za aspri 1000. precum aceaste 

mai susu ocine şi dealnita şi locar(i) şi falei de lo» 

cur(i) leau fost cempărat egum. Teofilu de la aceşti 

mai sus numiţi oameni îot ru Dani sf. mănăstiri 

Crasnei, ca sa fie sf. mănăstiri de î(u)tarire şi caă- 

lugarilor de brana, iară furicitilor ctilori şi nouo 

vecinică pomenire, şi au vândut aceşti oameni ce 

seriu mai susu din Buzeşti ale lor de mostenire 

Jocur(i) sf. manastiri Crasnei de bună voe de ni- 

min(i) nesiliţi şi cu zapise de la mâna loru de rân- 

zare cu multi oamen(i) buni şi preoți marlurii serise 

în zapis, care au fost la tocmeala lor, anume popa 

Stan din Sacelu i popa Slănislav din Crasna i Onu 

şi Lupul div Sărbeşti ple) Olt şi Lupu ot Arsești 

şi lie și catugări din sf. manastire Dionisie ierom. 

Doroteiu erom. i Vichentie ierom. i Vasilie ierom. 

si Leontie erom. şi de ceialalți preoți şi oumeii 

care au fost funaş de acolo. Şi iar să fie sf. mâ- 

măstiri Crasna ocină în Crasna î(n)să 7 funii partea 

lui Hamza celui batrânu din Crasna toată de peste 

40t hotarul veri câtă să va aleage pentruca această 

moşie ce scrie mai susu, el o au dat şi o au în- 

«hioat Hamza celu bătrân din Crasna la sf. maă- 

pă stiri Crasna penlru pomana şi pentru suflelulu 

lui acum în zilele Domnii meal(e) itu)că fiud elucu 

viaţă si sănatos sai fie lui vea&nica pomenire şi 

mănăstirii de hrană cu zapis de la mâna lui Şi ati 

venit insuşi Hamza celu bătrân din Crasva îuaiblea 

Domnii meale î(n) divanul celu mare şi înuaintea 

tuturor boerilor şi au inchinat. atasta moșie din 

Crasna partea lui la sf. măvăstire unde săi zacâ 

şi oasele lui şi au facut şi carte domnească de sta- 

pânire sf. mănăstiri din Crasna, ca sai fie moşie. 

nive în veacu. Şi au fost la aşezămintul acesta şi
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nepolii lui, Crăsnari toţi şi nici unul nu sau scu= 
lalu să zică că iaste moşia lor, iară Hamza celu 
batrâu, el i(n)ca nau avut sa le dea lor nimica ci 
au dato sf. manastiri săi fie pomană şi au făcut 
lu st. mănăstire îi(n)ca şi altu zapis la moartea lui, 
cu mure blestem cu mulți oameni buni şi preoți 
mărturie şi cari sau î(n)lâmplat la moartea lui și 
au scris şi numele în zapis, din Corbi Martin şi: 
din Drâgveşti Bârzea, şi dinn Slăuceşti Staneiul, i 
din Crasna ermonah Teofil egumen i erm. Vicheo-. 
tie i popa Gheorghie i erm. Doroteiu şi Vasilie + 
din Carbuneşti Adam şi din Areşaşti Ilie şi fetorii 
Gramei şi din Peşteşuni Preda, i din Negrești Oprea; 
al Gramei şi au fost şi nepoiii batrânului Hamza, 
iupul şi lonu i Tudor, i popa Stan din Crasna la 
moartea lui şi au pus bătrânul Hamza şi blestem 
asupra rudelor lui, ori cari va strica această po-- 
meună şi inila dup(ă) moartea lui, acela să fie bles-. 
lemat şi analema de 318 varinţi de la Nicheia și 
să suba parle cu Iuda şi cu Ariia la un loc, amin.. 
Pentru aceia amu dalu Domniia mea sf. mănăstiri 
Crasna, ca să fie aceaste locuri şi ocine din Bu- 
zăşti şi din Crasna moştenire ohaboice i(n)tru îa-: 
tărire iara ctitorilor veaănică pomenire, de nimeni 
esupuse după zisa Domnii meale și utast(3) şi mărturii am pus dombiia mea Pau Dragomir veb 
Banu Craiovescul i pan Dumitru Dudescul vel vor- 
nic i Pan Radul vel log. i Stroe vel vistier i Preda 
vel spâlar i Socol clucear i Dumilraşco stolnic i 
adu comis i Marcul pah. i Costandin post, şi au 
scris eu Dumitru log. iu scaunul Tărgovişlei.



XXXVI 
7130 Iunuarie 18.--- Matei Vodă dă volnicie lui Stoica din Ur- 

sani ca să apuce pe Cârlig tot deacole. cu carte şi om domneste, 

ca să-i plătească o iapă şi 200 bani dați pentru bir. 

+ Maărin îmi It MaTen ÎR&EpaB BOEROAA H TES, AdBAT 

mei ce nskbamie reami. (Cu mila lui Dumnezeu, lo 

Matei Basarab Voevod şi Domo, da Domnia me 

această poruncă a Domniei meale) acestui om anu- 

me Stoica | ot Urşani, ca să fie volnie cu adasl(ă) 

carle a Domnii mel(e) și cu sluga Domnii meal(e) 

taia (anume) (loc liber) | să trag(â) pre urălig ot- 

lam (deacolo) să plăleasc(a) o iap(â) şi 200 de bani, 

pentrucă au venit Sloica ! şi Cralig în divan naiu- 

lea Domnii meal(e) de seau pârât de fal(a) pentru 

o -fada ce seau sfadit ! amândoi; det Stoica aşa 

au zis nainlea Domnii meal(e) ca seau sfadit pân- 

tru bir, iar Crâlig au | zis că seau sladit pentru 

nişte moşii; de Domnia mea pie pre unul nam 

crezut ce l(eJam dat | Domnia mea 4 megtijiaşi pre 

răvaşele Domwniei meale anum(e) ot Urşani Ilie i 

liacov i ot [iri | săști Ilie Câinepă i ot Aniniş Ivaşco 

ca să caute şi să. adevereaze cu sufletei(e) lor i 

păntru bir seau sfadit, au pântru moşie, det aceștii) 

4 megli)iașii) ce sâut mai sus scriş(i) au umblat şi 

au |! adevarat cu ale lor suflete cum seau fost sfa- 

dit pentru bir cum seau fost jăfuit Slaico şi | au 

mărturisit aceștţi) 4 megti)iaşi şi naintea ci(n)stitu- 

lui şi credintos dereg(â)toriul Domnii mel(e) | jupan 

Dumitru Dudescul velichii (mare) dvornic, cum sau 

tocmit şi iau înpâcat să întoarcă Cralig | acea iap(ă) 

şi ban(i) 200 Stoicai pântru prad(a) ce au fost pră- 

dat Craălig la Craiuva pre ! Stoica far de lucru. De- 

rept aceia am dat şi domnia mea Sloicăi ca să fie 

volnic cu | cartea Domniei meal(e) şi cu sluga Dom- 

niei meal(e) ce iasie mai sus scris să tragă) pre 

Crâlig saş | întoarcă acea iap(a) şi aceşt(i) bani 

pântrucă au ramas de leage şi au dat acești) me-
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gti)iaşt!) | şi răvaşăle Domniei meal(e) amândoo la 
mâna Stoicăi. Tano aa nker no peu rani ui ne | cam pră 
rekmi nic meua re ni Ani kar spun (intralt chip să nu 
fie după cuvântul Dowmnii mele şi însumi Domnia 
mea a zis. Seris luna lunuarie 18 zile în anul 
1150. 

Monogiama cu roy, Pecetea mijlocie cu luş roş 
î Macri Bir Lu Aare BRoeR, RHSE. IOROHROA Racapas& 
B.R. OVTpBAZE. +apma==Cu mila lui Dumnezeu, lo Matei Voe. 
vod, nr-put ai râposatului Basarab Voevod a! Ungrovlahiei 
1141. Nu este semnătura proprie a Domnului. 

XXXVII 
7150 April 9. Pătru fiul lui Stănilă Sfetuleseu din Albeni vinde Ini Stoica Glodeanu totdeacolo 2 falci de pământ în Albeni 

cu 480 aspri. 
(Din Muzeul Gorjului, 39), 

Y Adec eu Pătru snu Stănilă ot Albeaui Sfe- 
tulescu datlum zupisul mieu la mâna Stoicai Glo- 
deanu ot Albeani precum sa sa şiie că mam tocmit 
cu dânsul de amea bun voe de iam vândut 2 
falci de pamânt în săliştea Albeanilor in bani gata 
450 aspri şi ian vâuduto stalaloare şi ca s liea 
lui moşie u lui şi a tecorilor lui nepol(i) strenepoti 
câi Dimnezeu îi va darui, ŞI când um vâudulo 
fostau mul oameni mărturie, carii mai jos să 
vor iscăli şi pentru mai adevarata credință mam 
iscalit mai jos ca sa să creaze şi imiiam pus şi 
deagetul în luc de peceate. April 9 dui 7150. 

Eu Pătru snu Stanila vânzaloriul 
Eu lovau Parcalubu.— Zbeanghe martur 
Eu Alexe ot Mirosloveani marlur 
Eu Radu Totoi mart. | 
Eu Udrea Lungul ot Albeani martur 
Eu Diaconul Calot(a) ot Popeşi(i) martur 
Eu Costandin Glâcescu marlur 
Eu Dumitraşeo Berevoescu marlur, 

„Si am scris eu popla) Efhtemie :ot Negoeşt(i) 
ŞI mart.
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XXXVIIL 
150 Mui 10, Matei Vodi dă carte de volniri> lui Stoica din 

Urşani ca să-şi întoareă de la Câriig totdsacolo 200 bani, 

i Maârieie Bmisio Iw. Maren BacpaR ROEBOAA rca Ad- 

nam păzmu ci nogsakuie rtamu (cu mila lui Dumnezeu, 

lo Matei Basarab Voevod şi Domn, da Domnia mea 

această porunca a Domniei mele) acestui om pre 

nume Stoica ot Urşau(i) ca să fie volnicu cu atast(a) 

carte | a Domniei meal(e) de să aibâ aş îutoarce- 

rea de la Cârlig deacolea 200 bani | care bani sau 

prădat Stoica pentru o sfadă ce sau sfadit amândoi 

şi sa fie în pat Stoica deacum înnaiole de câtră 

Car | lig pentrucă au venil Stoica ait uaintea Dom: 

niei Meal(e) în Divau i de au spus cum sau sfadit 

amândoi certânduse pentru bir. Dr6 apoi | sau pră- 

dat Stoica pentru acea sfadă ce sau sfadit pentru 

bir cu | Cârligu; iar Cârlig au fostu pârâi cum 

sau sladit pentru nişt(e) | moşie; de& apoi Domniia 

mea îutralt chip nu leam pulut fa& ju ; decal(â) ce 

lea dal 4 megiiaşti) sa caute pentru ce sau sfa- 

dit ; ce(t) ei au înbiat s() au adev(a)rat cum sau 

sfadit pentru biru amân | doi, iar Cârlig au pârât 

întraltu chip şi au prădat pre! Stoica ; de6 Domnia 

mea atunce am aflat cum au fost vina amâudu | 

rora, şi am făcut Domnia mea atunce o carte a 

Domniei wmeal(e) i la mâna Stoicăi săş(i) întoarcă 

jumatate de prad(a) ae la | Cârlig, pentrucă lau 

fost pârât de lau prădat [ar(â) vina ; det alall(e) | 

iau îuturnat, iar 200 bani nu iau mai dat; şi când 

iast(e) acum » el iar să scoal(a) cu pâră şi nul lasă 

în pat, ciiar să apucă pentru | ata sfad(a) ; Dereptu 

aceaia Domniia mea acum am facut şi alta carte 

la mâna Stoicăi să fie volnic săş întoarcă aceai | 

200 bani şi sa fie în bună pat de acum nainte de 

catră | Cârlig, mai mult alt val să nuibă de câtră 

Cârlig ; iar carei va mai | învâlui deacum nainle 

pentru ada sfada, mare certare ! va avea de cătră 

Domnia Mea. Înako Aa wkem i i€ cam peu remi me Alari
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i Ani ar +apu (întralt chip sănu fie, şi însumi Dom- 
nia mea a zis, scris Mai 10 zile în anul 1150). 

Monograma mică, eu cerneala. Pecelea mijlocie apli- 
ceată cu cerneală ; + Macri site Iw Mare Rock. RHS N6- 
KoHHoM Hacapaă K. B. ovrpgank Fapma=Cu mila lui Dumnezeu 
lo Matei Voevod, nepot al răposatului Basarab Voevod, 
Voevod Ungrovlahiei 1633. Nu este semnălura proprie a 
Domnului. 

XXXIX 
7151 August 2, Târgovişte. Matei Vodă confirmă lui Amza Şi Gherghina roşii din Alun (pe atunci de Gorj) stăpânire peste un: rumân anume Mihail fiul lui Viad și nepot al lui Daa Gorun din Colibaşi. 
(Muzeul Gorjului No. 34), 

+iMatrise Iw Aare Hacapat RwsgoAa n râu AdRAT PERM cie 
NoReAeHie reumu caSsnm renmu (Cu mila lui Dumnezeu, lo 
Matei Basarab Voevod şi Domn dă Domnia mea această porunca a' Domniei mele slugilor Iomniei mele) Hamza i Gherghina ce sant lu Rosii wm cr wr flavu we cvacree Popa (din sat din Îlun din Judetul Gorj) ca să fie volnit cu atast(a) carte a Dumniei wmeal(e) Şi cu sluga Domnii meal(e) nana (anume) (loc liber) de Săş îa un rumân anume Mih(a)il fetorul lui Vlaq nepot lui Dan Gorun de fecor, de(n) sat den Colibaşi, de la Dumitrasco peh. de(n) Prigorie tetorul Cepleanului, pentruca” acest om Mih(ajil, ce serie mai sus fostau rumân lu Hamza şi Gherghinei de(n) sat de(n) Colibaşi) al lor tumân de moşie, însa mai denainte vream(e) de la părinţii lor ; de& cându au fost acum în zilele Domniei meal(e), iar Mih(a)il fetorul lui Vlad după moartea lalânisău lu Viad el seau sculat de seau vândut tumân lu Dumitraşco peh. făra ştirea lu Hamza, şi a Ghergbinei; de& deac(4) au prinsu stâpânii de veaste iar Hamza şi Gherghina ei au sorocit pre Dumitraşco peh. şi au venit în-
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naintea Domnii meal(e) la divan de seau pârât de 

fata unii cu alalți pentru Mihail ce lau fost cum- 

părat Dumitraşco peh. fară ştirea lu Hamza și a 

Gherghinei şi aşa pâria Duwmitraşco. peh. şi zicea 

în divan cum iau fost mărturisit lui Mih(a)il satul 

Negoeştii cătra Dumitraşco cum îaste Mih(â)il_ju; 
decu_nu e rumân nimenuilea. 

” Imbraceaia Domnia mea am judecat pre drept 

şi pre leage depreun cu toți c(inhsliții dereg(â)- 

torii Domoli meal(e) şi bine am adevarat Domnia 

ea cum au fost Mih(ajilu rumân de moşie a lu 

Hamza şi al Gherghinei ce seau vândut fară ştirea 

lor, iar Dumitraşco peb. el vau avut cu Mihail nic 

o treaba, ce au ramas Hamza pre Dumitraşeo peh. 

de judecata denaintea Domnii meal(e) de în divan, 

sa se apuce Dumitrașco peh. de mărturii, carii au 

fost mauturisit de Mih(a)il că nu iaste rumân, ce 

iasle om slobod săş ia banii de va avea vreo 

maărlurie, iar Hamza şi Gherghina ei să fie volniă 

de săş ia pre Mihâ)il rumâuul de la  Dunnitraşco 

peh. sâ şil ducă cu tot ce va aveă la casa lor şi 

de cătră nimenilea opreal, să naib, că as(a) am | 

judecat Domnia mea nuas Aa uher. ne cam pet regat 

ue denzaar awr. S Tparoguipe Acta reT Ă An CpEA, 

gar -Fapua (inlralt chip să Du fie, şi însuşi Domnia 

mea am zis. a scris Lepădat log. în Târgovişte 

luna Aug. 2 zile, Mercuri, în abul 7151). 

Monograma mică cu roșu. Pecete aplicată cu tuş ne- 

cileață. Nu este semnâlura proprie a Domnului, 

XL 

1159 Noemb. 23.—Răvaş domnesc pentru judecata dintre Stan- 

ciul și Danciul log. Pârăianul pentru moşie în Baia de fer. 

* (Muzeul Gorjului No. 80). 

+ ao. karrseuin (Aici jurătorii) Sluuciului nonat 

(anume) ot Miloste Pârvul al Raduţului i ot Bă- 

leși(!) Zahariia i Slanciul Petrişean otlanm 1 ot Grec
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Pâvvul i ot Miloste Stanciul i ot Poen(i) Ilie Sitea 
ca să jure de cătră Danciul log. cum că nu iau 
vândut însă partea lui de otnă făr de altor fraţ 
den sat den Baia, derepl 750 de ban(i) gată, ce 
iau dat împrumut, de cum vor afla cu ale lor su- 
flete, şi zioa la Paşti să jure la seaun la Craiuova 
i Simiou vi(orii) portar mie neem. fr Ane aa. +apuR. 

Monograma mică. Pecelea mijlocie aplicată, puţin ci- 
teața. Nu este semnătura proprie a Domnului. 

XLI 
„1152 April 8. Stan şi Zahariia fii lui Bălan din Săcel vind 

popii Ciucur tot deacalo un vad de moară în hotarul Loleştilor. 
(Muzeul Gorjului No. 37). 

_TAdec eu Stan şi Zaharie fitori lu Balan 
di(n) Secelu  scriemu şi mărturisim cu zapis nos- 
tru ca se fie de mare credințe la mâna popii Gucur 
de(u) Secel cum sa se ştie că emu v(â)udul u(n) 
vad de moră în hotarul Loleştilor, vadul lu Bă- 
lin care vad au fost râscumpărat moşumeu Stan 
de la Lațnea Spahiul de Secel fara alți frați de- 
replu bani gut(a) 700 şi ubroc de grâu dereptu 
Dani gata 60 și adălmaş vedre za vin 3; şi 
am v(â)ndut noi acest vad de moră de a nos: 
tra bună voe şi cu ştire tuturoru megieşiloru din 
sat se fie popei moşie moştiu şi ficorilor lui și 
nepoţilo: în vecu eră de se va. ridica cineva de(n) 
o(a)menii noşi(r)i să. scoță pre popa dintracel. vadu 
de moră să fie volnicu cu zapis(u)lu nostru se ne 
tie mo(ar)a popa şi m(a)turie de(n) Loleşti Slan 
Ţenche cu fitori lui anume Lupul i Pirte i Stan- 
cul i Crăcun fitorul lu Danae i Pudur cu fiori lui 
anume Dragomir i Vasii i Lupul i Patru i Sava fi- 
cori lu Dragomir Magâle i Radul Darabantului de(n). 
Secel Vasilie și Radul fetorii lu Voico i Albul de(n) 
Carpeniş Udrea al vatăhului, Stancul de(n) Corbă-
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sur(i) Dragomir de(u) Purceleni Sloica al Mogăi şi 
am scris zapis(u)lu eu popa Stan fitur(u)lu lu Vlad 
Dauul de(u) Secel și pinlru credința neamu pus de- 
getel(e) pecete nuc aeen, Supua Anu î tzakr fapnE (SCris 
luna Aprilie zile 3, în anul 7152. 

+ Eu Stau, + Eu Zaharia 

„Acestu zapisu de vânzarea vadului de moar 

fi(i)ndu bun și adevăratu să stăpânească dup(ă) cumu 

să cuprinde în zapis. Martie 11, 1786.* 

Ionilă Crăsnariu Ion Crăz(nariu) 

XLIL 
7152 Maiu 20. Barbu Greben din Şipot vinde postelnicului 

Drăghici din Poiana fratele Banului Barbu din Poiana o jumătate 

funie de moşie în Şipot cu îl ughi. 
(Arh. Statului, imiăn. Polovrari III, 3), 

+ Adec eu Barbul lu Greben din Șipot scris: 

am | zapisul mieu ca să [ie de mare credințe lal 

mâna postealnicului Draghit ot Poian fralele ! Bar- 

bului ot ZPoian cum sa sâ știe câ iam vândut] 

dumvealui o jumătate de funie de moşie | din Şipot 

însa din funia Moreasca dreptu i bani gata ughii) 

1, iar ceaia jumatate | de funie am î(n)partit-o eu 

Solomon din | Caveşt sa lie el jumalale și eu | 

altă jum(a)tale şi am vândut-o postealnicului | Dră- 

ghici sâi fie moşie și ohamnic(ă) şi am vâudut | cu 

ştirea megaşilor din satu să ție peste tot hotarul 

şi marturie |.din sat popa Stan şi popa Dragomir 

şi | Prâneci şi Drulea dia SŞipot şi tutu | ror mega- 

şilor dinprejurul locului şi | pentru credinţa neam 

pusu deugetele ca s ereaz(a) | pis popa Slan mest 

Mai 20 uni leat 7152. | 

+ Popa Dragomir, + Prâneat, ţDrulea ot Şipot



XLIUI 
1152 Iulie LO Bucuresti. Matei Voda confirmă lui Pâcvul ar- “maşul şi fiilor săi stâpâuire în Drăgveni peste '/. din jumătate de -sal de moştenire, 
(Din Muzeul Gorjului No. 144). 

T Datau Domnia lui atast(ă) porunca a Domaii 
lui Pârvului Arm(aşul) din Dragoeni sud Gorj fior 
lui Stau Blaj și cu fitorii lui cât  Dumnezu i va 
da ca să le fie lor o moșie în Dragoiani, însă din 
jumătat(e) de sat din D:ăgoeni al treilea loc de 
peste tot hataru pentrucă au fost a lor inoştenire 
veache dinainte vreme, iar când au fost în zilel(e) 
răposatului Mihail Vod, iar Stan Blaj tatal Pâr- vului Armaş) el sau fost înfrățit cu Barbul cliut. 
din Rugi şi au fost dat Stan Blaj Barbului eliut. 0 dealnit în Dragoeni iar Barbul clu€. el încă „pentru înfrățire au dăruit pe Slau Blaj cu un cal, iar apoi dup acea înfrățire au fost vândut Stan Blaj Barbului cliug, din vartea lui de mo- şie din  Dragoen(i) jumătate, moşie făr rumâni, iar jumâlat(e) au fost lasat-o ficorilor lui ca să le lie de moştenire, şi tot au fost ca uişle oameni tu bună pu& pa moşiia lor, iar când au fost în zi- lel(e) lui Gavril Voq după moartea lui Stan Blaj tatai Pârvului arm(aş), iar jupaneas Dumitra a Burbului cliuă, cu fiisa Marga i Negruşa şi cu gi: ueresău Brail(a) i Dragomir arm(aş) ei sau scula de sau pus în spinarea Pârvului art. ca săl rumă unească cu sila zicând ca iau vândut tatasâu Slan Blaj moşiia cu toț rumâni Barbutui cliu€. şi sau pârât de fața; îutraceia Gavril Voda Domniia luiţ au câulat şi au judecat pe direptate şi pe leage; lui Dumnezau cu iol divanul Domnii lui şi nau gă-i sit pe Stan Biaj scris rum(â)uu în cărțile lui, Mihail Vod de cumpar(a)tur ale Barbului eliuc. făr numai moşia din Drăgoeni din înfrățire i, „le cumpăârătură ; det au fost rămas alunta jupâ- 
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peas Dowmilra şi cu ginerisău de leage şi de ju- 
decat precum văzu Dumniia lui şi cartea lui Ga- 
viil Vodă de pâră şi de ramas la mâna stugii Dom- 
ii lui Pârvul arm., de când au fost cursul anilor: 

1198 şi de atunta tot au fost Pârvul arm. ca um 

om în bun pat, iar când au fost în zilele Dom- 
nii lui dacă au rămas moşiia Barbului cliut. pe 

sama lui Dumilraşco cliu& Spinean însă jumă- 

tate de sat din Dragoeni car(e) au fost luato cu 

pâra de la Marga i Negruşa fetelte) jupânes)ii) Du-. 

m(i)trii şi al Barbului cliu€. pentru un sat ul lor 

auum(e) Ponorâlul, el vrea să bag acolo în Dră- 

goeni pe jup. Dumitru slug. Filişan să cum per(e) 

de la dânsul, iar Parvul arm. văzând aşa fi(i)n 

moştenir(e) lui nau îngaduit sa las(e) să o cumpere 

alți oameni strein(i) ci au facut cum au pulut şi au 

rascumpărat moşiia de catră Duwmitraşco cliu6. de 

au dat oi 50 şi bani gala 1000 precum au văzut. 

Doimbiia lui i zapisul de la mâna Morgăi şi a Ne. 

gruşii i a litor(ilor ei Stoica post. i Draghi€ i Mi- 

hul i Barbul fitor(ii) lui Dragomir arm., la mâna 

Parvului arm. de răscumpărar(ea) moșii. După aceia 

ei decâ au răscumpărat Pârvul arm., moşiia lui din 

Drăgoeni de catră Dumilraşco cliuc. sau sculat Stoica. 

post. i Dragh&. i Barbul i Mibul cu pâră ca s& 

Jeapede oile şi bani Pârvului arm., înapoi şi să ia 

moşiia de la mâna lui şi săl rumță)nească şi mergând 

iunaint(ea) Domnii lui în divanul cel mare şi sau .pâ- 

vât de fat, întraceia Domniia lui au judecat şi au. 

căutat pe direptal(e) şi pe Jeage lui Dumnezău din-- 

preun cu tot diregator(i) Domnii lui şi au dat Domniia 

lui slugții) Domnii Iui Pârvului arm. ca să aiba a ti: 

nea moşiia lui din Dragoeni cu bun pat precuni au: 

fost răscumpărato de calră Dumitraşro cliut. şi să 

fie un om în bun pat de cătra fitor(ii) aceştei ju- 

pânes(e) ce sau uumit mai sus, pentrucă lui să cade- 

a răscumpăra moşiia tătânesău Stan Blaj, iar nu:
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alți și au fost ramas Stoica post. Drăghit, Barbul, 
Mihul toţ(i) de leage și de judecat(a) dinaintea Dom- 
uii lui din divan cu mai multa raba ŞI lucra cu 

„Pârvu! arin. suu cu f: cor(ii) lui sau cu moşiia lui 
să nu uibâ, ci săi fie lui moștenir(e) ohamni€ fe- 
tor(i), nepot(i) i strănepot(i) în ve€. lata) şi mar: 
turiile Domnii lui pan Barbul vel Ban i jup. Dra- 
gomir vel vorn. i jup. Rudean vel log. Stroe vel 
vist. i Preda spăt. i Dumitraşco stol. i Radu eo- 
anis, Drăgoşiu post. i jup. Costandin post. mare. 
ispr. vel log. Dumitru care au scris în şeaunul 
curții în Bucureşti la Iulie 10 leat 7152. 
. De pre Săibie s'au scos pre limba rumănească acum da Oet. 1! leat 1734. 

XLIV 
„___ 7152 Iulie 24. Matei Vodă dă poruncă logofătului Danciul Pi- “xăianul diu Mileşti ea să-şi ia banii înapoi de la Vlad Bârsescul, de “Oarece nu era vulnic să cumpere de lu acesta partea de moşie din “Baia de fer a lni Socol. 

(Muzeul Gorjului). 

î Matrie Baie Iw Aameto  Hacapa ROEROA, H Penn m- 
mer regmu (cu mila lui Dumnezeu, lo Mateiu Basa- 
ab Voevod şi Domn serie Domnia mea) ție Dan- 

ciule log. de Mileşii catra acastaţ - dau în ştire Domnia nea ca aicea naintea Domniei meale avutau pâră Stanciul şi Zaharia de fat vainlea Domniei meal(e) cu Vlad Barsescul pentru moşiia de Baia partea lu Socol, carea vâudut Vladul ție şi nai 
“avut treaba acol sa cumperi, că suntu ei mai 
Volni€ a cumpăra. Drept aceia în vrem(e) ce vet vedea atasta carte a Doimnii meal(e)- şi slug(a) Domnii meal(e) nena (anume) (loc liber) portar, lar tu să cauti saţ iei banii îndârăt, nunumai de atasta, ce din tal(ă) ca sa trage, dar de moşul lor; alt val sa nui mai porți. Adastaţ gră- “esec Domnia mea HHaRO AankeT no pru rea H Cam pri
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regmn. nuc sa RA t3puk (intralt chip să nu fie după 
zisa Domniei meale şi însumi Domnia mea am zis. 

Scris lulie 24, 71159). 

Monogramă mică cu roşu. Pecete imijlocie neciteută 
Na e semnătura Domnului. 

„XLV 
7153 Noemb. 13 (Voiteşti). Florea SŞutul din Voileşii dărucşte 

smănăstirei Crasna părţile ei de moşie din Voiteşti, Gruiu şi Larga. 
(Ac. Rom. 'Mss. No, 2083 (Schitul Crasnu) fila 238 

Adeca eu Florea sin Şuţul ot Yoiteşti scrisam 

zapisul mieu ca să [ie de credința la sf. mănăstire 

Crasna ve iaste hramulu sf. Nicolae şi iaste egu- 

menulu Dionisie deci eu Florea mamu închinat cu 

ocina mea la sf. mănastire cu toata pre unde voiu 

avea, î(0)sa dn Voitești am închinat ocina Loală 

“câta iaste partea mea peste tot hotarul de 4 

câmpu den pădure, din apă, tin vii, din muule; 

iaru am mai închinat ocina den Grui, toata partea 

nea ce amu eu Florea preste tot hotarul din câmpu, 

- din pădure, din apă cu vad de moară, 'si cu plai 

de vie ce iaste partea mea, şi iar am mai închinat 

ocina mea eu Florea den sat din Larga, iaru preste 

tot hotarulu din câmpu din pădure din apă cu vad 

de moară şi cu plai de vie, deci eu Florea am în- 

chinat la sf. manastire la Crasna din buna voia 

mea fară nici o sila, ca sim serie moşi miei şi 

părinţii miei şi pre mine şi pre sulul mieu, că fe- 

tor nam avul din oasele meule, deci am datu a- 

ceaste. moşii la sf. manăslire ca să mă miluiască 

pana voiu fi cu suflet şi la moarte încă să mă po- 

meanească de la sf. manastire şi amu lualu eu 

Florea pre păr. egum. Dionisie să fie volnic să 

meargă la Domnie cu acest zapis săş facă carti de 

aşie pre aceasle moşii ce seriem mai sus și acestu; 

zapisu lamu scrisu eu de bună voia mea ca să să' 

crează şi la Domnie..și la megiași dinprejurul aces-
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tor moşii din sus şi din jos și am pusu şi blestemu 
cine să va ispili den oameni miei, au maăcar'ce 
omu va li să spargă aceasla tocimeală a mea sau 
să calce această tocmealăa, acela omu să fie bles- 
temat de Vladica Isus [su şi de 318 otel ce li: 
cuesc te es Nichei. Aceasta am scris și marturi- 
sescu cu sufletul mieu și pentru credință miam pusu 
degetul îi) loc de pecete. 

Eu Florea 
ot Crasna Ionu i biat ego Lupul marturie. 

popa Dumitru mart. Eu Vlad, Eu Slan; ot Stau- 
cești Dumitru, ot Buzești Lupul, Eu Nicola Tango- 
nescu, Stan Beşlelie, Stan ot Cârpeniş. 

XLVI 
, 1153 Decembrie 8. Matei Vodă confirmă lui Fillp fiul lui Stau- ciul dia Baia de fer stăpânire peste nişte ţigănci pe care jupăneasa Antoana din Slăviteşti susținea că lear fi cumpărat de la un loan călugărul din Bârseşti (Vâlcea), 

(Muzeul Gorjului No. 81). 

f Macri Biz Iw Aareu HacpaR  ROEROAA 1 rez Ad- 
RAT FERAW cie noReacnie retmu caSr rca (cu mila lui 
Dumnezeu, lo Matei Basarab Voevod și Domu, dă 
Domnia mea aceasta poruncă a Domniei mele slu: 
gii Domniei mele) Filip fecorul Stanciului de la Bae, 
ca să aib(a) aş ținea o țigancă anume Dragua cu fetele ei cu bun pat, care țigane(â) ce au fostu de mo: 
şie ale vârusau lu Socol, iar dup aceaia acum 
leau aflat la jup(â)ueasă Antona din Slaviteșt(!), şi au venit de seau pârât de faţ cu Anlona naintea 
Domni(i) meal(e) și aşa pârâia  Autoua şi zicea nă- intea Domni(i) meal(e) cum leau cumpărat încă mat dinainte vream(e) de lu Ioan călugărul din Bârsăşii, 
direplu aceaia Domnia mea am căutat şi am jude- cat cu tot divanul şi am dat lu Filip săș ia aceasle țigance sa le ţie cu bun pac, că sintu ale lui de 
MoOȘIe, iar Antona săş caute vânzăloriul pre loan calugarul, că au ramas Antona de lege şi de jude:
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cat din divan, cum mai mult treaba şi meteahk 
(amestec) sa n'aib(a) cu aceste. țigance inane Aa uber 
nopeu regi i je cam peu regaţi. nic A Î Ani Fapnr (într alt 
chip să nu fie dupa cuvântul Doniniei mele şi în- 
suși Domnia mea a zis, scris Dec. 8 zile. 

Monograma mică. Pecete mică neciteată. Semnătura 
proprie a Domnului. 

XLVII 
7153 Mai 3. Maltei Vodă dă volnicie lui Hamza fratele lui 

Proda din lazer (Vâlcea) ea să stăpânească toată partea mumei sale 
Muşa. 

(Academia Romănă, XCVI, 28). 

+ Matrite si Ii Maren Bacapaă EOEROA, H rânz. AaRAT 

reRMn cis nok'kaenie TEMA | W ROM ua nonM XAM3A Bpar 

IpeArn cub :xSnaunueg MSurză Ry natuii, Ipeacu 5 TĂ3ea 0 căa, | 

[Cu mila lui Dumnezeu lo Mateiu Basarab Voevod 

şi Domn da Domnia mea aceaslă poruocă a Dum: 
niei mele acestui om anume Haiza fratele lui Proda 
[iul jupânitei Muşa jupânita lui Preda din azer din 
judetul (Vâlcea)] ca sa hie volnic cuacasta carte a 
Domnii meale de să ţie toată partea mânesa ju= 
pâ. ueasei Muşai den sut den Ungurel ot Gorjal 
cu tot venitul vare cât se va aleage j pentrucă au 
venil Hamza naintea Donmii meal(e) m divan de au 
arălal zapisul mânesu | jupâneasei Muşai cu mare . 
blastem cum iau lăsat lui parlea ei den Ungurel 
loată | presle tot hotarul pentru căt o au căutat 
fiiu sau Hamza la vreme de boală şi | ia nevoia ri 
pân la moarte, că au avul 4 fetori, ci unul 
denbânşii anumte) Prodea | a murit iar doi fecori 
ai ei anumite) Persul, lvancea ei au trecut muntele 
şi au facuti mulle rautăţi încă den zilele) raposa- 
tului Radului Voevod. şi de atunce pân acum ! tot 
au tinut Hamza “acea moșie cu pat, şi au tras mulle 
nevoi şi și dajdi d domnești ! pentru dânsa ; iar când uu 
foslu aCutii în î7ile (e) Domnii meal(e) sau sculat 

Surele şi izvoade VI - 4
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giverii Prodei | den lazer anum(e) Popa Tudor şi 
Drag i llumza şi Papa ca să ia de la Humza ju 
m(ă)tate dintra ! cast moşie ce ia dat mumăsa 
den Ungurel şi zic câ au vâvdut mum(a)sa jupâ-: 
neasa Muşa | Vladului din Bibeşti un copil de țigan 
anuum(e) Bobaiu în zilele Radului Voevod şi nau | 
avul treabă, iar ea sau fostu pârât atuuce cu aceşti 
gineri şi iau rămas să fie | vândut Vladului den 
Bibeşti, că au fostu şi Prodea feoru ei şi au fostu 
și tigu | nul ei; dirept aceaia şi Domnia lui încă au 
judecat şi au dal tot lui Humza ca să ţie | moşiea 
den Ungurel cum i o au fostu lăsat masa la moar- 
tea ei şi tot o au ţinut cu pa&; iar cand au foslu 
acum iară sau sculat ginerii Prode cu pâră cu un 
zapis al jupâneasai Mușai mumia lui Hamza, ce au 
fostu facut cu asupriciuni şi cu | înşalăciune și den 
legătură încă în zilele Radului- Voda şi au sorocit 
pre | Hamza, de Hamza el au venit la sorocu ca 
sa stea de tată naihtea Domnii meal(e) cu aceşti) | 
gineri ai Prodei ; det ei to/ lau purtat cu cuvântu | 
den zi în zi de au şăzut d | săptămâni şi la di.! 
van de faţ tot nau vrut să vie ci au fugit! 
acasă. Întraceaia | Domnia mea am facut lui Hamza 
ŞI a doua carte a Domnii meal(e) ca săş ție mo- 
şila ( den Ungurel cum i o eu lasat mumaăsa Musa 
cu bun pac, pentrucă au ramas ginerii | Prodei 
de leage și sa fie volnie Hamza cu sluga Domnii 
meale anum(:) (loc liber) sa aibă a luoarea de la 
ginerii Prodei acel zapis ce au fost facut cu Înşă- 
lă | ciune şi săş întoarca de la popa Tudor vad, 
ce i leau luoat fară direp ; tate şi de catra nimeu(i) 
opreal să uaiba, ca cin(e) sa va ispiti a mai fat 
vrun val rea scâr | ba va petrea& de catra Domnia 
mea i i€ Cam pei rekmu. nunc Mat î Anu a('5)r Fapur (Şi În- 
sumi Domnia mea um zis, scris Mai 3 zile, anul 1153). 

Monograma cu chinovar roş. Pecete cu tuş. Nu este semnătura Domnului. ”
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XVIII 
, 715% Noembri 11 Craiova. Stanciul şi Dumitru cn fiilor din 
Baia de fer dau zapis lui Oprea şi lui Ivan fiii lui Lon şi nepoţii Miiii 
din Baia de fer cum că s'au răscumpărat din vumânie, cu 2U ughi, 

(Muzeul Gorjului doc. 82). 

7 Adecă eu Sianciul și eu Dumitru și cu fetorii 
noştri “anumea filip Aprod(u)l i Dima ot Baia: de 
fieru, scrisam zapisul nostru să fie de marea cre- 
d()nţa la mâna Oprii şi a lu lvan fetorii lu lon 
vepoţii Medii ot Buia de feru cum să se şlie ca 
neau fostu rumâni de moşie de în Bie, de& ucum 
noi dam judecitu de a noastră bună voce şi fără 
de nici o sillă) cu ştirea tuturor fraților noştri 
ca să fie slobozi în vecu ei şi fecorii lur câți Dum- 
nezeu le va da şi tam scumpărat dereptu ugh 20 
şi de va vea cineva vrea pâra, sa aibă a se pâră 
cu noi, iar cu ei să naibă nimen nici o treabă ci 

să fie slobozi; iar de ne va ramâne cineva prea 
noi să aveam a da alţii rumâni pentru rumâni şi 
cându neam locmitu fostau marturie părintele popa 
Stauciul clisiiarul de la bes(e)reca domnescă ot Cra- 
iova, i pop Lupul oltam i Strațimirul vălah isprav- 
nicul scaunullu)i Craiovei i Radul lu Mateiu suu 
Giura ot Babrova i Mihalcea i lon parcalabul aceş- 
t(ia) sântu de in Craiova şi de în Başcov Pârvul, 
şi seau scris zapisul în casa lu lane Soroiul ot Cra- 
iova şi pentru credinta pusam şi perețile nuc non, 
Ai AH a(k)r +apua (seris Noembre 11 zile, anul 7î54). 

+ Stanciul, + Dumitru, ț Filip, Dima, T lane, 
A Stratimir. 

XLIX 
115& Ma: 28. Matei Vodă confirmă lui Stanciul şi fiului său 

Filip din Baia de fer stăpânire peste jumătate din moşia lui Radul 
“Tecuci şi cu un rumân, de cumpâratură. 

(Muzeul Gorjului, doc. 42. 

+ Macri BX. Iw Marin acapaB BOEROAA H TEN AAEAT 

mâemu cir nogeaknie rekamn cavr râemu (Cu mila lui Dum-



nezeu. lo Maltei Basarab Voevod și Dome da Dom- 
uia mea această porunca a Domnii mele slugii 
Domnii mele) Staneiul eu fiiusău Filip ot Bae ca 
să fie volnic cu atasta carte a Domni meal(e) de 
sa iie partea de moşie a Radului fetorul lui Tecu& 
din partea lui Tecu& jumatai(e) Şi cu un rumânu 
anum(e) Drag(m)ir Ciuciul, penirueă acest rumân 
lau fost dat unchisau Predei clu din Braseşti, iar 
Preda Brasescul el a fost vândut Danciului log. eu, 
partea de moşie, când sau vândut şi alte parti, iar 
când au fost acum, iar Istratie cu Hamza ei au 
venit cu pâra de sau pârât de faţ naintea Dumni 
meal(e) cu Filip Şi aşa pârâiia Istratie cu Hamza 
diu Alun cum că lau vândut Soviţa cumnala lui 
Istratie fameaia lu Dumitru lu Hamza dia Alun. 
Dirept aceiaia Domnia mea am cautat ŞI am jude- 
cat cu tot divanul și am dat Domnniia mea cum au 
fost vândul Predei clu. mai nainte vream(e), iar. Preda clu, el lau fost vândut Danciului log., iar: după uceaia Filip el au fost întorsu banii Dauciului: 
log. prea atast moşie, când au fost intorsu şi pre. cealea moşie. De am dat Dowmniia mea lu Filip săș ție pre ce au ţiinut Daneiul log. preste tot cum 
leau rascumpaârat el de la Daaciul log. iar Hamza 
di Alun săş caute bau() unde iau dat la vânzator, 
pentrucă au rămas de leuge și de judecat den divan. 
HHAKO Aa ke Hceam peu regiuni ue MAH RH AHH AT SpA, (iulralt chip sa nu fie şi însumi Domnia mea am zis, scris Mai 28 zile leat 7154). 

L 
„au 745% Matu 28 Bucureşti. Mai mulii megiaşi cercetează _viile- lui Gherghina și Hamza dia Alun. 

î SA meghiaşâi ai lui Stan i Zabarii i Filip) Gherghina 1 Hamza poim (anume) ot Turceşt(i) Doihitru i ot Coisor Oprea Petecel i ot lgrii Stan al Oanei i ot Turceşi(i) Dân tova i ot Malieşi(i):
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s £ . 

Câvslian i Radul otlam cu să caute şi să adeve- 
rează pentru nişte vii tau pus Gherghina i Hamza 
în sat în Aluv, fostuleau pus pre scaunul lor, au 
au fostuleau pus pre scaunul al lu Stan şi al Za- 
Darii şi al lu Filip; de& de le vor fi pus preal lor 
să şi le ție cum leau pus, iar de le vor fi puspre 
alte scaune alu de Stan, iar Stan cu fraţii lui ce 
scriu mai sus ei să aib a facerea vie derepi vie 
unde vor zâce (a)lu de Gherghina pân se va ajunge 
să fie vie una ca alta ; dec cum vor afla aceştii): 
meghiaș cu ale lor suflete aşa să i tocmească, şi 
zioa la Vinerea mare. ne y Aigan meua Ma KU BAT E3PHA, 
(s'a scris în divan, luna Mai 28 zile, îu anul 7154), 

Mcenograma cu roş. Pecete mare aplicată. 

LI 
7154 Oreţeşti. Lupul Căzan cu fiul său Marin vâ d: lui Stanciu 

Cioplea o parte din maşia lor Creţeştii cu 18 taleri. 
(Muzeul Gorjului, doc. 41.) 

+ Adec eu Lupul Căzan cu fiiul mieu Marin 

să s ştie că mam tocmitu cu Stantul tuvlei de bun 

voia mea de la Creţaşti de la padure) stanjiu(i) 20. 

şi den Agoiu 10 şi de la Glanii 10, şi miau dat 

talere 18 şi iam facut acesta zapis al mieu de buna 

voia mea sâi fie lui moşie în veacu, lui și cu(i) să: 

va trage din el în veac, şi mulţi omeni bu(î) mâr- 

tuie, eu Arca din Scorța şi jupân Şandru, din. Co- 

mânești, Patru Sianomai, Micul, Mihai Curteauul, 

Jt 7154 și pentru crediută neam pus şi deagetu. 

LIi 

115% Mai 15 Bircei. Hamza şi alţii din Bircei vând o vie în 

dealul Negoeştilor lui Stoica Glodeanul eu 12 ughi. 

(Muzeul Gorjului. due. 40). 

+ Adeca eu Hamza i Bălat şi Cârstea fedurii 

Şobandei ot Bireii udeta să s știe zapisul nostru 

Îi mâna Stoicai Glodeanul sa fie de mar6 crediute



cumu că iam vândut vie din dealul Negoetilor și 
locul pre dea la deal în vie Mustei drept bani) ughi 
12, se s ştie cum că um vâudut de a noastră buna 
voe şi cu ştirea tuturor fratilor, sâi fie lui moşie 
ohamnic(ă) lui şi fetorilor lui şi nepoților lui şi 
strânepoţilor lui şi câțu Dumn(e)zeu îi va darui păun 
în veacu şi au fost marturie Oprea Ditul i brati 
eg, Nicola Beleaia i post. Barbul Bengescul i ot 
Negoeştu Caloen si Hamza snu popei Dantul și 
llie ot Negoeşti, Tigan al Mustei i brut Radul şi 
Calot(a) snu Hamzucul ot Popeşti i Sta ot ALl- 

_bean(i) suu Svalui, Udrea al Lungului, eu Patru. 
mesta Mai dani 15 vleat 7154. 

Eu Oprea, Eu Nicola. Eu Barbu posi. Ben- 
gescul, Eu Caloian, Eu Hawmzucul, Eu Ilie, Eu 
Tigav, Eu Radul, Eu Calota, Eu Stan, Eu Udre 
Eu Patru. 

LIM 
„7154 lulie 1. Daneiul Pârăianul log. din Mileşti, Viăduţ pos- telnicul, Hăroza post. Neagoe post. Barbul post. şi Martin hotărnicese moşia Ciocadia a Barbului Rogojanul postelnicul, dupi rănduiala lui odă. 

(Muzeul Gorjului, doe. 130). 

T Adec. noi.6 boiari ce neau luoat pre râva- 
şel(e) Marii sale Domnu noslru Io Mateiu Basarab de Barbul post. Rog(o)janul și de jupăueasa lui, Dobra fata Vladul(u)i di 6ocade depreuna cu fetorii Vladuțului Udrea post. i Paraschivul i Tudoru ca să le căutam craţile de pre ucina satului &ocadea 
ŞI să le alegem cine cât ocina are şi cine cât ține ȘI pre crăţi ce li să va alege sa le înprăţim şi oâna să ştie cine ce va ara şi cosi şi a se hrani cu dânsa. Deci noi întracia daca neam strânsu, cititu- leam craţile domneşt(i) şi zapisele cine de la cine ce au cumpăral şi foarle bine amu socotit ŞI încă amu pus pre Barbul post. ltog(o)janul de au jurat pre sfânta e(van)gh(e)lie şi leam ales să ştie cine



ce tine despre tot satul Gocadea să ţie Barbu! post. 
kog(o)janul şi cu jupâneasa lui Dobra 5 praţi des- 
pre tot satul, iar fecorii Vladuțului Udrea post.i 
Paraschivul i Tudor, ei sa ţie despre tot satul şi 
hotarul cocăzei a şasa parte pântru că: leam ules 
cumpărălură talânisău ce au fostu cumparat de la 
Bolovan şi de la fraţii lui di întro fune mare cum 
au fost funile preste tot satul trei funi mari dintro 
fune mare a patra parte, şi au fostu mai cumpărat 
iar latal Udrei post. şi al Paraschivului şi al lu 
Tudoru de la maâtuşsa Stana sora lui Şapleochi şi 
a lui Drăghici, iar dintro fune mare a patra parte 
li sau făcut să ţie ei di(n) ceale trei funi mari o 
jumatate de fune mare şi să ție Barbul 'posi. ho- 
g(o)janul 'şi cu jupâneasa lui, Dobra doo fu(ni) mari 
și o jumătate o fune tocazuscă şi o fune gutască 
şi o jumatate de fune di(n) funea lu loan şi leam 
tras şi leam aleşu şi cine ce ţine di(u) saălişte de 
în pietra de susu siliştea în jos pâna în piiatra 
Jdrei cu fraţi lui, iar Udrea să tie di(n) selişte 

de A pietră - jos pan în cursura vlacelii Uime- 

tului iar di(n) apa &ocăzei despre Gilort sa ţie Bar- 

bul post. de -p pietra, din pise în jos pân în pietra 

Udrei post. cu fraţi lor funi 50, iar de în pie- 

tra în jos pân în hotarul Biniilor sa jie Udrea 

cu fraţii lui, însa [uni 10 iar di(n) apa tocăzai 

despre apusu să ţie Barbulu post. di(n) vlâceao 

Ulmetului de în cursura în jos pana în pietrile Udrei 

iar Udrea sa ţie în jos de în pietri iar pana în ho- 

tarul  Birciilor, iar de în pietra de sus de silişte 

valea în sus câte livezi şi câte locori sănt şi po- 

iane pre dealure şi erivine pân în pietri şi locori 

pre valea Ulmeţului şi din. pădure tot să aibă al 

înpraţi cu femeea în şasă prați să le ție cum serie 

mai sus şi cum lamu alesu pănlru câ aşa lam Ju- 

decat şi leam ales noi cu sufletel(e) noastre şi săş
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facă şi crăţi domueşti, păntru credi(u)ţa pusuneamu 
şi peciţele şi isealiturile. Iulie 1, 7154. 

„iar de vor mai scote nescai crăți fară lrebă 
şi o carte de tocmeala pântru ia să nu sa crează 
că iaste rea. 

T Az Danciul Pârâianul log. ot Mileșt(i), ţ Eu 
Vlăduţul post. Eu Hamza post. +Eu Neagoe post. 
în locul Dragota, +Eu Martin în 'oc(u) lu Crăciun 
log. Eu Barbul post. 

LIV 
1155 Martie 18 Târgovişte. Matei Vodă dă carte de vulnicie lui Stauciul Băiaşul, fiului său Filip şi lui San var primac al lui Stanciul din Baia de fer, ca să-şi ia toţi țiganii, ce au fost ailui Socol din Baia nepot de văr primar al Stanciului. 
(Muzeul Gorjului due. 43) 

î Macriee Bien Iw Aaren Hacpag BOERSAa un râu A4- 
BâT râBMu cie noneakui regmn (Cu mila lui Dumnezeu, lo Matei Basurab Voevod şi Domn da Domnia mea această puruncă a Domaii mele) anume Slanciul 
Baiaşul ȘI Filip fecorul Stanciului şi Slan var pri- mare Stanciului de îu Baia de EHier ot sudstvo Gor- jil (din judeţul Gorj) ca sa fe voit cu atasl(3) carte a Domnii meal(e) şi cu sluga  Doinnii wmeale naime (loc liber), de săși ia toti țiganii câţi au fost ai lu Socol den Bae nepot de var primare Stanciu: lui ce scrie mai sus, care țigani iau fost vândut Vladul fetorul Predei de Bărseşti ot sud Vlaă (din judetul Vâlcea) și nimica treabă nu avut; şi au venit toţi ai& înnaintea Domuii meal(e) la divan de seau pârât de fața cu Vladul ŞI au rămasu Vladul 
de leage şi de Judecată să le deu toți tiganii, saşi(i) ia că uu foslu ai lor de moşie, ce iau vâudul Vla- dul pre țiganii lu Socul, au fie vânduți au nevân- duţi, însa sa se ştie şi țiganii anume Oprea tiganul ce lau vândut Vladul lu Nicola Cupuariul în Sara- cinești, şi sa ia ș(i) pre Crăciun. ţigunul cu un fecor ce lau vâudut Vladul la manastire la Sneagov



şi sa ia pre ţiganca lu Crăciun cu 2 fetorți) şi cu 
2 feate de la jupan Diciul vel agă şi 2 tigance fea- 
tele Padului țiganul ce leau vândut la Antona în 
Slaviteşti şi 2 feori ui Radului ţiganul, iur iau vân- 
dut Vladul la Antona cumnatăsa ; şi iar să fievol- 
ni€ Stanciul Baiaşul şi fiiusau Filip şi vărusău Slan 
cu slugu Domnii meal(e) ce scrie mai sus de Baia 

(de săşi ia) iar de la Vladul 2 cai buni şi 2 boi şi 

8 vacei şi 20 de oi pentruca au rămas aceaste bu- 

cate loate la Bârsescul ia mâna lui; de sa aib(â) 

aş luou bucatele, aţiganii ce iau vândut Vladul și 

a fost toți de faţă în divan şi ne nimenilea opreală 

să naiba că au fost bucate direpte (rup!) unake aa 

ucr no peă regmu nuă az Tparonie MEua Mp Hi BÂRT F3pue, 

(intralt chip sa nu fie după cuvântul Domnii mele, 

Sa scris în Târgovişte luna Marlie 18 in anul 7155). 

Ă LV 
7158 Martie 9, Preda fiul lui Bălaur din Baia de Fer vinde 

nepotului său Filip al lui Stanciul partea sa de moşie din Ciuper- 

ceni pe un bvu pretuit 6 lei şi 3 lei bani gata. 
(Din Muzeul Gorjului No. 83). 

+ Adec eu Pred(a) ftetor lu Bilaur dinza Baie 

datam zapisulu meu la mâna nepotumeu. Filiv fe- 

toru fraţinimeu Stantului cum sa s ştie că iam 

vândut partea mea de moşie din duperceaui şi 

meau dat unu bou dereptu lei 6 şi bau(i) gata lei 

3 şi amu vânduto cu ştirea fraților mei Ilie şi Pa. 

tru sai fie lui moşie în veacu şi fetorilor lui câți 

Dumnezeu îi va da şi cându amu vândut, fostău inulți 

boiar(i) maăraturie, car(i) se voru iscali mai jos şi pântru 

credinta meamu pus isc(a)Intur(a). nuE Meu, Mp 3 Al atr 

-Fapun (Scris în luna Martie 9 zile, anul 7158). 

| Eu Pred 
Eu Dragan mărt. şi am scris eu Popa 

Eu Lrimila m(ă)r(0., Eu lie m(a)r. Eu Patru 

m(a)r. ot Coişor, Eu Mihalcea ol Copla)ceani mar. 

jEu Zaharia siu Barba măr. 

i Si amu dat adălmaş vlejdre 2.



LVI 
- 1159 Noemb. 29 Târgu Jiului. Udriste din Bălta se vinde ru- 

mân cu partea lui de moşie lui Stamate Râioşanul cu 19 ughi. 
(Acad. Română XC, 53). 

+ Adecă eu Odrişte fesorul lu gorgi din Bâlta 
din parte judecasca scrisam și marturisăscu cu a- 
casta al meu” zapis ca s fie de mare credinte la 
mâna lu Stamatie pâh. ecua Miloş log. ot Parau cum 
să s ştiia că mam vândut rum(ân) dereptu ug 
19. şi mam vândut cu parte mea de moșie din 
teiul judicescu cât să va alege de preaste tot ho- 
taul din câp şi din padure şi din apa şi din 
vad de moară cu silişie de cas cu pluiu de vie 
în delul judicescu şi cu un loc arătoriu în hota- 
rul Gurenilui”îh Vale mare şi mam vândut eu 
de buna voia amea far ni6o sil(â) şi cu ştir(ea) 
tuturoru  migiiaşilor din sus şi din jos, şi cându 
mam vândut au fost mulţi boiari mărturii anum(e) 
Neagul pah(arnicul) ot Balaceșt(i), din Rog(o)jina 
Barbul log., din Capren(i) Dumitraşeo log. din Dră. 
goiun(i) Draghit Brailoiul i brat ego Barbul, din 
Ruuc lon parcâlab i Toma parcalab ottam lin Cre- 
teşi(i) Stan post. 'i Marco Negutetoriul i Stan Ne: 
guțaluriul, din iu Târgul Jiiului Gheorghe juite)t i 
Vasiiu Croitoriul ottam Şi penlru credinţa mi(a)m 
pus degetul. pis msta Noem. 29 dhi şi am scris eu 
Costandin log. ul Târgul Jiiului leut 7159. 

Eu Barbul Rogto)je(a)oul (Pecete) Eu Stan 
post., Eu Uădrişte. 

LVII 
7158 Februarie 9. Matei Vodă dă volnicie lui Oprian şi Ra- dul ca să apuce pe popa Leontie şi alţii să plătească 16 ughi ca chezuşi. (Muzeul Gorjulni, doc. 105). 

i Macri Eat I& darea BOEROAa H rea AaRar ram 
ciio nogbaeie rcemn (Cu milă lui. Dumnezeu lo Malei Voevod și Domnu, da Domnia mea „aceasta poruncă



a Domnii mele) acestor oameni anume Opriiau şi 
Radul cu sa fie volnit cu adast carte a Domuiei 
meal(e) (rupi) de să apuc pre popa Leonlie i pre 
Vladul îi pre Mirtoe i: pre Drăgan şi pre Anghel cu 
mare strânsoare să platească ug 16, care bauti) 

au fostu chezaş Opriian şi Radul pre ei pentru a- 
ceşti oameni ce scriu mai sus despre Ghiura cliuc. 
pân la sânta Mariia mare şi ziou leau trecut și 

ban(ii) nau platit, ce au fugit, iar pre Opriian şi pre 

Radul iau apucat de leau platit toat datoriiu lor, 

ce au fost, şi au dat şi vin veadre 100 pentru do- 

bânda banilor. Drept aceia sa fie voluic slug(+) 

Domnii meal(e) ce scrie mai sus de săi uput cu 

strânsoare sa platească loţ ban(i) şi toata chel- 

tuiala ce au cheltuit ca aşa este învăţatura Dom- 

ni imeal(e), iar cui va părea strâmb să vie de fal 

la divan n ne cam pei râu nn€.mua â e, în ar fspun 

(și însumi Domnia mea a zis; s'a seris în luna Febr. 

9 zile, auul 7158). 

LVIII 
7460 Dec. 15. Se rândueşte cu Radul şi Pătru să jure cu .12 

jurători pentru vînzarea muntelui Larga. 

- Bas kaereeuji (aici jurători) ai Radultu): ot Dră- 

goeşti şi ai lu Patru ot Larga | noua (anume) ot 

Novad Albul i snu Beliul ottam i ot Cernadie Oprea 

li ottam Lupul Sitimana i ot Carpeniş Udrea vat | 

i ot Aniniş Stan Surliu i Dan Botiot Stanceşti | 

- Stoian Dâmbrea i Stanciul Nădujdea ottam | i ot 

Sarbeşti Lupul, ea s jure Radul şi Patru | cu acești 

12 _megiias (le catră Ilie ot târl ligei pentru muu- 

tele Lergii cum nu lau vân! dut moşii, stremoşii lor 

ai Radultu)i şi ai lu | Pătru la moşii lui Ilie mai 

dinainte vream(e) | însă cum vor afla cu sufletel(e) 

lor; şi zioa | de în sti Vasilie în 2 saplămâni şi | 

s(a) jure acolo la Crasna nic 15 Dec. 71160. 

Monograma mică cu cerneală rădăcinie. Pecele mij- 

locie aplicată cu tuş.
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LIX 

7160 Ianuarie 8. Matei Vodă întăreşte lui Stan neguțătorul stăpânire peste un rnmâu anume Stan Lulea din Copăcioasa, care s'a vândut împreună. cu fiul său Vlaicul şi eu partea lor de moşie; cum şi jumătate din Scoarța a unchiului său Stanciul, 
(Arh. Statului, mănăs. Bistriţa XXXI, 6). 

speta sâi fie lui un rumân anurm(e) Stau Lulea i 
den (;opătoasa de la Jiul de sus și cu un fetor al 
lui anum(e) Vlaicul şi cu toat(ă) partea lor de moşie 
den Copătoasa ver cât se va aleage din câmpu den 
pădure den ap(ă) cu vie în deal şi cu siliște în sat 
şi preste tot hotarul den hotar păn în hotar, pen- 
iruca acesta rumân Stav Lulea ce scrie mai sus 
și mpreună cu fiiusau Vlaicul au venit ei de a lor 
bună voe la Stan Neguţatoriul de seau vândut cum 
scrie şi mai sus pre bani gala ug. 9!/, şi cu za- 
pis de la mânu lor de vânzare, cu multe marturii 
scrise în zapis anunţe) Dănuţ den Copatoasa i Pana 
i Radul i Drag(o)mir i Alexe ottanj și Lupul post. ot Crasna. Şi iar sa fie volnic Stan neguțătoriul a 
fimearea jumatate din toat(a) _moşiia ce au avul unchiu său Sianciul din Scoarța... pentru ea€ când 
au fost la vreamea Stancia!(uji de moarte alt nime: 
nilea den ruda lui nau vrut sal caule fâr cât nu: 
mâl Stan neg(u)ţatoriul lau cautat până la petrea. 
cerea lui şi înca la moartea lui iar Stan neg(u)ţă- toriul au făcut tot ce trehuiaşte mortul(u)i cu chiel- tuial(a) de Ia dansul de iau dat la zamet 3 berbet 
şi cear(a) de 200 de aspri şi iau platit 8 sărăcuste 
ŞI am văzut Domnia mea şi zapisul mortul(u)i la mâna lu Stan negtu)taloriul facut cu mare blas- tem cum altul den ruda lui sa naib treab cu 
acea moşie
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LX 
, 7160 Iulie 10. Mihai căp. şi Stoica Glodeanul se judecă îna- 
intea lui Matei Vodă pentru părcălăbia de la Tg. Jiiului. 

(Muzeul Gorjului No. 139). 

+ Adec eu Mihai Cap. serisam zapisul mieu la 

mâua Sloicăi Glodeauul, cum să s ştie, că mau a- 

pucat şi nem întrebat înnaintea Marii sale Domnu 

nostru pâutru pârcălăbiia_ 04. Jârgul Jiiului, ca au 

facut ue 140; det am stâlut de fața innaintea 

Marii sale) Domnu nostru înpreun cu Stoica Glo- 

deauul, de& mau rămas pre mine Stoica şi mau în- 

chis Mariia sa Vod pâutru bani; det întraceaia ve- 

nitau Ansenii clu€. fratele jup. Ghinea vel vistiiar 

de au slătut la mijloc, şi am făcut loemel de am 

dat ugh(i) 40 far de alalte bucate, care leam luoat 

mai naiale ; de& de acum naiule să aiba bun pac 

de cătră mine, însă ceialalți fecur care au fosl sv- 

țiele lui sa le apucu sa plateas-ă alalţi bani ce au 

fost ramas ; şi am spus eu cu gura mea la temniță 

iar Stoica Glodeanul el să aiba bun pat de catră 

mine şi el şi soţii lui câț va avea în veac pântru- 

ca aşa mam tocmit şi la tocmela noastră fostau: 

boiar(i) inarturii anunte) duinnealui Preda clut. ot 

Gred şi lacov căp. ot Cernaia i Barbul căp.za Ro- 

şii, Dragoi cap. ot Fălroi, Nicul ot Glogova i Ne- 

cula oi Slângacea şi pentru credința pusumiam pea- 

cete şi iscălitura ca sa s creaz Iulie 10 dui 7169. 

ză (trei peceţi) 

Nicola pârcălabul 
Az Preda celui ol Grec maărturisisc la cest za- 

pis, Barzbul capilauul ol TŢârzgul Gilort, Dragoi 

Cap., lacov Capitan, Nicola post. ot Slângăcea,. 

lvance post. Fireanta 10g. mărturie.
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LX1 
1161 . 22. Matui Vodă dă volnicie lui Stoica din Urşani ca 

să-şi scoată o datorie de la Toader fratele lui Cânepaă din Hiriseşti, 

+ Macriere Bxieto Iw Marin Bacâpat BSEBOAA H rea Ad- 
“gar râtmu cie nogeaenie resatu (Cu mila lui Dumnezeu, 
lo Matei Basarab Voevod şi Domn da Domnia mea 
această poruncă a Domniei mele) acestui om anum(e) 
Stoi | ca ot Urşani ot sudstvo Gorjil (din județul 
Gorj) ca să fie volnic cu atast(a) carte a Domnii 
meal(e) sa aiba apucarea tu mar(e) strânsoare pre 
Toader fratele) lui Câinep(ă) ot Iriseşti | să aibă 
ai plălirea o: vaca şi un bou şi 3 vedre de vin, 
vadra câte cost(lan)de 5, pentru ait ! naintea Dom- 
nii meal(e) la divan venitau acest om Stoica de au 
jelnit şi au spus cumea au luat în chizăşiia | lui pr 
fămeia lui Toader pentru birul, lor de lu nişte bi 
rari cum căş vor plati birul câ o au | fost pur 
tând birarii din sat în sat legat. Detel op au lua 
în chizaşie de la Dirari şi au zis ca le vor aduc 
birul. Apoi ei nau vrut săş poarte grija săş duc 
banii, ci au venit apoi birari şi | cu oameni dom: 
nești la casa lui de luu apucat pentru chizăşiia lor 
ŞI au luat un bou !şi o vacă şi leau cumpărat 3 
vedre de vin câte cus(tan)de 5 de leau baut. Dirept 
aceia | iam făcut atasi(a) carte a Domnii meal(e) 
să fie volnicu a/ apucărea cu strânsoare săş în | toareă tot de la Toader pân la un cap de aţ şi de 
câtră nimeanel(e) opreal sa naibă | naintea cărții 
Domnii meal(+) pentrucă aşa iaste învat(a)tura Dom- 
nii meal(e) i i cam pei regmu (și însumi a zis Domniia 
mea) şi sa fie volnic cu atasta carte a Domnii 
meal(e) sa aibă aş luarea şi de | la Radoae ot Rea: 
cea 17 vedre de vin cei leau fost dat şi nu i leau 
mai plătit. | î ic cam pră reni, (Şi însumi Domnia mea 
am zis). 

N Monograma mică cu cerneală rădăcini: . Pecelea mică. u e semnătura proprie a Domnului.



LX 
, 716i Oct. 28. Banii Jiului pe sus hotârăse ca Stoica Sulea şi 

Nicola din Poieni să aibă bună pace de către Radul şi Şurlin din. 
niniş. 

+ Noi bani de Jiiula de susz i Rustea i Barbul 
i Stan i Gusca | faculam cartea nostra acestui om 
anume Stoica Sulea | şi Necolei de Poienii ca să 

aiba buna pace de catre i Radul şi de catră Şur- 
lina de Aninişz, că aşa sau ! fostu presupusu Ra- 
“dul şi Şurliou pre Sule şi pre | Necola ca a fostu 

furatu ug 11 ai Radul(u)i viindu de la | Crai(o)va 

iar Stoica au loatu cu soţia lui lege de a jurat 

cu | 8 omeni buni unume Lăpădat de Ogrumi, Upre 
oltam ! Ion de Pocevalişte şi Draghici 'de Carpenişi 
i Lupul i lu Bucuru i Stantul al(u)i Butoi cumcă nu 

iau furat, ci iau găsitu şi na ştiut a cui sintu nici 
au înţelesu sa se | fie maărturisitu. Deci iat(ă) noi 

deca amu văzutu că jură | aceşti omeni buni carii 

sintu mai susu scrişu noi amu fâcul cartea nostră 

ca să zibă pună pace deacum nainte ! de către tot 

deregătorii Mării sale Dom(nu) nostru | ni€ meu, w& 

xn aer apă (sa scris luna Oct. 28, în anul 1161). 

Pecete mică cu verde. 

LXIII 
7161 Apr. 4. Zapis de vinzare prin tare diuconul Radul din 

Negoeşti vinde cu (i ughi lui Vlad postelnicul via su din dealul Ne- 

:goeştilor. 
, 

(Arh. Slatului, mănăstirea Polovraci IX, 4. 

+ Adee eu diiacon Radul ot Negoeştii) fi&(o)- 

rul lu Patru al Buşii scrisam acesta | al mi(e)u za- 

pis ca s(a) fie de mare credinţe la mân(a) Vladului 

post. fit(o)rul , Post. Stantul ot Pârâiiani cum să s 

Ştie că iam vândut viia mea din delul | Negoeşti- 

i(o)ru însă parte me care am împărțit cu verii | 

mii an(ujme cu Patru ficorul lu Stanu şi am vân: 

dut de a me bun voe! şi cu știr(e) frați(lor) şi a



tuturor megiiaş și iam vândut cu pimnit(a) și cu 
o bule şi cu tol(e) vasel(e) cât(e) trebuia la vie şi 
iam vân | dut dereptu ugh ît gat; ŞI când am 
vândut fostau Vladutul post. | ot trâgul Beigăi i 
Barbul căp. Udrea post. ot Bircei | popa Dantul ot 
Targu i popa Radu și cu fraţi lui i popa Luplulli 
popa | Patru ot Negoeşi(i) i Pătru ot Rec(ea) Ilie 
şi zapisul lam scris eu diiacon(ul) ! Radu şi pen- 
tru credința miamu pus şi pecete | pis msţa Ap(r). 
4 di văleat 7163. | 

Eu Radul Diiacon, Eu popa Radul, Eu popa 
Dantul, Eu popa Lupul, Eu popa Paâiru. 

LXIV 
„___ 7161 Mai 20. Zapisul de vinzare a Imi Cornea din Copăceni prin care vinde lui Draghici Paicul din Stolojani cu 40 galbeni 200 stânjini din Copăceni. 

(Acad. Română pach. XXIX, doc: 285), 

Tr Adec eu Cornea ot Cop(a)ceni serisam acesta al mieu zapis ca sa fie de mare credinţa la mâ | na lui Draghi€ Paicul ot Stolojani cum să s ştie că sam vândut 200 de stânjâni | din ocina mea din Cop(ă)ceni din holarul din sus div Slatioara dreptu | ban(î) gala, gulbini 40, însă sa s şlie moşii ca iam vândut în lat sij. | 200 iar în lungu din hotar până în hotar preste tot locul dinu câmp şi din pădure 
ȘI din apă şi de preste tot hotarul | insa să s ştie din hotarul 'Teleştilor până în Jăleşul cel batrân | ȘI hu lam vândut de vro sila ci iam vandul dea mea buna voie, ca săi lie ! lui mosie ohabnica lui ȘI coronilor lui şi când iam vândut acesta | moșie intrebatam pre loate rudele mele si o am vândut și cu Şlire ! lui Stamalie carel(-) iasi (e) părlaş cu DOL pe ocină și sau fostu ! mulți  boiar(i) marturii anum(e) Renghe post. ot Lileşti i Datco post. ot tal | pâșeşti, Pârvul Steg(a)rul ot Samarinesti i Ra- dul Grozai ot Bradiceni i ot Sian (rupt) i Nica post.
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ot Târ | gul-Jiiului i Neagre post. ot Stol(ojjani și 
păntru mai adevărată | credinţă nem pus şi noi toţ 
pecetile mai jos ca să s crează. Pis 20 dui 7161. 

Eu Cornea, Eu Datco post., Pârvul Stegarul, 
Radul Grozăi. 

LXV 
1162 Sept. 21. Matei Vodă poruncește lui Opriean Roşul din 

Tureineşti ca să dea pace unei mătuşi re şade de 15 ani în casa lui 
Iorga, copil de casă al Domnului şi să înapoieze acestuia un bou 
ce i-l luase. 

(Muzeul Gorjului No. 45). 

+ Marie ExtieR Iw Mareo acapat KOEROA, H reun nn- 

um râgaui (Cu mila lui Dumnezeu lo Matei Basarab 
Voevod și Domn scriem Domniia mea) ţie Oprieane 
Roşule din 'Turcineşt(i) cătratastat fac ştire Domniia 
mea pentru că ai6 naintea Domnii meal(e) spusu- 
miau slug(a) Domnii meal(e) Iorga copilul din casa 
Domnii imeal(e) pentru o mătuş ci şade în casa lor 
de sântu 15 ai şi de niminilea bântuial(ă) pân acum 
nau avut, iar cându iaste acum tu teai sculat de 
ai mersu de o trag şi ai luat şi un bou al slugii 

Domnii meal(e) lorgăi copil, de care lucru la vrea- 

m(e) ce ver(i) vedea atastă carte a Domnii mealte) 

iar tu sa cauti să laş mătuş(a) foarte la bun pac, 

nemie să vu o mai bâvtueşiii) şi să dai şi bou 

slug&(ii) Domnii meal(e) ce i luaot, că apoi de nu 

ver(i) asculta de porunca Domnii meal(e) bini să 

ştii ca mare certare şi urgie ver(i) petreace de câ- 

| tra Domnia mea nec cam pri PERAH nHE MEua Guurr. Ră ARit 

gar +apăx (insumi Domoia mea a Zis, s'a scris luna 

Sept. 21 zile în anul 1162). 

LĂVI icie Lui Gh 

1162 Mai 14. Constantin Vodă Şerban dă volnicie lui eor- 

ghe vornicul Sărdănescul ca să-şi scoată 8 ughi de la Stamate Riio- 

sanul, datoria tatălui uecestuia Miloş logofătul. 

(Acad Română XXIX, doc. 295). 

+ Matrite Exit Ii HoCTaHAHH IllzpBan KCERCA H renn 

AanâT PERMH cie noRearite rERMH CAST PERM (Cu mila lui 
” 

Surete şi Izvoade VI. 
9
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Dumnezeu, lo Costandin Sărban Voevod şi Domn 
dă Domniia mea această poruncă a Domnii mele 
slugii Domnii mele) Gheorghie vornicul ot Sarda- 
neşti 'ca să fie volnic cu atastă carte a Domnii 
meal(e) şi cu sluga Domnii meal(e) naim (loe liber) 
de să aput pre Stamatie peh. snu Miloş log.oi 
Copăceani ot sud Gorjâl săi plătească ug 65, 
care bani iau fost dat Gheorghie Vornicul de iau 
făcut bin(e) la nevoia tătânisău lu Miloş log. cu zi 
şi au pus niște ţigani zălog la Gheorghie vornicul 
anum(e) Paraschiva. ţiganul și Radul Miduş şi nau 
lost ai lui, ci sau aflat aceșt(i) tigani ai mânastirei 
de la Strâmba. Intraceaia Domniia mea am judecat 
şi am dat acastă carte a Domnii meal(e) la mâna 
lu Gheorghie vornicul ca să fie voluie cu sluga 
Domniei meal(e) ce scrie mai sus de să aput pre 
Stamatie peh. au săi dea banii, au săi ia tigani de 
pretul acestor bani ce scriu mai sus, pentrucă au 
făcut bine) tatâinesau la nevoia lui cu aceşt(i) bani 
de sânt 5 ani şi lau purtat cu minciunil(e) de atâta 
vreame şi nic au fost cu tigani ni& cu bani, şi iar 
să fie volnie Gheorghie vornicu cu atasta earle a 
Domnii meal(e) de să aput pre Stamatie peh. săi 
plătească ug 20 şi cu dobânda banilor de 2 ani, 
care bani iau fost dat de şau scumpârat satul Co- 
păceani cu zapis de la mâna lui, şi iat âu fost pus 
vişt(e) ţigani zalog și țiganii uu iau dat, ci lau pur- 
iat cu minciunile, det sa aiba al apuca cu sluga 
Domniei meal(e) ce scrie mai sus, sai plătească ba- 
Di cum mal curând şi fără zabav pentrucă sau 
„pârât de faţ şi au ramas Stamalie peh. de judecat 
denaintea Domniei meal(e) den divan n nă caă pă 
FEBRA ni€ Mat Ai Anii ar tapăr (Şi însumi Domniia mea 
a zis, scris Mai.11 zile anul 7169).
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LAVII 
„7162 Mai 45, Târgovişte. Ilva și cu fraţii săi din Alun vând 

unchiului lor Filip dia Baia de fer o vie în dealul Alunulvi cu preţ 
de 25 ughi. 

(Muzeul Gorjului No. 86). 

r Adec eu Ivah şi cu ai mei fraţ anume Stan: 

tulu i Par(a)schivul sinu eg Hamza ot Aluu, scriem 
şi mărturisâm cu acest al nostru zapis, ca s fie de 
mar(e) cred(i)nța la mâna unchiului nostru Filip 
cumu să s știe că iam vândut viia nostră peste tot 
câtu iasle cu piimnită cu 1 bute cu linu cu țareu 
din dealu de la Alun de om vândutu de a nustră 
buu voie cu ştirea tuturor omenilor noştri, însă de- 
veptu ban(i) gai(a) ug 25, ca s(ă) i fie moşie 
hoabnică lui şi fetorilor şi nepoților în veacu şi 
câ(n)da om vândut, fostau mulți boiari mărturie, ot 
Macoi Neagoe post. ot Scauiari Preda Roșul i Ra- 
dul Aprodul i Groza armașul ot Vârloi, i Stantul ot 
Colţeşti şi sau facut zapisul în Târgovişie în casa 
Mireei dar(ă)bautul, şi amu scris eu Calot sân Hamza 

din Popeşti şi pentru mai adeverii(ă) credinta pu- 

s(u)jneamu şi degetel(e) mai jos și mărturiile şi is- 

ealituril(e) mai jos. pis Mai 15 dui leat 7162. 

Eu lva, Eu Stanâu, Eu Paraschiv(u)lu, Eu Ra- 

idul sin Gherghiva marturie, Eu Calota, Eu Groza 

armaşu. Preda ot Scăuiari, Eu Neagoe post. Stan- 

tul ot Colteşt(i), Eu Mirta dar(a)banțul şi dat alda. 

maşi_yeadre de vin 3 vada câl(e) bani 66. 

LXVIII a 
1162 Iulie 8. Constantin Vodă Şerbau dă voinicie lui Stamatie 

pâharnicul Răioşanul ca să-şi ia înnapoi o tigancă de la Gheorghie 

vornicul din Sărdănesti, precum şi nişte boi şi bucate. Domnul arată 

că nu se cade să-şi despartă șalaşul. 
Acad. Rom. XC, dor. 56. 

+ Macrite Bxtino I& Bocranaii IUzgEan  BOEROA, i PEHn 

AdRAT PEBAI CI nogtakuie râaMi cai roumi  GTaMarie N. 

(Cu mila lui Dumuezeu,-lo Costandin Şarban Voe- 

vod si Domn, da Domniia mea acgastă poruncă a



Domniei mele slugii Domniei mele Stamate pah.) 
ca s fie volnic cu acastă carte a Domoiei meal(e) 
şi cu slug(a) Domniei meal(e) poim (loc liber) de 
săş ia o ţigaucă anum Maăriia de la Gheorghie vor- 
nicul ot Sărdăneşti, care ţigancă au fostu dupa un 
țigan al lu Stumatie peh. iar Gheorghie vornicul, 
el au mersu de au luoat țigauca ude au spart sala: 
şul şi având ei pârâ şi gâltav pentru acea ţigancă 
det să fie volnic slug(a) Domnii meal(e) sa mergă, 
să ia țiganca să o dea ţiganului, că Domnia mea. 
Du dau să despartu sălaşul, iar dupăce vor sta de! 
faţ şi să va afla că iaste ţiganca a lu Gheorghie | 
vorn. i să va da țigancăa pentru tiganeă, câ Dom: i 
niia mea nu dau sa s despart(ă) salaşul, că nu să | 
cade să s desparţă sălaşul, iar de nu o va da de. 
voe să o ia şi far voia lui; şi iar sa ia nișt(e) boi: 
şi alte bucate de Ja Gheorghie vor. ce au luoatde 
la Stamalie peh. şi iast(e) de la Brailoi şi de la 
Şorghie şi de la Cac(a)laul şi de lu alții, tot ce vor 
fi luoat de la Stamatie peh. pentruca fiind Stama- 
tie peh. ai€, ei au luoat aceste bucate cu jafu, ce 
sâş ia tot cum serie mai sus de la tot omul, iar. 
cut va părea strâmbu sa vie de fat(ă) n nt cam pră 
renmi nic pă âni a(k)r apăr (şi însumi Domniia mea 
a ZIS; scris lulie 8 zile anul 1169). 

LXIX 
„7162 August 3%, Târgu-Jiului. Carte de mărlurie de la 2ibo= 

eri prin care adeveresc cum jupâneasa Dumitra să-si ție moşia Ma- sloşi Şi Arşii cu verinii lor, cumparate pe bani de post. Drăghici, dând rămas pe popa iiatei din Galişaia. Ă (Arh. Statului, măn. Tismana AXĂVI, 2, 

T Adecă noi aceștii 24 de boerii cari am fost 
loat prea răvașe domueşii “diaite ” Mariei sal(e), 
Dom(p). nostiu ! Costandin Voda dea jupâneasa Du-. 
mila ol Bal(a)ce tii şi dea fitorii ei Neagul păl. i 
Drăghiciu | anum boerii, ot Poiau Barbul stol. ot 
Glogova Nicola pâr(calabul), ot Roşiia Draghiciu,
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post, ot Negoeștii | Gherghina, ot Padeș Threod(oj)sie 
log. ot Brădicenii Radul, toropeiu, ot Fraăteștii 
Reavghe posi. ot Rovinari Pâtraşco | Post. ot Bra. 
dicenii Groza post., ot Cop(a)cenii Corne post. ot 
Glogova Pârvul ot Cernădie Enea post. ot Urdaşii) 
Preada pâh. ot Cop(a)cenii Stămalie pah. ol Frăca- 
şeşii  Drăghiciu post. ot Peştana Gruia post. ot 
Solojani | Stan vatahul i Duşe i Gheorghie ot tam 
ot Talpăzeşti Achim armaşui ot Bradiceni Crăciun 
posi. | ot Crâbești Kadul post. ot Drăgoeni Barbul 
post. ol Teleşii Mladin ca să jurăm noi aceşti 24 | 
de boerii eu jupânasa Dumitra pântru Bogdan ot 
Masloşii fostau dat Drăghiciu post. | tat(ă)lu jupâ- 

nesii Dumitra ban(i) prea dânsul dinpreun eu ali 

rumânii când au cumpărat satul | Masloşii au ba, şi 

păi fii thoşiiă” Dobrului ot Măsloş cara sau apucat 
popa “Mateiu ot Galişaia | şi cu tata lui zicând cum 

nau dal Drăghiciu post. ot Şomoneşti tat(a)l jupă- 
nesii Dumitreui ban(i) prea ata moşie cea o tinut 

în sal di când au fost la zi şi la soroe not neam 

strânsu | tot la scaun la Trăg-Jiului și am şezut 

dea am cetit crăzile cel(e) dea moşie, dit văzând 

noi cartea |lu Alexandru Voda la mâna jupânesii 

Dumitrei preasta toat moşiia Masloşilor şi Arşilor | 

şi cu toți rumânii şi era scrisu şi Bogdan cel mic 

dinpreun cu alţii rumâni di6 noi nicea | aşa nam 

creazul cea am adusu prea jupânasa Dumitra în sta 

bisearec înpreaun cu fitorii ei | Nagul post. i Dră- 

ghiciu dea au jurat cu mâinile şi cu sufletul prea 

sta evanghelie şi aşa au jurat cum | că au dat tal- 

său Drăghiciu post. ot Şomoneşti banti) prea toat 

moşiia ot Masloși | (şi a Arşi)lor şi prea tot _ru- 

mâni | şi prea Bogdan cel mic cu ficorii lui şi cu 

nepoţii lui şi prea parlea Dobrului şi prea a popei | 

lu Mateiu cu toat tata a lui, dic şi noi am mersu 

toț prea rând dea am jurat cu mânil(e) prea sta 

evanghelie | şi au fost Bogdan rumânul tot acolea
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dea fat şi cu fetorii Ini şi cu alţii rumâni dinpreaun 
iar | popa Mateiu el sau ascuns în oraş, nau vrut 
să ias la boeri, iar păntru Stantul ot Maloş fostu! 
lau ertat Drăgbiciu ! post. dea rumânie cu partea |. 
lui dea moşie far altor fraţ ai lui; dit noi am scos | 
şi iam ales parlea dea moşie | a lui dea presta tot i 
hotarul îi facea al 18(lea) pământurea, aşa iam ales f 
cu sulletelenostre ! iar păntru o vie a lu laniș fio- 
rul Stanciului ot Masloş zicând ca o împreasoară 
jupânasa Dumitra | am socotit că au fost dut jupâ: 
nasa Dumitra un bou în zilele lu Alexandru Voda 
păntru partea Stanciului | dea mierea, dit am jude- 
cat noi cu sufletele noastrea cum să dea lanăş boul jupănesii Dumitrei şi săş ție | partea a lui dea vie 

„fară altor fraţ ; aşa am adevărat şi am aflat cu su- fletel(e) noastr(ea), di& am facut carte |a noastra la mâna jupânesii Dumilrei și a fetorilor ei Neagul păh. i Draghiciu cum săş ție satul Masloşi | şi cu Arşii şi cu toţi rumânii cum scrie în cărţii şi Bog- dan cel mic cu fitorii lui şi cu nepoţ lui şi cu plaiu | de vie şi în faţ şi în Cuca Şi pântru adavărat creadința neam pus peceţile şi iscăliturile mai jos să se | crază | nuc mâua aâr. ne Afli aer apă (S'a scris în luna lui Aug. 25 zile, anul 7169). 

| Drăghito post: (l.p.), Gherghina (1-p.), Theodo- 
sie (l.p.), Radul (|.p.), Reanghe (1.p.), Pătraşco (l.p.) 
Groza (1.p.), Corne (1.p.), Pâcva (1.p.), Ene (Lp.), Preda (L.p.), Stamatie ([.p.), Drăghit (l.p.), Gruia (l.p.) Stan vataf (Lp). Duşe ([.p.), Gheorghie (1.p.), A- chim (I.p.), Cratun (l.p.), Radul (l.p.), Barbul (l.p.), Popa Baico (l.p.), Eu Semen log. am fost ispravnic.



