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PREFAȚA 
Ss 

În vara anului 1912 mă aflam cu cercetările mele 

istorice în satul Mirceşti, la stăpinul moşiei, tinărul Păn- 

cescu. După ce scotocisem arhiva de documente a casei 

Păncescu în' sâtul Draxeni, ne am dus să vedem şi satul 

Mircesştii, altă proprietate a Păncescului, Îmi legam în minte 

creşterea averii pe numele unei îamilii în curs de 3 gene- 

raţii, că de unde bunul răposatului Păncescu luase de ze- 

stre 30 stânjini din Mirceşti cu fata lui Bantăş, azi aceiaşi 

Pănceşti dispun de mii de îălci în acelaşi judeţ al Vaslu- 

iului, unind an cu an blize de hlize, moşie de moşie pen- 

tru a da pildă urmaşilor de vrednicia înaintaşilor, 

In Mirceşti se clădia biserică nouă ; şi tinărul Păncescu 

dornic de a îndeplini voința răposatului său tată era tocmai 

la socotelile cărților bisericești. o listă întreagă de cărți de 

cumpărat la tipografia cărților bisericeşti. ! 

Ne dusesem să videm biserica veche de lemn de 

peste vale, bisericuţă răzeșască—zice-se —mutată de răşeşi 

cu lemnărie cu tot din seliştea veche. Preut bisericei pă- 

rintele Bogos, coleg de şcoală de la Seminarul din Huși, 

şi nepot popei Bogos din Gugești, Fălciu, care mi-a icălit 

actul de botez din 1 Oct. 1864 la Gugeşti, un de iata — Hagi 

Gheorghe Ghibănescu, ficiorul lui Hagi Irimia Arhip—era 

arendaş de ani de zile a moșiilor domniţei Hangerli. 

| Cărţi vechi prea puţine ; lucruri de interes deosebit 

iarăşi puţine. Intrebind pe dascal dacă nu cumva șiie de 

ceva cărți ori pomelnice asvârlite prin pod, și cari deci nu 

mai trebuesc, mi-a adus din podul clopotniţei, un triptih de
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lemn, colbăit, mucegăit, că cu mare greutate lam putut 

descurca de stratul de colb ce era pe dinsul. Cucoana pre- 

uteasa a avut bună-voinţă, mai ales aflănd că am fost pe 
aceleași bănci cu părinţelul, de l'a spălat, dar aşa cu eco- 
nomie să nu se ducă boiaua de pe dinsul. 

Tripiihul e scris în slavoneşte și cu toi felul de ada- 
use făcute pe diînsul. Boiaua veche e scorojită şi nu cu ușu- 
rință se poate ceti. 

Eram în faţa unui pomelnic Racoviţesc, căci pe co- 
lona a doua stă scris: „nan Hăroaie “lexan n kwkrunk ere 
Togana n UAAAk sro. | 

„Da HekSaan Pakenunz n nukrunk ere dapie. n uaAak 
sro.—Iwan u &n'krunt ero Magia etc. . 

Ce caută acest triptic Racoviţesc Ia. biserica răzeșilor . 
din Mircești ? Părintele Bogos n'avea nici o Ştire de vre-o 

” danie veche sau nouă a Racoviţeştilor pentru biserica din . 
Mircești şi nici la pomelnicul bisericei nu era pus vre-un 
Racoviţă drept ctitor. Rugăi pe părintele Bogos să-și ia în- 
semnarea şi eu singur i-am scris pe o coală de hărtie cu. 
slove mari să pomenească la sfănta leturghie şi la eşirea 
cu sfintele daruri între alți ctitori şi pe: E 

„Jjupân. Iflodie Cehan vel logofăl şi jupăneusa lui 
Tudosca şi copii. lor.“ 

„jupăn Neculai Racoviţă vel logofăl şi jupăneasa lui 
Maria şi copii lor.« 

„jupân, Loun hRăcoviță vel - vornic şi jubăneusa lui 
Maria.“ 

Intors la curte, spusei tovarășilor mei de cele afAate 
la bisericuţa de lemn din Mirceşti; şi cum telefonul eră la dis- 
poziție, după indemnul lui Păncescu, shemăi prin Codăești 
curtea de la Șorăneşti şi avui norocul a nimeri ca d, 
Gheorghieş Racoviţă să fie acasă. 

I am comunicat cele aflate la biserica din Mirceşti despre 
vechiul pomelnic Racoviţesc şi la amabila invitare făcută de 
a vizita și Şorăneştii, m'am lăsat ca cu cea intăi ocazie să 
iac o cunoștință personală cu d. Gh. Racoviţă şi să văz şi 
eu .ce arhivă de acte posedă asupra Șorăneştilor şi asupra 
trecutului familiei Racoviţă. -
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Catră shrşitul lui August 1912 am. fost în vizită la 

-Şorănești, şi nu numai că am luat cunoștință deplină despre 

“bogata arhivă de documente: Racoviţești şi Pălădeşti, ci 

Pam hotărit pe sfătosul şi înțeleptul bătrin d. Ghcorgieş 

“Racoviță să ajute la publicarea acestui volum, ce cu adincă 

piositate îl dedic memoriei iiustrului dispărut, cil şi să dăru- 

iască bibliotecei Universităţii de Iaşi toată lada de documente 

slavo-romine, pentru a da prilej doritorilor de a cerceta tre: 

cutul Moldovei să găsească acte de cetit, note de luat, con- 

fruntări de lăcut cu bogata colecţie “de acte Pălădeşti şi 

Racoviţeşti. Nu pot spune prin euvinte adiaca mea mulju- 

mire faţă de hatărirea luată, căci în graba hotărirei bătri- 

“nului cc. Gheorghieș Racoviţă nu vedeam numai încrede: 

rea în munca mea depusă pănă acum, ci dragostea sa a- 

-dîncă pentru a spori bunul obştesc prin contibuirea largă 

la îmbogățirea literaturii noastre istorice cu un volum de 

acte Racovițeşti. | 
Fatalitatea a făcut că în cursul lucrării să petrec ia 

locuința de veci pe Gheorghieș Racoviţă. fără să poală 

vedea isprâvilă lucrarea,la care contribuise cu buna sa vo: 

ință. In ziua de 3 Febr. 19183 in același sat Șorănești, ținui 

în biserica Racoviţască din sat discursul lunebru, în care 
arătam nu numai calităţile deîunctului, dar și legăturile adinci 

ale neamului hacoviţesc cu satui Şorăneştii, făcând să 

treacă pe dinaintea ţărănimei întristate că prin mua'tea lui 

Gheorghe Racoviţă se duce un boer de rasă urmaş cola: 

teral a Vuevozi de ţară a boeri mari de divan, a sietnici 

luminaţi. Era datoria ce » implineam cătră râpysat. eu, care 

de și intrat cel! din urmă în cercul lui de cunoscuți şi prie- 

teni, putui aprecia cel mai deplin înaltele lui cafități. 

Astăzi lucrarea apare prin buna voință a fiului lui 

-Gheorghieș lhacoviţă, d. Emii Racoviţă, cunoscutul savant, 

care a dus peste hotară numele şi fala de român şi care 

sa prăbit a îndeplini voinţele defunctului său tată, imbogă- 

“ind volumul şi cu chipul așa uie senin al bătrinului Gheor- 

„ghieș Racoviţă. 

Ca am corespuns sau nu dorinței frumoase a lui
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Gheorghieş Racoviţă. las pe cetitor să aprecieze; cât des- 
pre timpul trecut cer îngăduială de la cetitor dacă am în- 

intărziat. cu darea la iveală a acestui volum, rod a 15 luni 

"de muncă într'un an de “atitea zbuciumări politice şi avind 

pe umeri şi alte însărcinări. dintre care publicarea volumu- 

lui IX cu documente Catargiești şi vol. X cu acte Râșcă- 

neşti, ce sînt. în curs de publicare. 

* * * 

Acum după ce am explicat obirşia şi geneza acestui 

volum în colecţia mea de „Surete şi Izvoade“, al VIll-lea 
la rând, să lămuresc pe cetitor asupra intocmirii lui. - 

Neamul Racoviţesc e vechiu în istoria Moldovei; la 
vechimea lui se adaugă şi faptul că din sinul acestei familii 
au eşit şi domni, sospudari în cele două țări surori, legtnd 
asupra numelui lor îapte de merit şi demerit, dar mai ales de 
filantropie obștească, căci un Racoviţă a pus temeiul marelui 
așezămint al Ospitalului sfântului Spiridon din lasi, ctitorie 
Racoviţască, afierosind acestui mare aşezămint tot ce a putut 
agonisi munca şi strădania a trei sau patru generaţii de 
boeri, Cehănești-Racoviţeşii, Cantacuzineşti şi Rusetești, pen- 
tru a da cea mai bună întrebuințare banului strins de pe 
sudvarea. celor mici, ca să se reverse tot asupra lor. 

Inceputul neamului Cehănesc —ca Cehan —cade cătră 
slârșitul scel. al XVi-a. după Lăpuşneanu Vodă. În primi- 
neala cea mare ce s'a făcut în sinut boerimei prolipendadă 
după 1570, s'a putut înlesni rădicarea multor altor feţe noi 
de boerinaşi pe scara plină de vâlvă a rangurilor boereşti, 
Și intre aceste lețe nouă, pomenim şi pe Ceha vătugul 
fiul lui Cehan batrinul, trâitor pe la 1600. 

Acest Cehan vătag are două linii de ascendenți. In 
1598 April 10 el îşi dă de surori pe Mușa şi pe Mădălina 
Şi că e nepot Alaruşcăi, care împreună cu surorile ei Alta şi 
Mica, Sînt ietele Groazei şi nepoatele lui Coman Mărgilat. 

- Bunica lui Maăruşea a trăit supt Rareş Vodă şi sub Iliaş 
Rareș. de la câri capătă întărituri pe satul Comăneşti pe 
Lăpuşnița (pg. 236). După 5 zile In 1598 April 15 acelaşi
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Cehan vătah işi dă de frate pe Toma şi de soră pe ace- - 

iaşi Măgadălina, dar zice că sint fii Lazei, fata lui Stan Horţă.. 

- Pe aceste arătări, cari au slujit şi alcătuitorilor spiţe: 

Cehăneşti 'cătră sfărşitul seci. a] XVIII (Surete ms.- 

XXVIII) am înjghebat pentru primele generaţii arborele îna- 

intaşilor lui Cehan vătah, că tatăl său Cehan bătrânul a- 

ţinut pe Lazea, tata Horjei ; că el a fost fiul  Marușcăi, 

care s'a măritat cu un Cehan, necunoscut în Istorie şi ră. 

dar prin această înrudire primii "Cehănești au trăit în par-- 

tea de jos a Moldovei, prin olatul de mai apoi al Grece-- 

nilor, unde găsim cele mai vechi amintiri de Maruşca stră- 

buna lui Cehan vătag și de Tintiul străbunul său după. 

mamă (Surete IX, pag. 250), cum şi de Horjeşti. cari 

trăesc pe valea: Elanului, unde i-am găsit stăpânind moșii 

in spre gura acestui pârău, şi unde au legat chiar numele. 

de o veche seliște de sat (vezi Cuzeștii). 

Din aceste văi ale. ţării de jos, ei au trecut o parte - 

în Tecuci, unde se găsesc ca răzeși în satul Tomceşti, Și : 

apoi se rădică în ținutul “Rălciului în jumătatea întăia a secl. 

al XVII şi trec apoi ca proprietari și în Vaslui cătră jumă- 

tatea a doua a secl. XVII-a, , 

Racoviţeştii din secl. XVIII se leagă de satul Fereştt 

-de la Vaslut, cum şi spune - Antioh Vodă că în biserica 

acelui sat stau îngropați moşii şi strămoșii lor Cehăneșşti. 

Stăpânul de azi al Fereştilor d. Cristea Th. Cristea n'are 

nici un act vechiu, iar biserica din Fereşti nu posedă nici 

o urmă Racoviţască. Pomelnicul vechiu e dus la biserica 

din Mirceşti, iar petrele mormintale duse la Dobrovăț. 

Volumul era gata încheiat, când am aflat că toate actele 

Fereştilor şi altor moșii Racoviţeşti de la Vaslui sînt la d. 

dr. Istrati. In regestele luate în grabă, am putut constata 

că în Fereşti Racoviţeştii întră stăpâni în giumătatea întăia 

a secl. al XVIJ, şi cred că timpul şi mijloacele îmi vor. în- 

gădui să dau în alt volum aceste documente vechi şi: 

prea interesante pentru istoria Moldovei, ca şi întreaga lu- 

crare de față, mai ales că d. dr. Istrati sa arătat bine 

voitor pentru a-mi pune la dispoziție toate documentele 

Fereştilor.
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Secl. al XVIl-a e plin de Cehăneşti — Racoviţeşti. lonaşco 
Cehan vel logofăt joacă roluri mari înainte de Vasile. Lupu. 
lar din nepoți săi — Apostol Cehan și Racoviţă Cehan—au fost 
pe arena politică mai mult; dar cu roluri loarte schimbate! A. 

„postol Cehan de şi însurat cu fată de vornic mare — Bolea— 
nu rădică nici o boerie, stându-i împotrivă lunga domnie a 
lui Vasile Vodă ; iar Racoviţă Cehan ginere de mare log0- 
făt— căci Tofana era fata lui Şoldan logotătul— rădică trep- 
tele boeriei pănă la vel logofăt, Om de încredere a lui Va. 
sile Lupu, el a stat logofăt al doilea aproape 20 de ani şi 
pe când îrate-său Apostol a ajuns tulpina Cehăneştilor ma: „Zili din Vaslui şi Fălciu, Racoviţă e tulpina Racoviţeştilor 
boeri mari de divan şi Voevozi, | 

Cum să ne explicăm soarta aşa de deosebită a aces. 
tor doi frați ? Fost-au ei de vină ? ori vina cade pe sama înru- 
dirilor ce le-au făcut ei prin însurătoare ? In starea de azia -diplomaticei noastre interne nu putem spune nimic; cons: 
tatăm însă faptele şi bănuim -că în acest secul, când politi- „ca țării era dusă de considerente de înrudiri de familii Și relațiuni personale, soarta celor doi fraţi a atărnat mult de raporiurile familiare dintre ei şi un Voevod ca Vasile Lupul, 

Cehăneştii pomeniţi în cronici şi istoria țării, ocupă 
un loc prea mare pentru a ne ocupa noi de dinşii aici. Ramura lui lon Racoviţă vornicul, tatăi lui Mihai 'Vodă Racoviţă e mat cunoscută; nu tot așa însă ramura lui Ne- culai Racoviţă logofătul, care a dat naştere la strămoșii lui “Gheorghieş Racoviţă. Ea a format a doua linie Racoviţască, de şi străbunul lor direct a jucat rol mai mare de cât stră- bunul Voevozilor Racoviţă, dar politica dusă de Mibalachi Racoviţă—acel Struţo-Cămilă a lui Dumitraşco Vodă Can- “temir—trecerea sa în ochii lui Brancoveanu Vodă ; apoi vi- iejia de arme când cu năvala căpitanului Ferenţ ia laşi, toate acestea i-au asigurat domnia în Moldova și Muntenia în 5 Tănduri —aproape 20 de ani—şi a putut impune pe fii “săi Stefan Vodă şi Costandin Vodă, desmințind prin persoana lor că seci, âl XViila e numai al domnilor fanarioți, ci “numai al domnilor nuiniți direcl de Poartă ; atâta !
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La întocmirea arborelui m'am slujit de spiţa de neamuri 

aflătoara la arhiva statului din laşi... care am găsit'o co- 

piată şi întregită după spița mai veche a Fereștilor. În a- 

ceastă spiţă ni se dă şi ramura răzășască a Cehăneştilor, 

urmaşi din Apostol Cehan, constituind a treia linie Cehă- 

nească, care s'a ţărănit apoi cu totul, adeverind prin tăria 

şi continuitatea ei că suişurile şi scoburişurile puterii, şi-au 

găsit leagănul! în legătura dintre om şi pământ, au numai 

în atingerile cu domnia, arătind în acelaşi timp vlaga unei 

familii, care de la 1580 încoace şi-a înscris necontenit nu- 

mele în toate: paginile istoriei noastre politice şi sociale. 

Prietenul meu di. Tanoviceanu mi-a întregit unele 

date, iar cele mai nouă le datoresc relațiunilor orale ale d-lui 

colonel M. Racoviţă din Bucureşti. 

“Cu aceste scurte lămuriri încredințez publicului dornic: 

de a ceti pagini din treculul țării noastre și acest al 8-a 
volum, rod al unei străduinți neobosite, izvorite nu din alta: 

de cât din izvorul curat şi limpede al pasiunei intelectuale. 

Bucureşti 1 Decembrie 1913 

| Gh. Ghibănescu: 

SR re
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SURETE ŞI IZVOADE 

I. 

7202 Iunie 14, Iaşi.—Carlea lui Duca Vodă cătră Mitrul şi fra- 

ii lui, nepoți lui Vicol din Mărgineni să-şi ia de-a zecea de pe mo- 
şia lor din Oniceni, pe Bârlăzel la Vaslui. 

Iw Costandin Voevoda, bojiiu milostiiu gos- 

podara zemli Moldavscoi. Datam carte domniei meale 

Mitrului şi la alți frați ai lui, nepoți lui Vicol din 

Mărgineni ca să fie volnici cu earte domniei meale 

a lua de a zecea dintra lor direpte ocini şi 

moşii din Oniceni ces pe apa Bărlăzălului în ţinu- 

tul Vasluiului sa ia din pâni şi din fânaţe şi din 
prisăci cu stupi şi din tot locul cu tot venitul ce or 

hi pe direpte parţile lor că de or ave .a răspunde 

ceva dintre răzeşi să vie de față săşi aducă direse 

cine cea ave și nime să nu cuteaze a ţine sau a 

-»opri peste carlea domniei mele. Acasta seriem şi 

intralt ehip sa nu hie. 
u las leat 7202 lunie 14 

Surele vol. I, 183. Pecetea- domnească în iuş roş. In 
1678 Vasile Vicol moşul acestui Mitrul vinde lui Gh. Jora 
cu 925 lei partea lui din Avereşti (Surete V, 39). 

II. 
7205 Mavt 23.—Zapis de danie priu care Negrul valav dă ne- 

poetului său de vară primară lui Gligoraş, 2 falci vii în Ruja mică 

despre Buhalniţa. 

Adec eu Negru vătavul scriu şi mărturisâsc 

cu acest adevărat zapis al meu precum am dat 

doaw falci de vie în 7uja cea mică despre Buhal- 

nița a me direaplă ocină şi moşie nici deo nevoe. 

nici de nime silit ei eu de a me bună voe iam dat 

săi [ie moşie în veci lui şi ficiorilor lui nepotu meu 

lui Gligoraş feciorul Nastasiei a lui Ştefan Blănariu- 

lui ol Căinari şi acestaşi vie am luato de la Re- 

Surete şi Izvoade VII. 1
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pede pentru nişte pâne ce mia vândut drepl doa, 
zăci şi cinci de lei în zilele lui Dumitrașco Vod 
înnaintea lui Cantemir Podă celui bătrân, fiind 
eu pribag în ţara leşască el miau vândut pene, 
şi după ce ami venit mia dal această moşie de 
nime silit nici nevoit ci de a lui bună voe, înpre- 
ună cu fata lui care este după Mihăila Repede în 
Dealul lui Vodă şi tâmplânduse moaite varâmei 
Nastasia sau preminiț Stefan cu altă femer şi a- 
vându doauw copile îar eu lam bolezat şi vvinduse 
mepotu meu Gligoraş ot -maştihăsa și surorile lui 
sa le fie în doaw acea moşie care serie mai sus, 
deci când sau tâmplat și zau învoit fraţii de au 
împărțit, am fost de față şi șau facut ei părţi * de 
bună voia lor de nime siliţi nici vcvoiti ci de a lor 
bună voe şi eu încă am socolit dacă sau învoil ȘI 
şau împărțit ei miau părul bine, căci ca ele încă 
mis ea niște fiice şi lu acest zapis sa întâmplat c- 
gumenul de... şi 'Tomiţă monah şi vălavul de 
vieri şi Dascălul şi Stefan Grumezea şi lon Loghin 
și lon Minciună şi "Teodor Robul ot Dealul lui 
Voda şi Ghiorghiţă Porhir. şi mulţi oame 
cine_sar ispiti să strice acest zapis sa fie supt fica 
lui Dumnezeu şi de mine neertat în urma me. 

mesiţa Mart 24 dn; vit, 7205. 
Gavril Codreanu, Serafim Tomiţa. 

Surete [. 538. acta Victor Castano. 
Neg:u valavul vinea văr primar cu Nasi dinlăia a lui Stefan Blânarul din Căinari, Din aceaslă ca- 

sălorie a fost un copil: Gligoraş. Murind Nustasia, Sle- fan Blanarul s'a însurat de al doilea şi a mai avut 2 co- pile, pe care le-a botezat Negrul vatav. _ Dania ce face în cele 2 fălci de vie de la Bubalniţa i arală proveniența. Fiind silit Negrul vatav să pribe- gească în țara leşască încă supt Dumilraşco Vodă Canta- cuzino, i-a fost vândut Mihail Repede pâne de 25 lei ; la venire îi dă fata in căsătorie si odată cu nvnta ii dă ŞI via de la Bubalniţa. ” “ “ „Câinarul e apă în tin. Sorocei (vezi Surele 

ni buni, iar 

asia, lemeia 

IV, 71).
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ML. 

7207 Iunie 22 Iaşi. .— (ecgeste) Antioh Costantin Vodă înlăre- 

ste lui lon Costiu xărdarul, bul log. Miron Costin, cumpărăturile sale 

din Romaneşti, pe Bahlui la Carligătura, de pe la răzeşi. 

Iw Antioh Costantin voevoda. bojiiu milosliiu 

vospodarz zemli Moldavscoi. Vivitau în.uinlea dom- 

nici meale şi înaintea a lor noştri Moldaveneşti bo- 

iari a mari şi a mici crediotos boiarinul nostru dum- 

nealui Ion Costin tau fost sărdar, liciorul duwmisale 

logofatulu Miron Costin Sau fost logft mare şi neuu 

arătat câteva zapise de pe câteva pârli de ocină 

de sal den Româneşti ces pre Bahluiu îu linulul 

Cârligalurii danie şi cumpăratura părintelui dmsale 

logofătul Miron Costin și dmsale de la răzeaşii diu- 

tracel sat (umeaza textul zapiselor)........ Pen- 

lraceaia şi domoia me daca am văzut acele ade- 

vărate zapise de bună credința datam şi domnia 

mea şam înlărit dmisale sărdarului lun Costin 

şi cuconitor dmisale și nepoților ca sa le hie 

dreaptă ocină şi moşie în veci cu tot venilul şi alt 

nime să naibă a se amesteca. 

U las It. 192071 lunie 2%. 

Saam gospodina veleal. 

(. p. o). . pisal Vasile Neagul uricar. 

(N. Donici) vel log. iscal. 

Surete I. 629. 

Cumpărălurile înşirate sînt după zapiscle din: 7185 

Febr. 16 de la V. Coloreea, 7185 Ghenar 16 de la Du- 

milraşeo şi Florea, 7185 Febr: 20 dela Istralie, 7155 de lu 

Ursul ficiorul Drăgulei şi de la Giigoraşco Grosul; 181 

Mart 21 de la lon Cotorcea ; 7188 Oct. 29 de la Costan- 

lin a Dochiţei lui Gavril Albici; 7191 Oct. 21 danie de la 

Panaile Uşeriul cul mare, 7194 Ghen. 92 de la Agehia Culul 

1197 lunie 10 dela Nastasia Trinca. Vezi Surele și Iz- 

voade vol. V la anii respeelivi. |
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. IV. 

7211 Noem. 7 Iaşi. — Zapis de vânzare prin care Gheor- 
ghiţă biv comis vinde cu 70 lei lui Savin vel ban o casă cu piv- 
niţă pe uliţa Chervăsăriei în laşi. 

Adică eu Ghrorghiţă biv comis brat Deadiul 
medelniciar. Scriu şi mărturisesc cu acestu adevă- 
rat zapis al meu la măna dumisale lui Savin vel 
ban prea cum săs șlie că de nime silit nici asuprit, 
ce de a me bună voe am vândut o casă cu piv- 
niță şi cu loc cu tot care casă iaste pe ulița Chir- 
văsăriei lânga casa dumisale lui Ene ce a fost hat- 
man socrul dumisale lui vel ban care atastâ casă 
cu pivniţă şi cu loc cu tot îmi iaste cumpărălura 
şi mie de la Panâ Bofezatul cumnatul lui Năs- 
lase visternicul. Ataslx casa cu pivniță de pialra 
şi cu loc cu tot, am vânduto dumisale lui Savin 
vel ban care mai sus scriem; drept şaple zeci de 
lei biz şi ne-au dat dumnealui ban toț deplin la 
mâna mea: Şi iam dat dumisale şi zapisele cele 
vechi de cumpărâtură, pentru aceia de acmu îna- 
inte ca săi fie dumisale atastăa casă cu pivniță și 
cu loc cu tot dreaptă ocină şi moşie şi cumpără. 
tură în veci neclatită și neruşiită şi jupânesei du- 
misale și cuconilor dumisale si allora seminţii care 
se vor alege pe urmă mai aproape, şi cându am 
facut acestu zapis, sau tâmplat boiari de curte ŞI 
alți oameni buni care sau iscalit mai &os şi penlru 
mai mare încredințare singur am isealil ca sa să ştie. 

U las vleat 7211 Noembre 7. 
Misail Mitropolit Suceavschi. Az Neculai Do- 

nici vel logofat, Az Nic. Buhuş biv vel logofăt, Mi- 
trea vel post. iscal, Gligore Jora 3 logolal martur, 
și alte 3 iscalituri grecești. 

Surete 1. 321. Acta biserica Banului din laşi. 
„_ Savin Smuncilă vel ban e ctitorul bisericei, care si azi poartă numele de biserica Banului, rezidată în piatră de Iacob Stamate, Mitropolitul Moldovei în 1800. Vezi studivl nieu în revista Vz/orul din laşi anul IV No. 11 —il



7215 Ghenar 18, luşi.—Anlioh Vodă dă şi întăreşte lui Radul 
paharnicul stăpânire pe satul Budeşti, pe apa “Lohanului la Falciu, 
danie de lu Gulăe vornic de poartă. 

Iw Aulivh Constantin voevoda. bojiiu imnilosliiu 
gspdrm zemli Moldavscoi; adică au venit înainlea dom- 
nii meale și înaintea a lor noştri moldoveneşti boiari 
a mari şi a mici boiarinul nostru Radul vtori pahar- 
ic și neau arâtat un zapis de la îffimia giupă- 
neasa lui Golăe ciau fost vornic de poariă cu 
multe mărturii şi cu iscălitura părintelui Varlam E- 
piscopu! de Huși:şi a mulţi boiari de curlea doim- 
nească scriindu cuw au dalGolăe danie Radului pahar- 
unicului o parle de ocină din silişte din Budeşti din 
ținutul Falciului pre apa Lohanului, care ocinăau fost 
lui Golae vornicul cumpărâtura de la ... fâmeaia 
Cuciugăi. şi au lasat Golae cuvântul cz limbă de 
moarte cum să dea Radului pâharnicului acea parte 
de ocină pre cum arată singură Golăiasă în zapisul ei 
întracesta chip şi au marturisit singură cu limba 
ei, cum pre cuvântul soţului său au dat dunie area 
parte de ocină cu toţi feciorii ei. pre cum arală în 
zapis cu mare blăslăm asupra cui ar strica aceaslă 
danie. așijderilea neau arătat şi allu zapis iaraşi 
diutracelaş sat din Budeşti o parte din ocină, au 
avut de cumpărâtură de la Andrei călugărul și de 
ja fata lui Maria Brănduşa şi de la toţi oamenii 
lui din sat din Budeşti. Aceasta ocină uu vândut 
drept trei zaci de lei bătuţi, cu vatra salului, cu lo- 
curi de grădină, cu izvoare, cu pomet ŞI în pâdure 
cu loc de prisacă, cu câmpu, cu țarină, cu locuri 
de fânaţa din tot locul cu tut venitul câlu să va a- 
lege pre aceale părti şi a zis Golâias cum şau înlre- 
bal toți răzășii. ca să cumpere ei şi nime nau vrul 
să cumpere şi pre dâusa agungândo nevoia au dato 
dumisale Radului pah. căci că având şi danie au 
început a cumpăra. Penlru uceasta dalam şi de 
la domnia mea şi am întărit Radului paharaicul şi



P
s
 

giupâucaii lui si cuconilor pe zapiscle ce au arâlal 
ca să |n [c do la domuia uiea drenpla ocina şi mo- 
şiu cu lol venilul acelei puț: din Budesti, şi danie 
şi cumpâraluri cu uric de îulârilura pre holarale 
balrâuc uerlalile și neruşiile în veri şi nime sânul 
aiba a se imi amesteca pesle uceaslă adevarată 
caste a dumnici meleni iulralt chip sa nu fie, aceusla 
criein, u îns vleal î215 Ghenar IX. 

lon Bubuy vel lug., Gheorghe Iermeziu. 

Surrie | 051. 
Acla N. Volenii, propriclarul ludeşiilor, Zapisul de 

danie a litimici Colaiasa ununo ca prin danii pa pulul 
cunipâra alle parți in ladezii, câri Iadul paburnicul ne- 
Mind tape in liudeşii nu pulca cumipâra. sar dară o ra: 
palai de L Gulae vornic, ei a duvenil prin accasla râzes 
şi deci pulca sa cumpere cu Urepl de prolimisie. 

VI, 
__ TER5 Mori 332 —Nrrlunare de .mețele piin raro Nera To 

mia îmnpasie magie made în Arborii mai Tider, Vasile, lan şi Glitorr 

+ Saraâm Tomita imartunwexe ru aceanla seri 
Soare a me precum am impărții frioni mu cu io. 
şiele care unde țiue, dalam lui Touder ficiorului 
mru cel mo: mare la Merei: parlea mansa şi 
eunparâtură cr am cu la Merești, cl sa slâpâuească, 
lar Vazile şi /on şi Gligore acrzli mai mici leam 
dal Şatrareni şi jumatate ale sat Craciuncui şi Liu: 
inâtițcai ce să va alege ru alţi fraţi şi răzeși la 
SManeşii arexlor mai mici. Toader la aceaxla tnușie 
>A bu se amesiece cu aceşii mai miri, nici arcşii 
să aibă ircaba la Merești umile am dat lui Toater: 
lar eşli 3 Irmţi ce mm sue veriu când ar vra 4 imparta ca tmupicie să aiba Gligore a lua parle 
tai umiei va plăera lui şi sa e mai mulla parle de ia irerazm iara tacul mph: pre aceal zapis 

căci cu amarul mulla sorolinţa şi mil: de ba insel și bani de chellurala ne au Ma A mu soculil la greulalea mra piecum am (Arul izvod
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de bani ce niau dat tot anume, iar ești ficiori nu 

mau foarte călat de mine. deci pentru aceaia și eu 

am facut partea mai multă că şiau cheltuit: din 

igonisitul iui. Aşijdereaşi doaw vii paragină ce am la 

Heleşti din sus este a lui Contăş, din gos a lui 

Macri, a mele. în mijloc în țarină care se chiamă 

( iocârlie, am dat ficiorului meu o vie pe din $os 

ine ce din sus a: datolui Grigore să le fie lor mo- 

sie in veci iar fratii săi mai mari: 'Loader și Va- 

Lie sa nu se amestece la paragină nici să aibă 

Ireabă, jar uricele și sapisele miau perit de prăzi 

de latari şi de leşi și de talhari cum ştie toată 

[ura ce râu au petrecul, ce am făcut izvod pre mo- 

sii precum au inut moşii mei şi pârinţii mei şi eu 

pun cu ajuns la 80 a: aşa sa lineți şi voi; şi 

când am făcut aceaslă scrisoare a me am poftit ca- 

lugării şi preoții anume leraclie egumenul şi preo- 

tul Ilie ot Cotnari şi Tanasai şi Fănina călugărul 

=i Negrul pivnicerul Domnescu şi 'Tănasă Bainschi 

parcalab de Cotnari şi Pilat Vasile Armaşul şi Ne- 

“ului 'Potoescul şi Gavril dascalul, deci aești părinti şi 

aesti ficiori de boeri văzândm că am făcut această 

a-visoare cu mâna me înaintea domilovrsale. dum- 

niulor au iscălit şi şau pus pecețile ca să fie de 

buna credinţă în veci. 
vleat 7215 Marti 22. 

Serafim Towmiţă, leromonah Eraclie egumen, Ne- 

urul pivniceriul, Eu Neculai Totoeseu, Tofan Fânină. 

Surete I. 516. 

Acla Victor Castano, profesor laşi. Jumălăţenii de la 

Harlau are un foarte vechiu istoric în legătură cu vechii 

boeri Jumătate de supt Alexandru cel Bun. Cu vremea mo- 

ia Jumătăţenii a întrat in stăpânire la familia Tomiţa, 

din care acesta Serafim Tomiţa călugăr om de 80 aui (deci 

nascut cătră 1627) e proprietar şi-l lasă moştenire ficiorilor săi.
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VII. 
7215 April 15.—Scrisoarea lui Serafim Tomiţă călugăr călră cei 4 -ficiori si sai prin care dispune fiului său Giligoraşeo o parte mai mare în moşii, căci l'a ajutat la nevoe. 