„7163 April 4 Stan şi Stoica fii lui Dicul se învoesc cu vărul 
i Filip pentru moşia şi rumâbii din Ciupereeani ai unchiului lor 
ăzan, 

(Muzeul Gorjului doc. 89). 

+ Adee eu Stau cu frat(e) meu Stoica fecorii 
Dicului serisam acesta al nostru zapis ca să fie de: 
mar(e) credință la mân(a) vărumeu Filip, cum să să 

șlie ca nem soe(o)tit din moşiile despre unchinostru: 
Cazan, parte din tupereen(i) om luat noi, parte uu- 
co nostru Căzav, preste tot şi cu „unorumân 
anum(e) Albul cu fetorii lui, şi am dat vărumeu 
Filip pre Puciva cu fetorii lui din cuprireinți) din 

parte uuco nostru Căzan ca s fie lui rumân(i) 

ohamnici în veci stat(a)lori, fetorilor lui și nepoților: 

lui şi strenepoţilor lui și pântru credinta am pus 

şi degetele) marturii Groz(a) Armaş, Stanil şi Du- 

mitru, popa Mihai. Radul 'Turbatescul ot Matăișt, 

Stroi ot Colleşt(i) Amza nn€ memam anpuă Al A, B£ 

aer apăr (s'a scris luna Aprilie, zile 4 în anul 71163). 

Eu Stan luzbaş, Eu Stoica brat si (fralesau) 

LXXI 

1463 Mai 15, Zaharia cu verii săi se împacă cu vărul lor 

Filip pentru ţiganii şi rumânii rămaşi de moştenire. Ei se leagă cu 

blastăm şi cu inchiuarea unei prăzi de 50 galbeni. 

(Muzeul Gorjului No. 87). 

+ Adec eu Zah(a)iia înpreună cu Văru meu 

Stan şi Stoica fetori Dicului serisam acest al nos- 

tru zapis ca s fie de mar(e) credinte la mâna văru 

nostru Filinu snu Stantului ot Baia de feru curu 

să s ştie camu avutu multă pâră şi glătavă pentru 

tigani şi pintru..rumânii..cari- au rămas de la moşii 

noştri încoace ; deaci noi amu statu toţi la soco- 

teala neamu socotit și neamu aşezat de tote glâce- 

vile cea amu avut noi între noi, deari noi iam datu 

ucesla al nostru zapis la mâna văru(lui) nostru Fi- 

lip cumu să aibă buna pace de noi şi de totu nea-
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mulu nostru câ nu lamu găsitu mâncat din partile 
nostre nici unu bav, ci aşa neamu socotit noi de 
a nostră bună voe (şi c)u alti frați, dinprejurulu lo- 
ului, iară cine saru mai scula unu la altu cu pâră 
şi cu glâtav să fie aufurisitu el şi tot casa lui d(e) 
318 otaţi ne aa Hunen (cei de la Nicheia) şi la ce ju- 
decată aru mearge sa nu li se creaze nici unui nici 
altueia și să fiz ânchinatu pradă uUghi 50; și cându 
am făcut acest zapis au fostu mulți megiiaşi și pân- 
tru credi(n)ța neam iscălit mai jos mart. Groaz ar 
maşul, Stănilă şi Dumitru mart. şi eu popa Mihai 
și Radul Turbatescul, ol Matieşt Stroe, ot Colteşti 
Amza nnt meua man Anu îe Rank +apăr (s'a seris luna 
Mai zile 15 în anul. 1163). 

Eu Zahariia, Eu Stan, Eu Stoica. 

LXII 
, 7163 Aug. 14. Stanea din Loloşti vinde un vad de moară tot din acel sat popii Ciacur din Săcel cu 70 aspri şi 4 oboroace de grâu. (Muzeul Gorjului doc. 49). 

| T Adec eu Stanca ot Loleşti făcutam zapisul 
miu la mâna du(ho)mnieului popei lui Gueuru ot Săteel cum să să ştie că iam vândul un vad de moară din Loleşti dereptu 70 de a(sp)ii şi obroace de grâu 4, şi liam vândut de a mea bun voia şi cu știrea tuturor wegiiaşilor denpreajurul locului ; fostau mărturii anum(e) Vaăsii Beleşca ot Lolești i Stan Tenche cu fecorii lui anum(e) Lupul și Pirtea, Stantul și Crătun a lui Dauac i Tudor cu fetorii lui anum(e) Dragomir i Vasii i Patru j Sava cu fe- corii lui i Radul Totarcea ot Satcel i Sava şi lam scris eu popa Rădutulu ot Purcari (ADE ante ai Al An Ar Fspăr (s'a seris luna Aug. 14 zile anul 1163). 

Stanea „Acestu zapisu de Vânzarea vadului de moar findu bunu şi adevărat să stăpânească dup(ă) cumu sa cuprinde în zapisu. Mar(lie) 1786.“« 
Ioniță Crasnariu, Ion Craz(variu)
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LX XII 
716% Decembre 50. Popa Ion şi alţii din Arcani se împacă cu 

postelnicul Drăghic* pentra moşie de pe moșşul lui Stoica. 

(Din Muzeul Gorjului, doc. 47). 

+ Adec eu popa (Don, eu Stan ficorul Prâ(v)u- 

l(u)i ot Arcani şi Dumitru brat ego serisam noi și 

al nostru zap(is) la mena post. Dreghit cum glâtav 

şi pâre să nu avem uneii de câtre alți diici nai(n)te 

pintru moşii moşuseu Stoica, că eu Stan amu luat 

fat(a) Stoicai pe Sa(m)fir(a), că noi am voit zestre 

de la post. Draghit, iar post să tei moşii moșuseu 

Stoica, moşii moşinii că iau lăsat la morte lui, iar 

fata so o zestreze, şi iar să s şiie cau dat post. 

Drăghit zestre fetei u bou şi 2 vat cu lapte şi 2 

stup(i) şi oi 3 și o râmaălor şi un straiu și tot ce 

trebueşte îubraăcămintel(e) felii, să s ştie la atasta 

tocmal mărturii cin(e) au fost. Renghe port(arul) i 

Drăgodan văruseu i lordau cumuatuseu şi Mihai ot 

Suşne, noi aceşti om(e)ni buu(i) amu fost la toemal şi 

sau voit ei de bun voi lor; atast(a) amu scris nuă mMetua 

AER. Ă. Alin Bară 3păA (seris luna Dee. 30 zile, în 

anul 3164. 

LXĂIV 

716% Mai 3. Chirca mare Ban al Craiovei dă poruncă să se 

plătească lui Stoica din Urşani o bute de_via de 43 vedere, din par: 

tea lui Stan şi 100 vedre din partea lui Petre. 

+ Jupan Chirca vel ban Cralevschii - scrisa 

ție Stane şi allor fetori ai lu Ursu ot Neagoeştti) 

| facuţi ştire că aicea au venit de au jăluit cest 

om prenume Stoica ot Urşani, cumcă iau | luat ta- 

ial vostru 1 bule cu vin să o vânză, bute de 43 

de vedre şi | o au vândut, ci at venit naintea noas- 

tra an încă în sal în Coţ(o)feni și ziceat că iaţ 

plă |tit banii ; det noi vam dat leag(e) sâ jurat cu 

2 oamen(i) cum vaţ platit, det | sa fiţ în pac tar 

voi nat putut jura; ci iat că v(a) seriu să căutaț
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să il platiţ | banii câţ vo face ca iat(ă) că acum 
nam trimes cu treapăd, iar dă nui vet ! plati banii 
a douar, hiue să ştit ca voi sa trimet cu treapăd 
să v aduc legat la Craiova să zăcet în puşcărie pan vet muri, nimic|alt glum sa nu v(â) pae, aşijderea şi ţie Petre ot Satce] şi ție Radule ottam | şi ție Carste sa căutaț să datţ banii pre 100 de vedre de vin | cum vati băgat chezaş câ acum nam trimis cu ireapâd, iar apoi voi sa trimeţ | săi daţ şi cu treapăl bumai de nu vel, da banii cum serie în zapi i sul vostru, mai mult du v(a) scriu. Atasta v(ă) scriu. Mai 3 dni | leat 7164. 

T Chirca vei Ban Cralevschi. 

Pecete mijlacie, căzută. 

LXAV 
„116% Tulie 23. Barbul Şegăi din Cincu (Pruneşti) vinde popii Leontie partea lui de moşie din Cincu. (Muzeul Gorjului doe. 106). 

T Adec eu Barbul Şegăi din sat di Cicu scriu şi mrăturiseseu cu a meu zap(is) la mâna poplii) Liontiia ca sei fie de mare credi(n)ța la m(âna) lu cu(m) să s ştii ca mam tocmit de iamu vâ(o)dutu parte me de moşii din sat de Cincu î(u)să di(o)lro fune mar(e) jumătat(e) de fun(i)e paice(a)sea de pesle toto hotaru din câ(mp) (din) sălişte di(n) apă de(n) 

dato să sai fie lui moşie, lu(i) şi fitoriloru și nepo- ților câți Dumnezeu i va da deacum  înna(in)te, şi la atast(ă) tocmală fosta buni megiia(şi) anum(e) N(e)agoi ot Miroslovenţi), Radu, Dunilru ot Alebenţi) Stan, Dragomir, Vladul ot Poiau, Opriian brat ego: Roman, Dumitru din Negoeiaşt(i), Vlad Butoiul i Cricun săn ego Pattul toți mărturei Şi voru punea
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ma(i) josu iscăliluri ună mezua tane Anun Br Bacr Fapăa, 

(scris luna Iulie zile 23 în anul 7164). 
Eu Barbul 
Eu Negoe, Radul, Dumitru, Stan, Dragomir, 

Varul, Opriian, Roman, Dumitru, Vladul, Crăciun, 

atru. 

LXXVI 
7165 April 26. Badea clacer ispravnicul Craiovei ordoană lui 

Radul vătaful de plăiaşi din Hiriseşti! şi altora ca să judece pricina 

dintre Stuica din Urşani şi alţii pentru o vie de moştenire. 

+ Jupan Badea clut. ispravnicul scaunului Cra- 

iovei, scrisam cartea noastră ţie Radule | care eşti 

vătah de _plăiaș ot Irisăşti, și ție Draghit ot Poci- 

valişte | Şi Îiie ot Urşani i Patru vat. dauvă în ştire 

că ait naiulea noastră venitau | Stoica ot Urşani de 

sau jăluit cumeă şau curat loe de vie pre în | păr- 

teala latânesău ce au avut aleasă de cătră alalti 

frați de au ! scos atâta piatră, iar un om anum(e) 

Cârlig. el sau sculat de iau îngradit | locul deagata 

curat de dânsul. Det de vream(e) ce veţ vedea a- 

tasta carte a noastra | si cu sluga noastră anum(e) 

(loc liber), iar voi să căutat să vă strânget | toț să 

mearget acol să vedeti de va fi locul Stoicâi înpăr- 

teal de tatăsău | şi va fi muncit del va fi curat de 

piatră, iar Cârlig au îngrădit numai | deagata ŞI nu 

va fi avut treabă, voi săi tăiat gardul să şăl pue 

pre | moşâia lui. Acasta vă scriu nuc Ap 271 doi 

t 7165. 
+ Badea clu , | 

Si iar sa adevaraţi şi pentru ar(a)tura lui Cârlig 

ce au arat lângă sat, cadese sa îngrădească Cârlig 

au nu se cade a îngradi. 

Pecetea mică căzulă.
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LXĂVII 
1166 Decembre 2. Pătru și fraţii săi, fiii lui Dumitru din Orbi 

se vând rumâni cu moşiile şi copii lor lui Dragotă post. din Poiana 
pentru 60 ughi. 

(Muzeul Gorjului, doc. 50). 

i Adecă noi aceşti omeni de în sat de în Orbi 
noi ficorii lui Dumitru de în Orbi de în județul Ji- 
iului de sus anume eu Patru şi eu Dumitru ŞI iar 
eu Dumitru scriem şi mariurisim cu acesta al nos- 
tru zapis ca se fie de mare credinţă la mâna lui 
Dragota p(o)st. fitorul jupânului Barbului vornicului 
ot Poian cum să să ştie ca neamu vândutu dum: 
nelui noi şi cu toate moșşiel(e) nostre şi cu tot fi- 
torii noştri însă cu tote moşile uostre de în par- 
tea megieșască, câtă ne se va aleage partile nos- 
tre de preste tot hotaiul megieşesc, die) în câinpu 
de în pădure de în apă cu locure de cas în sălişte 
cu pl(ajiu de vie în deal de preste tot hot(ar)ul me- 
gieşescu de în hotar până în hotaru și cu toți fi- 
torii noştri însă eu (Dumi)tru şi cu fitorul mieu 
Precupu şi eu Patru cu fitorul mieu Paraschivul şi 
câț ne va mai da Dumnezău, şi nu neam vândut 
de vro sila sau de vro nevos, ci neamu vândut de 
a noastră bună voe şi cu ştirea a tuturor megiia: 
şilor de înprejurul locului totu pre bani gala, însă 
eu Dumitru cu moșiia mea Şi cu ficorul iieu anume 
Precup dereptu ug 20 şi eu Pătru cu moşiia mea 
şi cu fiorul mieu anume Paraschivul derept ug „20 şi eu Dumitru cu moşiia mea şi pr (rupt) mieu 
dereptu ug 20, cum să fim dumnelui rumâni moşie 
ohamnică dumnelui şi coconilor dumnelui şi câţ 
Dumnezeu i va dărui, şi cându am facutu atasta 
tocmeala de mam vândut dumnelui, fostau şi măr: 
turie mulţi boiari Şi megiiaş buni deînprejure, de 
Rogojina Barbul p(o)st. de Târgul Jiiului Dumitru 
pârcălabul, de în Urbi popa Stan, de Bumbeşti Lu- 
pul Danâiat şi fiiusău Alexa, şi Sava fitorul lui 
Mladin de Telești; şam scris eu popa Macarie ot
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Şipot şi pânteu mare credinţă pusuneam mai jos şi 

pecceţile, nnă me a aur & Bbakr Fapăs (s'a seris luna 

Dec. zile 2, în anul 7166). 
Barbul Pio)st(elnic), Dumitru prăe(ălab), P(o)p(a); 

Slan, lupul, Aleesă, Sava. 

LXXĂVIII 
7166 Mai 21. Patru megiaşi cercetând afacerea lui Stangiul şi 

Paraschivul fiii lui Hamza din Alun pentru o vie şi moşie vândulă: 

de fratele lor Ivu hotărăsc ca ei să-şi lie partea de vie, iar Filip. 

partea Ivei de vie şi moşie. 
(Muzeul Gorjului doc. 88). 

+ Adec noi cești 4 _megiiași- ceam fost luoati: 

pre cartea Mărie sale la Voda să jurăm pre Stan-. 

tul şi pre Paraschivulu fetori lu Hamza di Alunu 

fosta mancat bani de pre vie și de pre moşie ca. 

o foslu vândulu. fratesau va au na mâ(n)eat, ci. 

amu jurat şi amu (adevărat cu sufletel(e) nostre că. 

nau mâncat nimeni ci se și tie partea de vie, iar 

Filipu sa ţie parltea) Ivei şi de vie şi de moșie cum. 

grăeşte şi carl(ea) lu Vodă, deaci ni amu socolit 

cu omeni lui de moşie cei vine partea Ivei din. 

Alunu, ughi &'/a. diu upereeani bani 20, cost(ande).. 

5, din Ştefanești ughi 2, din Radeştilie cei va veni. 

parte noi aşa amu socoti şi amu adevârat cu su- 

fletel(e) nostre ca i vine parltea) depretutindinilea 

şi cându am făcut acest zapis fostau mulți megiași, 

eu Gherghin(a) log. eu Groza ar(maşul) eu Stoica, . 

eu Andronic, eu lacov, eu Marco, ot Gret, eu Zaha- 

riia eu Stantul eu Paraschivul fet ai Ivei nne Men: 

man Ba Ati a(k)r Fapâs (scris luna Mai 21 zile anul 

1166). 
LXXLĂ 

1167 Noembrie 9. Mihnea Vodă dă poruncă ca fii lui Stan lor. 

pofatul din Stefă eşti să nu mai aibă nici un val de către ii lui 

Vladui din: Ciocadia şi de catre mănăstirea Tismana penru n: e 

tigance. 

+ Marie Basieo Ii Mikala PaAyă BOEROAĂ HOPE Ad. 

ar râgai cre nokkainie TEBA (Cu mila lui Dumnezeu,



10 Mihail Radul Voevod şi Domn.da Domnia mea 
această poruncă a Domniei mele) Gherghinii i popii 
Mihaiu fetorii lu Stan log. ot Ştef(a)ncşti ca s fie 
în pac şi slobozi deacum înnainti de cătra ginerii 
Vladul(u)i ot Gocade şe de cătra mănăstirea Tismana 
mai mult val să naibă de catră ginerii Viadul(u)i 
şi de cătra măvastirea Tismana, pentrucă sau pâ- 
râtu la devan înnaintea Dumnii imeal(e) de fatpen- 
tru niște) ţegance ce an fost facul schimbu cu Tis- 
mana, tatăl lor Stan log. şi au dal Stan log. mă: 

„Băsterii pre o ţigancă amum(e) Oprita tiganca pen- 
tru Mâzgoi țiganca, care a fost dupre un țigau al 
Vladului ol tocade cu zapisul manăstirii ca sa o 
țină Vladul ot tocade şi o a țenut tot cu pat den 
Zilil(e) lui Alexandru Voevod snu Radul(u)i Voevod; 
iar apoi generii Vladului ot %ocade ei seau scornil 
cu pâră asupra fitorelor lu Stan log. pentru Mazgoi 
teganca cu featel(e) ei să i le caute a doară tocma 
de în zilile lu Şerban Voevod, şe să au pârâtu de 
faţ şe au. rămas ginerii Vladului de leag săş caute 
ei țigancel(e) unde şă le vor afla; derept aceaia 
Dumniia mea văzând Dumniia mea șe cariea răpu- 
satului. Alexandru Voevod şe a lui Costanden Voi- vod de ramas Dumniia mea încă mam milstevii de 
iam facut cartea Dumnii meal(e) de rămas ca s aib 
bun pat de acum înnainte de catra ginerii Vladu- 
I(u)i ot tocade și di catraă mănăsterea Tismana mai 
mult val sau bântuial sa naib de dânsâi ce să caute 
ei țigancel(e) iar cu Ghirghina şi cu popa Mihaiu treab să nu mai aib. pentrucă aşa iam. judecat 
Duwmniia mea, ian Aa nkeri c€ cam peă reRmu IE H6eA- 

„9 Alb) ar +apăa (întralt chip să nu fie şi însumi Dom: 
niia mea am zis scris Noemhre 9 zile anul 7167). 

„_ Pecete mare: Ioannes Michuelis Radulius Dai gralia „princeps et archidux Valachiae Transalpinae.
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159.9.9. 
1167, Iunie. Act de împăciuire între nişte rumâni din Baia 

de fer şi nepoţii lui Căzan, tot deacoio. . 
(Muzeul Gorjului. doc. 90). 

+ lac noi rumini di Baia car(i) nam. tras di 
partea lu Cazan Scrisam acesta al nostru zapis la 

mâua nepocilor lu Căzan anum(e) Stan şi Filipu i 

Zaharie i Stantul ca s(a se) şti că neam voit cu 

nepoții lu Cazan car(i) sintu mai sus scrişi, că neau 

fost vandut di(o)tru e Dantului piîntrua datorie a 

u(n)chiuseu lu Căzan, apoi a fost omu rău ci na(m)u 

(pudtot trăi cu di(n)sul ci porta pâr la Matei Vodși 

lau scos şi neu vâ(n)dut lui Matei Vod. După aceia 

am fost daţ domnești pân în zile(le) Mihnei Vod, 

apoi Mihnea Vod au zis că loi noi treboeşite ce 

mânat la noi la Rumanişt(i) omeni domneşti și 

(a)pucat -cu marte) strinsoare se dem bani şi ian 

datu ; apoi noi amu avot glâtâvă cu aceşti nepoti 

a lu Căzan, carte) si(n)tu mai s(us) seriş piintru 

fun(e) de loc ce le au fost împresurat Matei Vod 

far bani, după aceia neamu togimit cu di(n)șii să s 

ţie moşiia, ata fonlie) ei loc însă far rumân(i) şi 

noi să fim pre altă tunfie) judeci. Cându ne am 

toemit fostuneau la tocmal mulţi megiiaşi deupre- 

juzul locului de Beleşti Voicul i mateiv, di Poeni 

Oma i Lupol sorlar, de Cerznedie popa Pătru i Lu- 

pul Sore, şi piintru credința posuneam şi pecetile. 

Dumitru Mi(o)doiul i Radul i Bartic Cazan i Lupul 

i Prodea i Negoe al Borei deci alţii toţi rumâni lu 

Cazan şi mic şi mar(e) nuc lon anakr 7167. 

“- Dimitru, + Radul, tCazan, 1 Prodea, T Negoe, 

+ Lupul. 
LXXXI 

7167 Iulie 22, Fii lui Ghiorma Banul, Dumitraşco căpit. şi 

Alexandru postelnicul vând căpitanului Barbu Bengescu altul Bal- 

cesții din Gorj cu 300 ughi, din care 145 bani şi restul de 155 

prețul a 7 suflete de țigani. | 

+ Adec eu Dumitraşco cap(i)t. denpreună cu fra- 

temieu Alexandru biv vel post. snu Banului Ghior-



mei, scriem şi mărturisim cu acesta al nostru za- 
pis ca să fie de bun credinta la mâna Barbului că- 
pli)t. Bengescul cum să s ştie că am (a)vut noi un 
sat anume Baălceştie în judetul Gorjâiu, cumparat 
de părintel(e) nostru Ghiorma Banul de la Mihai 
căp(i)t Cepleanul încă den zilel(e) răposatului Matei 
Vod ; det fiindune noa acel satu priste mână, un 
loc depărtat şi neavând noi nit un folos de la acel 
sat făcutulam vânzător şi fiind lângă satul Barbului 
cap(iit. hotărânduse cu satul lui, Târgul, făcutam: 
tocmeal, de iam dat noi acestu sat Bălceşt tot cu. 
tot hotarul şi eu tot venitul şi cu tot rum(â)nii cât 
se vor afla și cu casel(e) şi cu viia şi cu vadure 
de moar precum au ţinut şi Mihai cap(i)t. Ceplea- 
nul, aşa să uibă a ținearea şi Barbul cap(i)t. şi el 
neau dat pentru acestu sat şapte suflete de țigan 
dereplu ug 155 şi tiganii precum Ghiga ţigauul i 
Radul ţiganul i Dumitru tiganul i Sora tiganca i 
Stanca ţiganea şi (loc liber) şi neau dat și ban(i) 
gala ug 145 fac peste lot ug 300 şi am făcut a- 
ceslă tocmeal de a noastra bună voe, fara nito. 
sil ca sa fie Barbului cap(it acestu sat de moşie. 
ohabnic şi stătatoru în veac lui şi coc(o)nilor câlți) 
Dumnezeu i va da, iar de se va apuca cineva ori- 
cându de acel sat cu vreo pâră sau gâltava, noi să 
avem a trage acea pâră şi gâlceava; iar el şe fie: 
satul cu bun pat; aşijderea să avem a ținearea şi 
noi aceşti țigan(i) care ueau dat cu bun pat, să ne 
fie de moşie, iar de se va apuca cineva orecându 
de dinșâe cu pâră, iar să aibă a ira& Barbul capli)t 
păra, iar noi sa ne ținem tiganii cu bun pat, pen- 
trucă aşa neam tocmit; şi la acesta loemeal a 
noastră fostau mulţi boiari mărturie, anum(e) Mihai: 
v(e)l clu Hârjotianul i Badea cap(i)t ot Nucet i 
Popa cliut. snu Draghiă vist. i Preda sluj. Filieşa- 
nul i Sima slugearul i Curuia post. snu Buligăi i 
Mihalcea slug ot Dos i Semen clu& i Udrea post. ot
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Birci i Preda Urdare anul: i Stamalie: peh.- ; Neagul: 
luz. Cornescul. şi alţii boiari carii- vor. pun(e). iseă- 
leluril(e) den josul zapisului şi pentru | adeverit( (a). 
credința neam pus şi noi pecelil(e) şi iscăliturile cu 
mânu noaslră ca să s ereaz Şi am seris -eu Iorga 
log. ot Târgovişt(e) nic wa nă ani (seris lulid 22 zile): 

Duwmitraşco:capţi)t., Alixandru post;, Mihai v(e)l: 
cliu€. mărluriia, Popa cluă.. “mărturie, Mihalcea sluj. 
mărturie, + Radul post. Ştirbei marlurie, + Semen 
clit suu Glogoveanului, Badea cap. Nucetenul, 
T Cuvuia post. snu Buliga mărturie. 

LXXXIL 
7163 Pebruar 4. Barbul fost. mare vornie din Poiana dă liber- 

tate din rumânie lui Paraschiva și alţii ai lui din Orbi cu 23 unghi. 
(Diu Muzeul Gorjului, doc, 51). 

ț Adecă eu jupânul Barbu biv vel vor. împre- 
ună cu fiiumeu Preda şi cu nepolumieu Dumitraşeo. 
şi Paraschiva scriu și maărturis(es)cu “cu acesta-al 

* nostru zapis ca s hie de mare credinţă la mâna -: 
Par(a)schivei ot Oibi şi la mâna frăţinisau- Iumza 
şi la mâna 'vărusău Mauilei şi la-mână vărusău Dră- 
ghi€ cum să s ştie ca am fostu' cumparat eu Bar-! 
bul vor. moşiia lu Patru şi a frăținisau lu Dumitru” 
şi iar a lu Dumitru, însă foslam.: cumpâral pre ei: 
cu fetorii lor şi cu loat purlea tor de moși -de în 
sut de în Orbi cât sa va alea(ge) de în câ(m)p de 
(în) apă de în pădure de în saliştea' satului insa a- 
xeşt(i) rumâni ce scrie mai sus fosluiam - cumpărat! 
iu părțil(e) lor de moşie în' zilel(e) Milinei Voi(vod) 

cu bau(i) gala ug 23; iar cându au foscu acum în: 
<a Dono. nostru lu Gligorașco: Vuivod," venitau ' 

Paraschiva. de acol i Hamza brat'eg şi cu Maltei şi” 
Draghit de sau tocmit de-a lor bun: -voe - cu noi 

de ncau dat” ban(i): ug 23. Bec deaca ncău, “dat: 

banii datam zapisul hostru la mâna lor cas ție: 
anoşia ucestor omen(i) ce serie mui sus, cât să va 

Surete şi izvoade VI 6



“aleage prese tot hotarul şi pre ei că ou scumpă-. 
rat de la noi cum sau putut tocmi. Acasta am scris. 
şi mărturii: Prodea taușul ot Gveşt(i) i Patru Ste- 
gariul ot Curpen, Oprea Peh ot Bârcuri i Oprea 
Armâşelul ot Cartiu i Manea ot Rug i Oprea Sau. 
chea otam, i Stan Hortopeanul ot Rug i Oprea Vlagiu 
ot Orbi i Stanil torai olam i Radul otam. Acasla 
am scris şi pântru credinţă pusuneam şi pecetile 
nuc mărturii jup lordachi clu€. i Preda Pah. Bra- 
descul meua'. 4 Alu) akr zapân (luna Febr 4 zile 
anul 7168). | 

Eu Barbul vor(nicul) 

LĂXXXIII 
7168 Martie 16. Dumitraşeu căpit. şi Alexandru post. fratele său se învoesc cu Ancuta văduva căpit. Barbu Bengescu asupra mo- şiei Bălceştii ce nu se plătise întreagă de răp. barbatul său, şi ia 940 ughi, ” 

1 Adec eu Duwmilraşeo capl. înpreun cu frale- 
mieu Alicsandru post. fe&(o)rii Ghiormei Banul (dal-. 
am) zapisul nostru la mâna jupueasei Ancuţei din 
Târgul Gilortului carea au fost jupueasă  Barbului 
«âpt. Bengescul şi lu mâna fiusau Dautul cum să 
s ştie ca am fost vândut noi Barbului căpt. uo sat 
al nostru anume) Balceş!(i) din Gorijil, iuca în zilele 
Mihnei Voda şi neau fusl toemealu să ne dea ju- 
intale bani, jumtaale țigani pre acest sat și sau 
fost prețuit salul derept ug 300; de& neau fost dat 
bani ug 110, iar țigani nu ueau fost dat. lar eâud 
au fost acum în zilelţe) Marii sal(e) Domuu nostru 
Io. Ghiorghie Ghica Voevod noi am vrut să înluar= 
vem acea tocmeal să o slricăm şi s(a) vindem satul: 
întralt(a) parle, apoi am socotit ca - fiind acel sat 
lângă hotarul Barbului câp. ce am căzul la pat și: 
socolind că ni sau dat pretul acestui sat mai dălu- 
neau jupneasa Ancuţa preste tocmeala dinlăi ug 40 
ŞI, pentru țigani iar am tocmit de ueau dat bau(i). 

e, 

 



de sau facut preste tot ug 340 aşa neam tocmit 
“Și neam înpâcal de a noastra bun voe far de nic 
0 sil(a) să nib a finearea jupneasa Ancuta cu fiiu- 
său Dantul saălul Baleeştie, tot cu tol hotarul cu 
10t rum(â)rii cu casele) cu viile cu morilte) şi cu 
1ot venitul ; şi când neam tocmit au fost multi bo- 
iari mărturii carei vor iscali mai jos şi pentru cre- 
dinţa pusuneam pesle)ţile şi iscaliturele ca sfa st) 
crează amin nuc maprie si ar tapăn (Sa seris, Martie 
16 anul 7168). 

Dumitrașco câpt., Alexandru post., Popa vel 
Sluj., Draghit Cantacuzino vel Peh. + Radul post., 
Ştirbei marturie cum scrie mai sus. Mareş log. Mi- 
halcea sluj. marturie,  Az Radul log. Crețulescu, 
+ Preda Peh. Urdareanul. - 

LXXĂIY 
7169 Yartie 21. Barbul comisul Dâlgeanu împreună cu sotia. 

sa vând lui Udrea postelnicul din Bircei partea lur de moşie dirt 
Cărbuneşti cu 25 ughi. 

(Academia Română, XXX, 31). 

+ Adec eu Barbul Com(i)sul ol Dâlga împreun 
-cu jupâuesa me Despa': serim şi mailurisim cu a- 
cesta al nostru zapis ca să fie | de mare crcdiuli 
la mâna cumualu meu Udrei post ot Bircei | cum 
să s ştie că iam vândut toat partea noastră de 
moşie din | sal din Cărbuneşti care ne a o fustdat 
“socrăme de zestre ! det noi o am tot tinut-cu bun 
pat pân acum, iar acum uoi om vândut | dumnelui 
cumvalu meu Udrei post. derept ug 25 ca si fie 
lui | moşie statătoare în vac lui şi coconilor lui | 
Şi (ne)polti)lor şi stranepoţilor lui pentruca om vân- 
dut | de a nostră bun voe fâr ni€ o sil şi om vân- 
dut | cu știre cumnaţilor mei Paras(chiv)a pâbh. şi a 
lui Tudor spat. şi cu |] ştirea megiaşilor din sat din 
Carbuneşti şi cân(d) am ! facut acest toemal şi acest 
zapis fostau mulți | boeri mărturie şi megeş anum(e)
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Once vălâtul _Luivel-păh | şi Radul.post ot Dobrun 
„şi “Tudor spal. ot Bibeşti [Avram post. ot Groşare . 
Răduţul ot: Sărâcineşti Mihai: obtum | şi: Flore ot: 
Carbuneşii, Lupul otlaii,. Slan ot tam şi alţi mulţi 

| care soru-pune pereţil(e)- mai jos şi. păntru nah 
ada | vărat credința puasunem peceţile şi iscalilurile: 
ca s craz | şi am scris-eu Stamatie. pah. ol Cop(3)-- 
cen(i). Mari 21 dui It 71469... | 

Y-Barbul Comisul, 1 Despa, Oncea, Radul 

„ăcest zapis au eşit 24 de bviari şi s'au gasit bun, 
însă în fuuiia-boerească.*, - . Să 

| O LXXXV | 
„7169 Iulie: Pătrul vatatul din Pocicvalişte -şi Dan Boală din: 

Aniniş cercetează ca muntele Tartărăul a fost al Novăcenilou de când- 
au platit deşugubiua de 100 boi. | : 

(Muzeul Gorjului, duc. 100), - : 

_TSeisam noi buni megiiuş auum(e) Palru vat.. 
ol Pocivălişiţe) i: Dau Botot ȚĂ )uiuiş al nostru ră: 
vaş acestor omeni-anum(e) Stantul Beştelei cu fe-: 

„€orii lui anumie) Dumitru i Dani Serban, carii am 
fustu luaț pre .ravaşul Banului, den în Craiovalx - 
cum să câulăm. și-sadevărâm. bine pre amaruntul. 
fostau muntele. Tartareul al Novacenilor au nau: 
iustu, șau eşil aceşti omeni şi mai naitn)le de 'vre-. 
m(e) cu slugile Banului anum(e) Crâtuu şi cu soție 
lui i cu tot satul Novacenii de şau caulat muntele 
pre uude au fostu siamnele bâtrâne pusa de moşii 
ŞI de strămoşii lor şi cu omeni domneşti de cându. 
au dal dcşugubiuah peulru acel munte anum(e) Tră- 
tăreul foslau dat boi. 100; deci noi um aflat seam- 
nele cele bătrâne, scoșule Radul. Dragoescul şi us- 
cuusule, iar noi lem puş iar pre. uude au fostu .Ş 
pre uude leu pus. omeuii Banului şi cu val. -Udrea - 
pre a(ulo leam pus), şi. noi: lem noil şi lem îulariţ; 
Şam aflat cu sufletele nostre câ au fostu muntele- . 7 . - - a ” Y Pi . al Novacenilor de cându au dat aca deșugubină, iar



îar al cui va fi fostu acel munte mai nainte, el sau 
ascuusu ca s nu dea acea deșugubin(a) greah cau 
-dato Novacenii de silă pre acel munte, deşugubiuah 
căce au eşit apa: muntelui “în' sat în Novat şi cu 
sâugele mortului, decii au dat 100 de boi deşugu- 
biua şi muntele sa fie al lor. Dacii noi aşa am a- 
flat cu sufletele nostre și aşa am jud(e)eat şi cându 
am facut atasta jud(e)eata fostau şi “Udrea. Nat cu. 
10 de plăiaş şi cu Palru vămeşul de în cee țară, 
ic” Tiărluvie "Due înua BA. Rh AHH' ate fapăa (sa scris 
luna lulie în... zile, anul 7169). :. 

Patru Dan, Az Graduu slug dmnelu vi Ban 

LXXXVI- 
7169 Februari= 4: Giigurie Ghica Vudă întăreşte lui. Stauciul 

“Roşul si lui Hamza stăpinire în Horezi,dupa ce le- judeca pricina în 
-divan, dâud ramas pe Mabea şi Sim Nicoara, nepoţii, lui. Nadâieşte, 

î Macries Baie Iw Lanropie Luka BOEEWA 1 PCHApA 

VAIUEWVE AAEAT PCARAH CieI nox'bacnie: TCABMH | cavar 

(Cu "mita lui Dumuezev, lo Grigorie Ghica Vvevud 

şi Domu a toală Tara Romaneuscă, dă Domnia mea această 

poruncă a Dumniei meale slug lur Donnie! inele) Eranuva 
Pouwa un Xâmsa nenouin COren Au! Xvpea 19 cvacro opună 

us Ev | beuopiu Kai, Av mnesev AE Ră AA. Ka ca A dit a05 

AVĂNZ «AH CAT pu Xvprs, naprk av Haazame TWaT | Wape 

RAT CE Bă aaku6 Ac HpECTE 'TWT XoTapvyă MEHTpVKA auacr wânz 

us ckpie Man cvâ zocTvwaă | 3 KSMIXpaT moră a04 GOTE Ac aa 

Hzazâatt “un A aa deruopii avu hvkrg H Granuvă n pan 

Vă | AcpinT dă AE aEnpi PATa MIEZ AU AEHAAUTE BIEAMS AH 

Suasat Av flanăanAps Boezoa, deucpva Aupusu BOA | Kana, av 

ocT KVicvă AHHACB BA(E)E Fana, ii Ae arsuuk AU KOaă 

TOP AV ar Wu npe. cadita acd KvEvu naă. | Lap EZBA av docr 

ARYA <A BHAzAe AOMHIA ARă 'ekvarrveav „kv na Mank mn 

Enm Nusoap uenouin | av Hzatauie, Wu a3$ BREHAT AE cav nz- 

paT A Bau -A AHBan  nanuTk Aoanin aka) nv Granuvă 
Pomvă ui | KV XaMaa BHRBHAV Mank mi Gum Hisoap nenouiu 

av HzAzaue KrM Kz auacr aomie nS w aS | ocr Bzuarr 

"MOULIVZA A9p HzAzame TiaT, ui a BAHAVT MVA A ÎN As 

     



Banu. dj anaaTr Moe KZT PphRuc | AL Tu Ac EAHi UV W av 

KBHAVT. CKOILIHA, th iii W kare a Av Mare BOA, pk ui muu- 

uinoa€ tap Ga | uvă mi Xaasa cu av coc apr av flanăan- 

AB Eoa, euopră Alipuiu Boa. vu ui Aipkur. Ac cav urriT: 

| <A AHRAN CRINA, NpE AUACT WUNZ. RA Mace BVANZPAT 

rwar nâprk Avi HzAzame AHpENT aut! Bani | ue CKpIE Man 

eve. piTpautia ACAMiiA ME aM KAVTAT ui AM KVAEKAT UBE 

Alpen mi npe Aku(s) .punpevu 5S rw, unnicrnuui Aiper(£)ropin 

ASA akRă. ui am Aar Asamia avk Cranuvavu Pomi ui 

AV Xamsa | Ra € aHBA ari ui k AUacT Wăn Us CRpÎE Aa eve: 

BY BYR DA HpERVEA 1 av WiuVT EH (i Nu Akvâta | că ac die: 

Moiuiie erzr(e)roape ap mi deuopiasp Henouiacp eTpzuensuiaep 

«pt KERR nerpS | Ra 45 pzmac Man ui Cn mukoap Hencuii 

A Hzazatpe Ac abye mi Ac AVAEKAT ANU Ai | Bani Imi Ac: 

inrk Avauii avbâ(e) mi am aviar Acania avk mi kaprk ar 

Marei ROCA, Ac Ad MAHA op Rape epal ph ui Annuunoac. tap 
A Bop MAH CROATE dATE Kzpun „pHkă ca cTk minunucac(4) ut 
ca ve Kpka un ne | Gr soroxav HENOKOAEBiA NopIAte PeAEAMI, 
Get ovVao chtA kTeaii UCCTAgAkeM reABAH (Şi de catră nimeni 
neclătită după porunca Domnii meale. lată, deci, mărturii 
punem Domnia, mea) msnan ! lipeaAa Bă au îi San Grpof 
BĂ ARCp. i Snan Kupa, tă acr. i Sn. Maps aă fier. îi 
%Sn. Iana nea | cnar. îi Sun. Diwprie Bă kavu. i înkan Bă. 
erwă. i XSn. Apariu KanTaROSHHo. BEă nek. î Roca | Ain BA. 
KoM(n)e. i MSnan . . . Râ. nser. H He Ilepsan  KauTakosnno 
RPOpie acr. n nanicag a3 | Bocrk .... mcut favpap A Ai 
W amanta 40 nu Teu(euita akroa | ga(k)r +âpăa. 

î ww Tpirwpie Tika RoeROAA Macri BĂI rcAHb 

LXXXVIL | 
1110 Ianuarie 12. Gligoriv Ghica Vudă întăreşte lui Stamatie 

paharaicul diu Copăceni, stapanire peste nişte rumâui din Copăceni și peste muşia Uugureii: 
(Ac. Hum. pach, XLIV, doc. 71). 

î Macriete Basie Iw anropie [ia BEOEBOAA Pânph 3th 
În AAXH HERO MS AARâxoM rea cie nonevkuie remi caSr rekai AV 
Gramarie ue & Konukun Gr eSacreo | Popa uenorta Grei: 
siuii gicr. mi KS cuopii avu Răi Asev i Ra Ad. Ka cau ie 
AH MUIE pri, Ai car Alu Reiu'tui av Aparatip ui 

a
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Aparer uni Hkroe | feucpii Beurzi RS deuopii acp ii Paava mi 

Aarko etepii av GOnpiu ks euopii acp tii Aanura mi Ilz- 

rp5 ini Ijledau ruopii av Apăratip RS deuopiu ao | mi Quyznă 
fruopin Panva GOpamu kr deuopii AVI -UENTpY KZ ducii pvaaui 

doerav an Groukiini RiCTerapIoa Mi an xvuneii an Aokira 

Bicripkea Sukkă av GTamaTie nek AG MaH AcHalHTE KpEA Ac 

Moe AE .CToAMEIDIi, Uli AE arr(4)rSpa av Anka SSA' Ahn ca? 

Aiui Kenukui, Mp, voma Ereuriuii gicr mi au Xnukcii avu 

Aia” ier. UinSTS | 145 Cramarie neg KV RVU Iaăi. 14p RAHAS 

as docr -p Biată panocarSayn Mare Roa, ekSaarychy HeoAta 

erSacuvya W TickHa AÎNNpESU KV aAuli KBAVEZpH BUKRBHA, KVAL ducii 

pvm(2) | ui ue cxpiS Man cve cxurv an MauzcTipe Tneavkuii Snii 

Act car Act Ukrpn, ami Ali MOĂ Kapta CANT CAFEA AMA ACTipii. 

«prpau'bia panocăroya Mare EcA, focrSrav | XvAekar Hp Ai- 

penra ui npe akye imi ab docr AaT A MIWACKVA 499 &i 60- 

tapii npe paRâme ACateiu autat hapevra aprva-Biurni H 

Apar user. O Ppzranzi. i Oyaph ncer. & | Bipuru i Hk- 

voce scr. & Ilorau i Toma nscr. 5 Pinwm i Hrsa neg. 

zanuryi. | Hapăsa nocr, 5 Pomia. i Pava ncer. W Fapte 

i Ropuk ncer. 6 Kenukuu j pya user. O Memurua i IzpkYa 

nwcr. | 9 Tepoani îi Aau nccr Y Bpaaiukui Ka€_RAVTE uri 

aa 

      

Rae neiTrpS ateu py Mani an ivit av docr Ae monrie uri 

Ac “art(2) ro AA Mukan RSA. dpecravy au cine MBUsCTI 

Tie | avkuii ay an Grenkiuţii RicT. wi au vânkeii avu VHRICĂ 

av Gramarie nek. BiiuaA, artuue ÎCnpaRuik Aa aut Botapui Wa 

Acaticerv Hearăko Erepii ncpr. Acă atei Ri BOApH pnpeSui KS 

watva | Acatiteiy feerSchy oii, aa ai ti aa cope Ii dp av- 

War ema i AV AAEEȘAT PE FRBIA KA ANEI pVANIi CAHTV 

ai av Gramarie nek. Ain Bofukun Ac Motnie mi AE a înSpă 

! Muxan,.B9A,. NS. eur AH cară  mauzeripr Tiemkuii. 

ie docr pamac erSaveuyă Heat cpnpeva RS aâni RzAv- 

rapi Ac ARU Ii Ac XVAERAT Acntainrk adeacp Ri EC. npe 

KM am RE3VT Acmuia |ak mi RaȘTk ura Ri SOAP A£ 

MEAERATE Il AMANACAW pARANEAE ACAMIEII IUi Kagrk av Mare 

EOA AE N&pă Uli AE P&MAC Aa AMBIA AV Gramarie nek. MITA: 

ukra erste | HikoAim <pnpeSi Ky caeopyă Hi npe aura us 

cv AsCAT. ue ta ay oer APRAIRAT 170 ii dă ASIA p%UA, 
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uaiurrk gauoscarsavu Maren koa, mi tap ay docr paatac srt- 

= -avenă Hekoaeu „pupi pu | RS Kzavyrpii uri aa AGIĂ pauA, tapru 

AH Akye Hi AC KVAESATA NpERVA 44 EASY. ACatita avk ui a 

ASaw apr: AE HApă Ii Ac pat d panocarifayu Mare BOA, 

i or "4 uiuvi! Gramarie nek. pvm(z)ui RS Bu nai, rap 
Kana, ar docT'p iasă Ay, Boăranaiu_ BOA, PARA eky 105 d- 

“ep pya(z)ni 6S nzpz, 3ikanA, RSM H8 czuT pyaui ue CANT 
-AptcSpaun At Gron | Rima gicr. - SURIĂ “Ay. Gramarie nek. 
“NFpaubra. Kodranait Boa. tay geer AEVAESAT. Ii ay oc AT 
pvm(a)nincp akuk uzpan gi METAL Tipe pătani ACAHEA RAE 
XVpe Kym HS cau | pym(a)uu Ain Kofiukni iu Ac momie niă 

Ac derSpa ai Migan Boa. Ari sana, ay poem aa ai ui aa eo- 
pokuiă ym pyanii ni. ehs nSrSr anSka AE Aur ca Ape. ut 
AV pamac mi pymanii As ay | si Ac ASAckAT că die ta pv- 
Maui A Gramarie nek. ptr d  tastr Acatita av ui 
Kaprk AV BeEranA iti KOA. AE TEAPA UE A paAMAC Url AMRHACAW 
"PARADIZĂ  ACAHEL ui Ac ATVH-| WE „pRoau "TOT ay UiNVTP KS 
BSu naă, Idp_zua,. av. ec atm op aiacă Acanie AVEA pk- 
AikarSebky ervmenvă Bacnair ajkiuimanApirvă” iii EV TOT cano- 
Vă awatripen 'Picmkuii ta y | nzpa «pair Acatulie ARĂ 
or ninrpy duci pyav(a)ui us ckpie Au CVe -BiRSHA RYAL atei 
prmzni CAUT AcH ukVpa ui AN MON ACN CATreă AAHACrIpEn 

Ticavkuli ui anSkzuasSee mi AE W mMoulie | uc€ giam Surs- 
pih Atcupe Xorapyă Rofukniacp mi aă kSpiaop BiRaa, FA 
tac ii au k -mounie a mznseripsa Teemkuii uS tacr a Ay GTa- 
MATIE HEY, Hi ape A "rpâ. RS Annea. .Aepau'kia | Aoania ark 
4M KkaSrar ui am HVAEKa'. „Anpern RS vor Aizanvă Ii AEM 
AT A MIXKASKVĂ 'A9f EĂAE BOApu ana Bazeva opuik W 
Ioan îi HekSaa nir.. Pacia'kavă Vepre Ro. Gzfjaaneeryă | Ras- 
AVuyă noer, Henyrekvă î- Sapk neer. W Bine i Ppoak ni. 
Y Epzaiukui i Lu uapu. ir Hep(u)mani i Bpauieu nocT, 
Aparociyă i Apzriă nser. Hpxiaoă i Paavya ucr. 5 Rag- 
sep i Hazaiuyă O Pap | kziuzipu, Ixrpanzo & Poninapi £ 
Hkroc noser. W nora, Bapipok noer. 6 aa îi Easmka Ran. Y 
Kopher i Mixan Ba: Wepuaa i Mnyapr neg. G Cmspacpin i 
Vaxpiă ne. 5 Tapnai i Sl caniie Rayă | O Năskuu i Puya noer. 
tv Bazupkui i Banor 'nser. & [aâuep i In amio Kai, 1 Gaz- 
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Riasiuu i pa NSET, W Ilemubna i ASatirpatune min. iv Illu- 

Toaa. Rat Rare mi € aasgepEae | mit Vară Rea Ba du up 

AEDEUT ALE KAUA-ay doc aa ai uli- Aa copt erpanescks oii, 

goapii una, nenpatiriă cara Aomuii avkăc "Tanacie BT. HOT. 

ui akv uerir oare Kăpuiă ui. ac AY | Gramarie îtek. mi aa 
mauizeTripen Ticakuii mi ay AAFRpAT EVA RA CANT prazul A 

“Gramaris nek. uenpra ay Gronuiuii gicr. Ain car Ain Beă- 
ui Ac Moniie îmi AE aerzT5pa Av Mukaua oa! ui Tor ta 

VÂNT Mân HAnhTe RS BSH Năă, td matstripk “Ticavkua navy 
atv uiă w rpBe uiă tă uiuy 7 ui waar. Hi Hz npe 

AXUL Ha ABVT iri ay pamat erwmenvă * Bacnale agitau | 

Apirvă Ky Toi, Kaavrpii Ac Aku Ii A AVAERAT: Atiaiurk 

AUEASĂ RA AE BoApu aj erp Moulita Suripeen ckocâv Gra- 

Mame nek. W KapTe a digul BOA, druopvă ay Masăaua pr | 

BOA, ekpiita, EVA Kă CA Man ocr uzpaT KzAVrpii neuro 

AUACTE MOuie uri ATVIUE, Mi 145 a, pRAUE UL W KAȘTE BATPANZ 

a a Basa, ECA, ui Tor ta doc “patat pe Kzavipii AE aa 

„Ticavhna | ui Bajrk ay Mare) BOA, Ipe avacra Uxpa A Sur 

pasi ta AE pamac. Ati ay pamac Baavipii Ac aa Tucmhua 

“AC EVAERAT Ii ARYA NBERVA dm BA3VT AAA AVE azi Acaw 

paBamzae | Aomueip uri Kapre a RA, AE BOApn Ac KSAskaT ini 

AE PBAlAC aa Aaa Ay Gramarie a AtpeiTra aha am AsT 

Aaa avk cayuii Aomniz mba-ay GramaTis "Nek HenoTvă | 

Erennimii Ricr ui a4 ACKien BiCT. KA E UE pe AUEWțI PYAAHU 

ue cRpiy Man cVE y Buna na cau die more aSn d;ruspias 

nenoiiacă crpanenoniacă au wykaâuik „p Bă ln net ROPoXxAc 

HenoRakEUMOM. Ro pusa PERM, ce OVEo 1 ckeAkreă net- 

“patik ri. Ayan Îlpeaa Beă Ban Epanitezi i mwndu  Grpos 

să kepnic i Xynan Bipsza Bă asi yndu Iana Bă car, i 

xVuau Mape pă kicr. i ya Bat Bă Ravă. i nau ANi- 

Xan gâ creâ. i xvnan Boârk Bă nocr. i wma Rocranain Ră 

Ko, i Xian Apariă RanTăsosinitio Bă Ne |-i- mwynau Ilauakă 

cAyX. i Xy nau Groa Bă nir. n nempatnic Mlzjsau Bauraks- 

ainno RTÂpOM acer i! uanicak 438 GIwaka aorber mtua 

înapie ! ui Ani G aAdma Aaa uk menita abriwva Ezakr 

+3p5 15 poateTae RO +ayăe. ” 

Monograma cu «hinovar roşu. Pecelea binişor con- 

servală, aplicata pe hârtie. Semnatura Domnului.
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LXXXVII( 

1170 Martie 13. Dragotă ginerile Tomitei din Soc vinde si apoi 
răscumpără partea de moşie ce rînduse lui Bran feciorul lui Vigu ew 

' Eh uzeul Guijului doc, 52). 

+ ae ev Apăror punepeac Tomnuzu An i Gek ckpuz 

Cât BAnHcSA AEV Ka Ce CHE | AC MAPE KPEAHHUZ 44 Aia: 

AS Tipauz dnuopsa BurSaSn vai ce ce apine na aata | dpecra 

EAHAST ev Aparera ynuitpeae Toanuzi mouine dpnuopiiacpa 

[paatnu | ac Sr. 3. rapa dnuopuu Fpaatmnni ww docra Bz: 

AST AS Aparora Burva rapa | e Aparora ynuspeac "oa 

ZH NY AM4AZ -AHAVPAT AE AMOIUIHE UH WWaiz pack | Ha 

VATA At am Aa 48 pan: djnucpva Burvaiu Si p23092 A£ 

rozv AtpenTa | Sr. a. Kapeae av apar Granuva Hi dat Ad 
SH Kapa AfpinT Ban € cau. în. tun ta (447) | w nyruna 
AEDEITA Ban pE. tap Pr VP ce a(H)Bi dn Aa An Ava At 
Ad | Hai DZH Aa Bitepe dtape Wu Ezuah dai PakĂT a- 
SECTA Bănuc av docrz Atu ! ch azparSpu an pi Got 
G'ranusa un  Îlpeaa an aa hazphaareiu  Granuva | unt 
dperuu mn Grpoe nerv EDEANUILA NVCVHEAL UI AEETEAE, 
suc 730.5. 

e Granuva, e Ilpeaa, ev Cranuva, em Grpor, w 

Apernu, te Ăparora. 

Ughi şi lei. Interesant e socoteala banilor. Fiiivrii 
Gramei dâduse 7 ugui pe moşie,  Dragotă o răscumpăra 
Și da cei 7 ughi înapoi, însă în felul urmator: un răzor 
de grău drept 1 ug, 3 ughi să-i dea bani de la Paști 

- pănă la-Vinerea mare. (44 Octombri); iar 3 ughi i-a dat 
în. lueruri : un car drept 230 bani, și o pulină drep! 120 Dani. 
deci 3 ughi tac 370 bani; ceia ce arata ca un ug valora 120 
bani, deci locmai un leu vechiu.



— Op 

LĂXXXIX 
1170 Mui 19 Drăgniani. Art de învoială între Drăghici post. 

Barbu Post. şi Mihul Brăiloi nepoți ai Barbilui clucerul din brago- 
iani şi între Nicola cu fraţii sai fu lu Pârvu armuşul Viezureanu.tot 
de acolu pentru muşie. 

Aa ee Apzriu nocr. n Bpar er Bapăva îi Miyva 

azpva nocrpS nenoui Bagavavu avu. O Apar canu. 

C&DICAA Uli  MADTVGIiCIA KV AuEcTA dA HOCPpV Banic. Kă c 

die Ac aâpe Kpe Aia aa aaa  Nioaii nv dpauii avi 

diuopii Ilapavavu apa. O Apar(wo)ranui. tva cz c pie ka 

av docr aan name ep'kae Bana momya Hikoaii Grant 

Baa momira ! Ain Apar(w)ranti „pri XOTApvA A€ cuc. SukIo= 

avu HocTps hapaSavu kavu. rap Kziia, | av dor „pi aia 

a(€) av Mare cca, agvram nzp kv AimiTpauiko kzuir. 

Cninkui | nenvpe xvmzTar(e) A£ car a Apzar(w)anii A 

eve. mi av ka3vr a di npe cbkua | av Avairpamo kan. 

zau Ra 1 paatac KV AiEaHvA. -MTpavRA Hou EZ3iHA | 

Ka HE A AtotUlA ape ckma avu, mi uedTina, au avap't 

Baii AE Ad Hon Wii c(2) pa | AIE MOIUÎA pe caată Hoac- 

"Tpa. HO Mda 48VT nvr'kpe ca Aa Bânii Tou, | ui aa uz 

dozuiT, ii upe Îlapeva ap. Ac a Aar Big: E: ui iwu 

sp atei: Ai: ui c(2) uit arpe HapT(E) Alti EVAZTATE Aire 

Apar(w)anii ainu oragva Ac cve. upikvar | ckpie mi xapr'k. 

Av Marei EWA AE XVAEKAT. Tâp KZUA, av docP aka pt 

ainta(e] magi caa(e)  acatv  nocrpv Iw Tairopii Vika sca. 

HOH EPZAHA BA Wnpia Alti Aouuie | ui” TPATZNAVIIE £A 44 

AÎRAN. HON fdat ÎSAKYT  duecT Bănie 44 HOCTpY 44 AiBila | 

A9p. KA CZU UE MOUIIA ATPEA MapT(6). Kat W av HAzTriT 

ui rpekva av ui, HvT ii aan ainaiur(e) Bp'kae Kv Gvh 

nau K& av docr a atouivatn a0p Gran Baa | rap ac c(e) 

Bă ddpaa auacT AM0uie „pii RpE W KApTE A HOAcTpz. d hap= 

Bvavi Kavu, ! cz Hiv c(3) aan kpbae iu aa vi Alan ui



A BOA Adir ckopui Hou Eprw nzp(2) ca dia pkrau vr. 
pt. wi azp rYvpii docrav awvani ECAp(), apii ui Bop mvue 
mcucuia(6) uri ickaaea(E]. aan. oc. ii non „pa na Ve ne 
u(e)uia(e) ui | iczaievpr a ca ce kp'b3 nenTpy EPC ALMA, 
nic dau gi ar ape. | i | 

+ €3 AparuuS nocr., + ev HapaSa nser. + 5 Auysa, 
Ter fue nocr,, 0 VUepuaace, Ț ev T3aocia Hasan. Țe 
GoOnpe O apr, e8 BazasuSa cz ape, | es dan h- 
ner8, ta PaaS_cuz Harznaw, e Baac rasaa 8 BârSpai, 

Po verso: sanic Kapin aav dakwri moriliui Rpznacnaop. 

XC 
7170 Iunie 20 Creţeşti. Pătru Stănoman dă jumătate din mo- şiile sale vărului său Stauciu Cioplea pentru zestrea dată unei fete la măriliş o 
(Muzeul Gorjului dar. 53). 

T Aae e ]larps Cranwmau Anu pene aa at$T 
& dee mapu un | 3'kcrpr mam agSr ca ae Aa5 un at 
Sua cas anSiar gapSat -Cmranu | wonak cz w „pusa 
Tro'ka urm ras Aa Bau Bun Suz Bw$ mu Su run | riwpii 
wHi Su crpan ui Su nepekur un r ekape ae ut mu | 
nzp'khke A€ unae Un tam ak87 sanncSa misS ne napr'k 

| awk A€ awwruie XSm(z)rare AHN uzaSpe un ae aa arid 
iun aă | Baannuz kara ca ga nach ne Sarat tun tdi 
ar | es annesa aie “Rac crzuzukera „pu Be ca de 
uWp 45H | ulii Kahn ca Bwp Tpâe AH EA K$ BSH nau ulii 
KAHAA cas | îpak&ra autera zane dwcras maya wenn 
MApTS | pic anSme £6 Fucapk £$ Mukan nSprkusa e Alu- 
„Xana anpeoada e8 Gaga ant Bomzhepn  auacra ckpheat | 
uH uenTpS kpeaunua diam n$c un A'kuerSa. 

Si PH AH. RF, BAT F3pwW 
8 IlarpS Graznoman
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XCI | 
7170 ldie 2. Lupul fratele lui Ispas. portarul şi Dima postei 

nicul din Zătreni serie lui Preda mare Bau relaliv lu o afacere a | 
lui Stoica din Cârligei şi sudalmele primite din partea tnui diacon. 

+ La al nostru cistil şi de milostivul Dumnezeu 

dăruit mai măre | al nostru jupan Preda v(c)l Ban 

pohlim pat şi sin(ă)tate dumneatal(-) 1 înpreun cu 
tot biuel(e) cistilei cusei dumetal(e). Altu facem în 
ştir(e) | dumetal(e) pentru rândul cestui om anum(e) 
Stoica ot Cârligei | fostam, dumnela, la Ogrogumi 
cu poruuca Marii sale lu Vod! cum știi şi dum- 
neta peniru cea jupâneas, venilau pre acil pre ia 
noi, noi neam lâuiplat mergător la târgul i Bengăt 
pentru trebile noastre, ta mplatusau şi Sloirai “ot 
Cârligii venilau cu noi pân aciia ! lu largu; avulau 

acest om ce scrie iai sus o fală mărilat dup un 
f. cur al popei de aciia, nu sliu ce gâlceav au avut 

| cu liesa, fuslau suu' bătut un cumnat mai mic, 
ce au venit | să vaz ce, cum au fost lucrul, şezând 

cu uoi la gazdă, venitau un frate al ginere:ău, ce 

iaste diiacon, nau: grăilu ni în sus ni€ în jos, ce 

au Și începul a. înjura..pre aces, om ce scrie mai 

sus, între noi înjuratulau lot de leage | şi prin barbă 

şi sa erţi dumnelu lau suduil prin gur(â) loa | te 

odajdiile cum vam auzit alte înjurături ca | aceastea 

la alti oimeni şi liindu diiacon ! cum va spune şi 

el dumnetal(e) iin gur, | nam -avut ce fat ce am 

dat ştire dumnetalte), dumneta | vei socoli cum te 

va nâstavi mil(o)stivul | Dumnezeu: pre duimnela, 

noi aşa știm, aşa mârtu i risim cu sufletele noas: 

tre numai să fat | dumnela un zapț ca mai mult 

sa nu fac aşa lcă nui să cade să înjure de leage, 

că ias!le preot. Aceasta ne rugăm dumnelalțe) să 

fii dumnea sin(â)los nic lulie. 2 dni 7170. | 

Noi fecorii dumnea(tal)e | şi voitonți) de tot bi- 

nel(e) dumnetal(e), Lupul brat Ispas port. i Dima 

post. ot Zitreani.
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XCII 
1172 Ianaurie 19. Marica cu cumnatul său Mihaiu Aprodul şi 

sora sa Dumitra soția acestuia vinil lui Preda câp. din Ceplea varul 
lor satul Ogrumii cu rumânii cu 210 ughi. 

T Sac €8 AMapika cruz Hekyaa nax. n IMapacn(a4) 
XSnzha nkoae nak W wrpoaua lin s$ Muyau  anpoasa 
AnunznpkSuz K3 couSa aut$ ASanrpa dara || Hunoae na. 
au a Nagackngeu G wrpoamn ue ckp(îi) „aan cSe. ckpicaat |] 
AH AzpTvprezmz RS autcTa aa necrpS Bannc kac die At 
Maph || kpEanniuz aa za ASamnin Ilp'kac kan. azp8 noc- 
Tp O eat KI] an cae tu ka ram BaHASTA ASaneaSn 
CATSA wrpomnii KS mona poazun || KZU2_ca(u)Ta_„pti_ CaTa 
Mi EBU EA „Rep, aia „fii REGALA KE T97% MspoAu ua 
Acpză iu RS mouunra wrpSmnao(p) anna XOTa(p) man pn 
XoTa(p) necre mor komapSa un tame BAHRASTA KS Mupt 
AVALEHAOph  HOIți(p)n  AEpENTE Ban rara Sr. că mom ad 
"Topita ue ta oc A4To(p) un am BhHASTo non Ac 4 
HOCTpA ESHZ BOE IIH KhHAR AMh 'TORRAIN TB Aa nn 
BHBASTI ASantaSu dgecrat Sau Botap aibpură |] pli)ei 
BaASuSa nec. Re(n)ytekSa n BnpmeSuSa Rpmuacha$! 
Banat || usa cum apt nocr. & Huprur. Aan - KOssaua! 
ASuSa cum mau GG rpomape urit || tam emuaS$Trm cară 
ASMHEASH . Wwrpomu cTrmTropi kac ne ASmnel| aSu un 
OROHAASPR UI HENOUE UI WiME Ch Ba ARCA Ac autera |] 
TO(R)mea'n: cm du “AHKHHau,  AomHbine Sr 5 mu ubiTp 
AAE || Bepava - kp'bza eta nea nSeSneara ACUETE kac Bp'k3m Un 
ama ckpich -£8 Muxă(un) entonae Hure(a)u nay. & wrpoamn 
AC mecua ru 9 Ann aer TFapea. 

(Magia: Surntea apara  Hukolan) na. G. wrpoatn. 
„ASmnTpa dara  Hukoas BX 9 wrpoatni, 65 Pagva-uocr. 
£5 Muxau angoasa.
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XCIII 
, 1172 Ianuuvic_2)._ Floriea soţia lui Mihalcea din Somiăneşti 

-şi cu fica sa Simă vând căp, Preda din Ceplea moşia lor din 0- 
-grumi cu ruininii, a 

* Hack ev Paopnka mSnrnnec Muyaauzu & omori 

mun Kw djieaie Guma ckpute || tu AMhpTOpHCrhek Ka c Xie Ae 

Măpe Kpean(H)ue aa atrzna Aomneacni Ilpeain tza || Tan 

ene ninrpw ch c pie Kaai aBST „pH caTh -p WPpomn a 

NATpa napre necre || mor XoTapSa mun Ky pombuie npekwar 

AV XVAEKAT BOIApin NpE p'bBatite |-Acăhei Atun ERâHHAh £$ 

KI EA dhTouitae MĂpnuka ur abrSuemeţ || ASmnrpa 

uhpiiat awp AcattaSu Ilpeaen Khunransa BB3(2H)Amh e . 

Ta tu Balta, cae] uzfniac a0p Ac cârm AH YVrpwan 

RBUAWTAM UUIH EV UdpTE MEX AH VWOTBOAE || K9_PRA Build 

NATBA  NADTE pE NEA, WE Av 'TOKMHT EH ANITPAucT 

pen, || cm ansm am Aupe ASaneaon Îlpeaa KnWTansa a 

NaTpa AHH Ba(nu) iun tdâi BUAST AS Î mean A 4 aiek 

BSN BOE UI KO IpHGE POTOP Wat(e)Hnaop mie kach Xie AS- 

mne || a5n Ilpeaen kmuurauSa atoruie atoipiini «i Beth ASAt- 

HeaSu ui kok(o)unawp || nenowiawwp ui crpri(e)uoniawp un 

Ru, ASanesev BD ABPWH UI Ad ArcT Banne || ggocra 

gorapun_ahpTropie (5 Brhaueaţii Herwa 3 un Apmhruu EpAT 

er || 5 [maemora Ilmpeou can IMopka 103. Ahmbaar pari 

er atadanii ui aauă || avani Ku, Sc ekpuiti  MCHHCAX. 4: 

Hukoaa awr 5 mmmgrSa Miron auaci am ckpue || nenrpo 

peannia nocaat AEyerSA || KhHAt aa kr 3anncSa AS 

ATa(at) mii Gănu rara.  WHHE Bd „pHTOpUL cra Xe: „pkunoau,. 

ACANiE 'Vr. p. PIIM_E._AbH A€T FApoE.. 

e aopuna RS dpirme  Cnata, ev Harva BB, e 

IImgasa: 

Qaja V 

doc. e. 

ati Neu
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„XCIV 
7172 Iunie £.: Diăghici Ispravnicul scannului Craiuvci porun- 

ceşie vălafului Giurca şi altora eu Radul fratele lui Ion. Câriig din. 
Urşani să nu mai fie asuprit la bir şi să-l judece în judecata ce are 
eu frate-său pentru o vie. 

T Drăghit ispravnicul scaunului i Craiovei, scrise. 
am-'cartea noastră | ţie vătaş Sureo i Dragomir Pe: 
tecel ot grum(i) i Pătru a Liului din Potvalişt(e) | 
i Lal ol grumi, câl;e atasla vă fu&(e)mu știre pân- 
trucă aici la scaunu Inaintea noastră jalui aceslu 
sarac de:fitor, anum(e) Radul brat Lon Cârlig din 

| Urnşan(i), cum îl asuprescu alln săteani cu birul 
de care lucru vă scriu | să căutal(i) sai luoaln saam 
sal cisluiț, pre puteare şi din cas şi deafara | pre- 
cum veţ afla voi cu al voaslră sullete, cin(e) pre- 
cum ii va li putearea | şi sa căutaţ sa-l judecal(i) şi 
cu fratesău Lupul pântru o vie “carea |au ei pâră : 
Şi gâlceav şi pâutru alte gâlcev ce voru avea, pre- 
cum voru spunte) | ei la voi de lot săi judecaţ şi 
sai împăcaţ; iar carii din ei nu va lasa | pre jude- 
ata voastra sa fuceţ scrisoarea voastră de judecat 

| precum, vet judeca lu noi; atasta am scris. nic 
lunie 4 dui 1 7172, | 

XCV 
, 7173 Iunie 1 Bucureşti, Radul Vodă Leon confirmă Îni Pseda 

şi fraţilor lui din Cernădia stăpânire peste a falce de pământ în Vădeni de cumpărâtură. cu-pret de 600 bani. - (Arhiva Primariei Tărg-Jiului. 

+ Macri sexi Iw PaAyA ROEROAA 1 PânpA RZCOE SEM 
WVFrg&WBRAZIHCROE Cii& REAIRAr n NphACEpAi | Papa: — DOROHHAE 
I& Aewn [lea noetoaa ARAT FERAMU Cite NoReAkuie reRAn 
caSaeus | reami (Cu mila lui Dumnezeu, lo Radul Vo- 
evoil şi Donum a toata ţara Româneasca fiul mare- 
lui şi prea bunului batrânului raposalului lo Leon 
Ștefan Voevod, da Dornnia mea această poruncă a 
Douniei mele slugii Domniei mele) Preda cu frați 
lui Nicola i Vintil ot Cernadiia ot sudstvo Gorjil și 

"v
ag
a
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cu fet(o)rii lor câți Dumnezeu le va da, ca se le 
fie lor moşie în hotarul Vadeanilor o falce de | loc 

“în latu de 8 funi și în lung de 12 funi -i funea de 

12 eoţi, care au fost | pădure şi au curat de au 

pus vie, pentrucă o au cumparat atastă moşie Preda 

cu fraţi lui | ce serie mai sus de la vâruseu Dră- 

ghit din Vadeani drept bani gata 600 şi cu zapis 

de la mâna lui de vânzare şi cu mulți oameni buni 

mărturie scriș în zapis anume Lupul lluzbaşot 

Crasna i lane posi. ot Cernădie i Draglo)mir ar- 

maşul otam îi Mihail otam i Stoica olam i Lăpădat 

ot Bâlta i Dragtojmir ot Runcu i Radul fra | tele 

Dimei i Dumitru otam. Şi iar să fie slugilor Dom- 

nii meale Predei cu frați lui ce scrie mai sus un 

loc de vie la Vadeani pre lângă locul lu Draghit 

carel(e) scrie mai sus, din moșşiia lu Mihart peh.; 

penirucă acest loe de vie lau dăruit lor. Mihart 

peh. pentru pomana sa să ş fac vie | precum am 

vazul Domnia mea și zapisel(e) adevarate la mâna 

Predei cu fraţi lui. Derept ataia |! şi Domnia mea 

înca ia întărit zapisel(e) cu ataslă carte a Domnii 

meale la mâna Predei cu | fraţii lui Nicola i Vintil 

(c)a s(a) aibă aş tinea acest moşie care serie mai 

sus cu buu pat sa l(e) | fie moşie ohabnic lor şi 

fe&(o)rilor lor şi nepoților în Veci, n ue 9 ROroXAV HE 

moxoak | sum nopizate reai. Gere SEO CRHA,ETEA  NSETa- 

gatem rfamn (şi de câtra nimeni neclatita după po- 

runca Domniei mele. lata deci marturii punem 

Domnia mea) Pan Gheorghe vel Ban Cralevschii | 

i pa Stroe vel vornie îi pau ltadul Cretulescul vel 

log. îi pan Mareş vel vist. i pan Draghit vel spatar 

i paun Neagoe | vel clu&. i pan Şărbau vel post. 

pun Badea vel comis i pan Iordache vel stolnie i 

pan | Stoia vel Pitar i (șters) vel sluger i is(prav- 

nic) Toma Radul Nasturel vi. (al 2-le) log. i Hanicay 

a3 Kocr:k aer. | ot rpaar Bi(v)pep Mea Ile ă Ai i & 

aAasia AC îina 'rtăitie abr | RAT Apr (şi am scris eu 

Surele şi lzvoade VI. 
7



"i "HU€ n06T. 49 “Ezaapn. 
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Costea log. în oraş în Bucureşti, luna lunie 1 zile 
ŞI de la Adam pănă acum cursul anilor. în anul 7173. 

Monograma cu roş. Semnătura Domnului. Pecele 
mare aplicată pe hărlie, puţin citeață. 

XCVI 
7173 Iulie 2. Zapis de vinzare prin care Iurdana şi Giurgea 

din Curtişoara vind lui Dumilraşeo post. o liganeă cu 15 ughi. 
(Ac. Rom. paehei XC, doc. 70). 

 SIAcă 8 ÎogAana Bara av Mapao O HyeTHuwpz „pu 
npeSuz | KS couS as5 IlSpun n ecua ro MuxazSun VaSmiSaz & 
Vaapu | ekpneamz uin mzprrS(ph)enmz RS aucera ăi HweTp8 
Bânn€ Ka€ ue | Ac mape FBEAHHIE Ad Mata AS ASmMH'TpaIuRO 
nser. & Pau | omu KSMZ că CE HE Kz ama BREHASTA ASA 
HEASH w unrânz auSme Mzpnua ara Mapue urata AEla 
HwceTpa BSH Rwe apa Hhui w chaz un w RankASTA | KS 
WHpe 'TSTSpWpE WMeHHAGpE HWVIppH a KzUn ama | aRSTa AHN 
cS€ uiH AHN 002 UIH wma BXHASTZ ANacTz. UHran | KZ anSAt 
îWzpnna unranka AEPEITA Ban Par. Vi ci uit aMA RAHASTĂ 
AMACTA HHPAHKZ_Ka can he ASu | mun Beuwphawpz ASH AIE 
"WXARHURZ IUN 44 ] "TWRAMIAAA -HWwacr9x UIH Ad duse S3ânuc 
KEHAZ AMK | akSra maprSpue docras MSan un BiVIApE AHN 
Vosaapri | Ilpeaa kan. un Ann Wknak IlapacRuka Na. H SpâT 
4 Ilpeaa | kan. Ann Pwunia Apzrin cena. Anu Bzaapu Hea- 
uSuu fIpam wH | Ann Vaapu BaaukSA nxyx(p)unucaSa H BpAT e 
Ilasaz. n Aparsa ram | iun nuHi'TpS MăH AAERBPATA KpEAHHUE 
uSe(S)heavg pun -neue | uuae mn Man we ne(s)zanr(8)puac. nig ME 
Ba. AH î a4r +âpot a 

7 Iopaană (|.p;), î es IIspun (.p.) 
Mii ddec'r Banuc ekpueSaam, £$ BazASuSan nser. n cua Apz- 

> 

e XCVII o stan 117%: Mai 8, Bucureşti. Radul Vodă Leon iutăreşte mănăstirii | Strămba stăpânire peste 'juinătate sat din Sardăneşti, he (Arh. Statului, Ep. Ramnicului pach, C, doc, 25), =: 
î AER iei Ti PaaSă: Roeoaa n rânpa BaeSe 3EMA6 

Xsrrpwgaayintnoc cz Bintikarw -u npr&Ac&paro | nexennarw IW 

7
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dewvu [lea BSetoa. AaBAT regat cir nokrakuie PCRAW 

ACu mila lui Dumnezeu lo Radul Voevoil şi Domu 
a toata tara Românească fiul marelui şi prea bu- 
nului bătrânului răposatului lo ieon Stefani Voevod 
dă Domnia mea această poruncă a Domniei mele) 
sfintei şi dmpezeeştii mân(a)stiri i ce să cbiurmn 
Strâmba unde iuste hram prea ciustit şi prea sla- 
vit sta Troiţ și părinţilor călug(ă) | ri ce vor [i la- 
cuitori întru stula mânslire și ctitorilor, mânstirii 
pre numite) | Preda Căptanul Urdareauul i Stamalie 

peh. nepoții jupâneuasii Ancâi ca să fie sfulii mân | 

stiri Strâmbei jumtate de sat den Sardaneşte ot 
sud Gorjil şi cu toț rumânii şi cu casel(e) şi i cu 

besearica unde iaste hram sli Necolae ce iasle me- 

+oh mânstirii şi cu viile şi cu lot venitul den câmpu 

«len | pădure den apă şi cu moril(e) şi cu vaduri de 

_moar(a) de peste tot hotarul or cât se va aleage; 

-şi iar să fie sfnlei | măustiri şi alte moşii care se 

trag despre jupâneasa Anca muma lu Gherghe 

vor:, pentruca aceasta jumtate | de satu den Sarda- 

neşti şi cu rum(a)aii şi cu.viile şi cu casel(e) şi cu 

„besearica şi cu morile ce scriu mai sus foslau | ale 

dui Gherghe vornicul Sardanescul varul Predei că- 

pli)t. şi al lui Stumatie peh. De& când “au fostu «4 

zilel(e) . răposatului Matei Vod | fostau avut pâr(a) 

; Gherghe vor. cu Preda capt. şi ci Stamatie peh. 

nainlea lu Matei Vod pentru Gagiia tiganca cu fe- 

tel(e) ei | care țiganeă au.fost a mănstirii Strâmbei 

şi o au ţinut un țigan al lu Gherghe vor..şi. schimbu 

- pentru această ţigan | că şi pentru“ fetel(e) ei nau 

fost dat. și alunce la fostu ajunsu judecată ca să 

jure Gherghe vornicul. cu 6 boiari | cum că au dat 

schimbu pentru aceste țigance, el.pau putut sa jure 

„ce au fostu căzul cu rug(a)mentă la Preda căp()t. 

„şi la Şta E matie Peh. ta, săi: Jasg,. aceaste . țţigance 

_ sal caute,si sal hrâneăseă că, fec(o)ri de trupul lui 

mau avut, şi fiind tot un neam) şi un sânge, şi 

Pesti Es SR



— 100 — 

încă au fost lăsal Gherghe vornicul și aceasta ju- 
mălate de sat den Sardaâneşti şi cu rum(â)nii | şp 
cu casel(e) cu besearica cu viile şi cu morile la 
sfinta manstire Stramba şi cu zapis la mâna lui 
dupre | moartea lui să fie la sinta manstire de po: 
mean. lar dup moarte lu Gherghe Vor. când au 
fost acum zilel(e) Domuii meal(e) | seulatuseau cu 
pâră Paraschiva și cu fratesau Preda Ceplenut 
fraţii lu Gherghe vor. şi au venil de sau pârât de 
fat(ă) naint(ea) Domnii | meale î(n) divan cu Preda. 
câpt. şi cu Stamatie peh. zicând Paraschiva şi cu 
fralesău Preda ca să ţie ei jumtate de sat | den 
Sardăneşti şi cu rum(â)nii, ea sântu ale frăţinesâw 
iar Preda căpt. și cu Slamatie peh. scosau zapisbk 
lu Gherghe vor. | făcul de tocmeal dat şi lasat la 
sinta maănslire pentru pomeana și pentru Gagiia ţi- 
ganca cu fetele ei. Intraceia | Domnia meu am ju- 
decat şi am dat la mijlocul lor 6_boiari pe răvaşe 
d(o)mnești, poimte) ot Arjântoaia Mihai stol. i ot | 
Poinari Preda stol. i ot Bălaceşti Draghit peh. fra- 
tele Neagului iuz. i ol Glogova, Iovan căpți)t. i ot 
Filieşi Bacbul cap. fratel(-) | Predei Vistierul TFato- 
mirescul i ot Târnava Gavril peh. ca să le ia seama 
Şi sai judec_de loate de ce vor uvea iulru | dâuşii. 
Dec când au fost la zi şi la soroe, ei sau strâns 
aceşti boiari toț la un loe şi leau luat seama de: 
late, pre i amâruntul și au aleas pentru moşii şi 
pentru țigan(i) şi pentru țigance ce au fost vândut 
Gherghe vor. de ale mânisa | jupâneasii Aneăr mă- 
tuşa Predii câp(i)t. și a lui Stamalie peh. şi nu le 
au fostu vândutu de niscar nevoi, ce numai ce a» 
cum : părat satul Sardaneştii şi alte moşii mai de 
aproape. Dec aşa au judecat aceşti G_boiarţi) dupre zapisul | mortului şi precum au lasat el jumta)tate 
de sat den Sardăneşti şi cu rum(â)nii şi cu casele) 
ŞI cu viile şi | cu morile și cu besearica ea să fie 
meloh mân(a)slirii Stiâmbei, şi verilor lui Predei
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«căp(i)t. şi lu Stamate peh. | ca să fie sfntei mânstiri 
«lentărire şi lui de pomean, precum am văzul Dom- 
uia mea şi carte celor 6 boiar | de judecat și amân- 
doo răvaşil(e) domneşti la mâna Predei căp(i)t. și 
a lu Stamatie peh. şi iar să fie sfntei | mânstiri 
meşte tigani pre numi(e) Radul ţiganul i snvi eg 
ă Dumitru ţiganul i snvi eg i Gruia tiganul și cu 
4iganca | lui Stana care ţigancă au făcut Gherghe 
voru. schimb cu fraţii lui de au dat pre Stana fala 
Marii ţigancii i suvi egi i Stan ţiganul i brafomi 
Dumilru Cutulea i suui eg. Şi iar săi fie sfnlei mă-: 
măsliri un rumân anum(e) Radul Palavani carte) | 
xumân fostau luat schimbu Gherghe vornicul de la 
“frații lui pentru Marce ţiganca, că aceşti țigani sau ; 

tras despre jupâneasa ! Anca mătuşa Predei capt. i 

si a lu Stamalie peh. Dereptu aceaia am dat Dom- 

mia mea sfntei mânstiri Strâmbei şi ! ctitoriior ca 

sa ş ţie atusla jumtate de sat den Sărdaneşti şi 

«u rum(â)ni şi eu viile, cu moril(e) şi cu | altu ce 

se va afla să fie sfnlii mâustiri de (intarire și să 

şi le tie cu pat. Gem ovgo cgraeriă nceragatim râs | 

Alata deci şi mărturii punem Domnia mea) pan 

“Gherghe vel Ban îi Mareş vel vor. i Radul Cretu- 

lescul vel log. i lanache vel vist. i Draghic vel 
spatar îi Neagoe vel cliu&. i Şarban vel post.li 

Necula peh. i Ghiţe slol. i Gherghe com. i. Badea 

sluj. îi Stoia pit. i ispr. Radul vt. (al l-lea) log. A 

seris Alexandru în oraşul de reşedinţa Bucureşti 

Mai S dui 7174. se 

Monograma cu roşu, vişiniu, verde, rădăciniu. Sem- 

snătura proprie a Domnului. Pecetea mijlocie aplicată in 

faţa insă neciteaţă. 

D
P
 
i
 

XCVIIIL 
1113 Mai 15. Staneiul şi Paraschivul fiii lui Hamza din Alun 

-se împacă la divan cu vărul lor Filip din Baia de fer ca să fie frați 

ae câteva moşii. 
(Muzeul Gorjului doc. 91). 

dam ep Granura Acnnpeţii ky dpareatiey Tlagac- 

KHEVA 4 Sao ckpicam auecTa dA HocTpo | 3annc ka ca die 
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AE BOA KpeAttuz Aa maia AV Pnannz tap (9 lao nyat 
cac Wit | ka nenrpy w nzpa ii raau'be ut aa diocra as7 
HOH „AHTpE Ho, „pHRA aan actiainre || apa mere wie 
MEN CAT Afti  Saon kape, pie Way docrz KVanzpar Pu- 
din apa. „pu Seaca || ay Rocranajiu EA, A€ Aa HBA dpaTta 
HOCTpY WI W WÎNVT Ry BOHZ du. NA AKA pi 3 
Ata || Aoaino nocrpo Îw Paaya Boegoa, rap RzHAY ay iporr 
AKȚM CRVAATYHEM non aMaHacu || dbpauie ty uzpz aa qt2 
Băh  ZAVINAVHE HON KYAt Hdd MGHRAT HO AI Tpaz 
dei Bai niatik || uz ay avzusar apare noerpS Hea Are 
Mzpie ca Bo4 Ray par mw X*yparopi Â Egg | ut 
dA EVDAT KV ducii 4, BOAAp. p'rpaauka. non rap nt 
Ha azcar ue maaa. ckoaa'r |] e Granuroa 8 pare mi 
IapackugSa ui aa Aowa wap Ra ca He aan NZPZAŢ Li dn 
Beer || Abunpepi Hou anu aa opri rap Atlpeue aaty cocir 
dHUE HOU Hy ME AM Mau Iapa ue ne aa NUZEAT Af 4 
HECTpA BOHZ Bot Npekyai H'Bay Ad In AMBAnVA cz dimz 
dppau, Îl ny Puauna. npe motie ce wie a Tpe NApTE AE Npi2 
rypriti acneat | aer Aacu Aer Iezer acu Papepeu, npevat 
căpin un kapT'k ay Boa, ue acre Aa nou uni || moni AE 
aa onepurn. ui aa 'rokarla. Hoacrpa dsocray  myauii BOAL 
aagTopie || anya Xupa awr. î0 kaoga, O Tpeu pan uax. 
H Mape & fan Bayapie n Anaponie O Mara || Apivn 
i IAoa apm 6 COreuan Rapcriran Toacckya. G Marupeţi . 
Gronka Vpurkrya |] wi d4uin Kap ui Bop ne: Man oc 
HER&ANTOpHĂ ui Acyereă mi am ckpuc ep Enutan O BSpap. 
Nic aan ci AT poe, i 

e Granusa tun Ilapackueva 45 Xamsa Ann das, 
Tep Bpan, far Mape, Ter Bakapie, pap Anaporie,, 

Tep lpiwn, țar IAror, fe Baperitan, ep Gronta, Țar 
Disin, | | 
în dos aotune pe aa Paantinug „pipeeyparr E RophkyA Ilpeaa.-
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XCIX 
1115 Mai 19. Radu Leon Vodă înlăreşte lui Filip Armașul 

din Alun stapânire peste partea Tvei, din Aluv, Stefâncşii, Ciuperceni; 
Radeştiţi, moşie, vie, pivniţi a treia parte. 

(Muzeul Gorjului, doc. 58). 

+ Marie Bis IO Paaya lewn ROEEOA, H CeNApA BEAMAE 

Faauikot. Adgăr reAgmMu cie noRk | anis reAgmu (Cu mila 

lui Dumnezeu lo Radul Leon Voevod şi domn al țării Ro- 

mănești, dă domnia mea această poruncă a domnici mele) 

A9Y DHUAun APMBUIEAVA ALI CAT AF Mayuoy WU CVA, Top%na kacu 

| aie an aomis -p car «i Sapun napre Hei un «pi Wlebzueipn 

sin «A Uynepuan | 14 sp Paătipuii, tap napTe Has pară Graii- 

ayayu ui aa Ilapacugen | deuopin ay Xamsa 1 Kie ue EA du 

nApTE ÎREH IH ACU DHMUHUL d TPI NapTe IUH AEH EMI IA AH 

DZAVBE LUN AHN CHAHIDE AF DECE | TOP XOTApVĂ 4 Tpta UĂȘ'TE 

HReH NEH'Pp KZ AUacPe MOUIA FIA GH AV | HUI DIMA, doctrav AE 

monutie ant Herei unu das paiiaoă avu Tlapackuta | mi Granuya As 

pen pai, tap Ia cav ocT ctvaaT Ac 4 oc EAHAVT Bie 

moar | um napre avu mu a oaiiaoă ay Nagaăckiga in Grau. 

UA KI "TOaAT UAMHA | Wa „ph BHăac avu  HocTaiAiii BCA, In 

TOT ay docT unnyT Puaun Bis POAT MĂ | EV UHAMHELA NzH 

ARVM «A Anat Acne ABĂ 14 RAHAV a _BoCT aka A AHaHat 

| Acainie avkă exvaarveay Iapackiita un KY fpareczir + GTan- 

uyă Zpauin Haen | &y nzp tu ay Beit nau AOAMHiE MBA 

A AnBan Ac Băii, RV Duaan aukauă, | ata Kat ABY BZHAVT 

fparecay ta tun uaTe ASĂ AL Fin 1 A£ NHMUHi, | av gan- 

AVP HWVAAH NApTE AVU. MIH due BâH WAV AWAT pe RÎH AE Aa 

Dum ny Aky | AaT acp unu VH Ball. SE AV M&HKAT "794 Hea 

pârcezy. Ac Aomnie aka AAT Ilapac | raza) uni Granuyyu 

Ay MEAN pe pzBatuin Cranuya KVM Hay MBIRAT N AF 

ANEH Bâti At pe Bin. Acă KAHAV 4V docr aă 3H | ti. cTpatiev 

AEUE AENAHH WAV XVpAT. Ati Duanu up ce cVâEpuT KVM c4 

Misă3a | Banin UE dy REHT ta Ac da, ty Napacknga 1 RV 

Granuyă. At Aomnie | ME am AVAESĂT DEHNTPV MATE Tlapac- 

xugen win a Cranuyavu AE BÎH Ab NHMHHU, Wa RXHAVT Iga 

av Phauri. a can uie Pian TOAT iapre [zen AE MOIiE | Ar 

Slavu un Ac Iedzuea Ii At ynsguku uiti AH PAAEiLHU, UI



— 104 -- 

Mapră Ac! BîE Uli AC MHMHHU "TOAP TpEA NApTE cau fie avu 

cra(TaA)Toape „A BE uenTpSKa | aa MVAckar Acâuie Ah n 

HCT caam pe reAkaw (şi este însuşi cuvântul domniei mele) 

Man si Aii Ar Fapoe. ÎN 
Ii PaAva BOEBOA, MACTIR EXIL renAps. 

C 
1175 Mai 28. Nicola fiul lui Stanciul vinde fratelui său Udrea 

partea sa de vie din Negoeșşli. 
(Arh. stat. mănăstirea Polovragi, pach. 9 dac. 5, 

1 Adee eu Nicola fetorul Stantului post. seris- 
am acest al ueu zapisi ca s lie de mare credinta 
la tnâna fraţinimeu Udrei cum să si știe că iam 
vândut parte mea de vie de la Negoeşti carea este 

! pri lângă vie lui alăturea şi cu parlea dă chesoe 
dereplu | ughi 7 şi o um vândut cu știre tuturoru 
fratilor, ca si fie | lui moşie şi fetorilor lui și 
cându om vândut fostau | mulţi boeri marturii, Ca- 
lot post. ot Pârâeni i Barbul | post. i Vladul post. 
i Dancul post. ot Zatreani i brat egu Preda |i Sil- 
vestru călugărul ot Părău i sn ego Calota şi am 
scris | eu Vuceu ot Parăeni, pis mes. Mai 28 leat 7175. 

TEu Necola ot Pâr(âjiani, $ Eu Calot post. ot 
Pâr(a)iani, + Eu Barbu post. ot Parâiani, Eu erimo- 
na(h) Silvestru, Eu Calota ot Parau. 

Cl - 
, 7175 Iunie 22 Bucureşti. Radul Vodă Lwon scuteşte hucztele Şi 12 posluşnici a mănăstirei Crasna de toate dajiiile. (Ac. Rom. pach. XCIV, doc. 4). 

tr Macrise aie lui PaASA Rotkoa, H runpt uze8e ema dsrrpw- 
Baâyekor CĂRn keăkarw n np'kAcEpai crapat: noxounat Iă dlewu IIe- 
daii Boegoaa. AdKaT regmu ci | nograkuie reamu (Cu mila lui Dumnezeu, Io Radul Vv. şi Domn a toată țara Românească 
fiul marelui şi prea bunului, bătrânului răposat. lo Leon Ste- tan Voevod, dă Domnia mea această poruncă a Dombiei 
mele) cdiirii mu AsSmneseapii Mălicripi ue cu Kia KHpacha.
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SAE R% npă3AHSeiie XpamsSă cdiinTSasn apyiepeS mn dzârepvy 

Ac uSatce Nekoaac Mupanniicău mu nzpitiveaSu e | MenSaSu 

(loc liber) mu STrSpep RzaSipiaop zi, Bop i aztinropu ap- 

“rpaueă căiirS aztaui$, Ka cz die ESkarsă cberii mziicripu mi 

«i nocaSinnuui AE AkSa HaniiTe MNdă | AE BHp AF 'Tantp A£ 

mMiape KS ua. Ac rzakra KS zii. Ac Aaa Ac CT&ui As 

TOppHH Ac păMTropH Uli Ac WHpiT AE RHĂpHă Ac Waa CEE As 

CSĂuS A£ Ca4T. AE KRA AE WAaă. AE NOABOAAE | AE AMepriu Uli At 

ANPSMSTZ UIH AL TOATE ABXRAIAE MziikaTSpiac KE cziir$ 

apere ai A wEpa ACatnli mkac Ac KRarpz Hiavkuiă Baă car 

„ăurSaă că hală ntiiTpS Rz auacTra | cbiira mziicripe ue ckpie 

Man cSc. tacre aARST Acii TEAEALE en Ac panocartă ASatrps 

“PiaiulanSă ue as oăra ca. Mad. Tarza BoapiuSaSu Aocanii 

Mhac BapESă enzT. MouiS aS Bacnais nocr, | feiipSă Ipea cn kuerr, 

„Actii werenkaa un Acii RawpirSă ASH ue ay KzipiiraT Aciirps 

mMHâa A$ ASaneaev. mi a MapeaSn apkiepev uri Ac uSAice dakz- 

Top căiinrăă HeSaac mi Ww aAawWE KS WARXAIU | tun KS mourie 

CTATATOApE. tip panocarsă Aare BOA, .ARKA av orz „ATzpiT 

Ai av A4T Ac ue av dora Anaa AcateaSu aa câiira Mxu- 

FIDE, Li „ÎRKA AV Mau AHTApIT aa cpiiTa | mziicripe. um KS 

Acnenpz3kă wasenh nscaSimună Kapii ca fie <pnaue Ac 'roars 

apekSM cKpit Man cS€ niSman cs ai& a caSR ti a nocaŞiilu 

curea MancTipi | upekSai ama REAST ACAiA Mk UN KAPTE 

„panccarSasu Aare oa, Ac AMă Ii .ANTApIT ES Mape BAtEPEM. 

Acpeâ'T& auka wi AMA ME „ARE AAA MACTIEHT AE a ANTE 

pHT duatra MHĂ. UIH am EpTaTr | BSKaTeă cbiiren mxucripi un 

nocaSuinnuiu ca ie Anau AE TOATE npekSa cemiita Mau cs 

cxiiT$ uaăTe căenTe MAHCTIpIL Race ASAesetiiH, uz chiiTS pz- 

AÎkaTE Ac momuukuii IL), AE Ax | KSHTrepii uzphh ANToS aaSAa 

45H NOXRAA4 Maăphpin ASu ASatnezev ASnpe wBHuctoă KpetpineciS 

sa ca die ciiri MaHcTiph AE -NTApIgE uit RXASEpIASA AE pane 

sap  năpinuii BZASEpu | că aiB 4 Noaenu parnocauii nzpiuiţiu 

ASmnii avkac ui npe ASainie ME aa cbiinrSă HApTREHHR UIu 

aa â a0p Tau" fluinaAtpk IUi RCH TOATE CaSuiă Acainii Mac 

Avpi KâpHĂ RS ue CASREZ Bei SAMBA! ATpautena KALU, AC Ka 

Bp'kae UE Belj BEAc Ua€rA Kapre a ASmnii avar. tap Bon ca 

aBeii, a Ex depupk ac ESRaTeă cjiirii mxiicripu mn Ac nocaSiu-
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ună ui Ac BSkaTreă awp Iu a ESii naue | ch AZCau, KSA CKpIE 

uuavkună Ac Huană ca HSH BaurSackz npeere BapTh ASanir 

KA uiue ce Ba HEniTu a ae daue RpE Vii BAĂ AUtaă WM BHHE CZ: 

aie Ka Mape Opuie ui ph cR&păz Ba NE | 'Tp'EUc AERBTAZA ACM- 

nia Avk. mn aprz am SE Aomnia Av “ui Boapii AiRânSASH: 

Momuii Akac AprSpie | nan iwprie BaakuSă Reă pan Bpaaee- 

eu. H nat Mapei Bă ABop n naii Paava KHpewv | acckva Bea. 

ast. n naii Idnake Bă. Rucr. u nai Aparuă Karakesuue Bă. 

cur, 5 nat HekSaa Gspiranvă. Beă Rau. i nau . IllzpBan Bea. 

necr. Wu naii Manoaake Bă nek. n naii Viwprie eu/k HKeâ ere. 

u nau Liwprie || Rea koat. un na Alaren neă caS%.u nau Greta 

„Bta uuT. HHE. PaaSa Toma HacrSpră ar. acr. n Hani€ 43 Sa: 

Bauagv O carkun RA HacToa PpaAoY | ov ESkpepe. 

| meua FOnic k& An AT, 8p0e. 

La 23 Martie 16:*0 (71189) Şarban Vndă confirmă di 
noi aceste privilegi! Crasnei. perg. pecetea mare câzulă, 
aplicată pe hărtie. Semnătura Domnului. 

Cl 
îl?6 Mart 5. Mai mulţi locuitori din Crasni se vând rumâni- 

Căpitanului Iovan din Glugova pentru v datorie de 200 gulbeni, râ- 
dicata cu dubănda la 280 ughi. 

(Ac Row. pach. XC doc. 19), 

F Mama non Atrp-rau an Kpacna auSa Granusa H8- 

deuogi me Gran u zT05 wi SAlepaam | RS peuopi aie 

Ilarps n Hikoaa un ASnsa ES djeuopin ien ana. Pasa 
Hikoaa i Grau mi Musa n$ peucpiu -anen 1ui Ilampă KE 
«iuopsa atică Epunnra | ui Epuasira n8 euopun aie Gran 

ii ASnSa KS dseuopii avitn Eazasusa | Lepruna An wi 
IlampS kS ipeuopiu aus. Augaaua Paasa Iuwnauiko 8 : 
uoopba | an GOu pa CKpHCăA duEcTă 44 HocTpS  Bauic hd C 

die ace a8u KPEAHHU, Ad maia AS Îwgau | KaneTan$ AHHb. 

I'aoroga kSa ca ca ijie nana 48 djocr axSa pri anaeat | 
aaSasu Acwn BOHEOA, aură (5)a Se RpEM AE czpasie ui: 

d mBATa aicea MEpcaa | Aa ASanaavui AE da Ka35T 68
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mSara psrzuSnie ae HaS aar ASattaavi raagzii € | KS 40: 

BAHA DAHTpS an î aa 8. Atui KzZUA, a$ doc aa au Was 

uepiuST ASatiaava -| Bani... tion Banin aa anSr, Acue Na48 

nSc wi aa 3u nzua. ut ca8 dzaSr raasun în; Atu ASat= 

HaAvH ca8 anSkaT Ac Mia WepiuVT Băi Atu on dat „fpit- 

BAAT pe Ad TOTE pSAca | HocTpa ui NpE AA TOLI <BR UAAbree 

ui mepnieuiu AinupexSpSa. HocrpS wi am ape vii aă | 

Pisieuan dinhaSut Yorapniun pH E PBHASp AE aa uepulSTz 

ganin ka chi Azi 148 Hwean rzniranSa. cu Ha BpST ca 

nn A€ mi 48 3uc ka NS ac mpesSnmj acul ou a darSra 

auacrz cpncoap aa mana 45 Hwean naneranSa ka cui dim 

pSauzun nou uri deuopi HOipou Ii KS AMoutiHAc HecTpA AN 

cam Ain Bpacna ui aa auacr |] TERMAA 4 HocTpă dsocrav 

mSau, Bop wi wat RSu Ain Epacta ASuSa | roapauia ui 

PzasuSa nenorSez8 ae Moara Aparoaip marzaa apamauuiSa. 

air ceuza Bona | apmausa (Groisa SpekarSa lizphpR8a ap- 

matuSa  Manacira apmamSa ai  Bonuruin ! Graaarie nx 

ai Tasroga ASnsa uocr. ai FOnra AMixan nocr. ca Pa- 

ASa noer. W Bpai ca wi aaili kapin Boph Hickzan aan 

moc ulii nenrp8 aAcRapaT tpeAhhu, uSttiaai | AeyeTeA ui He- 

KzaurSpiac kac ca kpa3a H nic 43. moita Lepritiu. Dc ap, £ 

AHb AEP Fps. 

+ Granusa, $ Aapaa,. Ț ASn8a, T AnkSa. 7 Inrrpr. 
+ Ipname,  ASusa, țIlorpă. f Lon. 

CIII 
7176 Apră 1. Drăghici fiul lui Birlea din Balaneşti viunle 

popei Ciucur fiul lui Pătru al lui. Drăgan din Copăcioasa uu loc cu 
pădure zneree. - 

(Din Muzeul Gorjului, doc. 59). | : 

+ Sac 8 Apmruu ch Bihpak O Babiierpii: Aar- 

aa 3anmncSA aie8 aa mbha non] Usk$p cun Îlirpv aSu 

Apmran  Bonmuoaca Ra cm die Ar SH prana va 

ch ch Ile | K2 ta BERHAVT Vii A0k Kv n'hASpe meprbe :
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“Mic  ASur$a AH ApVAL 4 RAAE RI „pi Sati | pier 

AATSA An ckYpevpn: Ne Apr hiib -pu cRYpeVpn, UE A£ 
Ad Rădt UBH „ph A0kv | Act va vanrmu, nu -pHTpaa 
Vaptn at aa Aba: pie cra: MB na (4212) um anou | 
EVA  BHUE A4u cVe (AHH) ckvpevgu ApenTa „AH Badt pH 
BAGA. AA RRUAVT A€ dk |! BVHh ROE. 1UH HHCHANT A£ 
umauinE ui kV wpup'k Tv'rYgep paumaop | Mie, un d 
Meuităuinaop ien AunnpixSpS Aokvavii. Ra chH (ie avu | 
mouuiie, War nat „pri B'kkn avu mu deuopnaop avu 
Mini HENOIHACp iH CTpinie | ucunaop An. ui Ku Ava 
HIe3e5 pi Bă Amhpvu niz pn (“kk un Ad) ERUAVT ApenTh 

| "TA ANDA B4HH TaTa tit KA, cas ÎmST7 autem Banc 
“£ cKpie Man cvc: as docr AWVaun Wa | anu RS (Mp 
“răpie) un nenrpv aan AARBPAT'h  KpEAHHU Du 45 un 
HVALEAE | (ata oc „pricema're) mu NEILTPY AH AARBMPATA 
EpEANHUB Atdât Hemar | iu Miaa n$c mu Aiyir$a aan 
AOC „MII A9K Ac neukre Ra cm c kp'ks. anp.... Fapos 

e Apmruu Bnpak HrhAmHetiui Ban3mTrop. 
ES FHonka XamaSkS map. 48 IlnrpSu, G Ronmuoaca 

mapr. £S$ Ink Br 6 mprr8 toavu map. e$ nona 
Hukoaa map. 18 Rupita $ lomoyenu map. 8 Sapt 
O Banu map. £$ Avaurp5 Kmnak G Emanneyn 
mapT. £$ Hapava cun ESanra & hzazneipu magr. 

uiH am ckpuc £$ HapsSa rpzmarunSa (0 Ronzuoaca 
“MI BHat4e AomHSaSu nocro8S PaaSavu EOA K$ 3uca WHY 
-MIBZMZTSpa AVH MIA dA AT W RAApZ AE RUH AA Ba MAL. 

CIV 
„7176 Mai 10. Preda cap. Cepleanul vinde -ap. Giurca moşia sa din Ogrumi cu 222 ughi cu rumâaii şi cu via din Negoeşli. 

î Elacka ev Ilpeaa kanr uonaknsa. CRpuCam Mii M&PTVPI- 
CEERS KV autEra aa MieS aa | mne Kac die Ac Bvu KprAHHua. 44 
Ma Avankavu IMiopkzu kanr. Km cae mie Ka am BRUT



109 — 

Tokavka || gv armnbavu. Ac tam ganarTr Su car aă mie. anv- 
M(£) GOrpSmii. 4 esa, Diwp:ina. Bap car aa || Rranzpar ui mw 
AE Ad pPVAEAE Mat pica "POT CATA AE NptETE POT XOTapvă ş 

Ii KY FoU, PMB EBU, a Minvr ui £S AENpE KA CIV pre 

BasiHeVa Ac KV || nzparoape. npenvm(e) mi we Bia AVE Ac aa 

Herorpi” Ape? Bani rara || Sr” căi ui am avar 'Tou, Banii rara. 

A Mania Mac Ka cz ie avaukaru || imi Koxoniawp ava'k- 

AVI AMOUIIE CTAT(Z)roape. tap Ac € Ba cKaa || ucigam An pv- 

AfniiA avar, KV Uzp(2) UI AE Ma Ka AKVHUE NpE Mn Kw roi 

AERATA || cam aknzie Banii. Mii CA tă AUscr CAT. apă vez ai 

4 Aask aAT câr <p ask || cara nerpS car. mi pvazii nervi 

gvmzui. mi Monuie || nenrpv  mMoruie. 1ui aa Bic. cu die Ae uo- 

pita. wi MApTWpii || Avwaui BESAp. Kapii „pull KOp nVHE Man 0€ 

HERgairvpiă. ui NeTpv MAH || AAcekEDiT RpEAHnUA. neve miam ii 

ev ncukrik mi a mi HEKBANT RS || azua ah cz npkaa. ni€ 

Man î AHi AT Fapos. 

Ma Ipeaa Kznr. uefiaenv 

Mapei ka Akop mzpr(v)pie, aa Tanacie Kanf. cpuiuee- 

Ka, a3 Baciaie cus [lpeaa nicr., Diaieiuan W TAToMHpEe MAp- 

pis, ev Harva R3Baui AMep'rwpita. 

  

CV 
1477 Sept Surul cu verii săi dau unchiului lor Gherghina şi 

fecivriior lui partea lor toată din Alun şi Ciuperceni precum şi un: 
cal cu jumătate din partea unchiului lor Radul. 

(Muzeul Gorjului dos. 131). 

+ Aa a8 Conca n CGranuvaţPaava diuepu 45 AS= 

muiTpS n AS Tex(8)u | crpucam uiti azprâpua KS aa Hoc- 

"p$ Banic ce die ae BSu Kpeai(n)u, | aa atpita Sunioavui [ep- 

ruen un aa diuopun Suio(aSn hoc) ka cec | Wiie HZ Ad 

Aar napr'k necrpz an(u] avu mor un AH) Y-upu- 

(uk) “or 44 | npecre TOT XOTapă4 RAT ce Bă aaa A(n)e: 

wi napre Sukio(aSu nocr Pahava xv(2) | rare um az. 

AAT UN V(H) Kaa ninrpr E2 Aa dor BBHAVT v(n) 95- 

mai anSn(6) | Apar(o)ai vuva Un cav ânVKAT KA 447 

va(eunrn Ta r(8a) nscrpS. acu ton dez | apa 8 $(H)-



aro nocr Lepruia nunTp8 aura pVALpH HO Hâat 'TokMHT | 

ac a nlojerpz Su Bo at Aâ4 Aar auacr E Moulin urc 

Man cGc ckpiie în | duse Kda. RA ce A die 40p Moulin 
Gkagnnus mu cmar(a)roape 40p | un djiuopiaop ui nenoui- 

A0p II: CTPEHENOLHAOD iH WHHE A€ Bă azea | ASmn(6)3e 

An(n) cn. mii  atzprSpin av docr aa mokmaâa(a) Gran a 

av | Fpairz mn Mikoaac kzavr(z)pva n GiainS nocr. n Paz 

Ava none | Aiixan, lun aa Bakapien. Bza'kr +F3po3. nuc 

Acu can. 

Tes Gokoa. mn ev Granuva. min ev Pagva. Wu libu- 

“rpS kpeannua nSc(S)iem nckaanTSpuae. 

CVI 
1717 Febr. 4. Pătru din Şipot vinde lui Florea şi Ion partea 

sa de moşie din Şipot pentru a plăti o.datorie u tatălui său cătră 
Filişanul. 

(Arh. Stat. mânăstirea Polovraci, III, 4). - 

+ Adec eu Patru fiitorul lui Dumitru ot Şipola 
scriu şi marlurisescu | cu acesla alu. mieu. zapis ca 
sa [ie de mare credințe la mâna | Florei şi lu lon 
cum să să ştie cau. fostu Filişanului dator tată- 
mieu ; neşte bani) ug 7, dec wvau apucat chizaş 
car(i) au fost chizaşi pre tatamieu |. pre acei ban(i) 
de mau legat şi purcese cu mine să -mă ducă să 
mă de 4 imâua | Filişanului sâi fiu r det - 

întraltu nu știu cum voiu fa€ cu Rar) nava să 
dau, ci mi-am vândut partea mea de moşie de 4 
Sipot acestoru. voinici | ce sântu' mai sus scriși 

Floreu şi lon, să “de -p-noşiia „-Gânteştilor: a 4-a 
parle ŞI nom vândut de vro sil sau de vro nevoe 
ci om» vândut de a mea | bun voe şi cu ştirea a 
tuturor ftaţilor, şa tuturor fundişi | lor pre ban(i) 
gala ug 7 cum să le fie lor. moşie ohainnică lor şi 
fitorilor lor, Ghatiibică a veăci. Marturie „pcă au foslu 
atunci omebi buni, Barbul diaconul: şi Nicola păh. 

Papa i iata
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SŞărlăul şi Dan şi Mateiu sti) Adaos, şi pântru | 

credinţa pus(u)miamu. mai jos şi deagetul p(is) ms 
Fv dui 4 valeat 7171; 

+Patru,ț Barbul, +Nicola, tMateiu, TDan, țAdaos. 

CVII 
7119 Aprăd 27. Act de pare între Ilie şi alţii din Baia de fer 

«cu Despa şi feciorii ei, pentru pricinile, ce au acut. Despa en pepa- 
1ul său Filip tot din Baia de fer. 

(Muzeul Gorjului dor. 92). 

+ Aa ev Hane u par er crahutea W aa Sica 

av Puaun || wi v dnuop meu av Paava n Îlpoa n 

Ăvanrar n Grau || ckpucam ausera aa Hocrpv Baie tva 

Mac: die At dap || Koeanaue -aa ana Aeenen ui. 4 dnuopuz 

499 eri Kat 4 atv W rzauak || nenorvatev Duaun uzui- 

“TV A0lH - MAHTpV :TOWTE DzauiRiat || aac Bau. Abuia 

man a docr ca By hw WE TToRMHT AVKpY 1ap AVN at9p | 

"TE avu Hon am cra a4 cokoTika KS Aecna mun ki dt- 

<19p en | akunta non wa aviiev n cokoT'EA va 

“atat sAaP Sr ul antrpauetp Ban ue ckone man. cre (ca) 

dpakvra map Aecuen Sr A. ui. a Kvanarveev Tăkoa Sr. 

Ă. 4p AEARVA HaiHTE cal autz BvH nau rap uiHE ca Ba 

Mau ekvaa „pui Spata Hoâwerpz Ik nzp Kw rzauati cz ne 

 MpOBAEP n abrpueir AE. răi | vreu, HX B2 Neeu n 

AAUTŞV KBEAunUA „na nye uu „HERZBANTOP | Ip tun “Arbuertă 

MAN ROC UN KZNAV dA BBEYT. ANECTA , „Banc. „ay, ocr 

mzp || rypu ep nona Paawa O: “Ronukn: Lui Tosa. nop. ( 

San Wu Ilpe sa: 9 || Bonutau n Muyasua n Ilapacrnesa 

“ ÎOTaa une aenă aupua || A” K3 "Ba, FBpog. 
      

es Hans, ter Paaya, ev Ilp94. 

CVUL 
1180 Sept. 6 " Antonie “Vodă : “îutăreşte lui Preda Urdăreanul 

mmar6 sulger stăpânire peste t partea sa "de moşie din Valea- -eu-A pă: 
(Ac: Ron. pach. XXX doc. 29). - n a 

1 liant furonie BORA; :EXIR matrin, H cz: Eaiem Aap9- 

ani WEAA | Aanipoan H rEBSEOAMH BACOE | BEMAE VPpoRAAHE- 

16 AATpE, de Gran.
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Ko. | AaRagem râgmu cir nogkaeie rEgAMH noumTennem Boak- 

pun rau Iprain neă casa. | % Vpaapi 1 cva Lopiă cae 

enie Banii ârn AapoRak (loan Autonie Voevod cu mila 
lui Dummezeu şi priu dăruire dumnezeiască slăpâ- 
nitor şi Domn a toala țara Românească, dalam 

Domnia mea această poruncă a Domniei mele cin- 
slitului boier al Domniei mele Preda mare sulger | 
din Urdari din jud. Gorj și cu fii câţi Dumnezeu 
ia daruit) ca săi fie satul Valarii ot sud Gorjil, tot. 
sutul cu toț rumânii şi cu lot venilul de preste tot 
hotarul den câmp şi ! den pâdure şi den ap(ă) şi 
cu vad de moar şi den şădearea satului şi den dea- 
lul cu vii şi de pretulindenilea din hotar pâua în 
hotar pre hotarele ceale balrâne şi pre seamue și | 
hotarale acestui sat Vâlarii înca să se ştie: 4 la: 
iul moşiei din hotarul Dodeeştilor 4 jos pâna în 
hotarul Gureanilor şi în lungu den apa Jiiului pană 
în sleamea dealului ce se hot(a)raşte cu satul Ur- 
soaia, penlrucă acestu sat Valarii și cu loț ru: 
mânii fostau de moşie al Vladutului post. Farca-: 
şescul de luu ţinul tot cu bun pa; iar dupa aceaia 
Vladutul post. el au vândut acest sut Valarii boia- 
rinului Domuii meale Predii vel sluj derept bank 
gula ai şi cu zapisul lui de vânzare la mâna boia- 
rinului Domniei meal(e) Predii vel sluj. şi cu multi 
bo | iari marturie scriși în zapis, precum am vazut 
Domnia mea şi zapisul la mâna boiarinului Dom- 
miei mealu Preda vel slujler) e... 
şi iar săi lie boiarinului Domniei meal(e) o vie în: 

dealul Balaneştilor den vârful dealului în jos pană 
în malca Zlaştiului şi în lat stânjini (loc liber) ien: 
gardul viei Ştetului până în via Popei. 

Monograma cu rhinovar. Semnătura Don nului. Pece- 
tea aplicată, căzută. Hrisovul este deteriorat tare. S» mai 
vorbeşte intrinsul şi de cumpărături in Cârbuneşti, de cum- 
pârâturi de ţigani şi de rumâni.
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CIX | 
, 7181 Oc. Achim postelnicul din Băleşti, împreună cu fiii săi 

vinde lui Dragoi spătarul din Roşia: uu loc de pivnita în obraţul 
viei diu hotarul Tămăşeştilor cu 1 ughi. i 

(Muzeul Gorjului doc, 52). 

T Aa e$ dum ncr. „pnpeSuz KS duuopu an asa 

Asm(n)rpamne un || Mugan O Bzaep. ckpncam un azp- 
mSpnhecck KS autera aa HocrpS || 3ănuc. Ka cz dnia ae BSnz 

Kpean(n)u, aa mana 48 Aparou char. || O Pouinra KSm ca ce 

tin KZ rd EAHAST SH A0k A NHMHeu A GBpaunn Eni. 

AH Ad Bâqt. „MHC A AAT CTANKEH. zi ARH pzKH'T) uun aa 

gât N2NZ (+4) ApS4 ui a4 AA UZHZ A caci AtASASn A 

&rapsa ram(z)uep(H)A0p. AEpenT Ban rara Sr a na un tam 

EZHAST || auecT A0k Ka cen dură ASMHEAVU Mouuid UHM RO= 

KOHHAOD Î..p ek. 1ap e Ba SH BpO  PZAUaE AtCNpE a4ubh 

dpau, an meu |] ca ah 4 N$pTa €8 aut rzauag, dp ASmnHeaSut 

czu unita || namz(n]rSa K8 naue npekSa aam ez(H)A3T. mu 

mzpTSontă || focraS maur Borap mn wm(enn BSHu anSa 

Ilzrpaumo ncr || Pognnapu î Hunoaa apa(au) O hzae. 

î npko dpameeet || G mam. î mona Lepre O "ram. £ llarpt 

& nota win aaub || Borap. kapniu Bop nSne îckzanrpH4c mau 

mec. m: HUNTpS || aan aacBepnT Kpeaunia Hem n8c un t8 

AcuerSa um îckzae || Spa. ka ce (ce) kpe3z. ne wT. qă A(Hh) 

AT F3piud, 

+28 Anna ucr O hzary 
+ e Ilampamke ucr. mag. es Mapeva cuz (rupt) 

4 Taaimeai, e Harva ragaura, es Rupe, Țes Rpz- 
usu az cai Wapn O Tamime. +8 Basa O Bzaleipn. 

CX 
7183 Iunie 24. Neagoe din Costeni cu nepntul său Mărtin vind 

lui Costi din Baia de Aramă, partea lor de moşie din Costeni. 
(Arh. Stat. Ep. Râma. paeh. 100 dor. 26). 

+ Adec Neagoia litorul lu Pătru vorvicul ot 

Costeni înpreun cu nepo | tumieu Mărtin ficorul fra- 

Surete şi izvoade VI 8
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tavimieu lu lanăș vornicul,ot. Costenii scri ! sam şi 
mărturisim cu acesta al nostru zapis cas fiia de 
bun credinţa și d(e) marea | mărturie la mâuva dum: 
nelui jupânului Costi ot Bae dă aram prea cum că 
sie) | ştie că neam tocmitu cu dumnealui da em 
vândut partea noastră da moşie | Costenii ot.sud 
Gorjii dân 9 prajini care este peste tot hotarul j 
em vândut partea noastra 2 prăjini dân câmp dân 
pădurea dân apa dân | vad da moara dân seliştea 
Salului dân muntea toalea em vândulu noi dumne- 
lui | dereptu bau gata il. 25 în vuptu. stâ(ta)toarea 
ohubnică să fie a dumnelui | să o ţie şi să o sta- 
pâuească cu bună pacea dumnelui şi coconii dum- 
nelui | şi nepoţii şi strânepotții dumuelui câț Dum- 
nezeu i va darui pâutrucă am vândut | da a noas- 
ira buna voia şi far de nici o sala şi cu ştirea tu- 
loror ttațâlor. pegieșilor dupa iuprejurulu locului 
nostru, şi când am scris acest | zapis fostau multe 
boerii şi negultorii şi omeni bunii mârturie -! anumte) 
carii vor pune iscaliturile mai jos şi eu pântru mai 
adevarat credin | ţa neam pus mai jos dăgelelte) 
ca să s creză și am scris eu lovan “log. ot Bae 
cu | zisa lor. pis lun 24 It. 7183, | | 

Eu Niagoe, Eu Maratiu nepot vornicul(u)i. Eu 
Oprea vat. ot Izvarna marturie, Eu Cratun ot Sv- 
hodol marturis, Eu Iovan Roşca fiorul lu Ion, Saga 
ot Costeni marturie, Eu Patru +;Bobeaia ot Padeşi 
mărturii, Eu Nicola Arca ot Breben(ariy marturie, 
Eu Nicol&u sin Vilaia mărturie, Eu Ivanuş fitorul 
Nicolii a lu Frațal marturie. 

CXI 
7184 Mui 3 Bucureşti. Preda clucerul Cepleanul vinde satul 

Ogrumii cuscrulvi său Giurca căp. cu rumânii drept taleri 220, 

î Slaek £S IlpeAa Karu. Wena'kusa. ekpir mn AvapTSpH- 
CACKS KS aurer aâmie$ || sauH€, ac ÎȘIE AC BVH, RPEAERUL A4 MAH 
ASmnkaSH KSekpsavu IISprzan kan | Rm caf mpir-RZ ram B2H-



AVT carvă GOrpvatizn: cva, Popxin kS ou, pSmznnn || ui iv 

TOT XOTapSA. mu: KS FOT REnHHTSA Asi KBMNZ Ac Ana. aci] 

BABpE, ii Act MVHuuH Ka av docr$. uzuSr auacra Moulie 

MAH. AE Hai || TE Bp'EAt, AEH XOTAp UZH AH XOTapa, un Wa 

EZHAST -pMHTpr  prMITY ApENT TĂ Ck. ||iun am A84T aueipui 

anu "TOI, CATA ap MzHa ME, 
avu aukeTra mons Ac av BwH Roc zp Ac HHă Ww.cuă. Liu RS 

mugk 'r5T(5) || pei pSaeninaop Aba. un a BoaApHa9p AE npun 

upeăvpva cârvavu. Ka can || ie Acau'kaSn moniie eraTr(a)roapt 

WXaaBHHK p RE& Avamrkavi un Koxonnaca || Avmn'kavu ui 
HENOLASp CTp&HENOIASp ERU, AMHEzav AH Bă AapSu || un Ac 

CA Bă <KVAA UHNEEA Ac Tp prAENIHĂ AVRĂ. câ Achupexrphuiu || 

Mie(H) kV Bpe W WZpă cav KV BpE W PZAuaR NEHTpv duecTr$ 

cara || us ckpie mau cSE cu aug nvprap er aut nzp un rza- 

Uâkz. T4p pam || ASm(n) ca anE an Adapt car neHTPov car. 

LI PEMZH MENTA BANII || ui KznAv am Bak autera Banne 

um ay'kerz rokmka Bocr(av) || manu scapn mzprvpitu. Rapeu 

MU KOp NSHE Man Oc HCRBAHTVpHA || ii nenrpS Man 4AEBEpHT, 

RPEAHHUA Miam nve tu su kTk un ue || KzanTvpa Man Xoe 

ka eze Kpsă || uim am ckpne ev Heatake aor kw Bica Ar W 

Tpaă BSkpep || mn MzpTrSouceckr. re Mal r ARH AT +apna,. 

+ ev Îlpeaa BHt kavucp$ ucuaruva, + MngapTr acer. Map 

“rwpie. + Igraa Epearexva mapr.  AvanTpS W bparerpuu, 

+ HlapackHBa Kan 

                           

CXII 
113% Oeţ. 22 Cruiuvu Manea isoravnieul Craiovei srrie lui 

Preda căpit Cepleanul sa lese în pace țiganii mănastirii Strâmba. 
(Ac..Rom. pach. XC dor. 86. 

+ Man croănukvă nenpatnutyă ckaynvyvyn BpaiwEiu 

capiem kaprk noacrpz uiin Ilpear kan. | uenakuvă RATA auac- 

mall, Bauem «pH pipi uz anue Hătnrhk HoacTpz mi Borpi i ac 

Mapieti CAĂ AS RCA, AZAVICE URPÎNTEA ETYMENVA Igriaiin ! O 

caauTa Maiicrepi GTpaMBA BIKBHA, „RSA KB Ape AMSATA COVIIA- 

pa | pe AE KATPE BCH 1i4HTpS tihip uzranii uarăliue ui n%HPpV 

AATE MATE | mi akVA Ia Mpiăcy ă Urali As Ah IRHEĂĂ, -pii 

aciryp uni „păi wnpbaă aa | Kat EOAcTpR AE RApE AVKPV I4T KaU,
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ekpie ca BA, A kkSapkme ucun | ga fii cTpikaT aucă  uhrait 

cegă Way «pi, Ba die Spa uega ca ah | aAVă. anui Aa cRAVĂ. 
ui Aa WSAEKATr Uli ca Vă Uh Aa Bac Ta 145 | Aaka Ra ie 

NiHTpY aare cwkoTkai wi niH'TpS cRIiMBYpi ; AE dac WnTAHia0g 

CA KaSij CEH €aoBo3 UNranyă Ii ceh Adi EVĂ naă | nana Bai. 
cra SV Toi Ac fai anue Hair HoacTrpz Acă HpERA BA ! 
ARVĂNE AVAERATA 14 Man AWAT Ac WANETIAE BOACTpE ce Hy 
Man | Baueiă, uz ko Hy .piiRaaii Esepewie ui cpaueii, Hit aykpyfpii 

| Hewneip. Acă tar. K& B(%) auem pipie cei Adi, BVii nai tf. 
cb Hy Bed | aekyara BHii ch mpi, uz Rom Tpimir ky Tpkng 
wi (E) Rop aAVă | 25 Ac Boa koacrpa AE duâcTa E cKgitit 
-NUPpAATY Riiu cz Hy | daucu, NE WR. RE AT. -Fapna,. 

CĂII 
1184 April 18 Gilortu. Pupa Mihai din Aniniş cumpără două 

livezi cu 5 tateri de, la Drăgbici şi fiul sau Barbu din Carpeviş. 

T Haz 8 Apmrau annupeSn RS diire mis RapBovs. 
W Rmpuennui | loa i Bocranaun CKpHEAi ui  M'bOTVOHCHM 
KV autcTa dă HocTpS 3anne Îl mac die ae &vH EpEAĂHU TR Ad 
aaa none av Mux(a)pa. 40 unu va cae || pie na taat 
EZHAVr E AnBe3 anSai  Angaark nonen Anti spnS „pn covell 
N pi atzăi/E BnauzerSavu mi tam “BENAVTO AE a HOde- 
pa || BSH Boi aipenTr an rar Ta î hac die avu mounie |] 
Wyanni „pn kk avu ui aeiopiaop an nenouitaop ui NA, 
4W || Bzuqvrvu autere ange docraS Avauni METAL Aizp= 
TI pie ana Pay Rana & Ezpnnniu î Lak 6 Nogaui 
Anka O Auinmu Ji Pagocra wrau n Hemya wraat i non 
Ion Apmrei. Hate |] Ilouonaaiuţi un aan uniri aie 
BZpAT Kpiatuz km Dve man oc uri AĂ ÎI ETA pu 4ck pe 
neukr hac cz kp'kan uri am căpuc ev Huka ll maprva 
llisoprvavu aa avanerup aa Rpacna. afi ui ar +3pna,. 
IUN dAzamaut Run E'k(Apz) d. | 

Ta3 Apmruu. 7 a3 BapaSa. + as În. T aa Recranânut 
Tun ta tam aan RAIASF RpHRIIHA AH 'TONHAA i ese.
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me an hi Ai angaak uouen.. argenil TS Ban rara £ 

MzapTSpie kap ca Bop || nekmau aan toc „uni aaa ckpucS c$ 

KS || azna me: nE metia au' +âpne. 

es mona Îwn & Vowmann. e noua Paaya & Iouosa- 

At Map. . 

+ dac ep uoua Hwn n nn Hane O Vpuan ckoucaa 

Bannevya muy aa mana || noni Mukmuam O Ann(nuju tva 

CZE 1IHE KB IM BZHAVT W AHBAAE |] Ani rocnoani Aupeuirz 

FAH TATă Bat £ can dn Ah MoLune | cTaTaToApE „pi RER 

"AV un Koninaop avu tut Hencunaop ASu tn unnel cap 

"Ppae AHN EA WIN FA BZHAST AC A ME ESWBEOE UL am 

ckpuc ev Guma Bvn(e)uz (O gta wkuz RV BoE A0p, NC Mee 

ABPYeT Kâ 3pN4. 

+ ep nouă Îwn G Vpuana 

CăIV 
7185 Iunie 16. Gheorghe Banul serie lui Balea clucerul ca să facă 

Paraschiva Cepleanul şi pe fratesău Predu să dea înapoi nişte țigani 
ai mănăstirei Strâmba şi să nu mai dispreţuiuscă poruncile domueşti. 

(Ac. Română, XC doe. 89) 

+ Aa aa nocrpS Ey dpare avpatni'kayn Bagk ar. 

VOXTIM Ac Ad auaocTiRyA ASanrâtS mau wi BYH cH'TaTe, 

ca AzpSrackz | ASmMHeTa4. a4Ta aus -p IWWipe AVyaHeTaa. 

nenroy manacript Grprmsa nenrp5 Ka av docTy 48VT 

aan Actanire | gpeme rzaukez KS Ilapackiga usna'Ruya ui 

ay ăpamecas Ilpraa nenTpv mite mirani an aanzcTipie | us 

av docr aa dpamecay Lepre gopikva ui tay dsocTy aywar 

uzavr(a)pii ac aa manzeTipe ac 4d Ilapackigă mi Ac | Ad dspaz 

TEcAV Ppeaa KV XVAEkAT Ul TA WHHVT ATATA Bp'bae Ky 

EVH Nâut. Apa KAHAV 4Y dSocTy akyMa | EH KA HEMIE Wa» 

M(€)uu pzh ui Tape pH Kan Ui HEAckȚATZHAV AE XVAERAT 

ay docry diepey A ay Aywar uuranii | At Aa manacripe 

2202 At XVAEKAT. Ba3BHAY kzavipii Kym "bv Avwar ui-
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ranii dp Apenrare docray gehnr | anuk naiul azgii 
CAA AOAHV HOCTpV AE ca XZAVHT uih AY cnye ya a'kv 

„avar wiranii dzpz Ac vAekaTr |.prpauera Magia ca atv 
doery daryr kaprk arzpii caa Aa aanuuii ca ae a'k uuranii 
ca die aa mhuheripe npeka Ben BEAR uri AVain'bra napTk 
mapii AA A BOA. Hp c'ka kapTk nv Wa BaraT Ka elit 
Wamni pzn | tul Tagi „A Kan ngpekva ae rac're. 40p wBiu'kioa. 
ABD Avakra ca Kâvu, ca uvu can anvu pe Aiiuie [cz 
A uraniu Mbi'bevipii npekva ckpie Kapr'k mhpii caA 
SAMHV HOCTpV ca HV VMEAE REACKVATTRHAY | Ul HEBTRPRHAV 
A era apr ampii caa. ue cm ae neupmeerţi Avat'kra 
AVKpVA cm AR uiraniti. ch Hy me man | dak aarv aa 
KbASipiop. auacTa ckpiti AvatmeTaa. ne îvH Si BAT +3pne, 

i pau, avaneraa, 

Lewprie Banva. Hama Bea Bwp. Xpiza Ba Bicr, 

CăĂV 
7:87 Ianuarie 23, Bucureşti. Şerban Vodă întăreşte lui Radul postelnicul fiul lui Cozma din Galeşoaia stăpânirea peste mai multe schimburi şi cumpărături în Galeşoaia, Ilodoreasea, Stejerui,' Purca- veşti etc. ia valoare de 21 ughi şi 21753 bani (aspri): (Din Muzeul Gorjului, doc. 124) 

+ acri Bi Iw lepsa  EwekiAa. n TENAph  BEMAe 
VEBPWRAÂLHCKOE RHSK Beausarw. H npkawBparw noxonuarw I& 
Illepean BRWERWAa. AARAT . TEABMH cit || nonkaenie reagan (Cu 
mila lui Dumnezeu, lo Şerban Voevod şi Domn al lării 
româneşti, nepot al marelui şi prea bunului, răposatului Io 
Şerban Voevod, dă Domnia mea această poruncă a Dom. 
niei mele) cavyin Aoanin m'kae Paaya ncer. ciin Kosaen $ La- 
anu ti cva Lopiha n esf cuiu canu, Efa Aacr (Si cu fii 
câţi Dumnezeu îi va da) ka ceru aie avi wânn «p [aanmeaa 
Act napTk Iwnkcin. a pia NApTE AEN KANNY AcH NZAVpE AH 
ana. Ac || mhakp carsasu ac NBETSTHHAEHHĂ Ah NprETE TOT 
XOTapVA Eepu KAT ce Ea aakye. IlenTpS na av KVANZBAT AZ 
aa Ilvpka ciiz Ilapevavu An Pzanmuoaa Acpenr Sr 6. uu KS 
Banne th RS AapT(S)pin. mn tapz ca ie Paavavu ucer wânt |]
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«pi Pzaeiuoaa ToaT naprk  Grahutavu deigvă arn Pzaoni: 

AEH RBAHHE ue av atvT Axcape Moaul(a) An Hiwrken. AcH 

KZANIY AH  MZAVpE AEH AN IDH RY BAA, AE MOAD. AE NpeTy: 

THHAEHHĂ Ah DpECTE TOT YOTAPVA. NENTBV KZ av RVAIIAPAP 

Paava ncer Anâ Grau || uyă AcpenT Ban răra Îi un KS san 

AE BauBape iu KS mapT(if)pin. mn rap ca die Paayan nccr. 

KPHEHHA AnĂ VĂAW. NEHTBVEA a KVMIIZABAT Ip AE ad Granuva, 

AcpenT Ban pă, ui Ap ez die PaAyfa necT. wânn .p Lzaniticaa 

Act naprk Hwu'kceiu || AVATaTe Ac KB Ac NZAVOE Ac 

an(2) s$ aa, AR Moap Ac chauurE cărSavu Ah UBETVTHHAE- 

HHAE AA DpECTE TOT XOTApVA HEHTOV KE a KWMNApAT PaAVA 

nocr Ană Îlapivă i Ată bBeiipiu avu Jlvpka uim uon Hacnaie 

Acpenr Ban +âp. ink Banh€ iu || RS mzpTrSpin. Rapin aoruie 

oerSaky iu awp Ac Kvmnzparoape Ac a4 nenouii Hwnkcin 

Abâ Apzukon unu ag aa Bak mu Ab aa Mare. un tăp ca 

die Paavayu wunn «pi Izaeuoaa 'Toar naprk avu fin'ranacie ui 

a paz || unneezy Hexvain feu(ohpin ay Idne Dpesya nenouin Ay 

Eran ciin Paden. ue ay ART cH Ah  MOUUiE IUH AF FVMIIZPE- 

TOapE. AH FAM AH NZAWpE AFH ân(5) ES Baa, AE moaplz) 

AEH CHAHIW'E  CATVAVU AE NpETV'TTAHAEHHĂ || Ac pecTe TOP ke- 

"apă UIH RS KpHRHMMAE AE AVNB MOApă, WUH Apă CE dis Pa- 

AVAVH Win «pti XoApeipu. TOâT naprk& avu uronie inu 4 pz- 

umneeav Hekoain Ac KZMNV AE DZAVpE AG dz KW BAĂ, Af 

MOAp AEH CHA || AZ upecTre "POT YoTapţă un KS KpURHHIĂ ULu 

KS angea(H)ac tii Ac Monuie IUIH AC EVMNZAPETOApE ILIA 149 C& ie 

Paavavu wănn „pn Grew(e)pen 'ToaT mape av INTaHacie Wa 

Bpzaunnucay Hukvaln Ac RZMUV Ac HZAVpE AZ || npecTe TOP 

yoTapra KS AokSpii Apaoape. MH BS RpHRHHH nEHTpY K& 4V 

KV ANABAT Paaya aukcTe MOLUIH -AZ qă SAuranacie Uh Aaa 

parea Hekona AEpEnT& Ba PATA Sc iH KW Banu AE Băul- 

ape Uli KV Maprvgin || un ap ca fie Paavyaru nocr WăNZ pH 

Paacioaa. naprk Hezpnkeka AH &yuk 'Tapaunnbeka FATA 

ce RA an kut AZ NpECTE TOP XOTApVA. NEHTpV KA d KVANAPAT 

Aza INzpEYA AH LBAnuloaa. IN AhA beuopiu AH AEBENT E4UH 

rara tăp. iun ap ca die PaaVan |. wânb „pă zanmoaa ue ce 

iam KoăunH'bekă ui Ac XoApEpH BVATATE. „pHez RT ce 

ga aikuyt naprk GOnpnuin. DEHTpY KE d KMIIAPAT Abă GOnpuua



— 190 — 

iH AN aa Teac en AcpenT Baii -FăcH. tun tap ca pie PaAvan 

nocT Kpntuna uk Mape Ab aa Vamu. Ut || Ey n a0k pt npvun 

RâpIH A0k CA <NHNBEVH RV 4ATE AOKYBH ANCNPE NA. NEHTPY Kz 

“av. Kymnzpar PaAya Ană AvanTrpS Routoa asi Izaruoaa 

AEBENT BAH FATA GO. UI Ap Can ie W KVP&TI/p2 ABNpE ANrz 

„XOTapVA KZANEKVAVH. DenTpy & ay Kyainzpar Ah aa Bap || Eva 
cin Bonkzn AF LZAHIDOA AEpENT BAH FATA Ve Ss na. r (6%- 

3 Ban). mun rap cz die Paavavu wâănh A nyâkapeu. naprt Pa- 

AVâH TOaT. UiH AH kvpăTvpa uk Mape Ac Akaya L'atuoeu 

NâpTk avu RATA CE Ra aAye. UIH IApă VH a9k „AH XOTapva 

KZARHKVAVH Aokva Aba |] I|lypnipon. nenrpy Ka av EVanzpaT 

Paava Ab aa BhAaă AcpENT Bat "TH. Uli Ap2 ca fie Paavavu 

"Wănb «pi I'zaeioaa. ă ao Ah atac „pn oc „ANTpEnȚĂH At 

naprk Ronkzrackz Ac Â. NZpuH. E N2pUH. NEHTPVEA av REA 

Apar Aha Avanrpv ciin RoHRZU || AcpeniT Ban fm. Un ap că 

ie Paavayu wănz. „ph Lzarmoaa. vu a43 cazrSpk RY YOTa- 
PVA KZAHERVAVH' UR R. A0k(S)pe „pH Kana Pzanuloaei Ah Ra 
TpB& MăTKE. VHVA UE AZ KV RANVA Ad VAMVA HEPpV. UIH dATVA 
MH %O€ NaHA „AH AOKVA RY AMZTAZ. IUH 1ap AOKVA | Rr maria. 
NENTpV KE AB RVAMUBPAT AE 44 Apăriu un Aba paTeczY nena 
Vaurepie mn BapBVA AEperT Ban rara fos. IIH A9 VH ask MI 
XoTapva L'zanworn pHnzpujkaa ue ACTE npe An A Bă Ac AHkE3 
IUH t4p VH A0K AA XcApeluH „pH Vurioa KaanekvavH | ne'TrpSK% 
akv KvanzpaT An aa Hekvaa AZ3(2)poră. AEpenT BanH rara 
pRS. iH tap ca die Paavyan wânn „pn [zaculoaa Ac cnanipea(€) 

aviyi a wu'ryak npax(n)uz. wH At nzpukaa Ah da Vaaia 
Herpv. 4 WNTVAk npain. Ahenpe Anini. NEHTpY RZ d Kat 
nzpar || Ab aa Bapgva Koukoă. AspEnT Bani pi. un tapz ca ie 
Paayan wănn „pi Faanuioaa naprk an Mare cân Ilpeaiu mn 
An XOApe XVaPaTe Ac EBA AH NZAVpE AEH ant KV Bâ4, 
AB AM64p. IUH AcH cHantpk caTVAVi A€ NpeTOTiHAEIĂ Ah 
NpeeTe TOT || XoTapya neirpy 2 ay Kyamnzpar Ana Îlaren At 
pEnT Bân rara "Fo tun tap că die Paavayn Su aok pH [zau caa 
ASHrSA Asi BRzaukwa npSunaop nana -NH BZAukwa CROBHHATA, 

UIH AATBA RET Ba GH Aa MOpMnhHu, AEH esc, nen'rpSKa 45 RSAt- 

Napar Aha HekSaa aa GranuSaSu || Aepenr Banu îi. un ap că 
“Ric PaAsa(Sn) KS paun, aSu î Ack(S)ae AH XOTapSa KZAHHRSASH
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Ac Roc. ă «AH AaRSA BOLoRzu. ASurSa Abu uzpiSpua aaxSaSu 

TIHA AH Pb$. UI AH A4AT Maui Și. Kape IacTPE NeWTpE ASA 

Tpameu. WIH NEHTgE dA AĂYneiinacp. UA aAP ACR AH 'TaEzp(4) 

nz || Hz „pi XoTapya Lzariuoen. .MINZPU FEAA HRZHROHACBY LH 

AAT ASR AhAA NAMHIU(a) MOXOpLH 4AzTYpta KEY Bhna paceny- 

Ayn mpe Acu ce nenTpS Ka aducere î aorypu bocTay a ay 

Moprun Ky păun ayu Atu ei ay day ckimEy Ky PaAjya 

Ab || ay aar Paaya w Bi «pn Akaya PakoBnunawp kape Kis 

w ay KymnzpaT PaAya Ac aa Bpxuyn da AMhunia Ah Tearwp. 

UIH Ay CRÎMBAT EH Ah d ACp EH ROE. KY BANHCEĂ Acp Iu Ry 

mapT(y)pin. un trap ca pie Paayăn wânz «pi Lamia w|] 
KYpATYpa A WBzpiuită LzZacnori, NEHTpy RA dy KYMUSPAT At 

aa AyauTrpa &nmka Ayn una AtpeniT Ban PATA € WU APA 

w KYpATYp «AH Abaya LhaHiuce, UE 4y RYMNZPAT Paaya a 

aa Hikyaa Aza(z)pora AEpenT Dâi ac. un 149|] W KypATyp aa 

Ilypkapeu, ue ay Kyanzpar Ata Duaun in AA Rpaul9H (AEpEnT 

Ban & win tap Abaa) Duhaun mH An 4 BpzuR W KYPATypA 

AH WERBpULA TERAYH „pH WEpAUiiAE AORŞAYUA Ilpraii AH cye 

AEDENT Ban Â, mu Ap ah aa Duain w ciaipe Abt Bzautw 

pyHHAcp. Atpenr Ban Â [mu ap Ab aa Pann un Ah aâ Kpa- 

UI W KPHRHH KEyMNZpaT(4)] npe Ac cye Ah I3BOPSA AYABPA- 

Bii AEpENT Bau Ă. Win AY BWHAYT AWEWiH UE ChHT Mn Cye 

Bi WAMEHH At ASp A0R(y)pu un AMOS Ab d A95 Eu | Bee sy 

Bannetă A0B Ab KXHBApE NpERYA da BA3yT ACMNIA AVE [ToaT 

3anncea(6) as Ry MzpT(y)pin] Asu [aaiiuoac AspinTy duta am 

Aar Aomniamk Paayau ciin Rosaen. Ka chn die AyH amerm(i6) 

un zeu(o)phaop ayn wyasuik craTr(4)roape | «pu BEER. ce cRe- 

(A)nreaie nocTagakia reARMH Hkroc na Ban (baA E Ba BepHu) 

Xpisa ga pier. Rewria Ba cnaT” KopyA BA KAyu. Grota BA 

neem (oc liber) ga nek. laikcanApS BA crea. AYMHTpAnIKo BA 

zoat, Î€ Ilzgsan ET aor |n AymnTpauke Aor nicaT. S bSas- 

pei mMeua renapie Rr AHi H îV aAama EzAkT F3pn8,. 

+ Iw IllapBan BOEEOAA (sigiliul) maci BX reAHg.
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CXVI 
1188 Innie 23. Drăghici postelnicul din Fârcăşeşti împreură 

cu fiii săi vând postelnicului Dragotă din Poiana partea lor de moşie 
din Ciurileşti cu 90 galbeni. ” 

(Arh. Stat. mănăst, Tism, pach. 35 doc. 2.) 

+ Adecă eu Drăghit post. ot Fareaşeşti .ppre- 
udă cu coconii miei.scriu şi mărturisescu | cu acestu 

alu meu zapis cum să fie de mare credință la 

mâna lu Dragot(4) post. | din_jupamulța)i Barbu vel 

stolnic ot Poiană cum să s știe ca iam vâudutu 

dumnelui moşi | ia mea din Ciurileşti jumatate de 

satu și din ceaia jumătate alu şă i salea pâminlu 

și cu rumâni câţ să vor găsi, și amu vândutu din 

câmpu din pădure, din !apă din sălişte din dealul 
cu viile de preste tot hotarul cât să va aleage par- 

tea mea | înnse pre ban(i) gata galbini 90 şi nu o 
amu Vândut de vro sălă sau de vro nevos, ci 0 

am vândulza de a me buna voe și cu ştirei tut(u)- 
vor fratilor şi a. megiaşilor diaprejur, cum să-i fie 
mo | şie ohabnic(a) dumnealui şi cocțo)nilor dum- 
nealui şi cât Dumnezeu i va dărui, şi cânduamu | 
facul acesta zapis fostau şi mărturii Preda spăt ol 
Cepturoae și părintel(e) Onofrie | egumenul ot Calui 
şi Negoiţă post. ol Poiană şi A(.)ărei post. şi Preda 
posi. ut Mauești, ! şi Cârştov post. ol Poiană şi 
multi boiari şi megiaşi câi namu serisu şi | pântru 
credinţa pus(u)miamu şi peceatea şi isealitura şi 
Gruiu posi. ot Peşceava | şi Barbul post. i Stoica 
paharnicul ot Roşiia. mâua sii Ali Ei ego +3pnu. 

| Drăghi€ (1.p.), + Preda spat ot Cepturoae, Ne- 
goită post. (I.p.), A(drei post. ([.p.),  Erzmonah 
unofrie (l.p.), Cârstov post. (1.p.), Preda post(elni- 
culf (l.p.), Popa Dumitru.
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CXVII 
17192 Iunie 22. Stan Grecul din Scoarța călugărindu-se în mă- 

năstirea Bistriţa sub numele de Stefan monahul, fiind egumen Par-- 
tenie, dărueşte acestei mănăstiri partea sa de mosie şi vie din Scoarța: 
şi Copăcioasa, - . 

(Arh. Stat. mănăstirea Bistriţa pach. 31 doc. 7). 

„Cum să s ştie ca amu venit eu dea mea bun. 
voe şi făr nito.sil de mam călugărit aicea la svânta 
mănăstire și amu .pchinat toal partea mea de moşie 
den Scoarta şi cu viia şi cu căsoia şi vase de aram. 
şi de lemnu şi cu alte cumpârături de prentralte 
locuri .... şi cu viia de la Copătoasa şi toate ce 
sar aflu după moartea mea, toate să le obladu- 
iască svânta mănăstire şi mi iam scrisu numele 

nostru şi alu paărințiloru noștri la svânt pomeănicu; 
iară cine den frații miei şi au den niamuli mieu 
sara ispili să slrice adastă mila ce amu facut eu la 
svanta mânăstire să fie procleatu și anatema şi a- 
furisit de 318 parinți carii a fustu la Nicheia şi să 

aibă parte la un locu cu luda şi cu afurisitul Ariia, 

bubele lui Ghiezi şi cutremurulu lu Cainz să aiba 

pe trupulu iui, pietrile şi fierulu sa putrezască iară 

unpul acelui omu să stea legat pănă) la a oa ve- 

nire a Domnului Is. Hs. şi când amu făcut acestu 

zapis fostau mulţi părinţi şi boiari marturii 

Daniilu ieromonah, Koyszavrvee Zoopuees, Eu. 
Mihâiln ot Ohab(a) mart. 

CXVIII 
7197 Mai 6 tregeste). Costantin Vodă Brâncoveanu însărcinează 

pe 6 meziaşi anume Radul Grecul, Udrea Piele, Udrea Tundrea, 

Mihai Costinescul. Danciul Răspopul şi Răduţul Cremănariu a cerceta 

dacă locuitorii din Cărbuneşti au făcut în Gilort un gard şi abatând 

apa, vatămă moşia mănăs. Bistriţa anume Pâraul prin abaterea apei. 

(Arh. Stat. manastirea Bistriţa pach. 12 doc. 3. 

„Facuva în ştire Domnia mea pentru că aid. 

înnaintea Domnii meale au jaluit păr. Paisie egum. 

ot Bistrita cum ca facând sateanii de la Carbunești 

un raapyat în râul lor şi abatând răul pre moşiia.
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Pârâul care iaste a manastirii Bistriţi de inneacă 
moşiia mănăstirii şi face multă stricăciune, de care 
ducru iacă vă poruncescu Domnia mea, în vreame 
ce vel, vedea atasta carte a Domnii meale şi cu 
sluga Domnii meale anume (loc liber) dar voi să 
„autaţi să meurgeţ acolo la Carbuneşti unde au fa: 
cul sateanii gardul să vedeţ de vor fi facut gardul 
şi scoțând râul din matea afară şi făcând stica- 
une moşii manastiri Bistriţei sa aveţi a strica gar- 
dul şi zăgazul să umble apa pre matea ei pre unde 
au umblat și mai nainle vreame, 

Monograma cu roş. Pecetea mare aplicată cu tuş : 
“TI KocranAnn Hacapat ECEROA, BX MAcTIR TAph  BEMAU 
brpgaâyin. +3șus. Nu este semnătura proprie a Domnului. 

CXIX 
7197 Iulie 19. Costandin Vodă Brâncoveanul porunceşte la 6 

'megiaşi, Lupul căpitanul din Alexeni şi alții ca să cerceteze pricina 
dintre Dumitru din Corcolaţi şi ficiorul lui Cioca pentru moşie. 

(Muzeul Gurjului doc. 63). 

+ Macri Bit Iw Ewcranaun BOEROA H renAHh. 
MHcâk regat (Cu mila lui Dumvezeu lo Costandin 
Voevod și Domn scrisam Domniea mea) Rowa â ae- 
Vita ânva dAvuva zu. | Mauăknu vu P(rupt) n Tw- 
Ap (6 Bvpne . . . kapa auacra ez az Aomuiam'b AH 
ape kz anu Hank Aomiin bă Aa KOHakvă AE aa Ilun- 
ubprkiin av xzavir (cupt) wa anva Avere & Kop- 
(RO)Aa. KVaL KZ ARZHA EA MOLIiE akoa n Ropkoaau, | Î 
CVA Topxnu. rap dpeuopv avu Moxa un nr a4uin n ca 
CKoâa Ac 3HK KVM KA av uliu ch Aourie | akoa navHHA, EA 
HăuT'E Aomniu aka kvm uz Hav auea nu w motuie WHti 
„Mpecoap moulia | dap anp'Enrare He agzna, nuu w rp'tez. 
AE KApE AVEPV HAT KZ Bam AaT Acu avk npe | 0 aa 
AMWRAOKVA 490. At A Ep ue Be, Beat auacma kapTe a 
ACâinin ma. tap ROH ca kav | "Tău, ca B2 cTphHytu, Ad Su



a0k aa du aouie  HopkoAat. CZU .ckOau, "UNEI KApU HA 

IM 34 | WHCEA. Kâpe. Bop 3HUEKZ AV MOuliE akcă, 1uH doapre 

KV AMZDVHTVA cA cokO |. THU, Un cz AAER(2)pau, une apr 

MON akOA .NTPAutA XOTAp. LIN NpE EAT ape In | Npekva: 

REU, 4A(EEhpâ) Kv aăe BOacTpe CVĂSAETE Man pe AHpEN'TATE 

aula cz W vinu, tun ca W aa | ru, VH AE KEPpz 

AAA. A CA BA AAtâpa KZ AH dV IN dAuH MSIE AKOA. 

tap |! ÎHHtA, HVatai a AVH AvmnTpv Mouie ARCA IIpEKVA 

BEA. GOH Ap CZ W VH, WU CZ | CZMHAL, AVI KVat 

£ OBHUAIOA AOUIIHA0p. LIN €& AE Asau, IUN ckpHcop. 44 Ma 

HMĂ 400 | Ka cz tiv Aa die rzAuag -pAHTpE AHHDIIA, 'TOAN- 

keo per reagmn (atita am zis domnia mea) KA si. 

A. Fapua, 

CXX 

1198 Feb. 16 Neyoeşti. Zapis de vinzare prin care Vladul din 

Neguești vinde cu 3 ughi şi 66 bani lui Zanfir din Albeni 2 răzoare 

de vie. 
(Din Muzeul Gorjului, doc. 64). 

+ Mae 65 Baaaya HenoTSA "Tyne W Meroapn ckpH- 

cam 3anmneSa ! au8. 44 aizia 48 Bayup (6 Aaneni kac XiE A£ 

Mape EpEANUIE KVAL | CAC wiiz, Ka AMA BIHASTS pA30pE Af 

gie E „price KV WEGAUU |: BE Ad Bâd€ Ii BiA N2PZCHT AE 

ât A€ anu) ui dA BIHASTO AE dăvk | EVH. BOC Ii KV 

pupi Trwpwp_ăbpauawp_ Men ui a AEMEUINAVp Ac CAT | 
oscar imita paint 

AU AMZ BAHBASTO „pHCE AH Băi PâTă VP î. Ban(n) ăs. mu 

RAHAZ A4Z | EZIAVTPO ZoCTAV AVAL Wa EVi  M2pz- 

Pypie Kap Bop .HCKZAH | MAN Oc IM CăII die aSu mowie 

Wu dgiuopiawp. ui Henou awp IDH CEE | HEDOUHAWB pH 

gat i am ckpiic €$ Anaponie cHz Aaege RS 3nca Awp | 

une mecma e AH Si AT ÎF3pun. 

es Eaaaya, e8 Hersa & Herocp map, - £8 Baza 

Map. ES Iona Erie. map, Marea $ mmpar henrun,
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58 Anronie Daa$ mapr., £8 aitaknSa Poman map. £5 hz- 

A0raN MapT., £$ Lun ch AMSer mapr,, 8 Mane mzT,, 

e Paava Ilouon mzpr., e5 nona IlarpS 4 Meroe, un 48 

„Aar Badup aAzamau BREApk A£ BHH d. Ban n. 

CĂXI 
„1901 Noembrie 9. Staicu. fiul lui Petre Milescul clucer vinde lui 

Drăghici Săulescul o vie în dealul Negoeştilo» 12 răzoare cu toate 
heiurile cu 40 ughi. : 

(Arh. Stat. mânăstirea Polovraci, pach. 9, Aloe. 7). | 

ț Adec eu Staico sin; Pătru elucer seriu şi mâr- 
turisescu cu. acest al: mieu | zapis ca s fie de buna 

crediuta la mâna dumnealui jupâvului Draghit | Sa- 

ulescului cum să s știe că mam tocmit cu dumonea- 

lui şi iam vândut o vie ! din dealul Negoeştilor ot 
sud Gorji care au fost vii partea tată | niimieu de- 
osâbi din partea unchiu mieu Banului Barbului Mi- 

les | cului numai partea mea ce o (a)u ţinut tata- 

mieu vie razoare 12 şi i cu pimnit cu buţ şi lin și 

leascu şi pomi câţi se vor afla în vie şi | pre lângă 
vie ce au ţinnt tatamieu și locul pomilor şi o am 
vândut | dumnealui acast(â) vie derept ban(i) gat(u) 
ug 40 ca să fie dumnealui mo | şie ohuwmnic(â) 4 
veac dumnealui şi coconilor dumnealui și nepo | 
tilor dumnealui câţ Dumnezău i va darui şi când 
am” făcut atast(ă) toc | meal(a) au fost multi boiari 

mărturie, car(e) vor pune iscali | turile mai jos şi 

eu pentru mai adevărat credinţă miam pus ; iscăli- 
tura mai jos ca să s creaz şi am scris-eu lane | 
din Cornet cu zisa și cu .Avătâtura lui Staicu 
Mileseul. 

Sept boa 20 

Iiecorv Mrjhesuo).
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CXXIIL 
1201 Mast 27. Constantin Vodă Brâncoveanu dă volnicie lui 

Draghici postelnicul ca să-şi strângă rumânii din Curtişoară şi Pâ- 

că (Ac. Rom. pachet XCVI, doc. 14). 

+ Macri Biro Iw RocranAuti BOEROAA n rcupa. 3emae 
Baakuckoe. Aagar. regmu cite not'kaenin regau | (Cu mila lui 
Dumnezeu lo Costandin Voevod şi Domu al ţării 

Romaăneşti. dă Domnia mea această poruuca a Dum; 

niei mele) | oamenilor boiarinului Domniei mealte) d 

s aib a strângerea pre toț rumânii de. la Curtişoar(â) 

şi de la Pâcâleşti | carii pre unde sar afla fugit sa 

i duc la Curlişoar(ă), iar de eatra | Domnia mea 

vor fi în paă şi ertaj de bir mărunt de țar(a) de 

miare cu Gar(â) de i găleat(a) cu fân şi de alalt(e) 

da toat(e) dajdiile şi rinduialel(e) cât(e). vor eşi de 

la |! vistieriia Domnii meale preste) an + tar(a) de 

nic un val şi ni o bântu lial să naib de acum 

pan(a) A patru luni), iar dup(a) ce să vor strânge 

şi | sa vor a.âza atuncea să vie săş ia bir. dup(ă) 

pulinta lor iar de alalt(e) | vor avea pat de toate 

precum scrie mai sus şi de cătră nimenea opreal(ă) 

| sa naib iar în veri ce sat sar afla dă acești ru- 

mâvi şi ar sta A potriv(a) i a nu i darea sau veri 

cine le ar face vre un val preste cartea Domnii 

meal(e) unii ca aceia rea scârbă şi cercetare vor 

petreat de catrâ Domnia mea, câ aşa iast(e) po- 

ruuca Domnii meal(e) n nc cam peu regmi. dap RÂ 

ani akm Faca (şi însumi Domnia mea au zis Mar- 

tie 27 zile, anul 7201): “ 

Pecote mică exagonală, legenda de jur imprejur; vul- 

turul cu crucea în cio- aplicată cu tuş. Monograma cu roş. 

Semnătura proprie a Domnului. 

CXXIII 
7201 Zulie 13. Constantin Vodă Brâncoveann dă poruncă Jui 

Dumilraşeo Urdărean, a nu se mai amesteca în afacerile mănăsti- 

rei Strâmba. . . 
„Ace. Rom. paeh, XC doc. 106) 

+ Macriee exieto Iw BwcTaH4HH ROEROA Î TeHh BEal4t 

Enâyenoe nucax rea (Cu mila lui Dumnezeu, Io Cos-
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tandin Voevod şi Domn a ţării Româneşti, scrisam 

Dowminiia mea) tie Dumti)traşeo Urdareane călră a- 

asta fac Dumniia mea în ştire păntru că aici 

înaint(ea) | Domnia meal(e) la divan jălui Barbul 

fetorul lui Dumilraşco ot Copăceani zăcânăd | cum 

câ te scolii cu gâleeav(a) pântru mănăstirez Strămba 

de zâci cum că eşti tu titor la acea mănăslire și 

ai scos egumenul care lau fost pus lei şi ai pus 

tu altul şi tu cu acea mânăstire nai nici o  treab 

ea aţ iai avut | pâr în zâle răposatului Şarbun 

Vod şi at ramas de judecatta) precum văzui Dom | 

pia mea şi cartea de rămas de car(e) lucrul de 

vream(e) ce vei vedea cartea Domnia | neale, iar tu 

sa te fereşti da acea mănăstire şi de tol(e) moșiile 

lor ! păntrucă nici o treabă nai, însă mai viind a 

doaoră cu jalbă bine sa ştii | că rea scârba şi mare 

certare vei petreace de cătra Domniia meal(e) pân- 

tru că aşa iaste poronca Domnia meale Toaiko nucak: 

regmn (atâta am scris Domnia mea). vt. 7201 msta 

lulie 13. 

Pecetea mică exagonală, Monograma cu roş. 

CXăĂIV 

| 1202 Oct, 16, Dumitraşeo pitar Poienarul poruncește 'postel-" 

nicului Dumitraşcu Urdareanu să nu mai pună alţi egumeni, la mă-, 

năstirea Strămba. de oarece la toate judecaţile a pierdut pricina, 

neavând acest drept. 
(Ae. Rom. XC dac, 109. 

- Dumitrașco pit. Poenariul serie cart(ea) noas- 

tra dumitale postelnice Dumitrașco | Urdăreane, că-: 

tra atasta v(a) facem în ştire pentru ca aici la 

scaun înaintea no | astră veni de spus(a) Barbu 

feciorul lui Dumi!raşco de la Riioşi zicând cum | 

ca at avut găltav cu dânşii pentru măntă)stirea 

Stramba şi vaţ fost între Il bat de faţ la Şarban: 

Vod și vau fosti rămas la divan ca stă) nu mai 

avet | dumnevoastră nit o treaba cu mân(â)stirea 

şi şau facut și carte domnească | şi iau facut şt
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Mariea s(a) Voda hrisov să nu v(ă) mai tindeț ni- 
mic, iar cândi iast(e) acum nu lăsaţ nit nu as- 
cultat de judecat(ă) ci te scoli de scoţi | eg(u)meni 
de la man(ă)slire şi pui tu pre alţii şi jup(â)neasa; 
dumnital(e) | da cumpene pre la ţigancile mân(a)s-. 
tirii şi i punet să v(ă) lucreze i la ce vă sânt tre. 
bile, de care lucru iat câţ scriem în vreame cel - 
vei vedea atast(ă) curt(e) a noastră, iar dumnela: 
să te fereşti | de maân(ă)stire şi de robii man(ahsti. 
rii şi foarte bun(a) pace să le dai |săș caute Bar- 

bul de măn(ă)stire să pue el egumen pre cine va 

şti | să nu mai umbli facând gâltav, că apoi vom 
fat ştire Mării sal(e) | lu Vod(a) şi ni& cu o cinste 

nut va fi, ciţ va veni lucrul cu | scârbă ci foarte 

sa te veghi de acea măniabstire şi bun(ă) pat să 

l(e) | dai atastat scriem. Oct. 16 dni l(ea)t 7202. 

Dumitraşeo pit. Poenariul 

CXĂV 
7203 Noembre 19. Constandin Vodă Brâncoveanu întărește lui 

Barbu Bengescu paharnicul stăpânire peste salul Bălcești, ce i-l co- 

tropise egumenul de la Crasna pe când era mir. 

+ Macri Biro ww RocTananii BOrBOA H TeaHih, BEMAE 

" BAakekoe. AdBAT TEABMU cite || nog'kaeniro reaeamn (Cu mila 

lui Dumnezeu lo Costandin Voevod şi Domna ţării 

Valahiei datam Domnia me această poruucă a Dom- 

niei mele) Borapsasu aomnin ma apasa nex. Kac âbie |] 

ROME RS auacTz KApTE â AWANih AVEA. A£ CZ ABBA IM- 

nd mu a cmanzuu npe cal Tva Bzauein & esa, Topaite. 

mor cara KS TOT XoTPapioa mnh K8 'Tou, || pSavzn.u. mw kr 

mom BehuTSA KAT ca Ea aa'kuye. uenTpS Ka dute car 449 

apocr KSmnz || par momScz8 Bapesa etpeekSa. Ac 44 Abai- 

ukaSn AanzanapS Bta EopHuk, tut ae All dpanin ASmu- 

cane kS 3anucSa awp. «pukz ae 3hanat (loc liber) um || 

mor a8 unSm KS naue. nat „pH 3Hanae panocarSASn Ilap- - 

Surete şi lzvoade VI. 9
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Bâni B9A. lun KA 48 doc | amSnur ca8 ckăaar er SmenSA 

A€ Aa Kpacha. BARZA KZ dUECT CAT IAcTE AA MANCTUI || gin 

4UH HE ABZHA ES uuu'k c4 napz, dinna Rape&a eXapHekSA 

Muk. 48 dpecr aSar auecr || car dap Hu W SARAT. A 

Aa$ CTUMHHT HRH KTRHA, am ASaT AOMHIA mrk aca || 

mira, acu gina BapESa nek BenyeckSa Ac dau. „punaun'r'b 

Awmhiu aka. aa AMBau |] 8 erSmenSa ae aa Hpaca. aula 

av doc 3nc erSmenSA. K'h ape K'hpUH pe AEA || car un 

NS cmir aa AmheSa. tuu n ca$ docr nSc 3H hH pi 

uiăce chiar ch dASih Khplluhac. tut A ATBHUE 

mm akSa 45 'rpekSr f. ann tun Ha mai aAsc Hu W 

sape. Apenr || aukra aa aa awmnia AR auacTb KapTE d 

Awmniu mika. aa ha HapsSaSn nex Bere || KSa, na cb 

aug a uk ausem car KS BSH nau, tap erSmenSa ae Ad 

Rpacna || ae Ba ah Bpew „phrpeBzutone. chiu KaYTe K& ASH- 

MkRASU Beă BODHEK, HHâkO Ad HECT || HC cam pri FCABMH. 

mor. și ar scr (şi altfel să nu fie, şi însumi Dom- 

nia mea am zis, Noem. 19 leat 1203). 

Iw HocmanAnH BOEROAA MAcTirO BĂI rca, 

” CXĂVI 
1206 Noembre 17. Hotărnicia satului Ogrumii râdicată pe semne 

de 24 boeri împreună cu Stumatie sluga Domanlui, şi aleagerea lo- 

«ului împresurat despre Cârligi. 

+ Non. Kă__AE E94p, Kapru He BOA HCKZAH  Mân X0c, 

mapin cHNTEM ASAul IE PABAMEAC MApIEM CAAE AMY HOC- 

mpv | uw Bocrananh BoHBoA. At Lepruna nec. ciin. Vagi 

oc. Eupuntanva. ka cb atkputa aa camva GOrpvatin ueti= 

pv | kz meavutave. Leprina. HaunT'k Mzpien caat 48 BOA. 

Sa EZH „MHupeep Kpzanienii mowuita Orpvain ui 148 | 

TaăT XOTapvA. ANU HSH. AVI NOpVHKA MZpiEH Cat, AV BOA, 

„kan crpiieh "To, a4 cară Wrpvain Ainupivi Kv GTa- 
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Marie | KZT. CASA MADIEH CAME. AOMHY HOCTOV. AH KAHĂ, 

av docra Aa 3H UI Ad copok, HEAM CTPRHCR TOI AENAUN 

aa carva &rpvatin | uit A'Ba WEpVT. PVTYPOPĂ. KohUiAE GU 

BăMchâe€ ch A€ CKOW, WIHHE UE EA agk aa Legrina wkoanita 

WPPVAHAOP Ic TAC | UHi HEABhHA, kB ca AAcEbphA Ng£ 

VHAE ape din XoTâpva &rovmnaop. AE KATPA KPBAHUHU. HOH 

aa "phase A€ a5 aASc Np€ Hwn Anrakon | wkgi raasite. 

Ann Roza. Ka ch A cadă MIpEVHAE HAcTE XOTApvA hpa- 

AWEHACp AECNpE Wrpvmu, Ai EA CKWE Go tape | WKoARIE. 

a panzawearva lzrpy EA. Kâpt aj djocra. KVpCVA âHA9p. 

ATĂBOA. Kape ckpird ckaeae XOTapvaSu. TOT AHOA AfH And 

pa | Hbaieti Ad AFA Zi pH 020. AHN Dap HE KvgcSpa 

dont git aHiH Ad Aa. DH «pH hiThn “U A£ ao 

A me MEAN «AH AcdA | Ad PBONH ID AF rpoun aa arEaa 

ns came. Nan pu Dit4Tpz IWH Ai UMIATpA 44 AA Dan 

«NUI AK. PH KANSA BiHASp. WU AE akoa'k | aă Aa AcgenTz 

(ISCTE BBAMAWA A AZHPZ NAONH.  AEPENTA NU DniaTpa A£ 

AZUDA ADVA A NOHA uecSaSu. AH AE dHua | HanN'TE He 

man n8T8 aădaa chance A€ XOTAp. -NTPAIACTA. Kap'Te 4 paz 

AHwenâcp. Kzau KAC cKSpTA XOTABVA EOBAHIJEHAWP | tu cz 

mau ASHuWEipe. XOTApYA Grpvanaop. Un HON HERpESHHA, lv 

awmva ca Mân ASHUHA dap HAT rzCHHAvC (Dkoanika 

Grpv | AHA0p. 89% ui. NpekVM BA METH, AH CATSA Kpz2 

alien, HAS epSTr cau Wit MOniiră De SAE ab8 ueruT GOROA= 

WHKA 499 | DpE ekmneac XoTapSASu un racHAi "rpeRăT MECTE 

XOTA0 ASAT KoZAHUEHH AH XOTâpYA Grpsmnaop man MAT 

aa  RanSA | MOUIBEA  AECUIpE ana dhpibaei Alti ceAnijită 

WLOV MU 499 cranii 5. Wii Ad MHXAOKVA MOUliEn AEBENT 

AK CTBHĂ. UE | 1IH Ad KanSa Moti AECNIpE XOTAPVA api- 

ropnu cas aaa cmzumini Ze. AHU due craHAeNi At NA- 

MANTA | UE CKpiE Mat cc Mi aAzA „pHNpEcVpAu,  Af EpA- 

AHUEH AYAUH AH yorapSa Grpvatnacg. ui Ata cKoC LH
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nzrpv | nereuta & kapre a PaavaSn BOA. 3HRZHA, KA KZ 

ape un Ea mMouie „pi GrpSMu. ui ch adaz „pH RApTE M9- 

mita | gahasr RaaavaSn ac Wokaae. Hv Man adazm ra 

âpe. LUH NeTeucă. HEBAHAST cCTaHKEHU 6. Ne Al MocSA Mo= 

Wei | AECDpE TpZr. LH AECENpA. AECIIOE ue cTaHENH Îl. 

“KA cav Man Azur mMoumita npekSm 82354 imi KapTk. a 

Ri_B9t4y..]_ XoTapuiu A€ 18 arc duecTh. MAMANT WE CKpIE 

Man c&c. Anu Non ala Am AaaT uit dm AAfBZpAT Kv c8. 

dsaeTeae Hoacrpe | pe AEpENTAT ui AM AAT AUAcPI. KâpTe 

d HodcTpâ A4 AMbHa Veprineu moc Ka: cazu ui duaciz Mouui3 

ue căpie | man cSc KS EvH Mau auacTA CKPHEM UIH dm ckphe 

EV ĂpzrHu WT Nor4H, HOME. 3i AHh AT fats, 
 HapaSa Benyeck$, Hkrva Paprzueckva, Ganz 

uva Gmerap,  Avnsa kan Paaccva, + Pzavuva Bpac- 
Hap, Ț Gramarie kan. Parvaknva, paru Ioenapre, 

7 Xaaisa 6 Ilypap, Tllzrpy nop paace, + Muţanaa Tyg= 

syp'knva, țIlarpy azriproa O nzanut, ej Ilzarpy Az- 
rak 6 Geuca, + Ilarps Pabunz aun Ilouonaaim, ț Gran- 
uya Bpznaotea, + Paaya Tpeya,  Paaya Bocra,  Aapnz 
ud, $ parva Gannu, ff Enaya & maa. $ Haie Ain Ilo- 
mogaauti, $ Îwn Kanen,  Hais Repucckya,  Ilpeaa Airakon 

Gran anrakon, Ț Augva Danei, 

CXĂVII 
, 7206 Iulie 21. Moşnenii Peteceii dau zapis lui Ioniţă Bengescu 

şi nepoților lui cum că părinţii lor au vândut 80 sii. lui Storan 
Bengescu. 

+ Aa nou au Ab Ilereurn Kkape aan „AH oc 
HE BOA HCKhAH | AdTPăai Sanncva HocTpS 44 Aha AVă. 
win,  Benyeckva, ui a Henowldop | aa.  Paava Lwniu 
Bihuepti npekva cmc tie Km RBH3MHA, Mhputujii Hnoiupi | 
mouuie „pi %rpyan co. n, aa avmui'kava Crane Benyte-
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KVA, UN | AHTRMUAZHAVE AE av NeTgpetvr Avanrkaop Banucva 

NZPHHIit40p Holppi | kv kapi BiHAv duet că. Ava. Gran 

KVavii BetiyeckVa un aKVA „ANTPEEMHUAY | He 14 HOH aeat-. 

Hkaop aan cSui HSmiu,  Renyempi uenTrpă du Bh(H)3ape ab! 

w pia i KM dcr &h(H)3ape Bvu tun Ap'BITh Ah nzpriui 

HOlipi cm Ww Aha HoH akSa K8 | Baie Kă Ch W NOT 

CTRWIBHI Acu HOH IPAHA  KhHA dY  EHAVT NhpHHuji 

Hoijpi | duacr aomie Ava. Grankvavu Behyeckya un raci 

Byi wu Apenrm a ASainrkaop | Rehyelpinaop am A4T un 

HOH duecP „AHKBEAIHILAT Banc Ad M'bHă ASanaop  Ben- 

WEliAop Ka cm 4HEM 4 CT'hIIbHi AWmn'kaop KYy BYH(7h) naue 

Aa | a9p tun Kokoni AyH'Eaop AE KB'TpB Mo UN A£ 

K'rp' mor H'baya HocrpS | rap unH(€) cap man ckVAa KYy 

Bpe w npiunn neH'TpS ducați co, 1. We tâY ERHANT nhgi- 

| un HOIppi 3BKBHA Eh CA BBHAVT UUH Ad dAT'b NApTE 

Ch ABEM HOH d pEcNVHAE | Ad UE UE ch BOp CKVAd nen'Tp$ 

AuacP MoLiie UEHT9S Kh ion UHM Kb nhginui Holppi | ay 

BWHAVT Mom Hvmau 44 Ava. (GTanko BemytckVA 14p 4 

aaT apr Hv | av ennaSrz ni(ui) nzpinun notgi Hi(ui) Hon 

NN kV: UI MEHTgS Aa AAEBZpATA | KpEAMHILA na 

HCRZAIT Man Moe Ba Che Kp'E3 MvHHA Wu Arkuyereac pH 

ASK | AE tutti, Ha, LU aa(u) Eorapi Magi mzapT5pin. duacT 

toan(n) ka Anu Fâcs. 