Feţii Toaderi şi Vasilie i loani Gligoraşeo, ială că mă socolescu să va împartu cu moşiile, care unde veți ţine. ce ma socoliiu că diaicea noi puleu sa fue socoteala ce fetii mei trăiţi bine ca den mila lui Dumnezeu sunteți oameni deplin cuminte nu sun: teți nici unul cucon Să vă laude oamenii, şi iată felii mei că va fac şlire şi scriu cu mâna me ŞI dau lui Gligoraşco din moșiile mele sa fie volie Gligoraşcu a tine undei va plăce şi la care silişte ia fi voia acolo sa ție şi deţi 'sta la împărțala Gli- sore să uibă a lua o parle şi jumatate de loc mai multu de câtu unul diu voi cu jumatate de parle “Și uudei va placea din moșiile mele, ca la straina- tâle me Gligoraş mau cătal și mau îngrijit, mau îm- brăcal şi mau încăltat și mau grijit de bucatele ce meau dat bani de cheltuiala întratâţia ai precum am făcul şi izvog câli meu dat; iar voi ca când hu miaţi fi fost feciori Încă vă era şi rușine unde Suntu călugăr de aşi fi avut prileju şi mai mare săi fi dăruit pentru Căci mau socotit Şi nu este ru- şine pentru mine Şi venia şi ma întreba Dumnezeu săl miluiasca cu mila Sfinţiei sale cea bună. Deci după zapisul meu să aibă aşi face şi ispisoc domnescu să aibă a ţine şi de iar da milosiivul Dumnezeu cu- con și nepoți toți sa: ţie moşie precum maj sus Scriu ; iar cari dintru feciorii mei, cure mai sus sunt scriși, de ar vrea sa nu ție scrisoarea me în samă şi să facă gâlava să zica că nor primi sa fie tri. cleți şi procleţi şi anaftema ŞI blastamaţi de 315 oteț, care au facut Sâbor. la Nicheea Să margă în 
artar undei mai alund şi pentru credinţa am isca. 
lit şi miam pus şi pecete sa fie de credinta: 

vlet 7915 April 15 ăi Monach Sarafim Tomiţa. (. ) > doi.
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Acta Victor Castano. Surete 1, 494. 
In 22 Mart 1707 Serafim Tomila dispunea prin diala 

lui despre împărţala averii. Prin acea diată lăsa lui Gli- 
goraşco parle egală cu ceilalţi 3 fraţi ai săi. Se vede că 
după diată, Gligoraşco, copilul cel mai mic mijlociu că a 
fost nedreptăţit, căci el cheltuise 11 ani cu tatăl său în 
pribegie, şi după un izvod de cheltueli, pe care-l încredință 
bătrânul călugăr, el dispuse prin codicil că fiul sau Gli- 
goraşco să aibă drept la o parte şi jumătate din moşii. 

VIII. 
Fără veleat (prope 7216).—-Cartea lui Dumitraşco Racoviţă hat- 

man şi parcalab Sucevei cătră Moşuleţ să fie volnie de a-şi lua de 
a zecea din Dăneşti ot Vaslui. - 

AsSmnTrpauko PakoBui, XaTmani cSuaeckii AaTam KapTE 

nocrpa avu Momvaru, Kac die Roanit 4 Avape Ac a 

acut Al MEMZTPATE AE CAT ANU zeii Mapre AM oc 16 

Bănie ue aq KSMnzpaTr Ai aa dactavpeţii "Au or draaSa 

Ai Dac ue cap daui ne aua atomie copi a kvi ap du AH 

NANE MApe UIH AH... Ii AH zi iH AHN AcrVAME 0p 

Ac ue deai ac camzubTSpi cap daue ca die BoAnik kV KApTE 

HOCTOA AÎ 4 CTOAHMEDE iuti tits CZ IV KVTEBE ACTA „pH 

MO'PPHEA KZ0UL HOCTpE AuacTa cKpieat, 

ASmuTpauiko Pakoanuz, 

acla N. Constantinov. Surete I, 13. 

D. Racoviță se găseşte hatman şi parcalab Sucevei 

în a doua domnie a fratelui său M. Racoviţă Vodă, deci 
şi cartea aceasla e din anii 7216—7217. 

Interesant e că asemenea cătţi de volnici peniru a 

luare şi strângere venilul de a zecea de pe moşii îl da 

Vodă. Aceasta o dă fratele Domnului, hatmanul. 

Din pachetul de acte ale Dăneştilor de la Vaslui, reiese 

că jumătate de sat a fost dăruil mănăstirei Golia de Ana lo- 

gofeteasa, soția log. Golăe, iar jumătate a rămas răzăşilor 

urmaşi din Costin Golăe spatarul, după care se lrag Ftondu: 

reştii, Perşa, Ardăreştii şi Moşuliţeştii din Dănești. 

Surete şi Izvoade VII. 2
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IX. 
7216 April 23 Iaşi.—Mihail Racoviţă Vodă serie carte la Ta- 

nasă Bosie, Ion Portărescul şi Radul biv „puh. în pricina dintre Af- 
ienia Golăiasa vorniceusa şi V. Moţoc peniru Ivăniţeşti. 

Iw Mihail Racoviţă voevod b. m. g. z. M. 
Seriem domnia me la boiarinul nostru la Radul cea 
fost paharnic al doilea şi la sluga noastră la 'Ta- 
uasie Bosie şi la Ion Portărescul va facem şlire 
că aice la domnia me au făcut jaloba Aflenia gu- 
pâneasa lui Golăia ce au fost vornic de poartă, pe 
Vasile Moloc zicând Aflemia cum au cumpărat o 
parte de moşie de la Frateşti din sat din Ivăniţeşti 
ce sâni la tinulul Fălciulai şi acum Vasile Moţoc 
să scoală şi zice că iasle rudă Fraleştilor şi să 
lace şi moşinaș acolo pe cumpârăturile ce au cum- 
părat Golăe vornicul. Pentru acesta lucru iar dom- 
nia - voastră cum veţi vede carlea domniei meale 
SA Slrângeti oameni buni megieşi de prin pregiurul 
locului şi să luaţi sama cu bună dreptate pe zapise ce vor fi având şi sa alegeţi parlea lui Golăe din- spre Vasile Moţoc. Insă de sa va afla ca are mo- 
Şie și el acolo şi precum veţi socoti şiți afla mai 
dreplu si faceţi şi mârturie la mâna cui sar veni, 
că de sar mai trage la divan sa avem ştire. A- ceasta vă scriem, 

u las leat 7216 April 93. pecele: lo Mihail Racoviţă Voevod bojieiu milostiu gospodar zemli Moldavscoi. 

„acta N. Volenti. Surete 1, 663. Ivănițeştii sînt Vine- țeştii de azi de la Falciu. 

X. 
7216 Mai 6. Munteni.— Scrisoarea lui Iamandi proi P e „ră Vodă pentru cercetarea ce a făcut în Mun în priviinae că” 

y entru « a teni în privi ep- inlvi de stăpânire și luării de a zecea a lui Albul si a og Poe 
Milostive și luminate Doamne să fii sănătos. facem ştire Maăriei tale e carte a Mariei tale la noi pentru sale vornicului lordache ce 

Maria ta 
d Viind o cinstită 
O moșie a dumi- 

Maste aice la tinutul
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Falciului la Munteni şi pe lângă siliștea Kăpșeştilor 

iaste silişteu Bereştilor care se apucă Gavrilaş cun 

zapis de cinci zeci şi şese de ani. deci noi pe po- 

ronca Maăriei tale, am chemat oameni buni și au 

adus şi Albul și şese oameni anume: lon Ghibha- 

ul şi Constantin Şolropa, loniţa Ursul, şi lonaşco 

Pleş și Gligore Tigavaş ot Deleni şi Gligoriţă sin 

Neculai ol. Codru şi aceşti oameni aşa au maărturi- 

sit cu sufletele lor precum ştiu că au auzit din pă- 

rinții lor cum ari Albul moşie la Kaâpșeşii şi iau 

intrebat și de hotar pe unde iaste şi cât loc au. ei 

au zis că nu ştiu hotarul nici știu cât loc are, 

multu puţinu-şi Vasile Safar din sat, că au fost 

vornic el aici în sat în Munteni 11 ai în zilele 

Ducai Voda celui batrân, și nimeni au venit să ia 

de a zecea nici dinlro hliză, fară cât au venit ALl- 

bul can furiş la Safăr acasăși iav luat nişte in di pe 

asa lui Sufăr, apoi Safăr au fâcut ştire logofătuiui 

au dat poroncă să nu stee nemărui de a 7ece să 

meargă la dumnialui sa stee de faţă la Divau sâşi 

aleagă, aşijderea și Vârlan şi cu David ce au şezul 

până astazi încă maărturisăsc că nime nau luat de 

a zece nici sau aflat nime să zică că au avul mo- 

şie far de acest om Albul ce se acoliseşte de ani 

încoace di această moşie şi Albul zice cum nari 

nici o treabă Logof. Racoviţa întrace hliză şi iaste 

loată a lui și el au întrebat pe aceşti oameni 

ari şi dumnialui acolo treabă, ari, ari, şi au zis 

că nu ştie ari ori nari. lar Vasile Safăr şi ' David 

şi cu Vârlan care au fost toți vornicei aici deleră 

samă cum au luat tot logofatul “de a zece din toate 

blizele. Aşijderea şi Gavrilaş ce se tine de Berseni 

cu acel zapis şi pe alții şi nau aflat pe nime să 

maărturisască cum ari moşii făra cât au marturist 

un om David cum au zis di Apostol Cote, vatavul
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lui Racoviţă cum ari moşii Gavrilaş moşii de la o 
movilă ce iasle lângâ drumul cel mare înspre amiază 
și iaste şi o piatră și movila, şi de la movila în 
sus au zis iar nu ştie, cât ari, iar Satar şi cu Vâr- 
lan dedera sam, cum tot logofătul liau luat de a 
zece şi di pe acel loc: iar Gligoraş sin Neculai ot 
Codru aşa mărturisi cum ari moşii logofatul Raco- 
viță întracea hliza ce se ţine Gavrilaş cu acest za- 
pis şi au mărturisit Gheorghe zet Vârluu cum au 
cetil acel zapis mai înainte vreme şi veleal la acest 
zapis nu au tost nici ceia ce este scris în zapis 
acmu nu era atunci când au celil el acest zapis. 
iar Maria Ta ca un domu milostiv precum îi so- 
coti aşa îi giudeca. di atasta face ştire Mariei lale să fii Maria la sănătos, 

„ u Munteni leat 1216 Mai în 6. 
Robul mariei tale Iamandi proin armaşu. 
Acta N. Volenti. Surete 1, 679. 
Căpşeştii şi Mieşineşti sînt Delenii de azi dia Fălciv, unde sint băstinaşi Ghibanii. 

XI. 
7217 Mart şi. (regeste).—Zapisul de vânzare prin care Ilinca Ţărăi vinde cu 16 lei lui Radul biv pah. : a di i 

Lohan ude fu 1 IV pah. partea sa din Budești pe 

Creţul vinde parte sa din Budeşti de la ţin. Fal. ciului pe apa Lohanului, lui Radul ceau fost pa: harnic al doilea, din Vatra satului, cu loc de țarină ŞI de fânațe şi de grădini şi din padure cu loc de prisacă şi cu pomeli şi din tot locul cu tot ve- nilul, o vinde cu 16 lei. Partea o avea de pe mo- şul său Ghiorghiţă Bârladescul. „ŞI când am vândut am întrebat pe toți razaşii mei si rudele mele ca să o cumpere şi nime nau voit“, și de pe acest za is al meu să aibă dumnealui aşi face ispisoe marluri a episc. de Huşi (care Şi iscălește actul) Gavril 
179117 ar 3 Acta N. Volenti, Surete 1, 648. Mart 31. 

loana fata Ilineăi 'Țărau şi cu fiul ei Vasile
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XII. 

7219 Iunie 1.—Zapisul de danie prin care Dochiţa şi Tofan 
dăruesc Rudului 2 pah. un bătrân din Popeşti pe Johan la Fălciu. 

Adecă eu Tufan zet Naciului şi cu fâmeaia mea 
 Docbhiţa fata lui Toader Naciului deu sat den Timir- 

leni ..... făcutam zapisul meu la mâna dumisali 
Radului 2 paharnic precum iam dat ocină și moşie 
de pe apa Lohanului din silişte din Popeşii din 
ţinutul Falciului precum am dat un bătrân a socru 
meu a lui Toader Naciului și jumatate de bătrâna 
Movilencii ceau dat Movileanea unei fete a Na- 
ciului danie care o chiamă loana din vatra satului 
cu loc de prisacă, cu pomeţi, precum am dat noi 
danie de nime siliţi nici nevoiţi ci de a noastră 
bună voe iam dat danie dumisale şi cuconilor du- 
misale în veci neclăliţi, iară cine sar scula din oa- 
meni. mei sau femeia mea sau din copii mei sau 
şi din rudele mele sar scula săntoarcă să fie a- 
furisiţi şi blastămaţi de domnul Dumnezeu şi de 
svănta biserică şi de trei suti şi 18 oteti şi când 
sau făcut acest zapis sau tămplat multi oameni 
buni şi bătrâni anume: Avrosie egumenul de Si- 
lişteni, 'Tohilat, Ion Portărescul ot Creteşti, Groze 
ot Slănileşti și Tânasie brat 'Tohilat, Gavril vorni- 
cul ot Plopeni, şi eu Toader Diaconul am seris şi 
pentru credința miam pus degetul şi numele. 

Vleat 7219 luni î. 
+ 'Tofan, + Dochiţa fămeea lui 'Tofan. 

+ Anfpâatoc iepopovoX TirSuevoc Ev narpn Gehatev Trup. 
+ 'Fanasie, + Tobhilat,  lon Portarescul, + Gheor- 

ghe ot Urlaţi, ţ Dănilă ot Crasnăşeui, f Groze, T Mi- 
ron, ţ Gavril vornicul, ţ Lon brat lui "Tofan mar- 
tur, ţ Eu Vasile marlur ot Silişteni, f Arhire A- 
rapul. 

Acla N. Volenti. Surete ], 652.
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XIII. 

7200 Iunie 16, Iuşi.— Costantin Vodă întăreşte lui peculai Da iul partea dia Armeneşti pe Şacovăţ la Vaslui, de po soacră-sa Tro fana, dând rămase pe alte seminţii din sat. 

lo Costantin Voevod b. m. 8. 2 M. adecă sau pârât de fața înaintea domniei mniali și inainlea a tot sfatul noslru Neculai Paiul ginerile Trofanii fra- tele lui Beştelie nepot lui Mihai din saat din Arme: neşti ce sănt pe Sacovăţ în ţinutul Vasluiului cu sămintiile femeii lui anume cu Iguat şi Gheorghiţa călugărul Şi Paval şi 'Tanusie şi Stefan .. .. hu Gănscâ şi cu Zola toti nepoți şi strânepoţi lui Mi. hori. ... zicând Niculai Paiul cum şi el are parle de ocină în saat în Arminiaşti dupa soacrasa Trofana iară aceşti oameni ce scriu mai sus sămiuţiile şi răzeaşii lui au fost dând sama cum Trofana soacra lui Neculai Paiul nare parte în Armeneștii cu dânșii împreună însa numai cu gurile lor grâind iara nici un dires nice o scrisoare bau avut să Sscouţa sa arăte împotriva lui ca săl lipsască de moşie. deci domnia mia am socotit şi am giudecat ca să giure ci aceşti răziaşi toţi cum Trofana soacra lui Necu- lai Paiul nare moşie cu dânşii în Armeneşti şi giu- râud ei sa lipsească Neculai den moşie den Ar- meveşii iar de nu or Siura să fie şi Neculai Paiul părlaş cu dâuşii la moşie şi an pus pe  boiarinul nostru Golăe vornicul de poarlă. ca săi ducă la Svânta biserică săş dea credința. deci ei nau vrut să giure ce lau primit partaş. și frate la moşie. Pen- LU aceaia domnia mea cu lot stalul nostru am dat rămaşi pe acei răzăşi ce scriem mai sus și dam Şi 
întărim lui Neculai Paiul-pe acea parte de ociuă 4 va veni partia de pe 

din saat din Armeneşti cat s Soacrăsa 'Trofana fata lui Beştelic ca sai fie direaptă 
ocină şi moşie şi ficiorilor lui şi, nepoților şi a toata săminţi



tru dânsul în viaci neclâtită și neruşiilă nici odănă- 
oară şi de această pâră să nu se mai pârască. 'Loe 
pişem. u lus leat 7200 lunie î6. 

„Pe cat or aleage oameni buni cu suflete sale 
că iaste partea soacrăsa pe alâta sa lie“. 

Tudosie Dubâu logofat iscal. | 
Duwmilraşeo uricar 

Acta Valeriu Hulubri. Iaşi. Surete îl, 182. 

XIV. 
7201 Noem. 6 Iaşi. — Coslantin Vodă dă carle lu mâna lui 

Dima bacalul sa-şi ţie 100 de pământuri, din care 53 la Armeneşti 
şi 47 la Olăşei ot Vaslui, după hotărilura făcută de Blebea vornic 
de poartă. - 

lo Costandin voevoda. bojiiu milostiiu gospodar 
zemli Moldavscoi. dalam cartea domniei mele Dimei 
bacalului spre aceaia să fie volnic cu. cartea dom- 
piei meale a opri şi a ţine a lui dreple ocine și mo- 
şii ce are la sat la Olăşei (100) de pământuri şi 
la sat la Armenești ce sănt în ţinutul Vasluiului 
53 pămănturi ce sâni din Armeneşti şi 41 pamâu- 

turi ce sânt den Olăşei care se fac la amândoaă 
sileştele una sulă de pămânluri şi acea moşie este 
cumpârătură lui de pe socru său Gheorghe negulitorul 
drept aceea ea să aibă aşi ținea toate părţile lui 
din Olaşei şi din Armeneşti precum au ales boe- 
riul nostru Blebea vornicul de poartă carele au fost 
hotarnie la acele săliști cum: au ales cu oameni 

buni megieși de prin pregur şi răzeşi ce sau lăm- 

plat la cel hotărât pre mărturie ce neau arătat să 

aibă aşi ținea întracele moşii din vatra satului si 

din câmp şi din apă şi din pădure şi din fânaţ 

și din poeni şi din tot locul cu tot venitul ce sar 

afla să aibă aşi ținea Dima bacalul pre zapis ce au 

avul de ni lau arătat. aşijderea sau mai jeluil pre 

Stefan Batca că şiau facut casă cu zemnic pre lo- 

cul lui şi pre hotarul Dimei fără voia Dimei de a- 

ceia să aibă a strica loate acele ce or hi pre ho-
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tarul Dimei la Olăşei și la Armeneşti și Sa aiba aşi lua si a zecea de pre acele locuri a lui e î unii ca aceia ceor hi facut bucaate ȘI or hi ținu pt locul Dimei la Armenești şi la Olaşei de pa ru ani ce: nau luat şi a fost să ia. de aceea să aibă acun a lua diu toate ce sar hi aflat pe moşia Dimei 2 nimine să aiba a opri peste carlea domniei mele 

„asta, Serie, u las leat 7201 Noembrie 6. Saam gospodin veleal. | 
vel log. ucil. 

Acta Valeriu Haulubei. Surete II, (86. 

XV, 
i,— is âuzare prin cure Posloluchi Nastasia ari mâna pia ZA 5, de aaduzare pi lur din Pomâria. Adec eu Postolachi ficiorul lui Toader Nastasă de Vicoleni ŞI cu inmămea (-mnazavk) Tudosia ŞI cu vâru- meu Simion turap câpilan şi cu sora mea Odo- kiţa şi cu cumnata meu Dămian scriem Şi mărturi- Sim cu acest adevărat zapis al nostru la mâna du. misale lui Stroici spalariul să se ştie precum au vândut latameu 'Toader Naslasă moşie şi cumpărătură din Pomârla partea lui dumisale lui Dumitraşco pilariul Şi iau pus Şi doaw urice zălogu a Vicolenilor și altor moşii păn ce ia aduce „zapisul Pomârlei, apoi sau prilejit răscoala în țară de au venit tătarii şi pe urmă au venit leşii de iau pradat și au luat lot şi urice ŞI zapise de la tatămeu Şi lau lăsat numai cu sufletul. Pentru aceia mam tocmit ŞI mam în- 

voil cu dumnealui Slroici Spatarul de se va afla undeva zapisul Pomârlei sa nu să crează, şi dum- 
nealui miau dat uricele Vicolenilor Şi a allor mo. 
ŞIi, şi pentru credinţa am iscalit și n gitele ca sa fie zapisul nostru de credinţa. u las lel. 7210 Februar 10, t Damian ginerele lui Toader Nastasa, T Odo- 
kița, 7 Tudosia, + Apostolaki Nastasa. 

 



f
r
 

| 
; 

  

— ii — 

În dos: Zapisul-lui Postolaehi: Nastasă şi a lor săi da: la 
mâna spal. Siroici pentru uricile. Vicolenilor şi ale Pomâr, 
lei pierdute când năvala Iaşilor şi Tatarilor. 

Condica Pomârlei. Surete II, 347. A 

XVI. 

7212 Noembrie 15. Iaşi —Zapis de schimb, prin care Păuu 
post. dă. lui Tiie nişte case în laşi pe ulita mare şi ia în schimb un loc 
de prisacă lă lucşeni;, Roman. 

Adieă eu Pâun postelnicul seriem și - marturi- 
sim cu acest adevărat zapisul nostru: la: mâna dum- 

nealui cuscrului Ilie precum am avut iocmeală cu 
dumnealui pentru o casă ce a avutu cumpăratură 
de la Trele care casă iaste pre ulița cea mare ce 
am cu dumnealui schimb, dumnealui euscrul..: miau 
dat un loc de prisacă ce iasle în ţinutul Romanu- 
lui pre apa Siretului ce se chiamă lucşanii şi eu 
am. dat aceaslă casă cu loc cât are casa ca să fie 
dumisale moşie în veci şi jupânesei duimisale și cu- 
coniior dumisale şi la tocmeala noastră sau tâm- 
plat Dumilrachi vatavul şi dumnealui vornicul Sava 
Şi dumnealui Toader Dupniţ, şi alți boiari ȘI. oa- 

meni cari săut iscăliti mai gos şi noi pentru - mai 
mare credința neam pus iscâlitura..  ; 

u laşi, leat 1949 Noeiub. 15. 

Eu Paun postelnicul iscal, + Sava vosnje...de 
lârg marlur, ţ Toader Dupneţii martur. O 

(acta biserica Banului. Surete II, 568. | 

XVII 
7213 Noemb. 25 Iaşi.—Zapisul lui Stavăr şi a Râxundeii care - 

z3logese lui Grig, Pomiţă pentru 1U lei părțile lor din. Şerăreni şi 
„"Giumătăţeni, punând vadeua sărbătorile Paştelor. 

Adecă eu Slavăr şi cu vară -mea Ruxanda, 
seriem zapisul nostru la mâna dumisali Grigoraş 
Țomila precum niau făcut bine mie lui Slavăr şi 

erai Ruxanda eu zăce lei baluli. şi :nogi avându .mo- 

la. Şatrăreni (UIT9pAHMHEAH) şi .la umălăţeni 

Surele şi Izvoade VII. 3 

VIsLLrzA 
DOR ii a Dana a o 

       



— Î8 — 

ăm făcut dumisale acest zapis săi dăm banii cari mai sus scriu la sarbatorile Paştilor, iar de nom da banii la zi sa aibă dumnealui a ni stăpâni moșiile noastre carele mai sus scriu și da eşi lucrul la vrun gudecător să hie toata cheltuiala dinspre noi săs crează am pusune degetele. 
u las leat 7213 Noembre 35, Stavăr sin diacon, Ruxanda fata Dabijei, Ga- vril brat Frunză martur, vornicul Frunză martur. acta Victor Castano. Surete II, 282. 

XVIII. 
7213 Ghenar 27, Iaşi. (regeste).— Cartea Jui Mihai Racoviţă Vodă cătră Purece clucer pentru o livadă a Boldescului, „Mihai Racoviţă scrie lui Purece ce-au fost clu. „Cer şi lui Tanase ce-au fost părcalab ca s'au jaluit Boldescul cu îmăsa (.Nazea) pe nepoata lui Costan: tin şi Sandul pentru. o livada pusă de Iordache Boldescul, şi ăceastă nepoată o sudue pe Boldeasca „și au cules fructele şi iau a zecea în tarie, iar la nişte hîiuri (XÂrpu) a dat foc. Sa cerceteze şi să împlinească din averea| lor. | | 

1213 Ghenar 27. vel. lg. ucil. 
e | “Prin librăria Kupermann. Iaşi. Surete IM, 439. Pecele 

tuş roş. : 

XIX. 
„7216 Mart 11 Iasi.—Zapis de danie, prin care poporanii de la 

biserica Prapadoaumna Paraschiva dia Iaşi (azi zisa Pe Maiei) dau loc de casăpărăsit pen= 

iaste Uspenia Maicii prea cinsti casă carele iaste în ulita sârbească şi aice (neaflau) 
dusa Dimeni din niamul acelui om şi stând un (timp) 
pustiu şi. acei oameni nepomeniţi am sucotit cu po-
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porenii cari mai sus scriam şi am dat acel loc pă- 
riotelui Alexii de la biserica Banului şi lam dat a- 
cel loc preutului Alexii ca să se pomenească acei . 
oameni la svântul jărtvănic şi nime  dintracei oa- 
meui... nau far numal (Trele) se află mai aproape 
cu seminţia şi am socotit cu toţi poporenii şi am | 
dat acel loc de casă preutului Alexi săi fie în veei 
pomană şi coconilor molitvii sale ca să se pome- 
nească- acele suflete acestui loc- la svântul jărtvanie 
iar de sare afla cineva a zice ceva să vie la popo: 
reni săși întreabe şi pentru credința am şi iscalit 
(ca să fie de credința. 

U las leat 7216 Martie (1. | 
“+ Mihalache Trele sin Dochiţa, Şi eu preutul. 

Tanasie ot Prepo doabna, ț Eu Andronic vornic, 
Lupaşco Odobaşa tij, Teodor Daken, (iscălitura e. 
cu lilere latine) “+ lenache Bulucbașe, ţ Costandin 
Ceauşu. 

In dos: Pe locul caselor părinților este aceaslă- 
scrisoare 1768 Avgust, Luca Bau. 

acta biserica Banului, Surete II, 569, 

XX. 
7211 Oct. 4, Cotnari. — Zapis de vânzare prin care Gligoraş 

Blănarul şi ai lui vând cu 10 lei şi 2 vaci 2 fălci şi jumătate viecu ruja . 
cea mars la Buhalniţa postelnicului Gligoraş Tomiţa. 

Adecă eu Gligoraş fecior lui Ştefan Blanarul şi 
cu femeia mea Dochita fata lui Irimia a Blânaru- 
lui din Târgul-Frumos şi cu Maria maştehămea ce 
a ținuto Ştefan Blănarul din Cotnari şi cu fealele 
maştehamea, Paraschiva și Ioana, făcutam acesta 
adevărat zapis al nostru împreună cu unchiul no- 
slru Negrul vatavul ca de nime asupriţi nici siliţi 
ci de a noastră bună voe am vândut doaw falci de 
vie şi pol ce neau dat danie unchiul nostru vatavul 
Negrul în ruja cea mare despre Buhalniţa 2 fălci 
una lucrată alta nelucrată cu o jumătate falce ce 
mia dato dani& Ursul Steţeo pe din sus lângă a-



ceste 2. pogoane ce niau dal unchiul noslru vata: vul Negrul. Am dat duwmisale postelnicului Gligo- raş feciorul Tomiţei 10 lei bani şi 2 vaci de mij- loc nici bune nici rele. lar cipe sur scula dintre rudele mele sa intoarca banii ca să fie afurisit. şi blâstamat: de doinnul Dumnezeu şi de maica pre: cisti şi de :318 părinţi ce au fost în Nichiea ; şi la aceasta tocmala sau tâmplat unchiul nostru Ne: Srul' şi 'âu dat si zapisul de pol de falce de laUr- Sul Steţea la imâna dumisale postelnicului Gligoraş fetorul: Tomitei ca sa hie dreipta ocina şi moşie în veci neclatita, ŞI sau mai tâmplat şi alţi oameni buni care sau ŞI iscalit ca sa fie de mare credinta. | U Cotnari leat 7217 Octombrie 4. DE Gligoraş Blănarul, + Marie Blănarita, + Ne Sruț vatavul, + Ion Negruţ viarul domnesc, Is- iratie unchiul lui Gligoraş, Ursul Stețco, Ostahie viariu, Gligoraş Bortoiu, Gheorghe vatavul de viari, Filipeanu meserciul, Butuarul. 

Zapisul să. să șlie şam scris la Svâula mănăstire în Zlodica în casa la dumnealui vatavul. Negrul Şi san- tâmplat şi dumnealui vornicul Neculai îintracea una Vreatne. 
„acta Victor Castauo, Surete II, 277, 

XXI. 7218 August 29.—Zapisal lui Grigoraş Drăguş prin care dă 

peutra daterie lui Negoiţă, comisul partea lui din Medieşti. Adecă eu Grigoraş Draăguş, faculam scrisoare 
mea fa mâna dumisale comisului Negoita, precum 
atn fost--datoriu dumisale şi ne având cu ce. plati, 
au fost cumparat tatămeu de la Lupul al Preotesei |
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aceia dumisali să fie duwmisali ocină și moşie dumi- 
sali și giupânesii dumisali și cuconilor dumisati, şi 
pentru crediuta neam şi israâlit şi eu Iordachi mam 
tâmplat. leat 7218 August 29, 

Grigoraş Drăguş. 
__ Din condica Onicenilvr. Surete l, 958. 

XĂII. - 
7215 Iunie 24.—lzvod de moşii ceşi “face Serafim" Tomiţă-—din 

mireuie Ștefan -—pentru alegerea şi împărţala la ficipri, | 

__ Izvod' de moşie ce ain eu de la moşii și dela 
părintii mei şi moşie “am cumpărat şi eu Stefuu 'To- 
miță săs știe şi uricele și zapisele meu perit 
de prăzi şi de taJhari, deci awm făcul aeestu. isvod 
la mâna fecioriior mei să ţâi şi ei precum am tinul 
şi eu moșii şi leum aratat semnele hotarelor cum 
wmărgu și pe unde au fost rasele părintilor mei: şi 
ale mele la săjişti aşa sa țăişiei să s şlie. 

Tatămeu Pănteleiu Tomita, Sătrăreai giiuinatale 
de sat parte de sus au fostu 5 frați moşi ai mei 
fâr parlea lui Moţoc :spălarul şi far a lui Gligoraş 
Jora partea lui dintraceastă giumaătate de sal o pă- 
rlicea' (nzps'ruuk) pe din sus despre Petreşti sau ştiut 
aleas iu acei frața Paunteleiu Tomita au cumpărat 
şi de la Ursul Duda parle aiasluia frale şisau inui 
cuinpărat de ia Vasile Ropeeauul iară parle şi a- 
cesiue frate aşijlerea pe urmă am cumpărat eu 

"Ștefan Tomiţa parte allui frate de la Gavril - Baa- 
cea (Brpaura) parte tatânesău şi am mai cumpărat 
şi parte lui loanaş altu frate aiasta. giumâlate de 
sal parte de sus rămâne feciorilor mei şi să. siâl- 
peasca despre parle de Bios ca au fost alla râzăşi 
şi iau hotarât. 

Iu giumâtaie de sal ij de Şatrăreni parle de 
mijloc a fostu razaşi 4 fraţi : Popa lucob cel Spân 
şi Frim şi Lăziana şi Borateo Costantin. 'Frim au 
vândut lui Pânlelei Tomita,  Costaulin Boralco au
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vândut lui Stefan Tomiţă, preuteasa a popei Spă: nului Iacob a vândut lui Stamatie fără ştire lu Stefan Tomita. apoi Stefan Tomiţa au întorsu u Stamatie au dat Stefan Towmiţa lui Stainatie un ca şi o lingură de argintu sa naibă treabă şi a. răs cumpărat aceste 4 părţi de mijloc a feciorilor mei. Parte de gios tij de Şâtrăreni iaste din gios giu- mătate de sat giumatate au fost a lui Nicoar Pra. jescu şi a fost și răzăş cu Prajescu. deci Nicoara Prajescu au botezat pe Stefan Towmiţă ŞI au da parte dumisale! cea de Joe hinusău lui Stefan Tomiţă. Daca au dat Dumnezău de am trait am cumpărat parte răzeşilor anume Vasilie Badra ŞI de la Ioana fata Moisei şi cu danii ŞI cumpăraturi - se face giuinatale de sat parte de gios, giumatate de sat ce este moşie şi cu danii ŞI cumparături ră- inâue saltul tot a ficiorilor mei sa S ştie. Crăcinnenii giumatate de sat parle de sus stâipita de hotarnici Nacul Zbere i Balşe, şi alți bo- iari rămane a ficiorilor mei Stefan Tomiţa. Giumatate de sat Giumătciţeni parte de susin : sălişti din râpa cea mare în sus casele moşilor no- Şiri şi altor răzăşi în sus iara din râpă în gios a. lui Macri aşa au ținut [batranii în sâlişti giună- . late de sat în taria tij giumâtate de sat pometi, locu de prisăci-la țarin tot giumatate aşa au ținut : IMOşii noştri eu Slefan Tomiţă am luat doisprezece lei iu datorie. la nanaşu meu Costautin Macri în zilele Ducai Vod cel batrân la un greu mare şi am pus zălog în zapis o parte de lo: de cumpărăiură . 
din Giumatateni. 

e la o fata a lui lonaşcu o am cumparat şi am Pus zălog pana oiu însemn căzul tătari pre mine de au ernat şi Leşi si lalhari ȘI câl rău au fost peste tot. Deci feciorii mei cate - or ține la Giumataţeni or da acei doisprezece |ei şi 
feciorii lui Macri nu se Vor amesteca, să sa ştie. 

a bani şi apoi au. :
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Am cumpâral de la Paraschiva fala lui Ionașco un- 
chiumeu ucca parle am pus zâlog la Macreiu, au 

„vuta lonaşeo o fânlână în țarina lângă drumul cel 
mare şi au căzut o iapă a unui om de Giumâtăţeni 

“Şi fata lui lonaşeo nau avut cu ce plati şi am 
dat::eu omului o iupă de şa ales din epele mele. 