- ev Pagva Ilereuca cin Ilarpauiko Iemeuea, ev Ilzrov 

cin Awnva Ilemsuea, e Ilpean ch fAlepam MeTeeA, ui tdi 

ienzair e Gran Gmaneckva KV BHCa 4%. 

CXXVIIL 
1908 Martie 10 Bucureşti, Constandin Brancovanu Vodă în- 

tăreşte marelui Ban al Craiovei Coraea Brăiloiului stăpânire peste 

moşia Vadenii de moştenire şi cumpărătură, măsurându-o şi alegâu- 

du-i hotarele în funii şi stânjeni. 

+ Macriero aieto Iw KocraAni Hăcapat  BOEEOA, H 

renph BEMAE WrrppoRAakiucKoE,  AABAT  TCEMU ci nogearnie
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regmu (Cu mila lui Dumnezeu lo Costandin Basarab 
Voevod şi Domn a toată tara Românească, dă Dom- 
pia mea aceasta poruncă a Domniei mele) cinstitu- 

lui și credincos boiarinu(lu)ji Domnii meale, paun 
Cornea Braăiloiul v(e)l Ban şi cu fetorii lui câţi 
Dumnezeu i va dârui, ca săi fie lui ocină în satul 
Vădeanii ol sud Gorjiiu în hotarul de susu și în 
hotarul de jos de preste toata vena satului dealnițe 
66 den câmpu, den pădure den apă cu vaduri de 
moară şi den siliștea satului cu pimoiţa cea de pi- 
iatră, care au fostu mai denainte vream(e) a stre- 
moşusău Barbul clu& şi cu plaiul de vii cu totu ve- 
nitul de preste hotarul precum iaste aleasa şi ho- 
tarâta cu 12 _hoiari, afară den dealniţe 1 case sau 
alesu partea verilor lui Braila i Udrişti i Staneiul 
cu nepoţii lor Stoica i Mateiu ; pentruca acestu satu 
Vadeanii preste totu mai deuainle vreame au fostu. 
al Barbului clu€ stremoşul boiarinului Domonii meale 
Cornea v(e)! Ban si al verilor lui de moştenire, iar 

dupa moartea Barbului cluceariul au fostu încăput 
unii şi alţii de au fostu cumpăratu moşie acolo în 
satul Vadeanii numai die iau ramas dealnițe 14 de 
au siăpânitu boiarinul Domnii meal(e) Cornea v(e)l 
Ban înpreună cu verii lui, iara dealnițe 49 leau 
cumpăratu boiarinul Domnii meale Cornea v(e)l Ban 
osebi de verii lui însă de la Preda b(i)v v(e)l stol- 
nic Poenariul și de la nepoţii lui Paraschiva i Cos- 
tandin i Mateiu și de la Vasilie pah. cu fratesău 
Matei fetorii lui Dumilraşco pit. Poenariul, toată 
partea lor câtă au avut acolo în Vadeani de cum- 

pârătoare dealnite 13 dealnița po ti(a)l. 19 cin (so- 
ma) t(a)l 156 și de la Baălanu den Pişteş cu fameaia: 
lui (loc liber), iar toata partea lor câta au avut de: 
zeastre dealniţe î1 p(o)l (11'/) drept t(a)l 138, şi 
de la Barbuţoiul cu fămeaia lui Dochia partea lor 

* dealnițe 11, dreptu t(a)l. 132 şi de la Dumitrașco. 
căp(i)t Spineaniul dealnile 9 dreptu t(a)l 120 (bani)
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33 însa dealnițe 4 p(o)l (41/2) iau fostu şi lui de 
zestre de la cumoatusău  Mihartu păh. toană, 
iar dealniţe 4 p(o)l (4:/2) au fostu de cumpărătoare 
de la cumnatăsău lane den Padiva vărul lui Mihart 
toană și de la Dragota fetorul Oprii Cretul deal- 

nite 1, drentu t(a)l. 12 şi de la Dumitru Gurilă cu 

fii sau Palru dealnițe 3 dreptu t(a)l 36 şi de la 

Grajdana fameaia (oc liber) dealniță p(o)l (*/2) 

dreptu t(a)l 6 care fac toate cumpărătorile boiari- 

nului Domnii meal(e) Cornii v(e)l Ban suma bani- 

lor ce scriu mai sus peste tot îl. 600 (bani) 33, 

iar cu dealnite 7 ce au avutu de moştenire preste 

tot dealniţe 56, care mai sus scriu, şi după ce au 

cumpâratu boiariuul Domnii meale aceaste dealnițe 

de moşie den Vadeani ce scriu mai susu Tiindu te-.. 

meiul stremoșusău Barbului. clu. acolo, boiarinul 

Domnii meal(e) Cornei v(e)l Ban au pus nevointă 

eu multă cheltuiala de au facutu iar temeiu acolo 

cu case de piiatră şi cu pimnita iar de piiatra şi 

biserica; şau daschis vii bune şi alte drease ce 

trebuescu înprejurul caselor precum să şi -vad. ŞI 

fiind moşiia aceasta a boiarinului Domniei meal(e) 

Cornii v(e)l Ban nealeasăa de caătră moşiia verilor 

lui ce scriu mai sus pohtindu cu toţii ca săş alea- 

ga şi să-ş hotaras(ca) ale lor părti de moşie, unii 

de catra alţii ca să să ştie cine pre unde va i- 

nea, venitau înpreună înnaintea Domnii meal(e) în 

divau de şau luat 12 _hojari.. hotarnici pre râva- 

s(e)le Domnii meal(e) anum(e) Preda biv vie)l 

postelnic  Poenariul i vnuc ego (şi nepotusâu) 

Vasilie păh. i Gheorghit(a) snu Statie b(i)v v(e)l 

vist. i Barbul păh. Bengescul i Gherghe Urdu- 

reanul i Costandin logtofa)t Ottitilişanul i Fota 

căpti)t. Balacescul i Neagul log(ofă)t Farcăşescul i 

Stamatie cap(i)t- ot Răguleani i Pătru căp(i)t. ot 

Câlcești i Draghiciu “Saulescul i Gherghe pârcălabul
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„ot Drăgoieni i Preda Cernaianul. De acești 12 bo. 
iari câudu au fostu la zi și la soroe, ei după po- 
runca Domnii meal(e) sau strânsu toţi la un loc 
acolo la satul Vadeanii împreună și cu sluga Dom- 
nii meal(e) Tanasie vt. (al 2-lea) portar, de leau 
luatu seama preamaăruntul citindule toate cărtile-de 
moşicnire și zapisele de cumpărătoare. După aceaia 
trasau această moşie a Vadeanilor amândoao hotă- 
r(e)le şi cel de sus şi cel de jus pen trei locuri 
după obiceaiu, şi sau aflata pest(e) totu hotarul 
Gealnițe 63, eare face la căpătâiul moşii despre 
Preajva funi 22 şi funea de stânjăni 40, care fac 
la aceste funi stânjini 880, socotinduse la acestu 
capătăiu de au căzulu la o dealniţa po stânjăni 14, 
care sau ales partea boiarinului Domniei meale 
Cornea vie)l Ban pre dealnite 56 stânjani 782 (exact 
184), trasau şi la mijlocul moşii şi sau aflatu peste 
tot funi 21 stânjani 98, care face la aceasle funi 
stânjăni 868, socotinduse la o dealnița po stânjani 
13 plo(l care facu la partea  boiarinului Doimnii 
meal(e) Cornea v(e)l Ban pre dealnițe 56 stânjani 
168 (exact 756), trasau şi la căpătâiul moşii des- 
pre Jiiu și sau afalu funi 26, care fac stânjăni 
1400 (exact 1040); socotinduse la o dealniţă po 
stânlani 16 pol face partea boiarinului Domnii meal(e) 
Cornea vel Ban pre dealniţe 56, stânjani 925 (exact 
924). Alesau aceşti 12 boiari ŞI partea lui Braila 
cu fraţii lui Udrişte i Stanciul şi cu a nepoților lui 
Stoica i Matei la trăsura dentaiu la capul moşii 
despre Preajva pre dealnițe 7 ce au avut ei de MOş- 
tenire de la părinţi care li seau ales acolo în Vă- 
deani stânj(a)ni 98 şi la mijlocui moşiei iar pre 
dealnițe 7 stânjăni 190 şi la căpătaiul moşii despre 
Jâiu iar pre dealniţe 7 stânjăni 115. Şi dupace au alesu acești boiari moşiia satului Vadeanilor cum serie mai susu au datu pre boiarinul Domniei meal(e) Cornea v(e)l Ban cu partea lui de moşie pre den
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-susu de cătră hotarul satului Curtişoara rai avân- 
“du moşie aculo întracel hotar al Curtişoarei afaar 
den verii lui de iau lipitu moşie lângă moşie după! 
-obiceaiu ; iar partea lui Brăila şi a lui Udrişie cuj 
nepoţii loru Stoica i Matei, iau alesu cu partea lor 
de den jos de câtre hotarul Şuşeştilor, pentruca 
aşa iau tocmilu și iau aşezatu precum au aflatu cu 
“sufletele lor mai pre dreptu şi au pus pietri şi 
seamne după obiceaiu ; şi pietrele hotarului înca sa 
-sa ştie pre unde sau pus : întăiu den crivina Jâiu- 
lui lângă vâlceaoa cu aninii au pus o piialră, şi de 

acolo la mijlocul moșii lângă drumul care mearge 

la Târgul-Jâiului iar sau pus o piiatră, şi deacolo 

la capul moşii despre Preajva în câmpu iar sau 

.pusu o piiatră, precum am văzutu Domniia mea 

toate zapisele de cumparătoare a acestor dealniţe 

de moşie ce scriu mai sus şi cartea acestor 12 bo- 

iari hotarnici de alesul şi hotaritul aceştii moşii de 

la Vadeani, toate la mâna boiarinului Domnii meal(e) 

Cornea v(e)l Ban. Dreptu aceaia şi Domnia mea 

îneă am atu atastă carte a Domnii meal(e) cins- 

titului şi eredintos boiarinului Domnii meal(e) pan 

Cornea v(e)! Bau, ca să aiba a ţinea şi a stapâni 

aceaste dealuiţe de moşie cu totu venitul pre siân- 

„Jănii ce scriu mai susu, precum iaste aleasă şi ho- 

tarâta den piiatră în piiatra şi den semn în semn 

cu bună paat sai hie roşie statatoare și fetorilor 

.de moştenire şi neclătita în veat. Şi am întăritu 

cartea aceasta cu tot sfatul şi cu toţi boiarii diva- 

nului Domnii meal(e). p(a)n Stroe Leurdeanul v(e)l 

vornic, i pla)n Diicul Rudeanul v(e)l Log(ofâ)t i pa(n) 

Mihaiu Cantacuzino v(e)l spatariu i p(a)n Şarban 

v(e)l vistieriu, i p(a)n Vergo v(e)l cluceariu, i p(a)n 

Dumitraşeco  Caramalaul v(e)l Postealuic, i p(a)n 

Serban Cantacuziao v(e)l păh. i p(a)n Radul Izvo- 
z 

'vanul i p(a)a Radul Golescul v(e)l com(i)s i p(a)n 

Slorga v(e)l slugear, 1 p(a)n Costandin Corbeanul v(e)l
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pitariu, şi Ispravnicu Ştefan Uantacuzino vt. log(o-- 
fa)t, seriinduse cartea atasla în oraşul scaunulvi: 
Domnii meal(e) în Bucureşti, întru al doisprăzeace- 
lea ani der domniia Domnii meal(e) de Isar logo-- 
fetelul den Bucureşti m(e)seţa Martie în zeace zile, 
de la Adam rână acum cursul anilor 7208, iar de- 
la Naşterea Domnului nostru Is. Hs. 1700. 

Monograma mare în aur. Pecete mare: +lw Kocran:. 
Al Hacagas ROEEOA, BĂI MATII TĂD B. Beau Srpkayii țâpua,. 
Este semnătura proprie a Domnului. 

CĂXIX 
7209 April. Constandin Vodă Brâncoveanul numeşte 24 boeri: 

ca să uleugă partea de moşie Cernădia a lui Necula Cotescni, cei se cotropise de Barbul, Lăpădat şi Nicula cu 12 boiari hotarnici. 

Tr Ga€ mie Borapin AAEBEPZ'TOPIN LH Xeo'rapneuiu au Hekvain 
Kzacenva Ac Uepnzajira | kw nencuin avu Kzperk n iMuyva, 
iH an HapEvavu, Aenzaar n Hekvaa Pznreren AHH | Vpcau, „phicz. 
Boiapii anva H BapăSA na _BenyeckSa n Gramarg.PrvaenSa n 
Muyxas Bu | Btektva n Gronkuua_Ilapazya H Apariu_Gzvar n: 
Xpnse_Poromansa PzASuSa_KpacnapSas | n ASmnrpautw ram. 
H Baaasa-Gouensa u %apt_nițae n Lepruna BugunranSa ! Ilzrp. 
iîWărzoac n Gran_Antak & Tam n ASnva_Paase Iipra_ASmu- 
TpeckSa n Epzua | Hpznaotoa Heacake 5 ram Groukuua BBT n 
Lewpre_ngpxu, Rocran Ann ur H mon flpmera,| Huka nonenka n: 
IzpRSa_Grroaoxanva n Lune Mazzp | ka e Kay're Adei FĂ_AE 
Bolapn că aArBepk3 nenTpy Moulita uec Kiam “lepuzaira Ac oc 
H AEH | MHWRASK Rape Mouuie w av XoTzpxr Bapava. n Aentaar: 
H Hekvaa kv Bi BSI20uU, ti inta cu] kvmnzparopu „NV IaY 

-_AMEC MOILIE HVAMAH npe KVMnzparopuae A9p, WE av YOTapRT pxV, 
AE dv | pHnpecvpar Moulita HekwAain Rzatckya i A DenouHa9p AvH, 
ABENI'T aurkia akva AcN'TăN | AUEI KĂ, AE BOlapHi ch ac rack npe: 
AMZPVHTBA VETHHAYAE REBIHAE (UH BANHCEAE | UIH Ca RASA AU E! 
BOIapH VMBAATAV BHHE av pav, Ac Hop u VMEAAT paV, AKA 
AENTAH | aveti RA, ex “AHApenTkse ue ankr roar naprtk He- 
KValn Fzacekva KY HENCUIA mi KW nzprauiu AH, ACE KLTp& 
Hapgva H denzAar kr Năprauli 409 chH YoTzpackz um ca n
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nierpn sun € aakar imn naprk Ac Moni Act Bapcein a Hukzr 

RY ĂV | AM'TPALIRO UIH KV HENCUIA AVH AE KETPA dA MOUI- 

HM DH € A az CKpucop cz € Ile | NpE VHAE Bop White 

Hy man die rzaube 3Hwa Ma(pun) He Br nopTr Hi Cam peu. 

rea (ispravaic II-lea portar, şi însuşi Domnia mea am 

zis). an" ă Face. 

CXXĂ 
1210 Ianuarie 24. Alegerea părților de moşie din Cernădia- 

de jus şi de mijloc ale lui Nicola Calescul şi ale nepoților lui. 

(Arhiva Primăriei Târgujiului). 

+ Noi 24-de_boiaui cari am fost luat din po- 

runca Mariei sale) Domnu nostru Ion Costandin. 

Voevod de Nicola Ca | lescul şi cu nepoții lui Câr- 

stea i Mihul şi cu verii lui Udrea i Datco ca să le 

alegem partile lor | de moşie de moştenire şi de 

cumparâtură din Cernădiia de jos şi din Cernădiia 

din mijloc, decie | noi. după porunca Mariei sal(e) 

Domnu nostru amu venit cu toții și leam ce(rut), 

toate cărţile şi toate serisoril(e) | ale tut(u)ror pâr- 

taşilor lor, cari au avut moșie de moştenire şi de 

cumpărătură Şi celindule toate | cărțile, decii Necula 

Calescul scotind o carte a lui Alexundru  Vod(a) 

care era leatul 71134 întru | care scrie să ție Nicola 

Caleseul şi cu toţ nepoţii lui în Cernă(dia) de jos, 

parti 2 şi alalţi mosteap(i) | să ţie parte) una pesl(e) 

tot hotarul din Cernadiia de jos, şi iară mai scoasă 

Necula Călescul şi cu nepoţii | lui o carte a Radu- 

lui Vod carea era leatul 1131 întru carea scriia să. - 

tie Necula Calescul și cu nepoții | lui hotarul Cer- 

hadiei din mijloc a treia parte preste :tot hotarul, 

și alţi părtaş ai lui să ție 2 parți | peste tot hota- 

rul, decii noi inpreun cu Coman vi. portariu am 

tras umândoo moşiile pre trei locuri dup(â) | obicai 

decii trăgândus(a) despre capătaiu moşii despre ră- 

sărit din piscul vâleealii cornilor pân În | obârşia 

Radelii pân în hotanul Bârseştilor sau gasit s!j. 1298,
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iar trăsura moșiilor spre mijloc | sau găsit stj. 1044, 
iar trăsura moşiilor despre apus din hotarul Sta- 
neştilor păn în hotarul Bârse j ştilor s'au gasit sti. 
(loc liber). Decii socotindus(e) partea Nicolii Calescu 
și cu uepoţii lui dintru amâudoo | hotarale sau fa- 
cut să le s(e) dea despre capătăiul moşiei despre 
răsărit sij. 620, iar la .mijlocul moşii | lor li sau 
facut sti. 400, iar despre apus la câpataiul de jos 
S'au socotil să s(e) dea Nicolei Calescul | şi cu ne- 
poților lui stj. (loc liber). Decii avându întraceasie 
hotară și alți maștean(i) şi boiarii din Ursaţii | mo- 
şie de cumpărătoare sau soc(O)tit de sau dat Nicolii 
Calescul şi cu nepoților lui li sau dat toat(4) par- 
tea lor în ho | tarul Cernadiei de jos, iar boiarilor 
din. lirşaj, Barbul -Reanghea și căpitanul Lăpădat și 
cu nepoţii lor-şi cu unchiusău | Dragul şi cu alalti 
mostean(i) li sau dat moşie în hotarul Cernadiei din 
mijloc, păn în pialra carea sau pus hotaru | jar Ni- 
colii Calescul şi cu nepoţii lui carii scrie mai sus, 
şi cu alţi moşteaui li sau dat în Cernadiia de jos. | 
Decii inparţindulistă) stânjenii, datusau Neculii Ca- 
lescul şi nepoților lui la capătaiul moşiei despre 
răsarit din marginea hotarului Cernădiei din mi)- 
loc în Cernâdie din jos st. (oc liber) şi sau pus 
piatră şi din | piatra în jos pan(a) în hotarul Bar- 
seştilor stj. (loc liber) sau dat mosteanilor din Cer- 
nădiia de jos ; iar la mij | locul moşiilor sau dat 
Neculii Calescul şi cu paărtaşii lui stj. (loc liber) din 
mejdină de lângă bisearec(a) în jos păna | întrun 
'tolpan şi sau facut seamne şi sau pus piiatra şi 
moșteanilor li sau dat din piatra pân(â) î(n) hota- 
rul Bârse ! ştilor stj. (loe liber) carii aici mai tree 
stj. 140 preste atastă suma ce sau căzut, acesti 
stj, 140 pentruca | li s(e) scurt(ă) hotarul cu hola- 
rul iârseştilor de nu ajuugu la apă la Şuşita; şi lar Sau mai dat „Nicolii Calescul şi eu ne | poţilor 
Aui şi cu verii lor la capaătaiul moşiei despre apus
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din hotarul Vatcoilor în josu pănă în piatră stj, | 

pentrucă aşa am adăvarat noi aceşti 24 de boiari, 

și am scris eu pop(a)Patru ot Dragoiani. Ghenar 

94 l(ea)t 7210. 
Popa Armaga, lorga Dumitrescul ot Tg.Jiului, 

Barbu Bengescu, Mihai Bibescul, Nedelco părcâla- 

bul ot Tg..Jiului, Gheorghe post. ol Tărgu-Jiului, 

Stoica Brailoiul, Braila post. Brăiloiul, Gherghina 

Bireianul, Stanciul Post. Brăiloiul, Ghinea past. Ma- 

zere ot Cernâdie, Udrea Pelea, Hriza Rogojanul,. 

Radul Grecul ot Comăneşti, Lupul Căpilanul Rado- 

sul, Preda ot Raguleni, Pârvul Gauşul ot Stolojani, 

Stoichiţa Şarlaul, Raduţul i brat ego Dumilrașco: 

Crasnarii, Costandin Pit(arul) Nica Popianea, Ră-- 

duța ot Piștești, Vladul Soceanul. 

CXXĂI 

1210 Julie 25. Lăpădat căpitanul hotărăşte, ca 4 sate: Vaidii,. 

Griveni, Rugeni şi Ruşeştisă meargă la muntele Mutul piciorul Stre- 

jii, pentru care şi se ceartă, şi care vor lua cartea de afurisenie 

a Episcopului să stăpânească acel mun e. 

î AATrâm ekpicowap HoacTpa4 Pvuykunaop Wu rpuskuu |] 

asp n Pvinipnaop H BanAHHaop Derpy RA 4 BHHH | ra 

"TOU, AHHNpEVU,. NAuNTE NOacipz. aBZHAZ || MAP PABUAE -M- 

Ppe AZHUIiN NENTpV VH MYNTE || ue ca iam MYTYA NHUpYA 

crpaXun BHKZHAZ || Poman Ant Pvuhi AHN MIpESH KYy d4u 4 Py- 

wktii || Ez auta MyuTe facTE dA A0p 149 Fonekun || tv Pyumnun 

ky Banari BHK4 FA tace auta || MyHTE aa A0p. RâpH B23YM 

ui w Kapre a cun || min cant NAPUNTEAYH. RAZAHKZH A d- 

&ypncanie |] aa Tpukiu NeTpy Atta MYyHTE. KApH BO AYaw 

au || KapTk acynpa AyH câ ÎiE auea MyHTE. ALUN || nou aa sue 

ka cz Avkpra Ey 'reu, avere & care || akea ph MYyWWre UI 

RADA AHN €H Bă AyAwW auk kapTk || a nzpuHPeavH EABAHKA acs- 

Mpa A9p CA WE MYHTEA | ky ByH nâue Arenpe “A AdAUA UN 

că Hy Man 4HB4 | razuat „NTpE ABIA AACTA CRpÎNM INA KE 

AHh AP Faci 

AanzAAT KZNT
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CXXXII 
7212 Iulie 20. Zapis de sehimb între Dumitru şi jupăn Coste 

dând mosia Sohodolul cu rumâni pentru Roşia. 
(Arh. Stat. mânăstirea Tismana XXXIIL. doc. 5). 

+ Adec eu Dumi(i)tru dinpreună cu fraţi: miei 
datam zapisul nostru la mâna dumnelui | jup(ânu)lui 
Costi precum să s ştie ca având dumnelui jup. nos: 
i(ru) moşie | în Sohodol şi cu rumâu(i) şi noi având 
în Roşiia iat am facut schimbu cu dum i nel(uji de 
iam dat partea noastră de moşie din Roşiia şi noi 
să ne tinem Sohodolol i păntrucă așa niau fost toc: 
mală de a noastra bună voe ca săi fie dum | nelui 
moşie stăt(â)toarea în vet şi când am scris acest 
zapis fostau mulţi | omeni buni şi megiiaş(i) anume) 
care să vor iscăli mai jos și păntru mai | adeveril(2) 
credință pusu niam mai jos și degetil(e) pantru ca 
s(ă) să criaz(ă).  lul. 20 dni 7212. 

Eu Dum(i)tru saă Hristi ot Sohodol: 

CXĂXIIL 
„.„ 1242 Sept, 20. Constantin Vodă Brâncoveanu hotâreşte mănăs 

tării Polovragi stăpânire peste părăul din dealul Negoeştilor. 
(ârh. St. mănăstirea Polovraei, XV, 5. 

+ Macri Bătito Iw BocranAuH BROEEOA N EH. AdEAT 
regmu cit nogkaenie rfemn (Cu mila lui Dumnezeu lo 
“Costandin Voevod şi Domn da Domnia mea aceasta 
poruncă a Domnii mele) călugarilor de la măunaăsti:- 
rea Polovragti)lor ca să fie volnit cu atast(a) carle 
a Domnii | meal(e) să apuce pre toţ câţ au vii pe! 
moşiia mănăstirii Negoest(i) şi șI dau vinăritul la 
mănăstire la Polovrag(i) sai apuce ca sâ ş dea şi 
Pârpă | rul că aşa iaste porunca Domnii meal(e) 
Mc caâam pei regat (şi însuşi Domnia mea a zis). - 

„Sept. 20 dini) It 7213. 

Pecete mică exagonală şi monograma cu roş. 

| 

xn
 

r
a
r
a
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CXXXIV 
7213 Noembrie 27 Bucureşti. Costandin Vodă Brâncovăanul 

“întăreşte lui Nicula Calescu şi nepoților lui stăpânire asupra munte- 

Jui Mutu şi cu piciorul Străjii, ce Va avut de moştenire de la părin: 

rţii şi moşii lui. 

+ Macri EXie Iw RocTaHAuHi BacapăR ROEEOAA H Fenaph 

"BCOE BEMAE VPPPWRAANICROE AdRAT FCABAMU cit WEB kaenie rea EMH, 

Hesvain_Baastivâ_uin | Henounacp AH Kaperk n Muykva ui 

Kw oun drucpin A0Ș ue ae Bă A ĂVMHEBEV, KA CE AHEZA 4 

UHHR un a CTANZHH | VH MYHTE ue c2 KidăMa Myrva n &v 

mnuopvă erpekin & cva, (LopXile) Rape MUNTE IacTE dă AWÂ AE 

„MEIIEHHDE AE dă MOLIA AE Za UBPHRUA UIH | TOTV Aâv CTANE- 

“mhTv upe cbma A0p KV BVHE& adu, I4p REHAV av focTy aa 

„KYpevA ÂHHAWp =F36£, exvaaryekv „MEUIALUIA.. AEH.. caTva_LpH- 

„gin | un Pyuhuiin RY Năpa 1UH KY rzaukaz MEHTpV duse 

MYHTE UE Cay SHcV. BHKZHA, KYA KE ACTE 44 AWP. ALU Hekraa 

„EaateRyA BESNHAT dulă | 4 BEHHTY -ApEyHA KY dpeuopiniui uliu 

-KY HENCUĂN AYH A4 AHBaN „ManuTE ACMHIA Ata XZASHHAY IUH 

3HRRHAY KyA KA dv AutcTy MYNTE RY NH | uopya cTpekin 

MaCTE AA AWB AE MOLEHHPE IUH TOTI MAY UHHYTY KY Haâi, 14p 

aRSM cap H cRYAZHAY mMegiratuit At CATyA.. LpUBiH UA Ki 

„Pyun | min tv MyATA razubezA SHRAHA KVM K& ANECTV Myu'Te 

fACTE qA AWp: WIN KYM Kd CE AHCA AZ ApEuTATE Mn Aa W 

“NAȘTE UA A4 dATA NOXTHTAY KEY Toni | Actupeyuz KA că 14. 

KĂ AC MEVIIAIUU. KA CA KâVTE WIH Ch aAtăpk3e I6W'TOY duEcTy 

MyHTE "UHNE Ay UMUŞEy IM A4Y CTBIIEHHTY MAH ALE | Haun're 

Bpkave avyiramin Act câTya LpHBiH H Puiu. a8 Hexyaa 

Kzasckyă Ky Bpauitu HK HENOWIH AJH AH CAAT ae ep 

uzAita WTP CYA, Lwpxin. | NPpaukra  AOMhilA ME AEH AHBAH 

ARM AATV RĂ. AE Megitătti „Ape pen AE As0A0, pe pAKALIEAE 

„Acmniu mac ay. Jwpra Act "răpryă ZSiAyH|H EpaHaz 

NaptBaasya At BzAkun. n rioiiă Mazukauy Ac learn H Pa- 

Apa Abt Grasu. n Granuya 5 aan, H ÂpBrWH Aan AH 

-Pparapu, Teprs O ram |n AymuTas auăknu. n ÎÎNApENKA 

mam. ni LwuS & "ram. ni nona Bpzuyn Ari Baadpi. H Ay- 

„murpS 8 Taam. n Hkrva nwer $ ApzrwraMH | Iducu % 

ganAcei. n Iway O ram, n Granu(y)a 6 ram. H Xapcy Y 

(loc liber) n Baci & Vpemn. n Ilanow 9 Vpesn. n Hpnavira
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W maam. H Poman BzTa$ya| & (loc liber). n Aymnrpy &: 
Pown: n Paaya W "adm. n BapEya B2TAByĂ AC NAAL, Acu KRA" 

AV ocT aă 3H IUN AA COPOKY rap AveupH. KĂ, | AC Meyitauin en: 

ANA NOpYHKA AOMHIH AVEAc Ca CTP9aNCV 'TOUH AENAHHS, AKOAw. 
AA dute MVN'TE AEHNBEVHZ UIH KV cavra AOMHIH avkac Many 

ET. awp. | ih apă Hexvaa Baaccka RY Henouin AH £H ay: 

CROC .NTZAH W KapTE KV BAECTEM WMH TpO4SHHKZ ay pucanie a. 

npk cunuuryayn uoerpy up Oewaocie Mn | 'TpenoanTya ua: 

BbH CKpIĂMAV acifnpă dueerep KĂ, A£ MEgitatuH WE Aa Ve SHUI: 
ChHTY. WIN ACYnBA daroep, menu Riu _uH „Anpeti/pkiiti Ac AKSăw 

Ka că Mzpypneeră uAHE npekȚi EA th ApenTaTE neHTpy. 

duse PY MyNTE Win AV.AHAV cama npe aMzpSHTSA avent Meyi- 

tauuM OapTe AY AAckzparS | KV donka AVH AMHBEV Ka ka a: 

uscTri MVHTE IacTe da Nekyaiu RzarckyA kW HEUOUIH AVU „pHKZ. 

AE MOUIEHHpE AE Aa MOUUIU iH nzputuin Awp$, ui | npe Azuuiu 

TAV NOMEHH'T CTANZHUNAV AUECTY MYHTE, ap Hy MEyitauliH An 

rpugu tiu Ac Piz. un AVnz Kim a$ oc aAtkepar$ a- 

usipi. KĂ, | AE MEVIAUIn AY AATY CRpHCOAp'E A0p AE auiz3EMANTI 

Hexvyain Baacekya ky Hencuitiu mu Ky dBoauini a9p KA Ra ca. 

UÎE EH AUECTY MVHITE NpERVM Uh | Mat  AcHANNTE EpAe pe 

XOTApzAE Wat BATpHHE .[TAPHTA KV HCRZAHTYPHAE AWP. 149. 

anu mMeyitaulin AcH carya Lpngin un! An Pywawpu EH UpE. 

AUECTY AUZ3BMAHTV u6 AV ARVTV autipu. Ka, AE Meta n 

caS aZcaTy. un ay oery mepey ky 'Touiu -AHaHN'TR uHHCTH -| 

TAVA. UIH KpEAHnuce Botaputva Admnieu mac EwpnE Ra Ban: 

ui auă a$ docry ne Ka KA duci KÂ. Ac Megirauin Hy Akp 

un Bz ApenTra | Te, un ap dn dak dbzuapiîn IH ROE 

RETIATPA. Ac KdâpE KVAL KA c4 ca BAR AAEREpHR UZ akvTay B09- 
apHuVa Acu Avkas W ckpicoape | aâ aurii KĂ, Ac Meizu». 
KA €% CB aASHE A ACaW Wapz, LIN ală câ aAVHATy ap 'Toun 
dă VH ACRV, UIH trapă KW "TouiH Ay MzpTiphenT | ky cyăAaereae. 
ap sManuTk a myarop momntun cpnpexvphRinn aeitaiuin, 3H- 
KZHAV KA KA dp Hi ARTE ApENTATE UN AAĂPHNUZ EVHS,. 
tăp | Hv dzuapie npetym ay goerr saune megirauu Acu puiu. 
un Ac Pain, mH Ra Kz ducer Ayh're tacere aa Hekyain 
Ezacckya Ry Henouiu | AVE, AE MOIPEHHpE Mpekva iH Man cye: 
cas ne. Îllun Ayna a Acaw apttepinua um Maprypnckaz, Ră- 
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RUA BOAPHAVA ACIN mac Rap ue | a0p RĂ. AE Mein 

AEUTAH, II 4 ACAW KapTE 1ap 4 400 Af£ MapTyputEaz, ay AaT 

inu Ectapuuva Acanini avkă apr Avanicaae Hekain Bzaee | 

KVA III ELENSUHADP AVE, RAC UE UI CA CTANZAHhERZ AUESTV MVHTE 

e muopva erp pe XOTapnae WRAe EATphHE UI AVIIpE 

aukere Rap | ut, Hu CRpHEwWVpA. Ca poem danwrr uu kaprk 

Actii aka ap AF cpznătinipe. Îpekya iun ASainita AVE „pkZ 

AM EAST TOATE RAPILNAE IH CEpH | CUUpUAE Ad MERA Hekyain 

Fgaceka MI AA HENOHiN KW pain AWp -NTAPHTE UIH HCEZAHTE, 

Apenrv  aukia tun ASmuiita AVE AEZ AM A | PpecaTr tun am 

AdaT auacrA KApTE a AOMHIH mEa Hekvain Baasckva 1 HEI9- 

MAp EAT WI dBpantasp Ka CA aH6B A uit mn 4 CPENAHH 

aueer$ ! MUNTE RApe cA Bild Miwra un k nnuopa CTpEXIA 

pe XoTapkar WRAe BZ&TPRHE APERVA AV WHHVTV UI AMA AFilâ- 

mure paie, UI AVIIpERIAL A ACE | AHTV AVEA FĂ AE AM 

Vian ADEIITATE Ka€ ac die Mouuie CTAPATOARE LH ZBeuopHA9p At 

moreunpe sp Rhu. Ilewrp SA 4 pzmac Metal At ca TVA 

Fpukin sun Ac Puii A KVAFKATE. IA AM «NUTBpHTU KapT'k 

Avac'ră Ki Tor CaATVA iH KpEAHHucuin gotapiu ACAHiu MA. 

Ropuk ga Ban | Grpoe Bă gopunt. Illepgan Ra asr. Mukan Bau- 

akvanuw Ba cnzr. leptan Esmopkuva BncT, RocranAnit 

IjlupuBre ga avu. Tva Bauravanuw ga nwer. | Ijeau Kan- 

“PatVanuW Bă UZ. epaan ga erwa. Vewprie RacrpiwTry Bă. 

ate. lwpra Ba cavăt. BecTAnANH EA NHTApI9. 1 HCNpARHAR 

Paaya RanTaky | auuw Ba Awr. cxpinnavee apr ădacTa A 

WpAVA CRAHVAVII Ava avba -f Bvwpeiii -ÎP9V aa INTE 

enpasztuak atu Acu AMN Awatuini Avbar | Ac Hcap awrwătue- 

Ava Ac BVRVpEI. MCUA IE, 55 A acri. 

lw KweTauA Hui ROEESĂ, MACTIIS BIO CAIN. 

CXXĂY 
7213 Noembrie 25 Bucureşti. Costandin. Vudă Brăucoveann) 

confirmă lui Nicula Calescul eu vepolii şi verii lui stapinire peste 

moşia din Cernădia. de jos şi Cernădia din mijloc, de moştenive şt 

cumpăratura. - ” 

3 Maerieie Bien lw Kocranăiiui ZADAR  ROEWA, H 

renApn ECE BEMAE VIPPWBAACKCE. AARAT PEARAMUI cie nok'kacuie 

capat Heswaiti Ex |] areRva SV neneaţin avu Baperk, n Alukra. 

Surele şi Izvoude VI. 
10



— 146 — 

ui Bepiacg Ayu VAgiu n AaTriw, KV du A0p dBruopu ut at Ea 

Ad AVMH(6)36$. Ka ca as ie aop wuntin ||. Vepuzaita At Kocy, 

iH p Wepizaila Act MHaokv 5 cva, Lwpxito Rara 4S Ac A0- 

IPEHHDE I0H AC KVANXPATOapE NpERyM tact ankcz Iun || [orz 

PATA NNiETPUTA KV RĂ, AE BOrapH. NeNPpr K& BinHAV a Ap Bz 

Tpzuă In ApkuTZ Wuntz TOTV W ay UHHVTVy Ky naă, tapă || 

U0H Ei BPAHAV Kă CZIU aAEra UEBUUAE ASD AE MOINIE AF KATE 

AAAAuH HApTANIH, KenhTav Hekvyaa Rzacckva Kr Hencuitiu wi 

Kw Bepin au, „phauirk || ACAin AEac A AHBaR In ata nwyk- 

"Titd KA C& 14 ESIAPHXSFADHHUH, AE Kaape ACmnita Mk Act Au- 

Ran AkA AATy. Fă, AE=Botapu. XoTapunun, | gr panicat Aa 

Hiu Avac anvm Eaptv, Benyeckva. u Iwpră Av mnroeckya AEN 

ThpraA ĂSniavu, u HA caro NZpKBAABA VP PAM. Lewprie,pocr. 

W am. n Aăuxan Bu |] seexya. n Avuy Rr Paascya W (loc 
liber) n Grenka. „Epnaoă. H Epanaz uecr. Bpanaoră. n Xpu- 
sk Popomanya Hi PaAVA, d perya AE FĂ a neaţn. H Haka. H Pa- 

| AVula Ac [n(ur)remu, “ n Ilpeaa d Paryaknu. n (Groukuua 
IUapazfA AeH llanwry. n Raaaya ! Goutuva. n Lun .nocr. 
asăpe Ana Xlepuzaiira. H Ilzp&va ikwiuya & Groaomanu || n 
Granata jpeT. Bp%&HA9Â. n Pravuya. AH Kpacua. n Ayan 
"TBAuuto BpaT Pzayuyayn & aaa. un Kocrau Ann NAT. i (liber) 
n Pepruiă „upuiranya n nena_ flpaera || & (bibe) n Vapk nica 
Up Tlozoyekui. ACU vei Kă,. Și BOTApH Hi AyNA NWpVHEA Ăoa- 
in MEaE REHA ay CCry aa SH UIH Aa copok. cav CTpaHey 
TOun AE |] nau akoaw Arnnpevuz ui Ky cayra Acmnin A'Eas 
EwaaH ET. HOBTARIO UIH „NPAI ay UETHTS TOATE K&BUHAE Wu 
CKpHeopHĂ KATE 4 ARV'TS AA4HUU N&PTA || Uh MOEHHpE UI A 
KVANEpATOapE. Ul anton ay ocry ckec un Hekvaa Baarckya Kv 
a ayn năprauti w Kapre a avu Mandanapv Bwa ar tapâa, (1626) 
CKpIHHAS || rw ka ca uie Baatekva Kw TOATA VATA ayu p Vep- 
HZALTA AE XWE ACAW 2pUH. Uh adanuui  meukuu cz uiew 
MApTE Âc nicTe TOT korapva Asi VepuzAita | Ac we. un rap 
ay Man coc Hekyaa Bgacekvă kr ukTa avu a Acaw KApTE A 
Paavavi EWA AT -F3păa CKpIHHAV ap cz aie Hekvaa Rzarckya 
&v ukra arh „AH XoTa |] pya Vepuzaln Ac MMA A Tpetă 
NAPTE AE NECTE TOTV XOPApyA. LUA dA4HUH NAPTAuIH CA Ile AV4W 
XP AC HpECTE TOTY XWTApYA. AE Râpe auriu B0Claph Ap |
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AV, AE ay "rpacy aukere MOUNlH AMAHACAWV Nhti 'TpEH .A9Rpu 
AVNă WBHUBR, WU ata AECNpE RENZTAIĂ MOINA AECIIpE puca- 

pHTy ca Asu nnekya Rxaubkaiu Bopnu || awp nana i wezpiuita 
Paanain mu zuza pui XOTApyA BapceipiHaop ca rzcuTy cTau- 

nn Facău (1298)rap aa a Acaw rpzeypa a MomnHaop ne An- 

AORY CAy FACUTy || canu. ai Wih 44 ATpetă TpECypa Acciipe 

Anye' Act XOTApyA Grantiuiaop nauz mi XoTapva Hăperiphawp 

ay racăry craniu (liber), un avuz us ay "pac aukere 

MO || win nn "704 askVpu. dia av COKOTHTY aurii BOtapi Naş- 

-rk Hekvaiu Kzarckya RY WETa ayH RAC Wit. AEH'TPAMRIIAcAW 
XOTapaat Îca 44 KADATAIA MOUuitA || Arcnpe pacăpu'TS cazu 
(bei) un aa awtaokya  Monminacp 14p că ui craniu Y "ap 
MA A Tia TpPECYPA AECNBE ANVE A4 RZNBTAIA AL XWe, CoKo- 

ruTScks |pac cay Aary Hesyain Baacckya tv aâvu ukracrzn- 

manii (liber) A£ Kape A8XHAY -NTBavkeTE XOTaph MOUIE IH dau 

gorapu At Vpcaut MOL. Ac KYMOAPATOApE, d$ || cokoTruT avent 

gotapn yoTapunu Ac ay AaTS Hevain Bzacekva Ry ura aşi 

A Xorapva epuzaiei Ac oc; ap Botapiaop Art Vpeauui av 

Rapeya Penria n de || n&AaT KzuTr KY eu ACĂ REMOUN un KEY 

YHKIO AWĂ Âpacyă. Um BY 4AaHuH momn'uui An cay AaTv Moi 

A Xorapya VEpuzAleHi AcH MHIRAOR NANA „NTpO Nitarp ue cây 

nve yo'rap || rap Hekyain Bzarckya Ky ukra Ayu an ek A4Ty A 

“epuiza Alta Ac WE. ACU -ÎNZPUHHASANCE CTRHXANIH cay AaTv 

Hekyain Kasekvă Ey ubTa || ayu aa RINETZIOA MOWiH Acnpe 

pzcăpHTv AEh nităTpă AE Ad MARY WZHA <A DilaTpA AH Aa 

YHAE tu HiaTp& dnycy CTEHXHHH, (liber) un Ar Nit4Tpă | A 

aocy nana „i X9TApyA BzpceipiHa5p, 13p cranuu (liber) Cay AAT 

meuu rshaop Ac UepuzAliă Ac 06. 149 Hekyain  Haacekyă Aa 

MARAWRVA MOLiHAop n cv AaT || Kat wie KV WETA AH CTAN- 

xn (liber) .fez Ac MEKAHHI AE AAHF& BHepHka -Î Wc uuă 

-ÎTPYH WOanaH, UIH Cây 1ycy chante RA WI NIaTp8. WIH Moul- 

| n'knnasp an cav AaTy Ati NiiaTpA NANE AH XoTapya hzp- 

estas cranmzu (liber) ape aHuH "TBERZUA, NECTE ANAT 

CTAHKRH DĂ un cay cKz38T MEHTpY Kă || an ca ctypTEaa ke 

-Tapya. Ky korapya BaperipHawă AE Hy AXVHUE -A an âă UIy- 

ana. Uji rap cay mai AaTry Hekyaiu Kzacekva KV ToaTa uk || 

Pa AVH Aa RaNETBIĂ MOLUIH Afenpe ale A£ XoTAPVA RsAkoH-
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ap -Î eye ngnz i nitaTrpa ue cay uveerauau (liber) uenrpy 

Ra dulă TV froxm'r$S aut Borapi || de ckpivy aan cye. npexyat 

AM RZ3YT AWâniia ME păBalieae HUH RapTk AOMHIH MEA. IE 

KApTE auscTop KA. AE BOTAPA UE CAV HWVANHT Mân cVE. .ÎTapuTs. 

KV HCKZAHTVpHAE Ap AA Mă Hekyain Ezacekya RY Bepi AVH 

MH KW ai AVU ENI WE câ BNC Mah Ce ApenTy auhkia mu 
Acmnita Mk „paz am AaT auatjira Kapre a Acmnin Avkă. 

Hexyaiu Ezarcaya ui Kephaop ai SApk ui Aarktw um Hen9- 

unaop us ca âuc Kaperk u lua ka că is in c4 Erană-- 

Hkeka AeiTpaă || ukere Acaw xorapz ue cay anc.i Uepuzaita. 

Ac we. mut | Vepuzaira Acu MHASEV „ca CVAEAc Ac CTBH- | 

AHN NpERVA d antet Uli AV XOTAPAT dusi. RĂ Ac Botapt: 

Ac nitârpa uăiz sÎ nitarpza IA Ac CBMHY „cz npe Rap 

ARV a4tc AA A9p NZPUA AUC BOIAPA KV 'POTY BEHHTVA RAT 
că Ba aabkuye As nec || re TOT YoTagVa AnnpervruuAineak că. 

ae Xe Monmie CTWPRTOApE IUH TOT ukmya Au (şters) van. 
A BB. un am „ÎTrhpuTy Kap || rk AVAEPă KEY 'Tou, KpEA Huon: 
otapiin Acmniu aka. Ropuk Râ Ban (aă RBpanwBun) u Grpoe: 

BA ROÂNUK, IUepsau Bă ao. Muxana Kanfaky3unw Ba cnnT. |] 
n legau Bă aneritag: Rocranann I|lugek ka BAVĂ, Twa. 
Kanraky3unw Ba nwcer. n jean RaNPany3unw BĂ my. n 
Ilepsan Bă crea. Le || wprie Bacrpiwry Bă 'kwme n Pevârie BA. 
CAVUEpR, ROcTanAHN NHTApIR. 15 HCNBARHHK Paayă Ranraky- 
BHHW BA AWr, UI Cây ckpn€ KapTrk || auacra .frpaa uanTecnpz- 
ahueak aun Ac Acanita Acain Bă ci wpatpa CRauvavie, 
ACM aBă .f hy EVpeH Ac Hcap awrăeueay A An ByRgepu |: 
MEma HoeMBpie -p hac ku ar fatri 

lw KwcPanAHH BOERWA MA6Ti BX FANE. 

CĂXĂXVI 
1245 Iunie 23. Zipis de vânzare prin care Patru Arjoca căpi:.. 

tan din Calceşti viude penteu (113 ughi moşia sa Masleş jupănului. 
Milco din Be, neputând plăti zălogul. 

(Arb. State mânăstirea Tismana XXXVI,:13), 

+ Adeca cu Pau cap)t. A'joca ot Câlceşti., 
denpreuu(a) cu fetorii mei anuum(e) Ghiorghie | i. Mi- . 
hăil i lovan i Iachim datam zapisul nostru. dum--. 
nealui jupânului Milco lot Bae cun să s ştie ea
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mal în trecuţi! ani am fost pus zălog la dumnealui 
+ moşiia noăslra Masloşii cu ză, nefiind bani la ză 

sa fie vân | dut(a) în ruplu precum scrie şi zapisul 
nostru care am fost facut dumnealui | şi trecând 
zioa şi neavând banii sâi dăm dumnealui, iat că am 

| facut acestu zapis de vănzare la mâna dumnea- 
Jui, o am vândut |aasta moşie în rupt toal(a). de- 
rept ug 112 şi iam dat d- | lui şi zupiselte) cele 

vechi ale acestei moşii toate | cu carțe) zapise am 

fost cumpărat atastă moşie şi am aşăzat i atastă 

moşie să fie dmlui nepoţilbr câţu Dumnezău va dă- 

rui dmlui de cătră vimirile să aibă nic o zmiu| 

teala peste zapisul nostru pentrucă iam vândut noi 

dlui | de a noastră bun(a) voe şi cu ştirea moşte: 

niilor duprenpreju | rul locului, şi- când am facut 

30isi(â) pomean(a) şi acest zapis tos | tau multi bo- 

iari şi oameni buni mărturie cari | vor iscăli mai 

jos, şi pentru credinţa pusuneam şi noi | mai jos 

degeatel(e) şi isealituril(e) în loc de peceţii sa s(a) 

creaz(â) ! şi am scris eu Vinlil ot Bae cu zisea 

căp(i)t. Patru și a fetorilor lui. 7213 lun. 23 dui. 

az Patru ot Calceși(i). 

CXXXVII 

7914 Mai 24 (regeste). Dumitraşeo Bibescul. Mihai Bibescu!" 

Stan păreălabul din Barboi (Meh.) şi alţii judecă „pricina. dintre Ni- 

cula Calescul (din Cernădia de Mazăroi) cu nepotii lui pentru nişte 

«âmători... i N - . - 

(Din Muzeul Gorjului, doc. 4). | | 

„..„pebtru nişte râmator(i) ce iau fost dat Necula 

Calescul şi cu fratesău Vintila lui Martin Macucă şi 

mepotusâu din Albuleşti că să judecăm ce sau fă- 

cut acei râm(âtor(i) câ zac Necula Calescul au dat 

lui Marlin şi nepotusău lon râm(a)tori 160, iar lon 

aşa zăcea că iau dat numai râmiâ)tori 48, iar cel- 

alţi zâce că nu-iau cat; dec nor. necrezându nid 

pe unul pi& pe altul iam dat lege să jure cu 2 va- 

aueni lângă el cuu: ca nu au luat atața râmâtori,
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ci au luat numai 48; apoi noi dândui leage să jure 
pentru acei râm(â)tor(i) și fiind lucru cam dedemult 
nu lam lasat sa jur(e) Ion ci leam facut pat între 
dânşii ca sa ţie Nicola Calescul şi cu nepoţii lui 
râm(ă)tor(i) 40 caile) iau luat de la Ion şi să în- 
torca Nicola Calescul cu nepoţii ce au fost lual ej 
de la lon tal(eri) 9 şi de acum înaiule să aibă pa 
unul de catea altul, iar cine sar mai scula a mail 
strica acesta înpăcatiune a noasiră sd fie închinat. 
Scaunului lal 20 şi toigge 300 pentru ca aşa li 
sau găsit dereptatea, şi de acum innaiute să nu maj 
fie gâlceav între dânşii. Acasta scriem Şi am scris 
eu Mihui logofătul. 

   
CXĂXVIIL 

1215 Tunie 1. Mărturisirea lui D. Gâlcescu şi alții în pricina vânzării a duuă răzoare de țelină cumparate de Roman de la Viad nepot ce nepoată Tirnii. 

T duncrure ASmMneTa Banc ca din ASamnera canroe 
KS naek || uSuz capSTAn unucrHT mata ASmueraat: KS a= 
vacra || nackar Ckphcoage: mzp'rSpnena -MatnTa aSu  ASu- 
Heaa$ |] un „pnanura ASmnTaa(h) niT9$S ucr wm anSme 2 
pomant || ne'rpS E. paanoape Ac uaaun: ue as aocn* nzp(2)- 
CHT ac de ani min lansa 45 dak6r o pie. uu HO dlua 
mapTăpucua ka au'kae E. || pasaoape A€E Bic NS cunT KSat= 
Lapatt At 44 pSmhriSan: ex. Rapesa | HenutcSa. ue tace 
BHHAST At BaaASA neo Ac nenoar Tphii || uun  nenorSa 
ăutia Ha$ aa$r niui W rpiaca KS aukar & pa3aoape |] na 48 
docr aac suritocas Thin : un auea Thpuk ună e psaanu || 
“E tăc're ASA tu, -AHKZ du Thpue 48 man AST Sn pare 
wi napr'k aueaSn pare tâp aecra wa w a8 nSmnzpar MaH HâHHTE Ac Ep || ka non cure KSMnzpaTopn Ba- 
PpăHH A€ anu Ac ip wi aua MZpTSpucha KS cSar- 
TEAC HO4cTpE. HN a AHn acri, 

Tes AĂSanrpaukw Fanutekva, $ e Bocrananu unor
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ass ĂSmurpaue B Tauri, 7 £$ Baaem Aniaon  W Ilo= 

mei, es Poman Andon Heroe, țe8 PaaSa Atac 

& Heroe, ȚeS ASmuTrps cut Rzaotai W Ta. 

CXXXĂIĂ 
7215 Tunie 8 Craiova. Cartea marelui B iovei 

, 5 “a . an al Craiovei Cons- 

tantin Stibei eatre pab, Barbul Bengescu. ea să nu mai asupreastă 
> 

pe ltoman din Albeni pentru o ve. 

++ Koerananti Î|lupgen BA Ban. chpieat KapTiE HoacTpz. 

AVaPaa Mex  Bapivar AE 44 Fenigeap craTe | AZAvu, -A 

IpHpE. KA duu „fuannurk HOatTpa. XZAVH Pomau O Hasta 

memgv wo Bic | ue av d;ocT KVMUBpAT fi AB aa basava 

menomva Tobi. «pi AEAYA Heroapacp. kr Same Ac 

EiHBapt A£ ChWT  AKVAL i aut AE KANA W av KVMINIBPAT, 

TOT W dv UHHVT A£ amvuulk | nau aka KS Mau. 149 

KzNAV av d;ocT acră "TOAMNA 44 KVATCVA  EHU,  A4h CKOC 

Ac Bic uiti | ku vc Aura AE AWD ali KWAEC, AL Eâp 

aSrpy atu za ama pâY a zar un | tă Rau CKPEA 

ca KAVuH coi Aa Bird CA cranaikekz FV Măi Ii BM- 

uYă | nam ăn ASaT, că HA Adi „pt Hanoi. miau c4 HVĂ 

MopiM A Baa. tâp Af ARI) ape vw ae! BAT, CAY Ip 

una AT Bou că BHH KY Azueya At dău, F2 IE Azehil- 

AVă czul | cranztikera Bita iun He ABHANI Buuva. tu Bi- 

ma, A€ dan. anon E9Â mpnanTe | At TE R9P dA RV 

prkuza,. adacTa Ii anu AvaâtEra chi'voc 104 1 anti acei. 

Koeranasati Îjlupaen BA Bai. 

CĂL 

7215 Iulie 12. Constantin Vodă Brâucoveanu dă poruncă lui 

Nicola Mugâlea ca să caute toate actele manastirii Strâmba și să le 

serie în două catastifa. pecetluite cu pecetile amâu lurora unul sa-l 

tină dânsul, iar altul Barbul Raioşanul vărul său. 

(Ac. Rom. paeh. XC, dor. 153. 

+ Matrite BXir [vw Kocmaiiaiii Boegoa Î FEN 3EMAt 

Eaaxeoe Nicak PEM (Cu mila lui Dumnezeu lo Cos-



landin Voevod şi Domn al ţării tomâneşti, am scris 
„Domnia mea) ţie Nicolo Magalio calra ! adastat fac 
Dowwia wm(e) în ştire, ca ai la Domnia m(ea) jalui 
Barbul. vărutau zicând cum fiind voi păr | laş pe 
Moşii_ Şi. pe. mâulă)slirea Stramba vau fost şi câr- 
tile şi all(e) scrisori dinpreun ce a | avut pe moșii 
pe ligani pe rumâni şi pe altele, şi au fost cartile 
cu peceţile voastre amându | ror şi at avut vorba 
să nu scurmaţ la scrisori unul fâr de altul, iar 
când au fost asta iarnă te ai | sculat de ai stricat; 
pecețile şi ai umblat în scrisori şi ai luat nişte carți“ 
de moşie | de le ai dat lui Vasile Cornescul şi alt(e) 
scrisori mull(e) le ai luat de le ai răpus şi le răpui 
um | blând tot beat ca un om far de lucru ce eşii, 
penlru care lucru iat cat poruncescu Domnia mea 
de vrem(e) ce vei vedea atasta carl(e) a Domnii meale, iar lu să cauţ sa scot toate scrisorile câle vor fi | să le pui la mijloc iunaintea voastra amân: duror şi să le sciieţ, toal(e) pe catastih câl(e) vor fi şi mari şi. mi6 şi să Tăceţi” doao catistişa” sa ra- mâe uuul la live şi al | tui lu Barbul vârulău și să aduc loale scrisorile câte le ai dal ubora şi altora să le punet la catastih şi ale voastre și ale ma- n(â)stirei Strâmbei toat(e) sa le punei la | catăstih: şi să strângeţ scrisorile iar loate la un loc. şi să le pecelluiţ cu pecețile | amânduror şi unde le vet pune să nu îil, volnit.a scurima -unul far de altul că de va mai | jalui ca nai scos cărţile sa le s. rieţ la calastih păcum it poruncescu Domniia mea 1 sau ai ascuns niscare carți de nu lui scos de fat voi trimit(e) Domuia m(ea) om domnesc | de le vei da far de voia ta şi vei pelreace ruşine, 'Toaiko ni: „€aX retmu. (atât. am scris Domuia mea)... | “ a a lulie 12 dni It 7245. 

Monograma cu chinovăr, pecete mică exugonală. Sem- nătura proprie a Domnului” nu este. Ri
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CXIIL 
7217 Sept. 29. Constantin Vodă Brâncovanu reînoeşte dania de 

câte 3U boluvani de sare de la Ocnele mari mănăstirei Crasna, cum 

fusese mui naiule. 
(Ac. Rum. pach. XC doc. 181). 

+ Alacrite Baite lw ocrapanHi. ROEBOA, H reHh BEa4€ 

Haaxeiwve Aatar regat |, ciro mseraenite .regmn (Cu mila 

Ini Dumneveu, lo Costandin. Voevod şi Domn al 

tarii Româneşti, dă domnia. mea această poruncă a 

Dowmniei mele) sfutii şi Dumnczăegztii mănăstiri Cras- 

na ot sudu Gorjiu | unde iastte) hramul sfutului 

Neculae şi parintelui. egumenul Damaschin ca. să 

aiba | a lua sfala mânăstire mertic de sare de la 

Ocnele ceale mari pe au | bolovani 52, pentru că şi 

mai denainte pierzândusa hrisovul ce au avut i de 

atasta milă şi rămăind şi manastirea Ja pustiire păuă 

acum | găsindusă oameni ca aceia vreduit şi chi- 

vernisitori de au deschis | mănăstirea, Domnia mea 

încă nam lăsat ca sa [ie lipsită de acel venit |ce 

au avut, ci am intarit cu acusta carte a Domnii 

meal(e) ca să aibă a luoa acei | 50 de bolovanide . 

sare pre un şi la vreame când iau şi alle mănas:- 

tici merlicele | lor să lie de ajutoriul mavăslirii şi 

„de hrana şi. îmbrăcămintea pariu iţilor călugări şi 

Dowmnii meal(e) pomenire în: veat. Aşijlerea po | 

vuncescu Domnia mea ŞI VOa0 cămănuşilor de la 

„ve(l. Ocna) sa câutaţi să daţ. atastă sare la vreame 

când dat. şi altor amanăstiri HHako. Ad _HEcT 14 ECT „Cât 

eu Ten ABAII (îintr'all. chip.să nu fie, şi este însuş cu- 

vântul Domniei mele. Sept. 929 dui lt 7219. 

La 1 lulic 1716 (7224) Nicolae Vodă Mavrocordat con- 

firmă acelaş drept mănăstirei Crasna print'o poruntă re- 

dactată identic cu a lui  Brâncoveănu Vada, Monograma 

cu chinovar. Pecele mică «xagonală cu luz, în carese ub- 

servă Vulturul cu crucea în gură şi deasupra corona dom: 

nească,, Semnatura proprie -a Domnului... Na :
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CĂLII _ 
1217 Noebmrie 17. Dumitraşro Bihescul eu fratele său Mihu 

şi cu vărul lor Gherghina Birceanul vând lui Vasile Poenarul log- 
şi varului acestuia nişte siluşe de ligani. - 

(Din Muzeul Gorjului, doc. 499). 

+ Adecă eu Dumitraşco Bibescul dânpreuna cu. 
frate mieu Mihai şi cu văru nostru Gherghiua Bir- 
ciianul, datam acestu al nostru zapis, ca sa fie da 
buna credința la mâna dumnealui logft. | Vaslie Po-- 
enariul şi a vărusău Draghit logit. Olanescul precum 
<a s ştie ca având nui da la părinţâi noștri uu li- 
gun anume Moisi şi cu tiganca lui Maria și cu 2: 
fecori anume Paătrașco şi Avram şi cu ov fata anu- 
me loana, dec fiind acestu tâgan cu salişul lui dă 
fraţi, şi nepulândune voi noi între noi, şi fiind tot 
pricină şi gâltav între noi ne batândune uni& un fo- 
los de dânsul ci ca pentru si lipseasca gâltava 
dentre noi neam voil noi cu toţâi da a noastră 
bună voe şi um facut cu dumnealor tocmeal da iam 
vândut țâganul cu taganca lui şi cu tot sălaşul precunr 

“scrie mai sus,toemindui capul țâganului po lal.30 ial 
țâgancii iar tal 30 şi copii capu po lal 95 care face 
peste lot tal. 110; şi am luat aceşti bani toţ gata 
în mâinile noastre far da ni& o nevoe şi am vân- 
dut acești ţigani dă a noastra buna voe far da nit. 
o sila, ca sai ţae şi sai slăpâneasca cu buna pat, 
ca sa le lie dumnealor ţâganul moşie ohavnica sta- 
tatoare dumnelor şi coconilor dumnealor câț Dum- 
nezâu le va darui, iar dumnealor vor fat cum vor 
şti iulre dumnealor, iar daspre noi sa aiba pat, 
dupre cum iam vândut şi mărturii care sa vor is- 
cali mai jos, şi noi pentru adavarata credința neam 
pus pecețăle şi iscăliturile mai jos ca sa s crează. 

tEu Dumitrașco Bibescul, Eu Mihai Bibescul,, 
Patru Obedeanul vel arm. mart., Draghici ot Pu-- 
iana mart. fStaico pos. Bengescul mart., țDuimnitraşeo. 
DBadescul mart., Eu Gherghina  Birceauul, Matei. 
Falcoian biv vel capit mart. |
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CĂLIII 
„„ 1218 Noembre 14, „Danciul cu fraţii săi Dumitrasco şi Vladut, 

fiii lui Ion Părvuleseul din Drăgoiani vind log. Alexandru o silişte 
cu 4 tal 33 bani. 

+ Aa ev Aanuva ainnpevu kr dpareatiev Ava(n)- 

paui | ko Bazayu, diuopiu avu Iwu Ilipevacekya | 0 Apz- 

POAHH: AdTam Banucva HocTroy Aa aha ar | AaikăanApYy 

KV că c€ Ille KE T4M EBHAVT W ChAH | IE A HOacTpz ape 

tere Racă Avi We aur că | Anii. UI AE KV EANAIZI0A „pi 

Xem(b)paae un | k aâT Kan Ab „AH KocTEAr AckYAVu hpz= 

uaoroaop | un avEpuyt npe aa KaneTia(€) chanipintaop AE 44 | 

RAAVA AVU BVKULE UH Ad AATO AÎpENT TA Ă. Ar | UI K'BH% 

EZHAZ AA B2HAVT AuacTA CBAHUIE 44 ERHAVTO | KY ptiprk 

TIPVpEp WAEHHACp HOWIpH II 4 Mee | tatu(H)A0g Hetppui. ui 

KanAz aa dakyr auacra Tok | mkaa(2) docrav avaun 

ROApII LI WattHH BYHH MAp | TVE Kapin ca B09p Ickz4u 

man oc ka ch c kp'kaz | tut adi ckpne cr Ilarpv awră. kY 

Sea A0p UI ErpY | KpEAtrllă nvevn'ka  A“byeTea(6) ui 

HCKZAHTVPHAC Aa oc KA c(8 cz) kp'kaz. ! 

Hota. qi An a(k)r -F3cuii. 

e8 Aanuva, ev ĂvmnTpaukw, Ev BAzAVI, EV Aukan 

ciin Lepre map, Ilpeaa cub MaprS map. 

CĂLIV 

1218 Decembre 12. Ilotărnicia moșiei lui Lupul Corbeanul de 

cătră alți moşneni precum şi împăcarea lui Prceducan cu nepotii sây 

Lupul şi Lăpădat pentru o inoară. 

+ Nwwn_gi_Eerapi. kapii Ac AWC HE BOM HCKZAN: UE dA 

doc aSau, Act nopvika Mzpii Ca4 AoauSasn | HocTp5 lw 

RocTan AH BOEBOAA. Npe Kap'r'E A(8]mn'kasn : Kocranain 

Ijlige'kn BA Eân. At ASnS4 Ropekuya | K8 uaTa AS Kach 

ae aAkuyeM Uli Ch A£ XOTBpb4 napr'k A9p At AO AE 

KLTpA moniirknii | ui. A€. KATpZ NOEHApH. AEI HO AVU 192
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pvuka Alv)anbava aa zi mi aa cogoc thai crponev rou, 
ad | dHaokva aotmin, ii aka aare nzpuiă ui aka Xe 
TapaT Ajowia | tap Aziiaar i ASn$a seuopiu HikrSain as 
&eNiT „piainmk  HoacTpz Ac cav NNTpEEaTY | A dau, Bv 
vuKIocaS IlpeaSran. Bitza Aziiaar.-KS dparecză ASusa. 
deuopiu Nk | rvava. kvu kz akv îocrv pzatac, w atcapz 
AE aa Tarzeav Mikrva. aparea avu | IlpeaSan. ape av 
aocrv anvr auk avoapa „pura aan AhhannTe Bpkae A£ 
momva | acp, mi kAT av pair Hkrva TATVA AVu Aziiaar 
wi aa dpzuiniczv. ASnSa av coc | cmananim awk MOApz. 
TOT Nei Acaw. KS dparecav Ilpeavkau. rap an atcaprk | 
Hbrypayn. ae azvnui nzn axat: AV cTANaNIT Ava 41040 
Hanau IlşeASian | cinrvp rap nencuiacp avu. Azfiaar îi A8- 
HSa dpeuopiu: Hbryayu av ap ca ae AE | nimik Ain 
moapa: sikanaz IlpraSkan uva nz nenouin avu Arfiaar i 
Avnya | us Rop can A'k aXSTop aa moapa niu aa niergi 
Hi4 Ad KIEATVIAA Acu Ho | adazav ui AOREAIHAY doapre 
Bine An npekSp'kuin Ap. KVA KB av cTANhHiT | ui aa 
Haăitime au'k amoapza mor nau ACaw Apenrark ui %vaikaTa 
duiă ay | axvney. Ka cm uit Aanmaar n$ dpareczay Asnsa. 
W poarz Ac aoapz; ui Ilpe | AVKat VHKIOA A9p ca wie rap 
4 peara npeai ay inv ui nzpibuin A0p: apen | au'kia 
AM AAT dNAcTA KâpTE a HoacTpz A6 SARAT Aa AMZA AH 
Aznar ui a | ozuiniczv Ayuya deuopiu H'kryayu ka ca 

„aiR a cranii auk poar(2) AE Mod | pa. k8 avu nau. Sin 
AE KaTpz anii: ca n$ Mau die rzauag MHTpE  AbHuriu At 
4 | Eva „painre uri Ilpeaykan a4Ta. poaTz AC MOapa iIeN- 
TpS uz tan Au A3aT un | tau MuraăT AE TOATE Bare ay 
ABVT: vatkar „pnnaiur'k HO4cTpA tăp NRHTpY | AVEgVA M9- 
pin cr die mou, Ainnpevu Wpi A E KEATBIAA Uli CTpikz: 
“Rone | mopiu: wWpiut Avkpv E4 'Tpe&vu ca cr'k TO, ca Ai 
praz: dp Kapin AÎNTBE | Ahiuiu HS Ba Aa aXSTop 44 
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Moapz: Wpi Aa île Bă TpeBSn, ca i ch wnp'keka | poara Ka 

dulă td KSAtkAT KS Apen Tare. duacTă  ckpiem: Ack Bi AH 

AT | F3cni, 

HapaSa kan ( Ronzurnn, Ăznzaar KmuT Ypcati, 

Aparvyaza Pkuri & %p(ea)un, sa naan, + Granuwa bpz= 

Havioa, Hukoaa Pkuri G Vpcau, Rupe Apxor D Ba 

akupin, + Bacinee Ropnectya 7 Paasa Brbpna O Ginorun, 

Pe verso: Pakognu, nwua nenoaguuik. 

CXLV 

72148 Mart . Ilea cu fratele său şi cu verii săi vind partea 

lor de moşie din Ogrumi pah. Barbu, Bengescu, cu 30 taleri. 

+ Aa e8 Mat pen npevu KS dpareates Nikroc mu: 

ptinpeSu KS gtpiu notpi | un KEY dpiuopin notigi anSaie :. 

ASns îi Imp. Crai cena Hak. Hai i Baciaie | Aaaa 

BanicSA HocTpY. Ad ABH4 ABantaSu nzk. BapiSa BetyrekSa 

mpekSa ca c| (ie KA dBZUA HCH momit “ae aotperipe, 

OyrpSmu ui A£ KSaunzpaTr3p(D) Bar | ca Ba rhci „pl Ka: 

iat u'kae BBTRHE A4€ Paavayi Boa inaite now aemie 

Buuâerop | a atpce Ad Avatarii BBHAVTO AVAL: 

HEAVH AEDENIT  Bâlt PATĂ pa, Â. LulH dm BBHASTO AVAl- 

HEAVU A d HocTpz BE EOE Hsciaiii AE Hide 0 | aS uriprk 

TSTSp2p_oaui49p.. Morppi.A€__MECTE. TOT XoTapSA napr' 

HocTpA HAT CE EA aa'kye un, ad AS4T Ho aveți Bân(n) ue 

cpu aia Sc ou, | AM muia” HocTpe AEDENTA avka ra 

AT ANECTĂ dA HocTpv BAe Aă | MANA AVANEAVȚii Rac die 

AE dAdpt KBEaitiuue Av mMHeASu „un Heotyi40p AV ANCA 11 

CTpeenouiAop 1WH Ka, Avanezev | W BA A2p0i nzHi AȘ BERE 

ui Ei di ÎEKST auecir Sanie dpocTay  AwvAni | BOIdp- 

| aut. atevirauni * Ain „npeSpSa  ack5AsIi 

ap răpit ui Ngevui, 
Man K9c Li ai CKpIC 8 nond 

auS.u | Kapint cb 899 HCKBAN



— 158 — 

Granno & Benyempi | 8 sica acp un neg kpeainitua uta 

HCKAÎT dan 2K0c Kac ch Kp'k3e, nic Attcu, AMapr Faeni. 

Tov Hak îi Mkroe, Asnsa îi Ilurov, i Cran cun Hark 
i aie i Baciiaie. i Bachaie. ev luu Alakoni „Athp. €$ Alu: 
Xmia cn Îwn Ainakon. 

CĂXLVI 
1220 Mdi 27. Costandin Şiirbei marele Ban al Craiovei orîn- 

dueşte 6 boieri ca să aleagă zestrea Dumitrei sora lui Dumitrașco 
Şeiţun Brailoiu, de oare-ce nui s'a dat întreagă. 

T Bucranann Ijlipa'ku Ba Ran. ckpiem kapr'k noacra 
Avankaoacrpz 5 Borapn || anvae Granko nwer Î enyeckva 
tul AMigai er i Aauaari kan i Bapeva mar ||! Ilgeaa 
to3Bau i dora dpareae avu Adixan arh. kape catre, Avau 
A Main || rr noacrpa. ar llarpv kv doavkra avu Avati- 
Tpa. dara avu Rpzia Bpzn || acra. copa An AvanTpaulko 
Illzuran. Ka ca kavrau, ini ca aAezepau,  Avan'k || goacrpz 
neiTp BecTpiae  Avmirpr dara avu Epzia ne ar „MI 
ekpie „ph || zoiua ua ae skerpeucu CAV AATE UI WEdv Man 
Pâtâc HEAATT Ii UE UE Bet, AAREhBA AVMN'E&oacTpm kh 
av Man phătac ecrpe ne Aare ay cm ah |] Epanacin ue 
Kâpe chHTh Îckhaiu, pt doi, Torre Becmpiae KE Bop || 
ckpiz „Ah dioiua uk ae stcrpe av Ac nv Bop NyTr'E aa 3rc- 
Tpiie ch kEYTAu, Ayankeoacrpm ch Aa, Atomi AE IIpt- 
MA dueacpn Sicrpi accnpe || reu, Epanaoii. ape cm Îc- 
Kalu, „ști dou, uk ac acerpe ui ne KV acu || cokeri mi 
eu, aAbăpa kV cyăbarreae Avan'beoacTpm alma cu 'Tokmil 

|| ui cu aaa, ui cra ac Adu, ckpicopi n(e arhiia 40)p% 
Kac Hy aan |] die “rrnauae Auro Ahuu ui e KhYTAU, 
AVnn'Egoacrpm npekvai am ckpitat || ausa cm apaueu, ANTpa4T 
KU ch Hiv die auacra aa ckpic. Mau ka AHi AT 7 3ck. 

Ewcranain EA Ban.
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CXLVII 
7221 April 2. Calotă diaconul fiul popii Produ din Tazăr (Vilcea) 

vinde împreună cu frații săi verilor săi jumătate din inoşia sa din 
“Popeşti şi Pojarul de jos cu 45 taleri. 

+ Sac 8 Kaaorza Aiakon chi uwnen Ilpoarni Y raszph 

Amnnpesu KS dpauini | mien anSme Lewpre Xamaa n ASmurrpake 

BakSTam BanncSă HO | CTpS Ad Maia KrpHaop Mie  anSaie Asu 

Vegre mu ASn Spam cun | AanuSaSu loneckăaSu upekSa cent 

mie ka abkma RAHASTA MOTA | MSMWATATE AHH XOTapSA Ile. 

nem un Ann llontapS Ac 0€ Ka | cz BA dace Kape Moinie 

ama doer KSmnapare mu £8 Ataa MATE | ihac mac anSme 

Hanuka n Bacanaa X%Sniu'kenac sukhacp mizu | Granus u haz- 

ASuS X Tene Kape un e 4$ doc KSMNA | pATo AE 44 H3- 

gama Kana 5 Faauepu kape mn usBania | Raaora a5 dec 

RSanapaT AE aa uona TSAcph WT Ronzukun mn 4 | EBHASTO 

AEaMA BSH(2) Boc ApENT raa(spn) me. zp HHun W cHA Wu] 

KS tip dpaunacp men BiHHAZ AENapTE Ac MHHE HeuSTAnAO | 

AySuye IUH dA CTENXHHTO KS aut ati Ș, Uh AEM BEnASTo | 

Ka ce ac die Moini(€) pH BEER A9p WIH ROKCHHACp ASa(n'kaop) 

HenouH H CTpE | HENOUH KU ASmuearS ac Ba AZpSHi Ac akSa 

„NHaHH'TE | KSMNZPA 1 gzpSa Mir3 BaAncaată AHH y&A A4T4 

mSMATATE | AE XOTapA UE 43 zocr a Mom HocTrpe Lepriuunen 

CSnra CTRNZNHpA HSMauH 4 'TprH Zpau, asume GTanu5 Aanus n 

| Bax ASUz. NapTrk OVHK mită BazASUS Kape nap're a$ oc | 

"ganA5Tro pzununez$ n&niu Ilpoaen “raTză MieS KA ca 4 | S% 

a % cranz(u)u KS BSHZ. Nate AE KATPE MAME LH AE K&TpE Bpauu- 

! Avien ap VUEBAAAILH Ă, paun arate nona poat IIzpk5 Paas | 

Xamaa a5 paatac RS 143405 K2 AlUi a5 docr curs c(z) en 

Asia SAM ca EOpZ EEAA IUH CKpHCOpHAE UE AS AE Ad OHH 44 

AU. ANpiA E. faca. 

ay Kaasr(a) AHtak(oH) 

CXLVIII 
i i di ii ârstea fratesău 

1224 April 21. Dobravoi din Petreşlii de sus, Cars , 

“Costandin Gaiceseul, popa Patru din Carbuneşti Răduţul Crăzuaru şi 

popa Irimia tot de acolo, cercetează hotarul din Tapşa şi Buneşti. 

(Arh. St. mănăstirea Bistrița pac. 12 dot, 4). 

„„„neu fostu luatu păriute Stefan igumenul din 

„Bistrita pre o carte a si. sale parintelui Vladicâi
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Teodosii cu mai(e) blastemu asupra noastră ca s- 
căutăm hotar(u)lu Tupşai despre un hotar (al) Bu- 
veștilor, deci. noi uem strânsu cu totii la un locu: 
înpreună cu sf. sa părintel(e) şi cu lot(i) mosnnenii 
din Buneși(i) și cu alţi i(m)prejuren(i) de am căutat 
toti hotar și am gasiti hotar tota cel batrân pre 
unde au ținutu şi alţi nariuţi. mai denainte vreni(e): 
cu nărinţii noștri, şi necrezândune părinlele am 
luati şi carte par(in)telu(i) Vladicai cu mare blas- 
teun și cu groznică afurisarie, decii noi aceşti me-: 
giiaşi am dat» atastă carte nostra la mâna svnți. sale: 
păr. Stefan.... pentru că noi aşa am găsila cu su- 
iletel(e) noastre şi am adăvărat ca s(a) ție hotar: 
lol pre unde au fost toln cel bătrâna... - 

CĂXLIX 
7223 Noemb. 1. Gherghe şi Dragomir ai lui Staneiu vind un loc de vie în dealul Şarapatinilor lui Coiea Ion Şarapatin cu 924 taleri, . 

T Ham cy Lepre n Aparoanp Zeuwpiti Granusasu G. 
Psuhy | aaram aanncsa twerpS aa aha hiwurmu geuw-. 
pSa asn | Lwu Hapanarunun HEHTOY Ch Cc jile RR tdM BZH- 
AYT2 | opun awk ae gie -A A Rasa Ilapanarntnawp aur 

| meroa Bwnue ue Anini c& aan y pl key ukae Aw% paza. 
| awape Kapeae CiHPh &muaSre aa Suk'kura Mic | au: 

ae gie Ann HaiSpoac tu A Pacwea an | penra Ban rara 
TA N NA. i RBA, dm niSr | aueerrra Banuc ay bwerm. 
mSauu Omen nSul AhpT7Spie Kapiut cn RWD HCK'hăt MAN 
AOC 0 HENTOY | Kpeainab rka nSe ani Zoe HCRTRAUI-. 
Tăpa | ka ce Kp'karh. ne meat, a Aui ar Facar, 
E: ev Lepre. ev Aparwanp &nhâb'ropu, fey Paav 

IL apanareuu maâpT.  ey ln Pacwgan map. ev Apmrnuu 
cn Învpy mapr.
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CL 
„7228 Ianuarie 10. Mai multi locuitori din Poluvragi arată că 

de Şi p'au moşie în Polovragi, cu toate acestea nu sunt rumâni, şi 
că-şi vor da dijma cuvenită şi vor face toate trebile mănăstirei. ” 

(Arh. Stat. mănăstirea Polovragi pach. 1 doc. 15. ! 

+ Adec noi loţ şăleaninglen Pol(o)vragi anume 

Vladul Gruiţa cu fratemieu lacov şi Radul cu fra- 

temieu ! Stantul şi Vintil fetorii Neagrescului și 

Udrea i Dumitru Paraschivul cu fratemieu lon şi ! 

Mihail şi Ion fratele lui Avram, Mihail şi Vladul, 

Avram şi Mihail şi Adam Cucurescul | datam acest 

al nostru credintos zapis la sfânta şi dumnezeiască 

manastire Hurezii şi la mănăstirea | Polovragii şi la 

mâna părintelui loan arhimandritul şi la tot sobo- 

rul sf. mănăstiri | ca să fie de mare credință, pen- 

tru ca fiind_uoi_oameni sloboz megiaş. şi viind mo: 

şii şi | părinţii noştri de pântralte parți pe acesta 

pământn al Polţo)vragului facânduş aşez(a)nântu | 

şi pomenindune şi noi pe acestu hotar al Pol(o)vra- 

Suluii şi știinduve oameni sloboz. .şi far_de.1. moșie 

temuluneam ca să nu încăpem. la yre o învăluial. pet- 

tru rumâuiia venilam cu toţii la sfentiia sa păriutele 

loan Hurezanul fiind manastirea Polovrâgul cu mo- 

şiia şi cu satul a | sfntei manăstiri Hurezii de neamu 

rugatu cu toții ca să ne dea o scrisoare la mâna 

noastră | cum eă sintemu oameni slobozi iar nu rumâni 

şi sfenţiia sa căutând toale hrisoavele man(a)stirii 

cu amâăruntul şi negăsindune nicicum pe nume scrişi 

ca să fim rumâni, neau dal | jurâmântu ca să ju- 

răm pi sf. besearec cu mâvile pe sf. ivghelie, și așa 

am lual leagea | ţărăi,ca să jurăm şi am  întratu 

a sinta pisearec de am Juratu cu mâinile pe sfânta ! 

iva(n)ghelie cum că noi ne şlimu de la moş de la 

părinți că nu sintem rumâni nimărui ci sintem oa- 

meni slobozi făr de moșie, că moşiiă tot hotarul 

Polovragului den hotar pân +A hotar şi cu  pla- 

iurile şi cu munţii la juramântul nostru în sfata bi- 

Surete şi izvoade VI 
A



searer(a) am imaărturisitu cu ale | noastre suflele că 
„ste muşie ohabnir(â) a sfulei manastiri dale şi î(u)- 
chinală de boiari de Paraiani ! şi Polovrag dencr- 
pulu, de cându au faculu ei măânaslirea, precum sa 
afla scris «a carțile | şi hrisoavele manastirii ŞI în- 
lracesla chip sau încredinţalu şi pariulele Ioan pen. 
lra noi | ca nu sintem rumâni şi beau dalu şi car 
lea sfutei manaăsliri la mâinile noastre ca sa fim slo- 
boz i; de rum(â)nie însă numai capelele noastre făr 
de moșie, drept aceaia am dat şi noi acest al] 
nostru zapis la sf. mănastire Hurezii şi Polovragul 
ca să aibă uş stăpâni sfata manastire | Polovragul tot 
hotarul și noi sa fim oameni sloboz ŞI cât vom 
sedea pe ucestu__pământ. sâ..avem.|.a .ne. da. dijma -. 
uup(a) obiceaiu la sfuta mănăstire şi a asculta la toale, 
Irehile..ce..sinl. ale.anână.-stirei peniracă aşa. neani 
aşezatu cu părintele Ioan și cu tot soborul sfintei 
mănăstiri | şi. pentru mai adevărată credințe neamn 
pus tol(i) iscăliturile şi deagetile în loe de pecet 
| mai jos ca să s(a) ereaz și aşa în veaci să s(â) 
ție. Ghen. 10 anul 7993. 

T Eu Vladul Gruiţa, Eu lacov Gruiţe, țEu Ra- 
dul Neagreascul, + Eu Stantul Neagreascul, ț Eu 
Vintila Neagrescul, + Eu Udrea, ț Eu Dumitru Pa- 
raschivescul, + Eu lon, TEu Mihail, + Eu Ion, țEu 
Mih(a)il, + Eu Vladul, TEu. Aviam, Eu Mihail, 
TEu Adam Ciucurescul, 

CLI 
__698? Iunie 5, Indiction Bucureşti. Laint Vodă Basarab cel Ba rân fiul lui Dan Vodă al IL-le întăreşte fiilor lu ion stăpânire în Cergeni şi Comăneşti moşii de moştenire. 
(Muzeul Gorjului). . 

* Macriwm Bxiwa Iw HacapaBă BROHROAA H Fenh EEcou 
BEMAH  OVPPORAAHEROU | cun  Aană EeAlkora EOHEOAd.  AARAT 
TERoAu cie nok'kaenie regomi | caSram rai cnogem HwnoReM 
Paavav n IOrc n PaAcanpS n MMHKSAS n ex cnnoomeu | Pa.
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Avav take Adu cer “epykun azcu un BRoMzHEIIi EACU NONE HAM 
CT CTApE | WuHHE H pate. Ora Hi pAAi AAACĂ H PEROMU Ad HM 
ECT BA WUHHă H BA WHA | EX H 9 HHROPAE HFIIO'TARIORENO U9 
pă rgami. nuc n E Ann 'BRa Hacreau . rpaaa BSRSpe Bm 
AÎTO FESUUr HHAÎRTHWH H î HM CAA1 peue reRoAW, 

Cu mila lui Dumnezeu, lo Basarab Vodă şi 
Domn a toată țara Rumârvească, fiul lui Dan ma- 
rele Voevod, da Domnia mea aceasta poruncă a Dom- 
uiei mele slugilor Domniei mele fiilor lui lon: lui 
Radul şi lui luga și lui Radomir şi lui Micul şi cu 
fiul său Radul, penlruca să le fie lor Cergenii toţi, 
penlrucă le sunt bătrâne moşii şi drepte. Pentru 
aceia am dat şi Domnia mea ca să le fie moşie şi 
ohabă şi de către nimeni nezăticnită, după cuvântul 
Domniei mele. S'a scris în lunie 5 zile în oraşul 
de reşedinta Bucureşti în anul 6983 indietionul 8 
și însumi Domnia mea a zis. , 

Monogrania cu roş. Pecetea căzută. Fără iscălitura 
"Domnului. 

sip CLU 
7085 Julie 28. Dobromir marele Ban al Craiovei întăreşte lui 

Calotă Banu! stăpănire peste mai multe cumpărături în .Lipov cu 
suma de 13850 aspri. 

(Muzeul Gorjului copie fotografică). 