Stăneştii parte de sus au cumpărat tatâmeu Pân- 
leleiu 'Tomiţa de lu Costantin feciorul Barcei nepol 
lui Jevaleanu parte tâtânesău ce âu fost cum- 
părat un trate a lui din tălari au dat tătânemeu 
un cal și zece lei calul derept: 30 lei dinainte alâţi 
boiari şi megieși, 

Am cumpărat eu Stefan Tomiţa de la Antemia 
ce o a tinut Mesărciu din Eși fata lui  Echim Taă- 
țaseu nepoata lui Jăvertean derept 55 lei bani buni 

“parte lui de Staneşti. Parte Ini Ion. Holbe nepot lui : 
: Jăverteanu miau luat un cal şi au fugit în tara uu- 
gurească şi mam jaluit domnului și beerilor şi meu 
zise să cu moși ceoi găsi.  - | 

Pentru moşii să ştiţi feţii mei cum veţi ținea. 
“tatămeu Pânteleiu Tomiţa au avut un frate anume 
Creţul parte ce este la isvod-sa da în'doaw iar la 
cumpăraturi nare: treaba. Creţul că na cumpărat cu 
talămeu pentru mine Stefan Towmiţa și eu Dabija 
am fostu amândoi fraţi. Deci pe parte tatânenostru 
şi pe cumpărături ceau cumpărat tatânenostru săn- 
tem amândoi părtaşi- iar cumpăraturi ceam cumpă- 
rat tu Stefan Tormiţa nare lreaba fralemeu ci să 
țineți voi precum scrie izvodul. A şesea parte de 
Sumalate de sat parte de sus au ţinut Motoc cu 
Gligoraş Jora amândoi precum niau arătat semnele 
precum au tinut părinții noştri şi noi. Pentru Giu- 
“mătăteni au fostu 3 surori moaşe anume Nastâsia, 
Safta i Naste; Nastasie moaşeme au fostu mai (ma)re 
şi Sau măritat tustrele şi leau dat părinţii cas unde 
a şede. Nastasie moşi(me) şi Safta în Giumâtaţeni ce 
au tinut moș(ămea) şi cu alţi răzaşi &umătate de sat
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parle de sus. Nastei iau dat în Crăciuneai eu all răzăși. moașa au făcut un copil şi iau murit bar 
batu; apoi sau măritat după alt bărbat, cel 
dintai au. fost din Petrești. De lonuşco au facut pe Paraschiva; dacă au dat prada cea mare a perit un cal şi oamenii. au: saracit apoi. la csle prăzi de la- tari. de Leşi lu. Cantemir Vod Paraschiva șa vân- dut: moşie den Giumalaţeni ce i sa veni parte lui Ste- fan Tomita şi au vândut parte de Petrești Ursu- lui feciorul Cărăuşului. a Gavril Bale şi: Fador cumnatul lut Gavril a ți- nut o soră a lui Gavril nepoți Andreicai de leate meu luat 100 le meriţă de orza şi am pârât la Cantemir Vod şi au dal plainicii sami de pe merta câte un leu altă nam avut să le euceam luat părti de moşie: din Meveşti şi din Staneşti parle tatâne- Său a lui Isac cure au fost frate cuândreica ce sa aleage partea lui Isac şi Andreicai la Merești 1şi la Staneşti să dea în doaw moșii parle lui Isae talal ini Gavril şi a surorilor or luao fetorii iei pentru datorii şi meu mui mâucat Gavril Bale Şi eu cutu natu său lador- şi cu: Hepotuso  Ghiorghila (etor “ Berzeei 450 de stupi maice diu. Cozanta. Sa s ştie. (. p) | | - “ar Naste Şi cu Tăzăşii ei anume Soliana Și Andronic: şi [oan ce. au avut și o fata beteagă de “o mână, au vâudaut. partile de loe din Crăciuneui lui Stefan Tomita şi am hotaraţ cu alli razăşi şi “ cu feterii Nacului Şi au venit satul in doao, o'parte de Sus au -venit mie Stefan Tomiţă şi am staipit dia- spre Șatrareni: şi din gios dinspre partea lui. Isac feciorii Nacului şi au fostu Nacu, Zbere şi Balşe Şt alți boiari multi cându sau “hotarat, aşa am ţinul. | Sao vii paragin ce am eu ia. Feteşti ce se a Sus sântu viile lui Con- tași dia gios săntu a jai. Macri; via cea din gi0s
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o am dat fetorului Gligore să le fie moșie în veci. 
iar ceae fraţi să nu se amestecea aceasta fie ştiul. 

Văleatul 7215 lunie 24. 
az Serafim Tomită. 
Pentru nepoţii mei, feciorii... ce a ţinuto Var- 

tolomeiu au căsătorito tatal meu. Pânteleiu Tomita 
şi iau ales parte de moşie de la Borâle şi de la 
Drisleve să. naibă treabă cu esti pârți de moşie căs 
alese de parinţii mei este cu dânşii. 

Serafim' Tomiţă. 

acta V. Castano. Surete III, 108. 
Stefan Tomiţă este fiul lui Pântelei Tomita, carea mai 

avut 5 frați: Creţul, Ursul Duda, Vasile Ropeeanul, Gavril 
Bercea şi loanăş şi 3 surori: Nastasia, Safta şi Nastea. 
El a fost botezat de Nicoară Prăjescul şi i-a dat ca dar de 
botez jumătate sat din partea de jos din Șătrăreni. A 
fost cununat de Macri. . . 

In izvodul lui Stefan Tomiţă se arală următoarele 
moşii şi sate. 

1) Șătrărenzi sat întreg, moşie, danie şi cumpărătură. 
Se arată toate cumpărăturile. 

2) Crăciunenii jumătate. 
3) Jumătăţenii jumâtate. 
4) Două vii paragină lu Feteşti. , 
Izvodul mai cuprinde amănunte asupra vieţii din 

vechi şi restriştele ce sufereau oamenii pe atunci din cauza 
prădaciunilor Tatarilor, mai ales supt Cantemir Vodă. 

XXIV. 
— e bani vimit Serafim Tomita de 

1 fu 007 gobenar 27-21am0ă de dati 0 e oapo 10 aniu(1698_-1709) 
1 leu miau dat Gligoraşco trecând la Eşi cu 

Perju și au venil la mine la mănăstire la Batiu. 4 

leu miau dat Gligoraşeo când a venit la Eși pe la 

Batin. Pol leu mi-au dal loan tij la Bali. 1 leu 

miau dat 'Toader şi miau platit Gligoraşco, 1 leu 

miau dat Gligoraşco când am fost dus la Dum: 

braveni, 2 lei miau dat Gligoraşeo eând au fost 

Duminică la Putua. Pol lei miau dat Gligoraşeo de 

miam cumpărat bucate la Dumbrăveni, Pol leu miau 

Surele şi Izvoade VII. +
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dat Gligoraşeo când sau dus cu desălnicii la Eşi. 3 
orli miau dat Gligoraşco de miam cumparat Un 0- 
broc de grâu, i ort miau dat Gligoraşeo peutru 
1 obroc de pâne, 1 leu miau dat Gligoraşco câud am purces din gos în sus cu totul, Pol leu miau dal 
Gligoraşco când au purces den sos în sus, 1 leu miau dat Gligoraşeo de la popa Furncoiu, 1 leu miau dat lon când a mers primăvara .să lucreze viile în os, 2 zloți miau dat Gligoraşco când sa întâmpiat aici la Odobeşti, 14 poli miau dat Gligo: aşco când au venit de şia luat sama cu Pârgarii. 1 zlot miau trimes Gligoraşeo pe Ursul copilul. î leu miau trimes Gligoraşeo pe Nicolaiu când a fost deselnicu, 1 zlot miau trimes Gligoraşeo pe Ursu co- pilul când a venit de la cules, 1 ort miau trimis Gligoraşco pe Vasile când a venit cu carul, 15 pa: vale miau dat Gligoraşco cânda venit dupa Cratiun, 2 zloți miau trimes Gligoraşco pe Ursu de miam cumpăral o câmeşa, 2 lei, 10 parale miau cumpă- rat Gligoraşco o mamusă, miam facut baibarac. Vile ce se afla la Ion Şi Gligoraşco sa se ştie. (Una vaca cu vițel, una gobiioare, un bou, o junea, mânzat, 2 boi, unu de jug și unu gonitor, o Vacă cu vitel, 3 jinri, uu mâuzat). 

1215 lunie 15 dui. Pol lei cheltuiala la baibarac, găitau, bumbi Şi ibrişin, 1 leu miau dat Gligoraşeo câudl a fost cu pogoanele, 1 zlot miau lrimes Gligoraşco ai mei, ori miau dat Gligoruşco când au fost cu dari de pe moşie, 2 oca de oron miau adus, — miau cum- rat grâu Gligoraşco, — miau cumpărat ciobote, | ort miau, dat Glivoraşco când au venit pe la mini cu Albota şi a trecut la Esi, | orl miau trimes Gli- gorașco şi fue 927 lei când. miau Lrimes bucate de Paşti pe Dumiteachi, 1 ori miau dat Gligoraşco ŞI o bucata de Woron când a venit cu Toader la mie, 2 lei pe 2 câmeşi şi-o păreche:- de izmene
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au dat Gligoraşco și mi leau adus când au fost cu 
orânduelele ținutului, 1 leu bani miau dat tij Gligoraşco 
atunci, 4 pol miau. dat lon când sau dus la FEși, 

1 zlol bătut miau dat Gligorașco când a mersu la 

Eși în postul Crăciunului, 1 leu bătut miau dat 

Gligorasco când a scris stupii la Feteşti, 1 zlot tij 
când au venit cu slupii. 

Veleatu 1214 Mart 8 zile. 

Monah Seralim 'Tomiţ. ii 

3 orți bătuţi miau trimes Gligoraşeo pe ion 

Prisacaru de la Botoşeni de St. Ilie și 2 oci de mo: 

ro, pol leu' miau dat Gligoraşeo la Paşti și 

la lăsatul secului de poztu St. Pelrului, 3 oca de 

morou lij untu de lemn, Isvod de vilișoare ce am 

la lon şi Gligoraşco, 10 vaci cu viței, 2 goniloare 

în vară, 1 june mânzat în vară, Î leu niiau dat Gli- 

goraşco când au venit la mine de au trecut la Eşi 

de la..... Baibarac de mamusă şi ghiordea lij 

de mamus cu blana au cheltuit Gligoraşco sa se 

știe. i Veleat 1217 Ghenar îî. - 

acta V. Castano. Surele III, 139. 
In actele Jumatătenilor se arată că în 1765 Mart 20, 

vrmaşii lui Stefan Tomita işi împart moşiile, şi arală ră 

Gligoraş Tomiţa a avut “la toate cele o parte şi jumălalte: 

„Aşa scrie - moşu nostru Stefan Tomiţă îalro seiisoare te 

au lasat cu afurisenie: Gligoraș Tomita ficiorul cel mai 

mic să iu de cât ceilalţi fraţi mai multă moşie, adică unde or 

lua ceia lraţi o parte, iar Gligoraşco să ia o parte şi jumătate, 

şi undei va plăcea, pentru multă căutare și cheltuială ce 

au tăcut şi lau câutat la vreme de bătrânetă“. 

„_ Pânteleiu Tomiţa a fost al 8 le între 5 feaţi şi 3 su- 

rori. Ej a născut pe Stefan Tomiţa, călugărit apoi supt 
numele de Serafim Tomiţă. El a avut 3 ficiori : Toader To- 

miță, Vasile Tomiţa şi Gligoraș Tomiţa. | Ă 

__ Toader Tomiţă face pe Maria Lânoae; Vasile To- 

miță face pe Gligoraş Tomiţă; şi Gligoraş:o Tomită face 

pe Ilie Tomiţa și fraţii lui.



XĂV. 
7200 Sept 9.-Zapis de danie prin care Toader Căuea şi Maria 

dau danie lui Lupul Costachi vel spătar partea lor din Horgești. 

Adec eu Toader Caua şi soţul meu Marii şi 
cu ficwri mei anume loniţ | şi Timoftei. facutam za- 
pisul nostru la mâna dumisali &upânu | lui Lupului 
vel spătar precum noi de nime siliț nit asupriţi | 
ce de a nostră buna voe iam dat dumisal parle nostră 
de moşie din | sat din Hwrgeşti iam dat dumisal 
danie pinlru sufletul nostru. însă ee ne sa alege parte 
nostra din bătrânul din Baliţa. iam dat dumisal. | 
ca săi fie. duinisal. drepla moşie Şi wcin şi cuconi- 
lor dumsali şi | nepoților dumisal. ŞI cându. iam 
dat sau prilejit mulţi oameni buni anum ! dumnelui 
Solomon Şatrar. şi Ghiorghiţ Carlan de Horgești. 
răzeș. şi Hi | lohie cun Oeş. răzeş şi lacob mortasi- 
pul de Focşeni. şi Istratii | de Horoiat și Ouosii 
Buțe de Blagi şi mulți omini buni cari mai %os 
sau | pus şi degetele. iar cine dintru noi a mai în- toarce sa fie afurisit ! şi triclet și proclet si anaf- lima şi pentru credință new pus si de(ge)tele sa fii de credinţa. leat 7209 Sept. 9 dni. „__“t Toader, + Marii, ş Ioniţ, + Timoftti, + Ghior- ghita Car(lan), + Hilohii, + Onosie, Istratie. (m. p.); az lacob Merescul iseal, Eu Sârghie Buţe am scris zapisul. ” 

acta farmacist Racoviţă, Iaşi. Surete IV, 513. 

XXVI. 
1202 Iulie 11, Jaşi.--Zapis de vânzare, 

] 3 în Nastasie şi Lupaşco vând cu 12 lei partea lor din Epure Fă Togo stasie Și ni lui lonaşco Buzavnii, 
„Adica eu Nastasia şi cu frate Maria ficiorii Ioanei din Epureni, şi eu Ilie fratile loanei, scriem şi mărturisim Sivguri cu acest ade- vărat zapis al nostru, de nime siliți nici asupriti ce de a noastră buna voie an vâudut a noastră direapta ocina şi moşie toată partia noaslră cala 

meu Lupaşeo şi
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se va alege din sat din Epureni ce sunt la ţinutul 
Iaşilor din parlia din gios, aceasta am vândulo noi, 
lui lonaşco ficiorul lui Ghiorghi Buzărnii din Epu- 
reni drept doisprezece lei bătuţi bani gata întru 
mânule noaslre, pentru aceia ca săi fie dreaptă o- 
cină şi moşie în veci, şi toemala aceasta sau făcut 
denaintea a mulți oameni buni şi răzăși anume 
Andrei Popâscel şi dumnealui. Lupul de visterie şi 
Machidonii şi Patraşco fiu lui Carp, şi alți oameni 
buni cari toți mai $os sunt iscaliți. şi noi pentru 
mai mare credința, neam pus degetili în loc de is- 
călituri sa hie de bună crediută, și eu Gheorghie 
diacul de camară am scris zapisul să s şlie. 

In laşi, anul 7202 Iulie (1. 

Din Condica Epurenilor, proprietatea d-lui G. A. 
Scorţescu. Surele IV, 222. 

XXVII. 

7205 Iunie 7. (1697).—Mărturia lui V. Popăscul ot Dvoreşti 
despre felul cum, a ales hotarăle satului Dvoriştea Ciogolea răposutul. 

Adecă eu Vasile Popăscul ot Dvorăşti maărtu- 
risesc cu sufletul meu precum mam lâmplat când 
au hotărât răpăosatul togolia satul Dvorâştia dis- 
pre Sireceni cu călugării de Moldoviţa, sau început 
hotarul Dvorâștii din poiana ce să zice cu un hul: 
luoan, ce sa zice în Topile, și de acolo loveşte 
drept piste Siret în nijna la pod în Băranea, unde 
dă părâul ce cură prin mijlocul Budii, și de acolo 
e drept pârăul în sus înspre obârşie alăturea cu dru- 
mul ce ese din Buda în Jătna, şi deacolo e pe 
margine Jâtnei şi loveşte în nişte plopi, ce sunt în 
marginea Jatnei despre codru, şi de acolo e drumul 
ce merge în poiana care este în vadul Vilscăi, şi 
deacolo e cununa dealului ce merge pe polica Dra: 
gomirnei, și deacolo loveşte, în ravie la un fag cu 
buor ce este acolo, şi dle acolo loveşte drept în Ka-
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menigil, şi de acolo pogoară în saratură în Cârco: 
vat la pârăul cu înfurcituri, care sa cheama la balta 
Ursului, și de ucolo loveşte drept în capătul pârâu- 
lui ce se chiâma Perelica, şi de acolo e drumul 
drept la fântâna cu rachilă din coslișă, şi de acolo 
e pârăutul prin loziile negrii şi de acolo loveşte 
drept la vadul de mijloc la rachita din sus de 
moara călugărească ce este în Siret, şi de acolo 
loveşte drept la un hultuoan drept în malul Sire. 
tului di ce parle, şi de acolo loveşte în lozile ne- 
grii drept piste drumul cel mare ce merge prin lunea Dobrovăţului şi de acvlo loveşie pe la chilia 
călugaritilor în Cărpiniş în capul Bahnei din gios, acolo să încuia tot hotarul Dvorăştii despre Siret. 

, leat 7205 Iunie 7. 
Az Vasile sân Popa ot Dvoraâşte iscalit. 
„Din Condica Zvorâştii, lon Manoliu. Surete IV, 357. „E cel mai vechiu act,-ce-l găsim în condica Zvorâ- stei cu „a siliştilor de pe dânsa. De istoria mai veche a Zvorâştii, din vechi Dvoreşti «la curţi» se leagă familia boerilor Jumătate. de supt Alexandru cel Bun. 

XĂVIII. | 
7208 Mai 1, Iuşi—Zapis de vânzare rin car i Bei: 2 e Gaftonu fata lui Bejan de, Tatarani vinde lui Proca neguţitorul de laşi cu 30 lei o bucată de loc numit la Coarba ot laşi. Se dau hotarele. 

„Adică eu Gaftoana Şi cu fiica mia Iflimia fata lui Bejan de Tătărăni, scriem si mărturisim cu a- cest adevarat zapis al nostru, sa. fie de bună ere- dinţa la mâna dumisale jupânului Procâi Neguţito- rului, precum no; Singure de nime silite, nici asu- prite, ce de a noastra buna voie, iam vândut du: misale o bucata de loc ce se Chiama Coarba“ la nutul dşilor, drept treizeci de lei batuţi, care loc m ge dn anargina hotarului Tătăranilor din sus, SS e os şa Coarbei, ŞI în săraturi de la vale lovește pi bate pei ra despre Baiceni, și de acolo pomilor Neniucului. şi este iară
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un stâlp de piatră în deal deasupra pomilor Neniu- 
cului, și de acolo este înainte încă un rând de pa- 
mânturi până în eararia Tipileştilor, carile la capi- 
tele acestor pământuri, vin pâmâuturile Tipileştilor 
de la deal la vale, şi aceste ee scriu mai sus lo- 
vesc cu capilile în coastile celora a Tipileşiilor şi 
de acolo prin capitile pământurilor pe din deal dis- 
pre Tipileşti, «i alature în jos pană în protiva ce: 
luia stâlp din deal de pomii Neniucului ce se zice 
mai sus este alt stâlp de piatra în margiala hota- 
rului despre Tipileşti şi de acolo în jos în protiva 
celui stâlp din sărăluri iar esle alt stâlp despre Ti- 
pileşti, şi de acolo în jos pănă la gropi până în 
margivia hotarului Tătâranilor în marginia hotaru- 
lui dumisale Procâi ce au cumpărat din Tatârani 
care loc este stâipit din jur impregiur, şi neau fă- 
cut dumnealui plată deplin în mâvule noastre, ca 
săi lie dumisali Procâi Neguţitorului şi jupânesii du- 
dosia, dreaptă ocină și moşie neclătită şi neruşeită 
în veci, tot locul cu tot venitul cum este stâlpită, 
iar pentru drese și zapise ce am avut pre acel locu 
au perit de pradă ; deci de sar ivi cânduva la ci- 
nueva de acele zapise ca să zică că am vândut, să 
fie nişte drese eşile, să nu să țină în samă, cânoi 
uimărui altuia nam vândut fară numai dumisali 
Procâi negutitorul, şi după zapisu nostru să aibă 
aşi face şi dres domnescu şi aceasta tocmală sau 
facut dinaintea a mulți oameni buni care împreună 
cu noi cari au ştiut carte au iscălit, iar care nau 
ştiut şau pus degilile ; şi eu Gheorghi Hermeziu 
am şeris zapisul, să fie de credință. 

In iaşi nul 1208 Mai 1. 
Eu Proca Negutțitorul din această moşie a mea 

a întors banii dumnialui șluger Adam câţi iam dai 
eu şi iam primit, să fie spre dovadă şi.spre cre- 
dinta miam pus semnătura cu condeiu meu. 

-Din Condica Epurenilor, Gh. A. Scorţescu. Surete 

IV, 223.
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XXIĂ. 

7209 Mai 19.--Zapis de vâuzare prin care Andrei fiul Cărstoaei. 
vinde Lupului Costachi vel spatar cu 10 lei partea lui din fiful. 

Adec. eu Andrei. fiorul. Kărstoe. făcutam. za- 
pisul. mieu la măna. dumisal. Lupul Costaki vel 
spatar. precum. am văndul a me diriaplă. wein şi 
moşie. parte. Cărsioe. din Tiful cât sar alege. di- 
reptu. zec lei bătuţ. ca s fie dumisal. diriaptă moşie. 
dumisal. și gupănesii. dumisali. şi cuconilor dumisal. 
pentru ca€. meu facut dumnelui. plat. deplin şi în- 
tocmala nostră. sau tănplat. Todirae. şi lon Cintu. 
şi lon Dumbrăv. și Costanlin Dedri€. şi Stefau Ba- 
nul. şi mulți omeni. bun megieşi. şi pentru mai 
mari credința. mem pus degetul. şi aceşti omeni 
cari mai sus sintu scriși, incă şau pus peceţil. ca s 
fi de credintă, let 7209 Mai 19. 

+ Andrei fetorul Cărstoe, Eu Plăcintă mam 
tămplat faț. az Costantin iscal. 

acta farmacistul Racoviţă, Iaşi, Surete IV, 510. 

XXX. 
7213 Noembrie 7 laşi.—Cartea lui Mihai Vodă Racoviţă catră 

loan Abaza hiv postelnic să aleaga eu Bejan Hudici vornie de poartă 
19cul ai de dânsul lui Ion Paladi vel visternie diu hotarul târgului 

ârladului. 

1 Iw Mihail Racoviţ voevoda. bojiu milostiiu 
gospodar zemli Moldavscoi. Scriem domnia mia la 
boerinul nostru loan Abaăza biv postelnic îi facem 
știre, lată că domnia mea mam milostivit si am 
miluit pe al nostru boerin dumnialui credincios si 
cinstit 1on Paladie vel visternic cu o bucată de loc 

incepe din ana Băviuauu Eului Bârladului care. se lii şi pi din gios deo cârsma ci sste e apa Simi si dee 1 Eos *ârşmaă ci este lânga un pod 
Ș pt la-dial spre soare apune până în hotarul al: i răzăşi despre Tutova. Deci acea bucata de loc cât este hotar domnescu tot și în sus pân în ho-
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tarul Drujeştilor de care ială că de aice socotilam 

domnia me de am trimis pe boiarinul nostru Bejan 

Hudici vornicul de poartă, deci îndata ce va veni 

acolo, iar dumneta să te scoli şi împreună să mer: 

geţi la târgu la Bârlad şi să strângeţi oameni bătrâni 

târgoveţi şi şoltuzul şi pre alţi razăși împrejuraşi 

si să mergeţi sa alegeţi acel loc gospod despre 

toate hotarele precum sau scris mai sus şi săl stâl- 

piti precum veti alege şi veţi hotără şi veti stâlpi 

sa faceti şi mărturie încredinţată cu iscăliluri şi cu 
pecelile ale tuturor, cine să va tâmpla la hotărât 

şi să o lrimeteţi la domnia mea ca săi facem şi uric 

de întăritură. întralt chip să nu fie. aceasta scriem. 
u las leat 7213 Noembrie 7. 

acta Gh, Ionescu, laşi. Surete IV, 244. 

XXĂI. 
7213 Noembrie 29 Iaşi.—Carte de hotărât a lui Bejan Hudici 

vornic de poartă şi Jon Abuza pentru locul domnesc dat de domn 
lui Ion Patadi vel vist. din hotarul târgului Bârladului. 

Ciostit şi al nostru mai mari dumneta vel vist. 
să fii dumneta sănătos. De la milostivul Dumnezeu 
poftim plecata scrisoare noastra să afle pe dumneta 
cu bună şi fericita sânătate. câtră aceasta facem 
ştire dumitale că după poronca Mariei sale lui 
Voda ci neau venit cinstită carte măriei sale pen- 
iru ca să hotarâm o bucată de loc din locu târgu- 
lui Bârladului care au dat dumisale, iată dar că 
am strânsu oameni bătrâni de prin pregur şi preu- 
ţii şi târgoveții din Bârlad și împreuna cu toţi cu 
aceştie am stâlpit locul, împregur de unde niau 
fost poronca pănă sau împlinit iarăşi la urmâ de 
unde sau început, precum vei înţelegi dumnela mai 
pre larg din mărturie -ce am facut la Marie sa 
Voda. numai mergând noi pe margine hotarului dis- 
pre Tutova unde să tâlnesc cu hotarul Cretenilor 

Surele şi Izvoade VII. 5



lui Paladie vornicului. daca am agiunsu în margine 
dumbrăvii pe drumul : ce merge la Perieni pese drumul cel mari ce vini din Tutova și deci a târgu, zisă vornicul Palade că hotarul Creţeni Oi merge direptu la vali pe margine dumbrăvii și pen fundul poenii unde au fost odaia lui Anlonii ŞI a lui Calin pe un hat cel arăt şi la dial direplu pen dembravă pană în drumul ce merge pe dial pen capul poenilor dispre apus care poeni sănt, dn %os de Perieni şi pe dial, iar preutul loan liciorul Antonică şi 'Tifârdan Şoltuzul zisă ca nui aşa şi hotarul mergi tot pe drum în sus pin «lumbravă păuă esă în poiană la Perieui unde să tâlnești cu hotarul Roşcanilor ŞI mai zisă preotul lon ficioru lui Antonica care neau ŞI arălat o poenilă ciau fost având tatal sau şi care poenită este din sus de unde ne arată Pălude vornicul hotarul lui şi am ma: întrebat şi pe Paladi şi vornicul de vremi ce zisă că mergi hotarul pe acolo să pe arate samue ceva săl putem credi, dmouealui zisa ea nare locul acolo sămni la ace] locu ce numai el uşa ştie ce dam putul să credem ce €l au zis, ca acel! Calin este viu şi la acel loc au trait cu odaia fiind târ- sovăt el va ști bine şi a primit şi Paladi voricul să fie precum va mărturisi el, deci au trimes de au a: dus pe Calin Și au mai adus şi Palade doi oameni 

mărturie lui şi a doua Şi iarăşi am mersu la acel loc care daca au venit Calin au zis ca nui hota- tul pe unde îl arată Palade cei: pe drum -în sus pe dumbrava spre Perieni precum neau spus pre- utul Ioan şi Șoltuzul iar mărturiile lui Palade zisă că ei aşa ştiu cai hotarul Creţani!or pe unde îl arată Paladi ce noi Dian zis de vreme ca ştiu bine hotarul pe unde esti să ia brazda in cap şi pe unde or mergi e! pe acolo om pune hotar ei văzând aşa nau vrut «i at Spus drept câtra noi că pe unde a mergi Calin pe acolo este hotarul deci: Calin au purcesu pe dru-
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mul ce mergi la Perieni în sus pen dumbravă 

până au eşit în poiană la Perieni și pe acolo iau 

pus sâmne deci fiind cuprinsă aceasta bucala de 
lo: și dovedindu târgoveţii pe vornicul Palade am: 

facut şlirea dumliale cu acest răvaş pentru sâ ştii 

povesle şi cu atâta obârşind să fii dmnela sănălos. 
leat 1213 Noembrie 29. 

A dumitale mic şi plecat lon Abăza. A dumi- 

tale mic si plecat Bejan Hudici vornic glotoii. 
asta Gh. Ionescu, Iaşi. Surete LV, 244, VII 72. - 
Obiceiu juridic. Pentru cazurile când aflarea hotare- 

lor era giea de făcut pe calea actelor, se recurgea la măr- 
turiile bălrânilor, care atestau că hotarele mergeau pe cu- 
tare loc, şi sprea da valoare mărturiilor luau brazda în cap. 

XXĂII. 
1214 Iulie 10.—Măvturie hotarnică a satelor Goeşti şi Zabuli- 

cenii pe Bujor a lui Stefan Luca visternicul. 

Facem ştire cu accastă mărturie a noastră 
cum au venit dumoalui Stefan Luca vist. cu cin- 
stita carle mării sale lui Vodă, la noi ca. săi ho: 
tărâm nişle moşii a dumisale anume Găeştii şi Za- 
bulicenii pe Bujor în ținutul Falciului fiind- multă 
vreme necăuiată împresurată de unii şi de altii, 

Deci pe poronca mării sale lui Voda am mârs îm- 

preună cu oameni buni megieşi anume Trohin Po- 

roski ol Deleni şi Andrei Badros din Kilivoeşti şi 

Savin cel bătrân din Oteleni şi Ioniţă Ursul din 

Deleni şi Lupul Polei ot Deleni și Costanlin Şo- 

tropa de acolo, care să face şi el moşan întrace 

salişte. deci luândule sama vrendu să hotărâm vrând 

sa hotărâm (sic) am zis săşi scoală scrisori dovez: 

cine ce va avea pe acea săliște. ce nime nau a- 

vut scrisori pe ace moșie să scoată sau alta do- 

vada fara câtu atâta au mărturisit oamini că fiindu 

acel loc câmp slobod şi fiind hotarât cu alte moșii 

a dumilorsale şi cu allor moşii au arat cine unde 

iau fost voe. iar drepli moşeni pe acea silişte pe 

alți nau știut fară cât tot pe visteriul Stefun sau
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“văspuns, care dumnialui au scos şi 2 ispisoace, u 
nul de la Patru Voda și unul de la lancul Vodaa 
strămoşilor dumilorsale Costandin Leu vatav de a- 
prozi, seriindu anume pe ucele 2 saliște (Goeșlii) şi 
Zabulicenii și pe alt» 2 salişte Similiştii şi Milice- 
nii pe valea ruieuroaSu (Ghigheciului), tot a dumisale. 
Deci văzând noi ispisoucele dumisule și neavâni 
«alții scrisoare sau dovadă pe acele moşii am ho- 
tarat pe poronca  gospod, incepând hotar din 
apa Bujorului spre apus precum scriu anume și is- 
pisoacile şi pe din sus hotar alature Kiţivoeştiloi 
unde sau aflat şi hotar vechiu, care mergând lot 
Spre apus până unde sâ tâlueşte cu hotarul Bar: 
boşilor, iar pe din gios merge alăture cu hotarul 
Balaneştilor tot din semni în semni şi precum an 
adiverit din scrisori strămoşilor dumisali şi din 
marturi ce au fost faţă cari scriu mai sus anume 
Şi am făcut şi de la noi mărturie ca săşi facă dum- 
nealui şi intăritură pe mărluria noastră. Aceasta 
facem ştire, leat 7214 Iuli 10. 

Radul pah., Arhirie Pivaiceriu, Mihalachi Pe- nişoară aprod. | 
„Acest suret lam scos de pe cel adevărat și fiind asemene am iscalit“. 

| Costandin Ignat mazil. 
acta farmacist Racoviţă Iaşi. Surete IV, 514. Actele veștii se găsesc în pachetele priucesei Moruzi, proprietara Bârboşilor în trupurile alăturate. Le vom publica în vol. VII. 

XXXIII. 
„7213 Octombrie 25.--Zapis de vânzaze prin care Tofana călu- găriţa vinde lui Ion Paladi vel vist, pentru 20 lei, 6 boi, 6 vaci şi 20 

matee stupi partea. ei din Bujoreni. 

Adeca eu 'Totaua Calugar 
Mariei nepoata lui Vasilie B Carslii vornicului scr 
vărat zapis al meu 
biciune de bătrâneţe 
sâulu niamul mieu d 

ița fata lui Lupan și 
ujoranul, :stran poata iu şi marturisese cu cest ade- 

agiungându la mari lipse şi slă- 
am mersu pre la toţi ce ne 
espre parintele mieu şi maică



mea şi am întrebat cas enmpere din tot locul păr-- 

tile părinților mei de ocine şi moșii şi nime den: 

neamul nostru nau vrut să cumpere vinitam şi la 

dumnialui lon Paladie ceau fost visternic mare ţiindu. 

şi dumnelui parte Costăchioae de pe g&upăneasa.. 

dumisale Nastasia fata răposatului lon Racoviţ ceau.: 

fost vornic mare şi mam rugat dumisale să cum- 

pere. Vâzând şi dumnialui sarăcie mea şi slăbiciu-- 

nea şi fiind şi razeaș au cumpără şi iam vândul 

dumisale partea părinţilor miei ce sa împarte cu: 

toti Bujoranii a opta parte din sat den Bujorani şi 

din toate parțile din pregiur ce împartu părintii 

miei cu alţi fraţi ai săi însă giumătate de partea. 

părinților miei am dat dumisale danie pentru su- 

flelul mieu şi după moarte să mă pomenească lar - 

giumătate am vândut dumnisale drept doao zăci de: 

lei bani gata şi şease boi buni şi şease vaci tij şi 

doaw zăci matce stupi aceste părti toate cum seriu- 

mai sus leam vândut dumisale lui Ion Paladi vel. 

visternic şi giupănesii dumisali Nastasiei şi cuconilor - 

dumisali din tot locul şi cu tot venitul cu vatra de 

sat în Bujorani şi casă gata a părinților miei şi: 

toate siliştele den câmpu, der țarină cu loc de fâ- 

naț cu vadul de moară întrapa Bârladului şi In pă-. 

dure şi în iazul pe apa Bujoranilor. aceste toate 

căre mai sus sau pomenit danie și cumpărături să 

aibă dumnealui a stapâni în veci şi cuconi dumi-. 

sale şi pe zapis ce iam făcul sa aibă dumnealuia ŞI: 

face şi drese domneşti și când am facul această 

tâmplatusau dumnealui Antohie Jora vel logofăt şi 

dumnealui Preda Paladi biv vel armaș şi dumuea-- 

lui Costandin Paladi biv sulger şi dumnealui Ion: 

Abăza posteluic şi Toader Bujoraunul şi alți oameni. 

buni şi batrâni megieși de prinpregiur cari mat 

gios sau iscalit deci şi noi cari mai sus săntem- 

scrişi vâzându tocmală bună şi plată deplin peu--
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teu crediuţă niam pns pecetile şi iscăliturile ca să 
fie de credinţa. 

-  Vlet 7244 msta Oct, 96, 
Antohie Jora vel logofat martur, + 'Tofana Ca. 

lugărița, az Toader Bujoranul iseal, Prada Paladi 
iscal, az Ion Bujoranul şi eu preutul “Toader ot Su- 
-seani am scris zapisul. 
„acta Gh. Ionescu Iaşi. Surete IV 945. 

XĂXIV. 
7216 (1708). Copie de pe hotatnica hoşiei Trestiana a'vel vist. Ion "Paladi, întărită de Mihai Racoviţă Vodă, 

„Pin capul hotarului Navârniţilor şi lânga hov- 
“tarul Creţenilor sau pus stâlpu de piatra şi de a- 
“colo pe drumul ce vine de la biserica Navârniţilur 
si trece la Perieni peste drumul cel mare ce vine 

«de la Tutova de trece la târg iar sau pus stâlpu de piatra lânga drum. De acolo la vali tot pe dru- 
mul ce mergi la Perieni în margine dumbrăvii sau 
pus buor gospod. De acolo tol la vali ŞI în Sus 
spre Oniceui şi în matea vaii lui Aulonichie sau pus stâlpu de piatră Şi de acolo tot pe drum la dial par în dumbravă întrun stejar sau pus buor "Sospod, de acolo tot pin dumbrava la dial pe drum și în margine poenii Perienilor, şi sau pus stâlpu 
de piatra şi de acolo pe marginea poenii în sus păr unde sa tâlnese hotarăle cu a Roşcanilor sau pus iar stâlpu de piatra de acolo pe margine spre răsărit din vale sau pus stâlpu de piatră, pe acolo 
la vale şi în capul unii sacaturi drept odae boului sau pus stâlpu de piatra, de acolo la vale în malea văii Perienilor din sus de odae Nastecului sau pus slâpu de pialra de acolo drept la dial in vârrul 
dialului şi spre Saca sau pus slâlpu de piatră, de 
acolo la vale Spre rasarit şi pisle Saca şi în piscul ce este între Saci: sau pus stâlpu de piatra, şi de „acolo la vale în matea Sacii cei mici şi în capul
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hotarului Băcanilor sau aflat o groapă hotar, de a- 
colo la dial și în costişa întrun piscu sau pus buor 
gospod de acolo drept şi în vârful dialului şi pin 
capul hotarului Drujeştilor şi în margine hotarului 
din gios sau pus stâlpu de piatra întro moviliţă, 
de acolo drept la vale şi piste Sohodăeș şi la dial 
îu vârful dialului despre Simila sau aflat stâlpu 
vechiu a Drujeştilor de acolo drept la vale în 
costişă, iar sau aflat alt stâlp a Drujeşiilor de 
piatră vechiu, de ucolo drept la vale şi piste apa 

Similii despre răsărit din dial de drum sau pus 

stâlpu de piatra, și de acolo drept la dial spre râ- 

“sărit şi în vârful dialului între doao moviliţi sau 
pus stâlpu de piatră, de acolo drept la vale spre 

apa Bârladului lânga drumul cel mare c6 vine de 

la Eşi la Bârlad sau pus iar stâlpu de piatră, de 

acolo drept la țărmurile Bârladului sau aflat stâlpu 

vechiu a Drujăștilor. deci de la acest stâlpu sau 

socotit şi sau ales ca să aibă a stăpâni dumnealui 

loan Paladi vist, toata apa Bârladului şi cu vaduri 

de mori pre cât cuprindi în săâmni aceste holară 

lot a dumnisali, şi de acolo de la stâlpu tot apa 

Bârladului în gios păr în gura Similii păr la ho- 
tarul cel dintai de unde sau începul. şi spre a- 
ceasta este crediuta domniei meli cari mai sus niam 

scris Mihai Racoviţ Voevod şi credinta boerilor 

noștri, | 

Antohi Jora vel logofat, lon Buhuş biv vel 
logofat, Lupu Costachi vel vornic, Manolacli Rusat 

vel vornic, Dumilraşco Racoviţ hatman, Neculai Ro- 

sat vel postelnic, Dediul 'vel spatar, Foan Sturza 

vel paharnie, Neculai Başotă vel vist., Preda Paladi 

vel stolnic, Costandin Costachi vel comis. 

acta-Gh, Ionescu. Surete IV, 246. „Copia de ispisoc 

hotatnie de la Mihai Voevod (7216) dat de vist. Lon Paladi 

pe încşia Trestiana precum se găseşte în condica: veche a 

Mitropoliei: e 
ș |
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XXXV. 

7218 Marit 26.—Neculai Alexandru Vodă Mavrocordat serie 

orce e Sr îm prada do, pă a6ă „Palate pl "eşti Siret în pricina diatre fie naşce 
ea ogofeteasa, dând rămasă pe această din urmă. 

leo  Niculae| Alexandru Voevod cu mil li 
Dumnezeu domn pamântului Moldaviei. scriem on 
nia mea la boiarinul nostru, la Pejan Hudiei or: nicul de poartă. facem şlire că aice înaintea PA 
niei meale vini lon și Sandul feciorii lui lomase stolnic şi ne aratară o carte de la Mihai zbi rz scriind la lon Balşe stolnie şi la Constantin A logofetul, cum sau pârât de faţă cu  ârlamasă 19” goteliasa, pentru o parte de moşie din sat din And rești, din tinutul Sucevei, ce lear fi „înpresu! € Vârlăniasa şi arătând Ion şi Sandul, direse şi măr 
lurii încredințate pe acea moşie, au ramas Pra gofetiasa Varlaniasa şi după aceia au mai scos i lauiasa, un zapis de danie pe acea bucată de cil şie, de la moaşu acestor copii, femeia lui Vasi Slârcia vornic şi pe acel zapis au facut şi IS” pisoace domneşti, iară copii, iarăşi au fost Ina! scos o mărturie de la moaşa lor facuta la darea sufletului ei, în care mărturie sau aflat iscălit şi duhovnicul ei anume Popu Gheorghie egumenul de la monastire de la Sintilie de la Suciava ŞI Zapl- sul Varlanesei au rămas facut rau. Pe urma Vâr- laniasa iarăş sau plăns de strâmbaălate pentru ho- tarul acelui sat a Bereştilor şi au fost cerut de la Divan  hotarnici şi au fost socotit Divanul „pe sfinția sa părintele Chir Ghedeoan Mitropolitul, fiind atuncea episcop la Radauţi și cu acei boeri ma! Sus pomenili, ca sa ia sama cu bună dreptate şi pe dresale monastirei şi pe drias ceau arălat ca săl ho- tăriasea şi aşa făcândulise Şi carte de la Divan, iară Vârlaniaeasa logofeliasa ține cartea închisă, de eu trecut şi anul ŞI nau vrut să o mai scoată
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saşi hotărască şi copii lui lonaşco stolnicului mai 
jaluiud la Divan, cum le împresoară acea bucată 
de loc şi nau vrut săşi mai scoata cartia săși a- 
liagă hotarul locului de iznoavă liau fost făcul carte 
la aceşti boeri mai sus pomeniţi si nici dumnialor 

nau mai apucat a merge să le hotaraseă, ci acum 

dar jaluind aceşti copii şi domniei meale şi aratând 
cărți de rămas şi direase şi mărturii cu bune dovezi 
întrun dires, care şi singur Dabija Voevod maărtu- 

viseşie, când au fost boiariu, cum au mers de au 

hotărât lui Solomon logofat la Hanteşti şi au a- 

flat şi hotarul Bereştilor, că merge fot. pănă în ma- 

lul Siretiului celui batrân şi au aflat siliştea salu- 

lui Bereştilor ca şi alte hotară până în matca Si- 

reliului cea veche, pe undeau îmblat din veaci, ci 

acum dar, iată ca team socotit pe tine vornice Be- 

jan triimis de aice, îndată să te scoli să mergi a- 

colo la Bereşti la Vârlaniasa şi să o faci numai 

săşi scoata carlea cea închisă, ceau fost luat de bo- 

tarât şi toate diresele şi zapise de la Stârcioae şi 

domneşti şi să strângi megieşi de pin pregiur şi 

să caoți pe diresile copiilor lui lonaşco, cu carele 

au dovedit pe dumneaei şi să cauţi | cor mărturisi 

şi meg'eşii şi pe unde or spune diresile din seamne 

în seamne sa hotarăşli şi să stâlpeşti şi aflânduse 

acea bucală de loc a copiilor lui lonaşeo să. al 

toate diresile şi mărturii viclene de la Varlaniasa şi 

să le dai pe mâna copiilor şi casele ei de sor afla 

pe locul copiilor să le strici şi să să mule de a-- 

cole şi cheltuiala toală să o platiasca dumneaei, că 

au îmblat fără socolială, şi cartea ce au apucat ea 

de holărât încă să i se ia de la mână, să râmâla 

holavul Bereștilor în matca Siretiului celui batrân, 

pe cum sânl şi alte hotare din sus şi din gos şi 

pe cum vei alege să dai mărturie încredințala de 

la tine şi de lu megieşi în mâna copiilor, ca, să li. 

Surete şi Izvoade VII. 6
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se închiae giudecata şi sa li se facă şi dires dom- | 
nesc. înlrall chip să nu fie. Aceasta scriem. 

leat 7218 Mart:26. 
lon Buhuş vel logofat. 
Din condica Zvoriştii, Ion Manoliu. Surete IV, 422. Bereştii fac parte din lrupul moşiei Z ;oriştea, 

XXXVI. 
7219 Sept. 10. laşi.—Cartea lui Neculai Alexandru Vodă Mie vrocordat dată lui lon Paladi vel vist. să-şi Slăpânească şi să-şi ia de a zecea de pe moşia dăruită de Mihu Vodă dia hotarul târgului Bârludului. , 

! 

Iw Nicolae Alexandru voevoda. bojiiu milostiiu gospodaiz zemli Moldavseoi. datam caitea domniei meale credincios boeriului nostru duwmisali lui Lon Pa... ladi biv vel vislernic şi pe cine a trimite dumnealui să fie volnic cu cartea domniei meale a lua de o zacea | de pe o bucată de loc care are dumnealui miluire de la Mihai Voda din hotarul târgului Bârladului, deci să aibă a lua de a zăcea din tariaă şi din fânaţşi din grădini şi din _prisaci şi din tot locul eat va ținea hotărâlura acei bucăţi de loc după cum îi obiceiul a se luu de pe moşii şi nime să nu cuteaze ai sta împotriva domniei mele. 

u As 7219 Sept. 10. Iw Nicolae Voevod. ă p 

tuş rog Gh. Ionescu, Iaşi. Surete IV, 247. Pecete mică 

XXXVI. 
. „Iaşi.-—Neculai Vodă Mavrocordat inta, i el 

lui Ion Paludi ve] vist. dania pala Mavrocordat întăreste şi e oc din hotarul targului Baciadilă de Mihai Voda a unei bucăţi de 

Iw Nicolae Alexandru Voevoda. bojiiu milostiiu St ipotlara zeinli Moldavscoi, Adeca domnia mea mam și ami și dintru „A, noastră osăbila mila am dat stra d „am întărit, credintos  boeriului no- 1 dumnealui Ion Paladie biv vel visternic. pre a umisale driapța ocina Şi moşie din utie de danie
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şi de miluirea de la Mihaiu voevod pre o bucală 

de loc den hotarul târgului nostru a Bârladului, cu 

care loc lau miluit domnia sa Mihai Vodă pentru 

a lui driapta şi îneredinţată slujba ce iau slujit cu 

dreptate. Pentru aceea ca săi fie şi de la domuia 

mea driaptă danie şi miluire. acea bucală de 

Joe din hotarul târgului Bârladului cy tot venitul - 

şi cu tot hoiarul sâu den semne însemnate precum îi 

scriu dresele de la Mihai Voda şi săi fie moşia în 

veci şi de la domnia mea. lui şi feciorilor lui şi 

nepolilor lui şi stranepolilor și a lot rodul ce sot 

alege mai aproape. şi uric statălor în veci. Pentru 

aceea şi in urma noastră pe carele va milui dom- 

nul Dumnezeu cu domnia țarii noastre a Moldaviei 

ori div fraţii noştri sau şi dentru alt niam. poflim 

iarăș ca să aiba a da dumnealui şi a întări peulru 

a sa vetnică pomenire şi altul nime să naiba a 

să amesleca. u las leat 792:9 Sept. 18- 

lw Nicolae Voevod.—Axiulie uricarul. 

acta Gh. Ionescu, laşi. Surete IV, 247. Pecele mică 

Auș roş cu data 1709. , 
Daniile cari stirbeau domeniul gospod şi deci impu- 

Ainau veniturile indirecte ale domniilor n'aveau valoare de 

cât supt Domnul, care le făcuse şi le daduse. Ca să aibă 

putere şi supt alţi domni, trebuiau să fie veînoile şi întă- 

rile, cum e cazul aici în partea de moşie dată de Mihai 

Vodă Racovita lui Lon Palade vel vist. „pentru a Ini dreaptă 

şi încredințală slujbă ce niau slujit cu dreptate.“ 

XXXVI. 

'7200 Mart 2. Piocelmici.—Zapis de vânzare prin care 

ghe şi ai lui, nepoți Dagăţii vind lui Pavăl Ciocârlan pah. 

lor din Nedeiani cu 5 lei. - | 

Adecăa eu Gheorghie şi cu sorumA Marie, fi- 

torii Teofanii, nepotii Dgâlii din sat din Nedeiani 

cu nepolul nostru, cu Sundul fesorul Alexandri Şi 

cu cumnatul nostru, cu Lon scriem şi wmărlurisim 

cu acest adevaral zapis al nostru precuh noi de 

nimea siliii, nici asuprili, ce de a coastră bună voe 

Gheor- 
partea



neam învoit cu toţi fraţii şi iam vândut a noastră 
dreapta ocina şi moşie din sat din Nedeiani. carei în 
ținutul Cârligăturii diu batrânul Dagâlii a patra 
parte cât se vu alege parte noastra dintracel ba: trăn din vatra satului cu loc de halăşteu şi cu loc de gradini şi cu livezi de pomeţi din păduri şi cu loc de prisacă şi din câmpul cu fânale şi din țarină şi din tot locul cu tol venitul cât să va a- leage parlea noastră, a patra parte din batrânul Dagâţoaea aceia parte de moşie o am vândut du- misale lui Paval Ciocârlan păharnicul şi giupâneasei; dumisale Mania dreptu (loc gol) lei bătuți şi dum: nealui nau facut plata deplina în mânule noastre şi cându am vândut dumisali aceste parli de mo- şie am intrebat şi pe maâluşa noastra pe loneasa Da-. gâțoe şi pe “Toader feciorul Maricuţii nepot Daga- țoe şi pe alţii şi nime nu sau îuflat sa cumpere, iar dumnealui au cumpărat şi neau facut plata deplină în mânule noastre penlru aceia ca s fii dumilorsali dreapta ocină şi moşie în veci. şi pe zapisul noslru: dumnealui uşi face şi dres domnesc şi la acest a- devarat zapis al nosiru sau tâmplat mulți oameni buni megicşi din pregiur anume Pantea șelrarul din Pioce ni-i. şi preulul Trohin de acole şi Ton Apro- dul de acolo și Gavril Gheţau, vatavul de acolo și George Pelin de acolo şi “Toader Dimitriu de Da- ger şi Pascal zel Drughie de acolo şi Gheorghi: Trenca şi mulţi oameni buni megieşi și care sinlu Iscălili mai 805 și penlru mai mare crediula neam. pus degetele zi eu loan am Scris. zapisul să s stie. _ u Procelnici leat 7200 Mari 3. i Sage iorshic le Aprodul marlur, Maria, , vetău vătavul marlur, (|. p.) lon cumn ul lui Ghiorghi, Ştefan Sirio iscal biv vornie. acla” St. A. Negruzii Surete V, 5s3



XXXIX. 
7200 Iunie 17. laşi.—Costandiu Vodă Cantemir dă şi întare- 

te lui N. Paiul partea sa din Armeneşti de pe soacră-sa Trofana, 
dând râmaşi pe răzăşi ce pornise pâră contra lui Paval. 

Iw Costantin Voevod. bojiiu  milostiiu gos- 
podar zemli Moldavscoi. Adecă sau pârât de față 
1naiptea a tot sfalul nostru, Neculaiu Paiul, gine- 
rele Trofanii, f'ktii lui Beştelic, nepoata lui Mihori, 
din saal din Armeneşti, ce sânt pe Şacovat in ţi- 
tul Vasluiului cu semântţiile femei lui, anume cu 

Ignat şi Gheorghiţă calugarul şi Pavel şi Tănase şi 

Şlefan, nepot lui Gansca şi cu Zola, toți nepoli şi 

strânepoli lui Mihoci ..... zicând Neculaiu Paiul, 

cum şi el are parte de ocină în saat în Armeneşti 

de pe sorăsa Trofana. lară aceşti oameni ce seriu 

mai sus săminţiile şi razaşii lui au fost dând samă 

cum Trofana, soacra lui Neculai Paiul, nare parte 

în Armeneşţi cu dânşii împreună, însă numai cu 

gurile lor grâind iară nici un dres nici 0 scrisoare 

nau avut să scoaţa sa arate în potriva lui ca sal 

lipsască de moşie. Deci domuia mia am socotit şi am 

giudecat ca sa jure ei acei razăşi toti cum Trofanu, 

soacra lui Neculai Paiul, nare muşie cu dânşii în 

Armeneşti şi giurând ei să lipsască Neculai din 

moşie de la Armenești, iar de nar giura să fii şi 
Niculai Paiul parlaş cu dânşii la moșie şi am pus 

pe boiarinul noslru Golae vornicul de poarlăa ca 

săi duca la sfânta besiarica saşi dia credința. deci 

ei nau vrut sa gure ce lau primit părlaş si frate 

la moşie pentru aceia domnia miă cu tot sfatul 

nostru. am dal pe acei răzăşi râmași ce serim mai 

sus și dam și îutarim lui Neculai Paiul pe acea 

parte de ocina din saal din Armeneşti cât se va 

veni parte de pe soacrăsa Trotana fala lui Beștelic 

ca sai fie dereapta ocină şi moșie lui ŞI feciorilor lui 

şi nepoților şi stranepoților şi a toată semâutia ce 
va alege din dânsul în veci neclătila şi neruşuita.



— 48 — 

pici dănâoară, și aciastăa pâră să nu să mai pâ- 
rască. „toe pişem pe cât or alege oameni buni cu 
sufletele sale că iaste parlia soacrăsa. pe atâta să lie“. 

| u ias leat 7200 luni 17. : 
Tudosa Dubau vel logofat iscal, Dumitraşeo 

uiicar. 
acta Valeriu Hulubei, laşi. Surete V, 960. 

XL. 
, 7201 Noembrie 6. Iaşi.— Costantin: Vodă dă carte la mâna lui Dima bacalul din laşi să stăpânească 100 pământuri, din care 53 din Armeneşti şi 47 din Oiăşei după hotarnica lui Bleble vornic de poartă, 

Iw Costanlin voevoda. bojiiu milostiiu  gospo- „dar zemli Moldavscoi. datam cartea domniei mele 
Dimai băcalului spre aceia să fie volnie cu cartea domriei mele a opri şi a ține a lui drepte orini şi moşii ce are 100 de pământuri la sat la Olaşei şi la sat la Armenești ce sant în tinutul Vasluiului 
53 pământuri, ce sânt din Arwmeneştii şi 47 pămân- turr ce săutu de la Olaşei care să face la amândovb să- liștile acea sută de pământuri ce are el acea moşie cumpărături de pre socrul lui Ghiorghie negutatorul, dreptu aceia să aiba aşi ţinea toale părţile lui din O- lăşei şi din Armineştii precum au ales boeriul nostru Bleble vornicul de poarta carele au fost hotarnic la acele silişti cum au ales cu oameni buni megieși de prin pregiur şi răzeşi ce sau tâmplat la ucel ho- tarât, cate mărturie ce neau arătaţ să aibă. aşi line înlraceli moşii din vatra salului si din câmpu şi din trape şi din pădure și din fânate și din pveni şi din lot iocul cu tot vinitul ce sar “afla să aiba a „tine Dima băcalul prin zapis ce au avul de niau ce că du e ate ll re Stan Bra au „ud ȘI Zemnie pre locul şi pre hotarul fâr voia Dimâi, deci sa aiba a le stri 
poate acele ce or hi pre hotarul Dimai în Olaşei și meneşiii și să aiba a lua şi dea zece de pre aceste locuri a lui de la unii ca acea ce or fi Ma
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cut bucate şior fi linut pe locul Dimai în Armineștii 

şi în Olaşei di 4 ani ce nau luat sau fost să ia. Deri 

să aibă a lua din toaie ce or hi aflat pe moşia Di- 

măi şi nimene sa naibă ai opri peste cartea dom- 

nici mele. aceasta scriem. 
u las leat 7201 Noemb. 6. 

vel log. ucil. - 

acta Valeriu Hulubei. Surete V, 377. Pecete dom- 

neaseă în luş roş. 

XLI. 
7201 Ghenar 16. Iaşi.—Zapis de danie prin care Palaghia fata 

lui C. Petriman dă danie lui Pavăl Ciocârlan vei paharnic 6 pămân- 

-Vuri din Nedeeni la (ârligălura, iar pe alte 6 pământuri a ]uat 5 lei. 

Adeca eu Palaghia fata lui Costantin Petriman 

din Nedeiani diupreună cu sotul mieu Badiul şi cu 

ficiorii miei Donici şi cu Kirică. scriem şi mârturi- 

sim cu acestu adevărat zapis al nostru cum să să 

ştie că noi de nime salii nici asuprili ce dea noa- 

stră buna voe din doaăsprezece pământuri ce am la 

"sat la Nedeani la fiuulul Cârligaturii carermi iaste 

de pe tatamieu Pelriman şeasă pământuri am dat 

dumisali lui Paval Ciocârlau vel paharnic şi giupâ- 

mesei dumisali Mariei, iar pe şeasă pămâuluri miau 

dat dumuialor 15 iei bătuţi pre câl sar. alege par- 

tea mea pe uceste 19 pămâututri din vatra salului 

şi din câmpu şi din farivă şi din fânaţ şi dia pa- 

dure cu loc de prisacă și din vad ci moară din hă- 

leşteul şi din tot locul cu tot venilul pre cât sar a- 

lege partea mea. am dat danie şam vândut dumi- 

lovsale precum şi mai sus scriem să hie damilor- 

sali dreapta ocină şi moşie în veci şi- cuconilor ŞI 

nepoților şi stranepoţilor şi de pe zapisul nostru 

saşi faca dumnealor şi dres domuescu, însă dintru 

ficiorii miei sau din nepoţii sau dintrallă sămiulie, 

care sar scula să slrice dania mea acela să fie a- 

furisit şi traclet şi prodlet şi blastamat de teci sute 

opisprece oteţi ce au fost la Nichee și de toate să-
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boarele a sfinţilor parinţi. şi acest zapis lam facut 
denainlea duimnilorsale boiarilor celor mari şi mici 
şi a oameni de (ară care mai os or iseali ŞI noi 
petru credinta mai gos neam pus degetele sa sa 
crează şi eu Neculai Cerchez diiacul am scris za- 
pisul. Leat 7201 Ghenar 18. 

+ Gheorghita, + Lupul răzăş var sau, T Pala- 
ghiia, + Badiul, Gavril Gheţul, az Pantelei iscal, Ste- 
fan Silion biv vel clucer, Alexandru Chiriţa _iscal, 
Dumiltraşco baş ceauş mam tâmplat, Ion Botezu iscal, 
Vasile Mateeșescul vornie portii, az "Toader Bujo- ranul vornie de poarta iscal, az lonița Pisoskie is- cal, az Gh. Bleblea vornic iscal, Gavril Braescul biv vel stolnic mam tâmplat, Andrei ficiorul lui Ar- senie de Cucuteni ceau fosl căpitan, Andrei biv vor- nic iscal, az Buta vornic glotnii (I. p.) 

acta St. A. Negruti laşi. Surete V, 268. 

XLII. 
7201 Febr 25. Iaşi. —Zapis de vânzare, prin care Ghueorghe al Sofroniei vinde, lui Paval Cincârlan vel paharnic și jupâuesei sale Maria cu 13 lei partea lor diu Nedeiani, . 

_Adeeă eu Gheorghe feciorul Sofroniei şi cu fe- Meila tinea Alexandra din sat din Nedeiani scriem ŞI mărlurisim cu acest adevarat zapis al nostru cum să să ştie, ci noi de nime siliţi nici asupriţi ci de a „noastra bună voe am vândut a noastră "dreapta ocină şi moşie din sat din Nedeiani ce sânt lângă ținutul Carligaturei, ce să va aieage partea mâne- 
ului şi din câmpu şi din de Bala lau: ad de moară şi cu loc e eșteu şi din padure cu loc de prisacă şi din tot locul cu tot vinitul aceasta am vândut noi du- misale lui Pavel Ciocârlan vel paharnic şi jupaneasei dumisale Maria drept trei spre zece lei bani gata în- Şu mânule noastre pentraceia ca sai hie dumilorsale reaplă Ocivă şi moşie în veaci dumilorsale si cuco- bilor dumilorsale şi nepoților, şi de pe zapisul nostru
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ca să aibă dumnialor ași face dires domuescu şi 

acesta zapis sau facut dinaintea dumilorsali boiarilor 

celor mari şi a oameni buni de țara. care toţi mai 

&os au iscalit şi noi pentru credință mai %os niam 

pus degetul în loc de iscalitură ca să hie de bună 

crediulă și eu Gheorghe diacul de câmara am scris 

zăpisul. u las leat 720| Febr. 25. 

+ Gheorghe, + Alexandru, az Patraşeo, lura- 

şco iscel, az Stefan Silion ve] clucer iscal, Ionașco 

armaş iscal. 
In dos: „3 lei am dat fara câli sau dat înainte, 

2 merțe grâu tij miau dat câte 8 parale.“ 

acta St. A. Negruţi. Surete V, î6. 

XLIII. 

7201 Iuli 16.— Zapis de danie priu care Lascar Malcoci dă da- 

mie lui Andrei Cujbă un loc de prisacă în săcătură la izvor, pe lo- 

cul Mălăeştilor la Fălciu. 

Adica eu Liescar fratelie lui Malcot scriu. şi 

maărturisăscu cu acistu adivarat zapis al meu pre- 

cum am dat dumisali lui Andreiu Cujbă un loc de 

prisaca în săcatura la izvor şi să aiba aşi faci şi 

curătura di pomi înpregiurul prisâci ca să fie lui 

diriapta ocina şi moşie şi noi pomană în veci ne- 

clâtită și acistu loc iaste din locul Malaeștilor în sus 

lar cine sa ar ispili din nepotii mei sau fie cini din 

oamenii mei sar ispiti să fie acel afurisit şi treclet 

Și proclet şi anaftema şi afurisit di 318 oteți şi a- 

cestu zapis lam facut dinaintea dumisali lui Stefan 

sân Lucai şi dinaintea lui lurașco şi Vasilie P!eşa şi 

Arsâni căpitan şi loan Morarul şi eu Popa Lupaşco 

ot Bariboș am scris zapisul să s știe. | 

let 1201 Iulie î6 doi. 

1 luraşco, ţ lon morar, az Stefan Luca. 

acta Gr. C. Buţureanv. Surete V, 250. Malăeștii şi 

'Bârboşii sate din Fălciu, în apropiere. 

Surele şi Izvoade VII.
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XLIV. 

7202 Mari 25 Procelnici.— Zapis de vânzare priu care Simeon: 
şi ai lui ficiorii Antoniei vind lui Pavăl Ciocârlan vel pah. şi jupâ-- 
nesei sale. Maria cu 18 lei bătuţi partea lor din Nedeiani, 

Adecă eu Simon. şi cu femeia me şi cu fecio-. 
rii mei şi cu ginerele mieu Vasile şi cu nepotii miei 
Miera și Sirghie feciorii lui Costantin Cotan, ce sân- 
tem toţi feciorii Antonii fetei Ruxandei din sat din: 
Nediiani seriem şi marturisim cu acestu adevaralu: 
zapis al nostru precum noi de hună voie noastra 
„niam învoit cu toţii și niam vorovit ŞI am vândut 
dumisali lui Pavel Ciocârlan ce au fostu paharnie 
mare şi Supânesei dumisali Marii, parle noastră «le 
moşie din sat din Nedeiani ce iaste în tinutul Câr- 
ligăturei care moşie îmbla pe Sumâtate de sal, pe 
trii batrâni dintrun batrân a patra parle ce iasle 
partea noastră din vatra satului cu loc de hălașteu 
şi din țarină şi div fânaţ şi cu loc de prisacă ce 
aste în Cameşe şi cu tot locui cu tot venitul din- 
trun batrân cei al nostru a patra parte. Aceasta: 
am vândut noi dumisali paharnicului Şi  &upânesei 
dumizali Mariei, drept optsprezece lei bătuţi şi dumnealor niau facut plata deplin în mânule: 
noastre. deci ca să fie duwmilorsale dreapta ocină. ȘI moşie in veci; iar altul nime ca să nu sa mai amestice la nimic. pentru caci că noi căndu neam 
invoit de am vândut dumisali iam întrebat. pe toti: 
răzăşii şi Dimene nau vrut să cumperia, Deci ca sa aibă duninialui aşi face dres domnesc pre zapi: sul nostru şi la acest adevaral zapis sau tâmplat 
lo a Dual megieşi și boeri anume : dnmnialui Şi- 
vatafal dumisali | eu și Andrei Silion şi Gheţaw 
celnici şi Pante gaae ului Dubau si Popa de Pro- 

și Touder Drughie de Date acele si Ion de acolo şi Pascal Drug si alt dJeni și Ganea de Nedeiani 
4 mMegiiași dinpregur, care saw
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iscalit mai &os și noi niam pus degetele ca să fie 

de mare credința şi cu lon am scris „zapisul cu în- 

vățalura lor, 
U Procelnici leat 7902 Mart 25. 

+ Simion, + Miron sin Cotan, + Sirghie tij, 

+ Vasile zelSimion, + Gavril Ghetau, vatav banului 

Dubău, Sletan Silion biv vel clucer iscal, Stefan Silion 

biv vel clucer is-al, ierei Simion, ierei popa Trohiu 

ot Procelnici, az Toader sin Drug iscal, az Andrei 

Silion iscal. + Pascal, 

acta St. A. Negruţi. Surele V, 306. 

XLV. 

„7208 Ghenar 3, Roman.—Zipis de vânzire prin care Dochiţa 

vinde cu 9 lei cu Paval Ciocârlau paharnic partea să din Nedeiani ot 

Cârligătura, 
- 

Adecă eu Dochiţa futa Aniţei vepoată Roxun- 

dei femeia Stratului dir Nedeiani din ținutul 

Cârligăturei scriu şi mârlurisescu cv cest adevărat 7a- 

pis al meu de nime sililă nici asuprită ci DUuMal de 

a me bună voce, am vândut a me dreaptă ocină Şi 

moşie ce am avut de la parinti din sat din Nede- 

eni de la ţinutul Cârligălurei  d0u0 părti diutrun 

bătrân parte Dochilei, şi a surorei sale Sofroni 

fara paste lui Gheorghie frăţinimeu, în cari au îM- 

blat acest bătrân pe giumâtate cu Ganea giumătate 

de batrân am tinut noi şi giwunaătate Gunea. deci 

dintraceastă giumâtate de batrân parle me re au 

îmblat pe tii fraţi am vândut eu Dochiţa cu 

doi fraţi duwmisale lui Paval Ciocârlan ciau fust vel 

păharnic drept noao lei ca sai fie dumisale driaptă 

ocină și moşe în veci însă cu tot venitul locului 

ce iar hi cu pomet şi cu loc de iazuri, de Mor ŞI 

alle venituri cu toate ce iar hi am vândut du- 

misale precum am zis mai Sus denaiule dumisali 

Caraiman vâtavului şi a camăraşului Lon lzmană ŞI 

a Hancului Stegarului Şi a dumisale lui Stefan siub



hagi Panaite şi a altor oameni buni cari sau isca: 
lit şi şau pus degetele mai gios şi cu pentru ere- 
dința însumi am pus degetul ca sa sa ştie. 