+ Ilumer KSnau ACEpOAVID BEAHKH BaH BpaarbBeRI Cl Moa 

kunr kaaoThE Bali. ao Aă MS cc wună S ceao AHNoRSĂ Ază 

Enaansă azek wr NSeRSAji. noHsK 10 ccT NoKSNIA Să FĂ, dt. roT. 

n max cer nekSun Kaaor Baii W Razan n O IlkrpS] ată n 

Râpe EAHKA CE XOTET HABPAT BA ăi. n na nosSnu Haar W 

KRanzuun n ( Gronka Artă HÂi | Baca & nocaSai aa TR, ac, 

por. H nat nekSnu Haar Bau i kuprer. i Y âsnsă n W Xo- 

WHă Acă Mâ Enea | WV nocBSAi 34 Fiu ac. ror. H nat noRSnu 

Kaagt Eau Y Cruurw n W Hosă AcĂ Mă Buca Ba (ac roT.| 

îi MpoAaAcu cie gnumpeăun  APAle 19 HHXuUE ACRpE Roat be 

Sananie Been Meritatulom W rop H W aacă n | maprăpie „ST WU 

Kpewe Xamsa n W XSpea Bagssă Minunea n & Loepi Ilnkua 

n 5 Kpoana pasă awf. ji WTP Rabkzuieip ASanTrpS Bau. n
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BA BATA n WU Aita Paavye Ban. ui O Kwphemi Kamin awru 

n (sic) apasă ! Benrsk nocr. n & uenrSpos Paava BS3. ncer, 

ui Paava (€iin) ASauTpoă Hu bpzuzoRku Aanuă nccr. n ă 

toAROp | ASnsa. n Toasepu & unrSpa Grou(knă) sar. un d 

Ppou ASnsă nunc | meua tă Bă Ann | amar FăăE 

Scrie jupân Dobromir mare Ban al Craiovei 

uceaslă carle-a mea lui Calotă Banul, pentruca sâ-i 
fie moşie în satul Lipovul partea lui Bălan toata 
deprelulindeni, peutrucă a cumpărato cu 4000 as- 
pri gala. Şi iar a cumpărat Calota Banul de ia Ca- 
Zau şi de la Pătru partea lor toată oricât se va 
alege cu 2300 (aspri). Şi iar a cumpărat Calotă de 
la Căpăiină și de la Stoica partea lor toata depre- 
tulindeni cu 2900 aspri gala. Şi iar a cumpăral 
Calotă Banul de la chirtog şi de la Lupul şi de la 
Hoţil parlea lor toa'ă depretutinde cu 3750 aspri 
gala. Şi iar a cumpărat Calota Banul de la Slângă 
şi de la Boul parlea lor toată cu 900 aspri gata. 
Şi au vândut aceşti mai sus zişi oameni de a lor 
bună voe cu ştirea tuturor megiasilor din sus Şi - 
din jos şi mărturii sunl din Cretești, Hamza şi din 
Hurez Barbu al Mihnei şi din Goeşti icșea vata- 
ful, din Crovna Pârvul log. și din Valeaneşti Du- 
milru Banul şi Ban vătafal şi din Diia Radul Ban 
și din Cornești Calin log. şi Barbul al Bengăi post. 
şi din Cepturoaia Radul Buzeseul poslel. şi Radul 
(fiul) lui Dumilru şi din Brâncoveni Daneiul post. 
şi din Vârvor Lupul şi Toader şi din Ciutura Stoi- 
chiţa vatavul şi din Groşi Lupul. S'a scris luna 
lulie 28 zile în anul 7085. 

Pecete mică rotundă aplicată; având in mijloc un chip 
de femeie şi nu = citeaţă.
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CLIII 
„1088 Martie 18 Bucureşti. Mihnea Vodă înlăreşte lui Giurgiu 

«u fiii sai moşie în Şepăneşii (Meh) de cumpăratură precumn şi lui 
Jitiian tot acolo şi Topolnița precum şi lui Ratco şi Liubu in Too 
polnița (Meb.) cumpărate cu 9270 aspri şi 10 florini. 

(Din Muzeul Gorjului). 

+ Matrite axiito Iw AMluynk Bottoaa n rînn Bacon 

aemat  GOyreppweaayinion ciin Braukaar n np'tacbpar flac- 

ZAHApS BOEBOAA. AdBAT TEBOANII cit nogearkuie regamu | llrop- 

Wt0E) H CC CHOBHE EAHLEA BR AdcT I4R0k Ad nat cST wuni$ 

8 urenatteiți (0 Ază EPZAER H AHAperE ni ÎWzanoă 1 Apăromnpeg 

n Paanuoa n caută Î, Acă | none 10 c8T nokSrina (ÎLrop- 

ut0) (5 cin guuiprutini A0aie 34 +3 acnpu. H Nak NOKSNH %u- 

mita (9 nora Atta AHRAA oa, dana p'kkS 34 Di aciipu, Î 

na nenSnu | anriran (0 ok noaonuna (O ceai sa rSâino 

3a fu acnpu. n nak aokSnu Ku'ritat 6 ronoatnu,5 (9 BA4ayaa 

Werok ea BE ca &rhce(m) ko(Ta)p Ba Fâ aânpu, n Na no- 

«Sun | nmirau (0 cnnogu pagrke (șters şi seris din nou) 

AtA(o)ue ca 3a i daopiti. M Mak MoRSni paTka 4 ropunaa 

cane avkero Ba Er$nuu 3a €. AcnpH. îi Dak nekSnu papa 

40 memponă | eană ceanui Să Gt aenpu 1 Na nok$nu paTka 

ALO AMBAA, ÎD amacuui HI W paaya n ÎN Bonmap Ba GH at- 

Up BERE hi AK NORSIN pATKA Hi AIE CANA AHBAA S (stri- 

cal) | & Iopuro n 6 Razeani cHogu panko (şlers) 34 și 

acupH. Hi mak WOKSIM  pATEA Hi A 40 METORA EAtIA CEA 

sa f acupu. Hi Dak NORSAIN paTkĂ Î AR EAHĂ AHBAA |lta 

cEAHIjI ÎD PAAOCAdE sa (strical) acnpu n O paaă (șters) 

ApSra AHEAA, HA CEAI 84  ACIIpii. HI DAK NORSUI PATRA 1 

mon î anBe3 ( ASnSa a € aciipi TOPOR (stricat). Gero 

paai AAA n ICROA TAkOE Ad ha BSAET Wu WXABHHA 

CHOROA Ii BRUSCA HI pegiiSuemom HE ( Koro | 40 HE- 

nokoa'kenae no WpnH3a5 regat, Gen SRO H CREA TEAH ocs 

paga'k rcemn XSriau murpik Bea ABop. n XSnan Mungocaat
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Bea awr. i ASmnrpS char. n kocranann Bher|H Gran 

KOA. H Xapgam crea. Hi rotuk neg. n Gronka nocr. nuc. 
murpi Bta Agop. n aa Bap'k nuc 8 rpag, REKSpripi mea 

maprie ni anu ek” +3nn. 

Cu mila lui Dumnezeu lo Mihnea Voevod și 
Domn a toată ţara Rumânească, fiul marelui și 
prea bunului Alexandru Voevod, da Domnia mea 
această poruncă a Domniei mele lui Giurgiu şi 
cu fiii sai câţi i-a dat Dumnezeu, pentru ca să le 
fie moşie în Şepăneşti din partea Bârdei şi a lui 
Andrei şi a lui Iovan 'şi a lui Dragomir şi alui Ra- 
diciu şi a Staneăi a patra parte, pentrucă a cum- 
părat-o Giurgiu (şters) de la aceşti de mai sus zişi 
oameni cu 7000 aspri. Şi iar a cumpărat Jiliiun din 
Boia o livade sub malul riului cu 110 aspri şi iar 
a cumpărat Jitiian din Baia jumatate de silişta pen-. 
tru arie cu 150 aspri, şi iar a cumpărat Jiliian la 
Topolnița de la Vladul partea lui toata, cu tot ho- 
tarul cu 1000 aspri. şi iar a cumpărat Jitiian de la 
fiul Radicai (şters şi scris din non) părţile lui cu 10 
florini. Şi iar a cumparat Ratca de la Gorcilă un 
loc pentru stupină cu 200 aspri, şi iar a cumpărat 
Ralea de la Petrov o silişte cu 150 aspri şi iara 
cumpărat Hatea o livade de la Miloş şi de la ha- 
dul şi de lu Voimir cu 150 aspri de argint, și iar 
au cumpărat Ralea şi Liuba o livade la (stricat) de 

„la Giurgiu şi de la Vâlsan fiii lui Raicu (şters) cu 
110 aspri, și iar au cumparat Butea şi Liuba o li: 
vade la siliște de la Radoslav cu (100)e aspri şi 
de la Radu (şters) alla livade la silişte cu 100 as- 
pri şi iar a cumpăral Ratea şi Liuba 2 livezi de la 
Lupul cu 200 aspri gata (strical). Pentru aceasta 
am dat și domniia nea pentru ca să le fie lor mo- 
şii ohabaă, lor, fiilor lor, nepoților şi strănepoţilor 
şi de către nimeni neclătite după porunca Domnii
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mele. lată deci şi mărturii a pus Domnia mea jup. 
Mitrea mare vornic şi jup. Miroslav mare !0g. şi 
Dumitru spatar şi Costandin vistier şi Stan comis 
şi /larvat stolnic şi Gonţea pah. şi Stoica posl. şi 
ispr. Mitrea mare voruic. Şi eu Badea am scris 
în oraşul Bucureşti, luna Martie 18 zile în anul 7088. 

Monograma cu roş. Peretea mijlocie aplicată în fată: 
+ neuav Lwv Muyuk noeRoa, râz gaanier=Pecelea lui lu Mihnea 
Voevo Domn Vlabiei. Este şi semoâtu-a proprie a Donului. 

CLIV 
Fără veleat (prope 1088 Mart 18). Scrisoare de mărturie cum 

Giurgiu din Topolnița a cumpărat eu St ducați mai multe delnițe îu 
Sepănăuţi. 

f Gaono Ho 40%n; Ba MaprSpulo Aa ce namerSeT Kato | 

NPOAAAE Aparora î0 BpzAa WunnS o urananot | m ySpy$ 

(0 "PONCANHILE, MN PAAVAV HI AaAoIuE Apare | men Ei. ABtar 

romeone ui Rue $ ta OTrKHHo | PE Acu Sunt KHuroif 

gortoaun$. n nak | nokov(niu)uie O paaiua wunuă cB$ o 

mananogz | sn (&i) aSrar a£ roroge na win Sre sal 

POTORE ac. H Hat MORSE APăCOANpOR AEA | Bac ulana- 

noRuH Bi ASar roToRe. Wak 10 | KSNHWE CTânuHu AFA Bâc 

Ba Fă ac rOTORE.H HAR | NOKSHINHINE KPACTHIANOR AFA BAC 34 

Fa ac | POTORE, H (iâk NeRSNHUIE Hwenti AEA Bac 34 | i ASkar 

ui mapTSprio noaoanuie 0 ponoatit | it păgocăag acroder 

n ASmH'Tpr ar. H Apă Îi TOMHpI BSAa Hi pAnKkOCAaB. ua: 

MANOLIU Wnpă ti RS | ua n paAocaag Hi Ha. Hi VW) REAKOBHUE 

nara n Bean, O uzat | HASk Paasa n oua. 0 'roSrapuu 

can. (9 mapur croukuu, | n (stricat), 6 mupoge Apariii. 

49 cmSBaa cran n ac. | KB. 1[I0 vu n Aa ui A ARAT. 

Am pus cuvâul de mărturie ca să se lină minle 

ca a vândut Dragolă din Bârda moşie în Şapunăuli 

Topolnița și Ini Radul şi au dat lui 
lui Giurgiu din
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Dragotă 192 ducați gata şi au cumpărat-o şi au des- 

parţit-o, sa-şi faca carte domnească ; şi iar au cum- 

părat de la Radici moşia toată îu Sapanauţi (cu 122) 

ducați, aspri gata so despartă, cu aspri gala; şi 

iar au cumpărat partea lui Dragomir toală în Şa- 

panăuţi (cu) 12 ducați gata; iar au cumpărat partea 

“lui Stanciu toata cu 1000 aspri gala; şi jar au . 

cumpărat partea lui Carstian toata cu 1000 aspri 

gata ; şi iar au cumparat partea lui Iov toată cu 

10 ducați şi mărturie au pus din Topolnita hRado- 

slav log. şi Dumitru 'log. şi Dragomir şi Buda și 

Raicoslav, din Şapanauti Opra şi Vucea şi Rados- 

lav şi loan, din Elhoviţa Piiac şi Velie, din Izmiduh 

Radul şi Vucea, din Trugarţi Stan din Marce Sloi- 

chița şi (stricat) din Şirova Drăghici, din Stubla 

Stan și asprii toţi împreuna ce fac, 80 ducați şi 4 

ducati. 

CLV 
1097 Decembre 12. Bucureşti. Mihnea Vodă întăreşte lui Stoica 

log. şi fratelui său Badea stăpânire peste mai multi țigani cumpă- 

raţi de la Roman şi alţii din Brăneşti cu 280 uspri. 

(Academia Română, XCV, 49). 

+ Macruo Biro Iu Murr goetoaa n renh BBcere 

SărpwBAayincKote H chih BEANKAro îi AOBparo îi np'k matrigare 

nekonnare. AAnsaliAp8 BOEBOAA. AdEAT  TERA cite noBeark- 

ui râgmn Gronka aAcroder. n | BpaT £ro Baa. n ez 

cîini canunâ tra npunSerar, tao Aa AS EET HkKoE duut- 

ranua nona Graâ BScânr n Mape. none cito auuranii 

EHAH cST npazH 34 AcAtnS uraniu Pomancă n aparea cui 

Repigor n Baaavack i O hopanetpu. Ta 10 nokSnuy câ$3 

regau Gmonka aor. n:Baaik 6 na Bepngoe n O Pomii n 

(0 Eaaaya 84 FR acnpui rorogux.. H iaku nokSnnă caSn 

reamn Gronka aor. n Baak. Eat aura nonât Ropurk W 

Ha | Bepngoc. n O na Poataiin (O aaaya Sa w acnpu roz 

TORUY. Hi MpoAdacule Poaan n Bpăroa ch EHiutprua dujt- 

a
 

at p
e
 

5 
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rani (0 nuyna AcRpoa Boat n cazac Shaniră Baceatun A05pu 

AETHIALU VOKPRET atecro. cefo pasi AdAck Hi rîgati | caSBeât 

reGani Gronka aer. n uparom cu Bag rako Aa 48 cr 

cite auuraii wka6 ciign(a) i guSroa W nnoro uenokoa'k- 

Rua nopuzau regaiu. Gem SBo n căeă/T EA NoETaGuy PERANUI, 

mSnan dus acankn Baii | Epraceciu. n Sau Enpka neankui 

Agophiik ui XSnaii  ASanrpS Bean awreder. n Ilarp$ 

enar. m Alupocaan Buc. ti Paavâ nemne. m Anka croă. 

n Faaava Dex. n KSnaii Iflue granku nocm. HE. Bicap Be 

anu ABep. i Hi Hanincak 43 60 Xamsa  noroder 84 creă 

râs, râsn bvăpepu atâua aekemapiu gi Ain un (9 caBAa- 

mire ainpS (0 Saaana 40 cka'k "Tervijla arroai BAe? +3u3, 

Cu mila lui Dumnezeu, lo Mihnea Voevod şi 

Domn a toată tara Românească şi fiu al marelui 

şi bunului şi prea milostivului răposatului Alexan- 

dru Voevod, dă Domnia mea această poruncă a 

Domniei mele slugilor Domniei mele lui Stoica log. şi 

fratelui său Badeu și cu fii câţi Dumnezeu le va 

da, pentru ca sa-i fie niste -țigani anume Stan, 

Busune şi Mareş, pentrucă aceşti țigani au fost ti 

gani drepti de moştenire ai lui Roman şi ai frate- 

lui său Berivoe şi ai lui Vladul div Brăneşti; şi 

i-au cumparat slugile Domuiei mele Stoica log. şi 

Badea de la Berivoe și de la Roman şi de la Vla- 

dul cu 2006 aspri gata; şi iar au cumpărat slugile 

Domniei mele Sioica log. şi Badea uu ţigan anume 

Cornea de la Berivoe şi de la Roman şi dela Vla- 

dul. cu 800 aspri gata; şi au vândut Roman şi cu 

fratesau mai sus zişii țigani de a lor bună vo€ şi 

cu ştirea_Iuturor. bunilor.. megiași dibprejurul iocu- 

lai. Pentru aceasta am dat și Domnia mea stugi- 

lo Dowmniei mele Stoica log. şi cu fralesâu Badea 

pentru “ca să le fie aceşti țigani ohabâ fiiilor şi ne= 

potilor de catre nimeni neclatit după porunca Dom- 

S
u
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moiei meale. lată deci şi mărlurii am pus Domnia 
mea, jup. lane marele Bun al Craiovei şi jup. Chirca 
marele vornic şi jup. Dumilru marele log. şi Pătru 
spătarul şi Miroslav vistierul şi Radul comis și Mi 
haiu stolnic şi Vladul paharnic și jup. lane marele 
postelnic, ispr. Chisar marele vornic, şi am scris deci 
eu Hamza log. în oraşul de reşedinţă ce se chiamă 
Bucureşti, luna Dec. 192 zile şi de la zidirea lunii 
de la Adam până acum cursul anilor, în anul 7097. 

Movograma cu chinovar. Pecetea bine conservata, 
aplicată. Nu e semnătura Domnului (pergamen!). 

CLVI 
7103 fulie 2. Bucureşti. Mihai Viteazul întăreşte marelui spă- 

tar Calotă stăpânire peste mai multe cumparături făcute in Codreni 
precum şi peste vânzători, ca vecini. 

(Din Muzeul Gorjului). 

f Matrite air Iw Alugană gorgoaqa n rânn Eacoe 
Beat WyrppibBAakiretor clin Beankare n npeaoăpar Iw Ile- 

TpAUIKO BEOEBOAA. AdBAT PEBCAM cilo | Nokeactiie regoau tou- 
TERHWAL DpaRWPEAO regat Shan  haaor geă cuam, m ca€ 
cuokiie ea eanuitâi aa npnSerir. tao Aa aSeer wun$ 
8 ctao Boaprhun | none 10 em neSnuă Boa'kpuii  regamu 
(Dna Baa'k (0 ceâ Artă eat Bncak ce. XR a :Fatâi atupu 
roioau. n (9 Paqva că ea BAcAk Ce. Îl Ba i acn, n 
(Boa | n (9 Bparo em acne nâi zei ce îi sa raw 
atnpu, n (9 Gran ce. 6 sa pât ac. n 9 Mupul câ caw 
Bacax ce, Bi Sa CÂi ac, i (9 noni Rad'k Ată ev nacay 
CE Rl 34  Fâcat 46. HN WT 344TE AFA caw BACAy. 
ce, dt Ba Wă ac. ni (0 gali acă emS Bacay ce, Si Ba 
FR ac un (9 haaava Acă eAMS Bacak ce. ÎN a Wă acu 
(O | Tamsă artă eai8 Bacag ce. E 34 fi aînpu n wm Paava 
Ată em Bacax co, î a i ac. n we Kpzuloii ară em$ 
BACAX ce. FR 34 i ac. ui WT Baa'k că em$ BACAX con. k 
Ba Y aînpu | n ww gali ce. R că Bacay 34 Ya. n wr 

< 

a
f
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GOae acă raS Bzcak cor. E sa Vu wm Gzaoruii Acă 

emS Bacak ce. E 3a tn wr Begin, ară a Bacak 

ce. 8 3a Fata ac. |u wT EaaaSa ce. Îi Ata Bacaă 34 

tat ac. uwr Grafi pă emS Bzcag ce. FR 34 if ai. u wr 

Pasa Ată EM5 Bacak. co, ci Ba at. n COT AparBauii 

AcĂ nacak ce, R 34 V ac. ONE ECT BHAH | Tex Biwpeiiu 

AOALE AT uip'ka ac Bo'kae_meritaui, Ta wii cEn REHAU _cuiz , LR 

ORAMAL Hi _HE_AM9AIT AA. MAAT erege 418 „EST _UPHU AX 

na noumennom npagiTea figamu  Kaaor | eâ cina. 'Tepe ce 

CST MORAOIIĂ BHTIL BEiHH_ M NPOAABAT Acă HM Bă WunS 34 

ACEpoRoA'R Hat. aan ceoH$ no E acnpu WT [IOBRC XOTApWAl 

wi Boaa Hi wT uiSa n wr moare Hi Wwr | HockSai Sa Feik 

acupi. n nâk moRBIIi goa'kpnii rigamn wiiu$ $ Boap'bui wr 

na non aie wT PSpaauiziţi Acă BBCA ce, ai sa mă ac. u 

wm ua Hai ww LSoczueii | pc Bzeak ce si să yii a€. 

n nak nokănn wunS 8 Koaphkiun wm na Fono wr AMlz-. 

del Acă RăCaX ce Ale Sa fail AC. MOHEX ECT MOKSIInÂĂ Bo- 

akonii regamu Eanii cotHS mo A: ac! rOTEĂ WT BOAAH VT 

MS n WT  MOato MO WT NORACOÂI XOTapoÂi unii ac, +Rpă 

ma HBOAAACĂ TEX EHurpeutii MOAiE SA HHXHOA AOBPOROAL H 

cză vananie Back MEritauIom WT rop |n wT aân wr 

prea, regamu, ct pai AAAOXOAI N TEBOMI NOUȚENNOÂI paz 

ewreate regaaui Sati haaom BE char. tdko A MS cc 

WunS BZ WXAB Hai H choguic MS n BHSKoA | H npezuSuemoat 

1 HM COP Korea nenokSa'kania  nopuâmo reBâanti. ce SEO 

c&eAkTeaie nocmaga'kea regasu. San Jean Beă ARop. H 

acsnafi dMugocaaă ară awr. | n TSaocie Br EneT. Hi Pava 

geă Kaiou. n PaAVa Bea KO. 1 (GTp0e BEA eroâ. ui Illep- 

sau Bea ueţ. H Snafi Îlpeaa Bt car, ne. Ainpocaakă Bră 

awi, nunc 43 Bpzurii EZ emoă rpăay | BSrSperi amtua câ 

& AÂN N WT dgădta A0 CEO nucanie rekSpnâi akrom ez 

akm apr. 
N
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Cu mila lui Dumnezeu, lo Mihail Voevod şi 

Domn a toată tara Românească, fiul marelui şi prea 

bunului lo Pairaşco Voevod, dă Domnia mea aceasta 

poruncă a Domniei mele cinstitului dregator al Dom- 

niei mele, Jup. Calota mare spâtar şi cu [iii sai câli 

îi va_darui Dumnezeu, pentru cu să le lie moşie în 

satul Codreni, pentruca a cumpărat boiărul Domniei 

mele de la Balea din sat partea lui. toata st. 62 

cu 1940 aspri gata, şi de la Radul partea lui toala 

sli. 45 cu 900 aspri şi de la Bodea şi de la frale- 

sau, părţile lor toale stj. 90 cu 1800 aspri şi dela 

Stan sti. 70 cu 1400 aspri şi d» la Mircea partea 

lui toata stj. 12 cu 240 aspri şi de la popa Bulea 

parlea lui toată s!j. 62 cu 1240 aspri şi dela Zlale 

partea lui toată stj. 43 cu 860 aspri şi de la Ivan 

partea lui toată slj. 16 cu 320 aspri şi de la Vla- 
dul partea lui toata stj. 43 cu 560 aspri şi de la 

Tatul partea lui toata stj. 20 cu 400 aspri şi de la 

Radul partea lui toata sij. 20 cu 400 aspri, şi de 

la Craciun partea lui toată sij. 20 cu 400 aspri şi 

de la Balea partea lui toata sij. 20 cu 400 aspri 

și de lu Ivan stj. 20, toată partea cu 400 aspri şi 

de la Ode partea lui toată stj. 20 cu 400 aspri și 
de la Sâmbotiv partea lui toată stj. 20 cu 400 
(aspri) și de la Berbinţă partea lui toată st). 62 cu 
1940 aspri şi de la Vladu! stj. 60 toata partea cu 
1600 aspri şi de la Stan parlea lui toată stj. 20 
cu 400 aspri şi de la Radul partea lui toata st. 
15 cu 300 aspri şi de la Drăgulin toată partea si). 
20 cu 400 aspri, pentrucă au fost acei mai sus zişi 

oameni mai. denaiute vreme megiaşi şi. au_fosl săr- 

ani şi nau. putut plati dajdiile lor, ci au venit la 
„cinstitul dregătorul Domniei mele Calotă _mare.spă=. 
darşi sau. închinat. azi fivecini. şi ș'au vândut păr- 
tile..lor_de..moşie. Je. buna. voia los, însă stânjenul 
câte..20.aspri de. pe_tot_hotarul, din apa. -i din pă- 
dure şi din câmp şi de pretutindeni cu 15,600 aspri. 
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Şi iara cumpărat boierul Domniei mele moşie în 

Codreni de la popa Ilie din Gurbăneşti, toată par- 

lea sl). 11 cu 330 aspri şi de la Nan din  Gurbă: 

neşti, toată partea st). 16 cu 480 aspri. Şi iara 

cumpărat moşie în Codreni de la Voicu din Ma- 

leşti toata partea stj. 45 cu 1350 aspri gata din apă 

şi din pădure şi din câmp şi de pe tot hotarul, pre- 

tul aspri 2160. Şi au vândul acei mai sus 7işi o0a- 

meni de a lor bună voe şi cu ştirea tuturor megi- 

aşilor div sus şi din jos şi dinaintea Domniei mele. 

Pentru aceasta am dat şi Domnia mea cinstitului 

dregătorului Domniei mele jup. Calota mare spătar 

penlru ca să-i fie moşie ohabă lui şi fiilor lui şt 

vepoţitor. Şi strănepoților şi de către nimeni necla- 

lila după porunca Domniei mele. lală, deci, și măr: 

lurii punem Domnia mea, jup. Ivan mare vornic şi 

jup. Miroslav mare logofăt şi Tudosie mare vislier 

şi Radul mare clacer şi Radul (mare) comis Şi 

Slroe mare stolnic şi Şerban mare paharnic şi jup. 

Preda mare spâlar. Ispravnie Miroslav marele log. 

Am seris eu Crăciun în oraşul de reşedinta Bucu- 

veşti, luna Iulie 2 zile şi de la Adam până la a- 

ceasta scrisoare ani curgători, în anul 1103. 

CLVIIL 

7413 Iunie 2, Târgovişte.. Radu Vodă Basarab întăreşte lui 

Pătru log. din Plaviceui (Olt) stăpânire peste mai mul e. eumpără- 

turi în Goeşti (Dolj) iar Preda Buzescul Banul Craiovei îi iartă bi- 

rul satului Goeşti pe un an pentru că i-a adus din Târgovişte ştirea 

că leremia Vodă Movilă a murit. 

(Muzeul Gorjului). 

+ Matrite Bere ww Papaya BOrBoAai FCIih BZCOE BEMAE 

COvrrppwBaaxickoe auSe nokonnar It BichpaB BOEEAA Ad= 

cani Ilzrp8 awr. WTP II azguuanui 

Ad AS ECT wun$ $ 

mpv  CiiBe 

zar regat cite nogea'knie 7 

i cuc cHBn E4Y tai Bh AacT | AKOX 

Toepn At noneg  cmoukSE Î BpATOEAICIi Er Asa ine 

KaASrepoa Bape EAAKAX CEXTET Î3EpAT wm noa i Wr WM
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WT EOAa Î WT ceAadilți ceaog. none KSHiĂ cayr reemi! 

[lzrpS nor wr na uen Gruika i wr par er Avairpr 

3a FaE ac. ror, ui na ku IlzrpS awr. wr na Ilpai 

wr ipamy er Mukan îi wr aa, ciâkam cn Baranina: Ka 

Non Aafiaroaot | Bhceg AEAOBE ÎÂL 34 Wu WT ILIVA Î VT ROAd 

i wm chAdailți ceacg. none Sia Ilmpv awr 3a Hâi a€. 

rom, n ua kvnn Îlhrpv awr cana ginorpaa'k 3 CEAasilji 

ceaoR wr Ha Haranta | 3a Y at. cor, n nat. Kon Îlb'ro8 

awr. ww ua Baraaita Aga wunp'kiie ex RIA iSpoa cn Aa- 

uog a € ac, rom. n nak Kun IliroS awr. wr na Boer 

i wr ra Îlpeaa î wr ua COnpk i apari Bocrea Bncag Ată 

ÎM 34 Wu KOAIKO XOkET ce Î3BDAHITI WT noa i Wr tva 

W Boqa i W mpa Bhe XOTapoa 34 Rp ac, rom. H tak KSili 

Iarps awr. 5 ua Gmau uSpo kocTeR i BpaTii HA WcoBtis 

neie Wuipenie | Tepeecr aa ă câ. n na KSnu Iln'rp$ awr, 

Acă Cratuikbă Bcak i cfii îm Groika i Faaava (5 nprâ Bebe 

XOTapom Rupe taia XoReT Biti 9 noa i G msn i 4 BOAd 

î 9 ceaaiii ceace. Bank kSnia llnmp8 aor. cie wun$ 

ua crhnuikă i wr ciii er | giui p'hy croia i Paaya aa ăț ac. 

or, n nak KSuh Ilnrpy asr. wr ha ASaurpS i we na 
BpATutâi $ noâ nomeTepiaoR nik H Ba ac. Por. bi nak KSnu 

Harps aer. wr ha ASairpS i Or paria COnph i Ila- 

mp8 i ASta i Aparui! i Goia i Greafiureă nca ata int 

Bă Wunv Bâpe EAKAk CEXTET ÎBEBAT (WT pe Bhe YOTApeAl 

Wr noâ i we uyu i Wor Boaaiwr ceAaaiua ceaog 34 Fii 

ac. vor. n nak KSnu Îlsrpy aer. ww na Ăvarpr wconno 

Sa Gparii ea Hekle Wulpeiie ek ce B0Re | aa Hara Sa ă 

aa. n nak &vnn IlerpS awr, vor na ĂSanurpa ena Nk 
rps& Rhcaț Ata Wkroce za wuns i che RiHorpaay îi wr LOA 
Î WT iuVa Î Wr BWAa Î WT npea Rbe XoTapoa sa Faf ac. 
ror. n nak Su Ilrp$ aor. cana ginorpaay w n | GOnpt. 
Gnainiukensa aa v a. rom. n nak k&nu Ilimp5 asr. & na 

n
l
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AsSka cana -Binorpaak 3a Y af. ror. n nak (4 na Goia 

tata Binerpaa k 3a if. ac. rom. ui na (9 na 6pamoarci Gran- 

uta cata Bitorpaak sa 1 a, rom. n nak | (0 a Î[ledan 
ciih BOTER FANA BÎHorpaak sa Y d. roT, H MNAR EAHO 402 

air G na IlurpS sa v ac. ror, n na Sun IlmpS aor. 

ana a03ie O Ha (şters) a pf ac. ror, a noro Ilerps 

AOT. OH ec? Upomeniă che AltakoyA Pepe ecT | ada cie BiHo- 

rpaay ÎN na koan/k Biui p'kx ă AÎlaKOHVA WĂ cr Ad APS 

asi Iirpve aer. ex Bia KoA, a0sică IlirpSe a0r. n nat 

imaa Ilirpv aor. rmpeie che A'kBSa Npea, NouTENOAY Iipa- 

BITEAIO remi Sai DPEAEE RîA Ban pazi Wuna €X CE 80- 

LET | IpKBEB, Bănie RiA DAATIA UiKUIA HEKiE BÎpORE paai cie. 

wun$ sa Srvune chcusuuii Ilmpva aor. mepe £c Ada uikula 

ta Ep ARA AFan. A_Beuiți IlnmrpSa ar. wii cST Ada eAna 

Ac. zane cit GunS WHa BICP „Adă EHCAX UpPKRER. 4 ab | 

Sa | wu bcr Bnckom'kr Wepagiri no cie Take, Hy Bia 

MPOAACT HpE8 BRE PIOKbE (9 KPyUIEU, TA BITOM NoWTE 

noa i tpagireare regati giul p'kX GH ccm CRMOPBIA Kako FC 

nogoacni ÎlumpS aor uoepariri acnpi upe scr BiA AA Beuniai 

er i Aa Apnăiri | ww Wwutad i Ada Ilnrp$ aor. Bhcik acnpiu 

S pă AkBVAcE cin WbKUIĂE XO dc. 9 IDEA, MIpaBiTEAI rcRmil 

giui gky. H Dak ES IlnmrpS aw. Ha AERVA Cin K- 

mag & mhor sa £ ac. ro. i norom IlnrpS acr. i ec 

imaa Scrporiie che | eX Bruni Bit p'kX. Pepe ec NAaTiA Bh- 

cat wuna e cnc acri i Haaria i Bigpva îa î &hcak Adik2 

BOBE EAIKAX CVT Ipe3 AFTO Bb EAI a'kT npnBie Meu Aap= 

mie Bip Sa +6 na ASmirpS i ua COnp'k nipapn aî. Faxn. i Ha 

i Bip 3a +â na Avairpv weow'kuva i Ilpnava Bipăpi ac. 

(pacii, Nâk Ha cip 34 +5. Grau (6 Bnuikoi i uepie Bipapii ac. 

Ru. Î MAK Ha EAHO Gip Sa FE Ha chAnman i Had mau'k uipapu 

ac. Faă. na Ha Granurloa Docr. Îi ACBpOAIp | WBUap WEUI 

â îi na cip 3a i Ha Spavranva wiipk ac. Faâ, at Ha Bip
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3a țăna cAS3 BOAEK Ban af. Foii, NAK Ha EAHb Bip 34 FA Ba 

Granuroa i Grotan Bipapu ac. FaTo. Bak Ha Ann Bip 3a ii 

Mageu uoer. i poă Bipapui ae. - Faro! ere noro BiA ccT 

NOCAAA  NpaBiTEAR PCEAi 6 Il pr aer. 3Ac£ S regăti pasi 

Mire Pprăokanit a a 'Toraa Bh Tae Ep'bai eraa Bia Ili're$ 

AST BAE 6 PCR IDIAVUiA ce EC. 'PEpE scr Hpiti AA Se'kcrie 

VU AMOAAOBA Papi Epeatita BOA Kako cp Vatpea. "Ta. Îln- 

Tp8-aor. wil ecr ckouivi srkao | Ba BpRBOCT.E TEpE ECT NO ĂA 

ta mpaRimearo regi gimi px Tepe ecT ckasaa Acepose'kerie 

PAAl Epeatită ECA, Kako- tc SMpEA. TAX Apati'TeAlo retati paai 

AoRpoăa'keris wii ec npocria aipva wm cea wr Voeqii Ilnrpve 

„asr aona/ka Hanannir AkTo 3a nani, Kako ccm Biă | Serrpornie 

im cc Btunii i npoAagatuăc 'Teţ Kurs Biu p'kk BhCik Să 

CROIM  A0Rpoa$ Boaro i pasat Hi Aita ciaocTie i che Bheay 

wuna iâi iri geci IlawpSa aor i che Sâanie Bzceat meri 

tao wkpncnia avker wr rep î3 moca i wr npka regi. 

Teâi poi AaAoț i regmi cavii regmn ÎlarpS or | rakox Ad 

Ha (ecm) ancuţ ci wune n Bruni W eunorpaaik akaine 

ÎXaE HA CHE Mă HM BUVEOAM 1 HE AWP KOPOZ NENOKOAERHAMV 

NopHBătv  PCRAH, ce HX cea Peale DocmagAkua n rez 

mvnan Paayga karu hSazenSa n Su. Vlepiuka Eta ARO. 

n XS. Gmonka Bea ar. n Huka eucrutap | n Monae 

char. n Hnpkan croa. n Vairepie koa. n Cranura nocr. 
ui 80. dea Bea niocreanuk ic. an. Crouka BEA AWP. 1 43 

Hkroc 49 nanneai Y rpaay Torrent mâa tn îi afin n 

wT amanta 0 nik TexSipar akm +spri. 

Cu mila lui Dumuezeu, Iv» Radul Voevod şi 
Domn a toata ţara Româneasca, nepotul răposatu- 
lui lo Basarab Voevod şi Domn a toată țara Ro- 
mânească, nepotul răposatului lo Basarab Voevod, 
da Domnia mea această poruncă a Domniei mele 
slugii Domniei mele Patru log. din Plăviceni şi cu
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fii lui câți i-a dat. Dumnezeu pentru ca să-i fie moşie 
in Goeşti, partea popii Stoica şi a fratelui său Du- 
mitru fii călugărului, veri cât se va alege din câmp 
şi din pădure şi din apă şi din siliştea satului, pen- 
tru că a cumpărat sluga Domniei mele Pătru logf. 
de la popa Stoica şi dela fratesău Dumitru cu 2200 
aspri gata. Şi iar a cumpărat Pâtru log. de la: 
Giura și de la frate-său Mihai şi de la noru-sa Ca- 
talina, femeia popii Danciul, toate părțile lor de 
moşie, din câmp și din pădure şi din apă şi din 
siliştea satului, pentrucă a cumpărat Pătru log. cu 
2300 aspri gata. Şi iar a cumpărat Pătru log. o 
vie în siliștea satului de la Catalina cu 700 aspri 
guta, și iar a cumpărat Pâtru log. de la Catalina 
două curături: care au fost ale cumnatului ei Dan 
cu 200 aspri gata. şi iar a cuinpărat Patru log. de 
la Stan și de la Costea și de la Preda şi de la 
Oprea fraţii lui Costea toată partea lor de moşie 

câta se va alege, din câmp și din pădure şi din apă 

şi de peste tot hotarul cu 2100 aspri gata. Și iar 

a cumpărat Patru log. de la Stan cumnatul lui 

Costea şi (de la) fraţii lui deosebi nişte cumpără- 

turi şi a dat un bou, şi iar a cumpărat Patru log. 

partea lui Stancică toată şi a fiilor lui, Stoica şi 

Vladul de peste tot hotarul vesicât va fi din camp 

şi din pădure şi din apă şi din siliştea satului, pen- 

trucă a cumpărat Pătru log. aceasta moşie de la 

Stancică şi de la fiii lui mai sus zişi Stoica şi Ra- 

dul cu 1600 aspri gata. Şi iar a cumpărat Patru 

log. de la Dumitru şi de la fraţii (lui) în câmpul 

Pometeştilor 8 locuri: de arătură cu 800 aspri gata, 

şi iar a cumpărat Pătru log. de la Dumitru şi de 

la fraţii (săi) Oprea şi Pătru şi Draghici și Stoica 

si Stanciul, toata partea lor de moşie oricât se va 

alege de peste tot hotarul, din câmp şi din pădure 

si din apă şi din siliştea satului cu 3400 aspri gata. 

Si iar'a cumparat Patru log. dela Dumitru deosebi 

Snrete şi izvoade VI 
12
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de fraţii lui nişte curături ce se chiamă Adâncata 

cu 1 bou, şi iar a cumpărat Pătru log. de la Du- 

mitra femeia lui Negrea toată partea lui. Neagoe 

de moşie și cu vie şi din. câmp și din padure şi. 

din apă şi de peste tot hotarul cu. 1300 aspri gata, 

şi iar a cumpărat Patru log. o vie de la Oprea 

Samnicescul cu 700 aspri gata, şi iar a cumpărat 

Patru log. de la Duca o 'vie cu 400 aspri gata şi 

iar de la frate-său Stanciul o vie cu 300 aspri gata, 

şi iar de la Ştefan fiul Zotei o vie cu 700 aspri 

gata, şi iar o vie de la Pătru cu-'700 aspri gata, 

şi iar a cumpărat Pătru log. o. vie de la (şters) cu 

400 aspri gata. lar, apoi, Patru log. a schimbat cu 

diaconul şi a dat aceasta vie de la Colțea ma; sus 

zis, iar diaconul i-a dat alta vie lui Pătru log. care 
era lânga via lui Patru log. şi iar a avut Patru 
log. pâră cu Devul înnaintea cinstitului dregător al 
Domniei mele, (bă: Preda mare Ban pentru moşia 
“ce se zice a bisericii, pentruca a plătit Țieşa viște 
biruri pentru această moşie împreuuă cu vecinii lui 

“Patru lost. şia dat Ticşa la bir 2 parți, jar vecinii 
lui Patru log. au dat o parte pentruca această mo» 
şie a fost data toată biseririi, însă Devul wa voit 
să rămână pe această tocmala ci a vâucut peste 
tot lui Ghioca din Cruşet, şi la aceasta cinstitul şi 
dregătorul Dowmniei mele mai sus zis a înteles că 
este mai volnie Patru log. a întoar-e asprii, ce au 

* fost partea veciniior lui şi să ţină el moșia, și a 

| 

dat Patru log. toţi asprii în mâna lui Devul fiul 
, Tieşai 610 aspri dinaintea dregătorului Domniei 
mele mai sus zis. Şi iar a cumparat Patru log. de 
la Devul fiul Ticşai 2 locuri cu 200 aspri gataj iar 
apoi, Pâtru log. a avul toemeală cu acei vecini mai 
sus zişi și a plătit toată moşia lor cu aspri şi a 

! platit şi birul or şi toate darile câte sânt peste an 
întrun an. Mai întăi luna Martie birul de 9000, la 
Dumitru şi la Oprea birari aspri 1650, şi la' birul
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1 de 1000 la Dumitru Obogeanul şi Pârvul birari as- 
- pri 1950, iar la birul de 9000, Stan din Baăşcoi și 
; Cernea birari aspri 1650, şi iar la un bir de 5000 
„la Saliman şi la Manea birari aspri 1030, iar la 
“Stanciul postelnic și Dobromir oieri, oi 6 şi la bi- 
rul de 10,000 la Urluianul Oprea aspri 1840, iar 
la bir de 7000 la slugile lui Voda Ban. aspri 1050. 
iar la un bir de 9000 la Stanciul şi Stoian birari 

asnri 13710, iar la -uu bir de 8000, Matei posi. zi 

Proda birari aspri 1370. Incă după aceia a trimis 

dregatorul Domniei mele Patru log. aici la Domnia 

mea pentru multe trebuințe, şi atunci în acea vre- 

me când era Pătru log. aici la Domnia mea sa în- 

iâmplat şi u sosit veste din Moldova pentru leremia 

Voda, că a murit, și Pălru log. a sărit foarte de 

iuțeală și a po+nit la dregătorul Domniei mele mai 

sus zis şi i-a spus vestea buna pentru Lereinia Voda 

că a murit, şi diegătorul Domniei mele pentru ves- 

tea bună a iertat birul din sat din Goeşti al lui 

Pairu log. păna ce va împlini anul depliu, cum a 

fost tocmala lui cu vecinii. Şi s'au vândut acei moş- 

Dheni mai sus zişi toți de a lor “bună voie, ŞI. fara 

d hici "6" săliicie şi cu toata moșia lor ca să fie 

vecini lui Pătru log. şi cu ştirea tutulor megiașilor 

dimprejurul locului şi din sus şi din ios și dinain- 

tea Domniei mele. Peniru aceia am dat şi Domnia 

mea slugii Domniei mele, Pătru log. ca că-i fie toate 

aceste moşii şi vecini şi vii moşie de moştenire. 

ohabaă lui, fiilor lui şi nepoților şi de catre nimeni 

neclatită după porunca Domniei mele. lată şi maâr- 

tusii punem Domnia mea: jup. Radul clucer Buzes- 

cul şi jup. Cernica mare vornic şi jup. Stoica mare 

log. şi Nica Vistier şi Mirza spăt.. şi Bârcan stolnic 

şi Gligorie comis şi Stanciul post. şi Jup. Leca 

nare postelnic, ispravnic jup. Stoica mare log. ŞI 

eu Neagoe log. am scris în oraşul Târgovişte luna 

a     
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lunie 2 zile şi de la Adam pănă acum curs ul (ani- 
lor) în anul 1143, 

Monograma mare cu roş. Pecete mijlocie aplicată: 
+ Gama Bic nacpbaie, + Iw Paavan Bwewad, Este semnălura 
proprie a Domnului. 

CLVIIL 
Pără veleat Iunie 4 (prope 1113). Radu clucerul şi Preda ma- 

vele Bau al Craiovei Buzeşti. intaresc lui Patru log. şi fiilor lui stă- 
pânire în Goeşti de cumpăratură. 

(Din Muzeul Gorjului)., 

+ ASnan Paaya Rasă. n XSnan IlpeAa Bean Ban Bpa- 

AiBCKU cît HameMS KHH5 ÎluTpok a07 | rate Aa) scr nah 

cigu €f wunna S cec Lori AA AcĂ BARAÎKRHNE | Rhea n ABĂ 

A(ERSacă  Bbeak RapH EAHKA XORHT H3EpaT H ABBA BOIIKR N 

W || eioxo îm nanmâ wnpb Bica acaotim Hâ sa wăna n A kă 
ASwmirpS& Bbcag n & | sparii n wnpt n ASka n O uhTrpS ud 

cTonka Rhcaf A BAoRIMS Hâi | W nocgkai H A Ră 307 H Runo. 

si. Bak NORSNIĂ ua s0Ta n W ciiSH | cTaHuroa Râpi EANKA ce 

HBEPAT Y N9&bCny XOTapo H YU cTniunta H W citi îm | Hanâ 

CTOHRA H paAya Bhcak ARĂ Îâi 34 Wâna 1 NoBhEak XoTapogi H 

AMA Bila | 4 BHORaM cu Mapita n BpăToâicii enn Han... H Akă 

WISpIE H AA VROMCU | None AAHUIACE Ehcak W MORCAY XOTA- 

poât none e7 NORSNIĂ Y uiopa n Y TiTkanmei | KaPaanitia n ARĂ 

none& eronknă n BPa(T)E AYAMHTpS Bhcak ARĂ 1 3a wânuy 

| & nenea XoTapoâ n Akâ ina Koâumenfi Rhea W HoRhcaf 

yoTapem n Abă kocrek |n 9 BpaToâ e nea (9 Hogea ko- 

Tâpom, na nokSniă An Tpy aci WU Aia Ei | Mali Rima Rhcak 

AEă cun să wăna n Akă ASmnrpiă u Akă My en heat W 

NORKCAX | ŞOTABOĂ H ChE BIHOTpAA Hi EcP NpoAaă ci atajii 

HeEFoRi Acaoah 3a wăna | ( rocii Khca (i NoRKCA YOTApeA 

W-neai n 9 mSmS un G esp n O peaa|u W BpOACRI a KoA- 
Hiwa H TO noghcay XoTapogi cn€ sHanite anca avkriraucâi | & 
RpET AVECTO KARE Ad ECT In TpSR awiiT Reinu cnE Rbeay Wăna 
Îi Hi Aaă CT nbrpv avi | no Hiâi H'EroBe Mpaks ROMATE. A N9- 
TOMA MpIIAET NpRA, Ham rHWRA N HA 6 Mapila H Take npiui 

npEA na? Rase umar n ai ukke wâne y roepi noRSNIaA
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ivi npăxak gpim' n KhaAa | nokSnuă nt 'Tp5 aci. Her nirraă 

no rÎWRA Hi no Xinam ci Mapita a Ili'rpS awier ! 55 mpa, Ha€ 

n % npa, wuoât niciSnSacă idpia wr pUmMnHK Aaă ECT rHwRIH 

Bakoii Aa 3AKAiT | che Â. BoAtpi KARO HbeT Hair PHWRA N Kind 

sf Mapită KbAa ECT NokSniă nbrpSacă wăna ! y roci ma Her 

MOXIT Aă BâkaiT NS H WeTaă PIWKA H Mapila WT SaKOHA WT 

npEA na€ | n wr ngta, wo niteynoă, cer pai AA ECT IIb'TpSĂ 

As wuha n wkagno si i ciigi er. CER cREATEAL | ncerana ii 

ASnan  paAVă BRICT. BEOAA BâN H MU(a)Hă nec. MAH4IT BAH 

ADbToR AWI, Pepe KO, i Baa €Toă | H ÎBAuIko HocT, H Baf- 

Syâ ncer. H craliuRă WT Bhacti AYAUTpy RANIT, i Hate Ad Her. 

EYAcT 00 peănie || nam, Meua PE A Ai. 

Jupân Radul clucer şi jup. Preda mare Ban al 

Craiovei, această carle a noastră lui Pătru logofa- 

tul pentruca să-i fie lui şi fiilor lui moşie în satul 

Goeşti însa partea lui Vlădică toată şi. parte Devu- 

lui toată oricât se va alege şi partea lui Bosca și 

a nepotului său anume Oprea, toate părțile lor de 

moşie și partea! lui Duinitru toată şi de la fraţii lui 

Oprea şi Duca și de la Pătru şi de la Stoica toate 

parțile lor depretulindeni şi partea Jui Zola şi a 

femii lui ; iar a cumpărat de la Zota şi de la fiul 

sau Stanciul, vericât se va alege de pe tot hotarul 

şi de la Stancică şi de la fii lui anume Stoica şi 

Radul toata partea lor de moşie de pe toate hota: 

rele şi partea Vişei şi a nepoatei ei Maria şi a fra- 

telui ei anume... şi partea lui Giura şi partea unchiu- 

lui său popa Danciul toată de pe toate hotarele 

pentrucă a cumpăral-o de la Giura şi de la mătuşa 

sa Catalina si partea popii Stoica şi a fratelui sau 

Dumitru toată partea lor de moşie de pe tot ho- 

tarul şi partea femeii lui Colta toata de pe tot ho- 

tarul și partea Costei şi de la fratele său toată şi 

de pe tot hotarul; iar a cumpărat Patru log de la 

Stan și de la femeia lui anume Vişa toată partea 

ei de moşie şi partea Dumitrei şi partea bărbatului
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ei toată de pe tot hotarul şi cu vie; și au vândut 

aceşti oameni pârțile lor de moșie din Goeşti toate 

de pe tot hotarul din câmp şi din pădure şi din 

at şi din apâ-şi din vaduri de moară ŞI de pe 

toate hotarele cu ştirea tutulor megiașilor dimpre 
jurul locului, ca să-i fie lui Patru log. vecinii cu 
toată moşia lor şi.-a-dat. Patru _log. pentru ei bu- 
catele lui drepte. lar, după aceia a venit "Tiiaiutea 
noastră Ghioca şi femeia sa Mariia şi aşa pârâu în- 
naiutea noastră că au avut şi ei nişte moșie în. Go- 
eşti cumpărată încă denainte vreme şi când a cum- 
părat Pătru log. n'a intrebat pe Ghioca nici pe îe- 
meia sa Maria, iar Pătru log dinaintea noastra şi 
divaintea părintelui episcop Efrem de Râmnic a dat 
Ghiocai lege, ca să jure cu 6 boieri, că n'a ştiut 
Ghioca şi femeia lui când a cumpărat Pâtru log. 
moşie îu Goeşti şi n'a putut să jure, ci au rămas 
Ghioca şi Marie de lege dinaintea noaslră și dina- 
intea păriulelui episcop. Pentru aceasta să-i fie lui 
Pătru log. moşie şi ohabaă lui și fiilor lui. lata mar- 
turii punem: jup. Radul vistier, Voda ban şi Mi- 
hail postelnic Panait ban, Drăgoiu log. Gherghe 
comis şi Badea stolnic şi Ivaşeco post. şi Barbul 
post. şi Stanciul din Valeni, Dumitru căpitanul; în- 
t”alt ehip să nu fie; va fi după cuvântul nostru, 
luna lunie în 4 zile. 

Pecetea miră ovală, neceteață. 

CLIX 
7114 Septemvrie 16 Târgovişte. Radu Vodă Basarab întăreşte 

ini Pătru logofatul stăpânire peste mai multe cumparături în Go- 
eşti (Dolj). 

(Muzeul Gorjului). 

+ Macri Eătieto Iw PaAva BOEROAA H eh BhCOH BEMAE 

WVFTAPWBAAIHCKOE EHVK UOROHHWAL BZCAPAE BROEROAA, AAEAT 

reBmu | cite noktakuilo rcgmu cast regmu Ilu'rpS awier n ciio- 

BH HM EAduui HM Eh NpinSETHT. raSox Aa M5 cer wân$ S Loep 

n Bei | A Baa ArRSASE "TSpTHA ENCA BAPE FAHKA CELTEr HSEEpIT 

11 ChC HHBE HABPANE FĂ H WTP BOAaH WT NOAH WT UulSAHVP
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ckAaalpe | ceacă n WT pe BENE XOTAPOĂ NONE ECT nokSniă 

lin Tpv aci. ce with wm Ha ARSĂ măpriă 34 trăi ac. tor. n 

ua Ad ce caSi regati | ]lnrpS asi. Wu S roci Aaa Ban- 

AÎKRH BCA EApE EAHKRO CEXTET HABDAT Nprâ BC XOTAgoM H 

CRC HHEE H3Epant RE HU WT BOAaA|i WT uSM n wT c“EAaauiu 

ui châ AVECTO SA RHHOPpAAH Hi WT NOCRSAE. NOK ECT uoKkSniă 

Jlb'rpS af wr Hă BANAlkh Sa Pike denpi COTEI ! H NAkU AA EET 

casr regan Il6rpS aor wunh 8 rorpi Akaa spean cHS s0ren 

RhCâX RâpE EAHKA CEXTET H3EPAT. H cnă nike | H3BpaNn Și n wr 

ROA4 H WT na H WT CEAaMipe N AVECTO 84 BIHOTPAAV. NOHA 

ser nekSnia Iln'rpS awr Să Fă denpi Por | n NASH Ad ECT casr 

râzi nnTp3 awi. wănv 8 rol. Aaa EUen H EHVEKaci Mapizi 

anek i ABaa sparim ei Haim (loc liber) | ape EALRO CEXTET H3- 

EpaT H Cc HHBE H3EpâHn ĂÎ. H WTBOAa H WT ncă u wr ck- 

AAAHUIE H UT NOCEVAE INOHEX se nokvniă anrpS aci | 3a Fa 

aânpi ro. n asi nokSni cavi râami wunr S roca Aaa Boul- 

KRH H EHVROMCI WIpEÂ BNCAX Băpe FAKE i cekTeP H3BEpĂT H cnc 

HNHRE H3RpAHE ri n WP BOA HUWT NÂHWT ceaăaiip i wr 

necavAt sa FatH denpi reroi |n naki Aa ECT cavr rEBMI nb T9V 

awrăber wunv $ ro Akaa koauti M Xena ci Nola... BICÂX 

RApE EAHKA CEXTET | HAREpIT H CE HHRE HSEPAHE Îi. 5 WT BOAA 

n wr moă H ww IUSAL H WT cCEA,AAIIE CEASĂ Î WT NOCRVAE I09- 

ue ec uokvniă | nnTpS Acr, 84 ă€ acnpi roT. H NpoAAANIUIE 

cin tume pruni HAMEHITE AOAÎE BÎUBEUEHE WăHE SA RikHawA | A0- 

ugogoat i cnE 3Hanra BncEM  Merildiuom Hi WT rop n WT Acă 

n wT pEA rtemi. cere paai AdAokH remi cas rERMi | AnTpAV 

aer. cie Bimigeudii Wu. H BE, Ad iM BSAE Bh WXat Î CĂRCM H 

EHVKOA H NpE&HVUETOA i n Hi WT | KSrOXAS HEnORoABBiM 

Ce H CREA, TEALE NC TABARA regmi ASnati paAva 

îi | upeAa BemKiH Baii Kpaariekii i SHAH 

sewenan eronka Btaikii asrber i HiKA 

îrepie Kom. Îi BhpKâH cToanik. Î CTAN- 

19cT. HE cTonka BEA awrăer |n 

regii cenr. Si Ani 

nopiamo regi. 

sau BSBEERVĂ H XVNA 

uephika Berii AESânik i 

gicr | n Mph8E enarT. i TA 

ISA ME. N EVNAR Aesă Reaikii 

43 NapăckiBă AT Hanicak E TpăAY "ph 

gabT Făpâi. 

Cu mila lui Dumnezdu, lo Radul Voevod şi
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Domn a toata tara Românească, nepotul răposatu- 

lui Basarab Voevod, dă Domnia mea această po- 

runcă a Domniei mele slugii Domniei mele Patru 

logofătul şi cu fii sai câţi îi va da Dumnezeu, pen- 

truca să-i fie moşie în Goeşti şi vecini, partea lui 

Devul 'Turtil toată vericâta se va alege şi cu locuri 

de aratura alese 98, şi din apă şi din câmp şi din 

pădure şi din siliştea satuiui şi de peste lot hota- 

rul, pentrucă a cumpărat Pătru logofătul această 

moşie de la Devul Turtil cu 3500 aspri gata; şi 

iar să-i fie slugii Domniei mele Pătru log. moșie în 

Goeşti, partea lui Vlădica toată vericât se va alege 

peste tot hotarul şi cu locuri de arătură 29 şi din 

apa şi din pădure și din silişte şi cu loc de vie şi 

de pretutindini, pentruea a cumpărat Pătru log. de 

la Viadica cu 2200 aspri gata, şi iar să-i fie slugii 

Domniei mele Pătru log. moșie în Goeşti partea lui 

Ştefan fiul lui Zola toată vericât se va alege şi cu 

Jocuri de arătură alese 16 şi din apă şi din câmp 

şi din silişte şi loc de vie pentrucă a cumqarat 

Patru log. cu 1400 aspri gata, și iar să-i fie slugii 

Domniei mele Patru log. moşie în Goeşti partea 

Vişei şi a nepoatei sale Maria toata şi a fraţilor ei 

anume (loc liber) vericât se va alege şi cu locuri 

de arătură alese 14, şi din apă şi din câmp şi din 
silişte şi depretulindeni pentruca a cumpărat Patru 
lou. cu 1500 aspri gata, şi iar a cumparat sluga 
Domniei mele moşie în Goeşti, partea lui Bocşa și 
a nepotului său Oprea toata vericât se va alege și 

cu locuri de arătură alese 13, şi din apă şi din 
câmp şi din silişte şi depretutindeni cu 1350 aspri 
gata ; şi iar să-i fie slugii Domniei mele Patru log. 
moşie în Goeşti, partea Coltei şi a femeii sale anu- 
me... . toată vericât se va alege şi cu lo- 
curi de aratură alese 8 şi din apă și din câmp şi 
din pădure şi din siliștea satului şi depretulindeni 

pentru că a cumpărat-o Pătru log. cu 1200 aspri
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gata. Şi au vândut acești mai sus ziși anume oameni 

mai sus zisele moşii de a lor bună voie şi cu şli- 

vea tutulor megiaşilor şi din sus şi din jos şi dina- 

intea Domniei mele. Pentru aceasta am dat și Dom- 

nia mea slugii Domniei: mele Patru log. aceste mai 

sus zise moşii şi vecini pentruca sări fie ohaba lui 

şi fiilor şi nepoților și strănepoţilor lui şi de catre 

nimeni neclatita dupa porunca Domniei mele. lata 

şi mărturii punem Domnia mea: jup. Radul clucer 

Buzescul şi jup Preda mare Ban al Craiovei şi jup. 

Cernica mare vornie şi jup. Stoica mare log. şi Nica 

vistier şi Mârzea spătar şi Gligorie comis şi Bărean 

stolnic si Stanciul Paharnie şi jup. Leca mare pos- 

telnic. Ispr. Stoica mare log. şi eu Paraschiva log. 

am scris în orașul Târgovişte luna Septembre în 

16 zile în anul 711f. 

Monograma cu roşu, Pecetea aplicată în fală, bine 

conservată: î cama BXIE Hacphait. “ ÎW pAAVA BWEBWAĂ, Este 

seranătura proprie 4 Domnului. 

CLX 

Fără veleat Iulie î* (prope 7iii Sept. 1). Mihai mare agă 

hotărăşte ca popa Danciul din Goești să fie lăsat în pace de Zota 

din Goeşti pentru moşia şi bucatele unchiului acestui 'Ţicşea, de oare 

ce a cumpărato pe la Divul fiu al lui Ţicşea cu 1000 aspri, iar Zota 

nu a voit să-i restitue nimie ain acea sumă. 

(Muzeul Gorjului), 

+ Dnmer XSiat MHXAR EEARH dr cit Moa KHW CEAS 

non Han Aanuită & ro. AKOX Ad ECT MHpHO H CASEOA,HO | 

paai pie EX ECT HMaĂ ac 39T4A WT CĂ paai WunS 4 KOAa- 

“re SIROA cH URIC SAME CHE | cznpein 30Tâ 9 HN AdH- 

UĂ BEA, Aee. KAkO Ad HMÂT i wii wm wun$ HOMATEX WHK- 

ek noăcann |ă NSĂ AAHUISĂ WH ECT BHĂ HBB&AAHA cit EUL peană 

wunS H KOMATE CAC Moi  NpEeHiE H KEĂTOLaHie | wi EAhH CHE 

nacrSpRă  UHKEB HaHM AFkSĂ, H AOKAE £CT H3BAAHĂ Tăe &HIU 

peăna Wâns iH ROMATEX | wr Aet5ă wi EcT eăToBaă EA acipH. 

N nenpochă ch feT ne  AanuISă KAkO Ad SRpaTiT | 3074 WT 

“Pe RH peuHH Actii MOAOBHN. TAK AA AȘEXHTH WH TSTAA
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exe nefi AAHURĂ V ABE H WWT KOMATER UMRUIEE, Ă WH HHKAROA 
HE EzcyoTEul Aa SEpaTHT N9NEB AAHUIACĂ | wT TEX Eul peunu 

AENpH 34 KEĂTORANIE NS H3METUSĂ CE ECT WT NPEA, AMENE. H WT 

BEA, ANHOBUM BOAEpH | Kako HE MOXKET AA 10 SEDATHT HU EAHH 

aânp3 neon AanuaAwE. HS WeTalu 39T4 WT A4RCH WT IpEA, | 

MENE KRAko BERE METRES cze cil wunS H KOAaTE SIokom cu 

WHKUIEE Aa HE HMar 39Ta | TEA paAi Aa ECT NONE AAHURAcĂ 

MHpHO H CAoBOANO WTPRh 30TA H NHYTO Ad He cAtker BauTa- 

EATH | Er DEA, CÎIS MOa KHAT, EpE "TOR UĂR& BAOKE NATHT HHako 

Aa Her no mop. pu, nne pâi Ana, 

Serie jupâu Mihai mare agâ, această carte a 
mea acestui popă anume Danciul din Goeşti peu- 
tru ca să fie în pace şi liber pentru pâra ce aavut 
cu Zota din salt pentru moşia şi bucatele unchiului 
său '|ieşea, pentru că aşa pâra Zota pe popa Dan- 
ciul înaintea mea ca să aibă și el din moşia şi bu- 
catele Ţicşei jumătate, iar popa Danciul a fost scos 
această mai sus zisă moşie și bucate cu multă pâră 
şi cheltuiala de la un fiu vitreg al lui Ticşea anume 
Devul şi pâuă a scos acea mai sus zisă moşie şi 
bucate de la Devul a cheltuit 1000 aspri; dar, a 
cerut popa Danciul ca să-i întoareă Zota din acei 
mai sus zişi aspri jumătate şi să ţină și el atunci 
cu popa: Danciul pe jumatate şi din moşia şi din 
bucatele Ţicşei, iar el în nici un chip nu. voia sa 
întoarcă popei Dauciul din acei mai sus zişi aspri 
de cheltuiala, ci s'a lapadat dinaintea mea şi din- 
naintea multor boiari că nu poate sa întoarcă nici 
un aspru popii Danciului ; deci a rămas Zota de lege 
dinnainlea mea, ca vre un amestec cu această mo- 
şie şi bucate ale unchiului său sa uu aiba Zola 
Pentru aceia sa fie popa Danciul în pace şi liber 
de câtre Zola şi nimeni să nu îndrâzneasea a-l bân- 
tui îvaintea acestei cărţi a mele, pentruca acel 
om va păţi rău; întralt chip sa nu fie după cuvântul 
meu. Scris Iulie 10. 

De oarece numirile de Devul şi Zota apar in doc. din 
16 Sept. 1605 (7114) Târgovişte, relativ la Goeşti, e pro- 
babil ca şi această carte a lui Mihai aga este tot de pe atunci.
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CLXI 

intareşte lui Ediru (Orei eat (Daly) stapanire ED aie cure 
pâraturile fâcute și ce va mai face. 

(Muzeul Gorjului). - 

+ lime mSuan np'kAa Bean Ban Kpaatăckii cio MA 

kuuk (Serie jup. Preda mare Ban al Craiovei această 

carte a mea) cum să se ştie câ au venit Patru logo- 

fatul | denpreună cu Preda a lu Bovadern de în satu 

de Goeşti naintea mea şau spus Pread(a) lu |. 

Booader nainte meah cum când au vrut să cum- 

pere Patru logfatul o&nă în Goeşti, el au întreabal 

| pre toti oamenii din satu din Goeşli şi prea ju-" 

pâneasa Mariia a Ghiocaâi din | Cruşet şi prea el 

și pre toţi alalți nu deodal ce de multe ori, det au 

spus Pred(a) a lu | Booader aşa naintea meh cum 

au făcut tocmeal el de a lu bun voe cu Patru 

logfatul ! ca cine va vreah să se vânză, el să se 

vânză lu Patru logofătul, iâr lui nui treabueşte să 

cumpe | rea pre niminile, macar cine să arh vreh 

sa se vânză, macar frații lui şi: oameni lui | numai 

ocina lui sa aibă pace cât o va pute tine; iar de 

va pleca Preda aşi | vinde ocina să nu 0 vânză 

intralta parte, ce iar să o vânza lu Patru logfatul; 

aş(a) au facut tocineal a lu Booader cu Pătru log- 

fatul deinnaintea meb şi dina | intea multor megiiaş. 

De& um dat şi eu lu Patru log. ca sai | fie ocin 

ohabnică ce au cumparat şi ce va cumpăra şi deit 

înainte |! şi întralt chip să nu fie preste a 'mea zis 

ni? Radul log. mîua Avg. 1 dni valeat 7il£. 

Pecete mică. Nu este semnătura Banului.
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CLĂIIL 
7122 August 15 Craiova. Radu Voda Mihnea dă poruncă, ca 

femeia Catalina din Goeşti (Dolj) văduva popii Danciul sa ile liberă 
de rumânie de cătră Pătru log. tot de acolo. 

(Muzeul Gorjului). 

i Macmite eito Iw Papaya Eorgoaa n ra cin ris 
KOMHHGaty Mukneg ROMBOAb AABaT râzomti cir netearnite 
regomi (Cu mila lui Dumnezeu, lo Radul Voevod şi 
Domn, fiul răposatului Mihnei Voevod, dă Domnia 
mea această porunca a Domniei mele) aceşti mueri 

Catalina „den Gosşti ca. sa fie în pat și sloboda. de 
acuma nainte | de. cătra Patru. log. de. rum(â)nie. şi 
sâşi ție a ei oăna den Goeşti „ce este de moșie a 
popi Danciului de preste tot locul den. silişte den 
câmpu den apă cu vadure de moară | pentruca iuste 
a lui de moşie a muerii lui Catalinei, numai tau 
vândut Cata ; lina lui Patru log. den sat de intrata 
parte de oâna u popei Danciului 12 locure | derept 
as. 1200, iară alaită ocnă să fie toat a Catalinei 
că aşa leau fost toemeala !iar Pătru au vrut sa 
ție partea pop(i) Daneciului toată şi aspri nau dat 
şi am văzut | Domnia mea şi cartea Radul(u)i Vo. 
evod Şerban la mâna Catalinei cum seau pârât de 
faţ | Catalina cu Patru log. şi au rămas Patru !0g. 
de leage denaintea Radul(u)i Voevod Şerban | ca 
nau fost dat aspri pre toat ocina tau dat uumai 
pre atale locuri c(e) est(e) mai sus scris. 4 derept 
aceaia am dat şi Domnia mea Catalinei ca să fie 
în pat de acum nainte | de catra Pătru log. de ru- 
mânie şi sa ţie oâna ei cu bună paă, iar Pătru log. 

| saş ţie numai atale 12 pamânture: tau cumpărat 
iar cu Catalina mai |:mult meteah să naib ce foarle 
în put să o lase sa se rapaose și să se ştie ce au 

i cheltuit Catalina pâna au scos ata oâna as 600. 
ca să aib credință de cătra fraţii | ei mano Aă H'ber 
no pei regomi H cam peii rîimun nuc $ Roparaa af. ei 
«kr +35kâ (întralt chip să nu fie după cuvântul Dom:
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niei mele și însumi Domnia mea a zis. Seris în 
Craiova Aug. î5 anul 1199). 

Monograma mică cu roş. Pecetea mijlocie aplicată în 

față, cazută. Nu este sernnatura proprie a Domnului. 

CLXIII. 
7125 Mart 1. Alexandru Vodă poruncește popei Greşit din 

Amărăşti (Dolj) u da nişte bani nepoților săi Ştefan şi Damitru şi 

a fi scutite bucatele lui de orice dări. ” ” ” 

(Muzeul Gorjului) 

+ Macri exit Iw AatăanApS BOEBOAA H EH Ad= 

gar râemn cic nogeaknie regmu (Cu mila lui Dumaezeu 

lo Alexandru Voevod și Domn, da Domnia mea a- 

ceasta porunca a Domniei mele) popei lui Greşit 

de Amaărâşt(i) | ca sa aibă a darea nepoților lui lu 

Ştefau 'şi lu Dumitru nişt(e) bani ai lor ce sânt la 

acest pop 2500 as | iar alți bani ce vor mai avea 

ei să şii caulea undea sânt, şi decia păntru o bule 

_ssacă ce o au dat păntru 5 | sărăcustea şi o dulam 

ce o au fost datu pântru Dszeu şi pântru sufletul 

acelui moort, iar să fie | în pat popa Greşit şi bu- 

catelea lui toale să fie în pat de catra toț, nemenea 

sa naib | voe a lăoarea bucatelea popei lui Greşit 

câlu e un cap de păr sau sa-l trag ceneva fâr de 

ştire Domniei meal(e) , ce numai dacă va da aceşti 

bani, ce sânt mai sus seriş în mâva nepolli)lor lui; 

decia el să fie în pac şi | nemenea să bu s(a) ispi- 

tescă al bâniui sau al tragerea pre pop Greşit că 

acela om aşa sâi | fie în ştire că va fi apoi şi de 

pradă, ce să aib pat de toţ, aşa esle învat(ă)tura 

Dumuii meal(e) | nhak Aâ ukcr no 'peu rEgMH He câAt 

peu TEBA MHC M0T ai afin A'kT FBpkE (întralt chip să 

nu fie după cuvântul Domuiei mele; însuz Domnia 

mea u zis, sa scris Martie 17 zile anul 7195). 

Monograma mică cu ruş- Pecelea mică m jlocie apli- 

cată cu tuş, ştearsă. Nu e semnătura proprie a Domnului.
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CLXIV 
7128 Decembre 4. Gavril Vodă întăreşte jip. Ancăi-a lui Pă- 

tru log. din Goeşti. stăpânire peste tot satui Goeşti cât a cumpărat 
Patru logofătul, 

(Muzeul Gorjului) 

T Matmir Baiero Iw Tagpnă moriaa  Bosgoaa i rînb 
AdB4T rânati cie nogea'kuic îmi (Cu mila lui Dumne- 
zeu, lo Gavril Moghila Voevod şi Domn, da Dom: 
nia mea această poruncă a Domniei mele) jupânea- 
sei Ancăi | a lu Patru logieil ot Goeșt(i) ca sai fie 
satul Goeştii cât a cumpărat Patru logfetl | den 
câmpu şi den pădure şi den uscat şi den apă şi cu 
rumânii câţi se voru|aleage pantru ca acest 
sat fostau cumpărat Patru logit. încă den zilele lu 
Şarban Voevod | şi tot lau ţinut cu buna pat; iar 
când au fost acum în zilele Domnii meale, ei au | 
venit cu pâr naintea Domnii meale cu Pătru logft. 
şi aşa pârâia naintea Domnii meale | cum nu şeau 
vândut ei lu Pătru logit. de buna voe ci..leau facut 
sila ; de Domnia mea | leam dal 12.megiiaş vre 
răvaş domneşti să jure cum nu seau vândut ei de 
a lor bun | voe, ci leau făcut Patru logft. sil. Det 
cându au fost la zi şi la soroc, ei nu şaui putut 
aduce leagea să jure, ci au venil cu Patru log. na- 
intea Domnii meale şi au | zis sa le schimbe lea- 
gea. Intrataia lu Patru logft. (ia venil) morte şi nau 

i apucat să le schimbe leagea, iar când au fost 
acum jupâneasa lu Patru logft. ia au | venit și ia 
sorocit ca să vie să le schimbe leagea sau saş aduc 
leagea ta dentăiu | sa jure; cet ei ni6 au. venit sa 
le schimbe leagea nit şa adus leagea ta dentăiu | 
să jure. Derept ataia am dat Domnia nea. jupă- 
easei Ancăi a lu Pătru logft. sai ţie | sai fie ru- 
mâni, cum au fost şi mai denainle vreame şi de 
niminilea j opreal sa nu aib preste cartea Domniei 
meale ; iar ei să vor avea vre o strămbătate | sa 
vie de faț vaintea Domnii meale mnako aa nker no 
pru fekmn n HE ca eu fekai | nuc MEA AEK d, Ani
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akm PâpRii (întralt chip să nu fie după cuvăntul - 

Domnii mele şi însumi Domnia mea a zis. Scris 

luna Dec. 4 zile anul 7198). 

| Monograma mică cu roş. Pecete mijlocie aplicată in 

faţa cu vuş, căzută. Nu este semnâtura Domnului. 

CLXV | 
1133 Zumie 10 Bucureşti. Alexandru Vodă fiul lui Radul Vodă 

Mihueu întâreşte lui Pâtraşco postelnicul stăpânire peste satul Vrata 

de cumpărătură de la Manole fiul lui Pătru Buzatul diu Mori. 

(Muzeul Gorjului) | 

+ Matriete Eucieie Iw ManăafiApS BOERSAA H reHE BacWwH 

BEMAE VSPropORAaxInCROE cfih BEAHRAF H IpEACERAE n MACTIBArO | 

Iw Papaya BOEROA AaRAT răi ci noneaEnit răgAi goatpuii 

rânoau Ilnrpaiiko& ncer. îi che choBn€ ZAHUEM BE. AAÂOEAX | 

ARO Ad AS ECT CEAO BPATA WT CVACTEW ME), RhE CEAO che 

ERCCÂ XOTapoM WP BOA H WT  UISMA AH WT ROA H WP cs i 

ce Reni | H wm ceAaniii ceaok wT NOCRSA, BABE AHKA CENTHT 

H3EpaTi WT XOTAĂ AO XoTap. fi Reuniuni Ad ce 3HaFr NOUME Apa” 

rece | cin una n cn€ ciiogue H CTAH H EpAT CH BOI4 cHoBH 

sparonick n nbTp5 îganoă. n aie taulOacă H BAdAVĂ H Aph- | 

PAN H papa n wii n wnpk îi palika Bor n ete cheRH HX n 

call chE EGAT CH cfiogu îgauoă HU npouin EEiHH EAHUH 36 XowST 

| naur 3a AEAÎHS WT CEAC WT BBATA RHIINHE None £cT 09- 

eSNHĂ  BOAEpHH rEBOMA IIhTpANIKO nOeT. TOR că BpaTa cnc 

&be | XoTapoam i ch€ Rhch xeănin n enE EnE XOACKOM WTHA 

maboat ciib neTp5 ESSaTSĂ WT cei wT Moon 34 XiâTi ! acnpn 

POTORH.. FĂ NpOAAACX MAHCAE CEAO KpATA vi 34 Hero ACEAOBO- 

AI BE HH EAHA CHAOCTIID Fie Bb BEMAE moăaatekor npu Ailiie 

pOAHTEAR regomu Îw paASa ROERCA, 5 BApOIU S Xhfan$. n Bi- 

A EXOM râgomi n BanncSĂ Mano | aa NpoAARânie cn€ MHSSi 

goakpn CBEATEALN  NOHME XVINAH uekSaa gik Bră pier” XSnaii 

Xpisk B£Ă BHCT. H uekSaa enar. | n wpSanaa Sc. H HA Năti 

acaat BEA Akeg acântu atmâe Î BAciAle REA adMali, Hi rpama 

irunutpRă H ASMHTpS geguix aka H aăai | MupS Bopnik. 

i ÎRAWKO NOT. WT ERAOTEUH H rHHE pakOTE apmaniSă n Mnosu 

BoAEpi KOTOpIH HE es nHeani 3A£ | Bh Kra CTE. CE NA Ad: 

“ 
Li
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ACX cbat remi BoakpunS regomi NhTpanikWwă Cer, tao Aa 
MY ECT CEAC EpATA ch€ BE XOTApoM | n cac Bacu Reinii WânS 
ABAHH Î Bu WXaB ciiogoâi i auSkom î npkenSusrom n HE Wr- 
ROPORAO HenoRoAERiM nopismo pregati | eee SEO H CREA TEAln 
noeragabnă remi Snan nana krainii ARoguik i Snan Biepa 
că aoPăber i ana gaaAya Bă gicr. | nai (rupt) eră cnar. 
XSnaii (rupi) ară ceroă. i Shan paaTya ară Komic i AY na 
TEPCE BEA UE. i XVnat KOETANAili Beâ mwver. un HE diepa Beaikii 
ACP. H HANHCAL 43 AENBAAT AWP. Rh TpaAY ESKSpeipin Meud RH. 
î Ai n WT7 aAamta AAA Hăk RA cere nucanie "reRSupiâi Ak- 
TWA BART FĂȘA 4 WT poMACTEA XEBA “FățRe, 

Cu mila lui Dumnezeu, lo Alexandru Voevod 
şi Domn a toata țara Rumaâneasca, fiul marelui şi 
prea bunului şi milostivului lo Radul Voevod, da 
Domnia mea aceasta poruncă a Domnii mele boia- 
rului Domniei mele lui Patraşco postelnicul şi cu fi 
sai, câţi Dumnezeu i-a daruit, pentruea sa-i fie satul 
Vrata din județul Mehedinţi, tot satul cu tot ho- 
tarul, din câmp şi din pădure şi din apă şi din uscat 
Şi Cu. vecinii Și din siliştea satului depretulindeni 
vericâl se va alege din hotar până în hotar; şi 
vecinii să se ştie anume: Dragoe fiul lui Cioplea şi 
cu fiii şi Stan şi fratesău Boia fiii lui Bratonie și 
Patru al lui Ivan şi Ilie al lui lauciul şi Vladul şi 
Draghin şi Radul și Ion şi Oprea și Raşea al lui 
Boia şi cu fiii lor și Stan cu frate său, fiii !ui loan 
si alti vecini câţi se vor gași de moştenire. diu.sat 
din Vrata mai sus scris, penirucă a cumpărat bo- 
ierul Domniei mele Patraşco postelnicul acel sat 
Vrata cu tot hotarul şi cu toți vecinii Şi cu tot ve.-. 
nitul de la Manole fiiul lui Patru Buzatul din sat 
din Mori cu 100 galbeni, aspri gata. Şi a vândut 
Manole satul Vrata de buna voia lui far de nici 0 
sâlnicie, încă în țara Moldovei în zilele părintelui 
Domniei mele lo Radul Voevod în oraş la Hârlău, 
şi am vazut Domnia mea şi zapisul lui Manole de
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vânzare cu multi boiari mărturie anume jup. Ne- 
«ula fost mare vistier și jup. Hrizea nare vistier 

şi Necula spătar şi Trufanda post. şi jup. Aslan 

mare vornic al țarii de jos şi Vasilie mare armaș 

şi Grama jilnicerul şi Dumitru Vornicul Zemţea şi 

Aldimiru vornic şi Ivaşco post. din Baloteşti şi 

Ghinea Racotă Armașul şi mulţi boiari, cari nu sunt 

scriși: aici în cartea aceasta. Pentru aceasta am dat 

Domnia mea boiărului Domniei mele Pătraşcu pos- 

telnie ca să-i fie lui salul Vrata cu tot holarul și 

cu. toți vecinii moşie de moștenire şi ohabă fiilor şi 

nepoților şi strănepoţilor şi de câtre nimeni necla- 

tită dupa porunca Domniei mele. lată, deci, şi măr- 

turii punem Domnia mea : jup. Papa mare vornic 

şi jup. Fiera mare log. şi jup. Vladul mare vistier, 

jupânu (Nicola?) mare spătar, jupân (Vartolomei?) mare 

stolnic şi jup. Bratul mare comis şi jup.: Gherghe 

mare paharnic și jup. Costandin 'mare postelnic şi 

Ispr. Fiera mare log. şi am scris eu Lăpădat log. 

în orâşul Bucureşti, luna Iunie 10 zile şi dela A- 

dam pănă acum lu aceasta scrisoare, anii: curgători 

în anul 71133 iar de la Naşterea! lui Hristos 1625. 

Monograma cu roş. Pecetea aplicată, căzută. Este 

semnătura proprie a Domnului. 

Ea CLXVI 

1136 April 11 Bucureşti. Matei Vodă dă volnicie popii Ini Tato- 

mir din Somor ca să scoaţă de la satenii fugiţi din acel sat 12 ughi 

şi alți 8 ughi de pre talerile lor, caci nu şi-au plălit mierea şi ta- 

lerul. 

(Muzenil Gorjului). 

+ Aatreite "Bis Iv mario! Barapăt 0râSA, n res 

Aaa fit cin no&ea'kuie Fe&mn (Cu “mila lui 'Dumne- 

zeu lo 'Mătei Basarab Voevod şi Domn da Domnia 

mea această poruncă a Domuiei mele) acestui | preot 

anum(e) popla) Tatomir carele au lacuit în sat în 

Surete şi Izvoude VI. 
13
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Somor, ca să fie voluic cu Castă |carte a Domnii 
-meal(e) şi cu sluga domniei meale noum (anume) 
„(oc liber) de să umble | să caute pre sâteani ot 
„Somor orunde va afla în ţara Domnii wmeal(e) au în 
„Sat domnescu | au în sat boerescu au în caâlugărescu 
au la slobozie au la oraşe tot să apuc cu asta; 
carte a Domuii mealie) să plateasca ug. 12 şi dei 

„pre talerilțe) lor ce le au fost partea + ug. &, însa 
far. de cam(ă)ta banilor, că aceşti bani iau luat cu ca- 
„m(ă)tă şi | un bou, pentru că au venit popa Tato- 

mir naintea Domnii meal(e) în divan de sau | jaluit 
şi au spus cum i sau luat aceşti bani ce scriu mai 

„sus tot peutru partea | satului Somorul de miiare 
şi de taler, că au fugit din sat de nau vrul săş 
„plă | ieasca partea de miiare şi talerile tau pră: 
„dat slugile Domnii meal(e) pre pop Talomir pen- 
tru dajdea .săleanilor, din Şomor.  Dereptu 'aceaia 
Domnia mea ! mam milostivit de iam facul astă 
„carte sâi apuc săi plăteasca săi traga) sa le ia 
bucate păn | va împlea pretul acestor bani. Așijde- 
„rea şi tu toană com. în Gas ce vei vedea | cartea 
Domnii meal(e) iar tu să cauţi să dai boul popei 
lu Tatomir carele) lai | luat pentra talerul. Somo- 
rului, mai muliz: să 'nul mai învalueşti nic să mai | 
vie şi adoaoară cu jalba la Domnia mea, că apoi 
bine să ştii că mare scrba | ver(i) pelreat de cătră 
Domnia mea. Aşijderea şi voi toate slugile Domnii 

_meale | oricarii de c(e) slujbe veţ îmbla, în vream(e) 
„ce vel vedea asta carte a Domnii meal(e), iar voi: 
Joarie să aveţ a va fer(i) de, popa "Tatomir şi de 
jbucatele iui să nu i să trag(â) | bucătel(e) pentru 
„alti dajni& ce vor (fi) fugiţ(i), ce .bun pat sai datți) 
ca lam ertat Domnia mea | sa naib(ă) nimea ni o 
„treab cu dinsul, iar cine să va ispiti al mai învalui 
bine | să ştie ca mare urgie vă petreat de 'catră 
„Domnia miea, Hako Aâ bcr n ne am pei fcâmu, | 
„Muc 5 Bviivpepi menă ani ai afin Ar 4âpâă (intr'alt chip 
a e re Sai tati pute 

Pe a aa arie ii
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să nu fie şi însumi Domnia mea a zis, scris. în 

Bucureşti, luna Aprilie 11 zile, în anui 7146). 