U Roman let 7203 Ghenar 7. 
+ Dochiţa fata Aniţei ot Nedeiani, Hancul! sus 

Pascal Stegar, az Stefan Gane iscal. 
acta St. A. Negruţi. Surete V, 583. 

XLVI. 
7205 August 6. Rădueşti.—Zapis de mărturie de la Donosie că- 

lugărul şi alţii pentru „moşia Radueştii pe Stemnie că este a lul 
Milhoei, 

Adec noi Donosie calugarul ot Radueşti şi 
Toader calugarul ot Albeşti şi Galerie calugarul ot 
tam şi “Toma ot tam, şi Apostol Vrabie ot lam şi 
Ariton ot Petreşti şi alti oameni din pregiur cari 
mai gos neam iscalit şi neam pus pecetile mărtu- risim şi facem ştire cu scrisoare a Dousră pen- tru Sumatate de sat de Radueşti, care iaste pe Stemnic la ţinutul Vasluiului noi așa ştim cu sufle- tele voaslre şi maărturisim cum acea moşie cei mai sus iaste driaptă a lui Mihoci şi noi ştim cu suile- tele noastre cum Mihoci nau vândut nici dat danie nimaărui nici Mihoci nici Mihocioae în urmă lui Mi- hoci, Dici au vândul nici au dat nimărui, că Miho- cloae au murit aici între noi şi noi şlim cum nau Vândut nimaărui nici au dat nimârui nici au dat da- nie... (iară) ficiorii popei sa acolisescu far isprav de nepoți lui Mihoei. deci noi acești oameni mai sus Seriem așa ştim şi mărturisiin cu sufletele noastre precum luste aceasta dreaptă şi nerusăilă a nepo- ilor lui Mihoci, şi spre mai mare credința niam iscâlit şi niam pus peceţile să s stie. ” 

(|, p.) Toader calaaeati Jeat 1205 Ave. 6. (. p) Toma Apostol Vi bi e Donosie calugar, dronaki de Petre si ma ra ie, Galerie câlugăr, An- acta | Negre 0, ar ur, Vartan ot Albeşti martur. 
» Oneşti, Vaslui. Surete V, ii05a.
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XLVII. 

7206 Ghena» d. Iaşi.—Cartea lui Antioh Costantin Vodă că- 

tră Pavăl Ciocârlan vel puh. să sorocească la divan pe răzeşul său 

Ganea pentru moşie lu Nedeiani ot Cârligătura. 

„w Antioh Costantin voevoda.  bojiiu- mi- 

lostiiu gospodar zemli Moldavscoi. Datam cartea 

domniei meale cinstit şi credincios boiarului nostru 

Dumisali lui Paval Ciocârlan vel paharnic, să hie 

volnic cu cartea domniei meale, a chema şi a so- 

roci, pe un răzăș a dumisali ci are moșie la Nede- 

iani să vie săşi aduca uricele și toate dresaăli ci va 

fi având pre Nedeiani, anume Ganea. pentru caci 

dumnialui deade saamă cau cumpărat câteva parți 

de ocin întracel sat de la alţi răzăşi și sa vie şi 

tăzăşii aceia vanzatori di faţa sa li să A saama 

ciau vândut și ce au moşie. căci dumnialui au mers 

la hotarât săşi aleagă acel cumpărat, şi Ganea nui 

da moşie pe cum au cumpârat. dar numai cu totii 

să vie sa li sa ia saama, ca ne viind, biue să știe 

că om trimete om domnesc dei vor aduce cu ciu- 

hote. aceasta scriem. 

U las leat 1206 Ghenar 4. 

vel logofat. 

acta St. A. Negruţi. Iaşi. Surete V, 600. 

XUVIII. 

„7207 Sept. 1.—Carte de marturie a lui Dabija Scarlet vel elu- 

ter şi Gh. Apostol biv sărdar pentru alegerea unui bătrân din Băi-- 

ceui ot Tutova a mănăstirei Nicoriţa din Iaşi. 

„Dabija Scarlet vel clucer, i Gheorghie Apostol 

biv sardar, facem ştire tuturor cui se cade a ști, 

precum cau venit sfinţia sa părintele egumenul 

Meletie de la sfânta mânăstire de la Nicorita, din 

targul din Eşi, unde iaste hramul a slavitului mu-:



cenie Ioan Novie. en cinstită carte măriei sale lui 
Vodă. scriind la noi ca sâi alegem o parte de ocină 
din satu din Baâiceni. ci iasti în ținutul Tutovii, pe 
valea Măscureilor, care moşie uu fost dreapta danii 
sfintii manastiri, de la Nicoriţa hatmanul, iar lui ia fost 
cumpărâtură, de la Trifan feciorul lui Mânzat din 
Sarbi, din- ținutul Covurluiului, şi de la Zatitu fe- 
ciorul Zbiarii, ot Vludnicu, precum au arătat sfinţia 
sa egumenul şi uricul de întărituri pe această 
moşie, de la raposalul Miron Barnovski Voevod, 
deci noi am strâns oameni buni şi bătrâni şi râzăşi, 
dintracela sat, din Baiceni, şi iam înlrebat de rân- 
dul acelui loc, cum se împarti şi câţi bă'râni santu 
intracel sat. deci răzașii anume Zaharie, câlugarul 
feciorul Bugăi, cărue este numele de călugărie, şi 
Chiriac beţivul, şi alți razași de acolea, au dat 
samă înaintea noastră, precum acel sat Baiceni să 
imparti în trii parți, adica sânt tii batrâni în tot 
locul, anume batrânul Neniţii, şi batrânul lui Far- 
buțe și balrânul Baiceanului cu Cepoeşlii, şi iarăşi 
întrebalam pe acești razași, ce sunt pomeniti mai 
sus, pentru acei vânzători, ce au vândut moşiia lui 
Nicoriţă hatmanul din ce batrâni sântu, şi aceşti râ- 
zăş aşa au dat samă înaintea noastra precum acei 
vânzători au vântul lui Nicorita hatinanul, anumi 
Lritan. fecior lui Mânzat, din Sârbi, şi Zătit feciorul 
Zbierii ot Vladnicu sant de batrânul lui Baiceanul 
impreună şi cu Cepoeştii, şi mai ales au adiverit 
dintrun Ispisoc ce au avut pară de fata la răposa- 
tul Gheorghie Ștefan Voevod, călugării de la sfanta 

cu Gri i atit feciorul Zbierii ot Vladoicu 
Ş te vigore Cepoiu, ȘI cu toţi fraţii lui Cepoi, pia de la aie iu Sat diu Baiceni, şi au dat 
şi pe Zalit sia Zi be ri anu, feciorul lui Mânzal, 

irații lui Cepoi ca a RA pe Grigore Cepoi, cu toți L a Să nu mai aiba a să acolisi de
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acea moşie, şi să aibă calugarii aşi tinea şi aşi 

stâpâni, din trei bătrâni, uu bătrân, adică a treia 

parte din sat, peutru aceia dar şi noi vazând ispi- 

socul de giudecata de la răposatul Gheorghie Ste- 

fan voevod. adiverit feciorul lui Mânzat şi Zatit fe- 

ciorul lui Zbierea şi Grigorie Cepoi cu fraţii lui pe 

acest batrân a lui Baiceanu, cari este a treia parte 

de sat, ci sau venit treisprezece pământuri, şi șaşe- 

sprezece paşi în frunte, pământul 24 paşi, pasul de 

6 palme, lam ales din tot hotarul, cu tot venitul, 

ca să aibă al stapâni şi al ţine calugării, de la 

Sfânla manastire de la Nicorită, pe uric de întări- 

tură ce au de la răposatul Miron Barnovschi voe- 

vod şi pe ispisoe, ce au de giudecată, de la răpo- 
satul Stefan voevod. şi pentru credință am iscaâlit 

ŞI: noi, și razăşii am pus degilele 1201 Sept. 1. 

+ Dabija Scarlet vel clucer, f Ghiorghie A- 

postol biv sardar, + Vasile Enachi vel stolnic, Za- 

haria călugar răzeş martur, Kiriac betivul. răzeş 

marlur, 

acla preut lon Antonovici, Bărlad. Sucete V, 912. 

'Copia scoasă în 1812 lunie 4 de Cost. Leondari sulger. 

Un pământ ni e dat că are în frunte 24 paşi, un 

pas de 6 palme, adică 40 m. latul în frunte; iar un bătrân 

în Băiceni, a lreia parte» din sat, venia 13 pământuri în 

frunte, adică 520 m. latul, sau tot satul 1360 m. deci era 

moşie mică, 

XLLX. 

„7201 Noembue.—Zapis de vâuzare prin care Dima a Simiei, 

vinde moşului său Sava cu 10 lei 2 poguane de vie. 

„Adica eu Dima ficiorul Simiei nepotul lui Via- 

sie aprodul scriu şi marturisăscu cu această al mien 

zapis sa fie de mare credință la mâna moşului Sarii 

Şi a ficiorilor lui câţi Dumnezeu îi va da. cum Să 

se şlie că iam vânlut 2 pogoane de vie părăsile 

care miiau rămas de la tala micu Sima, însă po:



goanele şi cu liveade Ja vale cu pomi câl se va a- 
leage şi cu merii dev fundala. iar cât sa va aleage 
parteă' mea. şi am vândut dereptu bani gata lei 
10 și cându sau facut aceasta toemală întâmplatusa 
de au fostu şi mărturii preoţi și oameni buni, carii 
îşi vor pune mai jos iscăliturile. şi eu Dima pen- 
tru mai adevărată credința miam pus mai jos dea: 
getul ca să s crează şi am scris eu Popa Şaârban 
ot Batişteni cu zisa Dimii. 

leat 72071 Noembre. 
Eu Pătraşco mărturie, eu Marin Simii mărturie, 

eu Iordachi Opaţă mărturie, Eu Dima. 

acta P. Ciorăneanu. Bucureşti. Surete V, 1093 a. 

L. 

7207 Noembrie 28. Iaşi.—Zupis de vânzare prin care Toader 
al Măricăi vinde eu îV lei partea sa din Nedeiani lui Paval Ciocâr- 
lan vel paharnic şi jupânesei sale Mărica. 

Adeca eu Toader, feciorul Marieai, nepotul Da- 
gâții din sat din Nedeiani ţinutul Cârligăturii, scriu 
ŞI mărlurisăscu cu aceastu zapis al micu, cum eu 
de nime silit, nici asuprit, ci de a mea buna voe, 
am vândut a mea dreaptă ocina şi moșie din sat 
din Nedeiani din partea moșului mieu Dagatii din 
partea maicâmea Marişkii dumisale Pavaj Ciocar- 
lan, paharvicul cel mare ŞI giupăuesii dumisali Ma- 
riei. drepl zece lei baluţi şi miau dat banii toți de- 
plin în mânule meale şi am dat partea mea câtă 
să va alege din vatra satului. și din câmp şi din 
padure şi dinlrapa cu tot vinilul. ca sai hie dumi- 
sale şi giupânesei dumisale, dreapta ocină şi moşie 
în veci şi eu am întrebat pe oamenii mei, ca să 
cumpere a me ocină şi nu sau gasit nime, ci o am 
vândut dumisaale şi la aceasta tocimeala şi vânzare 
au tast dumnealui Ghețau din Procelnici, si lon de 
acolo, şi Pascal din Dajeani. şi lon sluga dumisale-
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logofatului al treile şi a dumnealor Pilat şi Rol- 

niţa și Bulă, vornicii de poartă şi multi oameni 

buni; şi pentru credința niam pus degetul și dum. 

nealor aceşti wmarturi sau iscălit; şi eu Toader U- 

ricariul am seris zapisul. | 

u las 1207 Noembre 28. 

+ Toader sân Maăricăi, Gavril Ghetău, vâtav, 

Buta vornic, az Vasile Rojuiţă vornic iscal, az Şle- 

fan Pilat vornie iseal, martur, + joan Seiman ot 

Nedeiani. | | 

acla SI. A. Negruţi. Surele V, 394. 

LI. 

„7208 Iulie 13, Iaşi. (regeste).—-Ca:tea de mărturie a, veliților 

boeri pentru alegerea locului dăruit de Vodă lui Maesut uşiariul diu 

hotarul târgului Hârlăului. : 

Carte de mărturie de la boerii țarii din acea 

vreme câtră Maesut ușiarul arătând şi încredințând 

mărturia hotarnică a lui Alexandru Crupenschi jic- 

dicer şi a lui Dumitrache Parcalabul de Târgu- 

Frumos și a lui Gaviil Leca postelni: și Ursul păr- 

calab de Stefaneşti şi allor megiaşi de prinprejur ŞI 

târgoveţi, care au hotărât o bucată de loc din bo- 

larul târgului din Deleni în gios 6U pamânturi şi 

pământurile de 30 paşi din hotarul Delenilor în 

gios cuprinzând semnele locului, între locul ee au 

mai rămas târgului şi între Macsul întocmai din 

cuprinderea ispisocului lui Antioh Vodă, iar despre 

Deleni nimica nu zice nici ou arătă semnele. 

acta Spiridon Irimescu. Surt te V, 138. , - 

Alex. Crupenski jic. e ficicrul lui Andronachi Cru- 

penski biz vel uşiar si al Mariei fata lui Dumitru s'o'nic: 

are de frale pe fimus si Vasile şi de surori pe Anila Aslan 

şi pe Axinia (V. Surete V, 7]). 
Surele şi Izvonad» VII 

!  
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Li. 
7208 Iulie 14. Iaşi:—Antioh Costantin Vodă dărueşte lui Mas- cut vel uşiar o bucată din hotarul «Târgului Hârlăului. Se dau hotaraăle. 

Facem ştire cu această carte a domnii mele 
cătră al nostru credineios boiar dumnealui Maesuit 
vel: ușiar care slujind altor domni ce au fost mai 
inainte de noi cu dreptate şi acum slujind şi dom: 
nii mele şi țării, domnia mea am socotit penlru a lui driaplaă şi cu credință slujbă şi imam milostivit 
dintru a noastră osebită milă şi lam miluii și iam dat danie o bucata de loc din hotarul dom: nesc al Târgului Hârlăului care bucală de loc, dupa porunca domnii mele au mers boerii noştii Alexan- dru Crupenschi biv vel jicnicer şi Dumitrachi parca: labul de Târgul Frumos şi Gavril Leca postelnic și Ursul părealabul de Slefaneşii de au hotărât Și au slâlpit înpreuua cu alți boeri şi megiaşi de prin- pregiur acelui loc și cu cine sânt orăşiani din Hâr- lău și aşa au luat aceasta hucata de loc den sus de târg dinspre Deleni de la hotarul Delenilor in gios Şasezeci pământuri în frunte câle de treizeci paşi pământul și au venit acele Şasezeci pământuri pănă aproape de câmpul siliştei lârgului den sus şi sau pus slâlpu în zarea dialului  Hârlaulni din sus și acele Şasezeci pămâuturi în frunte mergu dealuugu hotaralui catră răsărit pănă în zarea dialului despre coada heleşteului Strâmbului. şi Sau pus slâlpu în capu Netedului din gios in dambul vaii Negrei, al treilea stalpu Sau pus peste heleşteul Strâmbului la capul iazului în dial din gios de drumul cel mare ȘI de acolo in gios, al patrulea stalpu sau pus în dialul din glosul ezerului celui mare şi de acolo cerule ea până Aşi în muchea dialului în dosul 
al cincilea sta] > lin su “île o moviliţă abea drumul cel mare car erae, acea movilița langă : are merge pe la Petroşiţa, şi de
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la acel stâlpu la vale până în matca vâii Modruzu- 
lui, că pe acolo umblă acel hotar din vechiu, iar 
în pădure precum merge acea hliză ce sau ales 
trece: peste văile Hârlăului pănă în apa Bahluiului 
şi acolo în pădure pe şesul Bahluiului din niște po: 
eni ce sunt domneşti, dintro poiană mare ce este 

div gios care să împreună cu hliza aceasta (loc gol) 

a boeriului nostru ce scrie mai sus însă să șlie 

că porunea domniei mele uu fost să li sâ dee o 

sută pămâuturi în frunte. mergând acolo la hotă- 

rât sau aflat hotarul târgului strâmtu puţin. au pri- 

mit singur boeriul nostru Maesut uşiarul şi au lual 

mai putin şasezeci pămâuluri în frunte precum serie 

mai sus, pentru aceia domnia mea iam dat (loc gol) 

cu vad de moară în Bahluiu care impreună cu hliza 

aceasta ce i sau slâlpit şi codru peste Bahlui cât 

cuprinde acea hliză pănă în hotarele ce vin despre 

răsărit. Deci precum serie mai sus acea bucată de 

loc şi giumătate de poiană cea mare cu lot veni: 

tul ce ar fi pe acel hotar ca să fie de la domnia 

mea boeriului nostru credinerosului Maesut vel uşiar 

miluire şi danie lui şi liciorilor lui șia toată seminția 

dumisale ti veci şi după a noastră viață şi dom: 

vie pe cine va alege Dumnezeu din copii uoşi sau 

dintralta semiuţie sa fie domn în tara noastră a 

Moldovei poftim să nu stire a noastră danie şi 

miluire pre cât nici noi nu stricăm daniile şi milu- 

inţele allor domni ce au fost măi înaintea de 

noi, ce mai tare să dea şi șă întăriască. 

_u Las leat 7208 Iulie 14. 

lo Antioh Costantin Voevod: 

acta Spiridon himescu, copie. Surete V, 732. Suretul 

e scos în 1803 Iulie 14 şi poslăduit de mitropolitul Ve- 

piamin Costachi şi Balş vornie. a
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Lil. 

7209 Iuuie 26. Iaşi.—Sinetul lui Cantacuzino Vasile vel vornic 
pentru 80 lei repuraţia mănăslirei Răşea. 

Opt zări lei am luat di la dumoialui Barcă de 
visterie pe moșia mănăstirei Râşcai annme Chiliia 
și sau cheltuit aceşti bani pe şindili şi pre cue de 
treaba mănastirei dinaintea şi a sfinliei sale părin: 
telui Sava mitropolitul pentru eredința am făcut di 
la noi această scrisoare iscalită ca sa sa ştie. 

u las leat 7209 lunie 95. 
az Vasile vel vornic. 
acta SI. A. Negruţi, Iaşi. Surete V, 630. Moşia Chilia 

face parte din trupul Voineştilor, laşi. 

LIV. 
7209 Julie 7. laşi.— Zupis de vânzare prin care Serafim egu- menul Răscăi vinde cu 80 lei moşia Matăşenii fară răzeşi lui Stefan Bârcă de visterie penlru multe nevoi ce hu căzut asupra mănăslirei. 
Adecă eu Sărafim egumenul şi cu lol săborul 

de la svânta mănăstire Raăşea, facem şlire cu a- 
cestu adevărutu zapis al nostru, pentru o moșie a: nume Mataşenii cii zicu Kilia hotar întreg fara ră- zăşi şi stâlpil de la tinutul Cârligăturii cu  fânațu 
cu pomelţi şi cu tot vinitul locului, care moşie este între hotarul Voineștilor și între hotarul Vacoteşti- lor cum fiindu. svânta manastire prădală și arsă şi ne având de nicăirea nici ajuloru marsam ŞI iam luat blagoslovenie de la sfinția sa chir Sava mitro- politul şi voe de la dumnealor clitori, sfinlei maă- năstini şi am vândut acea moşie dumisale lui Stefan Barcă de visterie şi giupăneasăi dumisale Saftei drept opt zăci de lei batuli şi dumnialui neau făculu plată deplin întru mânule noastre bani gata. Care bani sau cheltuit la acoperemântul slinlei biserici. Pen- tru aceia sau facut dumisale dreapta ocină şi cum- părâtură şi Siupâneasăi dumisale şi a toata semin- ee tisa donat CR, și ia lit și noi și LE A su, ȘI pentru credinţa am Iscă- ȘI Slinua sa mitropolitul ȘI dumnealor cti-
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lorii. iară cine sar ispiti a strica această tocmeală. 

ori din egumeni ori din saborul mânăstirii, ori din 

ctitori, ori din megiaşi. unii ca aceia să fie blăsla- 

tămați de domnul Dumnezeu şi maica sfinţii sale 

și de 318 sfinti parinţi ceau fost adunaţi în Nikeia 
şişsaiba parle cu treclelul Arie în veri. 

u las leat 7209 Iuli 9. 

I. p. mănăslirei Răşea. Seralim egumen Râșca, 

Vasile Cantacuzino vel vornic, Vasile Coslaki vel 

vornic martur. o. 
Cu socoteala noastră sau vândut pentru sfânta 

mănăslire, Ilie Cantacuzino biv vel comis. 

Al. Balş cu socoteala noastră sau vândut pen- 

tru sânla mănăstire. 
Az Stefan Stamati biv vatag iscal. 

acla St. A. Negruţi. Surete V, 610. 

LV. 

7209 Iulie 16. Iaşi.- Costandin Duca Vodă dă şi întăreşte lui 

Stefan Barcă de visterie cumpărăturile sale din Maătăşeai (Chilia), cu 

80 lei, de lu egumenul de Răşea care a fost vândut'o pentru lipsurile 

mănăstirei, 

Hw Costantin Duca Voevoda. b. m. 8. Z.: M. 

adecă au venit înaintia domnii miale | şi a tuturor 

a lor noştri boiari mari și mici. sluga noastră Şte- 

fan Barca de visterie, şi ne au arătat i un zapis. 

încredințat de la rugătorul nostru. Sărafim egume: 

nul şi de la lot săborul de la | svnta mostire de 

la Rasca. scriind şi mărturisind întracel zapis. pen- 

tru o mosie anume | Matăşiani cei zic siliia la i 

nutul Cârligaturii hotar înlreg făr răziaşi SI stalpi 

cu fănate | şi cu pometi. şi cu tot vipitul locu ui. 

care moşie iaste între hotarul Voineştilor. ŞI între 

hotarul | Vacotestilor. cum fiind svuta mastire pră- 

data şi arsa şi neavănd de necăiurea nice wo] a- 

&utor. mârsau Sărafim egumenul. ȘI au luat p gos: 

venie de Ja svntţiia sa părintele ŞI rugătoriul ! n
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stru Kir Sava Mitropolitul. şi voe de la ctitorii a- 
cei svnte mnsliri şi au văndut ata moşie | lui Sie- 
fan Bărcă de visterie şi gupăneasxi sale Sallii. 
drepl optzăci lei bătuţi. făcăndui plată cu | bani 
gala. care bani lu.pud egumenul și cu tot saborul. 
iau cheltuit la acoperemântul svnlii beseariei. | vă- 
zând dară domniia mia de plin plata cu adevarat 
zapis. iscălit de egumenul şi: de călugăraşii | săbo- 
rului şi cu iscălitura părintelui și rugătoriului no- 
stru Sava Mitropolitul şi cu pecetia | svutei wmilro- 
polii şi cu iscaliturile ctitorilor acei svnte mustiri. 
ŞI a altor boiari ce sau tâmplat la ata tocmală de 
au iscălit. şi cu mare blăstam scriind cum nime 
nice Gin egumeni, nici din săborul | manastirii, nici din 
clitori, nici din megiiaşi. să nu sâ ispilească a strica. nici dănăoar atasta toemala | deci şi de la domniia mia liam întărit Slugii noastre lui Stefan Barca de visterie. pe aa ocinx !l anume Matăşiaui 
cei zic Kiliia la ținutul Cărligăturii. tot hotarul cu tot vinitul | precum scriem mai sus. ca săi fie di- reaptă cumpărălură moşie în viaci. in da se ne umişaet (altul să nu se amestece). | 

| u las It. 7209 Iuli 16. 
az loan Buhuș vel log. iscal, Dumitrașco uricar. acta St. A. Negruţi. Surete V. 581. 

| LVI. 
7210 Iulie 9. Jaşi. -Zapis de vauzare prin car jor giga cu dă Îi val Gta, dazăorege rin care To Buiorenu d , pării din a treia parte din jumătatea din sus. 
Adecă eu Ion Bujoranul seriu și mărturisesc cu acest al meu zapis la mâna dumisale lui Ştefan Barcă de visterie şi a giupânesei dumisale "Safta cum de a mea bună voe am vândut a mea dreaptă ocină şi moşie din sat din Turbăteşti de la ținutul Cârligăturei din a treia parte. din giumalate partea din Sus, ciuci părți făr a Şăsea parte din aceasta a reia parte din giumătate de sat ce iaste cumpă- rătură lui Bărea de la Gheorghie, comisul partea soa-
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crăsa Anghelinei maicei lui Vasile Damian, ceau 
fost logofat care aceaslă parte de ocină iaste mie 
despre sorumea Aniţa, ceau linuto Pascal Corlat 
uricarul şi prăpădinda cumnalul meu Corlat câte. 

va bucate şi alla zăstre şi neavându cu ce plini 

datoria surorimeu, au dat şi această parte de ocină, 

împreună cu altele. și neavându cuconi cu sorumea 

Anita, sau vinit în partea mea șaceastă moșie. Deci 

eu am vândut dumilor sale care scriem mai sus, 

cu tol vinitul, drepl=43=—lei bătuţi din câmpu și 

din pădure și cu loc de prisacă, unde sare vini. pe 

această parte. iar haleşteul cel mare ceiaste la să- 

lişte ce vine a şăsea parte am dăruito dumisale 

lui Barca de visterie și jupânesei dumisale acea a 

șăsca parte să fie pomană pentru sufletul părinților 

mei pentru aceia ca să le fie dreaptă ocină şi mo- 

şie în veci. Insă această parte de ocină ce scriem 
mai sus uu fost dăruilă de cumnatul meu Corlat, 

lui Vasile logofătul şi înlrebândune la divan cu 

Gheorghie comisul ginerele lui Vasile lau dat divanul 

rămas și au dato în sama noastră, să ținem, căci 

întai sau fost dat surorimea pentru datorie şi pe 

urmă au fost dăruită lui Vasile logofătul şi la a- 

ceasta sau mai tâmplat boiari de curte şi oameni 

buni, carii mai &os au iscălit să fie de credinţa şi 
eu Savin uricarul am scris. 

u las leat 7210 luli 9. 

Ion Bujoranul isca], C. Pârvul Div şătrar, Mi- 

halache Bantăş iseal, Antiohie biv eluceriu martur, - 

[lie Abăza biv vornie iscal, az lon Berea iscal. Ilie 

Bejan vornic iseal. | 
acta Gh. Ionescu, laşi. Surete V, 1050. 

LVII. 
7210 Aug. 20, Iaşi.—Zapis de vânzare prin care Frătiţa  co- 

mis vinde cu 75 lei lui Stefan Bărca de visterie toată partea lui din 

Turbăteşti, DE 

Adecă eu Gheorghe Frăliţă comis împreună cu 

sotul meu Safta făcutam zapisul nostru la mâna



dumisale lui Stefan Barca di visterie, şi a jupânesei 
dumisale Safta cum noi de bnna voe noastra am 
vândut dumilorsale a noastră dreapta ocină ŞI mMo- 
şie. a patra parte de sat de Turbăteşti de la ţinu- 
tul Cârligaturei şi cu jumatate de sălişte lui Gheor- 
ghe Bârca ce este drept răzaş pe această a palra 
parte, care parte de moşie ne este noao răscumpă- 
rătura dintracest sat tot din partea de gios, ce sau 
răscumpărat părintele vostru Vasile Damian logo- 
fatul di la dumbialui lie Catacozino paharnicul 
fără a patra parte de sat din Turbatești tot dintra- cea de %os şi cu un loe di heleşteu, întregu tam facut cu dumnealui schimbătură mai dinainte; așij- derea am mai vândut dumisale şi din ceia jumătate de sat, a şăsa parle care nee dreaptă ocină di pe Anghelina maica părintelui nostru Vasile logofat, div tot locul cu tot venitul şi div hăleşteul vechiu ce i sa veni aceste parii de ocină leam vândut dumnealor ce scrie mai sus drept 75 lei şi neau facut plata deplin în mânule noastre ca să fie dreapta ocină şi cumpărătură în veci și la aceaslă tocmeală sau prilejit boeri de curte şi alții ce mai gios au iscâlit şi noi pentru mai mari credința am iscalit ŞI am pus pecelia ca să fie de credinţă. 

| | u las leat 7210 Aug. 20. „„ Ghiorghieiiscal, Safta (|. peceţii Gadra), Toader Lomiţa iscal, Stefan Luca, Safla, az Stefan Băreă ot „visterie, az Gavril Leca iscal, az Ghiorghie vornic glotuii iscal, Savin uricarul iscal. | 

Corl; Familia Mâănja şi Co: at au dat o serie de uricari mm seel. al XVII. Pe toli îi găsim băștinași in satele Văcoteşti, Tarbâteşti, Mătăşeni, 
: ei şti Apropierea de laşi d facut ca dintre răzaşii acestor sate să se recruteze dieci e cancelarie și uricari întru cât totacolv găsim mănăstiri ci Dealul Mire şi alte moșii mănăstirești, cari au putut fi p ilej de invăţătură slavonă. !
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LVIL 

„217 Sept. 29 Iași —C. Duca Vodă dă hrisov domnesc cu mare 
legătură și blăstăm, prin care se desființează văcăritul, cum şi” dise- 

tina de stupi pentru ceară și miere, care au fost puse pentru multe 

nevoi şi greutăţi ce s'au fost făcut ţării. 

lo Costantin Duca Voevod. bojiiu milostiiu 

gospodarz zemli Moldavscoi. Facem ştire cu a- 

ceastă carte a domnii miale tuturor lăcuitorilor a- 

cestui pământ a t(a)rei noastră Moldovei pentru o 

socotiala ce sau fost scos de să lua văcărit din 

țară, depre vită ce avea lăcuitorii acestui pământ 

a Moldovei care acel obiceai nau fost obiceaiu 

vechiu ce pe urmă sau fost facut pentru multe ne- 

voi şi greutăţi ț(ă)rei. Acum den mila lui Dumne- 

deu uşurânduse ţara de aceale greale vrându şi 

noi să s strice obiceaile noaa şi să întârim obicea- 

ile vechi după cari au urmat părinţii şi moşii noş- 

tri. Socotitam domniia mea înpreună cu a noştri 

aleaşi pre o svinţii părinți Svintia sa Chivz Misail 

arhiepiscop şi milropolit Sucevei şi Svinţia sa Chir 

Lavrentie Episcopul de Roman şi Svinhia sa Chir 

Ghedeon Episcopul de Radauţi şi Svintia sa Chir 

Varlaam Episcopul de Huş. şi cu toi svatul nostru 

boerii ţărei mari şi mici de acmu înaintea această 

socotial Vacăritul să nu mai hie nici în zilele dom- 

nii miale nici preurma noastră cine ari alege Dum- 

pezeu stăpânitor acestui pământ, iar cine lar mai 

îndemna gândul or diu domni ori din arhierei ori 

din boiari ori dintralţi sveatuici ai domniei să mai 

scoata vacarit să fie legat şi nedezlegat de Domnul 

Dumnedeu a tot tiitoriu care să slăveaşti întru 

svânta Troiță. Tatal. Fiiul. Duhul svânt şi să fie 

blastămat de prea curată maica svintii saal(e) Dom- 

nul nostru Is. Hs. şi de sfântul loan Cârstitel şi 

de 12 sfinți: apostoli următorii Domnului nostru [s. 

Hs. cărora singur svinția sa liau dat puterea după 

cum că ce veti lega pre pământ legat va fi si în 

Surete şi Izvoade VIII. , 5
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cear şi să fie supt blăstămul a lus 7 săborile lu- 
meaşti şi s aibă parte unul ca acela cu Iuda vân-, 
zătoriul de Dumnezeu şi cu Evrei ceia ce au strigat 
asupra domnului înaintea lui Pilat ial. ial. del răs- 
tigneşte şi să aibă blăstăm şi legâtura și acestor 
preosvinţiţi părinţi arhierei ce se pomeanescu mai 
sus carii sau aflat de faţ la această legătură fierul, 
pietrele şi altele a lumii să s iopască şi să s răsă- 
pască iar trupul aceluia cear fi făcător sau îndem- 
nător spre acest lucru să stea întreg netopit și nerăsăpit iar carel(e) ar ţine legătura aceasta să fie 
iartat şi blagoslovit de domnul Dumnezeu a tot țiitoriul şi de maica svinţiei sale și de. toţi svintii. 
Aşijderlea_ şi pentru ciarea şi pentru. miarea care au eșit estu timpu pe socoteal de sătenii” şi aceea de acmu înaintea să nu mai fie iar cine ar mai ispiti să mai scoată pe această socotial ceau eșşit est timpu ciară şi miare sau să mai adaog desea- tina din ceau fost Qbiceaiul veachiu precum au pre- Pus unii şi alţii aceaia să fie supt blăstămul şi 
leg(â)tur cari mai sus scriem şi pentru bun încredin- țar(e) Domniia mea singur am iscalit Şi am pus pe- cete aceasta scriem. | 

u las vlăio 7214 (1702) Sept. 29. 
Ion Constantin Duca Voevod 

Acta Gh. Ionescu, Iaşi. Surete V, 309. i Nota. „Domniile lui Duca Vodă bătrânul şi tinărul sint rău criticate de cronicarii timpului: N. Costin şi lon Neculcea Sunt răsunetul dărilor asupritoare puse asupra ării. 
Pentru întimpinarea acestor cheltueli scosese pe ţară pecetluituri şi văcăritul. Mai ales G. Duca Vodă fiind rân- duit şi halman de Ucraina, domnia a cheltuit mult cu Nemi- rOVa şi a pus cheltueli şi Orândueli pe țară. Vaăcăritul a fost cea mai gcea dare, căci atingea economia tării şi o plăteau şi boerii şi sătenii, ba încă boerii garantau plata oamenilor de pe moşie cum şi breasla. lar cronicarul nu
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uită a zice: „blestemat era boeriul de pe atunci ce avea 
supt ascultarea sa breaslă, cum e la vel logofăt Curtenii, 
la vel vornic Hănsarii, la hatman Calaraşii“;... (Let. II2, 23). 