Monograma raşie mită. Pecete mică, octagonă cu luş 

roş puţin citeaţă. Este semnătura! proprie a Domnului. 

| CLAVIL 

, 7147 Out. 18 Bucureşti. Matei Vudă Basatab întăreşte lui Oan- 

cea fiul Dintei din Cornu jud. Prahova și altora stapânire pestă păr- 

tile lor de moşie din Cornu şi să fie in pace şi liberi de verinie de 

către Constautio mare pasteinie Cantacuzino ginerile lui Rudul Vodă 

„Serban, şi de către tot neamul lui. - 2 

(Muzeul Gorjului). . 
: 

- 

++ Matia Bit Îw MaTeto. BOsBOAA HI PEN: RECUH 'BEAAE 

VW pă Baa incKoe ERHSE BRFAHRArO H Np'kASEpAre CTApare NOKoH- 

“puwai$ Iw Hacapaă BROEROAA AABaT - reg cit MQOREASHIE PEROAMH 

dbaemani aAie | wr ceao WT Bopu5 WT COACTRW Npay. bataie 

„avatiueă. ciib aiiiren cz€ Euogn€. n zacpk cnc ciioRu€ n KOpA E ch€ 

“eneRut H ASMoTz che cHORHE. H muritai că ciioRnf. H erai 

_POrBETES ChE CHORHC. H BORPHUR | CRC choRne. H ROmkoaku: che 

ienogue, n ASMnTp3â ch cHOEHE n “BORA” che cfogue n cn nik 

NORH EFHUHMI BPI DPHUSCTHT. aka Ad Îmi EcT Wân$5 KOpHS 

:feauc” Hugue Aan Sa WunS WT noAE-H w WSA HWT BOA H 

“Av npsa | BRCOM XOTApOA WT "WOcRSAE Bape FANK CE:XTET H3- 

“Rpar. Ad BAT WT ChĂA HA NEA, OV MBA -H CBOGOAHH 34 BE- 

"mi WHU H cfioRn HX. Hi eat BCE AFACEBE SĂ Wwânh WT ROGHS WT- 

KA NOĂTEHHOM  IpâRHTEA. râgoau Snaii Botranaui | REAHKOU 

07. 357 MOKOHHHOM- HIEpEAH ROEBOAA N WR COR Ho H 

“wwrRb CARA WOpSANHS HM WT HBO: saăToBanit Aa ti? UMAT 

"ge ku NONE CÎH giipeănn Henri APAIE WT KOGHS wHu ce 

: e9m -EHÂ San0ăiă Ha WY np'EAE EpkM Ha tan | rpsă "nout 

- CEprE "A KR'TApISĂ -WT ubannei -cbt wâns cnc BIG. Ă KRĂA ET 

:Biw Bh AHIE NOKOHHNAE LUEPEAH ROEBOA, d vâR$ em8 AccTruruSĂ 

"dm că BAKOHA i Ch€ AiganSă repe eST NOEpATHĂ ERBeHX "ăengin 

- vigreă ABKATAPIĂ Hă 844, | HU ghânmaai CP Wilită enc Reunin 

-W'P_ KROBRS. NOUTO paai :EcT EHĂ UIEȘSAB: ROEEOA, NOROAEH” 1AKO% 

ser uma.- rERo îm$' WwânS NOAAR ebe CEAO xoânSă n wr are n 

““Bacâ WT Had, PENA CH ZAAHA, NOTOM KA ET SHĂ 84 AHiE 

«Mă pÎHĂ BROEBOĂA, “elit cHMEWH | BOEBOAĂ BBCAEA, "UIEPEAN KOEROAA.
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d Tensu ceakuu WT tofnS Ru. peănn un HERSnogaă ce cSf 34 
EtâNie WR TAEpIHĂ ROEROAA 34 Si ÎN H CnTEOpIA HM cST7 Knuf 
34 HeKSNORANIE HA pSka: HA HSpeueT KakO ECT BHĂ HORUU rnkH 
d NOTOM KOTAA ter BHa Hi BA Anie regi, a n9ăTeNHwWAt npa- 
gireă remi mSnau RofranAin să nocr. Wu ter Săariă no 
Ten3H VĂRUI WT KOÂNS Ritiu peuHH paAi HORUIH UTo cT Biă 
Rh3EPATIĂ TIETOM CH NSKoHHHAr UIEPEAH ROEEWAA | regreă azka- 
TApIOĂ tao Aa ÎX keănSer, n npinAcT npea fegomi S Reaiaii 
AiBan, “Pepe chnpkuttt Sa AHuS H cuie np'bui Kocranain tă 
SET. KaKO Tek ACNpH uTro ccm GĂ MEHTHNĂ IDEBRAH  EOEROA, 
TEBCER Askarapiă Her BHă Hoâuji | rânxin “UIEpEanoe ROEEWA A. 
WT PER. HE 6CT BIA WT7 noAbAîne Xvnaniueg ero canuă wr 
Hâ4, MFpamca PENA EAHHA. H3&AAIA cer „KocTaHAiN BEA. noer. 
NBEA, regomi 8 Aitan n XpicoRyă epEanwă EOEROA, 34 nokSuaenie 
WT HaA | refre ABK&TApIRA. Ă ceabuiu wr Bopu$ WHH nAakaă. ce 
ST S AikaN KAko WHu H'ReT Biă NpOAaRaan Rein poems TphK Cepreă. 
AAKATApIRĂ 4 HAS scr Buă TRY BAA0XIAH Che wunS che BAC. Hz 
HM CET UHNHĂ UiEpăan EOEBWAA CHAWCT. | max Ez rom „rERmi 
ERM PAEAGĂ i CSAICOM. no npak i no saxon BAI cnc aackai 
ucrurumi. NgaRiTeaii romi. u CAM AdA TCRAMU. WBEMAI AI Ait 
WTP KOpHS Sakoti i meriaui no PABaulE rEnku. Tepe cST sapat 
“CRC ALIA | MH HK HA cTa upta3 3 BSKSpetui xpam ci AMu- 
TpÎE KARO _ECT BHĂ TARMO Sa4o%iAu, a NOToM un nokaer 8% 
METNSA: cr. Hokuji „HSYTEHHOM  upătiTea remi giwnic Bacu 
NâSăA, acupu +ă Hokui rwr | wr NpEA, FeRMi WP AiBaN.H cRS- 
(nos)gaa ce cr aa &cănanie wnHn n cHoBn HA H CXe CRARAy Wăna 
HM, WTRZ X$Snau „Boeranain BEA NCP, U BRZBIMAA ECT RACUL 
aEnpiu WT pPSRaAH HX.H cBORCAHA HX.ECT Aa cc7 ukkos uâzui 
$ Miăno n cRokoani |. cae WTBĂGCTEA HM BA Rkku. n H3RaA ia 
HX ec u (5 XpicoRSa . nokonuuar „WIEDEAN BROEROAA, TO 34 N0K8- 
NFNIE CAC KHHORAI Al He H Biai es:  nenpanniă „Hă. BAFTRS 
CASra : regamu. CPâNURA_ B'Trepii nor, cere Paai „|; AaAcyX x 
TCBCAUH, Wanue i daspea i KopAEB i aSmorza n XuTirau i CTAN 
TEr&cTeS. i BoRypiu n ROukoa'ku, u ASmirp3 i Bona, RO Aa CT. HM WănS AhAiuS i Ba WX4E Hi, CHORiM î BNSKoAM inp'ka- HSuerom$ | n Aa ter 5 Mipno un CECESA HU: wHn u CHORI "HM, 3a Btonie WTRzZ NOYTEINOM npakirea rcaai xSnau | Koceranaiu ara
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nocT. i (UKm enogi €ro i He WPROPO HenokoakBiM nopismo regi, 

ce n cREATEAii NOCTABAkIBA | FEROAUĂ, 2SNan SEwWAOCIE RSA BAH 
Kpanegckin H San Ypi3a BEA Akop n *Snan lanropie Eta awr, 

i mSnan paASA BEA BHeT. H ASNaH NBEAA BEA CNAT. H ESGHNKA Bta 
KAKĂ. N Băciale BEA CTOA H păAA MHYaaua Rea RomucS | n BSuina 
BEA MEX. i KOCPAHAIH BEA MocT. H he. rairopie Reaiki awr. Hanicak 
A3 AENBAAT ACP. EA Hă CTOA PpAAV ESRVpetu. MEUA wp. Hi Ani 
n % aAama A0 Huk reunie akrom Ba AET apa. 

Cu mila lui Dumnezeu, lo Matei Voevod şi 
Domn a toată țara Rumâneasca, nepotul marelui şi 
prea bunului, bătrânului, răposalului lo Basarab 
Voevod dă Domnia mea această poruncă a Dom- 
pici mele acestor oameni din sat din Cornu din 
jud. Prahova, anume, lui Oancea fiul Dintei cu fii 

sai şi Jilian cu fii sai și Stan Gogâsteu cu fiii sai 

şi Bovrieiu cu fii săi şi Voiculeci cu fii săi și lui 

Dumitru cu fii sâi și Voica cu fii sâi şi cu fii lor 

câți le va da Dumnezeu pentru ca să le fie moşie 

în Cornu îusă părţile de moşie, din câmn și din 

pădure şi din apă şi de peste toate hotarele, de- 

pretutindeni vericâl se va alege, să fie de acum 

înainte în pace şi liberi de vecinie, ei şi fiii lor şi 

cu toate păriile lor ce moşie din Cornu de catre 

cinstitul dregător al Domniei mele jup. Costantin 

mare postelnic, ginerile rănosatului Şerban Voda şi 

de catre fii săi şi de câtre tot neamul sau, de la 

nimeni să n'aibă bănuiala în veci pentru că aceşti 

mai sus ziși, numiţi oameni din Cornu ei s'au fost 

zalogit mai nainte vreme la un Grec anume Ghe.- 

+ghe Lăcalariul din Calineşti cu moșie cu lot. lar 

câud a fost în zilele răposatului Şerban Vodă 

Domnia lui a ajuns cu legea şi cu divanul şi a în- 

tors toţi. asprii lui Georghe Lacatariul învapoi $i a 

luat moşia cu vecini din. Cornu, pentru că a fost 

Serbat” Voda mai volnie de oarece a avut Domnia 

lui moşie alături cu satul Cornu şi din sus şi din
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! jos de la Doamna sa Elena. Apoi când a fost în 
; zilele lui Gavril Voevod fiul lui Simeon Voevod în 
| urma lui Şerban Voevod, acei săteni din Cornu, 
mai sus zişi, s-au răscumpărat. de.. vecinie de_către 

i Gavril Voevod cu ughi 150 și li s'a facut carle de 
' răscumpărare la mâna lor, zicând că au fost bani 
„domneşti. lar, apoi când a fost acum în zilele Dom- 
piei mele, cinstitul dregător al Domniei mele, jup: 
Constantin mare postelnic a apucat pe acei oameni 
din :Cornu: mai sus zişi de banii ce au fost întors 
socrul său râp. Şerban Voevod lui Gherghe Laca- 
tariul pentru ca să-i facă vecini şi a venit îanaintea . 
Domniei mele în. marele divan şi se părau de faţă; 
şi aşa pâra Custantin marele postelnic, câ acei as- 
pri ce a fost aruacat Șerban Voevod lui Gherghe: 
Laăcatariul wau fost bani “domneşti ai lui Şerban 
Voevod din domnie, ci au fost de pe. moșiile. jupa- 
niței sale Elena şi de la mama ei Doamna Elena ; 
a seos Costantin mare postelnic inaintea Domniei 
mele în divan şi brisovul lui Şerban Voevod de cum- 
parătură de la Gherghe Lacatariul ; iar satenii din 
:Cornu s'au plâns în divan. că ei n'au fost vânduli 
vecini acelui Grec Gherghe Lăcătariul, : ci au fost 

|nume zălogiţi cu moşie cu tot; însa le-a făcut Şer- 
an Voda sâlnicie. La: aceasta, Domnia mea am că- 

ulat și. am judecat. după dreptate şi dupa legea dum- 
vezziască cu toți cinstiţi dregatori ai Domniei mele: 
şi am dat Domnia mea acestor oameni din Cornu 
lege 12 boeri pe răvaşe doinneşti, şi au jurat. cu. 
sufletele Tor în sfânta biserică, în Bucureşti, hramul 
sf. Dimitrie, ca au fost numai zalogiţi, iar, apoi ei 
după juramânt au aruncat banii cinstitului dregător 
al Domnici mele mai sus scris înapoi, aspri 30000. 
bani gata -dinaintea Domnii mele din divan și s'au 
răscumpărat de vecinie ei și fii lor şi cu toata mo- 
şia' lor de către jup. Costantin mare post. și a luat 
toți asprii div mânile lor şi i-a liberat ca sa fie
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oameni îu pace şi liberi cu moșia lor în veri. Şi 

i-au scos și din hrisovul răp. Şerban Voevod cel de 

cumpărătura cu chinovar 14 nume şia fost. isprav-: 

nic la jurământ sluga Domnii mele Stanciul al II-lea 

portar. Pentru aceasta am dat Domnia mea lui 

Oancea şi lui Florea şi lui Cordea şi lui Lumot şi 

Jitian şi Stan Gogâsteu şi Bovric şi Voiculeci şi 

Dumitru şi Voicai pentru ca să le fie moşie de 

moştenire şi ohabaă lor, fiilor şi nepoților şi stră- 

nepoților şi sa fie în pace şi liberi ei şi fiii lor de 

vecinie de catre cinstitul dregător al Domniei mele 

jup. Constantin mare postelnic și de către fii lui şi 

de catre nimeni neclătite după porunca Domniei 

mele. lată şi mărturii punem Domnia mea: jup. 

Peodosie marele Ban al Craiovei şi jup. Hrizea mare 

Vornic și Jup. Gligorie mare log. și jup. Radul mare 

vistier şi jup. Preda mure spăt. şi Buzinca mare clucer 

şi Vasilie mare stolnie şi Radul Mihalcea mare co- 

mis și Vucina mare Paharnic şi Constanlin mate 

postelnic şi ispravnic Gligorie mare lvg. şi am Scris 

eu Lăpădat lvg. în oraşul Bucureşti, luna Octombre 

18 zile, şi de la Adam pănă acut cursul anilor, în 

anul 7147. 

Monograma cu roş. Pecetea căzută. Este semnătura 

proprie a Domnului. 
? 

CLXĂVIIL | 

1441 (Fără lună şi zi) Bucureşti, „Matei Vodă întăreşte lui 

Barbul căpitanul din Poiana (Gorj) stăpânire peste o grădină cu vie 

in Bucureşti. de cumpărătură cu l5 ughi; de la Stoian Şi fiul aces- 

tuia dărăbanti. 
o 

(Din Muzeul Gorjului). 

+ Marine Bir lu Mamere Bacapan BoEROAA Fel 

BCN EMA WYPTPPWBAANIHCKOE. AAEAT regmn cie NoBeA'k- 

ie | rEgau nouTennwm H grkphuw Boarkpnn rEBMu xSnani 

anu ( nora O că (ropxnâ) n che ciiogne t4H- 
RapeSă K 

- 

EAHA BPETOTPAAY ChC 

me | Bin  AApoBAX TAROM Ad AhECT
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493H Sat $ Bapomn regmn 8 ESkSpriin S makanaw kasu- 

wkcka Ha | roprafi HoAak  BpaTorpaAy BOTEB H 'TOaArpoE. 
NONE CiE RHIUIDEUNA &pwTOrpaa, Bhao cc cTreraiiet na cin 

E MAK | CTOIaH cATPROpHAa EcT WHH ch€ pSKH HM. 'Tâ KZAA 

ecr HH'k Ex AHH regmu a croran H cac chin croran Abg- 
Batuii | wHn npiiac Ha uoyrennaii n B'kpuniwm Boa'kpin re- 
EMH EapESă KANT 84 CROHM AOBDOROAL BE3 Hi EAHa CEAOCT 

Tepe ec popă | cie Ep'TOrpa AY chec 403H Bimuenic 3a Si 
ei acnpu ro, H EIBĂGĂ cTotaN ABpBaH(USA) n câin croran 
Bic HWEUM TOTOEH Eh pSKH | HM B2 A0mo noiirenar npa- 
gHTealu rima Snan Xpu3en Reă ABop np'ba ef, u Ip A4- 
AĂ €TOHAH H cHh €PO CTOrAN AhpBanuţi | cie Biui priiHa Eph- 
TOTpAAV CRC 403h (WHH 84 cROHM  AOBpOROAIO BE3 Hi EAHa 
CEAOCT Chc OV3HăNi€ BcaX Hopvpeie na Ha Mefrauiom (5. wz 

| Kphcra mecro n (9 np'ka rca. u RHA'RXOA rcemu u 
Banic 384 upoaanie no cie Biugeunie EDKTOPpAAV cae A403i 
WD pSka | cTorati AhpBAN Î A CĂ £r0 CToraH Che AHoSH Ro- 
a“kyi BEAHUb H daau Hanicani $ 3anic manu nat 'Tewaocie 
BEA Ban | Kpaateckii i han Xpi3a BEA  ABOp H nân rauropie 
BEA 407 H HâN  PAAyA BEA BICT. H Nan NPEAa BEA char. 
H  Hâti BS3HEA BEA Kalu H nan KOCTAHAHN | BEA hoc”, 
H an: gacâaki Big geă crea n nan PAAVA Eta Kom. Hu 
HâH  COKCA BEA CTOA. H MAH RVUNA BEA NEF. H han Apz: 
PS BEA cASX. n nat Aparoatnp | bea ApMaui H Man Av- 
MiTp Bea ni, H nau uepuar BEA Hop, HU Hâi AÎHKVA 
1 Sas coc Bea uidapi. n xvnan murpk ci Bea 
MIT. H  BapEVA BIR REA MEX. H HHua | Bi Beă fi cima 
sie &r. Bicr. n riwpaia Kanir. i 6SH'& 7. gicr, n Sapu- 
We Hzcrvpra BT. 49. n IMap(ackiea) neţ. n repre pieri 
KOCTAnAiH ET. nocT.| H igauiko ar, NOT, H Aapko 40f. H 
Wiepăati  a0i. i (5 Atca paaya or. n nerpk nau. n 
dapkamu paAYa kzniv. n i ezakni rin'k | cayae. n (9 mat 
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NIZ PAAYyA RAE. î AvmiTpaulko Kat, 0 crimrkui,  takoe 

au (rupt) O uknak un usPpv ca. i uz | Eero Apbrer 

aci (0 dbakoto n Bpat Ac .H A0is cav. Î 'TOaAtp cavk 

i AiH'E cnar (rupt) un Kpncrk uauiT, i crap cra P3-u 

gări | als H DBTpV P3HIWHIOSH BAMAVA P8 HN MaHvA R3, 

i AVMHTgv 13. i anApiuo 3 H qmno3 Bc4'kpi (rupt) n 

Apic HE He cr nicatii Sac cie Ba Knir | cel paai 

AdAOX. châi reemu BoAkpoa ÎcEAM0 BApBSAOR FRANT r4kO 

„Ad AMnEET rit EDhTOTpaAy CRC a0aji Auz d'ale i Bt WXa4E 

Hi cfiozom ju Riivom i npkenSurrom n He (Doi kAn He 

nokoAkBiMo  Mopi3AM0 rcRMH ce OVEO H cREATEAII reg au 

“mafi | Tewaocie BEA Ban i Dan XpI3A BEA AEOp. H IâH Fah= 

ropie Rea Acf. H .NaH DaAvA BEA BICT, H MAH IpEAd BEA 

“CNăT. H NaH BS32HKA BEA KARU | H Wadi -COKOA REA CTOA. H 

„NAN DAAVA BEA KOM. Îi NâN BVUEHA BEA [EX H Mă KOCTAN= 

mii ea nocm, H HE. na ranropie Bea 49. H Hanicak 43| 

eWape 49 Ba HaCTOA păzi OY BVRVpELI AMCIA (loc liber) 

afin O aqama zar F3pM3. 

| Cu mila lui Dumnezeu, lo Malei Basarab Voe- 

vod şi Domn a toată ţara Românească, da Domnia 

mea aceaslă poruncă a Domniei mele cinstitului și 

credinciosului boier al Domnici mele jup. Barbul 

capitan din Poiana din. județul (Gorj) şi cu fii sai 

câţi i-a dăruit Dumnezeu, penlru cu să-i fie o gră- 

dină cu vie aici în oraşul Domnii mele în Bucureşti 

mahalaua calicească lu Gorgan, alaluri de grâdina 

Bolei şi a lui. Toader, penlru că aceaslă mai sus 

zisa gradina a fust a lui Stoian şi a fiului său, tot 

Stoian facuta cu mânile lor; şi câud a lost acum 

“în zilele Domniei mele, Stoian, darabantii, au venit 

la cinstitul şi credinciosul :boerul Dumniei mele Bar- 

bul «ăvilavul de a lor bună voie, far de nici o sâl: 

nicie şi au vândut aceasla gradina cu vie mai Sus 

AS aş 
Oac aBrălil *
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scrisă cu 15 ughi, aspri gata. şi au luat Stoian da- 
răbanţul şi fiul său Stoian toţi bavii gala în mâ- 
nuie lor în casa cinstitului dregălor al Domnii mele. 
jup. Hrizea mare vornic inaintea lui. Si au van- 
dut Stoian și fiul său Stoian darabantii această mai 
sus zisă grădină cu vie de a lor bună voe fară de 
ni. 0 sâlnicie cu știrea a tot ncumului lor şi a 
megizşilor dimprejurul locului și dinaintea Domnii 
mele. Şi am vazut' Domnia mea şi zapis de vânzare. 
pe aceasta mai sus zisă grădină cu vie de la mâ- 
nule lui Sloian darăbanțul si a fiului sau Sloiau cu 
multi boeri mari și mici scriși în zapis anume: pan 
Teodosie mare Ban al Craiovei, şi pap Hrizea mare 
vornic şi pan Gligorie mare lvg. și pen Radul mare 
vist. şi pan Preda mare spalar şi pan Buzinca mare: 
clucer şi pan Costantin mare postelnic şi pan Va- 
salachi fost mare stoluie și pan Radul mare comis 
ŞI pun Socol mare slol. şi pan Vuccna mare pa-- 
harnic şi pan Draguşin mare slujer şi pan Drago- 
mir mare a'maş şi pan Dumitru mare pilar şi pan 
Cernat mare portar și pan Diicul şi jup. Stroe 
mare sufar şi jup. Mitrea fost mare pilar şi Barbul 
fost mare paharnic şi Niţa fost mare agă şi Sima 
fost al 2 leu vist. şi Ghiorma câpit. şi Bunea al 2-lea 
vistier şi Udriște  Nasturel al 2-lea log. şi... 
paharnic, Gherghe vist. şi Costantin al II-lea pos-: 
teloie şi Ivan al 2-lea postelnic şi Marcu log. şi: 
Şerban log. şi din Desa Radul log. şi Petrea clucer 
şi din Farcaş Radul căpii. şi din Valeni Ghinea slu- 
jerul şi din Pimniţa Radul. clucerul şi Dumitraşco. 
clucerul, din Spineni Iacov clucer (rupt) din Ceplea: 
şi Patru slujerul şi fiu-sau Dragoi log. din Falcoii 
şi Bran los. şi Loiz slujer şi Toader slujei: și Mâinea : 
spătar (rupt) şi. Cârstea capit şi Stan bătrânul luz. 
și Vasilie și Patru luz şi lon Iuz şi Vladul uz şi: 
Mauul luz și Dumitru luz şi Andrino luz şi mulţi; 
boeri (rupt) şi oameiii cari nu suat Scrişi aici, în: 

2 
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această carte. Penlru aceasta am dat Domnia mea' 

boiarului Dowmuii mele, Burbul capit ca sa-i fie a- 

ceastă grădină cu vie moşie de moştenire şi ohabaă 

lui, Gilor şi nepoților şi stanepoţilor și de catre ni- 

meni neclatila după porunca Domniei mele. lată, 

deci, şi marturiile Domniei mele: Pan Teodosie 

mare Ban şi pan Hrizea mare vornic şi pan Gli- 

_gorie mare log. şi pan ladul mare visit. şi pan 

Preda mare spatar şi pan Buzinca mare clucer şi 

pan Socol mare stolnic şi pan Radul mare comis şi 

paun Vucena mare paharnic .şi pan Costantin mare 

postelnic şi Ispr. pan Gligorie mare log. şi am scris 

cu Soare log. în oraşul de reşedinţa în Bucureşti, 

luna (loc liber) zile şi de la Adam în anul 7147. 

CLXIX 

1152 Mai 10 Târgovişte, Matei Vodă întărește mai multor 

Jceuitori din Negomir (Meh.) stapânire peste trei părţi din acel sat. 

(Muzeul Gorjului). 

+ Alatrier Eieo Iw “Mamen RaEpac BOEROAA 1 TAHZ. 

RaCOON BEaAc WYIEPPWZAAXIHCROE AABAT rcAgmMH  ciu nota" 

ua cca G Hibroanpn.    
pir TCABAN, WBEMSH Mean ACI. 

WwT CBACTEW AEK. NCHAI TvAvpS ciiz Crmafiuroacâ ca€ BpaTin 

d a wunz | îl GTwuzzE EpaTvacR n Paaya ASnSawe. îi 

Hazpasă Bzpioc. n Aanog. ni cae BpaTină. H cac chiozH HA 

canună Bz AăcT. AO Ad ET um. cea Hkrwmupin. WB4u 

DD npea Rac CEAO. TpH ACT, OT WAT SM. HOT 

RUA. KE AWT CEAAANIU | ceAWE H WT. NORZC XOTAPOAL. Îl X9- 

mapoae, H aemk3u ceaog Ad ce BHâfT. W Sera XorapBaog Hi4 

ArEA. no MaTaă XOTapSA08. Avgu 8 rpSioă HucTOpWB. HU 

name A9pH 5 came S Aava 8pconu B2 PAdR NOEHHACA îi 

Acpu 5 maxSă | cac petuumâ. H AO MATEA Spconu. H AMăTKA - 

ua Aa. A0pH $ wazpulia HBROpO AWE. H KSăauk Acpn $ 

NEpDEH RSuKSAwWB. H HA RHHOPPAAA XOLLOASB. H WT Se apSaa. 

$ Mama AdASA0E. TAX Grama KopESAwE A0pH aBava |
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“TAZRANWE, 110 KSamSanue. max KSam'k. Acph $ BHHorpaay. 
„zaprauuzuiiaop. u nak Sam Aopu 8 BHHOTBAAY BZA4pH4wp, 
H 19 KSame Acpu 8 nuckBă 'rouiu, nu ACA Ho nHckSA 'Touin 
Mat 40 Baak korapBawa Kao ec auui rue | Banex cr of 
ceă &romnpin. Baa cr Hai crapa u pata A'Rains, & na 
Akaih Hâ epuk WT nare npeae Bpkau. & TIPEAHH  Ngounâi 
H CTApH TIADH. A MIOTOA pWAHTEAIH HM WHH ce cST EHA 
HpoAdă Brunn cac Akpino cac Bac | ASnSacă MEX. n Bac 
BHA N9 pasaora ei, Ă NWTOM RZAA CT RHA fipe Ahn La 
EpiA ECEROA, no campar A8nSaca ne. a cuScu Ilpeaă aor. u 
cze mînpam ca Gauna Koma w cr auă Apzkaă ASusă nek, 

| MOCAAHHKA. WHH Ba HEBOAIO H 3a AuficS BHĂ scr caTRO- 
puâ Tor cea Hhromnpin npoaqaă Hukrax nem NpARO BRacnpa= 
waă scr no u&pin ef muțap kai (O unTroara. n ns GOup'k 
AWr 447 | a noca'k no ceerpn ei CâmXiipa n anka Aa 
NORVIMĂ. a Wu bem moraa Aa nokSnu”. Ra 'rom -Ilpeaa 
49. un cae mfupam ca anna aa KzAoTru ADA 4 KO BH= 
ARâ cun, win cer Ană | ERSMoRaă no cin Buuipeunu AR AiB 
cac Akanno cac Bac 34 tăi. ăciipH PUT, N cz Bauuc wT7 
pStamu uk 3a cnSnoBauie cae MHOSH AOBpH  AIOAÎH cREAie- 
TEAiH KOTopI ECT BHA | Ha Şcrpoenra HA. H Ha cta ckSnoganie, 
R&AaratT popireain wBeasu araii wr N'kroaipi. a ro ciioeu 
„ĂANUIACR TApzuzE. Han ns Gronka. n ns Granutea 
10 MEABPATAR Mee | mepe tcT Adă wHH Hokui fad cac 4x80 
Fac Bâc. H EH ECT IOAAVORAA Hă AIpEA cac Â MECTORE. Haz 
Ha ă aero S norana Nhkurâ. a APYT Mecro Ba wEpziuira 
pofzaSacR | koa ASMBpARZ AA EVAN Ha 34 Akai. cei 
Paăi AAA Cai HA TARAN WBEMSN aain & N'kromugu 

BHiupeuni. 14R0% Aa har Apaxaru cea N'kroanpiu wr 
MpES Băc ctâ "pu uacTu | 110 XoTapa n no Bea'ksn Kao ter 
BHUL HE. H Ad tcTH von Ba a Hp. H CROBOAHH 3a acunanie 
cae Aaa & Hkroanpu wrna HHXTO HH cAHa BaHN'ToBa.
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HÎE Aa HE HMAT BA REK HU | HA HU cfioRui HAM. [ONE 

ECT CREAÎTEACEORAĂ IDEA TCARMU.H IacTSpRS cu RBAOTH apa. 

Kako ce cST BHA CKSANBAĂ BHLU PEUHUA APA CZC Wuna cac 

cze corkA Ilpaa awr |u wrkz miupam ca Ganna cat Hoâui 

PUT KAKO ECT EHUI fIHC. Aă ECT Hi a ARAino. H 8 WK4R 

cfiogom. H atom. n npkenSumome BRE. Hi He WTKOPAAO: 

HENOKAEEHM  N0pH340 CARA | CEE H CREALTEAIH MocTA-. 

EUXOM rcBmu. XvinaH HapBSA BEAHRIH Bah KpâaeBekar u-vnau 

ApareAinp BEAHkiu ABOpHuk. H viat Paaya Braukin 40 n 

viat craoe tă guc | u Xyriati Îlpeaa cnâr. n AvamnTpauko 

cToă. paAyA Ko. Hi ApArSUHH BEA MEX, H XVHAH Rwerau- 

Ahn că ns (rupl) n a3 avmirpr „aci Hauncai B2 HacToâ 

rgaăv | rpzaroghiwpi mcua Man î AHH-uH WT aaaaiă Aa%e 40 

uk meinia abkrom . Ba AbT png. 

Cu mila lui Dumnezeu, lo Matei Basarubă Vo-. 

evod şi Domn a toala ţara Românească,- dă Dom- 

pia mea uceastă poruncă a Domniei mele acestor 

oameni. megieşi din sutul.Negomir, judetul Mehedinţi 

anume Tudor fiul lui Stanciu cu fraţii lui de moșie: 

si lui Stoica al Bratului şi lui Radu al Lupului şi 

lui Pârvu. Barbosu şi lui Dan şi cu fraţii lor, şi cu 

fiii lor, câţi Dumnezeu le-a dat, ca să le fie lor sa-- 

tul Negomiru, însa de peste tot satul, trei părți din 

câmp, din padure şi din apă şi din siliştea satului 

şi de pe tot hotarul ; şi hotarul şi semnele satului. 

sa se ştie: Din guru hotarului la deal pe matea 

hotarului pâna în gruiul lui Nistor și pe culme pănă 

în Sleme,; în dealul Ursoaei în capul  poenilor şi 

pâna în lacul cu răchiţele și până în matca Ursoaet 

si matca la deal pănă în obârşia izvoarelor, şi cul- 

mea până în perii Buicului şi la viea hotului şi de- 

aici: drumul până în matea: malului, şi, ogașul Cor- 

bului până în dealul “lui Glavan pe culmulice pe: 

culme pănă în “viile Fărcăşeştilor şi iar culmea până.
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„în viea Valarilor şi pe culme păna în piscul Torii 
şi în jos pe piscul Tocii, iarăşi pâna în valea ho- 
tarului precum s'a zis mai sus, pentru că acest sat 
Xegomirii le-a fost batrâna şi dreapta moştenire de 
la parinţii lor înca de mai nainte vreme, din zilele 
“altor bătrâni Domni. Dupa...acea _pătintii_lor_ Sau 
vândut. vecini cu moşie de moştenire cu tot lui 
Lupu paharnicul (Mehedinţanul) şi uu fost pe sama 
lui. Dar, dupa aceia când a fost în zilele lui Gavril 
“Voevod. dapă moartea Lupului paharoicul, fiul său 
Preda logofătul şi cu maica-sa Elena, pe care a ţi- 
“nut-o Lupul paharni cul țiitoare, ei de nevoie și de 
“Hpsă a facut acest sal Negoimir vânzător, şi mai 
“întăiu au întrebal pe cumnatul sau Mihart clucerul 
:din. Şetoaia și pe Oprea logofatul Zlatar, şi dupa 
aceia pe Soru-sa Zunfira şi Anca să o „cumpere; 
dar ei nau pulut so cumpere) Intre acestea Preda 
Jogofalul şi cu maica-sa Elena, feimeea lui Calota 
arbaşul, când a văzut, aşa, ei.au. „răscumpărat, pe 
aceşti mai sus „oameni cu moşie cu. lot cu. 12000 
aspri, guta, şi. cu zapis la mâna lor de  răscumpă- 
rare cu mulţi oameni buni mărturie, carea au fost la 
tocmeala lor, şi la'aceasta râsz umpârare au pus pe 
păriuții acestor oameni din N-gomirii şi pe fiii lui 
„Danciul Tarâţa, anume : Stoica, Stanciul pe un şterl 
de loc, şi au dat și bani. 4,600, cu camală, cu lot, 
și înca i-au mai daruit. mai denainte cu doaâ lo- 
curi, anume : un loc în-poiana Neniului şi. alt loc 
în obirşia Rogojilului lânga Dumbrava, ca -să le fie 
lor moşie de moştenire. Drept aceea a dat'şi.Dom- 
Dia mea acestor oameni din: Negomirii mai sus zişi 
«ca să aibă a ţiuea satul Negomirii, “de peste . tot 
„satul, trei părti, pe hotarâle şi pe. semnele, cum s'au 
scris mai sus: şi să: fi şi ei în pace:şi liberi de 
vecinălate cu moşia din. Negomiri, de către nimeni 
nici o bânluiala să m'aibă în veci nici ei, nici fecio- 

vii lor pentru că au inărlurisit înaintea: Domniei
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mele și fiul vitreg al lui Calota armaşul, cum s'a 

răscumpărat, aceşti mai sus zişi oameni, cu moşie 

cu tot de la Preda logofătul şi de la mama sa E. 

lena, cu bani gata, după cum sa, scris mai sus, ca 

sa le fie lor de moştenire și ohabă, fiilor, şi bepo- 

ților şi strânepoţilor în veac şi. de câtră nimeni ne- 

elatita dupa porunca: Domniei mele. Iată şi marturii 

a pus Domnia mea: jupân Barbul mare Banul 

Craiovei. şi jupân Dragomir mare vornic, şi jupân 

„Radul mare logofăt şi jupăn Ştroe mare vistiar, ŞI 

jupân Preda mare spălar, și Duwmitraşeo stolvicul 

şi Radul Comisul şi Drâguşia mare paharuic şi ju- 

“pân Costandin. mare post. (rupt) şi eu Dumitru lo- 

„gofatul am scris în oruşu! de reşedinta Târgovişte 

„luna mai 10 zile şi de la Adam pâna acum cursul 

anilor în anul 7152. | 

: Monograma mare cu roş. Este semnătura proprie -a 

Domnului. Iw aere BOEBOAA MacTI BĂI PAHR. Pecetea 

mare aplicată se ceteşte : tac BEXR Iw are 068. 

“RHS IOROHHOA Eacapaa E OVrpotat 714]. ' 

A o CLXXĂ | 

7159 Iunie 20 Târgovişte. Matei Vodă întăreşte lui Socol fost 

mare 'elucer stăpânire peste mai multe moşii anume Fobanii, Ciul- 

niţii, Izvoranii, Târgovişte, Miclăuşeni, Daneşti şi Stoeneşti. 

: . (Mazeul Gorjului). E - 

i -aIzvod dup(â) eartea bătrănului şi răposatului, crești- 

nului. Malhei Băs(ă):ab -Voevod pentru satul Tohanii i pre& 

-ce sau Scoş dup(â) saârbie pre rom(â)oie. . 

+ aagar rtgmn ce noBeaenie reem (Da. Domnia mea 

aceasta poruncă a Domniei mele) ciustitului dirjg(â)- 

torului | Domnii meal(e). jupânului Socol b(i)v v(e)l 

cliuc. şi cu fet(o)rii lui câţ Dumne | zeu i va dărui, 

ea săi fie lui oână în sat în 'Pohani ot.sâd Sak' 

„toal(a) parlea Drag(u)lui armaşul, fe&(o)rul Drag(u) 

„lui postt) den ,Șlatioare., însa de cătra fratii). lui 

Paraschiva ver. i Costandin com(i)s i Neagoe |! 

post. a patra parte .den câmpu den“ pădure . den 

apă. şi den si] lişlea satului. şi den dealul cu. viile 
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şi dă preste tol | hotarul cât sa va aleage, însa far- 
de 7 pogoane de vie îiugrădit(e) ţealină care leaw fostu vândut Dragul armaşul Neculii | neguţ(a)Loriul 
de la oraşul Florii, şi iar far de 5 pogo | ane în- grădile ţealira care leau fostu vândut iar Dragul armașt(ul) | lui lanache negul(â)toriul ” pentruca au cumpărat jupânul Socol | cliu& toata partea Drag(u)- lui arm. cât au avut el în sat în Tohani osebi | dântraceste 12 pogoane ce scriu: mai sus de la Dragul arm. de | replu ban(i) gata ugh(i) 70 un (pre-. tul) aspri 14000; şi seamnel(e) aceştii | o&ne încă să s(e) ştie: în lungu din valea Romazceanilor ce s(e) chiamă valea i Geamenii păn(â) în drumul Bu- 7ăului, și în lat den hotarul Tohani 1 lor, judeg: păn(a) în hotarul Başineștilor şi cu “zapis de vân-. zare | de la mâna lui I(ea)t 7454. Tohanii. Şi iar sa fie | jupânului Socol cliuă ocne în Tohani însă toat(ă) partea lui | Neagoe post. feă(o)rul Drăgului. post. den  Siatioare şi den câmpu | şi den apă şi. den siliștea satului şi den dealul cu viile | şi dă priste tot hotarul cât se. va aleage toat(a) partea. lui | Neagoe post, din munte, însă de câtră . frale- său Paraschiva | vornicul i Costandin posi. şi Dragul armaşul a. patra 1. parte; şi seamnel(e) onei înca sa ste) ştie: în lungu..din valea | Romceanilor'ce sfe)- chiamă valea Geamenii: păn(a) în drumul: Buzăului şi în lat | den hotarul Tohanilor. judet -pan(â) în hotarul: Băşineştilor pen 1] tru ca “au cumpărat. a-. casta oâna de la Neagoe post: den Slatioare :de | reptu ugh(i) 65, aspri gala 13000 și cu zapis-de- la mâna lui :de | vânzare |(ea)t 7155, Și iar-sa fie jupânului Socol cliut. în dea ! lul “Tohanilor '14 po- goane. de vie țealine, însa sa''sle) Ştie :po'| goiul'in. lat: stânjeni 12 și în. lungu' stânjeni 48 pentru | că. au cumpărat aceaste 414 pogoane de vie “ţealină de- la Para | schiva: vor(nicul) fe&(ojrul--Dragului “post. de la Slatioare: derept'-aspri. 4200 | Şi cu :zapis de-
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la mâna lui de vânzare I(ea)t 7155. “Tohanii. Şi | 
iar au cumpăral jupânul Socol eliut în dealul Toha-" 

nilor | 10 pogoane de vie tealină, însă pogonul în 

lat stânjăni 12 | şi în lungu stânjani 48 de la Cos- 

landin com(i)stul) fe&(o)rul Drag(u) | lui post. den 

- Siatioare dereptu aspri 3600 cu zapis lea)t 7154 | 

Ciulinit(a). Şi iar sa fie jupânului Socol cliut în sat 

în Ciulinit(ă) i un vad de moară în apa Ialomiţii care 

sa citeaşte moara mânăstirii de la Vaideei şi cu 

13 stj. de o&nă | în sat în Ciulniţia) den oâna den 

mijloc den câmpu den pădure den | apă şi den si- 

Jişte satului şi de prest(6) tot hotarul pen | trucă 

au cumpărat de la Stan Obrocea şi de la feăto)rii 

Jui Staneiul | i Dobrica i Voico den Ciulnit(a) derept 

aspri 920 şi cu , vadul de moară, iar alţii nimeni 

treab(â) n'au avut fâr de cât nu | mai cei ci au 

vândut, carii sâutu mai sus ziş(i) şi cu zapis I(ea)t 

1154. | Ciulnit(a). Şi iar sa fie jupânului Socol v(e)l 

elu&. în sat în | Ciulniţ(a) 10 sij. de otnă den o&na 

dev mijloc den ! câmpu şi den pădure şi den apă 

şi den siliştea satului | şi dă prist(e) tot hotarul cât 

sa va aleage pentrucă au cumpărat ju ! pânul So- 

col cliu& de la Slan Obrocea şi de la fe&(o)rii lui, 

Stanciul ! i Dobrica i Voico dereptu aspri 4500 cu 

zapis llea)t 7155 | Ciulinit(a). Şi iar să fie jupânului 

Socol cliuă în satul Ciu | linița 5 sij. de ocnă den 

ocină den mijloc den câm | pu şi den padure şi den 

apă şi den siliştea satului şi dă prest(e) | tot ho- 

tarul şi dela Danciul cliut, den Doicești derept as-. 

pri 35,000 lcare iau fostu şi lui de cumpărătoare 

de la Micşan diu Ciuliuit(a) | şi cu zapis I(ea)t 7147. 

Cialiniț(a). Şi iar să fie ju! pânulul Socol eliuc. ocnă 

în Ciulinil(a) den o&na de sus ca | re să zit(e) Ba- 

jăştii toata partea lui - Drag(o)mir Sprintinul | însă 

sij. 15 şi cu o vie în deal şi cu toal(â) curtea | 

cât au tinut şi Dragomir den câmpu den pădure. 

den apă şi i den siliștea satului şi dă prisle tot 

Surete şi lzvoade VI 
14



hoiarul, pentru | că au cumparat de la Drag(o)mir 

Sprintenul den Bajeşti dereptu | aspri 1800 și cu; 
zapis lea) 7156. Izvoranii. Şi | iar să fie jupânului. 

Socol cliut ocin(a) în salul Izvoranii | den dealul Pi- 

teşt(i)lor ot sud Muşcel, însa o jumătate da deal | 
niț(a) den câmpu den pădure den apă și den siliş- 

tea satului | şi den deal cu vin(a)riciul Dosrescu și 

da priste tot hotarul | care jumătate dă dealniţ(a) 
iaste amestecata în hotarul măn(â)slirii Argeşul, 
pentrucă au cumpărat de la ta:ul lor din | leur: 
deani şi de la jupâneasa lui lanov derept aspri 
20,000 şi | cu zapis l(ea)t - 1124. Izvoranii. Şi iar 
să fie jupânului | Socol eliut o.vie în dealul Izvora- 
nilor la Huma însa de la | Mihail Croitoriul den 

Pileşti şi de la jupăneasa lui Tud(o)ra | 2 pogoane 
de vie care leau cumpărat derept aspri 3000 și | 
de la Badea Croitoriul şi de la juplâ)ueasa lui Tu-. 
dora 2 pogoane | de vie dereplu aspri gata 3000 şi 
de la Andrei Cizmariul ot | Pitești şi de la jupâ- 
neasa lui Ivană 2 pogoane de vie de | reptu aspri, 
3000: şi cu zapisul acestor oameni de vânzare | 

l(eajt 1159. Izvoranii. Si iar au cumpărat jupânul 
Socol eliut | în dealul Izvoranilor o vie în deal de 
la Vaăsiiu den Budeasa şi! de la jupâneasa lui Ana: 
dereptu aspri gata 2600 cu zapis de | vânzare I(ea)t 
1155. Izvoranii.. Şi iar au cumpărat jupânul | Socol . 
cliu€ în dealul Izvoranilor de sus o vie în deal de 
la Lupul | fe&(o)rul lui Petriman Coj(o)eariul den | 
Târgovişt(e) dereptu 6800 de | aspri şi cu zapis de 
vânzare I(ea)t 7152. Izvoranii. Şi | iar au cumpărat 
jupânul Socol în dealul Izvoranilor ee sus o vie| 
de la Oprea meşterul den Târgovişte şi de la ju- 
p(â)neas(a) | lui Oprişa dereptu aspri gala 5000 cu. 
zapis l(ea)t 7153 | Izvoranii. Și iar au cumpărat ju- 
pânul Şocol cliu€ în dea | lul Izvoranilor de sus pe. 
valea Sinchii o vie in deal de la Stoica | jupâneasa . 
lui Nedelco den 'Târgovişt(e) dereptu aspri gal(a) - 
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1400. | Izvorani. Şi iar au cumparat jupânul Socol: 
cliu& o vie în deal | pe valea' Sincai de la Necula 

dar(a)banţul den Târgovişte derep |! tu 1300 de aspri. 

Târgovișie. Şi iar au cumpărat ju | pânul Socol 

cliut un loc de cas(a) în oraş in Târgovişi(e) den: 

parlea Gruii |! ceprăzarul şi a frăţinesău lui Gherghe 

jumatate, pentrucă au cum | părat de la Gruia ce- 

prăzariul şi de la frat(e)san Gherghe derept aspri 

2400 | cu zapis l(ea)t 7154. Miclăuşani. Şi iar să 

fie jupânu ! lui Socol cliu& otua în satul Miclau-: 

şaui ot sud Muşeel | toată partea lui Craciun fe- 

&(o)rul lui Dragoiu den Valeani, însă deal | uiţ(a) 

t'ja den câmpu den pădure den apă şi den.siliștea 

satului | şi den munle şi de preste toi hotarul cât 

se va aleag(e) pentru | că au cumpărat jupânul So- 

col cliut. atasta ce scrie mai sus o&oă | de la Cră- 

ciun feăfo)rul lui Drăgoiu şi de la fe&(o)rii frat(i)- 

nesău popii | Pârvului den. Valeani dereptu aspri. 

gata 1400 şi cu zapis de | la mâna lui de vânzare. 

Daneştii. Şi iar să lie jupâ! nului Socol eliu& oena 

in sat în Daneşti ot sud. Muştcel) toat(a) parl(ea) | 

Radului den Rucăr ginerite lui Moş den Dâneşti 

însă o deal | niţ(a) deplin şi cu loc de castă) în si 

liste şi cu 12 locuri | de arătură în câmpu şi cu 

livezi de fân şi den câmpul şi den pădure şi den 

apă şi den siliştea satului şi | den munte şi de 

priste. tot hotarul, pentrucă au: cum | părat jupânul 

Socol celui. atastă oua de la Radul den Ru | căr. 

ginerile lui Moş din Daneşti. dereptu aspri gata | 

1000 cu zapis de la mâna lui de vânzare şi cu multe 

maărtu | rii. Stoineştii. Şi iar să fie jupânului Socol: 

jeliu&. oână în sat în Stoeneşti ot sud Muș(cel) 

însă o dealniţ(a) | deplin ce ste) chiamă  deinita 

Grozii moşul lui Baâncilă | den' câmnu den pădure: - 

den apă şi den siliștea satului | şi dep munte şi de; 

priste lot hotarul şi cu: 12| locur(i) în câmnu și! 

cu livezi de fân şi daprelutinde | nea de priste tot
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hotarul eât să va aleage: pentru | că au cumpărat 
jupânul Sosol cliuă. ataste ce scrie mai sus | o&ne 
de la Bancil(a) fe&(o)rul lui Mihail den Stoeneşti şi 
de la | fratii) lui şi de la fe&(o)rii frati)lor lui de- 
reptu aspri gata | 1000 şi cu zapis de la mâna lor 
de vanzare şi cu multe | marturii. Dereptu aceaia 
am dat şi D(o)muia mea ein! stitului direg(a)toru- 
lui D(o)mbii meal(e) jupânului Socol | cliu&. ca sai 
fie lui aceaste ce scriu mai sus moşii și vii | de 
moştenire și stătatoare fe&(o)rilor, nepoților şi 1 stre- 
nepotii)lor şi întraltu chip sa nu fie peste învațt(a)- 

i tura noastră. Adec(a) şi mărturii am pus Domnia 
mea pre ! jupânul Gheorma marel(e) Ban al Craio- 
vii i p(a)n Drag(o)mir v(e)l vor. | i p(a)n Radul v(e)l 
log. i p(a)n Siroe v(e)l visl. i p(a)a Diicul Spat. | i pla) Dumitru Filişanul v(e)l stol. i pan Radut v(e)l comis | i p(a)n Costandin Canta -uzeno v(e)l 
post. și ispravnie jupâ | nul Radul v(e)l log. și au scris Stoica log. în cetai(e) în Târ | govişte m(e)seţa. 
lun. 30 doi vi(ea)t 7156. 

CLXĂI 
7162 Iunie 2. Costantin Vodă Şerban poruncește Stancăi din Şomir ca să plătească popii Tatomir 12 ughi. cu care acesta a ehi- zaşit-o când s'a împrumutat pentru plata moşiei satului ei de la Ra-. dul Păduche din Gugaşi. 

" (Muzeul Gorjului). 

T Macri aice Iw Rocranain Illzpean ROEROA, H cena niurai ftemi (Cu mila lui Dumnezeu lo Costan- tin Şărban Voevod și Douin scriem Domnia mea): ție ju | păneauso Stanco; catră acastaţ fac ştire Domnia mea pentrucă a naintea | Domaii meal(ey) la divan venitaui acestu preot anum(e) popa -'Tato- mir | şi au jaluit şi au Spus cumeă-atț fost luat nişt(e); Dan(i) turceşt de la Radul Paduche lot Gogoş de vat platit. miiarea satului vostru, şi au fost pop: Tatomir 1,chezaş pe. acei ban(i) ug 12; ue cându au fost la zi, voi nu aţ dat banii ci lau | apucat: 
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Radul Păduche pre dânsul de au plătit banii tur- 
ceşt | de& să cauţ în vream(e) ce vei vedea atastă 
carte a Domniei meal(e), iar tu sâi dai bani lug 
12- pentrucă am văzul Domnia mea şi zâpisul Ra. 
dului j Paduche la mâna lui cum aţ luat voi banii 
şi iau plătil | popa Tatomir, ca sa nu mai vie a 
dooar cu jalba naintea Dom | nii meale că apoi tu 
ştii, pentrucă aşa iaste învăt(a)tu | ra Domnii meal(e) 
iHak Aa Whem i i€ cam pei rceatu uncii î î7 +âgăă 

Aîntralt chip să nu fie şi însumi Domnia mea a zis, 
scris lunie 2, anul 7162). 

Monogran.a mică cu cerneală rădâcinie. Pecele mij- 
locie aplicată cu tuş, pulin citeaţă. Nu este semnătura pro 
prie a Domnului. 

CLXXU 
7163 Maiu 5. Chera armaşul şi Tovoi văt.iispravnicii seaunu- 

Jui Craiovei împulernicese pe popa Tatomir din Bărăşi a şi scoate 
de la Stanca ginerii paharnicului din Moşuteşti 12 ughi. 

(Muzeul Gorjului). 

+ Az Chera Arm(a)şul i Tovoi vat. ispravnici(i) 

ca(u)nul(ui). C | rainovii, datamn carnte uola)stre a- 

- cestu(i) pope * an(ujme Tatomir ot Baraş ca s(a) 

fii volnicu cu carte(a) | no(a)stre de s aput pre 

jupâneasa Sta(njca gurii pah. ot Moșâ i teştii ca 

s(âji plateasca ugh(i) 12, care ban(i) au loat de 

l(a) Radul | Peduche ot Gogoşii de au plătiite (pla- 

tit) mere (mierea) Somorultu)i | Sura pah(a)rniicul şi 

au foste popa Taloinirii i chezaş; apoi Radul Pedu- 

che nau apucule pre 5ura pah ! sa plele(a)sca ba- 
n(ii), ce au apucat pre pope ;Tatomir | de au plta)- 

tite bantii), caci au fost chezaş, cum amu văzut şi | 
zapis(ul) Radul(ui): Paduche, să i pleştii (plătească) 

bantii). De& am dat carteța) | no(a)stre popei lu 

'Talomir sai pleteştii ban(ii) | iar: dei va pere cu 

strambul sa vii de fat(a) nai(u)tea no(a)stre | nuc 

atua mau € a(k)r 7163 (scris luna Mai 5 anul 7163). 
Pecete mică căzulă. N a
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CLXXIIIL 
1163 Maiu 14. Scrisoarea unchiaşului Păduchi din Gogoși că- 

tre jupăneasa Stanca u Giurii paharnicul ca să plătească popii. Ta 
tomir 12 ughi. 

(Muzeul Gorjului. 

+ Scrisam eu unchişul Paduchi ot Gogoş pân 
la dumnetah jupânes Stanco | a gurii peh. închina- 
mune cu sepâtate dumnetale, alta au ! vinit popa 
Tatomir i snu ego Ghiorghi aita Ja noi de se 
plânsi | că nu veţi se le plătiţi ug. 12 care banii 
iau foslu luatu gura Peh. |i brat ego Stepan de la 
mine bani turceşti ai Ali-beg ot Dii | de au. platit 
mierii Somorănilor și. rumâni voştri la _| armaşul Du- 
mitrul şi au fost ei chizaşi şi apoi au venit | Turcii 
de uu apucat pre miue, eu am daat pre popa în| 
mâna Turcului de au plătit banii; ci ne rugăm | 
se dai banii ug 12 sau un cal ca el au daat un 
cal dereptu | ug 12, noi maărturisem cu sufletele 
noastre iară de | nu vei plăti şi nu ve vel înpaca noi 
vom se mergem | şi la Curte de vom mărturisi na- 
inte legii, înse | cu mulţi omini bunii, că el nau 
avut treba cu: Somorul ca tu ai mancaat banii de pre Somotu ! de la vist. Istralii ce apoi nu știm 
cum va cade | banii toot cu dobanda ca au fost 
banii turceşti. | Acast scris, se fii senatoas(ă) şi 
cându am făcut | acest răvaş mărturii popa Stepan 
i pop Patru i Radul | păre. i Somoi | nn Racul nne 
dai Ai ai ab | -tâpăr (scris Mai 14 zile, anul 7163). 

| Eu Radul Păduchi 
E | CLXXIV ă Diicug 116% Tălie 30 Târgovişte. Costandin Vodă iatareste. lui jupân Diicul mare clucer din “Buiceşij (€ernădia-Gorjiu) stăpânire peste ju: maâtate din satul Arceşti (Romanăţi) şi cu vecini, (Muzeul Gorjului) |. - 

fMacriee axiw Iv Bwiranrun le 
| Mai căi Iu Bi PBaH ROEEOA Î rca BăCWH BEMAE Wyrppweaayineno, AdRAT FCABMH cite rogea'k- 
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Hi rcABAtti uwăT en NPAEHTEA CCARAH mSnan Aiinta 

REA KAu | O  BYHutiti. H cnc count canu Bfh AapWBa 

TARA Ad ECT em8 nwactunw sa ceâ O Alpuepu O poa. Y 

noă, O Sa. DD gwa, n 4 ABăcnE ennorpaayţ. Hi 5 ceqa- 

AHUI cea Hi ch€ BhE XWARWA | un (5 npe3 auc XoTapoa. ii 

ntupin nana. GTURKA cb citegin ero non riwgrie ukemvă, 

nekSaă, îi. Bag. cn€ ciiogin riwprit(8) nana npea,. CrWHKa 

H npeaa che ciiogin er Nona TSAcie | H EATA H ('oc liber) 

dsnopk cn€ chiegn H BapeSA ChE cHoRHE. N Wiopa che ChHoBHE 

NpEAA che cHWBHE. Hi NIpEAĂ cot ciiognE Mapaapie CRC EAHH 

cin rw Hai map aapit n cn€ ciogium | cTanko cn€ ciiogiti 

sro. HN MapAapie che ChOBHE. h CTAHKO BPAT MApAapE II CC 

ECUX CHORIH HAI. Sâ ECT nokună mănau AitikSA Kalou cia 

magie 3a cea (9 apuci. n cuc Beunii Brimpruni EWpină | 

 npe AHH MOKWHINAT ATEI BWA, Bh meutia Akrwa FSGUE 

(0 na Bacaie. n W ha KSriatiua €r ASMiTpA Abijipă BA4A- 

awe W apuriți 34 cu HAT roT che Anne 4 pSraau uk 384 

ugoAanie | DD Awapwawatk uk Bea ui EAHa CHAWCT Che AHWS 

goakgl cetAHTEAin Hauicăţi $ Sânnc H BBCAPBKAA ECT Snan 

Alikvă tară 'TEOr cei apurițiin OAB W che Bruiii EMUIIHC 

n CEC Ec YWARWM | CRC AEP GE3 Hi FANA AMAbE. 

4 noTwm had tc Buia uk a afli rcagai. ă Xnanină 

ASmnTrga apuacka. wouia ce Be'rania. Tege tc pekan KaKO 

EET BHA NpoAdA Phuito Hue | Be3 Reuni. FooTrkiiv qa ce ckSil- 

Bac etunii (Okh wa cnc AaEkanit, M9TWA. ce IIWAiraă Bru- 

ii Haa, A4SNanul, „Aatirga peSiin Kako bem. Rita wui WT 

apei, SA Bai, hn% 4 cgesania MHXAIE BWA, |.HHX.ICT 

Had pes. cnc mimi NPWAăgaTHC H KaKO ECT Bia npi: 

bre î pu abai (ka viata | ASMiTpA apuackă făkok Aăl 

Srekatr 3a Beunanie pekSuu Wni Ad ÎMaT rAeAaTi XSNaR 

Aiikvă katou Eciinii Ha nipuw Aaatirk sa xvnaiua  ASmirpa 

i wi Aa BvAs mibicor at ai | $ amipiw 3a Britanie, ST



— 916 — 

EPLXAET pABWT chc KHHPU CCIACKI Ad HE BVAST Beni, Htu- 

m'kipu wi Mnkâph EAHă Adâta Sa Wu. HHrAE, Bi TM 

mSnan Aiikva karu enakipS | Batw ywană Bcunii Bac ca€ 

A2Ă H ChC AACKANIE H RAKO ECT BHĂ NOKVINIĂ chc HEroBi Npagu 

acnpi. che Banic  nconvenie. gac nona B'kunii ke Moran 

Aăi GocTagua. Aa Xoana Btunii 8 Boa: nai, Aa „BSAŞT | 

ceCOAHH n BHES. BEA ABAInS. th rpilae mpea rea S Be- 

AWRH  AHBAH. 34 AH, che BEund. H BA3HMoaA Ecr Brau 

AÎiKVA RAII, Baku NpE3 BakGOna UX Fă. Eoa'kpn nopreaui 

Tenacki Han xSnan | BapEyă (5 motan BH& BEA kaku. XSnau 

PAAVA ZpRZIIAN BEA CTWA. ASNAH AANUIOA NAPZtaH BEA 

nooc, San atbik nontekvă Bea caS%, Baa koa. u'knya 
BHE BEA KGOAMHE. Bag k Kbunr. W Sar | apRrHu KRAUHT, 

APA AGP, EaAk EAT 34 anpoa. ian Kkarou (9 kvpriiuoap. 

BABE Au. ÎCOPAARH KAIPU. BASAVA AG. BApceckVĂ, INâNO 

&Topii nocr. Khripkva. AaTere n6ocT | TOAIA 407 (5 KâkoRa 

Mukan nec () COXaRz. PaRpHA nek. (5 Thade. MCOrouI; Karu 

nbSatcuva. paAva A9r ASatekvya. ru acor 4 na coxun 

paaya Kaiu (9 make. naTpS Bopnir. i mnos oâkpi | 
TAK KRAA ECT  RHĂ Ha Afib Î Ha coptok cSiţiu TeAtai $ 
&vkpeiţi. TâM5 ch Bipaă ec nani -AilkvA Karu, Bcik Boa'kpin 
n Bakona i nah n Bakata tc7 Henpz& CON NOC Ta tvraie. 
8 cîaa | WpKEL 34 KAETEGD Xa  aiporougar AHâtirgie na 
uona CTOHEA. UOTGOM Ec. Boa'kpn [IOPEAGD  BaRAtA cr, 
KAkO £cT ehcnoa'iiva &hc Beuui (9 apuci Săarnă w'F 
CEE3ANiA Mukau &OA | Hi Gncr Hcupanni Ha KASTBG) Hă 
Cta upR&n AB04n KOCTaH AHii reau;kuva BEA Il0pT. a noca'k 
cRASaĂ £c7 n Bei Kako cr ua Beuni GO apurip Ta ec 
Geraa Brunii | W „BăkoH H Wr eso A entie. nwureă pag cer 
casipaa Aiikva ateu che RĂ EGOA. Kano. ET BHIWHC H KAKO 
BIA'EXOA re agati. GBA PREauI renAku n KHur COBtai Boatkpu 
FAETOORUN | Ha, pa er. cer paai AdAGĂ ch H ran 
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Snan AKVă BEA KAIOU. fÂRCOR AA ECT EMS NOÂBiN 34 CEA 

WT aputip H che Beunji BHUIIUC AanS COkan cab i cHotnm 

u BHStOM LU nprkenvurom BEES. H HE D KGOROAAC HEN0: 

MA'REUA 110 PH3M0 TCABA, ce Î CREAÎTEA MOCTABHĂ FCAEMH 

mSnan recoprie Bzakn BA AEP. mSnan  cmpor djiepa Bea 

a6or | Snan mhpeva Bic, WBNaH HaHo CHăT, H PAAVA CTOA 

FAANA KOA. AAA MEX. AANUIA WC, H HC Sua Goe 

ea ador. nuc a3 ASmi(mp8) awr Bwauto 5 rpaAY ToBrBHIj | 

mea Hale î Afii i (9 aqama AAXAO uk BAT F3pâA 

Icon BocTanann BOHBOAA MAcTII BX rcAHt, 

Cu mila lui Dumnezeu, lo Costandin Şerban 

Voevod și Domn a toată țara Românească, da Dom- 

nia mea aceaslă poruncă a Domniei mele ciastitului 

dregător al Domniei mele, jupân Diicul mare clu- 

cer din Buiceşti și cu fii săi, câţi Dumnezeu i-a dă- 

ruit, pentru ca să-i fietui jumătate din sat din Ar- 

eşti din Romanați, din câmp, din pădure, din apă, 

şi din deal cu vii şi din siliştea satului şi cu toate 

veniturile şi de peste toate hotarele, şi _vecinii,. a- 

nume: Stoica cu fiii săi anume Gheorghe, Neacşul, 

Necula, Ion, Badea şi cu fii lui Gheorghe, anume 

Preda, Stoica şi Preda cu fii sai anume Tudosie şi 

Calin şi (loc liber) şi Florea cu fii sai şi Barbul 

cu fii sai şi Giura cu fii săi, Preda cu fi sai, alt 

Preda cu fii. săi, Mardarie cu un fiu al său anume 

Mardarie şi. cu fii lor, Stoica cu fiii săi, alt Marda- 

rie cu fii săi şi Slaico fratele lui: Mardarie şi cu 

toţi fii lor, pentru că a cumparat jupâr Diicul clu- 

cerul această jumătate de sat din Arceşti şi cu ve- 

cinii. mai sus zişi încă din zilele raposatului Matei 

Voda la cursul anilor 7152 de la: Vasilie şi de la 

jupânita sa Domitra fata lui Vladul din Arceşti cu 

290 galbeni gata cu zapis de la mânule lor de vân- 

zare de bună voia. lor, fără nici o sâlnicie, cu mulţi 

boeri, mărturii” scriși înzăpis şi a ținat jup.... Dicul



p
a
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clucerul aeest sut Arceştii jumatate și cu vecinii 
mai sus scriși şi cu toate veniturile cu bună pace 
fara nici o turburare. lar apoi când a fost acum, 
în zilele Domniei mele, jupănița Dumitra Arceasca, 
s'a sculat şi a zis că a vândut vumai locurile de: 
arătură fără vecini,_voind ca să se răscumpere ve- cinii de Tă “diisa cu amăgire. Dupa aceia s'au ridi- 
cat vecinii asupra jupăniţei Dumitra, zicând ca ei 
n'au fost din Arceşti de moştenire nici din legătură 
lui.Mihaiu. Voda, nici.a avut. treabă cu dânşii ca 
să se vânză, şi că ei sint veniţi acolo pe moșia ei, 
şi încă au luat vecinii şi lege dinaintea Domniei. 
mele şi au jurat cu 13 oameni de catre jupănita 

“Dumitra Arceasca, pentiu ca să scape de vecinie, 
zicând ei să aibă a-şi căuta jup. Diicul clucerul ve- 
cinii la vanzatoare la jupaănita Dumitra, şi ei să fie 
vişte oameni în pace de 'verinie, întăresc lucrul a- 
cesta cu carți domnești, ea să nu fie vecini ne a- 
vind măcar o palmă de moşie, nicairi. La aceasta 
jup. Diicul clucerul văzând cum umbla vecinii tot. 
că. minciuni şi cu amâgire şi că i-a cumpărat cu ai 
lui. drepţi aspri, cu zapis de cumpărătoare pe toţi i 

anume vecini, o'a putut sa lase se umble vecinii în. 
voia lor, sa fie_liberi şi cueji fara _moşie„.ci a ve-- nit înaintea” T)omniei mele, în marele divan, de faţă 
cu vecinii şi a luat-jup. Diicul clucerul lege peste: 
lege lor, 24 boieri pe revaşe domneşti anume:.. 
jup. Barbul din Poiana fost mare clucer, jup. Radul 
Farcăşanul 'mare stolnic, jup. Danciul Pirăianul mare: 
Postelnic, jup. Mâinea. Popescul: mare'slujer, Badea 
Comisul, Nenul fost mare comis, Badea cap. de la: Nucet, Draghici căpitanul, Dragoi log. Badea: vata::. ful de Aprozi, Ivan clucerul din “Curlișoara. Udriște. eluceiul,  lordache clucerul,  Vladul log. Bârsestul,. Pano al 2-lea. Postelnic, Capreanul, Mateiu. Postel: nicul, - Toma - log:: din :Cacova,: Mihaiu Postelnicul, din Ohaba, Gavriil Paharnicul -din. Târnova, Mogoş 
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clucerul Pâulescul, Radul log. Dudescul, Ghinea log. 

de la Oenă, Radul clucerul de la Milcov, Patru 

vorbicul şi mulţi boieri. Şi când a fost la zi ŞI la 

soroe, fiind Domnia mea îu Bucureşii, acolo a adu: 

nat jup. Diicul clucerul pe toţi boerii, şi legea de- 

plin, şi a jurat mai întâi el pe st. evanghelie în st. 

biserică de jurământ hramul izvoritorului de mir 

Dimitrie la popa Stoica; apoi toţi boerii pe rând 

au jurat'eă i-au pomenit pe toti, vecinii din Ar 

cești, apucaţi de legătura lui Mihaiu Voda şi a fost 

ispravnic la jurămint în sf. biserică, jup. Costandin 

Gâlţeanul marele Portar, şi după aceea au aratat 

şi vecinii, că au fost vecini din Arceşti, și au ră- 

mas vecinii de lege și de judecată, pentru că. s'a- 

dunat Diicul clucerul cu 24 boieri, cum sa scris 

mai sus şi cum am văzut Domnia mea amândoauă 

răvaşele domnești şi cartea acestor boeri jurători 

la mâna lui. Drept aceea am dat şi Domnia meă 

lui jup. Diicul marele clucer pentru ca sa-i fie lui 

jumatate din sat din- Arcești şi cu vecinii mai sus 

scrişi, moştenire şi ohabă lui şi fiilor şi nepoților, 

strănepoţilor în veac, şi de câtre nimeni neclatită 

după zisa Domniei mele. lata şi mărturii am pus 

Domnia mea, jup. Gheorghe Baleanu mare dvoinic 

jup. Stroe Fiera mare 'log., jup. Părviil vist., Panu 

spat.. și Radul stolnicul, iadul Comisul, Radul Pa- 

harnicul, Danciul Postelnicul şi Ispravnic jup. Stroe 

mare logofat. Am scris eu Dumitru log. Boldiciu, 

in oraşul Tirgovişte, luna Iulie 30 zile, şi de la 

Adam până acum în anul 7164. 

[o Costandin Voevoda, eu mila lui D-zeu, Domn.
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” | CLXXV 
7165 Septembre 23. Costantin Vodă Şerban dă volnicie pă- 

mărniceilor Gheorghe şi Bâra dia Radovan, iud. Mehedinţi, ca să-şi 
scoată fiecare câte 5 ughi de la călăraşii de la steagul Nicăi uz, 
pentru că i-au plătit de bir. 

(Muzeul Gorjului). 

+ Macrirro Bxsinto Iw Rozrangin Ilepnan neegoqa n 
Ten AagâT regi ciz nogea'khie remu (Cu imnila lui Dum- 
uezeu, lo Costanlin Şerban Voevod şi Domn dă 
Domnia mea această poroncă a Domniei mele) a- 
cestor păhărni | cei anum(e) Gheorghie Bara ol 
Aadovan 'ot sud Mehedinţi ca s fie volnit cu atastă 
carte a Domniei meul(e) | de s apuă pre cal(a)iaşii 
de la steagul Nichii luz. să le întoarcă unuia câte 
ue 5 | fac ug 10, care bani au dat peutru dânşii 
birul lor cându iau strânsu Costea căplitan) de au 
plă ! tit pre carii au fost fugit și neavându ei nito 
ireab cu dânșii niă la steag cu ei nau fost ei numai 
căci au şăzul cu ei tot întru(u) sat şi ei sint la 
păhărnicii, -deă |să fie volniă cu aastă carle a: 
-Dumnii meal(e) de sai apuă să de toţ banii pre] 
carii i va afla dintracel steag ŞI dă  nimenil(ea) 
“opreal(a) să naibă, iar să va fi | lucrul întralt echip 
să vie de faț(a) naintea Domnii meal(e) n ne cam 
peii *rcgmu | nuE v Konak Aa KOdMHipian nuc cer, Kf AHE 
AT +âpăe (şi însumi Domnia mea a zis ;sscris în conac 
la Comiştan seris Septembre 23 zile anul 71165. 

-Monograma mică. Pecetea mică, inel.. | 

CLXXVI - E „ 7165 April. 30. Popa Tatomi aduce 12 jurătorii cu care dove- deşte că nici el, nici ficiorii lui nau fost rumâai îu Vâleul lui Coadă, Păuna şi Stoia. : ! 
(Din Muzeul Gorjului). 

Tae ărrouin (aici juratorii) popei lui Tat(o)- mir pre feco)rii lui ŞI pre | nepoţii lui prenume ol Plezoi, - Stoichiţa - i ot Somoi i Radul, i:ot Seaca 
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Nicula i ot Stubeai Drag(o)mir i ot Gogto)şi ! Cer- 

nat i Stoinil otlam i ot Paia Semul i ot Sopot 

Radul li ot Predeşt Stanciul i Dânil ot Siliştor E 

ot Pleşoi | Stoian i ot Rasnicel Semșa să jure popa 

Tatomir cu i aceşi(i) 12_megiaş. de cătra toandă Și 

de catra | Pauna şi de cătra Stoia cum nule iaste 

| rumân ot Vâlcul ni& lau apucat leg(a)tura lui 

Mi | hai Vodacul, de: va. putea jura să fie în pace ! 

şi s(ă) jure ai& la scaun şi ziua la Rusalii nn «n. 

â ar apăr (scris Aprilie 30 anul 7165). 

Pecete miră, căzulă. 

CLXXĂVIL 
1165 Mai 92, Craiova. Siroe elucerul ispravnic al Craiovei: 

întăreşte libertatea lui Popa Tatomir şi fiilor şi nepoților lui de ru-- 

mânie de câtre Coandă şi Stoia de la Obedeni. 

(Muzeul Gorjului). 

+ Jupan Stroe clu&. ispravnicul scaunului: Graio- 

vei datam cartea noastră la mâ | na popei lui Ta-- 

t(o)mir şi cu fetorii lui anume Gheorghie i Preda 

i Dediul şi | cu nepoţii lui ca s fie în pace de ru- 

m(â)nie ce _catră Coanda şi de | cătră Stoia de la 

Obedeau(i), nepoţii Coandei şi de catră toat(a) ru | 

denia lor mai mult val sau bântuial(a) de rum(â)- 

pie să naibă în veac, pentru | că acest pop(â) şi cu- 

fetorii lui şi nepoții lui ce scriu mai susel au 

fost | tot. oameni judeci încă maidinainte vreame din: 

Haeşti ol sud Gorjil | şi tot au fost oameni AMegi-- 

iaşi cu moşiia lor pănă acum, iar dup aci liacând. 

sii TS5 acum, iar Conda şi cu Stoia nepoţii Condei: 

„ei au rădicat pâră pre ceşti “oameni ce scriu mai 

sus zicând că li sănt rumăui | din Valcul şi sa pă-- 

răt de faţ naintea noastră; iar acest pop cu | fe-- 

torii lui el sau plănsu câ nui iasi rumăn, ce şau- 

luoat leagea ţaărai 12 | megiiaşi pre răvaşel(e) nos-- 

tră pre num(e) ot Pleşoi Stoichina i ot Somor | 

Radul şi ot Seaca Necula i ot Ştubei Drag(o)mir i:



ot Gog(o)şi Cernat i. Stoinel ottam li ot Paia Se.. 
mul i ot Sopot Radul i ot Predești Staneiul i ot. 
Săliştoar Dânil i ot Ple | şoi Stoian ot: Rasnicul 
Semşa, să jure cum nui iaste rumân dj Valcul 
nic iau.| apucat legătura lui Mihai Vodacuii; det 
când au fost la zi şau adus “leagea deplin | ai€ la 
scaun de au jurat întra acesta chip cum scrie mai 
sus. Derept aciia | am dat atast carte a nostra la. 
mâna popei lui Tat(o)mir şi fesori | lor lui şi nepo- 
ților lui ca sa fie în bun pace de ruimn(â)nie de că- 
iră | Conda şi Stoia şi de câtra toal(ă) rudenia lor 
mai mult val sau bân | tuial sa naiba de rum(â)nie 
în veac uhake aa ke no pei mam rime man FF ga('k)r 
*spăe (intr'alt chip, să nu fie, după cuvântul nostru. 

Scris Mai 93, in anul 7165). | | 
Siroe cliu& (pecete) 

Pecete rotundă mică in care se discifeează: erpot numai, 

CLXXVIII 
„1967 Decembre 6. Gheorghe şi Stan, Bănişori de judeţ judecă pricina dintre Dragota din Somor Şi satul pentru 20 obroace de meiu. (Muzeul Gorjului). 

: 
+ Să se știe cum au avuta uncheşul Dragota dân Somoii nește mei aciia în sata Şi au | fosti dat bira cu satul şi au fost tocmilu să lucreaze cu satul la boiașii ! cânda au fost venita în sat că au: fost o_lipitură şi să „nui „ia „nici.dijmă | el au lucrat tot» cu satul la boiarii iar apoi cându au avut o cheltuial(a) sa | meargă lu curte .ei sau sculat salul de iau loat 20 da ohroace da mei | cu părcâlabul Radul i Vlad dă lea au dat la aa cheltuială a satu- lui iar uneheşu | au chemati satu' naintea noaslră dă au spust cum că la fost loatei fără dă lu | ceru: deci noi iam judecat sa plateasca părcalabul__cu satul meiul | cestui sărăcă da ori 6 scrie inai Tien AFK AZ S REA apia; (Dec. zile 6, în anul 

Gherghe i Stau bănişorți) dă judeţ. 
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CLAXIX 
"7167 Aprilie 22. Preda log. ispravnicul Craiovei întăreşte lui 

“Gheorghe din' Terpezili: (Mehedinţi) stăyânire peste un rumân anume - 

Barbul din ltasnicel (Dolj). - 
(Muzeul Gorjului), 

+ Jupan Preda log. ispravnicul scaunului Cra- 

iovei, datam cartea noastră la mâna i lui Gheorghi . 

ot Târpeziţ pentrucă ai€ naintea nostră avula pâr 

cu | jupneasa Stana carea ou ţânul Barbul snt Vla- 

-ducului ot Răsnicel | pentru un rumân anum(e) Bar- 

bul ot Răsnicel zâcănd jupneas ce este mai | sus 

scris ca nu iaste zapisul facut de soacrăsa şi de 
Neguita | jupneasa Costii cliu&; iar noi am ad(e)- 

-vărat cum este zapisul scris de soc | răsa cu multe: 

mărturii. De noi iam facul atast carte a noastră | 

ja măna lui Gheorghi ca s fie volnic aş inerea. 

acest rumăn ce este mail sus seris cu bun pat; 

mai mult val sa naib. Acastam scris și întralt | 

chip sa nu fie mc Ap. 28 doi It 7161. 

“ Preda log(ofa)t (Pecete inel). 

CLXXX 
1168 Iulie 22 Bucureşti. Barbul Poienarul fost mare vornic dă 

libertate de rumânie ni Stoichină en fii lui din Zlaşova pentru cre- 

„dincioasă slujbă. | | 

(Muzeul Gorjului). 

+ Adec eu Barbul biv vel vornic Poenariul scris" 

„ani: acest al mieu zapis ca s fie !de bun crediiiță 

la “mâna Stoichinei ot Zlaşova ca s fie în pace și 

slo | bod de. rumănie. el şi fetorii lui căț Dumne- 
zău îi va da de trupul lui | de călra mine şi de 

cătra fesorii miei și de catra toț nepoţii | miei pen- 

tru că iam ertat eu dea mea bun voe far nico 

“sil pentru di ! reapt şi credintos slujbă ce miau 

slujit în tot locul la toate! păsurile meale cum mai 

mult treab sau bântuial să 'naibă de nimea, liar 

cine dintru fetorii miei sau de nepoţii miei sau din 
xuderiii | le meale sar scula sa le fac vreun val acela
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om să fie proclet şi | afurisit de vladica Is. Hs. şi 
de 318 wuz n 2 nuken (părinţi cei | ce au fost în. 
Nicheia) şi să aibă parte cu luda şi cu Ariia la un 
loc și mărturii Mi | hai biv vel clu&. (ot Şi)toaia și 
Vădislav biv vel sluj. şi Nicola | biv vel pitar (rupt) 
și alti mulţi boiar(i) carii îş va pune mai | jos pe- 
ă(e)țil(e) şi isealituril(e) mai jos şi pentru mai ade- 
ve | rit(a) credința miam pus pecelea ŞI iscălitura 
mai jos şi | am scris eu Dumitraşco log. 84 rpâq. 
BYEVpei meua bă Re Ann | ar +apăn (în oraşul Bucu- 
reşti, luna lulie 22 zile anul 1168). 

Barbul biv vel vornie (1.p.), Mihai biv vel celiu&: 
Vadislav biv vel sulj. Dumitraşco Poenar vnuc (ne- 
pol lui) Barbu! vornicul, Nicola biv Pitar, Şitarul 
Stanculs ot Vărnţi (Vârţu) 

CLĂXXXI 
7169 Septembre 9. Tudor căpitanul dă volnicie lui Gheorghe: ca să constrângă pe cetaşil lut Voicu a-i plăti bucatele ce-r luase: pentru ei (darile lor). 
(Muzeul Gorjulur). 

tJupân 'Tudori vel căp. scrisam răv(a)şul meu 
la mâna lui Gheorghie ca s | f(i)e volnecu cu ra- 'v(a)şul meu să apoce prea tote soțâiele lui Vuicoe: | săi plătească toate bucaiel(e) lui ce iamt lu(a)ta că l(e)amn | luata pentru voi, iar carel(e) no va vre să platească să aiba ! sataula (sic) undeln va găsi alu legare sal de(a) la mân(a) lu Gheorghie ! sal ducă la scaun(ul) Craiove(i) sa platesca de acol(o). acasta am | scris şi intralta chip să nu fie nuc Sept. 9 vleatul 7169. | | | 

Todor căpitan 

CLXXXII 
7169 Decembre 8. Stan vătavul ispravuicul Craiovei întăreşte- lui Gheorghe stăpânirea uni epe:: hunii - 

„TStan vatah ispravnicul scaunului Craiovei datam carte nostra | lu Chiorghie ca sa aiba a țâ-
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mehri o iapă vânătă care au luata | de la Vucuii, 
cu bună pace pentrucă au datu denai | nte nos- 

tră pintru un calu ce i iau luatu Tuduru căpit. ! 

trepăd şă l-au primilu să i lu plătească cu ug 9, 

vă | zându şâ cartea lu Tuduri căp(i)t. dece şâ noi 

am datu carti(a) | nostru ca so tâi cu bună pace 

să de nim(e) val să nu aibă adasta ami scris 

Dech. 8 văleat 7169. 

Pecete mijlocie, aplicată în faţă, căzută. 

CLXXXIIL 
7170 Martie 24. Cheru Agă ispravnicul Craiovei dă împuter- 

nicire ca să fie apueaţi Stan şi Chesar din Petrar pentru furt de boi: 

(Din Muzeul Gorjului), , 

+ Chera ag(ă) ispravnicul scaunului Craiovei 

datam carte nostră omului nostru ncin (anume) (loc 

gol) ca s fie volnic să apuă cu ! mar(e) strânsorii 

pre Stanu şi pre văru seu Chesar ot Petra | rii 

păntruca au adus nepotuseu Mani boi doi de furat 

şi 1 în care de care lucru să fie volnicu omul nos- 

tru ce scrii ' mai sus săi aducă cu tote bucatel(e) 

lor sa de sam că sântu gazde lde hoţi, aşijdere 

şi vooa sătenelor dac vel vede omul nostru.| şi 

carte noastră, iar voi să sfahiți săi prindeții) săi 

daţ în mâna omu i lui nostru, iar dacă nu vel as- 

culta să fie vol(nic) o(mu)lu nostru să vă ia bul 

catel(e). me Martie 24 qii ar 1110. 
Chera ag(â) (.p.) 

CLXXXIV | 

1119 Deeembre 19. Gheorghe din Trepezniţ dă înscris că a 

primit de la Pană căpit. din Pârdeşti prețul a 14 noatini. 

(Muzeul Gorjului). 

+ Adec eu Ghiorghie ot Trepezaniţ scriu şi măr- 

tu | risescu cu acesta al miu zapis ca să fie de mar(e) 

cridință la mâna dumniialui Pan căp(i)t. ot Pâr- | 

deşti cum sa s ştie că am luoat bani pre: noa- 

tin(i) | însă noatini 14, de care ban(i) iam luo lat 

Surete şi Izvoade V 15
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„de ta Ibraim Celebii; dec sa aibă l ai darea dum. 
„niialui noatinii în prim(a) | vară, iar să nu vor fie 
noatinii să aibă ai da ' rea tal. 14 şi păntru cre- 
„dinţa | miam pus şi deagetul ca să scriaz nuc Dec. 
19 vit 716% Gheorghe | „şâ iar a mai luat de la jup. 
“Gusca bani de noteni 2 munc Oprea Comitanul” 
„iar când amu purcesea acas a mai luat. tal. bani 
de un noatin.“ 

CLXXĂV 
7173 Februarie 25. Mai mulţi orășeni din Craiova dau încre- 

dințave lui Vodă că voşii Stancul din Gabru (Dolj) şi Gheorghe din 
„Terpeziţi (Dolj) nu sunt hoţi de cai cum arată Marcu din Gabru. 

(Muzeul Gorjului). | 

+ Premistive şi luminate Doamne, sa fii Mariia 
Ta săntos întrun | cinstit şi lum(i)nat scaunul Marii 
Tal(e). Alta facem ştire Mării Tal(e) mistive | Dcamne 
peniru rândul cestor doj_roşii..anum(e).. Stancu! ol Gabrov şi | Ghiorghi ot 'Trapezit(i) cau pâr şi gâl. 
cav eu Marco din Gabrov, di zice | Marco ca ei) 
sânt hoţ de niște cai, iar noi toţ preotii şi bătrânii 
Leu marii cu miei din oraşul Mării Tal(e) din Cra- 
1ova marturesim ! cu sufletil(e) noastre naintea Matrii 
Tal(e) şi vom mărturis(i) Şi nainlea | lui Dumnezeu 
pentru aceşt(i) oam(e)ui anum(e) Stancul şi Ghior- 
ghi cum nu sânt oam(e)ui | răi ni€ noi nu: dâm vi- 
noval(i) de acest lucru, pentrueă Marco iaste un | 
om râu şi lep(ă)dat de suflet ŞI iaste mărturisit de 
om râu şi asuprilor | de săra€, ca noi sâutem în 
toal(a) vream(e) la cinstit seaunul Marii Tal(e) la Cra ! iova şi noi vinovaţ nui dam ore aceşti oam(e)ni, 
iar Mariia Ta vei face! cum te va năstăvi mlstivul 
Dumnezeu ca un Domn bun Şi mistivu ! să fii Ma- 
rila Ta săv(a)tos bin(e) ne. F(evruarie) 25 dni 7173. 
. Noi robii Marii Tal(e), Kera ag(â) ot Craiov(a), T Eu Manolea luz--za, dorobantu_ otam | cu suta cu 
toată, Mihalcea capt., Ela) Vidrea judetul “stăr, “Eu Brata star, Marcu Star, Mihai pahărnicel, Neagoe pâharnicel, Tudor 103, Pană roşul, . 
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CLXXXVI 
7173 Aprilie 29. Zapis de la Dumi'ru Iuzbaş pentru datorie 

de 4 ughi cătră Gheorghe. 
(Muzeul Gorjului). 

+ Adecă eu Dumitru luz. scrisam şi mărturi- 

turisescu | cu acesti al meu zaăpesi ca s fie de 

mare credință la | mâna lu Gheorghie cum sa s 

ştie căi sântu datori bani săi dau ug 4 sâ aib ai 

dar(e) bani fară nici un cuvântu | la ză şă zua peste 

(0) săpt(a)m(âna), iar sa nu voru fi bani să aibă 

ai dare Oprea luz ot Bocovitorii fără | nici on cu- 

vântu şi pentru eredintă pun i şă degetul să s creză. 

Asasta am scris ne Ap 29 ae, gar 1173. 

Eu Oprea a iuz 

CLĂXXĂVIIL 
1174 Septembre 5 Radul Vodă Leon porunceşte la 12 baeri, 

luaţi pre răvâşe domneşti să hotărnicească moşia de la Goeşti (Doli) 

“a lui Fisenţea sluj. şi a fratelui său Dumitraşeo. 

(Muzeul Gorjului). 

“ Marine Batieo Iw Paaţa Aeon Bostoa, i Pip Beat 

EAAXUCROE, IIHUIEM TEBA (Cu mila lui Dumnezeu, lo Ra- 

dul Leon Voevod şi Domn al țarii Româneşti, scri: 

em Domnia mea) voa 12| boiar(i) carii sânteti luat 

şi scriş pre ravaş(e)le Domnier firea! (e) de Fi | sean- 

țea sluj şi de fralesău Duuuli)traşco de hotărât mo: 

şiia | de la Goeşti. să eâutaț în vreame ce ve ve- 

dea atasts carte a Domnuii meal(e) iar voi să meat- 

get înpreună cu sluga Domoii | meal(e) care iasl(e) 

acollo) vt. port. să hotlă)râţ Laitiştii pre lânga 

Goeşt(i) şi Muereanii şi Pomeleştii pre căr iţi şi 

pre zapis(e) şi precum veţ afla cu ale | voastre su- 

fet(e) şi sa le înpietriț precum iaste | obiceaiul mo- 

şiilor, si întralt chip să nu faceţ |aşa este po- 

rânca Domnii meal(e) î cam pei regmu | mat cer, E AH 

ar kafoă (și însuşi Domnia mea a zis; sa scris 

Sept 5 zile, anul 7114). 