Pe vaăcărit hrisovul nu ne spune cât ste iua, lon Ne- 
culcea însă ne arată că se lua de cal 2 lei, de vacă un 
galbăn şi adăugaş de toată vita un tull (dem II? 271). 

Pe lângă aceasta hrisovul ne mai spune că arâdicat 
şi ceara şi miarea ce au fost eşit pe socoteală de săteni. 
lar cronicarul zice despre natura acestei dări „la vremea 
desătenei au mai adaos pre banii desătinii ce mai mare 
ciudă era celor ce aveau numai mascuri că n'aveau de 
unde da ceară şi miere“ (Let. II2, 46). 

Acestea toate ne arată ce răsunet mare au avut în 
ţară punerea acestor dări, a căror greutate se mărea prin 
neregularitatea şi vexaţiunea la incasări, 

Toate aceste dări s'au fost pus pentru multe nevoi 
şi greutăţi țării, zice hrisovul. lar acmu uşurându-se ţara 
din mila lui Dumnezeu de aceale greale, vrând şi noi să 
să strice obiceaiurile cele nouă şi să iîntărim obiceaiurile 
cele veehi după care a urmat părinţii și moşii noştri . . . 

lată cum povesteşte Nic. Costin cronicarul că s'a 
urmat la darta acestui hrisov. „Deci văzind Costandin 
Vodă aceste obiceiuri nu bune, au socotit pe Arhiereii 
țării şi cu tot sfatul său şi au legat cu mare blăstăm și 
văcăritu şi ceara cu mierea să nu mai fie. Insă au făcut 
sobor în divanul cel mic, strâogându-se ţara şi boerimea, 
şi s'au îmbrăcat toti arhiereii în veșmintele sale cele ar- 
hiereşti şi întăiu sau sculat Domnul Costantin Vodă în 
picioare, Iuâodu-şi gugiumava din cap, plecându-şi capul 
cu chip smerit spre țară, de şi-au cerşut iertăciune, căci 
în domaia lui s'au izvodit aceste ohiceiuri de mare nepu- 
tinţă a țării. Şi aşa țara cu dragoste au strigat pănă în 
de trei ori : Dumnezeu să'l ierte.“ lară după ertăciune 
pus'au de s'au cilit testamentul carele era scris cu bles- 
tem, intru auzul tuturor, slâad în picioare şi Domnul și 
arhiereii şi cu toţii au zis: Amen, şi au blăstămat să nu 
mai fie in veci aceste ubiceiuri. Şi s'au făcut 4 testamen- 
turi ; eu mare blăstăm legate şi asupra acelor cine sar 
ispiti să mai deslege, şi unul s'au dat în visterie, iară cele- 
laite pe lu Episcopii; şi așa s'au răşchirat şi soborul, 
mulţumind ţara lui Dumnezeu şi Domnului de bucurie ca 
această, că se lipsise acmu mulţi pământeni de vite pen- 
tru răul văcărilului.* (Let. Il2, 46).
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LIS 

"7311 Decembrie 2, Iași. Costantin Duca Vodă întăreşte lui lor 
Bujoreanul stăpânirea în Văcoteşti. şi Turbătești pe părţile lui Pascab 
Corlat, cumnatul său, ca unul ce a fost vândut zestrele surorii sale 
Aniţa.. _ . - 

Io Costantia Duca Voevoda bojiiu milostiiu gos- 
podara zemli Moldavscoi. Adică sau pârât de fată 
înaintea domniei meale şi înaintea tuturor a lor 
noştri moldoveneşti boeri a mari şi a mici boiariul 
nostru loan Bujoreanu cu Gheorghe ce au fost co- 
mis ginerile lui Vasile Dămian ce au fost logofăt 
al treilea şi cu Savin uricarul pentru nişte părtt 
de moşie diu satul Văcoteşti de la ţinutul Cărliga- 
turii din partea din gios din giumălate de sat giu- 
mătate şi din cea a patra parte de sata patra parte 
aşijderea şi din sat din Turbăteşti din partea din 
Sus ce se împarte pre şeasă bătrâni tot satul doi 
bătrâni i treia parte din jumătate de sat din parte, 
dia sus zicând Gheorghie comisu cum a patra parle 
de sat din Vacoteşii din partea din os o av dat 
danie Pasca! Corlat uriearul socrul lui. Vasile Dă- 
miau logofătul far giumaătate de sat partea din sus 
ce au dat danie mănastisi sale din târgul din Eşi 
ȘI Iarăşi iau mai dal danie a treia parte din. giu- 
maătate de sat din Turbateşti din parte din sus bă- 
trânu lui Gheorghe Duraleu și a lui. lonașeo. lară 
Savin uricarul încă arata on zapis di la Pascal 
Corlat uricarul, cum au vândut Corlat tatâne său 
lui Dumitraşeu Colivarul acea a patra parte din 
Jumătate de sat Vacoteşti din partea din gos cei 
i parte cu dânsul iară Ion Bujoreanul cumnatul 
lui Pasval Corlat uricarul scriind cum când a luat 
aa Corlat uricarul pe sora lui Aniţa au avnt 
nul! priilej şi ficiori cu dânsa w'au avut şi a pră- pădit Corlat zeastrele surorisa şi din moştenire at 
vândut şi având și el întrebare cu hiasteul său
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Neculaiu feciorul Aniţii şi cu femeia lui cu Anita 

pentru bucate ce sau stricat şi moşii ce au vândut 

şi alegând județul ca să-i pue zăstrea la loc și ne 

având iel de unde da, au socotit şi au dat din mo- 

şiile lui, aceste părli de moșii ce sint mai sus po- 

menite din Vacoteşti şi din Turbăteşti să fie famei 

sale Anita şi a feciorului ei Nicolae pentru zestre 

ceau vândut şi moşii de şau plătit datoriile lui; 

iara după ce au dat acele moşii Anitei şi hiastru- 

lui său lui Neculaiu el au dat danie şi lui Vasile 

Damian logofatul şi au vândut şi lui Dumitrașcu 

Colivarul tot acele părţi de ocină, deci domnia mea 

luându-le sama pre amănuntul împreună cu tot 

sfatul nostru, am aflat cu direptu giudeţ să aibă 

Jon Bujoreanu a linea toate acele părţi de ocină 

din Vacotești şi din Turbateşti pe cum îi scrie za- 

pisul di la cumnatu său Pascal Corlat uricarul cu 

hălestiu, cu poeni cu tot vinitul; iară Gheorghe Co- 

misul şi Savin uricarul să lipsească dintru acele 

parți di ocină ce scriu mai sus să-şi ţie numai păr- 

ţile părinţilor lor, căci Pascal Corlat uricarul că au 

vândut şi au dat danie rău cau fost date acele 

parți mai nainte sotului său Aniţii sora lui lon 

Bujoreanu pentru moșiile şi zestrele ce au vândut 

de şau platit datoriile lui ce au fost dator mai 

dinainte pănă a nu lua pe sora sa, care nu sau 

cazul ale vinde căci feciori nau avut cu dânsa şi 

de sar ivi cândva niseare- zapis a lui Corlat de. 

danie sau de vânzare ori la cine prin aceste părți 

di ocină să nu să ţie în samă; pentru aceea ca să 

fie şi de la domnia mea lui lon Bujoreanul direapte 

ceini şi moşii îu veci, toe pişet gospodvami. 

“u las leat 7214 Decembrie 2 

vel logofat ucil 

Acta Gh. Ionescu, Smete V, 543.
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7214 Mart 1, Iaşi. Zapis de vânzare prin care Stratina, fata lui V. Afendi vinde cu 4 zloți 4 pământuri din Armeneşti jupănesei 
Safiei Dinuleasă. 

Adică eu Stratina sor lui Trifan și Stratului, 
fala. lui Vasile Afendi scriu eu ŞI mărturisesc cu 
acestu adevărat şi credințat zapis al meu la mâna 
dumisale gupanesei Saftei Dinuleasa precum să s ştie 
că iam vândut dumisale a mea dreaptă parte de ocină şi moşie patru pământuri, pământul câte un zlot care acea moşie easte din bătrânul Druţe ce este la Armeneşti pe din gios de hotarul moşiei dmsale Saftei Dinuleasa Şi făcândune dumnei plala pe deplin la mânule mele iau încă iam vândut du: misale aceste ocini care mai sus scriem cu toată voia mea ca să fie dumisale dreaptă ocină şi mo- Şie în veac neclatilă şi neruşeita și dumisale şi cuconilor dumisale şi peniru mai mare credință IDal Sios ne-am pus deagetele în loc de peceți să fie dumisale de inare credinţă la mână si cu Toa: der Orheianul diacul de cămară am scris zapisul să se știe, 

u laş leat 7214 Mart 1] 
 Stratina, + loan, ţ Ioana 

Acta Valeriu Hulubei, Iaşi. Surete V, 1031. 

LXI 

7214 Tuli 12. Iasi. i 4 : fan si Stra: tina vând cu 6 ori Iaşi. Zapis de vînzare prin care Trifan şi Stra- de prisacă la Armeneşti Saftei Dinu'easă. 

Adica eu Trifan ŞI eu Stratina serisam : şi d aturiseseu cu acest zapis al nostru la mâna (sa e Saltei Dinuleasa Precum ăm vândut un loc „ periSăcă la ținutul Vasluinlui la Armăneșli ca să ue dumisale Şi cuconilor dumisale în veci de Veci și noi am dat din parlea noastră a Druţii şi
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şi eam dalo dirept 6 orți şi pentru mai mare cre-. 
dinţă niam pus degetele noastre ca să fie dreptu: 
mare credinţă. u las 71214 luli 12 dai 

+ Trifan, + lon iseal, + Stratina, T Sohiica 

Acta Valeriu Hulubei, laşi. Scris pe dosul actului de; 
sub No. LX. Surete V, 1031. 

LX 

1216 Maiu 5, Iași. Cartea lui M. Racoviţă Vodă cătră Dabija 

b. v. pah. pentru datoria de 690 lei luaţi de la un Ture din Galaţi: 

de spătăreasa lui Chiriac Sturza spatar. 

lo Mihai Racovită Voevod bojiu milostiu gos- 

podara zemli Moldavscoi ; scriem Domnia mea la 
credintos boerul nostru dumnealui Dabija biv vel 
pah. facem știre dumitale că Domniei mele sau 

jăluit  dumreaei gupăneasa răpousatului Chiriac 

Sturza biv vel spăt. zicându cum în zilele lui Cos- 

lantin Duca Voevod au orânduit Costantin Duca 

Voda pe dumnealui Paludie visternicul şi pe dum- 

neta şi pe Tudoriţă de Galaţi şi pe alţi boeri să 

găseasea cu datorie 600 lei şi au luat aceşti boeri 

de la un turc din Galaţi Hagi (Căliman de sau 

dat unde au fost orânduiţi şi acei bani vi sau o0- 

rânduit domniilor voastre ca să vă luați banii de 

la văcarii de Tutova şi de Cohurlui anume de la 

Vicol Căpitanul și de la Toader Slurza şi de la 

Chiriac şi de la Alexandru Capitanului şi de la 

Ghinea păreălabul şi de la Burghele de Bujoreni 

şi de la lon Abaza post. şi dintracei 600 di lei 

au dat el samă de bani, iar cu 60 di lei zice tur- 

cul cau rămas şi atunce până acmu turcului nu 

iau mai dat. lar acmu turcul cela cu banii sau 

sculat şi au vinit de au plinit banii toţi de la 

maica răpăusatului Toadir Sturza, di cari lucru iată 

căti seriem dumitale să cauţi sănet dumneata pe
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acei boiari zari au fost eu văcăritul la “Tutova şi: 
Cohurlui și să le ei dumneta sama foarte cu mare 
dreplate nuinai să se afle la cine au rămas acei 
bani, iar ne putând afla banii la cine au rămas, să 
facă curama cu toţi şi să plătească acei bania 
turcului, că nu este vinoval numai Slurza să plă- 
tească însă de vei afla dumneata cum acei bani au 
fost asupra Sturzăi orânduiţi de lu toli tovarășii 
săi dea tureului şi de vor avea tovarășii pecetlu- 
ituri de la mâna Sturzii, cum cau luat acei bani 
600 lei de la tovarăşi și nu iau dat Sturza la 
turcu atunce Sturza să plâtiasea, iar de nu vor 
avea tovarăşii peceiluili de la Sturza, atunce cu 
toții vor plăti acești bani nu singur Sturza şi altă 
jalobă să nu mai vie, aceasta scriem. 

u las leat 7216 Mai 5. 
Acla pr. loan Antonovici, Bârlad, Surete V, 919. 

LXIII 
121 Decembrie 12 Jași. Cart i iță ă cătră A ȘI. ea lui M. Racoviţă Vodă cătră Solomon Costachi vel cluceriu pentru privirea dintre spătăreasa lui iriac Sturza şi un Attenie Chircă pentru un bou. 

lo Mihai Racovița Voevoda, bojiu, milostiu, 
gospodarz zemle Moldavscoi. scriem domnia mea la 
credintos  boiarul nostru dumnealui Solomon Cos 

iache vel clucer ; și dam ştire că aicea la Domnia 
mea au lăluit dumneaei spătaroaia răposatului Ch'- 

ca au muza m ” on anume Aftenie Chircă zicând 

a casă şi iau |] Vi cre. dumnealui nefiind dumneaei 
iau îmbl uat un bou, făr de nici o ireabă și 
die a cu boul pe la Odobeşti şi au purtat 

plugul în ai de iu sirăcat boul şi iau ramas 
dea. cart peănt, entru acesta lucru de vei ve: 

artea Domniei meale iar dumnela să ei sama acelui om cu ua treabă iau luat boul şi de vei



afla că lau luat. far ispravă neavând nici o treabă 

să cauţi dumneta săi plineşti boul (indiscifrabil) 

și săi dai de. certare; aşijlerea sau mai jăluit pe 

un ficior a Borodii pe Lupul zicând că iau mâncat 

porcii lui vre o 40 elai de pâne, deci zic ca au 

marsu ispăşire de au aflat câtă pâne iau stricat, 

deci pe cum or fi ales ispăşire. săi plineşti dumneta 

pâue. Şi iarăşi sau mai jâluit pe un om din Car- 

lamaneşti zicând că au mărsu acel om săi pâr- 

lească un stog cu fân şi au scăpat focul şi iau arsu 

4 stoguri de fân, deci şi pentru acesta să ei dum- 

neata sama şi aflând cu bună dovadă că dintracel 

om, iaste arsura fânului săi plinești dumneta fânul 

şi pe care vei afla mai cu dreptul apoi dumneta şi 
o mărturie să faci şi să o dai la mâna cui sar 

veni, că de sar trage la divan să ştim povestea 
cum este; aceasta scriem. 

u las leat 7217 Dec. 19 

In dos: Carte gospod pentru pânea ce au mâncat 

poreii Borodei a socrii mele Sturzoa. 

Acta pr. Antonovici, Bârlad, (Surete V, 826). 

LXIV 

7217 Ghenar 20 Iaşi. Mibai Racoviţă Vodă întăreşte lui lor- 

dachi Rusăt biv vel vornic locul Buloae din gura Teleajinii, cumpă- 

rătură de la Pătraşco Buznea. Se dau hotarăle. 

lo Mihai Râcoviţ Voevoda, bojieiu, milostieiu, 

gospodaiz zemli Moldavscoi, adică domuiia mea 

am dat şi am întâril cinstit și credintos boiarinu- 

lui nostru dumnealui lordachi Rusa biv vel vor- 

nic prea a dumisal(e) driaptă ocinâ şi moșie cumpă- 
rălur o bucată de loc din gura Teleajiui de la ti- 

nutul Vasluiu lui. anumea locul Ru/oae. ce şau 

cumpărat dumnealui de la Patrașco Buzne dreptu 
„lei bani de argintu. deci fiindu | nealeasă a-
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ceaslă bucat de loc. sau rugat domniei „iale de 
iam dat hotarnici, pe boiarinul nostru Bejan uite 
vornic glolnii şi pe sluga noastră Acsinlie ut E 
riul. şi cu Apostul Coșescul de au _mărsu acol, ? 
au sirânsu megiiaşi de pen pregiur anu „carii 
scriu mai %os și împreun cu loți au marsu, le a 
măsurat locul. şi lau şi stâlpit de „ătră au n 
zăşi. pe unde liau aratat hotarul. Crăciun Ihaia 
de Baliţeani. şi Toader sua Chiriloae om ba rău 
de Zăpcâiiani.  Ircepândusă hotarul dinlâiu. din 
drum din ea (valia) Teliajinii. sau pus, m 
stâlpu de piatră din sus de silişte Buloae sa prinde 
din dial de drum. De acol de la stălpu dreptu la 
dial, spre rasărit, pe nişte damburi. pi din sus de 
siliştea Buloae și în deal la capeliali pământuri- 
lor sau pus un slâlnu de piatră, din sus de rup 
tură. de 12 funii de departe. funea de 20 pași ; de 
acol de la stâlpu peste valea Mehedei, şi în mar 
ginea pădurii, sau facut un buor întrun ulmu lă- 
nâr. de acolo prin padurea tot la deal spre răsă- 
rit. şi din valea de un loc pe pise. păn în zarea 
dealului. deciia dealul în %os prin pădurea. pân 
la hotarul Marişianilor. de acol să coboar prin pă- durea dreptu la valia Sprea apus. şi în wmarginia dumbrăvii sau făcut un buor întru stejar pe va- lea lui Buor. de acol de la buor tot la vale pe un 
nămaş. și treaci peste valea Mehedii. şi în muthe dealului 'Lealiajini. iaste un nâămaş hotar din 805 de ruptură carea sau zis mai sus. de acol tot 
muchea dealului în . &os. dânduş coate cu hotarul Măriaşianilor carili iaste a sfintei mânastiri Sfintii 
Sava din - laşi pana unde să obârşiastea dealul Tialeajinii. pan în trapa Bârladului. şi pan la vad ce să chiamă brodoc. de acol iâ apa Barladului în sus şi treaci gura vaii Tealeajini. pân la hotarul Baltianilor. pân drept un izvor ce naste în costişia în buza dealului Bârladului. şi din sus de izvor.
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sau pus un stâlp de piatră în costişia din valea de- 
drum ce să sua pe buza dealului. de acol tot în- 
sus pe dial. dândușşi coate cu hotarul Baltianilor. 
şi iar sau pus un stâlpu de piatră între hotarâ:. 
de acol să întoarce dreptu la valea. iar spre ră- | 
sărilu dânduş coate cu hotarul Mehedii pe ua hal,. 
penlre obraţali pământurilor şi triaci peste matca 
Tealiajinii. şi peste drum..la stâlpul cial-dintăi. de 
unde sau început a să hotărâ întâi. carele sau po- 
menit mai sus. Şi întrareasta bucat de loc saua-- 
flat 280 de pământuri. pământul câte de doozăci 
de paş de lat a om de mijloc. şi la acestu hotărât 
sau tâmplat şi alţi oameni buni, anume Andrei snz.- 
Ambrosie de Zăpodiani şi lon snz Gligoraşco ot 
lam. şi Ghiarghiţ ficiorul Cazacului ot Şărbotiaşti 
şi Gligoraş Căldaria ot Târâciani şi alții pe cum 
vâzum şi mărturie de la hotarnicii carii seriem mat 
sus. cu peciaţile al tuturor acestor megiiași carii 
sau numit mai sus. Deci și Domniia mea dacă am 
văzut acia mărturie adevărată am crezul. întru a- 
ceaia şi de la Domniia mea am dat. și am întă- 
vit credincios şi cinstit boiarinului nostru cari 
scriem mai sus dumnealui Iordachi Kusăt biv vel 
vornic. prea această bucat de loc din gura Tealia- 
jinii ce sau zis mai sus anum locul Buloae ce şau 
cumpărat dumnealui de la Patraşeo Buznea cu tot 
hotarul din seamnea în semnia pe cum arată mai 
sus. Ca săi fie şi de la Donniia mea driaptă o- 
cină şi moşiia și cumpărătur şi uric dintăritur cu 
tot venitul statator în viaci de veaci. 

u Ilas vlto 7217 Ghenar 20 
lo Mihai Racoviţ Voevod ftorago gospodsiva 

Acsinle uricar 

„__ Acta preutul din Zăpodeni. Surete V, 1075 a. Pecete 
mică în luş roş. 

Pământul şi aici ni se dă de 20 paşi lata om de 
mijloc. Tot locul Bnloae cuprindea 280 pămiînturi, deci în 
lat erau 5600 paşi a 0.80 m.=—4480.00 m.
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LV 

7271 Mai 25. Carte de hotărât a lui St. Ruset velstolnic pen- 
“tru moşia Ilălăseni peste Limpede, ot Bacău, cum să-și ţie Arapul şi 
"Golăeştii. 

Suret dipi condica vist. Toader Vârnav cum serie a: 
numi mărturie. 

O marturie din veleat 7217 Maiu cari serie la 
Mărie sa Voda; milostivi şi luminati Doamne să 
fie Măria Ta sănătos; facem ştiri Marii Tali că 
veni cinst. călugăr Ghedeon Arapul cu luminată 
carti Măriei Tali, scriind la noi ca să mergem la 
Halăseni piste Limpede ce este din tinutul Bacău- 
lui. care ace bucata de loc mai de mult au fost, de 
Vladineşti și văzând luminată porunca Mării Tali, 
au! mers acolo şi am chemat răzeşii pe ficiorul lui 
Golăe şi au căutat şi zapisul Arapului şi a lui Go: 
lae şi au aflat la Arapul 4 stalpi cumparaţi cu za: 
pis, o parte de la Matftiu Neniul vornic şi o parte 
au cumpărat de la Scăntee lij Neniul vornic şi 0 
parle au cumpărat Grigoraş Arapul, de la Muste 
în Halăseni şi o parle au cumpărat de la Vasile 
Baârzul şi de la Zbera ficiorul lui Malcoci şi de la 
Costandin Arapul şi o partea cineia au aflat a Go- 
laeștilor şi cu altor răzaşi a lor ci li este de mo- 
Şie, ŞI au pus pe vechil curtean ot Bacău de au slrâns oameni bătrâni de prin prejur, pe Costan- 
din Grapă din Malu şi Maxim Ojogul şi Costandin 
Ojogu şi Grigoraş Seripţu și Mardari Bâtea şi Sâr- 
ghie vornic din Malu și Sandul Bostan sluga d-lui 
vel pah. și Lupul Năforniţă din Malu și Lupul Cio- 
botariu în parte şi am făcut funii di 17 stânjeni și am imăsnrat din capul hotarului din gos din Be- 
vești în sus și am aflat în lungu pre țărmurile apii 
Limpezii în sus, 14 funii pan în malul Limpezii 
într'un viniș şi în curmeziş din limpedea Limpizii în 
sus. Însa spre apus pănă în drum în capul hota-



rului am aflat 23 funi şi dintracel viteş în sus. 

mai esti un cap, fiind mai strins, sau măsurat de- 

osebi şi sau aflat 12 funi în luugu şi 8 funi în 

curmeziş cari să facă întracel cotu 20 funi și peste. 

tot sunt 57 funi şi am socotit pe a lor zapis, că 

se vine Arapului 45 funi şi jumătate pe patru stâlpi. 

si lui Golăe pi un stâlp 11 funi şi jumătate şi cu. 

altor răzăși a lui, iar Arapul vrând ca să nu se 

mai amestice moşia la un loc mai datau Golăești-- 

lor şi altor răzăşi din părţile lui 8 funi şi jumătate 

care să fii a Golăeștilor 20 funi cu partea lor şi. 

cu cel(e) tau dat Arapul, că Arapul a mai dat, unghiul 

tot numai partia siliştii partia lor deosebi să nu. 

între Golăestii în mijloc ce liau dat unghiul de o. 

parte şam stâlpit din viniş și din ţermurile Lim- 

pezii dinspre răsărit lovești hotarul printrun păr 

şi din păr spre apus pănă în Limpede din ges de: 

vadul morii şi vadul morii rămâne pe hotarul A- 

rapului şi întru aceli sămni am dat să tie Arapul 

iar în sus unghiul să tie Golăeşiii cu răzășii lor,. 

iar pentru vadul cel de moară am găsit doao za: 

pise scriind cum că au cumpărat Arapul şi cu vadul 

cel de moară şi pe cum serii zapis am dat să ție 

şi vadul doao părți Arapul şio parte Golaeştii, căci 

că numai în doao zapise este pus vadul cel de- 

moară iară în 2 zapise nui pus. Pentru aceia să 

ție Arapul numai 2 parti de vad şi Golăeştii o. 

parte, de aceasta facem ştire Marii Tale să fie 

Maria Ta sănătos, şi aceasta carte este scrisă de 

Ştefan Rusul vel stolnic. La veleat 1764 August 30. 

eu lon Popa logof. za divan am scris cum era. 

și în condică suretul lot asemenea. 

Acest suret s-au scos din condica lui Sălion iar a-- 

vând cineşva a răspunde, îşi va căuta dreptatea sa. 

Asta Spiridon Irimescu. Surete V, 178,
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LĂVI 
7218 Mari 14, Iași. Cartea lui Nec. Alex. Vodă cătră Ion bu- 

tluebaşa şi Ganea răzeşii din Nedeiani în pricina lui Vasile Ciocârlan vornic pentru dreptul de a lua de a zecea din pâne din satul Nedeiani 
ot Cărligătura, 

lo Neculai Alexandru Voevod bojiiu milostiu 
:gospodarz zemli Moldavscoi. scriem doimniia me la 
lon bulucba;a şi la Ganea. cari sânteți răzeşi co 
“-dumnialui vornicul Ciocârlan la sat la 'Nedeiani la 
tinutul Cărligaăturei. vă facem ştire că aicea la dom- 
-nia mea au facut jalobă vornicul Cioeârlan fiind că 
în tot anii ațz împărțit pâinea ce sau luat di aze- 
“cea cu dumealui vornicul ; iar în acest an voi naţi 
vrut să împărţiț. de care lucru iată că vă scriem 
domnia mea. numai cea hi partea dmsale din pâine “Să .căulaţi so daţi pe mâna cui va trimete dmlui vornicul. “lar de aveţi ceva a răspunde să vă scu- “lați până în trei saptamâni să veniţi să staţi cu dmlui vornicul de faţă. Că nedându dmsale pâinea ce 1 sar veni din a zecea nici venindu la zi să stati 

-di față. va veni om domnescu di vor aduce cu 
__Clobote. 'Această vă facem știre şi sâşi aducă şi -diresăle de vor fi având pe acea moşie. 

u las leat 7218 Mart Î4 

on Buhuş vel logofăt 

Acta St. A. Negruţi. Surate V, 32. Pl „Va veni om domnesc de vă vor aduce cu ciobote.i ata aprodului, om domnese, insăreinat cu indeplinirea mandatelor de aducere a părților pricinuitoare se făcea la început în natură, cumpărându-i-ze aprodului ciobote.. Mai -aB0i plata în natură s'a înlocuit cu o taxă cam cât pre- "fuia în târg o păreche de ci ; : y obote. De atunce 3 şi +Vorba : Zaralele:s. cu .ciobote „Yoşii, A i a rămas $
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LĂVII 
72/9 Noembrie 10 (regeste). N. Alex. Vodă Mavrocordat întă- 

zeşte lui Maxut post. dania loculni din târgul Hărlăului. 

Hrisov întăritoriu postetnicului Maxut cuprin- 
zând în toemai seamnele, acei bucăţi de loc, din 
locul Târgului, ce se numește acum Maxut; ase- 
menea cuprindere având ea şi ispisocul lui Antioch 
Voda din 7208!) şi după cuprinderea mărturii boe: 
rilor din 72082). 

Acta Spiridon Irimescu, laşi. Surete V, 138. Caetul 
în care sint copiate mai multe acte, e postăduit de marii 
boeri ai divanului din 1825 în ordinea următoare: 

Logofăt Grigore Sturza, logofat Dimitrie Stur- 
za, logofat Baluş, visternicul Iordache Roset, hat- 
man Răducanul, vornicul Crigore Ghica, vist. Cos- 
tachi Canta, vornicul Costachi Sturza, vist. Aleco 
Sturza, hatman Alecu Roset, hatm. Todiraşeo Stur- 
za, vornie Costachi Mavrocordat,  postelnie Aleco 
Mavrocordat, vornic Stefan Catargiu, vornic Hriso- 
verghi. postelnic Petrache Roset, visternic D. Ghica, 
hatman Aleco Ghica, vornic lorgul Ghica, hatman 
Grigore Ghica, hatman Costache Balş, hatman Ba. 
şota, aga Aleco Balș, aga Iordachi Ghica, spatar 
Balşucă. 

1) Vezi mai sus pag. 58. 
2) Vezi mai sus pag. 57. 

LĂVIII 
_ 1174 April U (1666) lași. Cartea lui Duca Vodă prin care în- 

tăreşte călugărilor de la mănăstirea lui Aron Vodă, din țarina Iaşilor 
balta IHărceatele de la Fălciu, dată danie de însuși Aron Vodă, cti- 
torul mănăstirei. Hotarele le-a stâlpit Racoviţă Cehan 2 logofăt, 

lo Duca Voevoda, boijiiu milostiu gospodarz 
zemli Moldavscoi. lată domnie me dăm şi întărim 
rugătorilor noştri călugărilor de la sfânta mănăs- 
tire ce iaste în tarina tărgului Iaşului, unde iaste 
hramul sfântului arhimandrit făcătorul de minuni
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a lui Hs. Nicolae, o baltă de peşte ce se cheamă 

Hărcelele pe apa Prutului, ce-i în tinutul Falciului, 

din uric ce au avut ei de danie şi de miluire de 

la Aron Voda și de întăritură . de la Stefan Voe- 

voda Tomşa ; şi aşijderea alte dresă de la alti mai 

denainte domni, şi un dres de la Vasile Voevoda 

când au fost trimes pe răposatul Răcoviţă Cehan- 

ce. au fost logofat şi au hotărât acea baltă de peşte 

de mai sus zisă Flărcetele, pentru care au avut 

pâra călugării cu feciorii Jui Costache Sulger şi 

cu alti oameni pentru acea baltă de peşte. Drept 

aceaia să aibă călugării a tinea întracea balta de 

peşte mai sus zisă Harcetele, pe unde Jiau hotărât 

Racovita logofătul, şi au pus şi stâlpi den Vlaicu 

unde a pusu un stâlpu de lemn în apă, iar de a- 

colo drept în Sos peste Curale spre apus şi de 

acolo iarăşi în &os la capul stuhului unde a pus 

un stâlp despre apus, iar de acolo în capul stuhu- 

lui drept la Craiştea Rătunzelul spre apus; iar de 

acolo drept în gârla lui Vrabie în Prut; atâta este 

hotarul mănăstirei din balta Harceata, pe unde au 

ales şi au însămnat răposatul Racovită Cehan _lo- 

gofatul, în zilele lui Vasile Voda, din hotarul sa- 

tului Rânzeştii să fie cei mai de sus zisă sfintei 

mănăstiri Aron Vodă, unde este hramul avhiereului 

facător de minuni a lui ls. Neculai, dreaptă ocină 

şi întăritură cu tot venitul şi nimene să hu se 

amestece. scris în laşi 1 7174 April 6 

„lo Duca Voevoda * "Tiron 

Acta General C. Vrabie, fostul i şei SIRE Vi „ fos proprietar al moş 

Carja de la Tutova. Inainte de 1838 iata regiunea cuprinsă 
a ura îManului şi pănă în sus la Bogdănești aparțineau 
Bioeesti i alciu, zarea dealului ce stăpâneşte satele lgesi 

şti, Sărăţenii şi alt ind lini hotar jude ţele Covurlui și altu. ele fiind linia de botav între Ju 

Copia scoasă dintrun caet copiat de serdarul C. Ur: 
soianu asemenea după : SE ului- 

Surete ms. XXVI, Tu condica  mănăslirei Aroneal
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LXUX 

6908 Febr. 11 (1400). Alexandru Vodă întăreşte lui Dan vame- 

şul stăpânirea a 6 sate întrun hotar: Şurineştii, Mânjeştii, 'Todereştii, 

Serboteştii, Leţeanii şi Iacobeştii. Se dan şi hotarele acestor 6 sate. 