Monograma mică. Pecete mijlocie cu roş. Nu este 

semnătura proprie a Domnului.
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CLXXXVIII 
1178 Martie 10. Antonie Vudă poruncește lui Stan Iuz. din 

Gabru ca să plătească datoria sa de 9 vedre de miere, pentru care 
a chezăşuit Gheorghe din Terpeziţi la un ture. 

(Muzeul Gorjului) 

T Macrir Bir Iw Auronie Boegoa, n ra ruuurat 
regmu (Cu mila lui Dumnezeu, lo Antonie Voevod 
şi Domn scriem Domnia mea) ţie Stane luz. ot Gu- 
brov facuţ | în ştire Domnia mea că ai& naintea 
Domnii meal(e) jaluitusau Gheorghie ot Tar | peziţii 
zicând cumcă au fost chizaş pre tine la un 'Lure 
pre 9 veadre | de miiare. DeG-tu la zi nu teai plă: 
tit Cau apucat Turcul pre | Gheorghie de iau luat 
pentru line 4 va& mari cu viţai și un cal de că- 
I(ă) | rie; de& să cauţi în vreame ce vei vedea a- 
castă carte a Domnii meal(e), iar tu | să cauti sai 
scoţi bucatel(e) de la Turcu sa ile dai; iar de uu 
vei vrea de | voe să fie voinic omul scaunului de 
la Craiova saţ ia bucatele | tale far de voia ta, să 
le dea lu Gheorghie pentru bucatele lui, iar ţie ! 
deţ va părea cu strâmbul vei scoate bucatel(e) lui 
de la Turcu de i le vei i da în păr. De va fi lucrul 
intralt să veniț de faţ n n(€) cam peu rcemu mapr î 
AH 47 Yagon (şi însumi Domnia mea am zis) Mar- 
tie 10 zile anul 7478. 

Monograma mică cu roş. Pecete mijlocie, aplicată cu . cerneală rădăcinie, pulin citeață. Nu este semnătura -pro- prie a Dumnuiui. 

CLXX XIX 
„7178 Matu 5 Craiova. Ivan vătatul, ispravnie al scaunului Craiovei dă poruncă lui Bogdan şi surorii sale din Fântâai ca să nu mal oprească meiul lui Gheorghe din Terpeziţi, de oarece acesta nu-i datorează nimic. . i (Muzeul Gorjului) 

T Ivan vat. ispravnicul scaunului Craiovei, scri- em cartea noastra | lie Bogutave cu sorula Rada oi Fâvtân(i) cătra utasla v(a) | dau ştire, că ai la 
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scaun naintea noastră au spus Gheorghie | ol Tre: 
peziți zicând cumecă i oprește: mei, care. sânt | bu- 
cate i dreapt(e) al(e) lui zit că ai dat buni de ai 
plătit o datorie | dă care lucru de învream(e) ce vei 
vedea atast carte a noastră iar | voi căulat îndată 
sai daţ meiul, să şil duc(a) la casa lui mai | mult 

nimic să nui opreșt. iar tu unde ai dat banii sa fii 

cauț că el nu e datori nimic, iar deţi va părea cu 

strâm | bul. să vii de faţ, că apoi nedândui meiul 

şi neviind | de faţ voi trimit(e) cu treapăd, întralt 

chip să nu fie | nuc Mai 5 lt 7178. 

CĂC 
1478 Iulie 29. Barbul căpitan dă dreptate lui “Preda Roşul 

din Trepeziţi a-şi lua un cal de la Vlada Roşul din Bulzeşti,. 

(Muzeul Gorjului). 

+ Barbul capt, scrisoarea nostra la mâna Pre- 

dei Roşul ot Trepeziţ cum că au venit] cu pâră 

de faț cu Vladul Roșul ot Bulzeşti peniru un cal, 

care cal lau luat Preda tauş | ca s duc cai dom- 

neşti, det Preda tauşul au dat acel cal Predei Ro- 

şul ot Trepeziţ sal ! păzască, iar lui iau scăpat ca- 

lul acel(a). De& au apucat pe Preda de iau platit 

calul, de iau dat cal pentru cal. iar Preda au venit 

cu el de faţ de sau întrebat pentru lacel cal, iar 

Vladul Roşul au marturisit el cu sufdetul lui nain- 

tea nos | tră cumcă din pierzare calului încoat şau 

vazut el calul, de& noi ami | judecat deca vreme 

ce şau văzut el calul lui şi nau vrut săşi ia calul | 

el să fie în pagub iar calul Predei şi chieltuial(a) 

ce va fi cheltuit să toarea tot Vladul Predei, că 

nu e nimic Preda vinovat deca şau (văzul) Vladul 

calul şi nu şi lau luat. (Atasta am) socotii)tu noi 

înpre | un cu tot județul; iar să nu vei da ca- 

Jul Predei Roşul, apoi bin(e) să ştii | căl vei da şi 

fâr voia ta, penirucă aşa lau ajuns leage şi jude- 

cata. | Atastam seris. me lul 29 dni lt 7178. 

| Barbul căpt 
+
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CACI 
1673 April 9. Curuia mare Păharnic, isprarnic al Craiotei po= 

runcește lui Stan Iuz. din Dolj să nu asuprească la bir pe Gheorghe 
Roşul din Terpeziti. 

(Muzeul Gorjului) 

T Curuia vl Pah. scrisam răvaşul nostru țâia 
Stau luz oi | Doljâi, catra acasta dămuti în știre 
pântru | că aici nainte nostră ne spus Ghiorghie 
Roş ot | Trăpezața zăcându cu(m) că iai luat neşte 
vit(e) păntru ! biriul poclonului slegului şă alte u- 
nelte | ci să plânsă cumcaă aru fi pretu mai mullu 
| de câtu aru fi birul loi, de care lucru iat cate 
“I scriu, în vrem(e) ce vei vede acestu răvaş al nos- 
iu, iar tu | să cautu săln iai tu 2 roşâi să fie o- 
mini bu | ni şă el șă va luoa iar 2 roş sai strân- 
Sel la | un loc să fac adeverinţă şă sa pretuiască 
bu | catel(e) şă uneltel(e) cei va fii luat precum vor 
afla i cu sufletele lor, de vor mai lve€ bani să i să 
întorcă înnapoi, iar de va fi lucrul tocma lel va 
fii platit. Aşâjderea săi fac adeverinţă pantru | i(a)l 
10, care bani iaţ loat pantru cbeltuiala | oştii săi 
fac socoteal şă pentru acaşt bani pre | cum vor a- 
fla cu dereptul şi vor fi dat şă alin cetaş | de loal(e) 
să i să fae socotelă direpta ca s nu mai | vie la noi cu jalbă, că apoi tu ştii. Adasta tam seris | întraltu 
chip să nu fie nuc Apr. 9 1673. 

Az Kuruia vl păh. 

CĂCII 
, 720: Ianmarie 1. Gheorghe fiul căpit. Stoica din Amărăşti vinde vărului său Dumitraşeo căpit. o ţigancă cu fata ei cu 28 taleri, (Muzeul Gorjului). 

î Adee eu Gheorghie snn Stoicăi eap(i)t ot A- m(ă)răşti scriu şi mărturisescu cu aces | ta al mieu zapis ca s fie de buna credință şi de marturie la mâna | văru micu lui Dumitraşeo căp(i)t cum să s știe că mam tocmit cu dumnealui de iam vândut o țagancă anume Mara cu o fata a ej anum(e) | (loc 
o 
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liber) fata lui Bu | driman ţâganul, care ţăgancă îm 

iast(e) şi mie de cumpărătoare de unchiu | mieu Mi- 

hai Drosul de la Gavril păh ot Târmav(a) şi ian» 

vândut dumnealui ataste | tăgance dea mea bun(ă) 

voe, nesilit de niminea în pret drept bani gata îk 

28 | si miau dat dumnealui aceşti ban(i) toţ deplin 

în mâna mea. Drept aceaia | am dat şi eu acest za- 

pis al mieu la mâna dumnealui ea săi fie dumnea- 

lui | aceaste ţăgauce stătătoare ohabnice în veaci 

dumnealui şi coconi | lor dumnealui, câtți) Dumne- 

zău le va darui. şi la atasi(a) tocmeală a noastră | | 

fostau mulţi boiari mărturii, carii vor iscăli mai i0s 

şi noi pentru | mai adev(ă)rat(a) credinta mi am 

pus mai jos numele ca să să crează. HHe log. Mihai 

ot Târnava. vlt. 7204 Ghenar î. 

+ Eu Gheorghie snn Stoicăi capU)t ot Am(a)-. 

răști, + Eu Dumitru log. maărt., Eu Ghiorghie luz- 

başa mări. țEu lon snt Tihul de Tărnav(a) mărt. 

+ Preda logflal ot Caracal mărt. 

CĂCILI 

1207 Decembre 9. Călina din Padina (Mehedinţi) impreună cu 

fiii săi vând căpitanului Dumitraşeo din Amărtşti (Dolj) o tisancă cu 

fata ei drepi 20 taleri. 
(Muzeal Gorjului) , 

+ Adec eu jupăneasa Călina înpreună cu feto- 

rii | anume Nicula, lonaşco i Stamalie ot Padineni 

| sn lonaşco pâh datamt zapisul nostru la mâna 

dum | nealui Dumitrașco căpt. ot Amarâștii ca s fie 

de bun | credinţa precum să s ştie că am vândut 

dumnealui o tigancă . anum(e) Stana fata Radului 

Dohan şi cu o copila) | a ei anum(e) Drăgana, care 

tigancă neau foslu ŞI no lao de moşie de la pă- 
3 

vinții noştri ; deci și noi | neam tocmit cu dumnea- 

lui de i leam vândut de a noastră bun(a) | voe și 

cu știrea tuturor oamenilor noștri | însă în bani 

gata tl. 20, și aceşti ban(i) iam lu! at toț(i) gata 

„și deplin în mânil(e) noastre. Drept aceaia | iam dat



— 932 — 

zapisul nostru ca s fie dumnealui ohabnice sta | ta- 
toare dumnealui şi coconilor dumnealui şi ni(poti- 
lor | cât(i) Dumnezeu îi va darui, iar de s(e) va 
scula cineva cu gâltav(a) | pentru aceaste tigance 
să aibă aș căutarea la noi, iar dum | nealui să ](e) 
stăp(â)neasca cu bun(a) pace şi când am facut a- 
cesth | zapis fostau mulți boiari mărturii carii vor 
iscali mai | jos, şi am scris cu Slefan păh. ot Târ- 
nav(a) cu zisa lor meste)ța Dech. 9 dni vi(ea)t luna 
Dec. 9 zile. 

, + Eu Călina ot Padin(a), ţ Eu Necula, Eu lo- 
naşco, Eu Stamatie, Az Ștefan Pah. ot Târnav(a) 
mart. 

CĂCIV 
, Fără veleat, Ianuarie 14. Sase boiari judecă pricina dintre Pătru log. şi Bistreanul pentru moşie în Goeşti şi dau dreptate lui Pătru logofătul, 

(Muzeul Gorjului) 

T Bi ae wa n ca n cfâaf dXa  amun (ln nu- 
mele Tatălui și al Fiului şi al sf. Duh amin) sa s 
ştie amu cum am judecat noi „6_boiari | ce ne au 
fost luatu Patru log. şi cu Bistreanul dinaintea Dom- 
nu(lui) nostru | ea săi judecam pentru 6 parte de ocin din satu din Goeşti în partea ! lu Neagoe ca 
așa au pârât Bistreanul naintea Domnu nostru cum 
au fost cumpărat | socrul Bistreanului anum(e) Preda aca parte de ocin şi cu viia lu Neagoe | maiule de Patru log; iar noi aceşi(i) 6 boiari, am căutat şi am socotit cu | mulli oameni buni ŞI aşa am aflat cu ale noastre suflete cum nau | fost cumpărat Preda socrul Bistreanului atah parte de ocin a lu Neagoe ce | o au fost cumpărai Patru log. înlăiu de la Du. mitra muiarea lu Neagoe | şi de la fetorul lu Nea- Soc anum(e) Devul dereptu 1300 as(pri) gata şi au i venit Dumitra muiarea lu Neagoe naintea noas: tră de aşa nea au spus lcu a ei gur(a) cum nu au fost vândut atah parte de ocin(ă) a lu: Neagoe Pre- 
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dei socrul Bistrea | nului nici odat(a), ce o au vân- 

dut lu Pătru log. şi am văzut și cartea Domnu(lui) 

nostru | la mâna lu Patru log. de cumpărătoare şi 

am văzut şi cartea Banului | Predei de tocmeal(a) 

ce au fost tocmit Preda socrul Bistreanului cu | 

Patru log. cum au tocmitu întăiu, iar Bistreanul 

ni€ o carte nau avut! de pre atah parte de 'ocin(â) 

a lu Neagoe. Dereptu aceaia noi aşa am dat cu 

ale | no(a)stre suflete lu Patru log. ca sălie el acah 

parte de ocin(ă) şi cu viia | a lui Neagoe şi am fost 

noi judecători anumite) Iscrul log. ot Gaia i Mirta 

ar(mașul) ot | Fratoştiţ(a) i Lambul post. ot Şito(a)ia 

i Barbul_Post. ot Negoeşti i Radul ot Malt(a)ești | 

i Pârvul post. ot Vlac(a)neştii). Aşa am judecat cu 

ale noastre suflete, aşa să s știe | unc meu re fi 

un [Scris luna lanuarie 14 zile. 

Iserul log. (p.), Mirca arm. (p.), Lambul (p.), 

Barbul post. (p.), Radul ot Maltaleşti (p.), Pârvul 

ot Vâlcăneşt(i) (p.). 

CXCV 
Fără veleat. Vlad din Bulzeşti dă dovadă la măna lui Preda 

Roşul din Trăpezili. ea calul ce i-l încredinţase şi-l perduse se află 

la Tudor Ceauşul. Preda îl şi plătise lui Vlad cu 8 ughi. 

(Muzeu! Gorjului). 
: 

+ Adee eu Vladul ot Bulzeşti seriu și mărturi- 

siasc cu ucestal | meu zapis ca se fie de mare cre- 

dinte la mâna Predii | Roșul ot Trapeziţi cum se 

sea ştie ca miau fost luat un cal | luzbaşa şi Preda 

dauşul ot Doljii pentru | sa duc niştii cai dumneștii 

la Curte şi lau dat | Predei Roşul(u)i ca săl paâ- 

zaseă; iar el lau perdut, ce am | apucat pre luzbașa 

şi pre Gaușul ca săm dea calul ! iar ei meau datu 

pre Preda Roşul şi au zis |ea elu meau perdul 

calul şi meaw plătit calul | cu ug 8, şi atunci când 

sau perdut calul fostau în Veneari Paștelui, iar eu 

mărturisescu cu su | flelul meu că am văzut. acel 

cal al meu în curte | lu Todor dauşul(u)i Marţi după
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Paştii şi a fostu | atuuci cu min(e) mulţi ow(e)nii 
bun(i) şi preuţi | anum(e) popa Preda ot Murgaş: şi 
Vladul diiacunuls |! ot Gaia, luzbaşa Vodan și Moga 
vornicul ot Murgaş ! și Dumitraşcu ot Vulpin şi lon 
ot Bulzeștii, atasta am scris ! şi maărturis(es)cu, 

Eu popa Preda ot Murgaş, Eu Vladul Roșul 
ot Bulzeşt, Eu Diiacunul Vladul ot Gaia, Eu luzbaş 
Vodan, Eu Moga Vornieul,: Dumitrașco ot Volpini, 
ku lon ot Bulzeșşti. 

CĂCVI 
Fără dată. Stanciul Boşea îşi vinde partea sa de moşie şi 

vie din Goeşti (Dolj) lui Pătru log. tot deacolo. Jumătate. 
(Muzeul Gorjului) 

 Serisamu eu Stanciul Boşca atasta al mieu 
zapis cumu să sea știe că miamu vândut | partea 
mea de ocna şi dea în vie jumatate de Goeşli lu 
Patru logfatul | ca altă jumătate de otnă şi de vie 
iastea a nepotumieu Oprei | ci nu o amu vândut lu 
Pătru logfatul ca nu ami avut ni o treabă cu | 
parte lui de în o&nă şi de în vie şi așa mamu toc: 
mit cu Patru logit | denainte satului Negoestilor de 
a noastră bun voe numai sa ţie] part(e) mea de 
otnă jumătate şi de în vie jumătate; iară cu par- 
tea | nepotumieu Oprei sa naiba trebă și să voi 
muri eu și va | rămâue neapotomieu căcea | va 
vedea slab și natare să nul înpresorea | săi ia o&na 
iară el au pus blastemu, sal va înpresura el să fie 
cu luda ! şi cu Aria, și când amu facut toemeala 
amu pus mărturii Barbul | postelnie de Neagoeșşti şi 
Blaj şi Prade şi Stanu, Neculua | și Stan şi Mihai 
de Halmaj și Garman şi Lazor şi Vasii şi de Bră- 
deşti | Lepadat şi Voico şi Dâraia şi au fost aceşti 
meagieşi toţi cându | amu vândut nujnai parte mea 
de ocni, iară a nepotu mieau Oprii | sa fie. slobod cu bună pace că iaste nevândut. Aşa ştimu | şi noi aceşti imeagieși cu sufletele noastrea. 

———„——Dcmiieeee
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i 1817 Ghenarie. Catalogul, vămilor, pă acestu, următori anu, 

cu, leat? 827, Ghebare . după care au a urma, orânduiţi vameşi, cu 

luarea banilor vămii, precum întracestu, catulogu, să orîndueşte ur-: 

mându, ponturile, ce deosebitu li să dă la mână, păzinduşi tarifa ce: 

este, pentuu negaţători, sudit. 

Ambarile, ce să vându prin târguri, să dea vânzăto- 

rul, din zece bani, 1 ban. iar la Bucureşti viindu să nu să 

supere nici afară nici aici cum şi prin sate să nu să supere. 

Bucatele ce să vicdu prin tirguri, de alişveriş să plă- 

tească rânzătorul din zece, bani t ban; iar, vînzîndu, mă- 

năstire, sau boer, să nu plătească, cumpărătoru sau fiindu 

amindoi privelegeali, să nu să supere. Iar la Bucureşti, vi- 

indu, să nu să supere nici. afară. nici aici. iar ceia ce să va 

ridica, dă prin sate, a merge, la tirguri ori de cumpăratu, 

de va fi sau însuş lăcuitorul stăpânul pucatelor, de le va 

aduce de vamă să nu să supere prin sate, şi la lîrgul ce 

le va duce vinzându-le să să plătească vamă, iar cându 

va strănge bucatele pentru trebuinţa Tarigradului, din po- 

runca Domnii mele să urmeze după pontul, al, &5. 

PBăcănia ce me:ge în Moldova, sau în ţara,. Ungu- 

veuscă, să dea trecătoarea pă unde va întra de cântari 42 bani. 

Bunbucul ce merge, în ţara Ungurească, pă unde va 

intra de povoară 3 tal. 

Vinul, de ţară ce să vinde prin târguri, să dea vin- 

zatorul de o sulă 60 bani; iar fiindu boerescu sau mănăs- 

tirescu, să uu să supere, iar prin sate, vamă, nuare. 

Vitele mari, boi, vaci, vinzândusă prin sate și -prin 

tirguri la neguţălori, să plătească, vinzătorul, cându le va 

face teslimu, de vită 2 lei ; iar fiindu, mănăstirești sau bo- 

ereşti, să plătească cumpărătorul iar vitele, mici adecă 

miuzatul, de doi ani, să plătească pă jumătate, tal. unul, 

cum şi viţelu de un an să dea. zece parale iar sugătorul 

să nu să supere. Bivoli, vinzindusă prin lirguri, şi prin 

sate la neguţători, să dea vinzătorul, cându să va face 

teslim, vita, de unul 2 tal. 60 bani. ; iar vitele, de bivoli
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mici, ce sîntu de doi ani, să dea de unul, tal, uvul, iar 
pentru, cel de un anu, zece parale, și sugătorul, să nu să 
supere, iar vînzindu, mănăstire, :sau boeru, să nu plătească. 
“cumpărătorul iar de vor vinde, lăcuitori prin sate unu cu 
altu, ori ce felurime, de vită pentru a lor hrană de vamă, sa nu să supere, măcar şi din altu, salu, județu de va fi, numai, să fie dovadă, că este pentru irebuința lor, ur- mându puntul al 2. 

Vitele mari, boi, vaci, bivoli, ce prin cărțile Domsii mele, să dă voe capanlăilor a cumpăra, de prin tirguri, prin ţări iar nu şi de prin sate, ca să le treacă în țara turcească, şi să le tae la Zabhanale, şi său şi cervişu ce va eşi, de la acele vite, să-l ducă, Ja capanu impărătescu, la care vite, cumpărate, prin tirguri să plătească vama vin- zătorul, după catalog iar capanlăi cumpărători, trecândule, in ţara turcească să nu plătească trei la sută ea negulă- torii ce scot marfă din ţară ci ca o izna zaharea ce este să plătească, după vechiul obicei, de o vită, bani 14 în. partea locului, unde le va cumpăra şi luându cărtulie să treacă pă la schela nesupâratu, iar neavâadu cărţulie și îl va prinde vameşul, schelii să plătească, la schela. Vilele asemenea, mari bez, capanlăi scotindule peste graniță la țara turceasca, cumpărătorul, să plătească după ponturi, la suta, de bani 3 bani. 
Vilele mici ce vor Cumpăra ge/epi cu rezapazar, să plătească, viozătorul la scăunaș vameşul de una 30 bani. Vitele mici ce vor cumpăra gelepi, cu orînduiulă să nu să supere, vinzătorul,. de vama, ce să rămâe  apăratu iar gelepii pentru loale, oile, i caprele, ce Stringu, să plă- lească, la vameş, sau la Scăunaşi lor, de una 60 bani. Vitele mici ori care, ce să vindu, prin lirguri, sau prin sate la neguțători, să plătească, vinzătorul, la vameşu judeţului, sau la scăunași lor de una 30 bani lar vinzindu mănăstirile sau boeri, să nu plătească, cumpărătoru iar vinzăndu lăcuitorii de hrana, lor, unul, la altul, de vamă, să uu să supere. Vitele mici ce vor veni din țara, turceasca, aducă capre pentru păşune, sau pentru
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de lăiatu la Zahanale să plătească la schelă, pă unde va: 

intra, în ţară, de una 9 bani. | 

Vilele, de capre ce vor tăia gelepi, la Zahanale, din. 

cele slrinse din ţară, să plătească, la vama la sev, i la 

pei, şi la pastramă, ca neguţătorii Sureşcei. 

Griul, orzul şi ovăsut, ce să vinde prin tirguri. să: 

plătească vinzătorul din zece bani 1 ban. | 

lar fiindu bucate mănăstirești, sau boereşti, să plă-- 

tească cumpărătorul, iar cele ce să vor ridica de prin sate 

a merge la tirgurile [ări ori de cumpărat sau al său să 

plătească la, tirgul cel va duce iar prin sate să nu să su- 

pere iar la Bucureşti vind să nu să supere nici afară, pici 

aici, iar mergindu la ţara turcească pentru trebuința Ţari- 

gradului să urmeze după pontul 45. Orzul ce să va cum-- 

păra de călre trebuința poştelor să plătească vinzătorul 

să vama unde să va face teslimu. 

4 Icrele ori cum va fi, ori din bălţilețării, ori din țara 

“lureească, să plătească la tirgulzcel va ducea întăi după 

fontul, la sulă, trez. 

Inul, i cânepa, ce să vinde în tirgu cu ocaua, să dea 

vinzătoru din zece bani i han ; iur prin sate să nu să supere... 

iar la Bucureşti viindu să nu sâ superenici afară, nici aici. 

Calul ce să vinde prin tirguri, şi prin sale, la negu- 

țatori, sau la matrapazi, să plătească vânzâtorul de unul 

9 tal 60 bani.; iar viazîndu mănăstiri sau boeri să plă-. 

tească cumpărătorul. 

Neresteaua, adecă lemnele lucrate ce să vindu prin 

tirguri, să plătească, vinzălorul din zece bani | ban, ur-- 

mână după pontul 46. iar la Bucureşti viindu, să nu să 

supere nici alară nici aici cum şi prin păduri, sau prin 

sate vinzindusă de vamă. să nu să supere. 

Caşcavalul unde să va vinde. sumă mare, să plă- 

teaseă vinzătorul, de una mie ocă 10 tal.; iar trecînd peste: 

granițe de să va di voe să plătească cumpărătorul, după 

pontu, la sulă, trei; iar câodu vă cumpăra capanlăi cu 

porunca Domnii mele, pentru capanul împărătescu, are să 

plătească, capanlăi, vama, după, obicei, la una mie ocă 4 
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“tal. 54 bani; viozătorul remăne nesupărat, iar la București 
viindu să nu să supere nici afară nici aici. 

Catârul ori uude să va vinde, să dea . cumpărătorul, 
-de unul 2 tal. 60 bani. şi trecînd peste graniţă să dea 
după pont la sută. de bani 3 bani. 

| Coviltirurile, giugurile, ostile, roatele, ce să vindu prin 
tirguri, să dea vinzătorul din zece bani | baa ; iar prin 

“sale să nu să supere. iar la Bucureşti viindu sâ nu să 
:supere nici afată nici aici. 

| Carul, cu funii, de tei, doniţi, hilbăz, baniţe și tro- 
nuri ce se vinde la târgu, tocmai de un caru 7 baui ; iar 
cându să vor vinde prin tirguri, mai câte puţin din zece 
bani, iar prin sate să nu să supere. iar viindu la Bucu- 

„reşti să nu să supere nici afară nici aici. 
Carul, cu legumi, unde să va vinde prio târguri să 

-dea vinzătorul de caru 60 bani. iar prin sate să nu să su- 
pere. iar la București viindu.... 

Carul cu raci de baltă ce să vinde la lârgu. de car 
-40 de raci şi 60 bani, iar prin sale să nu să supere. iar 
prin Bucureşti viindu.... 

Carul cu struguri din lară, ce să vinde vrin tirguri, “de car doă oca struguri şi 50 bani. iar prin sale să nuse 
supere. iar la Bucureşti viindu.... 

Caru cu varză unde să va vinde, în tirguri de car, doă 
varze şi 30 bani. iar prin sate să nu să supere, iar viindu 
la Bucureşti... 

Carul cu pepeni, i castraveţi cei ce să vinde în lirgu 
„de car trei pepeni și 15 bani. iar prin sate să nu să su- 
pere, iar la Bucureşti viindu.... 

Carul cu pari, nuele, ce să vinde prin tirguri să „dea din zece bani. 1 ban iar prin sate să nu să supere. iar la București viindu.... 
Carul cu şindrile de stejari, de să va -vinde prin lir- „guri să dea din zece bani 1 ban. iar prin sate să nu să supere. iar la Bucureşti viindu, sa nu... 
Carul, cu var ce să vinde prin tirguri, să dea vinză- torul de caru 60 bani. iar prin sate ... iar prin Bucu- „teşti viindu,.,
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Carul cu fîn, ce să vinde prin lirguri să plătească 

vinzătorul din zece bani î ban. iar la Bucureşti vindu să nu... 

lar fânul şi lîna, ce să vinde prin sate şă să urmeze, 

după vechiul obiceiu, a nu să supăra de cerere de vamă. 

Carul cu lemne de foc se se vinde în tirgu să se dea 

de car 60 bani. | 

Carul cu. cărbuni de ghiuvaci ce-l cară cu patru boi 

de un car t'tal. Carul de doi boi cu asemenea cărbuni, de 

caru 60 bani. Carul cu cărbuni ţigăneşti, de caru 30 bani. 

iar prin sate să nu să supere nici cărbunii nici lemnele 

iar la București viiudu să nu să supere nici afară nici aici 

nici lemvele nici cărbunii precum celelalte tîrguri, prive/e- 

giale să nu să supere. . 

Lâna ce se vinde în lizgu cu ocaoa să de din zece 

bani 1 ban. iar lâva ce aduc postavarii găitanari,_ spre 

meșteşugul lor, aceea ce vinde tabaci de vamă să nu să 

supere, la casele lor, iar scoţindo în tirgu, să plătească 

vamă vinzinduo. lar lina ce se vinde prin sate, vamă nu 

are și nici să îndrăznească vameşi, a face supărare de 

vaută urmândusă, după pontulul . . . iarla schelă pă unde 

va eși. să plătească la sută trei .. . după tarilă. 

Lintea ce se vinde prin tirguri să de vinzătorul din 

zece bani | ban. iar prin sate să. nu să supere. iar la 

Bucureşli viindu. 

Luntrele de nevodu, carele, mergu la ţara turcească 

sa de una 1 tal. Iar cele ce se vinde prin sate să nu să 

supere de vamă. 

Luntrile de podu carele mergu în țara turcească să 

dea una 60 bani. iar prin sate să nu să supere de vamă. 

1muntrele, cele mai mici carele merg la țara turcească de 

una 40 bani. iar prin sate să nu să supere. 

Mătasea ce vine din ţara lurcească şi merge în țara 

Ungurească, sau în ţara Cazăcească, de povară 7 tal 60 bani. 

Mierea, stringindusă prin buţi, vamă nu are, iar după 

ce o stringe prin berbenife, cea ce să vinde, de alişveriş să 

„dea vinzătorul, de o berbeniță 7 bani. iar prin sate să nu 

să supere lăcuiiorii. iar cându va eşi piste granite, să
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plăteaseă cumpărătorul la suta, de lei 3 taleri. Mzerea ce 
va ridica capanlăi, cu cărțulia Domnii mele pentru capanu 
Tarigradului, are a plăti vamă, după vechiul obiceiu de o 
berbeniţă 40 bani, iar vînzatorul să nu să supere. 

Marfa, străină, ori din țara, turcească, ori din alte 
părți, de unde va veni, ce să vinde în țară, şi să face 
vinzare la altă mână, de neguţători streini, şi acei negu- 
țători, vrîndu a o scoate, afară peste graniță, să plătească 
ponturile la suta de lei 3 tal, Marfa ori ce fel ar fi, care 
vine aici, viindu, la Carvasara, să aibă vamă, şi nu vve 
să o descarce, să o deschiză şi prețtuinduo, să ia vama la 
sută trei tal. 

(Merele, sau ori ce feli, de pometuri, asemenea lor, vinzindule prin tîrguri, de un caru, o sută poame şi 50 bani. iar prin sate să nu să supere iar prin Bucureşti viindu 
să nu... 

Mălaiu, măcioatu, de Dorumbu sau de meiu ce să vinde prin tîrguri din zece bani I ban, iar prin sate să nu să supere, iar viindu .la Bucureşti să nu... 
Mazărea ce să vinde prin tirguri, să dea vinzătorui din zece bani 1 ban, iar prin sate să nu să supere. iar viindu la Bucureşti sa nu... 
Morile, de lemv, cele după apă la Dunăre, la suta de lei 3 tal, 

| Morînul, sau ori ce fel, de peşte va fi, ce merge la țara Ungurească, care este trecători să dea de povară 1 tal. iar când să va aridica de aici, să plătească la suta de bani 3 bani. 
Mielul ce să vinde la tirgu, cum şi cei ce să tae la scavne statornice, del paşte păn la lulie | de un mel6 bani iar prin sate vinzindusă, nu are să dea. nimie. 
Năutul, de aici din tară, vinzîndusă prin târguri, să dea vinzătorul, din zece bani I ban. iar priu sate să nu să supere, iar la Bucureşti, să nu... 
Postavul, de țară viozindusă, aici în ţară, şi prin tirguri vamă nu are, iar eşindu “peste graniță, să plătească cum- părătorul, la suta, de iei 3 tal, Iar postivurile cele străine 
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din alte ţări, are să plătească, vamă, după ponturi la suta 

de lei 3 tal. 
„__. Pietrele de moară, de Hârlău, de o. păreche 4 lei. 

Pietrele de moară de aici din ţară, de o păreche 1 leu. 

Peile de vulpe şi de lupu, şi vidră ce să vinde prin 
lîrguri să dea din zece bani 1 ban. iar prin sate să nu să 
supere. | | 

Peile de capră şi de oae, neargăsită ce să vinde prin 
tirguri sau prin zahanale, să dea vinzătorul de una 9 bani. 

Iar la Bucureşti viindu, să plătească, vama la Bucureşti“ 

şi afară să nu să supere, nici vinzătorul nici cumpărăto= 
rul, iar care, va merge la alte tirguri, ale țării prin sate 

să nu să supere, ci Ja lirgul ce le va duce, a le vinde, să: 

plătească vamă sau vrindu ale scoate peste graniţă să plă- 

tească, unde orînduescu, ponturile la suta de bani 3 bani. 

aseminea să urmeze şi la toţi măcelari. iar aducindule la 
Bucureşti sâ plătească vama în Bucureşti. 

Piele de capră, lucrate ce să cheamă cordovane vin- 

zânduse tăbăcite, ză nu să, supere, de vamă, iar scoțindule 

peste graniţă, să plătească la sută, trei lal. 

Piele de epure, unde să va, vinde cu măruntul în ţară 

să dea vinzătorul, câte doă parale, de fiecare piele cum şi 

vama, seoaleri din ţară să plătească cel ce va scoate, după 

mijlocul, ce să, coprinde, în pontul, . . - 

Peile de miel ce să vinde în lirgul carele aduc de 

afară şi vama, pă miei n'au pămînt, pănă' la lulie 1 să 

dea de una 6 bani. aseminea şi ezi mici, de la Iulie întăi 

să fac oi şi capre iar peile de mel care să cheltueseu în 

politie, de la miei, cei plătiţi de vamă, să nu să supere bez 

măcelari care au să plătească vama şi la piei, iav eşindu 

peste grauiță, să dea la sulă trei, iar cojocari, groşi, care 

aduc piei de afară, pentru meşterşugul, lor, să plătească 

de una 3 bani. . 

Pieile de bou, ce să vinde prin tirguri, sau prin za- 

banale să de vinzătorul, de una 45 bani. iar la Bucureşti 

viindu, să plătească, vama la Bucureşti şi afară, să nu să 

supere. Pieile de vacă, aseminea, rinduială, are, ca cele de 

Surete şi Izvoade VI 16
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bou, iar la plata, vămi să dea de una 30 bani, şi cum- 

părătorul, vrîndu, ale scoate peste granița să dea la sută, 

trei, iar lurei pentru pieile lor, de să va întimpla, a tăia, 

vitele, lor aici la zabanale, să dea vama, după obicei, 

vechiu pentru toate, felurile, de piei, de bou de vacă, ide 
bivol, de una 30 bani. Pieile de bivol aseminea ca şi cele 
de bou, de una 60 bani. iar scoţîndule, din țară să plaă- 
tcască la suta de bani 3. 

Păcura, ori unde să va vinde, prin târguri 'să dea 
vînzătorul da o vadră 12 bani. iar vrîndu, a o scoate peste 
graniţă, la țara turcească, să dea de vadră 60 bani. 

Peştele săratu, sau proaspătu, ce să aduce de turci 
pă la tirgurile ţării, de li să va da voe să dea de caru 
4 tal. iar de carul mic 2 tal. Peştele, proaspătu, sau să- 
ratu, ce să aduce din bălțile ţări, la baltă să nu supere 
fiindu că acolo plăteşte fntrea/ă, ci la tirgul, unde il va 
duce, şi îl va deşchide, întăi să plătească trei; la sută cu 
această, orinduială, ca după vinzare să nu facă scăzămintu, 
patru zrei la sută și luându cărțulie. la altu, tirgu, să nu 
să supere. Peştile de heleșteu, ce vine cu carul, făcândusă 
scăzământu, la sută, patru zeci... să dea din zece bani 1. 
iar la Bucureşti viindu ori ce felurime de peşte din bălțile 
țări, sau din heleştee, să nu să supere nici afară nici aici, 

Peştile, proaspătu, ce vine în tirgu Bucureşti i tir- 
£ gurile cele privilegeate, să dea la tîrgul ce va vinde, mă- 
, jerilu, după vechiul obiceiu, de caru | tal, 12 bani. lar 
i carul cu peşte săratu, să de măjerit de o vită 1 leu 5 bani. 
: Şi pă drumuri mergindu să nu să supere de vameşi, ce 
„numai la tirgul, unde, îl va duce, să plăteasca, şi plătin- 
du odată, pentru un caru, măjeritu, de câte ori va veni» 
peste anu cu aseminea peşte, de măjerit, să nu să, supere 
ci numai, vama să o plătească. 

Pielea de bou i de vacă i de bivol plătindu vama, la 
zahanale, şi avindu leșcherea, la care tirguri ale ţării, va 
merge, de altă vamă să nu să supere. | 

| Păstrama, ce să vinde, ori prin zahanale, sau prin 
tirguri, sau ese afară, să plătească, vinzătorul, sau cel ce 
o scoate la sută, irei. iar care, va fi de girezile turceşti 

bai
 a
a
 

ăi
a 

p
e
t
e
 

   

m
e
 7 
He
t 

a 
ta 
ia
i



— 943 — 

fiindu că toată marfa lor, de, cirezi tusceşti, este legată, la ca- 

panu, aceea să o plătească după vechiul, obicei, de caru doi lei. 
Pielea de cal, ce să vinde în lirgu, să dea vinzătorul 

de una ocă 15 bani. 
Pielea de capră, ce se vinde, în târgu. să dea vinzăto- 

rul de una oca 3 bani, şi lucrul trăistarului, ori câtă 
marfă va face, să nu să, supere de vamă, ori unde să 
va vinde iar eşindu, peste graniţă, să plătească cumpără- 
torul, la sută, trei tal. 

Paţachina, ce să vinde prin lirguri să dea vinzătorul 

din zece bani Î ban. iar vinzindusă, piin sate, să dea vin- 

zătorul, vama iară eşindu peste graniţă, să plătească cum- - 

părătorul, la sută, trei. | 

Peatra de boea ce se cheamă cz'ilaş, eşindu afară 

peste granița să plătească la sută, trei. 

Pieile, de toată felurimea, de vita, tăbăcită vînzin- 

dusă aici în ţară, vamă nu au, iar scolindule, din țară să 

plătească, la sută trei. 
Rachiul, ce sa vinde, prin târguri, să dea vinzătorul 

din cinci bani 1 bau. iar cel ce să cumpară priu sale, să 

Să urmeze după pontul 32. sau cându, stăpânul rachiolu;, 

va vrea ca sal vinză, prin lirguri, să plătească şi el vamă, 

Ja tirgul, cel va duce, şi luându cărțulie, de plată, oriunde 

va inerge ca săl vinză să nu să supere de altă vamă. să 

ştie dar vameşi, că nu au voe să meargă, pă la casele. 

lăcuitorilor sau prin crămi ca să vămuiască rachiul, ne- 

vândultu, nici rachiul ce au pentru trebuinta lor iar ra- 

chiul cel va duce aici în Bucureşti, are să să vămuiască 

de vameşi Bucureştilor. Rachiul bun prefăcut, spirlu, ce 

va veni în Bucureşti, ori adusu de rachieri, sau de cum- 

păral, să dea vamă, de vadră, un leu. lar rachiul prostu, 

va plăti, zăciuială, iar cându va vinde, mănăstirea, sau 

boer să plătească cumpărătorul. 

Râmători pă unde va întra, 

cească, să plătească, de unul 30 

pă la ce graniță va merge să ai 

în țară să ţie în seamă vameş i 

plătit la schelă, şi să plătească | 

Râmători ostrotenifor ce obişnuescu, 

are vin din țara lur- 

bani. şi lvându cărțulie 

bă pace iar vinzindui aici 

acei 30 de bani ce au 

a suta de bani 3 bani. 

dei ținu aici în
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țară, pă furiș fiindu, că dajdie aici.în țară nu dau, pă uni 
ca aceia, dovedindui vameşi, să ia vama de un râmător 
30 de bani. Râmători, ce să vor vinde, de. alişveriș, la 
neguțători prin tirguri, şi prin, sate, să plătească vama 
vinzătorul de unul 90 bani. iar lăcuitori prin sate vînzindu. 
unul, la altul, de hrana lor, de vamă, să nu să supere, 

Rămălori, ce esu afară, din țară ori în ce parte, de 
loc să plătească, gostenăritul, de unul 8 bani. iar la gra- 
niță pă unde va eşi să plătească vamă la sută bani 3. iar 
de va fi suditu, goştenărit să nu plăteascs şi la sută trei 
vama scoaterii din ţară să să socotească după preţul ce să politipseşte aici în ţară atunci, cându îl va scoate. Ri- 
mători ce să tae la scaune de un rîmător 30 bani. 

Rogojinile, ce si vindu prin tirgu să dea din zece bani | ban. iar la Bucureşti viindu să nu, cum şi prin sate vinzîndusă. să nu să supere. 
Rînza ce să vinde prin tirguri să dea din zece bani 1 ban. cum şi tabaci cea ce o aduce pentru lucrul lor asemineu să plătească. 
Scul î cervişui, unde să va Vinde să plătească, vin= zătorul de una mie ocă 10 tal. 
Seul i cervişul, ce cumpără, capanlăi, cu cărțile Dom- niei mele pentru capanul, Tarigradului să plătească la una mie ocă 3 lei, şi vinzătorul să nu să supere de vamă, iar seul ce să va duce in politia Bucureştilor de lumânărari,. să nu să supere de vamă nici de podărit ca un lucru ce. este obştescu. 

| Scumpia ce să vinde prin tirguri, să dea vinzătorub din zece bani | ban. aseminea şi tabaci, să plătească pen- tru scumpia ce fac de meşteşugul lor. 
Siiclele ce vin dela Tirgovişte, de caru 60 bani. Sămânţa de in şi rânepă, ce să vinde prin tirguri, să plătească vinzatorul din zece bani 1 ban. iar prin sate să nu să supere, iur la Bucureşti, viindu să nu să supere nici afară, nici aici. 
Tutunul, rumănescu, ce să vinde prin lirguri, şi prin Sate, să dea vinzătorul de una-oca 3 bani. Iar eşindu peste graniță sa de cumpărălorul la suta de bani 3 bani. 
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Vantul, ce să vinde prin lârguri, cu ocaoa să plă- 

tească vinzătorul din zece bani i ban. iar prin sale să nu 

să supere, iar la Bucureşti, viindu să nu să supere nici 

aici, nici atară. - | 

Untul ce să vinde, cu ridicata, să plătească cumpă- 

rătorul la suta de ocă 10 lei. iar peste graniţă eşindu să 

plătească cumpărătorul la suta de bani 3. 

| Untul, cel cumpără, capanlăi, cu cărţile Domniei 

mele, peatru capanul 'Ţarigradului, să plătească la una mie 

ocă 4 tal. şi vinzătorul să nu să supere de vamă. 

Usturoiul, ceapa, prazul, ce să vinde prin tirguri de 

car una sulă, căpâţini şi 80 bani. iar prin sate să nu să 

supere nici afară nici aici. 

Fasolea ce să vinde prin tirguri să dea viuzătorul 

din zece bani 1 ban. iar prin sate să nu să...iar la Bucu- 

reşli să nu să... | 

Făina ce să vinde, prin lirguri să dea din zece 

bani 1 ban: iar prin sate să nu... iar !a Bucureşti, viindu 

să nu.... | 

Ilârsiile, de ţară, ce să vinde câte, puţinele la tirgu 

să plătească vinzătorul din zece bani 1 ban. iar prin sate 

să nu sâ..., 

Hârsiile, ce obişnuescu de stringu, de la turmă îşli- 

cari şi cojocari groşi asupra fătăciuni oilor unde le duc 

de lucrează, să plătească de una 9 bani. lar pieile de miel, 

albe i negre ce cumpără şi să neguţătorescu, cojocari 

groși de le fac căciule, blane şi cojoace, să aibă a să face 

urmare hotăririi ce sau făcut ca pentru câte dintrânsele 

piei vor aduce de afară cumpărate să plătească cojocarul 

de una 3 bani. 

Olawi cei ce fac oale afară, din cei ce plătescu fu- 

măritu, daa de un cuptori pă au 2 tal. 

Ceara ce să vinde în tirgu cu ocaoa să dea vinză- 

torul din zece bani i ban. Ceara ori unde să vinde cu ri- 

dicata, ori la lumănărari sau la veri cine să plătească vin- 

zătorul după vinzarea ce face la suta de bani 3. lar la 

București viindu, să nu să supere, nici afară, nici aici, iar
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cându cumpărătorul va cumpăra prin taină, şi vameşi va 

găsi la cumpărători, cumpărătoru va plali vama îndoilu, 

 Salele de ţară ce să fac aici vinzindule, prin tirguri 

să dea vinzătorul, din zece bani 1 ban. iar la Bucureşti 
viindu să nu să supere nici afară nici aici. Vameşi au a 
urma, cu luarea banilor vămi, de la toate lucrurile ţări 
cum să vinde câte sintu arătate anume i de la cele străine 
după acestu catalog şi după ponturile ce osăbil li să dau 
şi la sudiți după tarifă iar pentru câte nu să vor cuprinde 
întracestu catalogu, mărfuri streine, să ia vameşi, vama, 
la sută, trei păzindusă orinduiala ponlurilor, însă pentru 
lucrurile țări care de la vama Bucureştilor sînt zndicate, 
după hotărirea obştească, ce sau făcutu, în leat 809, pre- 
cum în ponturi să cuprinde, ure să să păzească, acea ho“ 
tărire, ca cele ce sintu arâlate de vamă, să nu să supere, 
nici afară nici aici, venindu pentru Bucureşti şi aseminea 
urmare, are să facă, şi la Focşani, osebitu şi toate lucru- 
rile ce sântu orinduite la vamă are să dea două vămi, una 
a vinzării şi alla a scoaterii din țară, sau a întrării, iar 
la alte prefaceri ce să va face de la o mână la alta, aici 
in țară vamă, să nu să “ceară, care această cumpănă, a 
dreptății, să păzeşte, şi la toate felurimele, de mărfuri 
streine ce să vindu, aici în țară, afară din vite care au 
osebire, şi sintu rînduite la vamă şi cele ce să va vinde; 
de la o mână la alta numândusă, matrapaziâc. aceea sintu 
datori, să plătească “iar cele ce sîntu slobode a eşi din 
tară afară, ori ale sale, sau de cumpăratu, plătindu vama 
scoateri, din ţară, să nu să ceară altă vamă, cu nume 
pentru, vinzători pă lingă aceasta, să face, cunoscut pen: tru măjeritul ce este orinduit, a să plăti, la peşte, pentru 
un caru o dată întrun anu, şi de câte ori va veni, cu 
carul peste anu, să nu să mai, supere, acel, măjeritu, să ştie că are, săl p'ătească, chirigii iar la carăle turceşti cu peşte, să nu să facă, supărare în potriva, obiceiului, ce 
sau urmatu. . 827 Ghenar | 

| vel logolat, Stolnicu Răducan 
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carvasară 2440. 
Casandra 159. 
Castriotul Gb. vel comis 14%, 

148. 
Calalina 177, (81, 188. 
catastih,--catastişa— 452. 
Cătin 217. 
căutare (a —) 239, 
Cazacul clucer 27, 
Căzan 18, 32, 71, 79, 164. 
Cazan Lupul 53. 
căzăcească (țara —) 239. 
ceară 12. 
Ceauri 87, 88. 
Cerpenii 163. 
Cernadie 25, 59, 69, 19, 9%, 

96, 97, 125, 138, 140, 141, 
143, 146. 

„Cernădie de jos şi de mijloc 
139, 146, 148. 

Cernaia 61, 88. 
Cernăianul Preda 136.
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Cernat 921, 222. 
Cernat vel portar 202, 
Cernea birar 179. 
Cernica vel vornic 179, 185. 

94, 9%, Ceplea 13, 15, 
98, 202, 

Cepleanul 40. 
Ceple-nul Mihai căpit. 80. 
Cepleanul Preda 100, 117. 

21, 

Cepleanul Preda clucer î19. 
it5, Cepleanul. Preda căpit. 

Cepleanul Paraschiva 117. 
ceprăzar 21|. 
Cepturoae 122, 164. 
Chera urmaş 213. 
Chera agă ispravnie seaunu- 

lui Craiovei 225, 226. 
Chireo 113. 
Chirco vei vornic 170. . 
Chireo vel log. 86, 89. 
Chirco vel ban Craiovei 73, 
Chiriiac 108. 
Chirtog 164. 
chesoe (căsoae) 104. 
Chesar 92, 225. 
Chesar vel vornie 170. 

Chisar vel log. 8. 
Chisul 11. 
chezăş 29, 73, 110, 213. 

cin (soma) 134. 
Cincu 6, 8, 20. 
Cioca 194. 
Cioană Mihart pah. 125. 

Ciocadea 11, 13, 14, 54, 5%, 

18, 132, 
Ciovaza, apă 55. 

Ciomac Staneiul 20, 29. 
Cioană comis 194. 
Cioplea 23. 
Cioplea Stanciu 5, 

159. 
Cioplea Drăgoe 192. 
Ciopleanul Preda căpit. 108. 

Ciorăi Stânii 32. 
Cioropeiu Radul 69. 

53, 9%, 

d 

  

  

3 — 

Ciova Dan 52. 
Ciovna 164. 
cislui (a—) 96. 
Ciuciul Dragomir. 52, 09. 
Ciucu sat 74. 
Ciucur popă, duhovnic 12, 

107. 
Ciucurescul Adam 161, 162: 
ciudese (minuni) 105. 
Ciulniţa 109. 
Ciuperceni 21,392, 571, 11, 77, 

102, 103, 109. 
Ciurileşti 199. 
Ciutura 164. 
Cizmarul Andrei 210. 
Coadă vel vornic 2. 
Coandă 9, 921, 992. 
Cocoş Romcea 25. 
Codreni 172. 
Coble 3. 
Coica 11, 12, 160. 
Coica armaş 107. 
Coică Barbul 120. 
Coicoiul D. 120. 
Coişori 52, 57. 
Cojoca'ul Petriman 218. 
Cohbaşi 11, 12, 40. 
Colțea 178, 181, 184. 
Colţeşti 7, 67, 1, 19. 
Colţunească (partea— ) 119. 

Comăcu 94. 
Coman |. 
Coman vt. portar 139, 146. 
comăndu 3, 10, 19. 

Comăneşti 5, 13, 53, 92, 14. 

Comiceanul Opre 296. 
Comiştan «în conac la—> 920 

Condilo vel post 17. 
Copăceni 57, 64, 66, 69, 8%, 

5. 81, 107, 111, 128, 157, 

159. 
Copaăcioasa Îl, 12, 32, 33, 60, 

107, 108, 123. 

copil din casa 65. 
Corbăşuri 43.
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Corteanul Lupul 155. 
“Corbeanul Cost. vel. portar 

137. 
Corbi 36. 
Corcolaţi 124, 195. 
Cordea 199. 
cordovane 241. 
Cornea 64, 169. 
Cornea post 69, 87. 
Cornea vel ban. 135, 144, 

145, 148. 
Cornescu! Neagul iuzbaşă 81. 
Cornescul Vasile 152, 157. 
Corneşti 164. 
Cornet 20, 88, 126. 
Corni 31, 34, 147. 
Cornu, sat 197. 
Coruia vel clucer 121. 
-Coscă Radu 132, 
Costande 62, 77. 
Costandin 116, 134, 150. 
Costantin zugravul 123. 
Costantin  pitar 138, 145, 

145, 148 
“Costandin vel comis 86, 89, 

207, 209, 
Costandin visliar 167. 
Costandin post 36, 46, 193, 

197, -202, 203, 207. 
Costantin 2 post 202. 
“Costandin lvg. 58, 
“Costandin Basarab Voevod 

133, 139, 149, 143. 
Coste 114, 149, 177, 181. 
Coste capitan 9220. 
Coste clucer 293, 
“Costea diac 86. 
Costea vel post 89. 
"Costea logot 97. 
Costeni 113, 144. 
“Costoboi Lupul 20. 
Cosot Tudor 2. 
Cotoroga Lupul 34. 
Cotoroga Stan 34. 
Colovila 13. 

    
    

Coțofeni 73. 
coviltirurile 288. 
Cozma 118. 
Cozma Radul 121. 
Crăbeşti 69. 
Cracea pah. 2. 
Crăciun 4, 12,15, 20, 94,4. 

74, 84, 114, 172, 814. 
Crăciun ligan 56. 
Crăciun popă 143. 
Crăciun post 69. 
Crăciun log. 18,56, 69, 171. 
Craiova 37, 63, 74, 97, 189, 

296. «scaunul—> 42, 924, 
„omul scaunului de —: 
228. „ispravnicii scaunu: 
lui—“ 22, 51, 75, %,115, 
213, 221, 925, 228. vel 
ban— 6, 9, 36, 73, 89, 164. 
„oraşul Mării Tale“ 226. 
„biserica domnească din 
Craiova“ 5i. judeţ. de—22. 
Crasna (1pă—) 98. 

Crasna mân. 31, 34, 35, 47, 
105, 116, 150, 153. 

Crasna 922, 23, 926, 27, 32,35, 
36, 48, 59, 60, 97, 1%, 
107, 128, 146. 

Crasnari 26, 31, 35. 
Crasnaru Dumitraşco 141. 
Crăsuarin lon 43, 72. 
Crăsnariu Răduţu 132, 138, 

141. 
Crastea 74, 143. 
Crastian 168. 
Creţeşti 4, 5, 53, 58, 92, 164. 
Creţul Oprea 135. 
Creţulescul Radul vel log. 83, 

97, 101, 106. | 
Cristea 13, 53. 
crivină 4, 55, 119. 
crivina cea mare 116, 120. 
crivinile de după moasă (12. 
crivina Jiului 137. 
Croitorul Bodea 210. 

5
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Croitorul Mihail 210, 
Cruşet, 178, 187. 
Cucu lane 108. 
cură (a—) s'a curat loc de 

vie 97, 95. 
curături 4, 5, 11, 120, 
Curpen 82, 124. 
curte <la—> 214. 
Curtişoara 98, 127, 137, 218. 
Curui post. 80. 
Curui vel paharnic 230. 
Cutule D. 101. 
dăjdi domneşti 49. 
Dâlga 83. 
Damaschin egumen 153. 
Dâmbrea Stoian 59. 
Dan 2, 3, 1î, 18, 8% 1%, 

111, 205. 
Dan iuzbaşa 94. 
Dan vatav 92. 
Dan post. 87. 
Dan Voevod 163. 
Dânac 42. 
Danac Crăciun 72. 
Dănâiaţă Lupul 76. 
Danăiţă Alexa 76. 
Daneştii 211. 
Danciul 79, 83, 87, 155. 

Danciul clucer 209. 

Danciul popă 5%, 64, 81, 177, 

186, 188. 
Danciul post. 104%, 164, 219. 

 Danciul log. 18, 22, 2%, 21, 

28, 49, 46, b2. 
Danil 9291, 222. 
Daniel ieromonah 123. 

Daniel Vlad 43. 
Dănuţ 32, 60. 
dorobanţ 67, 201. 

Darăbantul Stan 79. 
Dâraia 23%. 
dare (a—) 21, 95, 109, 197, 

189, 227. | 

dări „de miiare şi de taler“ 

încasarea dărilor 194- 

177. 

  

    

        

Dateo 4, 87, 139, 146, 148. 
Dateo pahar. 28. . 
Datco post. 64. 
dealniţă 35, 44, 13%, 211. 
Dediul 921. 
Dediul Sava 18. 
Deadiul vel vist. $. 
Desa Radul log. 202. 
descălecatul satului 26. 
Despa 83, 11. 
deşugubina 84. 
Devul 178, 181, 186, 232. 
Diamandi vel pahar. 17. 

Dii (Vidin) 214. . 
Diia 164. 
Diciul 29, 30. 
Diciu! vel agă 57. 
Diciul Oprea 54. 
Dicul 18, 71. 
Diicul 34, 202. 
Diicul clucer 217, 219. 

Diicul spatar 212. . 
Dima 51, 97. 
Dima post. 93. 
Dintea Oancea 197, 199. 

Dionisie egumen de Crasna 
47. 

Dionisie ieromonah 35. 

divan 85. divanul cel mare 

35. (in divan) 37, 49, 97, 

100. la divan 14, 4!, 56, 

62, 118, 91, 128. «ltrăgându: 

-ne la divan» 91. „sculatu- 
neam cu pâră la divan“ 

102, 103. «căci ei ne-au 

ramas cu divanu> 9. 

„a ajuns cu legea şi cu— & 

197. «deci ei tot lau pui: 

tat cu cuvânt din zi în zi 

de au șezut 4 săptămâni 

şi la divan de față nau 

vrut să vie, ci au fugila- 
casă> 50. 

Diaga 93. 
dobândă „—pe an 10 la 2*
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102. „şi-au dat: 100 ve- 
dre vin pentru dobândă 
banilor“ 59, 

Dobra 54, 55. 
Dobrica 209. 
Dobrodeava 20. 
Dobromir 2, 3, 84. 
Dobromir oier 179. 
Dobromir vel ban Craiovei 

164. 
Dobrul 69. 
Dochia 134. 
Dochia visternie 81, 89, 
Dodeeştii 112. 
Dohan Radul 231. 
Doiceşti "209; 
Doljii 230, 233. 
Doljii (ceauşul ot —) 233. 
dorobanţ 220. 
Dorotei ieromonah 35, 36, 
Dos, sat 80. 
Dorotei monah 3]. 
(a) douar 74. 
Drag 50. 
Drag post. 29. 
Drag log. 24. 
Drăgan 11, 19, 30, 57, 59, 

VA 
Diăghici 9, 13, 23, 45, 46, 

59, 63, 68, 75, 90, 92, 9%, 
107, 116, 127, 160, 168, 
192 

Drăghici căp. 218. 
Drăghici pah. 100. 
Drăghici post. 11, 26, 28, 

33, 43, 68, 69, 72, 13, 87, 
91, 98, 193, 

Drăghici ispravnicul scaunu- 
lui Craiovei 96, 

Drăghici vist. 80. 
Drăghici vel spatar 97, 101. Drăgodan 73, 
Drâgoescul Crăciun post. 88, Drâgoeseul Radul 84. 
Drăgoeşli 98, 31, 36, 59, 116, 

  

  

Drăgoiu 211. 
Drăgoi spatar 98, 113. 
Drăgoi log. 182, 202, 218. - 
Drăgoi căpilan 61.: 
Drăgoi Dan 143. 
Drăgoiani 33, 44, 45, 58, 69, 

91, 136, 141, 143, 155; 
Dragomir 5, 18, 27, 39, 49, 

43, 60, 72, 14, 85, 87, 160, 
166, 168, 221, 922. 

Dragomir popă 43. 
Dragomir Stanciul 11. 
Dragomir vel armaş 27, 45, 

202. 
Dragomir post. 21. 
Drugomir spatar 2. 
Dragomir vel vornic 46, 207, 

212, 
“Dragomir vel ban Cralev- 

skii 36, 
Dragomirescu Dragomir 19. 
Dragona 231. 
Dragoşe 24. 
Drăgoşin post. 
Dragota 10, 33, 56, 87, 90, 

137, 162. 
Dragota uncheş 222. 
Dragota post. 76, 122; 
Dragul 41, 98, 140. 
Dragul armaş 207, 208: 
Dragul post. 207, 208. 
Drăgulin 172. 
Drăguşin vel sluger 202. 
Drăguşin vel pah. 207. 
Drâicoi 119. 
Drosul Mihai 231. 
Drulea 9, 43. 
Duca 178, 181. 
ducați 168. 
Dudescul Radul log. 219. 
Dudescul Dumitru vel dvorn: 

36, 37. 
dulamă 7, 187. 
Dumitra 44, 68, 94, 95, 121, 

198, 178, 181: 217, 932.
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Dumitrache vel stolnic 47. 
Dumitraşco 81, 113, 198, 

138, 139, 146, 151, 199, 
297, 234. 

Dumilraşco căpitan 79, 82, 
89, 91, 930, 231. 

Dumitraşzo vel arm. 121. 
Dumitraşeco clucer 27, 202. 
Dumitraşco stolnic 36, 47, 

207. 
Dumitraşco paharnic 29, 40. 
Dumitrașco post. 98. 
Dumitrașco vel vist. 17. 
Dumilraşco log. 58, 121, 294. 
Dumitrescul lane 27. 
Dumitrescul Iorga 138, 141, 

143, 146. 
Dumitru 6, 8, 18, 22, 32, 

48, 51, 52, 71, 79, 73, 14, 
76, 80, 81, 84, 97, 109, 
110, 111, 115, 142, 14, 
144, 164, 164, 177, 181, 
189, 197, 199. 

Dumitru popă 48, 122. 
Dumitru căpitan 182. 
Dumitru birar 178. 
Dumitru sfatul 19. 
Dumitru iuzbaşă 202, 227. 

Dumitru parealab 76. 
Dumitru vel pilar 92, 9%, 

26, 27, 98, 202. 
Dumitru spatar 167. 
Dumitru vel log. ispravnic 

26, 36, 46, 198, 1710, 207, 
231, 

Dumitru ban 164. 
Dunăre 240. 
Duşe 69. 
Etrem episcop de Râmnic 

182. 
Eftimie popă 38, 125. 

Elena soţia lui Lupul Mehe- 

dinţianul 206. 

Elena Doamna. soția lui Şer- 

ban Voda 198. 

Surete şi Izvoade VI 

  

Eiboviţa 168. 
Enache diaconul din Muu- 

teni 40. 
Enea post. 23, 69. 
Epure 9. | 
Epure Ilie 17, 924, 29, 30. 
Epure Stansiul 7. 
Eremia 106. 
ezer 94. 
facere (a —) 53. 
falce 97 „o falce lată de 8 

fune şi lungă de 12 fune, 
fune de 12 coţi“ 97. 

Fălcoi 61, 202. e 
Fălcoian Matei biv vel capit. 

154, 
Fântâneale 19, 
Fântâni 228. 
Fărcăşa 202. 
Fărcăşanul Radul vol stoln. 

218. 
Farcăşanul  Vlăduţul post. 

112. 
Fărcăşescul Neagul log. 132, 

135. 
Fărcăşeşti 13, 21, 69, 87, 

88, 192. 205. 

fartaţi (Sau prins fârtaţi, sau 

dus în sf. biserică şi a 

dăruit Radul şi Stan pe 

Băldici cu o cămeşcioară şi 

cv o vacă cu lapte, iar 

Băldea a dăruit un loc de 

grădină şi vie 9. 

fărtăţia «au dat 0 vacă cu 

lapte» 9. <iar Mardarie 

a dăruit lui Buicea al 

al Gramei o câmeşă, 9 mă- 

rame şi o dulamă» 7. pen- 

tru — lor a dăruit un loc 

- de vie 7. 
fațarie 144. 
ferire (a —) 105. 
fiare <m'au băgui în —» 33. 

Fiera Stroe vel log şi isprav- 

1?



nic 193, 219. 
Filieşi 100. 
Filip 29, 30, 33, 53, 56, 57, 

67, 71, 77, 79, Lit, 121. 
Filip armaş 102, 103. 
Filip aprodul 51. 
Filip post. 110. 
Filişanul 107, 110. 
Filişan Dumitru sluger 45, 
* 105, 
Filişanul Dumitru vel stol. 

212. 
Filieşanul Preda sluger 80. 
Filieşanul Preda vist. 109. 
Fireanţă log. 61. 
Fisenţea sluger 227. 
Fisenţa pah, 8, 
Fleaucă Pătru 132. 
Flocii. oraş 208. 
Florea 5, $, 9, 18, 20. 47, 

48, 8%, 110, 199, 217. 
Florea cel ulog 31. 
Florica 95. 
Focşani 246. 
Fota 158. 
Fota post. 8. 
Frăncul 85. 
Frânidie, apă 1, 31. 
Frăteşti 69, 143. 
Frătiţa Stanciul 11. 
Frătoştița 26, 27, 28. 115, 

233. 
Frăţilă 23, 27. 
Frăţilă stolnic 26, 28. 
Frăţilă Nicula 114. 
funaşi <şi a tuturor — 110, 

care a fost — acolo 35. 
fune 22, 31, 35, 79, 97. «— 

de 40 slânjini> 136. 
fune mare 24, 98, 74, „au 

fost funile preste tot satul 
trei fune mari 55. 

fune făurească 24, ciocaza- 
scă, guțască, lui Ion 55. 
Lihoiasca 8. Motorgăi 9. 

  
  

Paicească 74, Tâărăcinea- 
scă 119. Morească, 

funi (a—) „să o funili 125. 
Gabrov 226, 228. 
Gagiia, tiganca 99. 
Gaia 233, 234. 
Gaidăr Stan 29. 
Gulbeni 107, 122. 
Galceşti 25, 88, 151, 159. 
Gălescul Costandin 38. 
Găleşoae 64, 69, 95, (18, 

120, 192, 217. 
Gălteanul C. vel pel portar 

ispravnie la jurămint în 
sf. biserica 219 

Gâlu Anton 126. 
Gângul Crăciun 19. 
Gânţeştii 110. 
Gardu Stan 30. 
Gărligă Stan 110. 
Gărman 934. 
Gaşpar Lupul (3. 
Gavril pahar. 88, 100, 218, 

231. 
Gazda Bade 92. 
gazde de hoţi 225. 
Geamene (valea —) 208. 
gelepi 237 seg. 
Gherghe 58, 69, 143, 148, 

155, 159, 160, 211, 214, 
217, 921, 223, 224, 2%, 
226, 227, 928, 229, 230, 
231. 

Gheorghe roşu 226, 230. 
Gheorghe iuzbaşa 213. 
Gheorghe gramatic 31. 
Gheorghe popă 36, 113. 
Gheorghe bănişor 222. 
Gheorghe judeţ de T. Jiu 58. 
Gheorghe parcalab 135. 
Gheorghe vel clucer 86. 
Gheorghe vel comis 10], 

106, 182. 
Gheorghe vel pah. 193. 
Gheorghe vist. 202. 

a
.
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“Gheorghe post. 141, 146. 

(Gheorghe vornic 66, 98, 99, 
100, 117. | 

Gheorghe vel ban 97, 101, 
18. 

“Gheorghe Gramatic 31. 
Gherghicina 159. 
“Gherghina 40, 52, 53, 69, 

106, 109, 132. 
Gherghina post. 130. 

“Gherghina popă 107. 
“Gherghina Radul 67 
Gherghina log. 77. 
“Ghica Gheorghe Vodă 82. 

“Ghica Grig. Vodă 85. 86, 91. 

-Ghiezi (bubele lui - -) 123. 
Ghiga țigan 80. 
“Ghinea sluger 202. 
Ghinea vel vist, 61. 

Ghinea post. 141, 146. 
Ghinea log. 219. 
-Ghioca 178, 182. 

“Ghioca Maria 187. 
-Ghioca post. 88. 

-Ghioca Stoica ocnariul 18. 

-Gbiorghiţă 135. 
Ghiorma căpitan 202. 

„Ghiorma banul 80, 82, 212. 

«Ghiţă Gheorghe vel stolnic, 

101, 106. 
-„Ghiura elucer 59. 

Gilort (târgul —) 29. 61, 82, 

116. 
giudeceasă (partea — din Bal- 

ta ; teiul — 58. . 

Giura 5 177, 181, 217. 

Giura pah. 214. 
-Giurea 2. -. 
-Giorea. iuzbaşa 95. 

Giurca vatah 96. . 

Giurcă căpit. 108, 114. 

Giurea Stanea pah. 213, 214. 

Giurge 98. 
(Giurgiu nume de om 166, 

167. 

    

  

Glăcescul Dumilraşco 150. 
Giavan (dealul lui —) 205. 
Gligoraşco Ghica Voda £1. 
Gligore popă 190. 
Cligore comis 119, 18. 
Gligore ve! logofăt şi ispr. 

199, 202. 203. 
Giigul 4, 33. 
Glogova 20, 61, 68, 100, 106, 

107. 
Glogovanul Necula pitar 88. 

Glogovanul Semen cluc. Sl. 

Glodeanul Stuica 38. 53,61. 

Goeşti 82 164, 177, 179, 181, 
182, 18%, 186, 187, 188, 
190, 227, 232, 9234. 

Goga vel spalar 17. 

Gopgăsteu Stan 197, 199. 

Goleseul Radul vel comis 
137. 

Golescul Cărstian 102. 

Gonţea pah. 167. 
Gorcilă 166. " 

Gorjii (Gorjil sudstvo) 27, 

34, 40, 44, 49, 56, 62, 80, 

82, 85, 86, 96, 99, 109, 

419, 114, 118, 124, 12, 

126. 129, 134, 143, 146, 

153, 166, 201, 221. (v. Jiul 
de sus). 

Gorun Dan 40. 
Gogoşi 219, 213, 214, 221, 

293, 
goştenăritit 244. 
Grajdana 135. 
Gramă 28, 30, 36, 121. 

Grama jitoicer 193. 

Greben Barbul 43. 

Greci 41, 61, 77, 102. 

Grecul Radul 141, 146. 

Greşit popă 189. . 
Greu! 26: 
Grigore 2, 62. 
Goiva, sal 143. 

Griveni 141.
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gropi de vilă 6. 
Groşi 164. 
Grosul Radul 94. 
Groşare 84, 94. 
Grozea (delniţa) 211. 
Grozăi Radul 64. 
Groz: porlar (Il. 
Groza armaş 67, 71, 72, 17. 
Groza pah. 88. 
Groza post. 69. 
Grue ceprezar 211. 
gruețul fâutânelor 20 —- vi- 

işoarei 30. 
Gruia țigan 101. - 
G.uia pusi. 69, Si, s9, 122. 
Grui 47. 
Gruiţe lacov 162. 
Gruiţa Vlad 161, 162. 
gruiu 205. 
Gurâmoale Stanciul 4. 
Gurbaneşti 173. 
Guresnii 58, (12. 
Gurili D. 135, 
Guşea 63, 29. 
Guscă Dinu 5. 
H. aceah 932, 933. aheştia 

4. Craiovah, bavul de —, 
84. deşubinah 84. fiemeh 
95. gre:h 85. (parte) 95, 
187. Ivah 67, 216, gatah 
17, 19, 20, 24. casah 17. 
meh, Va vreah, un vreh 
187. mânah,  mătuşisak, 
Neagah, Amzah. popak, a 
ținehri o iapa 225. 

Hăeştii 2, 3, al. 
haini 24. 
Hâ!maj 234. 
Hămarade 155. 
Hamza 93, 28, 29, 36, 40, 

49, 50, 52, 53, 54, 67, 717, 
81, 85, 102, 103, 139. 

Hamza câpitan 18. 
Hamza post. 11, 56. 
Hamza log. 170.   

Hamza Calota 67. 
Hamza Dumitru 52. 
Hamza Gheorghe (59. 
Hamza cel bat'rân 34, 35. 
Hamzucul 54. 
Hamzucu Cuira 108. 
Hârjoteanul M.hai clucer 80 
Hârlău. pietre de moară de 

— 199, 244. 
Harsu 143. 
Harvat stolnic 167. 
hilbai 238. 
Hira log. 102. 
Hirişeşti 26, 27, 28, 37. 
Hodureşti 119, 120, 
Hortopeanul Stan 82. , 
h»tarnici, au luat 12 boeris 

hotarnici 16 
haţi de cai 226. 
Hoţil 164. 
Hrăpea (valea —) 6. 
Hriste Dum. 142. 
hrisloave 22. 
Hrizea vei ist. 118, 121, 

193. 
Hrizea vel log. şi ispr. 17. 
Hrizea vel vornic (în casă 

la —) 199, 202, 203. 
Huma 210. 
Hurezanul Ion î61. 
Hurezii, mănăstire, 85, 161, 

164. 
labalchi 34. 
lakim 148. 
lacov 37, 77, Lil. 
lacov cap. 61. 
lacov armaş 102. 
lacov clucer 202, 
Iilomiţa, apă 209. 
lanache neguţitor 208. 
lanache vel vist, 101, 106. 
lanache vel log. 124. 
lanache vei ban Craiovei 9.. 
lanăş vornic 114. 
lanciul llie 192.
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„ Janeul 9. 
“ancul (fântâna --) 20. 
Jancul Petru 20. 
Jane 12, 94, 196, 135. 
Iane post. 26, 28, 92, 97, 170. 
Iane vel ban Craiovei 170. 
Ianiş 70. 
lanoş 143. 
Yanov 210. 
lavor log. 27. 

l Bliss 00 499, zi 
Ibrahim celebi 996. 
Idul 4. 
Iftimie egumen 115. 
Jgrii 92, 
lea 116, 157. 

lie 31, 35, 36, 37, 54, 57, 

59, 64, 75, î11, 116, 1%, 
132. 

Wlie popă 173. 
Ilinca 159. 
Imuruasa 160. 
închide „mau închis Marare 

pentru bani“ 61. 
inchina (a—) a închina dom- 

piei 100 ughi 9%. 
închinare (a —) 35. 47. 

înfrățit (sa fost —) &ă. „pen- 

tru înfrățire au dăruil pe 

Stan Blaj cu un cal“ 44- 

«moşia din intrălice> 44, 

«au înfrățit pe Parvul ar- 

maş de au dal 20 berbeci 

şi i4oicu mei“ 91. 

întoarcere (a —) 39. 

întrebare „ne-am întrebat în 

divan“ 61. 
indiction 163. 

inel «mam avut inel ce au 

pus degetul“. 23. 
întreală 242. 

loana 15%. - 

Ion 9, 19, 22, 24, 31,33, 36, 

48, 63, 110, 116, 143, 149, 

161, 165, 192, 217, 247. 

     

  

”) 

  

    

Ion popă 713, 116, 117. 
Ion diacon 158. 
lon iuzbaşe 202. 
lon ceauş 88. 
Ion parcalab 51, 58. 
Jon arhimanârit 161. 
lonaşeo 2, 106, 931. 
Ionaşco căpitan 88. 
Jonaşco pab. 231. 
loneasa (partea —) 118. 
Iordache clucer 82, 218. 
Iordache vel stolnic 97. 
Jordan 73. 
lordana 98. 
lorga copil de casă 65. 
Iorga Gheorghe vel slujer 

137, 145, 148, 
lov 168. 
Iovan 66. 148. 
Iovan căpitan 100, 108. 
Iovan parealab 38. 
Iovan log. 114%. 
Irimia &7, 143. 
Iriseşti 692, 75. 
Isar logofeţelul 138, 145, 148. 
Isecrul log. 231. 
Ispas 93. 
istratie 92. 
Istrate vist. 214, 
luda 23%. 
loga 7, 163. 
iuzbaşe ciuzbaşa de Dără- 

banti cu suta cu toată> 226. 

[va 771, 102, îâ3. 
Ivan 28, 5l, 172. 

Ivan vatah ispravnicul scau- 

nului Craiovei 228. 
Ivan elucer 213. 
Ivan 2 post. 9202. 

Ivan vel vornic 173. 
Ivan Pătru 1%. 
Ivana 210, 
Ivancea 49. 
Ivanco post. 6l. 
Ivăncoi 121.
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Ivancouţi 23, 26, 28. 
Ivăniş 20, 114. 
Ivărnească (partea —) 119, 
Ivaşco 37. 
Ivaşeo post. 182, 193. 
Ivaşco vel vornie 19. 
Izgori Vlai 95. 
Izmiduh 168. 
Izvarna 2, 3, 21, 114. 
Izvor 33. 
Izvoranii 210. 
Izvoranul Radul 137. 
jaleşul cel bătrân 64. 
jărişte 34. 
jilian 166, 197, 199. 
Jiul (Târgul Jiului) 4, 26, 28, 

58, 65, 76, 95, 108, 141, 
146. «la scaun la —> 69. 
(parcalab de —) 61, 141. 

Jiul de sus (Gorjil) 13, 58, 
60, 63, bani de — 63. 

Jiul, apă 112. 
judeceşti 27. 
judeci (a—) i-am judecit să fe 

slobozi în vecu) 51. 
judeci „pe o fune să fie TU- 

mâni, iar pre alte fune 
judeci“ 79. 

judeciu „iaste Mihăilă jude- 
ciu nu e rumân, iaste Mi- 
hai om Slobod> 41 acel 
Tarnea nu e rumân cie 
judeciu“ 150, 

Jupâneşti 23. 
Jupea Î17. 

_ jurământ 63, 69, 88, 99, 
161, 152. 

jurători (cletovţi) 14, 41, 59, 
88, 103, 219. 

Lăcatarul Gheorghe, grec, 

IAeurdişul (gura —) &. 
Lâitiştii 227, 
Lal 96. 
Lambul post. 233.   

Larga (muntele —) 31, 47,59, . 
159. 

lăsata secului de Paşti 34. . 
Laţeu popă 4. 
Laţico spahiul 42. 
laz 4, 34, 1920. 
Lăzăroiul Necula 120. 
Lazor 934. 
Leca vel post. 179, 185. 
legare (a —) 224. , 
lege „iam dat — să giure“ 

149. cam dat— 12 megi- | 
eşi> 16. «au luoat leage» 
63. <a rămas de lege» 186. 
«nau venil să schimbe le- 
gea» 190. i 

Leleşti 143. 
Leontie ieromonah 35. 
Leonlie popă 31, 59, 74. 
Lepădat 5, 63, 75, 97, 138, 

147, 156, 234. 
Lepădat diac 19, 17. 
Lepădat căpitan 140, 141, 

157, 158. 
Lepădat log. 41, 143, 199. 
Leurdeanul Stroe vel voruic: 

137. 
Leurdeni 210. 
Lihul 9, 116, 182. 
Lileşti 64. ! 
Lipan Roman 31. 
lipitură <a fost Dragotă un- 

cheşul o lipilură> 222. 
Lipovul 164. 
Liuba 166. 
Liul Petre 96. 
Loiz sluger 202. 
Loleşti 42, 72, 107. 
luare (aşi luare) 62; 91, a 

lăoarea 50, 189. | 
Luca Viadica Mitropolit 14. 
Lulea Stan, rumân 60. 
Lumot 199. 
Lunca mare 7. 
Lungul 11, 12.
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Lungul Udrea 38, 54. 
Luperna 12. 
Lupeştii 121. 
Lupu 4, 9, 18, 22, 93. 28, 

1, 35, 36, 42, 48, 59,12, 
19, 84, 93, 156. 157, 158, 
164, 166, 210. 

Lupul căpitau 124. 
Lupul iuzbaşa 97, 107. 
Lupul judeţul, 23. 
Lupul surlar 79. 
Lupul dascal slovinesc 17. 

Lupul popă 17, 19, 20, 24, 
30, dl, 64. 

Lupul stupar î8. 

Lupul post. 32. 60, 107. 
Lupul Patru 17, 29, 30. 

Lupul Radul 205. 
Macarie popă 76. 

Măciucă Marlin 149. 
Măcoi sat 67. 
Măgbhireşti 162. 
Magâla Dragomir armaş 49, 

107. 
Maga!de Pătru 135. 

Măgalie Nicolae 152. 

Măgbeariul Patru 139. 

mâgla „locul cu —“ 

Maglea Pătru 132 

măgură 9. 

Maâican popă 143. 

mâjeritu 242. 
Maleşti 233. 
Mălaeşti 173. 
Manasie armaş 107. 

Manolache vel puh. 106. 

Mainea spatar 202. 

Mainea Crăciun 12]. 

Manea 20, 82, 85, 22%. 

Manea stolnic ispravuic sca- 

unului Craiovei 115. 

Mănești 122. 
Manole iuzbaş de darabani 

226. a 
Manta 8. 

190. 

  

    

Manea vi. poit. 144. 
Mara 930. 
maramă 7. 
Marce 168. 
Maree ţigan 101. 
Marco "17, 98, 102. 226. 

Marco neguţitorul 98. 
Marcu staroste 226. 
Marcu Preda 155. 
Marcul pah. 36. 
Marcu log. 202. 
Mardarie 8, 217. 
Mardarie câlugaru 6, Li, 17. 

Mareş vel dvurnic 101, 106, 

109. 
Mareş vel vist. 86, 89, 97. 

Mares 169. 
Mareş. log. 83. 
Marti după Paşti 234. 
Marga 4%. 45. 
Maria 98, 15%, 

184. 
Mariica 94, 9%. 

Mariia 68. 
Marica birâr 179. . 

Marin 53. 
Mârina 98. 
Martin 3, 31, 36, 50, 

1921. 
Mârzea spatar 179, 175. 

Maşă Lupul 9. 
Masloş 69, 149. 

Mateiu 29,79. 114, 119, 125, 

134, 136, 137. 

Mateiu pupă 69. 

Matei Radul 51. 

Matei vel sulger 106. 

Mateiu Basarab Voda 27, 37, 

39, 40, 48, 51, 54, 5, 60, 

62, 65, 79, 80, 86, 87, 91, 

99, 105, 193. 1%, 197, 

201. 205, 207. 

Matieşti 52, 7i, 72, 102. 

matrapazi 237. 

matrapazlâc 246. 

184, 182, 

113,
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Mătul. 20. | 
Maţul Viad 25, 29, 30. 
Măţul Staneiul 7. 
Mazere 141, 146. 
Mazăre Ghinea 138. 
Măzgoi 78. , 
megieşi (meghiaşi=jurători) 

12, 16, 37, 83, 143, 190, 
291. „au fost oameni me- 
gieşi cu moşia lur* au 
luat legea țerei 12 megieşi 
221. „partea megieşasea“ 
hotarul megieşesc 76. 

Mehedinţi judet 192, 205, 
290. 

Mehedinţanul Lupul pabarnie 
206. 

meiu 922, 299. 
mejdin-ile 26, 131. 
mena „zapis la mena* 73. 
mereu „pădure meree“ 107. 
merlie de sare 153. 
metoh 99. 
Miclâuz 21. 
Miclăuş ceauş 98. 
Miclăuzani 211. 
Miclea (iazul —) 34. 
Micşan 209. 
Micul 53, 106, 163. 
mierari 33. 
mierea „au dat un bou pen- 

tru miere“ 79. „4 vaci 
mari cu viței și un cal 
pentru 9 vedre de mieare* 
228. „9 veadre de — 228, 

popa Tatomir a fost chizaş 
pentru 12 ughi plata mie: 
Fii satului 212. Somoru- 

„lui 243, 
Mihăeşti 33. 
Mihai 73, 84, 94, 113, 177, 

234, | 
Mihai Vodacul 221, 222. 
Mihai popă 78. _ 
Mibai curtean 53, 92, 

  
  

Mihai iuzbaşa 88. 
Mihai aprod 94. 
Mihai vatav 158. 
Mihai vel agă 186. 
Mihai b. v. clucer 224. 
Mihai paharnicul 226. 
Mihai post. 107, 218. 
Mihai logofătul 150. 
Mihai vel.stolnic 86, 89, 100, 

170. 
Mihai Radu Voda 78. 
Mihail Patraşco Vodă 44, 87, 

87, 172. legătura lui — 
97, 218, 219. 

Mihail 3, 20, 40, 97, 143. 
148. 

Mihail popa 71, 72, 410, 
116. 

Mihail uprod 92. 
Mihail căpitan 61. 
Mihail ve! spat. 10. 
Mihail post. 182. 
Mibăilă 87, 1928, 158, 161. 
Miha! $2. 
Mihalache stolnic. 10. . 
Mihateea 55, 57, 95, 106. 
Mihalcea sulger 80, 83. 
Mihalcea căpitan 296. , 
Mihalcea Radul vel comis 

199. 
Mihil 121. 
Mibart clucer 206, 
Mihart pah, 88, 97. 
Mihart post. 115. 
Miduş Radul 66. 
Mihnea Barbul 164. 
Mihnea Vodă 6, 179, 82, 

198. 
Mihnea Alexandru Vodă 89, 

166, 169. 
Mihu! 45, 46, 91, 138, 139, 

148. 
Milco 148. 
Milco băeş 3. 
Milcov 2149.
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Milescul Pătru clucer 126. | Motorgă 7, 9- 
Milescul Staico 196. 
Milescul Barbul ban 126. 
Mileşii 27, 57. 
Milosle 41, 42. 
Milos 166. 
Miloș log. 21, 29, 58, 66. 
Mindoiul Dumitru 79. 
Miree 25, 172: 
Mircea armaş 9233. 
Mireioaia 59 ali 

oaei“ 31. 
Mircea dărăbanțul 67. 
Mirceuganul 25. 
Miroslav vist 170. 
Miroslav vel log. 173, şi is- 

pravnie 167. 
Mirosloveni 38, 7%. 
Mitrea popă 3. 
Mitre sulger 33. 
Mitrea biv vel pitar 202. 

Milrea vel vornic şi isprav- 

nic 167. | 
Mladin 69, 76. 95. 
moară „judecată pontru 0 — 

156. 
Moga (teiul mogbhii) 35. - 

Moga vornic 934. 

Moga Stoica 43. 
Mohoria 121, 
Moi, sat 88. 
Moisi 154. 
Molduva (ţara —) 192, 235. 

„Moldoveanul îl. 

Mori, sat 192. 
Moscul Lupul 34. 

"Moşeul (via —) 5%. 

Mostă 7. 
Moşeteşti 213. 
Moş 21i. 
moşi (patru —) 19. 

moşie megieșască au rumă- 

nească 21. | 

inoşneni (—satul Ogrumi) 44. 

moştin (moşie —) 42, 13, 9%. 

„Mirei- 

  

    

Molorgă Părvul 7. | 
Movilă Gavril: Voevod fiul 

răposatului Simeon Voe- 
vod 8, 44, 190. 198, 206. 

Moghilă &remia Vodă ca so- 
si vesle din Moldova pen-. 
tru Eremia Vodă că au 
murit> 179. 

Muereanu 927. 
Monteanul Stanciul 29, 30. 

Murdele Dan 4. 
Murgozi 234. 
Muste, 29, 30. 
Mustea ţiganul 54. 
Mustea (.ia —) 5%. 
Mustea lon 196. 
Muscel sudstvo. 210, 211. 

Muza 8, 49, 50. - 
Muşat 7. 
Mutul (munte —) 141, 143. 
Nagul iuzbaşe 113. 
Nădâeşti 85. 
Nădujdea Stuneiul 59. 
Nan 2, 173, 
Nanora Radul 7. 
Nanul iuz 202. 
năstăvi (a —) 93, 226. 

Nasturel Radul Toma vt. 

log. ispravnic 97, 106. . 