- Macerite Batito MRI MIAcĂARApA  BOEBOAA renApz BEMAn 

MOAAABCROIO. SHAMEHHTO UHHAM HECHM AHCTOM NAUM BZCEM 

KTO HâH RASPHT. HAN Ero UFO | un OY caniuliT. AAACXOM n No- 

MaBywA caoysk HaulemS E'EpHOAMS Nan Aăhă MHTHHKH wT 

Haiti Npag9R WrHHH5 ui AKFAHHHU. 34 ASBpOI | CASES uTe 

CZ TROPHARMN. MW EHA/EXOM NpABOI EPA MH NOMACBALOM cre 

Ca EECEM CRATOROM BOAEpOM BEAMKRIM. H BEBHHM | cz MkeTro 

UIECT Csacke RE EAHHb FoTap: Hatma mere IllSpnietr, ui 

Msunxemin n Toacoemin un Illepeoremiu un Azukaniu 

|n Knogeiwiîn rac wăngaan Idxosn Giknaro. a BH BXALT 

NOAAORAHA WT Ha, TABORE 6CT ERILINHCAHO, A Ehi CA EMS 34- 

dac Xorap Man | Bine WT IIlSpHnemr, B2 CZRPEIENIE NOTORk 

4 AHc RE EAHHZ KpSIUH, WT TOH KPSUIh NpABE Hă BACTOKZ HA 

CARPZINERIE NOPOUH | MERAS TpH ASE. W7 pi ASBhi NpâRo 

MA BACTORI MEKAS AOEGORH TOMS NoTol, -B& MOBHAS H%H 

HApeTEA MOBHAA PAY | HOCă. WT  MOBHAX HA BEBĂOLO ASA 

TAC PARAEANTCA BOAA Hă KBâH ACBPOEH. WT BACTORh HA 1IS- 

Pon. WT TAAS NOTOKK | A0A0 DO AC NEPEMHHET BOA. PAE NpH- 

XOAHT A0pok GTanh TIpeovpueekSa, uepeat NOToKh, "TEME WY 

FAMO A0pOX0 HH%R WPKZ BA | CTOKI NOTORORh TAf NEBEMHNEr 

ASpeko Gran IlpeovijeckSA, B% ROAA EBacasu. TEME BOAA 

BacaSu Aa AREA Hâ ... | wr ASBhI Hp4RO ha BAN4A, EA 

pSnTSph. wr TâM DpâO HA BAN4Ă, uipi3h MOM BB MOBHA4 KO- 

NaHa PAE CABEpETEA XOTap că XOTAp. | Datp. WT T2AS IpABĂ 

Ha BAN4A, Uepe3h NOTOUH EA rA4Bh pEAb Aauke. "sate pk- 

Ata  NOAAzrĂ  EBIUIE AAKEAO DXNH ĂPAr | en WT TâMo 

Fhiiut ns Anc AaXeAo TOT KpSUIh CAE uauac.: TEME AdAC- 

YOM HA MRI WTHUHZ WT Ha? faKOXE ECT EWenHCcâNC ca | s% 

Surete şi Izvoade VIII. (Acta Gh. Racoviţă, Vaslui) 6
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AAnleMS RRpHOMS NAN Aa MHTPHHKR H CA RACEA ACXOAC HA 

H C&TROpHXEM Ha Opuki n AETea Hg n HSuaroa HU npk- 

SuSukrom uk |n npamiSpaTom. H KaceMS poAS Hk RTOCA 

HBBEGET HM HAHBAHKRHHU,. HENOPSUIERS HHKROAHXCE HA BEKNI. A Bă 

To scr Bhkpa HAMErO renABă | khierincataroatni.  SlarădanaA pa 

BOEOAa. n kEpa Botap Hauink. H REpa EpaT renaBAi SNA 

Horhaauh. Rkăga Aparome. Biirkaa H Aku | ere. B'Epa fuași- 

lau H A kriem sro. e-kpa Hoanniua  ABROPHARI. N EpaTii Ero 

BRkpa . . . . Xpuacgekare Hu ARren ero. Bpa | Ăcmu ABSP- 

Waka H Aku ero. REpa lneana n Akru ere. Bkpa Nopatna 

inta n akrn ere. ekpa Ilanapo wr Xornun n Akru | ere 

n B'kpa Xopanua nneTkpuuza. un Aku ero. Bkpa Tant 

eroannka n Akru eo. BEpa Mnka wr Moannun. n Akra |] 

"ere. Rbpa HparSaa Grpagnua. n Atkrn ero. Rkpa Secu Beatpu 

HAUHX. Eeankemu, caASSk naumu TĂunkokhi  nputecuriur | ntuar. 

4 N9  HăNIHĂ. KHBOTE KTO BXALT PENADh HAI EMA WT 

AETH HaWHX MAH WT H4UIHY POACTEAN.: HAN KOPO EA H3BEPET 
CENApEM Eh | TH HANIEAW MCARAARBCEOIR BEMAN. TOP BN HA HE- 
MOpSWHA Hauitro Adanie n norapzma Bic aan Bu Hai oKpEnHa 

HOTE | ANA sans 

WP hac, 

HM €cT Adv wrHuuS un AkAHHRR UI 
A KTO BĂAET paopuTi cz DM... CH BHAMERN 

Ad BĂALT npokakeh wr ui | uz nu Ra Hexei nwr RECRI 
CPR. e BATW FSH Mera deRpSap ai Ann. 

Din mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod domn ţării Moldaviei ; înştiinţare facem cu această 
carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta sau 
o vor auzi cetindu-se ; dat-am şi am miluit slugei pase g re inciosului pan Dan vameş din a noas- 

e ră si Hol văzând cu dreapta credință 
Si ei pre ei cu tot sfalul boerilor a mari 3 Coş cu un loc de 6 sate întrun hotar â-
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numea locul: Şurineşti şi Mânjeştii şi Todireştii 

şi Serboteştii şi Laţcanii şi lacobeştii, unde a trăit 
lacoh Orbul; însă să fie miluit de la noi cum este 

seris mai sus; iar hotarul li se începe mai sus de 

Şurineşti la sfârşenia pârăului în pădure întrun păr; 
de la acel păr drept spre răsărit la sfârşenia pâ- 

răului între trei stejari; de la cei trei stejari drept 

spre răsărit între dumbrava celui pârău în movila 

care se chiamă movila găunoasa, din movilă la 

vârful văii, unde se desparte apa la marginea dum- 

brăvii despre răsărit la pârâu; de aciia pârâul la 
vale pe unde se întâlvesc apele, unde vine drumul 

lui Stan Preuțescul peste pârău, iarăşi de acolo 
drumul în jos din spre răsaritul apei unde dă dru-. 

“mul lui Stan Preuţescul în apa Vasluiului în jos 

pănă la...., din stejari drept la apus în Rup- 

tura, de acolo drept la apus peste câmp în movila 

sapată, unde se întâlneşte hotarul cu hotarul Feaer, 

de acolo drept la apus prespre poian în capătul 

readiului lui Latco, de acolea rediul. dealungul în 

sus pănă în râpa lui Dragsin, de acole în sus prin 

pădure pănă la cel păr de unde sa începul. Drept 

aceia datu-i-am noi lui ocină de la noi precum iaste 

mai sus scris slugii noastre credinciosului pan Dan 

vameșul şi cu toate veniturile lui şi i-am făcut şi 

uric şi copiilor lui și nepolilor lui şi strânepo- 

ţilor lui şi răstrânepoților şi la tol neamul lui ce 

i se va aleage mai dzaproape nerușeii nici odănă- 

oară în veaci. lar spre aceasta este credinta dom- 

niei noastre mai sus scrise Alexandru Voevod şi 

credinta boerilor noștri și credinta fratelui domniei 

mele jupan Bogdan, credința lui Dragoş viteazul şi 

a. copiilor săi, credinta lui Andriaş şi a copiilor 

lui, credinta lui loanâş dvornicul şi fratii lui, cre- 

dința .... : de la Hârlău, și a copiilorlui, credinţa 

Dumei dvornicul și copiilor lui, credința lui Tiban 

si copiilor lui, credința lui Horait Micul şi copiilor
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lui, credința lui Şandro din Hotin şi a eopiilor lui, 

credinţa lui Horaet visternicul şi copiilor lui, cre- 

dinta lui Tamaş stolnicul şi copiilor săi, credința 

lui Micu din Molnita şi copiilor lui, credința lui 

Bratul Stravici şi copii lui, credinta tuturor boeri- 

lor noştri, poruncit-am slugei noastre lui latco să 

atârne pecetea. lar după a noastră viaţă cine va 

fi domn ţărei noastre a Moldovei din copii noştri 

sau din alor noştri părinți, sau pe care D-zeu îl 
va. alege să fie domn ţării noastre Moldoveneşii, 
“unul ca acela să nu-i strice a noastră danie şi în- 
tarire, ce noi i-am întărit şi împuterit căci câ îi 
iaste lui danie ocina şi moşie şi de la noi; lar cine 
o va rade din aceste semne sa fie procleat de 318 
oleți cari în Nikeia şi de cătră toţi sfintii. 

la anul 6908 luna Febr. î+ zile 

_DI Gh. Racoviţă, proprietarul Şorăneştilor — din vechiu 
Şurineşti—nu posedă decâ! lutografia ; iar originalul a a- 
parținut d-nei Aglaia Stroescu, "proprietara Ghergheleului 
(din. vechiu Mânjeşti) soția fostului prezident la Tribunalul 
Roman d. Stroescu, acum decedat.— Originalul azi nu se 
mai păstrează la succesorii Stroescu, şi nu se ştie unde este. 
La Academie nu-i. (Surete ms. XXV, 146, XXVI, b). 

— Asupra acestui important document prin vechimea 
sa, d. |. Tanoviceanv, care a cercetat arhiva Sorâneştilor 
în 1902 a făcut o interesantă comunicare Academiei în şe- 
dinţa de la 10 Ianuarie 1903 (Anal. Acad. Rom. II, XXV. 
62), şi-l scoate ca cel mai vechiu document din Moldova, 
cunoscut de la Alexandru - cel Bun; a sue 
domnia lui , cu acest act se 

Alexsndru cel Bun cu un an, căci în 6908 Hloem. 18 era domn Iuga Voda, care dă uricul, publicat e noi în Ispisoace şi Zapise |, î, 1.— După trei luni gă- Sa in scaun pe Alexandru Vodă. Dar uricul de la luga o a e numai, suret, pe când acesta e original. 
1899 sad roprielatea, Dan vameşul stăpânea din iarna bi 
atu ses sa Ja aslui, toate intr'un hotar: Şusineştii, Mân- let ao O, Şerboteştii, Lăteani şi Iacobești, unde a 

satul Dă )ebul. Curios e ca peste deal de Surineşti e 
neşti, care ne duce la Dan vamesut ia 1400.
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Din aceste 6 sate azi nu mai trăese de cât trei: 
Şurineşiii şi Şerboleştii cu acelasi nume; Mânjeştii schim- 
bat în Gherghelău în suta a XIX-a, iar celelalte trei s'au 
spărcuit, din cauza vremilor şi a schimbărilor de proprie- 
tate. Toate aceste 6 sate întrau pe o linie de cel puţin 
15 chilometre, de la părul'rotat din fundul văii— hotarul 
de “azi despre Mireeştii Păncescului și pănă în apa Vaslu- 
iului, iar lărgimea fiindu-le de cel mult 3 chilometre. 

La unul din aceste 6 sate, uricul ne arată proveni- 
ența: Jacobeşiii unde a trăit lacob Orbul; tot asa a tre- 
buit să fie şi Zăfcanii, după rediul lui Zafco, aratal în 
uric. lar celelalte 4 sate ne duc la vechii stăpâni : Șuriu, 
AMânjea, Toader şi Şerbotă din Şsihbaa. - 

Toţi aceşti 6 vechi stăpâni au irâit cu mult înainte 
de 1400, căci numai despre unul se aminteşte că a trăit 
pe acolo, Iacob Ocrbul; despre Laţeo se pomenia pe atunsi 
numai rediul lui Laţco, jar despre ceilalţi patru nimeni nu 
ştia când au trăit, trezindu-se Dan și contemporanii lui 
cu sate intrmeiate. 

Procesul de denumire al acestor sate în plural presu- 
pune cel puţin 2 generaţii de stăpâni, înaintea lui Dan şi că 
întăâiu a trebuit să trăească Şurin, Toader, Mâojea, Iacob 
şi Laţco, ca mai upoi urmaşii săi cu drept la pământ să 
constitue o familie de Şurineşti, Mânjeşti, Todireşti, Şer- 
hoteşti, Lăţeani şi Iacobești. Fiind astfel ne suim cu po: 
vestea satelor de aici cu 50 de ani cel puţin înainte de 
1400 ; eu cred însă că acei 6 stăpâni au trăit cu ceva 
înaintea lui Bogdan descălicătorul, catră 1200. 

Din cele 6 oume, cinci sint nume patronimice cunoscute: 
Iacob, Laţco, Toader, Şerbota, Mânje. Ce e Surin? Dl. 
Tanoviceanu pe baza uricului respinge ca nefundată păre- 
rea clor ce zic câ „sa numit Şorănesti că acolo ar fi fost 
şurile logofătului Nec. Racoviţa.“ Inteu cât la 1400 erau 
Şurineştii ca sat, fiind întsiu Şurineştii ca familie, o gene- 
rație, şi apoi mai de mult a trăit Şurin pe la 1300. 

Șurin însamoă slavoneşte cumnat, a fost nn cuvânt care 
s'a luptat des cu al nostru cznanal, ca şi Druc cu nepot, 
în gradele de inrudire limba slavă dându-ne cuvinte mai 
puliue ca graiul nostru latin. Cumnat, nepot, vărprimare 
vin foarte des ; pe când cuvinte ca brafşi sin a rămas în limba 
serisă mult mai târziu fiind mai propriu şi dat ca nume 
de tumilie. Tot aşa şi de la Şurin cumnat, sa dat nume 
de om. Cum şi ce fel nu putem sti. Am pulea insă bănui 
că pe când cei 5 fraţi: Laţco, Iacob, Toader, Mâojea şi



Şerbota şi-au luat părţile mai din jos spre apa Vasluiului, 

Surinului lor i-a dat partea dinspre nord, în spre pădure; 

si cum în graiul familiar cumnaţii îşi zic sau pe Duine sau 

cumnalul, a rămas adresa familiară drept nume pattonimic 
celui de ai 6 a stăpân, unde şia fâcut aşezare şi de la 

1300 pănă azi 1912 Hurează acea aşezare în ciuda vremi- 

lor vitrege ce au trecut peste tară. 
— Hotarăle. Cetind textul în partea ce arată hota- 

răle însuşi d-lui Gh. Racoviţă am rămas surprinși cu toții 

câci în mare parte hotarele acestor locuri sînt aceleaşi şi 

azi în laturile lor externe. Aa 
lu locul părului rotat spre Mirceşti avem şi azi 0 

piatră, cu movilă ; dar şi azi este mozila găunoasă ; Și 
azi culmea cu prăvalul apelor spre Codăeşti, şi azi.e apă 
Vasluiului la Şerbeşti, şi azi e râpa lui Draxin la culmea 
dealului dinspre Draxeni şi Dăneşti. Şi azi moşiile vin a- 
şezate cu hotarele lui Alexandru cel Bun din 1400 Fev. îl. 

— Râpa Imi Draxin era deja la 1400 şi deci şi aşe- 
zarea Draxinilor de atunci începe, iar nu: de la Draxinco- 
misul lui Petru Vodă Rareş dintre 1533— 1536 (Surete ms, 
X s. anno). o 
„_— Drumul lui Stan Preuţescul tăia apa Vasluiului, 

şi era un vechiu şleah ai timpului. , 
-— Nu putem şti nimic de hotarul Feaer, o reminis- 

cenţă veche a drumului Furilur, ce vin la laşi spre Hăr- 
lău şi tăia şi Vasluiul pe deasupra râpei lui Draxin. Era 
drumul Docolinei, era movila lui Burcel, erau atâtea căi 
spre Suceava, ca să se găsască şi aici prin Moldova de 
jos un drum-al Furilor „faermann.* 

— Stilul de cancelarie nu era încă fixat; de aceia 
uricul acesta are multe abateri de la tipicul cancelariei 
secl. al XV-a. 

| LXX 
6957 April 17 (1429) Suceava. Alexandru Vodă milueș 

Z „ Alexa odă milueşte pe Radul gramatic domnesc cu 2 sate ce sînt pe Terebnie Zubricăuţii și Ivăncăuţii, pentru slujbele ce a făcut domniei. ti 

î Macri Bee An Satan Apa ROEROAA. rocneAapz 3th 
MOAAABCKON. VHHHAZ  3HameiH'ro HCCHAZ | AHCTOMZ RAI. 
oc'kaa KTO HANz SVâpun'ra Ha sro Oeanntunra wpSun. WE 
Tor A HCPH | HHHH cASra nam R'E&phii nanz PaaSaz. rpaMaTIi. 
HâNă CASRHAZ HAMZA. NpAke un Rouen | caSmnore. PEAZ Ab



EHAFEEUIE ro. NpARVI. H BEpHWVIe cAvXES. AC Hack - JRAACBAAR 

ECAhI ETC | WCOBHOI Haniet) MACTIID H Aaa CAI EMS O Ha 

men 3EMAH ARE ceak na Tpepeshbiy | nana Taz (ABoAz) 

caca. BSEpURGRUN. WE HBankoRUH. TOE 10 Bi AS 0Vpuk | 

că Bactaa AOXOACAEL Hu AkTeaa cron ovnSuaTromaz ero. hi 

NpăoHvuaTomz €ro. Hi | NpaţiSpaTroata (ro H B(parhaaa ere: 

H ABTEMA UX. H OpHSUATOAMA | HX. n npaoynSua(Toma n n: 

ipăpSpaTromz HX HenopSuieio  HHROAHRE. Ha BRKmI &'Runni | 

HOROAH ESAST(2 Ha)uleii BEMAU N CASRHTHMS TE HaMz HU Ha 

IDUMA ARTEMZ. d XoTapa TRAIA (ABW)Mn CEACALA IO Eni: HAaAn: 

H Hă BOA Ha rypii. ARI SVuHHHAZ OV | HU coRH Mann Ha; 

XOTapA AT HHHIL CTOBOHA WT BACHYA HOCTApOMS FOTApR RS |, 

Ad WXHBAAH WT BEKhi. 4 Ha "TO ECP BEA HAUIEFO FeARă. Bhi- 

menncatare . flardanapS Romgoati | n EEpa npERz3ABArnHLI 

Areni renagamu Hauauia BRosgoabi, u Rkpa cliă  renARAMH 

Ge | mega. n B'kpa ciia renagan Ilerpoga. n SMacăanApogd. n 

t'Epa Backya Abren rekamn, | n apa kzcky Boakpa reBgamn.. 

pa nana dMluyanaa Acogorvnckere n ATi ere. Bk | pa Nana 

Razun n Akren ere. Ekpa nana Kynunua AROpHutA n Akai 

sro. Bkpa nal Ha Herpuna. Rkpa nana ASvpaea dparonekore 

R&pA nana Hanau n Abren uk. BR pa nană Aaha ui nana. 

Hcana n Akmen n. kkpa nana AcMoRkVula  CroaHukA | BEgA. 

NaHa ASSpăa XSoymaTrareta H Akren uk. ekpa nana Herpnaa. 

g'kpa nana Grana.. Ekpa | nana GOnpnura. &'kpa “nana Hparaa. 

H BEpă BACR(E EOAph Hay. a n9 Haulema | KuRoTE Ko 

EBAETZ POCNOAAPA HA B6Man  MOAAAE | Thu. wr ARTE 

HAUIHY HAH KOLO EA H3BEDET POCIIOAAPEMZ EHTH. TOPA EH HAMZA 

HE | NOPVILHAL HăLIErO Ad4HiaA H Hamero NOTEPERALHIA. Adu 

(NOBIL HMA OVTRPZAHAZ | n oykpknnaz. SAHVAE ECMRI EM” AdAH 

H MOTRPAANHAN 4 £r0 Mpakob n REpHVIO CASXERO A0 Hac dă Ha. 

BOAUNIE | £ NOTBpAKAĂLIIE cemS AHCPS HAUIEAW  BhILUENHCancA'S. 

Beakan cca | caSsk hau g'kpnomS kre aoroarv npu-
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r o RECHTHU NÂIATA Hă | UIS KCEMV AHCTV HâuteMS. nNHCAA Heauik 

Ephk'rkeziu o Gou(a)ek. BAT FS | wa Meu aânpiaia 3i. 

Din mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod 

domn tării Moldovei, facem înştiinţare cu aceustă 

carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor cala = 

o vor auzi-o cetindu-se. lala ca această adevărată 

slugă a noastră, credincios boerin, Radul Crama: 

ticul nostru, a slujit noao cu dreaptă. şi cu credința 
slujbă spre noi. Deci noi văzând, a lui dreaptă a 
cu credință slujbă spre noi miluitu-ne-am spre € 
cu osebita noastră milă şi i-am dat lui în al nos- 
tru pământ doao sale pe Terebnie, numele celor 
doao sate Zubricăuţi şi Ivâncăuţi, ca să-i fie lui 
uric cu toate veniturile, şi copiilor lui şi nepoților 
lui şi stranepoţilor lui şi preastrănepoților lui și 
fratilor lui şi nepotilor lui şi copiilor lor şi nepo- 
ților lor şi strănepoților lor şi prestranepoţilor lor, 
pana când va fi tara noastră şi va sluji şi noaoşi 
copiilor noştri. lar hotarul celor 2 sate ce le-au 

“avut, şi pe apa Ciuhurului ei şi-au facut pe ele 
singuri mori în hotar; iar despre alte părti din 
toate păriile pe vechiul hotar. pe unde a îmblat 
din veac. lar spre aceasta iaste credinţa domniei 
noastre mai sus scrisă Alexandru Voevod și ere” 
dinţa prea iubiţilor copii ai domniei mele [iiaş 
Voevod, şi credinţa fiului domniei mele Stetco, Și 
credinta fiilor domniei mele Petru şi Alexandru şi 
credinţa tuturor copiilor domniei melc, credinţa du- 
misale Mihail de la Dorohoi şi copii lui, cerediuta 
dumisale Valcea şi copii lui, credinţa dumisale Cup- 
cici dvornic şi copii lui, credinţa dumisale Negre, 
credința dumisale Jurj Fratovski, credința dumisale 
liaş şi copii lui, credința dumisale Dau şi dumi: 
“sale Isaia şi copii lui, credința dumisale Damacuș 
stolnicul, credința dumisale Jurj Jumaătatevici şi 
copii lor, credinta dumisale Negrilă, credința dumi-
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sale Stan, credința dumisale Opriş, credința dumi- 

sale Bratul şi credința tuluror boerilor noştri. Iar 

după a noastră viiaţa cine va fi domn ţării noastre 

Moldoveneşti, din copii noştri sau pe care D-zeu îl 

va alege sa fie domn, acela să nu-i strice a noas- 

tră danie şi a noastră întăritură, ci mai vârtos să 

i-o întărească și sa i-o imputerească, căci că noi 

i-am: dat-o şi i-am întărit-o pentru a lui dreapta şi 

credincioasă slujbă câtră noi. lar spre mai mare 

tarie a acestei cărţi a noâstre scrisă mai sus po- 

runcit-amla al nostru credincios Neagoe logofalul 

să lege pecetea noastra de aceasta carte a noastra. 

| A scris Ivaşco Bratievici în Suceava la anul 

6951 luna April 7. | 

Originalul pergament, binişor păstrat ; puţin ros pe 

la iîncheeturi şi mâncai de şoareci ; dar se poate întregi 

textul, cum şi lista boerilor după alte urice din acelaşi 

an. Mărimea e de 0.25 latul pe 0.40 lungul. Are pecete 

bine păstrată legată cu şnur roş, verde și albastru. Se 

ceteşte : “i ncuari Iw SacăanAp$ BOEBOAA POCNOAAPE BEMAN MOA- 

Adkekou, capul de bou (Surete ms. XĂVI, 6). 
— Din cele 2 sate azi se păstrează Zubricăuţii, ca 

Zubriceni. iar Terebno e alt sat mai jos pe aceiaşi vale, 

care dă in Ciuhur „az Wioypk“ un afluente al Prutului pe 

stânga în ţinutul Ballilor şi se vavsă în Prut ceva mai in 

sus de târgul Ştefâneştilor. Ivăncâuţii nu ni se dau uzi 

e sat. 
— Radul gramaticul nu ni e cunoscut din uricile 

timpului unde găsim pe B-aleş, pe Neagoe, pe lvaşcu al 

lui Bratici, pe Oană, pe Mihail. Faptul insă că zice de a- 

cest Radul că era „Hamz rpamarnta“ se vede că era un 

secretar intim al domnului, şi nu era slujbaş de cancela- 

rie ca să serie urice uricite oamenilor, ci numai răspuan- 

denţea domnului.
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698î ai 24 (1179) Suceava. Stefan Vodă întăreşte lui Ilancu 

cumpărătura ce a făcut cu 200 zloți tătărăşti în satul Zubriceani şi 

Ivăncăuţii pe Ciuhur de la-Jivertu Roman şi cei ai lui. 

Macrito BAIE bi GTEdan BOEBOAA PCNApZ SEMAN MOA- 

AdREREH. SHAMEHUTO UHHHM HCEEM HAulIHA AHCTOA, OVCHA KTO 

H4H SVâpuT Han uTSuu Ero ScaniiiitT. KROAHKE Toro KOAIS AIE 

NOTpBEEH HA BSACT, WE UpiHACILIA | NPEA, Ham. H NEA N'- 

CHA HAHMUA MOAAARCRHMH BOIAp: BEAHKHAMH N Aaaa 2huH- 

geprih Poman.-wT Roszperuin un Racko cHh XOBHANHOR. CA CEC 

“pot cRoe. n EOpa mSpun Rackog. u TSak no Hy ACEpOR 

BROAH. H HHRBIMR | HENOHSEHH. AHHNBHCHACKANN, N NPOAAAN CEC 

N paROIS WPHHRS. WT  NpăBAro HY OVpHARA. ceda uanavE 35- 

Epnuanin. n ov eAname XoTapt | Hganuitoguin Mu cz AA- 

Sim na Viokpu Ta npoAaau caSst HatmeS nau XanRS 9 

WHHO 84 € S0A0ThIX TATApcRRIX H BADAATHAR MA MCIICAHA. 

SYeE POTOBBIMU NHHE3Awn. np'kĂ Ham H NEDEA, Haina BCA 

HO MI BHA ERIE HX AOEBSIO ROAD n TARMEA MERA HAM 

nSă | HSI Banaar$ a Mi TAKOAAEPE FCAI AAA H NOTEPZANAN 

ră nphbApeuenaa cecenă (sic) 3Sapnuann ui HeanuiRORU. B 

MAHN Ha rekpu. cass namem$ nau Xank$ Ad COT EMS WT 

Ac OVpHk €& RZCEM AOXOACA, H ARTEEML ere | n opHSuarom 

Eero, H EpaTiam cre. u npkoynsuaTrom ere. 4 npaipiSp'b'roM ere. 

H BECEMS PoAS ro HanBAHRHIHM HENOpSUIENHE  HHROAMAE Hi 

kb. 4 Yorapn "kan BRE ENHCANHHA CEAAAL. AA ECT NSCPAPCAS 

| XeTapS nokSaa ua usa W%HB4AM. 4 Hă "TO sCP REAMRAA MÂp- 
TSpim CAM PeNOABROMH.  BHILIENHCaRHibiH Gredana  BgoegoAbi, n 
IpREZZARBAEHHHL eno r enakâatu. farăanapa n Ilerpa n Ber- 
Aaa. H BOlape Hatuu | nau Emanula. nau FaaukSa. nau B8H- 
Apk. nau Xpaha AROpHuRK. Dan ASma n nani Xpzian GHAore- 
POACRUY. nat Wkrz. nau H&auiks. nau IManApk nopraph Gw- 
UABCERIH. NAN Ă ao sii 'si AaBer Hemeukin. nau Lao (sic) | rsp GOpyH 
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ckhin. nau Boppa Illanage n ua: Maăun Keainekniuy, nani Apar. 

rome Hogorpaactniu. nau Idume XSanu. nan Bocre cnaTaph. 

nani JOra aucriapunkn. nani LepMan NCCTEAHUK | nat Îwu uaw- 

“nna. han llerpz cTroannkh, man post Komne. H HHin ovcn, 

HALL BOTABE AMCAAABCKHIY BEAHRBIX H MăAniă 10... d HA BOAUIE: 

kpknocrii n CyTEpZRALie. "TOMS  B2ZCEMS | BbiuienicanHom$,, 

Reakau cca, Hătem$ Rkpnoai$. nauS TaoyrSAs asreders nH-. 

CATH. H NEUATĂ HatS HA NEUATH BOAPE HALIHY npug'kenTh. KRCEMS. 

aners naulemS. nuca | Toma Anat. 9 GSuazk Bare +Suna. 

MAH RA. 

Din mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod. 
domn tării Moldovei, înştiinţare facem cu această 
a noastră carte tuturor cui pre dânsa vor căta sau 
o vor auzi celindu-li-se, cui trebuinţa îi va fi de 
a știre ; iată că a venit înaintea noastră şi înain- 
tea tuturor a lor noştri moldoveneşti boiari a mari 
si mici /ivertie Roman din Cozareşti. şi Vasco fiul 
lui Hobiian, cu soru-sa. și Lura cumnat lui Vasco, şi 
Tulea, de a lor bună voe şi de niineni siliți nici 
asnpriţi şi au vândut a lor dreaplă ocină din drept 
a lor uric, satul anume Zubriceanii și într'unul a-: 
celaşi hotar lvaneauţii şi cu mori în Ciuhur, aces-- 
tea le-au vândut slugii noastre lui pan Haneu în 
pret de 200 zloți tatarăşti. Şi a platit lor deplin 
toți cu bani guta înaintea noastră şi înaintea a lor 
noştri boiari. Deci noi văziud a lor de bună voe 

şi tocmală între dinşii și deplină plată, iar noi a- 

șijderea l-am fost dat şi i-am întărit cele de mai 
sus zise sate Zubricenii şi lvancăuţii şi moară în 

Ciuhur, slugii noastre lui pan Hancu să-i fie lui de 
la noi uric cu toate veniturile şi copiilor lui şi pe- 

potilor lui şi fraţilor lui şi stranepolilor şi răstra-- 
nepoților lui ȘI la tot neamul lui, ce i se va alege 
mai de aproape neruşeit nici odanăoară în veci.
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Tar hoiarul celor de mai sus scrise sate să le fie 
pe vechiul hotar pe unde din veci au îmblat. lar 
Ja aceasta este marea mărturie a însăşi domniei mele 
mai sus scrisul Stefan Voevod şi a prea iubitilor fii 
ai domniei mele Alexandru şi Petru și Bogdan şi 
a boerilor noștri, pan Stanciul, pan Vlaicul, pan 
Zbiiare, pan Hrană dvornic, pan Duma şi pan 
Hramăn de la Belgrad, pan Neagu şi pan lvaşeo, 
pan Șandru portar Sucevei, pan Dajbog Nemţanul, 
pan Gangur Orheianul, pan Bora Şaudru, pan Ma- 
xim de la Kiliia, pan Dragoşe la Cetatea noao, 
pan laţco Hudici, pan Coste spatar, pan Iuga vis 
ternic, pan Gherman posteluic, pan lon ceaşnic, 
pan Petru stolnic şi pan Groze comis şi alți toți 
mari boeri ai noştri moldoveneşti a mari şi u mici 
poruncit-am la al nostru credincios pan Tăutul lo- 
gofătul să scrie şi pecetea noastra si peceţile boe- 
rilor noştri să lege de această carte a noastră. A 
scris Toma diiac în Suceava la anul 6987 Mai 24. 

„__ Originalul pergament ; 0.17 latul pe 0.24 luvgul. Pe- 
cețile lipsesc, căci a trebuit să aiba 7 peceţi atârnate. 
Şnurul era albastru. Surete ms. XXV, 743. 

a După 50 ds ani proprietatea în cele 2 sate po- menite în uricul lui Alexandru Vodă din 1499 se sshimbă. Urmaşii Radului gramalicul vând ocinile lor lui pan Havcu cu 120 zloți. Trăiau acești urmasi: Roman Jivertie, ce trăia în Cozăreşti ; Vase i i i teşiu ; seo, fiu lui Hobian : său 
Iura cu femeia lui şi 'Pulea. n Şi cumoatul 

— Un sat Cozăreştii în 1479 ; zar în 1400 şi tulpina Coz, Coza. presupune pe un Co- 

N 

LXXII 
1132 April 6 (1624). 'Toâder $ i 

ai 2 April 24). 1 arpe vind i ică dintr un bătrîn din partea Crăeştilor, din Surse i Oieă a ii pace 

T Adecă eu Toader fetorul lui 
4 o Sarpe, scriu și mărturis(es)cu cu tasta Serisoare a” pi noastră, cun
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am vândut partea mea din sat di Şurineșşti, Tod:-- 
căi de acolea, de nime nevoit nici asuprit, ce de 
bună voia mea, mam tocmit, şi ne au dat preţ 
doisprăzeaci taleri bani buni, pentru atasta partea 
din parle Crăeştilor dintruv bătrân a patra part: 
ce ni să venisă, și atasta tocmală o am facut de- 
naintea lui Vrabie aprodul şi denaintea Tomșii ot 
Şurineşti şi denaintea lui Necoară de acolea şi de- 
naintea a mulţi oameni buni din sat din Şurineşti 
şi pentru credinta ne am pus și pecelile să să știe.. 

veleat 7432 April 6: dni 

i Vasile aprod, 1 Tomşii ot Şurineşti, + Ne- 
coară ottam. | 

In dos: „Zapis de la Toader Şarpe pe Şorineşti ot Vaslui. 
din partea Craeştilor dintr'un bâtrân a 4 parte.“ 

Hărtie, ruptă in trei faşii. Surete şi Izvoade me. 
XĂVI, 9. 

LXXIIL 

Fără veleat (cătră 7132) April 22, Pantea fiul Tudorii Lupoae: 
dk zapis la mâna, lui lonaşcu Cehan vel vornic de ţara de jus ca să 
aducă deresul de împărţală a satului de la: Petru Vodă, pe ziua de: 
29 April. ” 

Adec eu Pantea cun Tudora Lupoae scriu şi 
mârturisescu cu Casl(a) scrisoar(e) a mea cum de . 
buvă voia mea miam luat zi dinaintea dmsale: 
vornicului Cehan şi dinainlea lui Dumitru uricar 
şi dinaintea lui Dumitru Lew ce au scr (sic). vor- 
nic, că se aflu deresul de sat de .pnzutuvue carte) 
au -ppărțit maicămea și cu Purceloe de la Patru 
Vod. sal uduc la dmnlui la Cebhan din luna lui 

„Apiril) 22 de zile întru saptamân(a). aăasta scriu. 
şi marturisăscu să s ştie. 

a Pantea, az Dumitru iscal, az. Dumitru. Lew: 
iscal.
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Hărtie, jumătate coală; Surete ms. XXVI, 10. 