Năsturel Udrişte 2 log. 202. 

Neacşul 217. 
Neaga 5. 
Neagoe 3, Î3, 18, 93, 938, 

14, 81, 113, 157, 178. 

Neagoe paharnicul 226. 

Neagoe popă 12. 

Neagoe vel clucer 97, 101. 

Neagoe poşt. 56, 65, 67, 81, 

88, 207, 208. - 

Neagoe log. 179 

Neagoe vel ban 121. 

Neagoe 20, 21, 19, 156. 

Neagul iuzbaş 95, 100, 109. 

Neagul post. 143.
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Neagul pah. 58, 68, 87. 
Neagul log. 8. 
nebunul (partea --) 2. 
Necolae (=t) Miralichie 103. 
Necula 61, 63, 119, 217, 

234. 
Necula 
Necula 
Necula 

vel vist. 193. 
spalare 193. 
pah, 13, 97, 101. 

Necula negutător 208. - 
Necula grecul 119. 
Nedelcu 138, 210. 
Nedtleo purcalab de 

Jiului î41. 
Nedcleo viori portari ispra- 

nic om domnesc 87. 
Nedelco paicalab 146. 
Nedelco log. 115. 
Negoeşti 3, 1, 8, 

19, 20, 23, 24, 95, 
31, 38, 41, 54, 63, 64, 69, 
73, 74, 104, 13%, 1%, 
449, (mănăstire) 151, 233, 
234, 241 (de jos). 

- Negoilă pos'. 129. 
N: gomir 205 
Negrea 26, 178. 
Negrescul 161. 
Negrescul Viutila 162. 
Negrescul Stanciul 162, 
Negrescul Radul 162, 
Negreşti 36. 
Negrita 293. 
Negruşa 44, 45. 
Neniul 25, 116, 206. 
Neninl biv vel comis 218. 
Nica 116, 139, 148. 
Nica luzbaşe 220. 
Nica vist. 179, 185. 
Nica post. 64. 
Nica Poupeuco 138, (41, 
Nicheia 39, 48, 193. 
Nicola (Nicula) 91, 96, 104, 

106, 212. 221, 331. 
Nicola log. 95. 

Tăârgu- 

12, 17, 
29, 30, 

  
  

Nicola vel spatar 193. 
Nicola parealab 61, 68. 
Nicola post. 61. 
Nicola b. v. pitar 224. 
Nicola pah. 15, 22, 27, 28, 

115. 
Nicola cuparul 56. 
Nicula vatav 22. 
Nicola armaş 113. 
Nicolae călugăr 110. 
Nicola popă 108. 
Nicula Roşul 19. 
Nicula dărăbanţ 210. 
Nicolae pab. 94. 
Nicodem egumen de Tis- 

mana 87. 
Nicul 61. 
Nimul 132. 
Niţă biv vel agă 202. 
noatini 295. 
Novăceni 84. 
Novaci, sat 59, 85, 116. 
Nucet 80, 218. 
oameni domneşti 22. 
Oanea Stan 52. 
Oaniş Bratul 132, 
Obedeanul Petru vel armaș 

154. 
! Obedeni 221. 
Obogeanul D. birar 179. . 
obrațiile 121, 195, (obraţii 

Viei) 113. 
Obrejanului (padina — ) 34. 
obroace dă mei 222. 
obruc de grâu 72. 
Obrocea Stan 209. 
Ocnă 219, _ 
Ocnele mari (vel ocnă) 117, 

153. . 
ocolvica Ogrumilor 131. 
odâjdii 105. 
Ode 172. 
ogașul Corbului 205. . 
Ogrumi 13, 15, 22, 21,63, 93, 
94, 95, 9%, 107, 115, 130.
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Ohaba (wykasz) 2, 123, 163, 
„166, 173, 182, 185, 189, 

193, 199, 203, 207, 218. 
ohabnică (wkasnnrr) 3, 16, 

18, 27, 36, 67, (boabnirâ) 
89, 89, 110, 114, 115, 116, 
121, 122, 162. 187, 231, 
232. 

oham 6. | 
ohamnică 5,8, 9, 12, 22, 30, 

43, 46, 54, 71, 16, 108, 
195. 

Olânescul Drăghici log. ldâ. 
Qit 35. 
Oma 79. 
Once vatah lui vel vatah 84. 
Onofrei egumen 122. 
Onu 35. 
Oprea 8, 13, 18, 20, 21. 24, 

36, 51. 59, 63, 72, 106, 
168, 177, 181, 184, 1%, 
234. 

Oprea ţigan 56. 
Oprea meşterul 210. 
Oprea valav Ll4. 
Oprea iuzbaşa 227. 
Oprea armăşelul 82. . 
Oprea birar 178. 
Oprea pab. 82. 
Opriş 87. 
Oprişa 110. 
Oprişan 12, 25, 30, 59, 7%. 

Oprişan roşul 65. 

Oprişan gramatic 31. 
Opriiana 20. 
Opriţa 119. 
Opriţa țiganga 78. 

Orzea Radul 87. 
Orbi, sat 76, 83. 
Utea 85. 
Oteşâni 102. _ 

Oletelişanul C. log. 135. 
Pacălești 127. 
Padeni 20. 
Padeş 69. 114. 

  

  

Padina 34, 135, 232. 
Pădineni 93|. 
Paduche unrheşul 214. 
Păduche Radul 112, 214, 953. 
Paia 921, 922. 

| Paicul Drăghici 64. 
Paisie egumen vt Bistriţa 

1983. 
pamet „—3 besbeci, ceară 

şi 300 aspri şi 8 saracus- 
te“ 60. 

Pană 32, 60. 
Pan căpitan 225. 
Pană roşul 226. 
Pană vel spatar 86, 89. 
Panaite han 182. 
Pantea stolnic 8. 
Papa 50. 
Papa ve! sluger 83, 89. 
Papa vel vornic 17, 193. 

păr „le vii da în par“ 228. 

Paraschiva 81, 94%, 100, 134, 

Paraschiva țigan 66. 
Paraschiva căpitan 1l5. 

Paraschiva paharnic 83, 98. 

Paraschiva vornic 207, 208. 
Paraschiva log. 185. 
Paraschivescul Dumitru 162. 

Paraschivul 54%, 55. 67, 76, 

17, 101, 102,.103, 111. 

Paraschivul Dumitru 161. 
Păriiani 18, 22, 23, 26, 28, 

29, 63. 104, 162. 
Părăianul Danciul vel post. 

218. 
Paărăianul Danciul log. 56. 
părăsişte 29. 
Părâţi Gheorghe .138. 
Parău (ot —) 21, 29, 58, 

104, 124. 
Pârdeşti „căpitan de --“ 225. 
părpărul 142. 
Părte 42. 
Parvoci 95. 
Parvul 2, 3, 6, 9, 33, 42,
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51. 113, 159. 
- Părvul log. 164. 
Pârvul armaş 3, 33, 4, 45, 
46, 91, 107. 
Părvul vist. 219. 
Părvul stegar 64. 
Părvul ceauş 141, 146, 
Paârvul past. 87, 233. 
Pârvul Giurca 118. 
Părvul birar 179. 
Părvul popă 211. 
Parvul Stan 73. 
Părvulescu Ion 155. 
Părvuleţul 9.. 
Păşteştii 36. 
Paşti 4, 49, 90. 
pațachina 243, 
Patraşco 88, 154. 
Patraşco Voda 172, 
Patraşco post. 69, 113, 192, 
Păiru 9, 18, 23, 9, 38, 42, 
94, 57, 59, 64, 19, 74, 16, 

S1, 87. 102, 106, 110, 113, 
135, 141, 157, 158. 160, 
164, i81. 

Păiru Voevod 6, 131 (ea. 
posat). 

Pătru log. 155, 176, 178, 
119, 181, 184, 187, 188, 
190, 232, 934. 

Pâlru vameş 85. 
Pătru stegarul 80. 
Pătru câpit. 135, 148. 
Patru vâluv 21, 28, 75. 84. Pătiu sulger 202, | 
Pătru vornie 113, 219. 
Pătru spatar 170, 
Pâlru iuz .203, - 
Patru popa 25, 64, 79, 126, 

214. 
Pâlruţ 108. 
Paul 98. 
Paulescu Mogoş clucer 219, 
Păun spatar 219. 
Pâuna 221.. 

  
  

Pavel log. 10, 
Pelea Udrea 138, 141, 146. 
Perigalbine lon diacon 131. 
Persul 49. 
Păşcoaia 69, 87, 89, 192. 
Pestrei Radul 20. 
Peştişani 31. 36. 
Peştimani 88. 
Peatec ion 7. 
Petecei, 13, 132. 
Petecel Avraam 133. 
Petecel Dragomir 96. 
Petecel Lupui [3, 16, 133. 
Petecel Opre 52. 
Petecel Parvan 133. 
Petecel Palraşco 133. 
Petecel Patru 133. 
Pelecel Radul. 138. 
Petecel 13, 132. 
Petrarii 225. 
Petrea clucer 202. 
Petreşti 4, 21, 33. 
Petrica 18. 

Petrişcan Stanciul 41. 
Petrişor 18, 22. 
Petrov 166. 
Petru 74, 
Petru popă 17. 
Picul 17, 24, 25,.99, al. 
Piculi 20. 
Piiac 168, - 
Pimniţa, sat 202. 
Pirtea 79. 
Pişteş 134. . 
Pişteşti 33, (41, 146. 
Pitea 11, 12. - 
Piteşti 210. _ 
plăeşi (vatah de —) 75, 85. 
plaiu (vatav de —) 144. -: 
plaiu de vie 10, 47, 58, 70, 

95, 134. 
Plopi 4.. 
Plopişul 20 
plătire (a —) 62, 
Plaviceni 176.
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Pieşoi 229, 221, 922, 232. 
po prep 136. 
Pociovalişte 6, 7,8, 9, 1i, 

21, 98, 63, 15, 84%, 116, 
117, 132. 

poclonul steugului 230. 
Poeni :2, 63, 79. 
Poiana 21, 23, 9%, 

68, 74, 87, 113, 122, 201, 
218. 

Poenari 100. 
Poenariu Preda b. v. 

nic 134. 
Poenarul Preda b. v. post. 

135. 
Poenariul Drăghici 132. 
Poenariul Dumitraşco pit:r 

128, 199, 134. 
Poenarul Barbul biv vornic 

293, 
Poenariul Vasile log. 151. 
P.j ru 199. 
Pojvgeanul 7. 
Pojvgeni 108, 146. 
Polovraciu Radul rumân (01. 

Polovraci (mănăstire —) 142. 

Pometeştii 177, 227. 
Ponoritul 45, 
Popa diac 57. 
Popa (via —) 112. 

Popa clucer 30. 

Popa log. 10. 
Popescul Mâinca vel sulger 

218. 
Popescul Danciul 159. 

Popeşti 29, 38, 54, 67, I5I, 

159, 157. 
porodiţa (seminţie) 94%. 

portar 46. 
portar vlori (al 2-a) 227. 

poșluşnicii 105. 
Poucin 25. 
povoarâ 235 sq. 
prâdă «să fie închinat pradă 

ughi 50“ 72. 

stol- 

26, 43, | 

      

Prăde 234. 
Prahova sud. 197. 
Prâueci 43. 
Preajva 136, 137. 
Precup 76. 
Preda 18, 26, 28, 33, 36, 

49, 57, 81, 90, 96, 104, 
111, 141, 146, 177, 217, 
921, 232. 

Preda vel bun Crainvii 86, 
89, 93, 178, 181,185, 187. 

Preda vel bau «cinstitul prâv 
săveatnic gsădvami“ 6. 

Predă pah. 69. 
Predă log. ispravuicul scau- 

nului Uraiovei 34, 206, 
223, 231. 

Predu ot dvor(de la curte) 13. 
Preda voinic 18, 102. 
Preda vel spatar 36, 46, 122, 

173, 199, 202, 203. 
Preda post. 122. 
Preda vist. 105. 
Preda stoluie 100. 
Predau vel sulger 112. 
Preda clucer 21, 23, 52,61. 

Preda dvornic ot Ceplea 15- 

Preda căpilan 9%, 95, 95. 
Preda iuzbuşa 158. 
Preda ceauş 929, 233. 
Preda rosul 67, 229, 233. 

Preda popă 234%. | 
Preda plăeşul 31. 
Preda Vludul 56. 
Preda diacon 132. 
Preda Matei 120. 
Predeşti 221, 992. 
Preducan 156. 
Preşa 19. 
preţ <un car drept 230 bani“ 

o putină drept 120 bani 90. 

„vadra câte 5 costande 62. 

„un bou drept 6 lei“ 57. 

„vadra câte 66 bani“ 67. 

„o pivniță drept 25 ughi“
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67. „drepl 4 oi mari“ 20. 
„0 ţiguncă drept 15 ughi“ 
98. „65 ughi 13000 aspri“ 
208, „70 ughi 14000 aspri“ 
208. „a cumparat curalura 
cu un bou“ 178. „un ţigan 
drept 30 tal. țigani 20 tal. 
copil de ţigan 95 tal. 154. 
„vadra de vin câte 50 as- 
pri“ 12. „9 țigance drept 
20 taleri“ 931. „2 țigance 
drept 28 taleri“ 231. jun 
cal drept 12 ughi 254. 

Prigorie 11, 29, 40, 131. 
Prod 11]. 
Proda birar 179. 
Prodea 24, 50, 79. 
Prodea popă 159. 
Prodea ceauş 82 
Pucina 7|. 
Puescul Stan 34. 
Pueştilor (teiul —) 33. 
Purcari 172, 132. 
Purcăreţi 9, 120, 121, 
Purceleni 20, 43, 
puşcărie ein — pănă veţi 

muri“ 74, 
Rabegii (partea —) 2, 
Racolă Ghinea armaş 193. 
Racoți 20. 
Racovan lon 160. 
Racoviţă popa ispravnic 157. 
„Racoviţilor (dealul —) 195. 
Răcul log. 214. 
“Rada 228. ” 
“Radelii (obârşia —)'139, 147. 
Radeşliţe 77, 102, 103. 
Radicea 166. 
Radiciu 166, 168. 
Rădoae 62. 
Râdoiu 119. 
“Radoniir 166. 
Radoslav 166. 
:Radoslav log. 168. 
„Radosul 116. 

Râdosul Lupul căpit. 132, 
138, 141, 146. 

“Rădosul Pătru portar 132. 
Rudovan 220. 
Radul 11, 20, 21, 328, 5, 

99, 60, 63, 74, 79, 82,87, 
96, 149, 159, 161, 163, 
164, 166, 167, 168, 173, 
181, 192, 211, 220, 921, 
922, 933, 

Radul Dărăbanţul 42. 
Radul vătah de plăeşi 75. 
Radul aprodul 67. 
Radul căpitan 202. 
Radul parcalab 214, 922. 
Radul clucer 173, 181, 202, 

219 
Radul vel comis 36, 170, 

173, 202, 203, 207, 212, 
219. 

Radul stolnic 219, 
Radul pah. 219, 
Radul vel vist. 182, 19, 

202, 203. 
Radul posi. 69, 84, 87, 8, 

94, 107, 118. , 
Radul vel log.. și ispravnie 

36, 187, 207, 212. 
Radul ban 164%. 
Radul diacon 63, 64, 151. 
Radul popă 12, 64, 111, 117. 
Radul grecul 132.   
Radul ţigan 57, 80, 101. 
Radul Leon Vodă .96, 99, 

102, 103, 104, 106, 227. 
Radul Voda Şerban 188. 

188. 
Radul Rasarab Voevod 176, 

183, nepotul lui Basarab 
Voda 176. 

Radul Voevod 7,5, 49,50,   108, 132, 139, 146, 157, 
192 

Raducan stolnic 246. 

Radul Mihnea Voda 6,9, 14, 

a
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Răduşa 146. 
-Răduţul 84, 107, 146. 
Răduţul Pârvu! 41. 
Rădutul popă 72. 
'Răguleanul Stamatie căpit. 

132, 138. 
Raguleni 135, 141, 146, 263. 
Raicu 166. 
'Raicoslav 168. 
Răioşi 87, 98, 128. 
:Râioşanul  Stumatie pabar- 

nicul 99. 
„Ramandi vel comis 17. 
rămâlori 149. 
Ramnie (episcop de —) 182. 

“Râughetei Necula 138. 

Raăsnicel 221, 222, 223. 
„Ratea 166. 
Rasova 160. 
„Raţă Stanciul 25. - 

răvaşe domaeşti 95, 100, 198, 
'Răfei Stan 119. 
răzoare de vie 6, 

29, 125, 196. 
'răzor de griu 90. 
răzoare 160. 
răzvoare de ţălină de vie 

150. 
'Reacea 62, 74. 
Renghe portar 73. 
Renghe post 64%, 69. 

Renghia Barbul 140, 147. 

„Reanghe Dragul 157. 

Reanghe Nicola 157. 

:Reantea 19. 20. 

rezapazar 236. : 

Rogojanul Barbul post 54, 53. 

'Rogojanul Barbu log. 58. 

Rogojanul Hriste 14, 

'Rogojanul Hriza 138. 141. 

-Rogojilul (obârşia) 206. 

Rogojina, sat 19, 18, 26, 27, 

28, 58, 7. 
Rogozel 21. | 

Roman 74, 141. 150, 151 169. 

17, 24,   

  

Roman vatav 144. 
Roman popă 18, 20, 24, 2%. 

Roman diacon 126, 151. 
Romanați, sudstvo, 217. 
Romeea vataf 7, 8. 

Romceanii (vale —) 208. 
Roşca lovan 114. 
Roşiia 21, 27, 68, 87, %, 

113, 122, 142. 
roşii „2 roşii“ 226, 230. „că- 

pitan za —“ 61. „ce sint 
la —“ 40. 

roşul 65. 
Rovivari 23, 96, 27, 28, 69, 

88, 113. 
Rucăr 21]. 
Rudean vel log. 46. 

Rudeanul Diicul ve! log. 137. 

Rugeni 14]. 
Rugi 44. 82, 141, 144- 

rumânii 13, 18, 32, 51, 52, 

89, 71, 19, 86, 87, 9%. %, 

99, 100, 107, 109, 112, 

115, 192, 1927, 129, 142, 

190, 223. Ni 

rumăn de moşie; sau vin- 

dut — 40. a cumparat — 

cu 93 ughi SI. <deci 

când au fost la zi şi la 

soroc nici cum rumânii 

nu s'au putut puca de 

lege să jure, că au ră- 

mas şi rumâni de lege 

şi de judecata să fie iar 

_« 88. «s'a vândut — Stan 

Lulea cu fiul său Vlaicul 

la Stan neguţătorul cu 

ugbi 9!/3. 60. m'am văa- 

dut — drept i9ughi cu 

partea me de moșie din 

teiul judicesc“ 58, „să fie 

toți rumâni pentru că sau 

vândut ei rumâni“ 13. 

«ne-am vândut — & 16. 

„m'am vândut — cu toată
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moşia mea 32. moşie fără 
rumâni 44, să'l rumănea- 
scă cu sila 44. „i-a vân- 
dul moşia cu loţi românii“ 
44; w'au găsit pe Stan 
Blaj scris rumân în căr- 
tile lui M. Voda“ 44. 
„orina starpâ fără de— 27. 
să-şi ia un — 80. a da 
alţi — pentru —“ 51. 

rumâni pentru rumâni 109. 
«am dat şi un cal» 109. «sa- 
tul cu toţi —< 80. «nu lau 
apucat legătura lui Mihaije 
991, 229. 

rumâni (a-) să-l] 
scă 45. 

rumăniţi (cau dat şi ei—) 19. 
rumănie î3, 161. «că fie slo- 

bod de -- 923. «sa fie în 
pace de-—-> 221. «Catalin 
să fie slo- :bod de —» 
188. «l'a ertat de-—> 70. 

Rumănești 79. 
rumplu <o am vândulu în- 

tru rumptu laleri —> 114. 
115. 

ruptu (în —) 4. „să fie vân- 
dutu în —) 149. „sa fie 
moşia dat in ruptu“ 33, 

Runcu 58, 97, 160. 
Rusalii 9221. 
Ruşişti 141, 143. 
Hustea 63. 
să <să nu veţi asculta 116. 

să vu vei da calul 299, 
să-l va impresura 234, să 
nul va fi comăndat 12. 

Săcel 35. : 
Săga Ion 114. 
Sak, sudstvo (ținul) 207. 
sălaşul „că nu să cade să se 

despartă săluşul“ 8, 68. 
Sâlbani 6. 
Săliman birar 179. 

rumănea- 

Samărineşti 64. 
Sămbotin 157, L72. 
Sâmen 3. 
Samiira 11, 73. 
Sămnicescul Oprea 17$. 
Sânehea Oprea 82. 
Săntămăria mare 59. 
Sărăcinescu Tanasă căp. 1U9. 
Sărăcineşti 56, 84. 
sărăcuste 10, 12, 60, 189. 
Săteel 72, 74. 
Săteni, sat 196. 
Săule Drăghici 198. 
Săulescul Draghici 126, 135. 
Sava 42, 72, 16, 92. 
Savul 23. 
Scarlet 20. 
Scăueri 67. 
scaun „aici la scaun să stea» 

„să fi închinat — 20 taleri 
şi 300 toege“ 150. 

Scoarța 10, 11, 5, 60 193. 

(mănăstire), 
Scobinala (vălceaua—) 120. 

scrisoare de aşezământ 144. 

scumpăra (a —) 51, 66.82. 
scurma (a—) «să Du stur-   

  

maţi la serisori> 152. 
scursură 108. 
Seaca 220, 222. 
Secel 42, 107, 

de —) 
Semen clucer 80. 
Seme: log. ispravnic 30. 
Semşa 921, 222. 
Semul 921, 232. 
Stetulescu 38. 
Sfeacioţi 4. 
silişlea 4 
Siliştor 221, 229. 
Silvestru călu ăr 104. 
Sima 95. 

"| Sima biv 2 vist, 202. 
Sima sulger 80. 
Sima cupeţ, 117. 

132 (spahiut
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Simion 29, 30. 

Simion vtori portar 42. 
Simnicoară 85. 

Sinca (valea —) 210. 

Sinești 29. 
Sitea Ilie 42. 
Sitea Petre 18. 

Silimana Lupul 59. 

Slătioară 64%, 207, 208. 

Slaviteşti 33, 37, 89. 
sleama dealului 112, 

131, 205. 
slobod <om slobod fără de 

moşie» 161. 
slugi domnești 105. 
Smărdeşti 88. 
Sneagov mânăstire 52. 
Soare Oprea 79. 
Soare log. 203. 
Soc, sat 90. 

Soceanul Vlad 141, 146, 158. 

Socilor (curmătura —) 28. 

Socol 32, 46, 56, 109. 

Socol vel stolnie 202, 203. 

Socol biv vel ctucer 36, 207, 

208, 
Sofianul Necula vel clucer 

106. 
Sohodol 114, 142. 
Solomon 43. 
Somoi 214. 
Somor 194, 214, 220, 222. 

Sopot 221, 922. 
Sora 80. _ 

soroc „la zi şi la — “ 50, 

100, 156, 219. (vezi la 2î) 

Soroiul lane 51. 
Soviţa 32. 
Spahiul 42. ) 32 
spargere (a _— . 

Spineanul Dum. <ăpit. 13% 
Spineanu Dumit. clucer 45 

Spineni 27, 91, 202. 
Sprintenelu Dragomir 209. 

Staico 217. : 

Surete şi Izvoade VI 

113, 

  

  

Staico ţigan 4. 
Stoica popă 158. 
Stamate 64, 231. 

Stamatie pah. 58, 66, 68, 69, 

31, 84, 86, 88, 89, 99, 107. 

Stamatie căpit 131, 135. 

Stan 1, 6, 8, 9, 11, 12,13, 
17, 19, 22, 23, 30, 31, 32, 

42, 48, 52, 53, 56, 57, 58, 

63, 64, 71, 74, 19, 8%,101. 

106, 111, 157, 168, 172, 

177, 199, 225, 934. 

Stan log. 78. 
Stan post. 58. 

Stan comis 167. 
Stan vatah 69, 224, isprav- 

nicul scaunului Craiovei 

294. 
Stan popă 31, 39, 36, 43, 16. 

Slan diacon 132, 203, 

Stan diac 138. 

Stan neguţitorul 58, 60. 

Stan bănişor de judet 229. 

Stan birar 179. 

Stan bătrânul iuzbaşa 71, 12, 

202, 230, 238. 

Stan grecul 123. 

Stan ţigan 169. 

Stan Petre 63. | 

Stana 22, 55, 101, 293, 931. 

| Stanca îl, 80, 92, 165, 212, 

Stanică 177, 181. 

Stanciul 2, 3, 12, 18, 22,93, 

25, 27, 31, 32, 36, 41,46, 

56, 66, 67, 30, 11, 

79, 85, %, 101, 

168, 177, 
206, 209, 221, 227, 

Stanciul post. 2, 2% 

29, 30, 63, 104, 179, 203- 

Stanciul pab. 182. . 

Stanciul pitar 224. 

Stanciul Curtean 2. 
18
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Stănceşti 31, 36, 48, 59. 
Staneinl 2 portar, ispravnic 

la jurământ 199. 
Stanciul birar 179. 
Stanciul stegar 132. 
Stanciul roşni 85, 226. 
Stanciul băiaş 22, 56, 57. 
Staneiul popă, elisiarhul de 

la biserica domnească din 
Craiova 5i. 

Stanciul Matei 24. 
Stanciul Filip 57. 
Stanciul Radul 109. 
Stângă 164. 
Stângacea 61. 
Stănilă 4, 38, 71, 72. 
Stănuţ, 31. 
Stănescul Stan 133. 
Stăneşti 140, 143, 147. 
Stanislav 21. 
Stanislav popă 35. 
Stanoman Petre 5, 53, 92. 
Stalie b. v. vist. 135. 
steag (poclonul —) 230. 
steagul „călăraşii de la stea- 

gul Nikii luz“ 220. 
Stefan 87, 139. 
Stefan igumen ot Bistriţa 

159, 
Slefan pah. 232. A 
Stefănești 32, 33, 71, 178 

102, 103.. 
stejariul '82. 
Stejerei 119. 
Steneţ, 4. 
Stepan 214. 
Stepan popă 214, 
Sterian grecul 18, 24, 29, 

2 

Stoe vel pitar 89, 
Stoeneşti 211. . 
Stoia 101. 221, 992. 
Sloian 221, 229. 
Stoian dărâbanţ 201. 
Stoian birar 179, ! 

  

  

Stoian vel pilar 106. 
Stoian vel post. 121. 
Stoinel 221, 222. 
Stoica 4, 6, 8 18, 30, 37, 

39. 62, 71, 73, 75, 71,9%, 
97, 134, 137, 177, 181, 
205, 206, 210, 217. 

Stoica popă 177, 219, 
Stoica. căpitan 230, 231. 
Stoica vel pitar 97. 
Stoica pab. 122. 
Stoica post. 18, 45, 46, 167. 
Stoica vel log, şi ispravnie 

89, 169, 179, 183, 212. 
Stoichiţa 168, 220, 222. 
Stoichița vatav 138, 164. 
Stoichiţa visternie 86, 80. 
Stoichina 223. 
Stolojanul Părvul 138. 
Stelojani 64, 65, 69, 141, 146. 
Strajă (ficiorul —) 141, 143. 
Strâmba, mănăstire '66, 99, 

(hramul) 100, 115, 117, 
128, 129. (ctitor) 152. 

strângere (a —-) 127. 
“strănsoare (cu mare—) 5, 59. 
Straţimir vatah, ispravaie de 

Craiova 51. 
Streislul Stoica diac 22. 
„Stroe 71, 72, 90. 
Stroe vel şitar 202... » - 
Stroe clucer, ispravnicul sca- 

unului Craiovii 221, 9222, 
“Stroe vel stolnic 173. | 
Stroe vel vist. 36, 46, 20, 

207. 
Stroe vel vornic $6,. 89, 97, 

148. 
Stubia 168. 
stupină 166. 
sudui (a —) 9%. 
suditu 224. 
Sulea Stoica 62. . 
surluri 79, 
Svătuiu 54.



Sandru 5, 53. 
Şărban Radul Vodă 9. 
Şarban Costantin Vodă 13, 

65, 67, 68, 178, 88, 10, 
103, 130, 190, 212, 217, 
220. . 

Şerban 12, 84. 
Şerban vt. log. ispravnie 121. 
Serban vel stoln. 145, 148. 
Serban ve!. pal. 173. 
Şerban vel visț. 137, 

* Serban. vel post. 97, 101. 106, 
Serban vel log. 145, 148, 220. 
Şaitan Dumitraşco 158. 
Săpănăuţi 167. 
Seponeşti 166. 
Sapteochi 55. 
Sarapntin Ion 160. : 
Sarapatin (dealul —) 160. 
Şărdănescul Gh. vor. 88, 99. 
Şărdăneşti 66, 68, 99, 190. 
Şarlăul 111. 
Şărlăul Sloichiţa 138, 141, 

146, 
șederea satului 9. 
Şegai Barbul 74. 
Serbăneșii &. 
Şerbeşti 35, 59. 
Serbul 19. 
şifa 202, 224. 
Sipot 43, 77, 110, 146 
Şirova .168. 
Sitoae 89, 206, 224, 233. 
Sobandea 53. 
Somoneşti 69, 95. 
“Sopârla (piscul —)7 
Şorghii 68. 
Steful (via —) 112. 
Ştirbei Radul post. 83. 

Ştirbei Cost. vel clucer 14, 
148. 

Ştirbei Costantia vel ban 
151. 155, 158. 

Ştubeai 221, 222. 
Şuristoi 120. 

N
O
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Şurlin 63. 
Şurlin Stan 59. 
Şuşeştii 137, 
Suşiţa 140. 
Susne 73. 
Sulul 47. 
tabaci 224. 
taleri 3, 53, 108, 114, 115, 

116, 150, 154, 155, ld7, 
160, 194, 226, 230, 231. 

taleri de argint 9. 
Tălpăşeşti 64, 69. 
Târnăşeştiloa 113, 
Tâmpele (munte) 24. 
Tanasie vtori portar isprav- 

nic 89, 136. 
Tănislav 13. 
Tărguvisle 8, 10, 36 (scaun) 
"41, 57, 67 (casa Mircei 
dărobanț) 179, 4$5, 2017) (o- 

raş de reşedintă) 210, 212, 
"919, 244. 

Târgu (ot —) 1ă, 64, 80. 
Tăriţă” Danciul 206. 
Târnava 88, 100,218, 

932. 
Târnea 150. 
Tărtărăul, munle, 8%. 
Tatomir popă 193, 212,213, 

214, 22, 221. 
Tatomirescul Preda vist. 100. 
Tatomireşti 109. 
Tatul 172. 
Tatul vel log. 2. 
Tecuci, om, 109. 
Tecuci Radul 45. 
teiul 35. 
teiul Hicimen 3. 
teiul judecesc 38. 
Teiu pruneşesc 2. 
Teiul Sohodolenese 2. 
teiul  Vâinescului 2. 
teiul Vonciului 2. 
Teleancă Neagoe 20. 
Teleşti 64, 69, 76, 121. 

231,
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Teodosie log. E9. 
Teodosie vel ban Craiovei 

199, 202, 203. 
Teodosie mitropolit 140, 160. 
Tepfil ieromonah 34, 36. 
Teofil egumen 31. 
teslim 235, 
tezcherea 242. 
Tihul Ion 231. 
Tismana mănâstire 2, 

18, 88, 89. 
Tismana (egumen de —) 87. 
Toader 7, 11, 62, 164. 
Toader (grădina lui —) 201. 
Tuader sulger 202. 
Toader Radul 12. 
Tocea (piscul —) 206. 
Todor ceauşul 234. 
toege «să fie închinat scau- 

nului taleri 20 şi toiage 
300» 150. 

Togan 12, . 
Tohani, 207, 208. 
Toma parealab 38. 
Toma post. $7. 
Toma log. 218. 
Tomiţa 90. 
topilă 116. | 
Topile 20 . 
Topolnița 166, 167, 168. 
Torojani 87. 
Totorcea Radul 72, 
Tovoi vaiav 913. 
tragere (a —) 189. - 
Trăpeziţi 223, 225, 226, 223, 

229, 230, 233, 
trepăd «am luat trepăd“ 225. 

(să hie şi trapădul de la 
n0i) 22. «voi trimete om 
cu treapăd»> 74, 116, 229. 

treapul '20. 
Trinea 125, 15|. 
Trutandu post. 193, 
Trugarți 168. 
Tudor 3]. 36, 42, 54, 55, 72, 

3, 20, 

  

  

      

124, 205. 
Tudor popă 50, 59. 
Tudor roşu 226. 
Tudor vel căpilan 224, 225. 
Tudor vist. ispravnicul sca- 

unului Craiovei 92. 
Tudor spalar 83, 84. 
Tudor log. 33. 
Tudora 210. 
Tudosă Izbaşă 92. 
Tudosie 217. 
Tudosie vel vist. 173. 
Tupşa 160. 
Turbătescni Radul 71, 72. 
Turbaţi 28, 31. 
Turbureanul Mihai 132. 
Turceşti 32. 
Tureineşti 65. 
Turtil Devul 184. 
Tăngonescu Nicola 48. 
Tara Rumănească 5, 25, 80. 
Tarigrad 235. 
“Tenke Oprea 15. 
Tenke Stan 42, 72. 
Tieşa 178, 18. 
Ticşea vaiavul 164. 
Tigan Stan 23, 30. 
Tiganaş Radul 92. 
TŢigul 18. 

| tinere (a —) 60, 80, 83, 293. 
Tintăreni „conacul de la —“ 
Toţoş Radul 38, 126. 
ubroe de grâu (un — drept 

60 bani) 42. | 
Udre 18, 27, 55, 92, 104, 

108, 139, 146, 143, 161, 
162. 

Udrea post. 55, 55, 64, 80, 
83, 87, ss. 

Udrea valah 42, 59, 85. 
Udrea judeţ; staroste 226. 
Udrea Craciun dâjdier 113. 
Udrea Viadutul 94. 
Udrişte 58, 134, 136, 137. 
Udrişte popă 33.
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Udrişte clucer 218. 
Udrişte visi. 2. 
Udrişte vornic 21, 26, 27, 98. 
ughi 19, 27, 32, 33. 43,91, 

54, 59, 61, 63, 64, 06,72, 
16, 77, 80, 81, 82, 83, 90 
(nota) 104, 109, 110, 1il, 
118, 195, 126, 194, 19%, 
202, 208, 212, 213, 214, 
220, 225, 927. . 

Ugrumi 18, 132, 157. 
Ulari 98. | 
Ulmeţul (valceaua —) 55. 

Ungrovlachiiscoi zemle 6, 

112, 118, 152, 153, 169, 

112, 176, 192, 205, 217, 

227, 243. 
Ungurească (ţara —) 235. 

Ungureii 28, 88,.89. 

Ungurel 26, 49, 30. 
Urdăreanul Dumitru 128. 

Urdăreanu D. post. 128. 

Urdăreanul Preda 81. 

Urdăreanul Preda căpit. 99. 

Urdăreanul Preda pah. 83. 

Ucdăreanul Gheorghe 135. 
Urdari 18, 98, 112. 
Urdaşi 69. 
Urezi 143. 
Ureşti 143. 
Urecheatul Stoica 102, 107. 

Urluianul Opre 179. 

Ursani 15, 37,39, 62, 13, 
13, 96, 117. 

Ursaţi 138, 140, 147, 157. 

Ursenii |. ; 

Ursoaia 112, 205. 
Ursu 5, 20, 73. 

Vacă mare 34. 

„ Văeicoi 141. 
Vadeni (parcalab de —) 97, 

13%, 143. 
Vâenii 2. 
Vaideei 141, 143, 209. 

val „să naibă.val“ 229. 

  

  

Valari (via —) 98, 112, 143. 
206. 

Vălcăneşti 164, 233. 
Valcea 9, 49. 
Văicul 221, 222. 
Văleul ve! vornic 118. 
Vălcul Lupul 7. 
Vălcul. Pătru 25. 
Valea mare 58. 
Valeni 182, 202. 
Vălsan 166. 
vânzătoare am făcut 4 ani 24. 
Vărăsti 22, 
Vărvov 164. 
vare cât (se va alege) 49. 

Vărioi 67. 
Vârâţi 224. 
Vartolomei vel stolie 193. 

Vasălachi biv vel siol. 202. 

Văsii 23, 21, 42, 148, 21, 
234. 

Vasilie 36, 42, 109, 157, 217. 

Vasile vel stolnic 199. 

Vesile vel armaş 193. 

Vasile pah. 134, 139. 

Vasile pust 105. 

Vasile iuzbaş 202: 
Vasile popă 119. 
Vasilie ieromonah 35. 

Vasile arhimandrit de Tis- 

mana 88, 89. 

Vasile croitor 59. 

Vasile (sf.) «în zioa de st. Va- 

silie» 59. 
vecini 178, 179, 182, 184, 

192, 217. «părinţii lor s'au 

vândut -> 206. «sauin- 

chinat a fi —> 172. cau ră- 

mas — de lege şi de jude- 

 cată» 219. 

vecinie “au răscumpărat de 

— ecei sâteni, cu 30000 

aspri 198. «n'au fost vân- 

duji ci numai zălogiți cu 

moşie» 193. «să scap de
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— 218. vecinătate «să fie 
liberi de — 197, 206. 

Velic 168 
Verga vel clucer 137. 
Vichenţie ieromon. 31,35,36. 
Viezuri 33, 34. 
Vigul Dragotă 90. 
Vigului 90. 
Viişoara 30. 
Vilaia Nicolcea 114. 
vinăriciu (dare — ) 142. 
vinarici boerese 210. 
Vinerea Paştelui 233, 
Vinerea mare 53, 90. 
Vintilă 12, 96, 149, 161. 
Vintilă vel spat. 421. 
Vintilă vel vornic 8. 
Vişa 181, 184. 
Vişan diac 102. 
Vlăcea, sudstvo (tinutul) 56. 
Vlad 3, 4, 6,8, 11, 13, 14, 

17, 19, 20, 29, a0, 32, 40, 
483, 50, 54, 55, 56, 27, 59, 
65, 74, 78, 113, 150, 166, 
169, 933. 

Vlad diaconul 234. 
Vlad pab. 170. 
Vlad Vodă 89. 
Vlădiea 181, 184. 
-Vladisiav 11, 12, 159. 
Vladislav b. v. sluger 224. 
Vlăducul 2923. 
Vladul Dumitru 6. 
Vladul Şehiopul 7. 
Vladul roşul 229, 934. 
Vladul iuz 202. 
Vladul post 29, 63, 104. 
Vladul vel vist. 193, 
Vlăduţ 88, 
Vlăduţ Dumitrașco 155. 
Vlăduţul post. 12, 56, 64, 98. Vlăgiu Opre, 82. 
Vlaicul, 60. 
Vlaico căpit. 88, 
Viaicul păbharnie, 98. 

  
  

| zapt, 

92, 106, 125, 159. | 

Vlaşcoe zemle (Țar aRomă: 
nească“) 85, 103, 104, 197, 
129. 

Vodă ban, 179, 182. 
Vodan iuzbaşe, 234. 
voe veghiată, 144. 
Voico, 8, 32, 42, 19, 173, 

197, 199, 209, 224. 234, 
Voieiul, 3. 
Voiculeci, 197, 199 
Voimir, 166. 
voinici (militari) 110. 
Voiteşti, 47. 
Vrata, 192. 
Vratniţa, 2. 
Vucea, 168. 
Vucea log. 104. 
Vucina vel pab. 199, 202, 

203. 
Vulcuii, 295. 
Vulpariul Vladul, 20. 
Vulpe Viadul, 8. 
Vulpiu (din -) 234. 
za (prep.) 34, 226, 
aharia-ale 236, stq., 

Zaharie, 41, 4£, 46, 52, 53, 
71, 71, 19, 102. 

Zaharia Ion, 110. 
Zabir 125. 
zălog. 4, 66. 
zălogi „s'au zălogit cu mo- 

şie cu lot la un grec“ 197. 
Zanfira, 206. 
zapis de răscumpărare, 206, 

93. 
Zătreni, 18, 26, 27, 23, 9%, 

104 
Zbeanghe, 38. 
greben Şărban, 2. 

Zemtea Dim. vornic, 193. 
zestre <2 vaci, 1 bou, i 

gonitor, 1 straiu, | her. 
beci, 1 păreche cizme, 3 
Vedre vin», 73, 92, 158. 

zi „la zi“ (za) 4, 33, 107,
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149, 227, 298, (zoa) 33, 
22, (zua), 227. „la zi şi 
la sorac“ 87, 89, 131, 136, 
144, 146, 190. «i s'au pus 
zi până în 6 săptămâni“, 
130. „când a fost la zi şi la 
soroe“ 69 (v. soroc). 

Zlaşova, 223. 
Zlatar Oprea log. 206 

    Zi 

Zlatea, 21, 1172. 
zlaşte, 108. 
Zlastiul (matea—), 112. 
Znop Radul, 20. 
Zuop Ursul, 29, 30, 
Zorileşti, i], 
Zota, 181, 186. 
Zota Stefan, 178. 184. 
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TABLA DE MATERIE 
  

6982 luni 5. Indietion București.—Laiot Vodă Basarab “cel bătrând fiul lui Dan Voda al H-le întăreşte fiilor lui Ion stăpânire în Cergeni şi Comăneşti moşii de moştenire , 7085 Iulie 38.—Dobromir marele Ban al Craiovei întăre- şte lui Calotă Banul stăpânire peste mai multe cumpărături în Lipov cu suma de 13850 aspri . . . 1088 Martie 18 Bucureşti.—Mihnea Vodă întăreşte Ini Giurgiu cu fiii săi moşie în Şepăneşti (Meh.) de cumpărătură precum şi ini Jitiian tot acolo şi'n 'Fopolniţa precum şi lui Raico și Liuba în Topolnița cumpărate cu 9210 aspri şi 10 orini . . . , . 1097 Decembre 12, Bucureşti. —Mibhnea Voda întăreşie lui Stoica log. şi fratelui său Badea stăpânire peste mai mulţi ţi. gani cumpăraţi de la Roman şi alţii din Brăneşti cu 280 aspri 7103 lulie 2. Bucureşti.— Mihai Viteazul întăreşte marelui spătar Calotă stăpânire peste mai multe cumpărături făcute în Codreni precum şi peste vânzători, ca vecini . . „7104 Decembrie 3, Tismana.—Aldea și alţii din Isvarna (Gorj) vând cu 24 taleri lui Pârvu şi fratelui său Ionuşco Co- şotă dia Tismana (Gorj) partea lor de moşie din Hăeşti (Me- hediaţi). |. . . . - 7104 Martie 15.—Vlad din Budieni lasă iumătate din a patra parte din hotar lui Pârvul Armaşul din Viezureni ca să-l comândeze după moarte . . „7110 fară lună şi zi.—Popa Laţ mai imulte locuri arătoare, iazări, silişti, livezi etc. de la Stan. (a 1Spră-moale, Idul, Stănet şi alţii cu preţ de 1325 de bani ( ea]. . . . . . „__7113 Iunie 2, Târgovişte.--Rudu Voda Basarab întăreşte lui Pătru log. din Plăviceni (Olt) stăpânire peste măi multe cumpărături din Goeşti (Dolj) iar Preda Buzescul Banul Craio- 

tăreşt€ lui Patru logofătul stăpâaire pesto mai multe cumpă- rături în Goeşti (Dolj) i. . . „ 7Î4% Aug. 7. (Craiova).— Preda Buzescul marele Ban a Craiovei întăreşte lui Pătru log. din Goeşti (Dolj) stăpânire peste ioate cumpărăturile făcute Şi ce va mai face . 7116 Octombrie 20, Nicolae Bleandea din Creţăşti fina dator lui Guscă Dinu din Căpreni şi fiind strâmtorat de ucesta se împrumută cu 8500 bani de la doi nepoți ai săi, Stanciul şi Dan dându-le partea sa de moşie din satul Creteşti 

cu din Stejeriş cumpără 
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10 

9
 

182 

187  
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1122 August 15. Craiova..—Radu Vodă Mihnea. dă poruncă. 

-ca femela Catalina din Goeşti (Dolj) văduva popii Danciul să 

fie liberă de rumănie de cătră Patru log. tot de acolo . 

, 1125 Mart 17.— Alexandru Vudă poruneeşte popei Greşit 

din Amărăşti (Dolj) a da nişte bani nepoților săi Stefan şi Du- 

mitru şi « fi scutite bucatele lui de orice dări , i . 

1127 Martie î. Tărgovişte.—Radu Vodă Mihnea întăreşte 

călugărului „Mardarie din Pociovalişte stăpânire peste mai multe 

cumpărături şi danii în Pociovalişte, Negoeşti, şi peste niște 

sălaşe de țigani toate în sumă de 2417 aspri (+2 lei) IE 

, 1198 Decembrie 4.—Gavril Vodă întăreşte jap. Ancăi a 

lui Pătru log. din Goeşti, stăpânire peste tot satul Goeşti cât 

a cumpărat Pătru logofătul . . 

, 11928 Aprilie 21, Târgovişie.- Gavril Vodă Moghilă, întă- 

reşte lui Radu şi Slan ficiorii călugărului Mardarie - din Pocio- 

valişte asupra moşiei din Negoeşti. din funia Lihoiască 2 părti 

precum şi asupra cumpărăturii lor de la Motorga, de la Radul 

fratele Motorgăi şi fărlății (fraţii de cruce) lui Radu, Baldea 

şi Drăghici din Pociovalişte . . - 

7130 Dac. 7. Seoarţa.—Moldoveanul din Scoarța lasă mu- 

ştenitoii pe nepotii săi, Stan. Părvul şi Vladul pealru a-l co- 

mânda după moarte . Pa , . 

1130 Mai 4.—Mardarie călugărul din Pociovalişte împre- 

ună cu fli săi vând partea lor de moşie din Zorileşti lui Vlad 

din Ciocadia cn 3000 aspri . . . 

1133 Iunie 10. Bucureşti.— Alexandru Vodă fiul lui Radu 

Vodă Mihnea întăreşte lui Patraşco postelnicul stăpânire pen- 

ru satul Vrată de cumpărătură de la Manole fiul lui Pătru 

Buzatul din Mori . pa - . 

14136 Mai 3. Bacureşti.— Alexandru Vodă Iliaş conficmă 

lui Drăghici de la Făreaşeşti. lui Preda de la Ceplea şi altii, 

gineri ai lui Vladul din Cioeadia stăpânire peste satul Ogrumii 

1136 Mai 4. Scoarţa.—Stanciul din Scoârţa lasă partea 

lui de moşie din acel sat nepotului stu Stan, care l-a căutat 

la sfârşitul vieţii lui» . A: , . 

1139 Ianuarie 18. Pociovalişte.—Stan fiui călugărului Mar- 

darie vinde Popii Pătru două răzoare de vie din dealulNegoeşti- 

or, casa şi o bute cu 3100 aspei AI ă 

7140 lunie.— Petrişor împreună cu fii săi diu Bârsăşti 

(Vâlcea) vând partea de maşie ă lui Cazan diu Baia de fer lui 

Danciul Păvăianul log cu 52000 aspri . 

1141 April 21,—Câtiva locuitori din Balta se răscumpără 

de rumănie cu părţile lor de moşie dând 93 galbeni lui Sta- 

a aioşanul » . SR 
mate pal Ro re 5.—Popa Lupul din. Negoești cumpără 

10 locuri în Fântânele cu pret de 215 aspri şi & oi mari de la 

diferiţi sneni . - . _ - 

ieri isa prille 13.— Matei Vodă Basarab răndueşte în cer- 

cetarea moşiei lui Manea şi a unei sii din Racoți, de este me- 

gieşască ori rumănească 
. 3 i nai 

714% August 9-— Matei Vodă Băsarab rău ueşte pe i i 

mulţi boeri sa Ecereeteze despre moşiile, hainele, dobitoarele 

si bucatele lui Radu fiastrul lui Dragomir din Făreăşeşti 
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7145 Octombrie 20.—Stana şi Caplea fetele lui Stanciul Băiaşul vând lui Danciul Părăianul logofătul a cincea parte dintr'o_jumătate de funie de moşie cu 2120 bani . 7145 Noembre 13.—Stanciul Post. Ion şi alţii din Crasna dau zapis lui Dimitriu Filieşanul mare pitar că vor aduce căr- țile moşiei în ziua de sf. Nicolae acelaş an . . 7145 Feber. 6.—Se hotărnicese părțile de moşie ale lui Dumittu Filieşanul de cătră alţi moşneni, atit din Crasna cit şi din alte părţi . . . . 7145 Mai 10, Negoeştii de jos.— Bucur împreună cu fii săi vând lui Stanciul postelaicul din Parăiani 8 răzoare de vie în dealul Negoveştilor cu 5700 bani gata, după ce fuseseră scoase în vânzare timp de 4 ani . , . 7145 Mai 12.-—Radul Grosul din Negoeşti împreună cu unchiul său Ion vând popii Lupul tot deacolo partea lor din muntele Tâmpele-Mari cu 1250 aspri . . 7145 Iunie 11. — Şase megiaşi din Cernădia cercetează pri- cina de judecată dintre Popa Pătru din Cernădia şi Hamza Pos- telnicul din Gălceşti pentru moşie în Cernădie . 7146 Sept. 25.—19 boeri fac o nouă hotărnicie a părților de moşie din Crasna ale lui Dumitru Filieşanul despărtindu-le despre alalţi. . . . - „7146 April 414, Buenreşti.-—Matei Vodă dă volaicie lui Ta- tomir din Somor ca să Scoaţă de la sătenii fugiti din acel sat 12 ughi şi alți 8 ughi de pre talerile lor, căci nu şi-au plătit mierea şi talerul . . . . 7146 Mai 16.— Neagoe Arenţescul din Crasna vinde îm- preună cu fratele său Vasile toț deacole partea lor de moşie din acel sat lui Dumitru ve] pitar . . . „7146 Mai 16.—12 boeri aleg moşia Crasna a lui Dumitru vel pitar Filieşanul despre Udrişte vornicul şi alţii - „1147 Oct. 18. București.--Mihai Vodă Basarab întăreşte lui Oancea fiul Dintei din Cornu jud. Prahova şi altora stăpâ- hire peste părţile lor de moşie din Cornu şi să fie în pace şi liberi de vecinătate de către Constantin mare postelnic Canta- cuzino ginerile lui Radul Voda Serban şi de catre tot neamul lui , 7147 (fără lună şi zi) Bucureşii.— Matei Vodă întăreşte lui Barbul căpitanul din Poiana (Gorj) stăpânire peste o gră- dină cu Yie în Bucureşti de cumpărătură cu 15 ughi; de la Stoian şi fiul acestuia dărăbanţ. 
. . „7448 Oct. 25.—Simion şi alţii din Negoeşti vând Stan- ciului post. din Păraiani mai multe răzoare de vie în dealul Negoeştilor cu 3400 bani . . : „2048 Iunie 10 (Negoeşti).—Actul de Vânzare a viei lui Simion Şi a lui Barbul din Negoeşti cătră postelnicul Stanciul Părăianul , , , „7149 Noembre 5.—Vlad Mâţu din Negoeşti şi alții vând popei Lupul tot deacolo mai multe locuri în Gruiatul “Viişoa- re' şi sub Viişoară cu 6000 aspri, , „a - 7149 Noembre 5, Crasna.—Hamza cel bătrân din Crasna dărueşte schitului Crasna partea sa de moşie din ucest sat , 7147 Mart 3, Copăcioasa.—Stan Luiea din Copărioasa și 

cu fii săi se vând 'luj Stan Cupeţul cu moşia lor drept 9% ughi. 
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Ă 7149 Mart 26.—Rudele lui e . aa 

mpa Ne de moştenire ale i azauPă moartea ui işi 

7 Noembre 15 (Izvoare).—Păr : Tivoane sa îmi 

prumută la Pârvul A Lmaşul a Dai din Izvoare. Se m: 

dițiune că d i banii la zi A a E Budiani 
ţ A acă nu va plăti banii la zi să piardă moşia din Budieni 

„d anuarie 8 Târgovişte.—Matei ă confirmă schi 

tului Crasna stăpânire peste mai multe ei ac Deea 

Crasna, în sumă de 2955 aspri şi o vacă mare. cz 

Ursani 0 Ianuarie 18.—Matei Vodă dă volnicie lui Stoica din 

şani ca să apuce pe Cârlig tot deacalo, cu carte şi om dom- 

nese, ea să-i plăteuscă o iapă şi 200 bani daţi pentru bir 

beni 130 April 9 Fătru fiul ui Stănilă Stefulescu din Al- 

ui Stoica Glodeanul t e ci ămă 
e e 460 aspri otdeacolo 2 falei de pământ 

, 7150 Mai 10,—Matei Vodă dă carte de volnicie lui Stoica 

din Urşani ca să-şi iutoareă de la Cârlig totdeacolo 200 bani 

1151 August 2, 'Târgovişte.—Matei Vodă confirmă lui 

Amza și Gherghina roşii din Alan (pe atunci de Gorj) stăpânire 

peste un român anume Mihail fiul lui Vlad şi nepot al lui Dan 

Gorun din Colibaşi. . . ” . . 

_ „7152 Noembrie 23.—Răvaş domnesc pentru judecata dintre 

Stanciul şi Daanciul log. Părăianul pentru moşie în Baia de fer 

„2152 April 3.—Stan şi Zaharia fii lui Balan din Săcel vind 

popii Ciucur tot tot deacolo un vad de moară în hotarul Loleştilor 

7152 Mai 10 Târgovişte.—Matei Vodă întăreşte mai mul- 

tor locuitori din Negomir (Meh.) stăpânire peste trei părti din 

acel sa , . . . 

, 7132 Maiu 20.—Barbu Greben din Sipot vinde postelni- 

cului Drăghici din Poiuna fratele Banului Barbu din Poiana v 

jumătate funie de moşie în Şipot cu-1i ughi . IE 

1152 Lulie 10, Bucureşti.— Matei Vodă confirmă lui Pâr- 

vul armaşul şi fiilor săi stăpânire în Drăgoeni peste x din 

jumătate de sat de moştenire . . . 

1159 Iutie 24.—Mateiu Vodă dă poruncă logofătului Dan- 

ciul Părăianul din Mileşti ca să-și ia banii înapoi de la Vlad 

Bârseseul, de oarece nt era volnie să cumpere de la acesta 

partea de moşie din Baia de fer a lui Socoi . 

7153 Noembrie 13 (Voiteşti).—Florea Sutul din Voitești 

dăruește mănăstirei Crasna paăriile ei de moşie din Voiteşti, 

Gruiu şi Larga . . . : 

3153 Decembrie 8.—Matei Vodă confirmă lui Filip fiul 

lui Stanciul din Baia de fer stăpânire peste nişte ţigânci pe 

care jupăneasa Antona din Slăviteşti susținea că le ar fi cur- 

părat de la un Ioan călugărul din Baărseşti (Vâlcea) . 

1163 Mai 3. Maltei Vodă dă volnicie lui Hamza . fratele 

lui Proda din lazer (Vâlcea) ca să stăpănească toată partea 

mumei sale Mușa . . LI : 

7154 Noembrie îl, Craiova.—Stanciul şi Dumitru cu fii 

lor din Baia de fer dau zapis lui Oprea şi lui Ivan fiii lui Ion 

şi nepoți Midii din Baia de fer cum că sau răscumpărat din 

rumănie, cu 20 ughi « . Ă A z 

1154 Maiu 28 Bucureşti. —Mai mulţi megiaşi cercetează 

viile lui Gherghina şi Humza din Alun 

jl54 Creţeşti.—Lupul Cazan eu flul său Marin vând lui 
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Stanciu Cioplea o parte din moşia lor Creţeştii cu 18. taleri 
715% Mai 15, Bircei.—Hemza şi alții din Bircei vând o 

“vie în dealul Negoeştilor lui Stoica Glodeanut cu 12 ughi . 
715% Iulie 1.—Daneiul Părăianul Jog. din Milesti, Vlăduţ 

postelnicul, Hamza post. Neagoe post. Barbul pust, şi Martin, 
hotărnicese moşia Ciocadia a Barbului Rogojanul postelnicul, 
după rânduiala lui Vodă NR . . 

1155 Mart 18 Târgovişte.-—-Matei Vodă dă carte de vol- 
micie lui Stanciul Băiuşul. fiului său Filip şi lui Stan văr pri- 
mar al lui Stanciul din Baia de fer, ca să-şi ia toli tiganii. ce 
au fost ai lui Socol din Baia nepot de var primar al Stanciului 

7158 Februarie 9.—Matei Vodă dă volnicie lui Oprian şi 
Radul ca să apuce pe popa Leontie şi alţii să plătească 16 ughi ca chezaşi . . . - 7158 Martie 9.—Breda fiul lui Bălaur din Baia de Fer vinde nepotului său Filip a lui Stanciul partea sa de moşie 
din Ciuperceni pe un bou pretuit 6 lei şi 3 lei bani gata . 

7159 Noemb. 29, Târgu Jiului.— Udrişte din Balta se vinde rumân cu partea lui de moşie lui Stamate Răioşanul cu 19 ughi. 
7159 lunie 20, Târgovişte.— Matei Vodă întăreşte lui So- col fost mare elucer stăpânire peste mai multe moşii anume Tohanii, Ciulniţii, Izvoranii, Târgovişte, Miclauşeni, Dănești, işi Stoineşti . . . . | 7160 Dee. 15.—Se rândueşte ca Radul şi Pătru să jure cu 12 jurători pentru vînzarea munlelui Larga . . 1160 Ianuarie 8.—Matei Vodă întăreşte lui Stan neguţa- torul stăpânire peste un rumâu anume Stan Lulea din Copă- cioasa, care sa vândut împreună cu fiul său Viaicul şi eu partea lor de moşie; cum şi jum. din Școarţa a unchiului său Staneiului „7160 Iulie 10—Mihai căp. şi Stoica Glodeanul se judecă înaintea lui Matei Voda pentru păreălabia de ia Tg. Jiului __TI6L . . —Matei Vodă dă volnicie lui Stoica din Ur- şani ca să-şi scoată o datorie de la Toader fratele lui Cânepă din Hiriseşti: , . , . 7161 Octomb. 28.—Banii Jiului de sus hotărăsc ca Stoica Sulea şi Nicola din Poieni să ajbă bună pace de câtre Radul Şi Şurlia din Aniniş , . . „7161 April 4.—Zapis de vinzare prin care diaconul Ra- dul din Negoeşti vinde cu (1 ughi lui Vlad postelnicul via sa din dealul Negoeştilor . . . „7161 Mai 20.—Zapisul de vinzare a lui Cornea din Co- păceni prin care vinde lui Drăghici Paicul din Stolajani cu 40 galbeni 200 stânjini din Copăceni |, . . _7162 Sept. 21.—Matei Vodă porunceşte lui Opriean Ro- gul din 'Turcineşti ca să dea pace unei mătuşe ce şude de 15 ADI în casa lui Jorga. copil de casă al Domnului şi să inapo- leze acestuia un bou ce i-l luase „| A . 7162 Mai 14.— Costantin Vodă Şerban dă volnicie lui Ghe: orghe vornicul Sărdănescul ca să-şi scoată 8 ughi de la Sta- mate Răioşannl, datoria tatalui acestuia Miloş logofătul . 7162 Mai 15, Târgovişte.—Iva şi cu frații săi din Alun vând unchiului lor Filip din Baia de fer e vie în dealul Alu- nului cu preț de 25 ughi . . : 7162 Iunie 2.—Costantin Vogă Şerban porunceşte Stancăi 
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din Şomir ca să plătească popii Tatomir 12 ughi, cu care acesta 

a_chizăşit-o când s'a împrumutat pentru plata moşiei satului 

ei de la Radul Păduche din Gegoşi . . 

„1462 [ulie 8.—Costantin Vodă Şerban dă volaicie lui Sta- 

matie paharnicul Răioşanul ca să-şi ia înapoi o ţigancă de la 

Gheorghie vornicul din Sărdăneşii, precum şi nişte boi şi bu- 

cate. Domnul arată că nu se cade să-şi desparta salașul . 

7162 August 25. Târgu-Jiului.— Carte de mărturie de Ja 

24 boeri prin care adeveresc cum jupâneasa Dumitra să-şi ţie 

moşia Masloşi şi Arşii cu vecinii lot, cumparate pe hani pe 

post. Drăghici, Jând rămas pe popa Matei din Gălişaia 

1183 April 4.—Stan și Stoica fii lui Dicul se învoese cu 

varul lor Filip pentru moşia şi rumânii din Ciuperceaui ai 

uuchiului lor Căzan 
163 Mai 5.—Chera arm. şi Tovoi văt, ispravnicii seau.: 

nului Craiovei împuternicese pe popa Tatomir din Bărăşi a-şi: 

scoate de la Stanca ginerii paharn. din Moşuteşti 12 ughi 

7163 Maiu 1%.—Secrisoarea uneheşuiui Păduchi din Go: 

goşi către iupăneasa Stanca a Giurii paharnicul ca să plă- 

tească popii Tatomir 12 ughi . . . 

7163 Mai 15.--Zaharia cu verii săi se împacă cu vărul 

lor Filip pentru țiganii şi rumânii rămaşi de moştenire. Ei se 

leagă cu blăstăm şi cu închinarea unei prăzi de. 50 galbeni 

1163 August t&.—Stanca âin Loleşti vinde un vad de 

moară tot din acel sat popii Ciucur din Săcel cu 70 aspri şi 

4 oboruace de grău | . . . 

7164 Dec. 30.—Popa lon şi alţii din Areani se împacă 

cu postelnicul Drăghici pentru moşie de pe moşul lui Stoica 

216% Mai 3.—Chirea mare Bau al Craiovei dă poruncă să 

se plătească lui Stoica din Urşani o bute de vin de 43 vedre 

din partea lui Stan şi 100 vedre din partea lui Petre . 

736% lulie 93.—-Barbul Şegăi din Cincu (Pruneşti) vinde 

popii k+ontie partea lui din Cincu , . . 

7164 falie 30, Târgovişie.— Constandin Vodă întăreşte lui 

jupân Diicul mare clucer din Buicesti (Cernadia-Gorjiu) stăpâ- 

rire poste jumatate din satul Arceşti (Romanați) şi cu vecini 

7465 Septembre 93.—-Constantin Vodă Serban dă volnicie 

păhărniceilor Gheorghe şi Bâra- din Radovan, jud. Mehedinti, 

ca să-şi scouță fiecare câte 5 ughi dela călărașii de la steagul 

Nieai luz. pentru că i-au platit de bir , E . 

7165 April 26.- Badea elucer ispravnicul Craiovel ordoană 

lai Radul vataful de plăiaşi din Biviseşti şi altora ca să judece 

pricina dintre Stoica din Urşani şi alții pentru o vie de moştenire 

7165 April 80.-—Popa Tatomir aduce 12 jurători cu care 

dovedeste că nici el, nici ficiorii lui n'au fost." rumâni în Vâl- 

cul lui Coandă, Păuna şi Stoia . 
. 

7163 Mai 2%, Craiova.— Stroe elucerul ispravnic al Cra- 

iovei întăreşte libertatea lui popa Tatomir şi fiilor şi nepoti- 

lor lui de rumănie de către Cuandă şi Stoia de la Ubedeni 

7166 Derembre 3 —Patru şi frații săi, fiii lui, Dumitru 

din Orbi se vând rumâni cu moşiile şi eopii lor lui Dragotă 

post. din Poiana pentru 60 ughi Ă . , , 

1166 Mai 94. Patru megiaşi cereetând afacerea lui Stan 

ciul şi Paraschivul fiii lui Bamza din Alua pentra o vie Și Mo+ 
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“şie vândută de fratele lui Iva hotărăsc ca ei să-şi ție partea de vie, iar Filip partea Ivei de vie şi moşie . ME 7167 Noembrie 9. — Mihnea Vodă dă poruncă ca fii lui Stan logofătul din Stefăneşti să nu mai aibă nici un val de către fiii lui Vladul din Cioeadia şi de către mănăstirea Tis- mana pentru nişte ţigance . Pa , - 7167 Decembre 6.—Gheorghe şi Stan, Bănişori de judeţ „judecă pricina dintre Dragotă din Somor şi satul pentru 20 obroace de meiu . . . A 7167 Aprilie 22. Preda log. ispravnieul Craiovei întă- reşte lui Gheorghe din Terpeziţi (Mehedinţi) stăpânire peste un rumân anuine Barbul din Răsnicel (Dolj) . . 7167 Iunie.—Act de împăciuire între nişte rumâni din Baia de fer şi nepoţii lui Căzan, tot deacolo „. 7167 Iulie 22.—Fii lui Ghiorma Banul, Dumitraşco căpit. Şi Alexandru postelnicul vând căpitanului Barbu Bengescul satul Balceștii din Gorj cu 300 ughi, din care 145 bani şi res- tul de 155 preţul a 7 suflete de tigani . . 716 Februar 4—Barbul fost mare vornic din Poiana dă libertate de rumânie lui Paraschiva şi alţii ai lui din Ochi „cu 23 ughi . . . 2 „7168 Martie 16.—Dumitraşeco căpit., şi Alexandru post. fratele său se învoiese cu Ancula văduva căpit. Barbu Ben- -Seseu asupra moşiei Bălceştii ce nu se plătise întreagă de răp. barbatul său, şi ia 240 ughi . . - „7168 Iulie %2, Bucureşti.—Barbul Poienarul fost mare vornic dă libertate de rumânie lui Stoiehină cu fii lui din „Zlaşova pentru credincioasa slujbă . , , 1169 Septembre 9.— Tudor căpitanul dă volnicie lui Ghe- orghe ca să constrângă pe cetaşii lui Voico a-i plăti bucatele ce-i luase peotru ei (dările lor). - . . 7169 Decembre 8.— Stan vătavul ispravnicul Craiovei în- tăreşte lui Gheorghe stăpânirea unei epe. . , 7169 Februar 4-—Gligorie Ghica Vodă întăreşte lui Stan- ciul Roşul şi lui lfamza stăpinire în Hurezi după ce le judeca pricina în divau, dând rămas pe Manea şi Sim, Nicoară, ne- poţi lui Nădaieşte . - . . . 7169 Martie 21-—Barbul comisul Dălgeanu împreună cu “soţia sa vând lui Udrea postelnicul din Bircei partea lor de moşie din Cărbunești cu 25 ughi . , , 7169 iulie.—Pătrul vătatul din Pociovalişte şi Dan Boată -din Aniniş cercetează ca muntele Tartarul a fost a Novăceni- lor de când au plătit deşugubina de 100 boi - „7170 Ianuarie 12.—Gligorie Ghica Vodă întăreşte lui Stu- matie paharnicul din Copăceni, stăpânite peste nişte rumâni din Copăceni şi peste moşiia Ungureii . . , 7170 Martie 13.—Dragotă, ginerele Tomiţei din Soc vinde ŞI apoi răscumpără partea de moşie ce vinduse lui Bran fe- ciorul lui Vigu cu 7 ughi , . : _ 7170. Martie 24,-Chera Agă ispravnicul Craiovei dă împuternicire ca să fe apucaţi Stan şi Chesar din Petrar pen- tru furt de boi . | „ . . 7170 Mai 19, Drăgoiani.— Act de “învoială între Drăgbici post. Barbu post. şi Mihul Brăjloi nepoți ai Barbului clucerul 
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-din Drăgoiani şi între Nicola cu fraţii săi Pârvu armaşul Vie- 
zureanu tot de acolo pentru moşie . . 

, 7170 Iunie 20 Creţeşti.—Pătru Stănoman dă jumătate 

din moşiile sale vărului său Staneiu Cioplea pentru zestrea 

dată unei fete la măritiş . . . 

1110 Iulie 2.—Lupul fratele lui Ispas portarul si Dima 

postelnicul din Zătreni serie lui Preda mare Ban relativ la o 

afacere a lui Stoica din Cârligei şi sudalmele primite din par- 

tea unui diacon . . . . 

1412 Decembrie 19.—Gheorghe din Trepezniţ dă înscris 

«ă a primit de la Pană căpit. din Pârdeşti preţul a 14 noatini 

7172 Lanuarie 19.—Marica cu cumnatul său Mihaiu Apro- 

dul şi sora sa Dumitra sotia ucestuia vând lui Preda căp. din 

Ceplea vărul lor satul Ogrumii cu rumânii cu 210 ughi . 

1179 Ianuarie 25.—Florica soţia lui Mihalcea din Somă- 

meşti şi cu fiica =a Sima vând căp. Preda din Ceplea moşia lor 

din Ogrumi cu rumânii . . . 

1412 lunie &.—Drăghici. Ispravnicul scaunului Craiovei 

poruncește vătafului Giurea şi altora ca Radul fratele lui Ion 

Cârlig din Urşani să nu mai fie asuprit la bir şi să-l judece în 

judecata ce are cu frate-său pentru o vie , . 

1173 Februarie 25.— Mai mulţi orăşeni din Craiova dau 

îneredinţare lui Vodă că roşii Stancul din Gabru (Dolj) şi Gheor- 

ghe din Terpeziti (Dolj) nu sunt hoţi de cai cum arată Marcu 

din Gahru PR . , . 

1113 Aprilie 29.—Zapis de la Dumitru Iuzbaş pentru da- 

torie de 4 ughi cătră Gheorghe . . . 

1173 lunie 1, Bucureşti.—Radul Vodă Leon confirmă lui 

Preda şi fraţilor lui din Cernadia stăpânire peste o falce de 

pământ în Vădeni eumpărătură, cu drept de 600 bani . . 

1173 Iulie 2.—Zapis de vâuzare prin care lordana şi Giur- 

gea din Curtişoaru vând lui Dumitraşco post. o țigancă cu 

18 ughi . . . . . 

5 uni Septembrie 5,—Radul Vodă Leon porunceşte la 12 

boeri, luaţi pre răvaşe domneşti să hotărnicească moşia de la 

Goeşti (Dolj) a lui Fisenţea sluj. şi a fratelui său Dumitraşeo 

* 1474 Mai 8. Bucureşti.—Radul Vodă Leon întăreşte mă- 

năstirii Strămba stăpânire peste jumătate sat din Sărdăveşti. 

17475 Mai 15.—Staneiul şi Paraschivul fii lui Hamza din 

Alun se împacă la divan cu Sărul lor Filip din Baia de Fer 

«a să fie fraţi pe câteva moşii : RI . 

1175 Mai 19,—Radu Leon Vodă întăreşte lui Filip Arma- 

sul din Alun stăpânire peste partea Ivei din, Alun, Ştefaneşti, 

Ciuperceni, Rădeşti, moșie, vie, pivniţi a treia parte , , 

1175 Mai 23.— Nicola fiul lui Stânciul vinde fratelui său 

Udrea partea sa de vie din Negoeşti . . 

1115 lunie 22. Bucureşti.— Radul Vodă Leon scuteşte bu- 

catele şi 12 posluşniei a mănăstirei Crasna de toate dajdiile 

3177 Mact 5.—Mai mulţi locuitori din Crasna se vând ru- 

mâni Căpitanului lovan din Glogova pentru o datorie de 200 

galbeni, râdieată cu dobânda lă 280, ughi , . e 

71176 April 1.—Drăghici fiul lui Bârlea din Balăneşti vinde 

popsi Ciucur ful lui Pătru al lui Drăgan din Copăcioasa un 

joc cu pădure meree - . . 
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1176 Mai 10.—Preda cap. Cepleanul vinde cap. Giurca 
moşia sa din Ogrumi cu 222 ughi eu rumânii şi cu via din 
Negoeşti . . ; . 

7117 Sept.—Socol cu verii săi dau unchiului lor Gher- 
ghina şi feciorilor lui partea lor toată din Alun şi Ciuperceni 
precum şi un cal cu jumătate din partea unchiuiui lor Radul 

1117 Febr. 4.—Patru Şipot vinde lui Florea şi Ion par- 
tea sa de moşie din Şipot pentru a plăti o datorie a tatălui 
său cătră Filieşanul . . 

7178 Martie 10.—Antohie Vodă porunceşte' lui Stan Iuz. 
din Gabru cu să plătească datoria sa de 9 vedre de miere, 
pentru care a chezăşuil Gheerghe din Terpeziţi la un ture 

1178 Mai 5. Craiova.—Ivan vălaful, ispravnic al scaunu- 
lui Craiovei dă poruncă lui Bogdan şi surorii sale din Fântâui 
ca să nu mai opreaseă meiul lui Gheorghe din Terpeziţi de 
oarece acesta nu-i dutoreşte nimie FIR . 

7118 Inlie 29.—Barbul căpitan dă dreptate lui Preda Ro- 
şul din Trepeziti a-şi lua un cal dela Vlada Roşul dia Bulzeşti 

71179 April 27.—Act de pace intre Ilie şi alţi din Baia de 
Fer cu Despa şi feciorii ei, pentru priecinile ce au avut Despa 
cu nepotul său Filip tot din Baia de Fer . . 

1180 Sept. 6.—Antonie Vodă întăreşte lui Preda Urâă- 
reunul mare sulger stăpânire pentru partea sa !de moşie din 
Valea-cu-Apă . . . . 
„_718t Oet.—Achim postelnicul din Băleşti, împreună cu 

fii săi, vinde lui Drăgoi spătarul din Roşia un loe de pivniţă 
în obrațul viei din hotarul Tămăşeştilor cu 1 Jum. ughi . 

„__ 1673 April 9.—Curuia mare Paharnie, ispravnic al Craio- 
vei poruncește lui Stan uz, dia Dolj să nu asuprească la bir 
pe Gheorghe Roşul din Terpeziţi . . . 

, 7183 lunie 24.—Neagoe din Costeni cu nepotul său Măr- 
tin vând lui Costi din Baia de Aramă, partea lor de moşie 
din Costeni . . , . 

7484 Mai 3. Bucureşti, Preda elucerul Cepleanu vinde 
satul Ozrumii cuserului său Giureă căp. cu rumânii drept 220 tal. 
„718% Oct. 22. Craiova:—Manea ispravaicul Craiovei serie 

lui Preda căpit. Cepleanu să lese în pace ţiganii mănăstirii 
Strâmba . . . - 

” 7184 April 18. Gilotru.— Popa Mihai din Aniniş cumpără 
două livezi cu 5 taleri de la Drăghici şi fiul sau Barbu din 
Carpeuiş . , . N . 

__ 7135 lunie 16. Gheorghe Banul scrie lui Badea clucerul 
ca să facă Paraschiva Cepleanul şi pe fratesău Preda să dea inapoi nişte ţigani ai mânăstirei Strâmba şi să nu mai dispre- ţuiască poruncile doinneşti . RI - 

7137 Ianuarie 23. Bucureşti.—Şerban Vodă întăreşte lui Radul postelnicul fiul lui Cozma din Găleşoaia stăpânii ea peste ina! multe schimburi şi cumpărături în Găleşoaiu, Hodoreasca, dneieroi, Purcăreşii ete. în valoare de 21 ughi :şi 21753 bani spri). . , , E , 
7188 luni” 22.—Drăghici postelnicul din Fărcăşești îm- preubă cu fiii săi vând postelnicului Dragota din Poiana. partea lor de moşie din Clurileşti cu 90 galbeni . , 
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_ 1192 Iunie 22.—Stan Grecul din Scoarța călugărindu-se 

în mânăstirea Bistriţa sub numele de Stefan monahul, fiind e- 

gumeu Partenie, dărueşte acestei mănăstiri partea sa de mo- 

şie şi vie din Scoarța şi Copăcioasa - . 

„YI Mai 6 (regeste)--—Costantin Vodă Brâncoveanu în- 

sărcinează pe 6 megiuşi anume Radul Grecul, Udrea Piele, U- 

drea Tuudrea, Mihai Costinescul, Danciul Răspopul şi Răduţul 

Cremănariu a cercela dacă locvitorii din Cârbuneşti au facut 

în Gilort un gard şi abătând apa, vatămă moşia mănastirei 

Bistrita anume Pârâul priu abaterea apei . 

1197 Iulie 19.— Costandin Vodă Brâneoveanul porunceşte 

la 6 megiaşi, Lupul căpitanul din Alexeni şi alții ca să certe» 

teze pricina dinire: Dumitru din Corcolaţi şi ficiorul lui Cioca 

1198 Febr. 18, Negoeşli.- Zapis de vânzare prin care Vla- 

dul din Negoeşti vinde cu 3 nghi şi 66 bani lui Zamfir din Al- 

beni 2 răzoure de vie . a . 

, 7201 Noembrie 9,-- Stoica fiul lui Petre Milescul elucer 

vinde lui D:ăghici Săulescul o vie în dealul Negoeştilor 12 ră- 

zoure cu heiurile lor en 40 ughi . A . 

, 7901 Mart 27,—Costantin Vodă Brâncoveanu dă volnicie 

lui Drăghici ca să-şi strâng românii din Curtişoară şi Păcăleşti 

17301 tulie 13.—-— Constantin Vada Brânvoveanu dă po- 

runcă lui Dumitraşco Urdăreanu, a nu se mai umes-teca în aface- 

rile mănastirei Strâmba . . . 

7902 Oct. 16.—Dumitraşeo Pitar Poienarul poruneeşie 

postelnicului Dumitraşco Urdăreanu să nu mai pună alţi egu- 

meni la mănăstirea Strambă, de oarece la toate judecăţile a 

pierdut pricina neavând acest drept . , 

1903 Noembrie 19.— Costandin Vodă Brâucoveanu întăre- 

şte lui Barbu Bengesru paharnicul stăpânire peste satul Băl- 

cești ce i-l cotropise egumenul de la Crasna pe când era mic 

1304 Iafiuarie 1.—Gheorghe fiul căpit. Stoica din Amă- 

răşti viude vărului său Dnmitraşeo o ţigancă cu fata ei cu 

28 taleri . . . . . 

7906 Noembrie 17.- Hotărnicia satului Ogrumii râdicată 

pe semne de 2k boeri împreună cu Stamatie sluga Domnului, 

şi ulegerea locului împresurat despre Cârligi . . 

- 1206 Iulie 21.— Moşnenii Peleceii dau zapis lui Ioniţă 

Bengescu şi nepoților lui cum că părinții lor au vândut 80 

s'j- lui Stoian Bengescu . - . 

1207 Decembre 8— Calina din Padina (Mehedinţi) impre- 

ună cu fii săi vând căpitanului Dumilraşco din Amaărăşti (Dolj) 

o țigancă cu fata ei drept 20 ialeri , , 

7308 Mart 10. Bucureşti.— Costandin Brâncoveanu Vodă 

întăreşte marelui Bau-al Craiovei Cornea Brăiloiului stăpânire 

peste moşia Va denii de moştenire, şi cumpărătură, măsurân- 

du-o şi alegându-i hotarele în funii şi stânjeui . 

7209 April.—Costaudin Vodă Brâncoveanul numeşte 24% 

poeri ca să aleagă partea de moşie Cernadia a lui Necula Coltes: 

cul, ce i se cotropise de Barbul, Lepădat şi Nicula cu 12 boiari 

hotarbici . , . , , 

1210 Ianuarie 24.—Alegerea părților de moşie din Cernă- 

dia de jos şi de mijloc ale lui Nicula Călescul şi alenepotilor lui 
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7210 Iulie 25.—Lepădat căpitanul hotărăşte, ca 4 sale: Vaidii, Griveni, Rupeni şi Ruşeşti să meargă la muntele Mutul piciorul Strejii, pentru care şi se ceartă, şi care vor lua cartea de afurisenie u Episcopului să stăpânească acel munte . 7212 Iulie 2).—Zapis de schimb între Dumitru și jopân Coste dând Svhodolul cu rumâni pentru Roşia a. 7212 Sept.: 20. —Costantiu Vodă Brâncoveanu hotărește mănăstirii Polovragi stăpânire peste părăul din dealul Nego- eştilor A . . . : 7213 Noembrie 27 Bucureşti.— Costandin Vodă Brâneo- veanul întăreşte lui Nicula Calescu și nepoților lui stâpânire asupra muntelui Mutu şi cu piciorul Strajii, ce Va avut de moştenire de la părinţii şi moşii lui . . 1213 Noembrie 25 Bucureşti.— Costandin Vodă Drăncovea- nul conârmă lui Nicula Călescul eu nepotii şi verii lui stăpâ- nire peste moşia din Cernădia de jos şi Cernădia din mijloe. de moştenire şi cumpărătură . . 1213 lumie 23.—Zapis de vânzare prin care Pătru Arjoca căpitan din Călceşti vinde pentru 113 ughi muşia sa Masloş jupânului Milco din Bae, neputând pati zălogul . 7214 Mai 24 (regeste).—Dumitraşco Bibescul, Mihai Bi- bescul, Stan păreăiabul din Bârboi (Mehed.) şi a!ții jidecă pri- cina dintre Nicula Căieseul (din Cernadia de Mazarui) cu ne- poții lui pentru nişte râmători . . . 7215 Luuie 1.—Mărturisirea lui D. Galceacu şi alţii în pricina vânzării a două răzoare de ţelină cumpărate de Roman de la Vlad nepat de uepoata Tiraii . | . 1215 Iunie 8 Craiuva.— Cartea marelui Ban ai Craiovei Conslautiu Stirbei către pab. Birbnl Bengescu, ca sa nu mai asuprească pe Roman din Albeni pentru o vie . . | 7215 Iulie 12.—Constantin Vodă B'âncoveanu dă poruncă lui Nicola Mogâlea cu să cante toate actele mănăstirii Strâmba şi să le scrie in două catastife, pecetinite cu pecetțile amân- durora unul să-l ţină dânsul, iar altul Barbul Răioşanul varul său „7247 Sept. 29.—Constantin Voda Brâncoveanu reiuveşte dania de câte 50 boluvani de sara de la Ocnele mari mănăs- iirei Crasna, cum fusese mai naintă . . „2217 Noembrie 17.—Dumitraşco Bibes-ul cu fratele său Mihai Şi cu varul lor Gherghina Birceanul vând lui Vasile Po- enariul lug. şi vărului acestuia nişte sălaşe de țigaui | . 1218 Noembre 14.-- Danciul cu fraţii săi Dumituaşco şi Vlăduţ fiii lui Ion Pârvulesenl din Drăgoiani vind log. Ale- xandru o silişte cu 4 tal. 33 bani . E 7218 Decembrie 12.—Hotarnicia moşiei lui Lupul Cor- beanul de cătră alti moşneni precum Şi” fiirpătăuea "ăi Preda- can cu nepoții săi Lupul şi Lăpădat penru o “ihoară* . 1218 Mart . „ Tlea cu fratele său şi cu terif:sâi vind partea lor de moşie din Ogrumi pah. Barbu -Brngeseus:cu -30-taleri, 7220 Mai 97. —Cunstandin Stirbei marele Ban al Craiovei. 
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7221 April 21.--Dobrovoi din Pelreştii de sus, Cârstea 
fratesău. Costandin Gălcescul, popa Pătru din Cărbuneşti, Ră- 
duțul Crăznaru şi popa Irimia tot deacolo, cercetează hotarul 
din Tupşa şi Buneşti . . . 

1223 Noembrie 1.—Gheorghe şi Dragomir ai lui Stanciu 
- vind un loc de vie în dealul Şarapatinilor lui Coica lon Şa- 
-rapatin cu 94 taleri . , ia 

1293 Ianuarie 10,— Mai mulți locniţori din Polovragi 
arată ca de şi mau inoşie în Polovragi, cu toate aces: 
tea nu sunt rumâni, şi că-şi vor da dijina cuvenita şi vor face 
toate trebile mănastirei . . . 

AS Sugpa re. Catalogul vămilor, pă acestu, următori 
anu, cu leat: 827, Ghenare . după care au a urma, orânduiţi 
vameşi, cu luarea banilor vămii, precum întracestu, eatalogo, 
să orindueşte urmându, ponturile, ce deosebitu li să dă la mână 
păzinduşi tarifa ce este, pentru negnţători, suditu . 

Fără veleat Maiu 20 (prope 7053).— Radul Vodă întăreşte 
lui Coman şi lui Dragotă stăpânirea în Urseani, pe partea lui 
Stan a treia parte, cumpărat cu 435 aspri . e. 

Fară veleat (prope 7088 Mart 18).—Serisoarea de măr- 
turie cum Giurgiu din Topolnita a cumpărat cu 81 ducați mai 
multe delniţe în Şepănăuţi . , . 

Fără veleat, Mai 2U (prope 7113).— Radul Şerban Vodă 
întăreşte Anei din Albeni stăpânire pentru pariea de moşie 
lasata de soru-sa Neaga lâ moarte. De asemenea lui Dumitru 

fiul Anei peste partea lui Albn şi Alboteiu . . 
Fără veleat Iunie 4 (prope 7113).—Radu clucerul şi Preda 

marele Ban ai Craiovei Buzești, iutăresc lui Patru log. şi fiilor 

-lui stăpânire în Goeşti de cumpărătură . , . 

Fără veleat Iulie 1 (prope 7114 Sept, 1). — Mihai mare 

agă hotărăşte ca popa Danciul din Goeşti să fie lăsat în pace 

de Zota din Goeşti pentru moşia şi bucatele unchiului acestui 

Ţieşea, de oarece a cumpărato de la Divul fiul „lui Ţieşea cu 

1000 aspri, jar Zota nu ă voit sâ-i restitue nimie din acea sumă 

Fără veleat, lanuarie (4.—Şase boiari judecă pricina 

dintre Pătru log: şi Bislreanul pentru moşie în Goeşti şi dau 

„dreptate lui Patru logofătul . Dă . _ : 

Fără veleat.—Viad din Bulzeşti.dă ovadă la mâna lui 

Preda Roşul din Trăpeziti. ea calal cer i-l: încredințase şi-l per- 

„duse se află la Tudor Ceauşul. Preda il şi plătise lui Vlad cu 

-8 ughi . . | - „ 

Fără dată.—Stanciul Boşea îşi vinde partea sa de moşie 

şi vie dia Goeşti (Dolj) lui Pătru log. tot deacolo jumătate 
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