— Dată. Pantea n'a pus data zapisului ce-l dă la 

mâna lui Cehan vornic mare; dar arată că Va scris la 2 

April, de oare ce se obligă a-i aduce dresul de împărce: 

iune de la Pătru Vodă într'o săptămână plecând de la 22 

April. Boerii amintiţi vin în uricile timpului. Aşa; Dumi- 

tru uriear îl găsim în 7132 Martie (Surete V, 256); 

Dumitru Leoa e vornic de gloată în 7140 Dec.31 (N. lorga 

Doc. VI, 19), iar Cehan lonaşeo e vornic în 1132 si ur- 

mătorii sub Radu Vodă, ca să vină apoi vornic mare sub 
Moisă Moghilă Vodă în 7142.(Suvete ms. X, s. anno). El e 

tatăl lui Racoviţă Cehan logofal al 2-a sub lunga domnie 
a lui Vasile Vodă Lupul. 

Pantea e pomenit ea martor în zapisul de mai jo, 
alăturea cu popa Matei, Zberea, Patraşco, Frimu, D. But- 

nariu şi Dămiian. 

LXXIV 

1132 April 6 (1624) Alircești. Zapis de vânzare prin care Cos 
tantin al Magdalinei şi Boţea al Pribei vând lui Todică şi ficiorului 
ssău Mirăuţă cu 12 zloți şi o vacă cu viței a zece zloți, a treia parte 
din partea Duteeştilor, partea din jos din Surineșşti. 

+ Eu Costantin fetorul Magdalinei și Boua fe- 
dorul Pribei. noi înşine pre noi maărturisim cu cest 
zapis al nostru cumu niam tocmit cu Todică din 
Şuriueșii de nime nevoiti sau împresurați ce de 
bună voia noastră am vândut ua nostra dreaptă 
ocină şi moşie din sat din Şurineşti ce s va alege 
din partea Dutceştilor a lreia parte den partia 
de gos şi din câmpu şi din pomeati și din vatra 
satului şi cu tot venitul ce s va aliage cum scrie 
mai sus a treia parte din partea Dutcestilor din 
partea din Sos o amu vândut lui Podica din Şuri- 
neşti. şi lui Mirăui, ficorul lui 'Todicăi. ca s le fielor 
moşie. şi ne-au dat o vacă bună cu vitel. dereplu 
ziace zloți. şi doisprezeace zloti bani gata. deti și 
NOL dac(ă)-am văzut de bună voe tocmală și plată 
deplin am facut atastă serisoare ca sa s criză)
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şi sau făcut atastă toecmală în casa lui Loghin 
din Mireeşti şi ne am tâmplat acolea, eu popa Ma- 
teiu de acolia și Păntea tij şi Zberea tij şi Pa- 
traşco din Dănceşti şi Frimul otiam şi Dumitru 
Buruar din Mânjeşti şi Damiian din Scăntiae şi 
mai pre mare credinţa nem pus peceţile să să 
criază. 

pis u Mircești vit: 1132 Ap. 6 dni 

Original hărtie, coală. Surete ms. XXVI, 11. 

LXXV 
1149 August 21 (1611) Iaşi. Vasile Vodă dă dreptate lui An- 

dronic_să întoarcă. lui Podică un cal și să-şi ia partea sa din Şuri- 
nești ce -i-o vănduse fără știrea fratelui său Costantin, pe când el li- 
psia în ţara Muntenească. 

T Iw Vasilie Voevoda bojiu milostiiu gospodarz 
zemli Moldavscoi, adecă cum sau pârât de fat(a) 

înnaintea domniei meale Andronic cu Toader Lo- 
dica din Şorineşti, pentru căci au fost vândut un 
frate a lui Andronic, anume Costantin, partea lor 
de ocină din Şureneşti pre un cal şi Andronic nau 
ştiut nimic, cat au fost în ţara Muntenească, deci 
domniia mea iau dat sâş întoarcă ocina înnapoi, 
şi săi dea calul lui Toader, şi deatasta pâră să nu 
sa mai pârască înnaintea cărţii domniei meale nici 
odănăoar(ă) în veaci. Ton HHIUHAM TCIARMA N HAR Hs 
ssa'kr. (Aceasta scriem domniia mea și alifel sa 
nu fie). u las It 7149 Av. 24. 

Saam gospodua veleal ! Frunteş 

Hărlie coală. Surete ms. XXVI, 12, 
-- In dos pe euta de sus a hărtisi e nota: ero a3 

nau HekSaak n cun ere Aazopa wr Gizurau: „eu pan Ne- 
culai şi cu fiul său Lazor din Scântee.“ 

„_— Intoarcerea ucestei vânzări se face după 17 ani, 
căci Costantin vinde în 1624 și cartea de intors e din 

Na
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1641. In tot acest timp Adronic trăise în Muntenia şi la 

întors aflând că şurina lui din Şucineşti e vindută ceru 

traținisău şi i se dădu după 17 ani. De cat pe când Cos- 

tantin vinde partea lui pentru 12 zloți şi o vacă cu vitel 

a 10 zloți, adică 22 zloți, aici se arată că Todică a luat 

de fapt un cal, de oare cei se cere să dea îndărăpt ca- 

lul şi să-şi ia moşia. 

LXXVI 

7156 Zuli 1€. Iaşi. Vasile Vodă serie carte lui V. Giurgea că 

Andronic în urma pârei ce a pornit contra lui Mirăuţ a lui Todică, 
are dreptul de a-şi lua de a zecea din arăturile făcute pe bătrânul 
său din Surineşti. 

+ Hw Hacuaie ROEBOAA. Eătito Mâcmito reuapa 364 

MDA AdBckoH, scriem domniia mea la sluga noastră 
Vasilie &urgea. damuți ştiri ca sau jâluit innaiutea 
domniei meale Andronic. de Şurinești. pri Mirăuţ 
sn Todică. zicându învaintea domnii meale, că ale 
muşii la Șurineşti, şi iaste stâlpita despre alţi ră 
7eși partea Mihail Buziian. şi Parasco. și Lazor- 
det cine va hi arat partea cestui batrân. să aiba 
aş loa a zeacea den tut locul. ce sa va aleage. 
partea lui Andronic. să-şi ia dijma cum este obi- 
cearul (w&nwkpva) de veac. den tut venitul. iar alu 
nime să daibă treabă pe muşiia loi a să amesteca: 
iar cilor ce să va amesteca el să vie sa stea de 

faț(ă) şi (saşi ia)i zi saş aduca direasele. înaintea 
domniei meale. cându va hi voia lui Andronic: 
TSE DHUIEM TCIABMU. H Hat He Bvarr. (Aceasta serie 
domniia mea și altfel sa nu fie). 

u las lt 7156 Juli î] 
Saam gspdna veleal 

+ Toader 

Original hârtie, coală. (Surete ms. XXVI, 13).
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LXXVIU 
__ 456 Iuli 0 (1648) laşi. Vasile Vodă serie carte la Udrea şi 

Vasile pentru pâra dintre Todică cu Tenciul şi Andronic să cerceteze 
cum stă lucrul cu partea din Şurineşti ce zice Todică că i-a dat'o 
Bărsan Boziian din partea Dolhei; asemenea pentru nişte pietre de bo- 
tar de sint puse pe direptul; cum şi partea ce Ionaşco Serămăta fost 
dat'o lui Mierăuţ Todică. 

+ Www Bacuale BOBOAd. EI MacTito renapa BEM 
moaAagckou, Scriem domniia mea la slugile noastre 
la Udrea de Pribeşti, și la Vasile de Zlătăreşii, 
dămuvă știre că sau pârât de faț înaintea domniei 

meale Todică de Şurineşti cu Tanura, şi cu An- 
dronie, şi cu alți răzeşi a lor de acolo, pentru o 
parle de ocină, din Şurinești, din partea Dolhei, 

zicăndu Todică, că acei parte de ocină iau datuo 

Bârsan fitorul lui Boziian, săș ție cu dănsa pănă 

le va trebui lor, cum au arătat aicea şi zapis pre 

acea parte de orivă, şi au zis că ştiu oameni buni 
cându iau datuo, iar Tianciul cu răzeşii lui au zis 

că nu iau dal nime nice serie Bârsan nimie de a- 

cel zapis, deci pentraceaia am socotit şi leam aflat 

leage întracest chip, de va aduce Todică oameni 

buni să mărturisască cu sufletele sale, cum au fost 

acolo de au auzit cu urechile sale şi au văzut cu 

ochii săi, cum iau dat Bârsan acea parte de 

ocină Todicai să să ţie cu dânsa sâ aiba ao ţi- 

nea și acmu cumui spune zapisul, iară de nu vor 

mărturisi oameni buni întracesla chip, să naibă 

Todică triabă cu ucea parte de ocină. Aşijderea şi 

pentru a patra parte de ocină iară din partea Dol- 

hei să aveţi a socoti pentru nişte pietre ce au ZIS 

Todică că nus puse pe direptul, de să va afla că 

sântu puse aceale pielre pre direplate să stea şi 

de acmu înainte, iară de să vor afla că nus puse 

pe direptate să le lepădați să se ţie pre undei de 

veac. Aşijdere sau jăluit şi Mierauţă de acolo de 

Şurineşti zicându că iau dat lonaşco Şerămat ocină 

Surete şi Izvoade VIII. (Acta Gh. Racoviţă, Vaslui) 1
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de șau arat şi şau cosil pre ace ocină a lui, iar 

alti răzeaşi nu vor sal lese, şii iau de a zeacea și 

zic ea nare lonaşco nici o treaba acolo. Pentraceia 

sa socotiți de va fi avându el triabă acolo să aibă 

a lasa pre Mierăuţ în pace, iar de nu vai avâudu 

sa dea sama lonaşco iară pre Mierăuţ tot sal lase 

în pace, iar de va fi avându şi va îi dat mai mult 

de câtui va fi fost partia, săş întriabe cu lonaşco 

răzeaşii, numai să socotiți foarte pre direptate ne: 

mănui să nu fățăriţi. mo mnuuem renARaatui în HA HE 

szaArr. (Aceasta scriem domniia mea şi altfel să nu fÎe). 
u las it î156 luli 9 

Saam gspdnz veleal 

Original hărtie, coală. Surete ms. XXV, 14. | 
— Pe lângă partea Dateuleasă, mai era în Şnrineşti 

partea Dolhei, doi din bătriînii satului din secl. al XVI. 

LXĂVIIL 
(159 August 16 (1651) Iaşi. 

lupea dăruese armaşulai Gligorie 

Zapis de danie prin care on îi 

în ul şezelea pământ 
rie partea lor din Şorăneşti, un bătrin 

» partea Ţicşei. 

| Adec eu lon ot Popeşti şi lupe ot Scânteae, 
Serlem 20! şi maărturisim cu cestu zapisu al nostri, 
cumu de nime nevoiţi nice asupriţi, ce de bună voie 
noaslră amu dăruit a noastră dreaptă ociu(â) şi moşie 
(mom: din satu din Şurineşti par 
tu. Tieşe ce iaste partea noastra la acelu loc şi In Susu și din os. ce să 3 : vini un bătrân Innat 

e See pamântu, ŞI pomeţi în daw locuri ca stâ)i 
și mosie si A. mașului celui mare Gligorie ociu(â) 
din fitorii neuen or dumisale ŞI nime de noi, sâu 

toat(a) semenţieai saau din frați noştri. saau din 
a intoarce | este noastră. nime ca s nu aibă trab(â) 
face dum hi e cuvântulu nostru. şi s aibă ași 

na ui și dreasă domneşti. şi denaintea du- 

tea moşului n05-
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misale logofătului Răcovil şi denaintea dumisale 
lui Gligoraşeo . agăi. şi 'denaintea dumisale vorni- 
cului . . . şi denaintea lui Maftei şi lui Cristea. şi 
lui Patraşeo şi lui Vasilie Bobot ca s(a)i fie dumi- 
sale de astăzi înnainte moşie. şi mai pre mare 
credință neam pus şi deagetele. să s şlie şi eu 
Aonaşco: amu scris zapisul să s știe. 

u las vit 7459 Av. 16 dni 

Tlon; + Lupe 

Răcovit Cehan logofat iscal, 

Patraşco, Maftei (|. p. o pasere) 

Originalul hărlie coală. Surete ms. XXVI, 16. 
— Pe dos stă nota care lămureşte bâtrâuul din al 

şeselea pământ, din partea “Țicşăi venia la fundaturi, adică 
ia partea cea mai din sus a moşiei Şurinești, spre pădure. 

— Cehan Răcovilă eal 2-a logofat, fiul lui lonaşco 
'Cehan vornicul din 7142 (1634). 

LXXIA 

Fără veleal (cătră 7162 Martie). fapis de danie prin “care Ru- 
sul ginerele Todicăi şi cu ai lui dărueşte hatmanului Neculai (Raco- 
viță) a sa ocină din sat din Teişori, jumătate din jumătate bătrânul 
“Fodicăi. . 

Adec eu Rusul ginerele Todicăi si cu toti fe- 
torii mei anume Lica și Toader şi Simion şi Mierla 
şi Urâla, scriem și mărlurisim ” cu cest zapis al 
nostru cum eu de bună voia mea şi mam învoit 
cu feciorii mei, și am dăruit dumisale hatmanului 
Neculai a noastră dreaptă ocin şi moșie ce ni s 
vine Sumătate de batrân den bătrânul Todicăi gu- 
mătate din sat din Teişori, ca s fie durmisale dreaptă 
ocin(a) şi moşie în veaci neelătită, și cându amu 
făcul aiasta danie, o am facut denaintea lui Mierauţ 
ot Şurineşti şi Teanciul ottam şi Andronic ottam 
și Săwmien oltam şi denaintea Varnavei ottam și a
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mulţi oameni buni, şi pe mai mare credință neam 
pus şi peceţile şi degetele ca să s şiie. 

+ Rusul, 1 Mirăut, + Teanciul, $ Andronic, 
T Sămion, ț Vărnava 

Originalul hărtie filă; Surete ms. XXVI, 28. 
— Data. De şi zapisul Rusului ginerele Todicăi şi cu, 

cei 5 ficiori ai lui nare dată, noi îl punem inaintea tutu- 
ror zapiselor de vânzări prin care halmanul Neculai Ra: 
covițăa cumpără de la răzeși pământurile lor din Şurineşli. Deci îl punem din 7172 înainte de Mart 1, când Frimul îşi vinde şurina lui. Prin nici un alt act, nu se vede că Nec. Racoviţă să fi fost răzeș, adică partaș in Şurineşti. Inainte de 1660 cel care îşi măreşte ociua' în Şurineşti este Todică. Cu ce ajunge Nec. Racoviţă hatmanul răzeş, in Şurineşti, căci dacă n'ar fi fosi, toţi răzeşii ar fi pome- nit fraza că „şi-au: întrebat rudele Şi răzeşii lui, şi nime n'a vrut să o cumpere.“ Pentru toţi răzesii din Şurineşti Nec. Racoviţă haimanul e socotit ca răzes tocmai prin Zapisul de danie a lui Rusul, ginerele 'Todicăi şi cumnat cu Mierăuţ Todică. După vbiceiul străvechiu nici un răzeş nu-și pulta vindeurăzeşia lui de câi tot la răzeşi; prin danie însă se putea face răzeş un nerăzeş. Aceste danii erau de fapt vânzări simulate şi erau nuinai un mijloc de a se întroduce intre răzeşi, fapt care a adus hrisovul s0- bornicesc din 1785, contra daniilor ee fac cei mici şi săraci celor mari şi bogaţi. ” ___ De ce Rusul D'a pus data pe zapisul lui ? De ce za- Pisul lui n'are nici o isră itură cu mâua, ci numai 6 pu- neri de deget ? De ce vânzătorul pune în zapis „hatmanu- lui Neculai“ fără a arala, că dă lui Nee. Racoviţa ? Nu ştim pentru moment cari au fost raporturile lui N. Raco- viță hatman cu acest Rusul, ginere Todicăi; nici de se sa ferit să pue ca matur la danie vre-un popă care să iscă- lească actul; s'ar putea ca actul să fe plăzmuit, ceia ce. nu-i cazul aici, căci imediat vin răzeşii si iau ca bună răzeşia lui N.. Racoviţa hatmanul, i m dl nu-i maâi cer dovada răzeșiti lui, ceia ce arata că ei stiau de dania lui Rusul.
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LĂXXX 
| Fără veleat (cătră 1112 Mavt). Zapis de vânzare prin care 
„Tenciul şi ai lui vând lui Nec. Racoviţă hatman cu 10 lei bătuţi în 
Teişori un bătrân şi jumătate din a patra parte. 

+ Adecă eu Teanciul şi cu femaia ma cu Pa- 
rasca scriem și mărturisim cu cestu zapis al nostru 
de bună voia noastră de nimene nevoit nici silit, 
ce dea noastră voe am vândut a mea dreaptă o- 
cină şi moşie ce să va aleagtk partea mea în Te- 
işori din întrapatra parta un bălrân şi g&umatate 
și un loc de prisacă în capul dumbrăvie, acea parte 
de ocină şi moșie, cara mai sus serie o am vân- 
dut dumisale lui Neculai Răcoviţ hatmanul dereptu 
zeace lei bătuţi ca să fie duwmisale dreaptă ocină 
şi moşie în veaci, şi la acest zapis sau tămplat 
popa Vasile din Scânteae și Farcaș stolnic şi An- 
drei căpitanul din Negrești şi lonaşeo Burnar şi 
Iflodie Purcel și Dumilrașco san Frimul ot Danceşti 
și eu Vasilie Clapa am scris şi mai pre mare ere- 
dință neam pus și peceţile și am şi isealit sa fie 
dumisale de credință, şi Ursul Gugiul şi Iftenie şi 
Gorie ot Criceşti sau tamplat acolea. 

az Vasilie iscal, Az Dumitraşeo diiac oi Dăn- 
cești, popa Vasilie iscal, Apostol iseal, Andrei Ca- 
pitan, Iftimie, Iftodie, Gorie căpitanu (4 peceți în 
fum) 

Original hârtie, coală. (Surete ms. XXVI, 29), 
— Data. Diacul Vasile Clapă n'a pus anul, mai ales 

că-l chiema şi Clapă! De ovare ce însă Tenciul vinde 
din Teişori, unde N. Racoviţă întrase ca răzeş prin dania 
Rusului, el s'a grăbit să cumpere cu 10 lei şi partea lui 
Tenciul, pentru ca mai apoi la 1 Mart 7172 (1664) sa 
cumpere de la acelaşi Tenciul şi alte părți din Şurineşti.
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LAXAI 
71 fapis prin care Primul din “iră a  (cătră îl? Aart). fapis p , ul dn 

ă jără aeleat (ger lui Nec. Racoviţă batman a treia pari 
Dinceati vi din Şurineşti, partea lui Nicoară Verdeş, 

+ Adecă eu Frimul ot Danceşti şi cu fermei 
ma cu Măghina scriem şi marturisesc, Ir 
zapis al nostru de buna voia noastra de ai 
voit nice asuprit ce dea noasiră bună i) i 
văndut a mia dreapta ocina şi moşie din s ear. 
Şurineşti, ce sa va aleage parlea lui Nicoar A PA 
deş dintru un bătrân a treia parte, acea pal ale ocină care mai sus scrie o am vândut dumise lui Necului Răcovita hatman, dereplu doisprăz i lei ca săi fie dumisale dreaptă ocina ŞI MOşIe , veaci. şi la acestu zapis sau tâmplat Vasilie pe ot Scănteae şi Farcaş: biv stolnic şi Andrei, Cp tanul şi Ionașco Burnar şi Aposlol Burnar ? sie Gugiul ot Mirceşti şi Apostol Purcel şi eu os Clapa mam prilejit şi Ionașco Rusul ot Dance N şi Iftimie ot Mirceşii și mai pe mare credință a pus şi deagitele şi iscâliturile sa fie de credinţă. 

popa Vasilie iscal, Apostol iseal, Andrei ce pitan, Gorie, Iftimie, TUrsul Gugiul, az Vasi i iscal. T lonaşeo: Burnar, + Apostol Burnar (4 pecel în fum cu figuri geometrice). 
Originalul hartie coală ; Surete ms. XXVI, 30. 

LĂXXXII 72 Mast 1 (664) Iaşi. cu toți ai lui vâna lui Neculai Maria, cu 18 galbeni 14 pământur pământuri din bătrânul Dutceşti] 

. Ş Zapis de vânzare prin care Frimil ii Racoviţă hatmanul și jupănes: (5. i din bătrînul Bulăescului şi a 
or, din satul Şurineşti. 

„Adec eu Frimul şi fă Cori mei anum 
şi G 

| m'ka mea Măghiva ȘI & me Dumitraşeo Şi Miraută şi Toa si rozava şi Acsiniia și Vasilea si nepoții mei, ș
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loți strănepoții mei, ce să vor aleage din sămialia 
noastră, scriem şi mărturisi cu acestu zapis al 
nostru cum noi de bună voia noastră, de nime 
nevoiţi nice asupriţi, am vândut a noastra driaplă 
ocină şi moșie din sat din Şurinești din bătrânul 
Bulaescului din parteu lui Necoara Veardeşa patra 
partk ce mi sau ales unsprăzeace pământuri, în 
țarină şi cu loc de fânaţ la Teișori, şi la Hiapezui 
şi din vatra satului şi cu tot venitul ce va hi pre 
hotarul acelui sat, direplu now galbeni bani gata 
lei bătuți. Aşijderile leam vândut şi din bătrânul 
Duteeştilor, din partea Taălxraăscului, a treia part'k 
part'k lui Vasilie fitorul 'Tătarăsenlui, ce mi sau 
ales cinsprăzeace pământuri în țarin şi cu lo= de 
fânat la teişori şi la piiarsăci, și cu vatra satului 
şi cu tot vinitul, ce va hi pre hotarul acelui sat, 
direptu now. galbeni bani gata lei bătuţi. Aceastea 
părți ce mai sus scriem liam vândut dumisale lui 
Neculaiu Răcoviţă hatmanul deci ca săi hie dumi- 
sali diriapta ocină şi moşie în veaci neclatita, și 
giupăneasăi dumisale Marie, şi cuconilor dumisale 
pintru căci niau făcul dumnealui plata deplin cu 
bani gata, şi să aibă dumnealui aș face şi driasă 
domneşti pre zapisul nostru, şi în toemala noastră 
au fost multi oameni buni şi bătrâni megiiaşi de 
prin pregiurul nostru, anume popa Cărstea şi popa 
Alecsa şi popa Tudosie şi Vasilie Giurgea şi [lti- 
mie şi lunaşco Burnar şi Apostol Burnar şi Pa- 
irașco ot Glodeani şi Stoian şi Merăut Todică şi 
Abdronic şi alţi mulți oameni buni şi bătrâni şi 
pentru credinta am iscălit și niam pus  peceţile şi 
deagelele în loc de peceți ca să s ştie. 

u las vit 7172 Mart 1 

+ Primul, + Iftimie, + lonaşco Burnar, Apostol 
iscal, + Apostol Burnar, ș Stoian, ț Mirăuţ Todică, 
T Andronic, az Cârstea, pis az Apostol Golăe iscal 

Originalul hărtie coală. Surete ms. XXVI, 17.
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LXXXIII ” 

în: i e. Teaciul 7172 Mart 1 (1664) laşi. Zapis de vânzare pria Ari ei 
i Baa cu toţi ai lor vind lui Nec. îi 20 Larosatur 

jalbeni părțile lor din Surineşti, în sumă de g ă 

: i pasca tâĂdec eu Tan! şi fămeaia mea, CAI Du 
fata Oanei şi cu fitorii mei anume, [ia și Iiua 
mitraşco şi Stefan şi Costanlin și oo înine pre 
şi toţi nepoţii mei, și stranepoţii me A 3) nostru 
noi serem Și mărturisiv cu cestu z e nevoiti, cum noi de bună voia noastra de ni moşie. din am vândut a noastra dreaptă ocină şi treia parte sat din Şurinești din batrâvul Dolhai a rilor 
din Teişori şi din Piersăci, din hotarul Sună cati ce să va aleage dereptu DOWA galbeni din bt lei bătuţi ; aşijderelea iam mai vând > iei dia irânul lui Boziian giumatale partea Avi fanat și Teişori, şi din Piersaci, din ţariuă şi din a i din tot vinitu) ce să va alege, dereptu n0 din ba: beni bani gata lei bătuţi, și iam vândut ȘI, si diu irânul lui Petriman giumatale din „Leişori Sinitul piersăci din tarină şi din fâvaţ şi din to tei ce sa va aleage direptu nowp galbeni. bani Eset bătuţi, şi iam vândut din partea din sus, d Tei: partea partea lui Dardar ce sa va aleage ci din şori şi din piersăci, din tarină şi din Lat 
tot vinitul, ce va hi pe hotarul acelui sat, i NOwWA galbeni bani gala lei batuti. Aceastea ! ji toate ce mai sus serie, liam vândut dumisa e i Neculai Racoviţa hatmanul, deci ca sai hie ta şi sale driapla ocina şi moşie în veati, nechali: giupăneasai dumisale Mariei şi cucorilor du cu peniru căci miau facut dumaealui plată de east a, Şi sa aiba dumnealui aş face şi astră domnești pre zapisul nostru, şi in tocmala 10 re: au fost mulţi Oameni buni şi bătrâni de pu pa Siurul nostru megiiaşi, anume popa Carstea ŞI P
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Alexa, şi popa Todosie, şi Vasile Giurgea, şi Fri- 
mul, şi lonaşco Burnar și Apostol Burnar, şi Stoian 
şi Mirăut "Todică şi Andronic ot Şurinești şi alţi 
mulţi oameni buni și Dălrâni, şi pentru credinţă am 
iscălit şi niam pus şi pecetile şi deagetele în loc 
de peceţi ca să s ştie.  u las vit 71172 Mat 1 

az Cărstea, az Apostol iscal, ț Frimul, 1 lo- 
naşeo, + Apostol Burnar, ş Stoian, 1 Mirăuţ Todică, 
+ Teanciul, ș Andronic, pis az Apostol: Golăe iscal. 

In dos: „Zapis de cumpărătură de la Teaneciul și de la 
fămeaia lui pe Şorineşti ot Vaslui, a treia parte dia bătrinul 
Dolhâi, și din Boziian gumătate şi din Petriman tij pol, şi 
din partea de sus a 6 parle, carii cuprind 44 de pământuri.“ 

Original hărtie, coală. Surete ms. XĂVI, 18. 

- LXXXIV 
7172 Mart 28 (1664) Iaşi. Zapis de vânzare prin care Gavril 

nepot lui Veardeş vinde cu 9 galbeni lui Neculai Racoviţă hatmanul 
jumătate din partea lui Veardeş, bătrânul Bulăescului, 22 pământuri. 

+ Adec eu Gavril ficorul lui Toader, din Crăeşti 
nepotul lui Veardeş de Şurineşti, însumi pre mine 
scriu şi mărturisescu, cu cestu zapis al nostru, cum 

noi de buna voia noastră de nime nevoiti nici a- 
supriti, am vândul a noastra driaptă ocina și mo- 
şie din sat din Şurineşti, ce sau ales din bătrânul 
Bulăescului din partea lui Veardeş gumatate ce sau 
ales dowpzăci şi dow4 de pământuri dumisale lui 
Neculaiu Răcoviţă hatmanul dereptu nowp galbeni 
bani gata lei bătuţi, deci săi hie dumisale, driaptă 
ocină şi moşie şi giupănesăi dumisale şi coconilor 
dumisale în veaci, neclătit, pentru căci niau facut 
dumnealui plata deplin cu bani gata, şi în tocmala 
noastră au fostu mulţi oameni buni şi bătrâni, a- 
nume popa Carstea şi popa Alexa, şi Vasile Giurgea 
ot Zlădaărești, şi popa Todică ot taam şi Frimul ot
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Dănceşti, şi Paătraşeo ot Glodeani, şi Iftimie ot Mir- 
ceşti şi Mirăuţ Todică ot Şurinești, şi Andronic ot 
taam şi Apostol Burnar şi Ionașco Burnar, și altii 
mulţi oameni buni şi bătrâni şi pentru credința arm 
iscalit şi niam pus peceţile şi deagelele să s știe. 

u las vit 7172 Mart 25 

„7 Frimul, + Pătraşeo, 1 Andronic, ț Iftimie, 
+ Gavril Poturac, ț Mirăuţ Todică, ș Rusul, ț Apos- 
tol Burnar, f lonuşco Burnar, az popa Crastea, 
popa Alecsa iscal, az Vasilie iscal, pis az Apostol 
“Golăe iscal. 

In dos nota: „Asijderea şi banii ce miau dat du- 
mnealui hatmanul să s ştie leul bătut dereptu patru 
lei bani proşti.“ | 

Originalul hărtie, coală. Surele ms. XXVI, 20. 

LXXXV - 
_ (172 Mart 28 (1664) Iași. Zapis de vânzare prin care Ionașco şi îraţii lui ficiorii lui D. Burnar vînd lui Neculai Răcoviţă hatman cu 13 galbeni, partea lor din Şurineşti, 24 de pământuri ce cuprind a patra parte din bătrânul Dolhei. 

TAdec eu lonuşco 'şi Apostol şi Vasilie şi 
sora noastră Costanda, fitorii lui Dumitru Burnar 
nepoţii lui Ion Burnar, din sat din Mânjeşti, înşine 
pre noi scriem și mărturisim cu cestu zapisu al nostru, cum noi de bună voia noastră de nime ne- 
voiţi nici asupriți am vândut a noastră driaplă o- că ȘI moșie Cam avut la sat la Şurineşti, de pre tatăl nostru Dumitru Bura *, din bătrânul. Dolhâi, a patra parte ce ni sau ales dow.pzăci şi patru de 
pământuri, în țarină, şi în vatra satului si cu loc de fânaţ la Teișori şi la Piiersarci şi cu tot vinitul ce va hi pre hotarul celui sat, dumisale lui Necu- ai Hăcoviţă hatmanul, dereptu doisprazeaci galbeni
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bani gala lei batuti, deci ca săi hie dumisale driaptă 
ocină şi moşie în veaci neclatita şi giupăneasăt 
duinisale Mariei şi cuconilor dumisale pentru căci 
niau tăcut dumnealui plată deplin cu bani gata cuu» 
mai sus scrie. deci să aibă dumnealui aşi face şi 
dreasă domneşti pre zapisul nostru şi în toemala 
noastră sau tâmplat dumnealui Gligore marele pă- 
harnic şi Apostolachie al doilea spatar și alti multi 
oameni buni megiiaşi de prin pregiurul nostru, a- 
nume popa Carstea şi popa Tudosie ot Zlătareşti. 
şi popa Alexa ol Serbotești, şi Vasilie Giurgea şi 
Frimul ot Dânceşli, şi Patrașco ot Glodeani, și It- 
timie şi Andronic şi Rusul ot Şurineşti, şi alti 
mulţi oameni buni şi bătrâui megiiaşi, de prin pre- 
giur şi prnlru credință pusuneam iscălilurile şi pe- 
celile şi deagitele, în loc de peceţi să s ştie.: 

u las vit 7172 Mart 28 

a7, Gligorie vel taşnic iseal, f Ionașco Burnar, 
popa Alexa (de 2 ori), uz Postolachi vtori spatar 
iseal, az popa Crăstea iscal, az Vasilie iseal, ț Fri- 
mul, YPatraşco, flftimie, 7 Andronic, f Rusul, 
+ Vasilie, + Coslandin, pis az Apostol Golae iseal. 

In dos: „Aşijderea și bani ce neau dat dumnealui 
hatmanul să să știe leul bătut drept patru lei proşti. 

Or'g'nalui hărtie, coală. (Surete ms. XXVI, 21). 

LXXXVI 

7172 Mart 28 (1664) Iaşi. Zapis de vînzare prin care Todosie 
și Ion ficiorii popei Ardreicăi vînd lui Nec. Racoviţă hatman cu 9 
galbeni partea lor din Șurineşti jumătate din a treia parte din bătrâ- 
nul Dutceştilor. - 

Adec eu popa Todosie și cu fratemeu lon şi 
cu toţi fetorii noştri din Zlatareşti fitorii popei lui 
Andreicăi, nepoți lui lon Taătăranul, înşine pre noi
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seriem şi mărturisim cu cestu zapis al nostru cum 
noi de Duvă voia noastra, de nime nevoiti nice a- 
'supriți, am vândut a noastra driapta ocină și mo- 
şie din sat din SŞurineşti, ce iaste din bătrânul 
Duteeștilor din na treia parte Sumatate, din Taâta- 
ranul, din vatra șatului, şi din țarin  dwauzăci şi 
dowp de pământuri, şi cu loc de fânaţ şi cu tot 
Vinitul ce va hi pre hotarul acelui sat dumisale hatmanului Niculai Racoviţa, dereptu now. galbeni bani gata lei bătuţi, deci ca-sai hie dumisale driapta ocină şi moşie in veaci neclatita ȘI giupăneasăi du. misale Marie şi cuconilor dumisali, pentru căci neau făcut dumnealui plat deplin cu bani gata precum mai sus scrie, şi pre zapisul nostru să aiba dumnealui aşi face şi drease domnești, şi în lo=- mala noastră sau tâmplat preuţi şi multi oameni buni, anume pona Carstea şi popa Alecsa, de Şer- botești, şi Vasilie Giurgea ot Zlatareşti, şi Frimul ot Daneşti şi Patraşco ot Glodeani şi Ifrim şi Ifti- mie şi Apostol Burnar Şi lonaşco Burnar ot Mân- jeşti. şi Mirauţa Todică ot Șurineşti şi Andronic oi tam și Rusul ot-tam şi alți mulţi oameni buni ȘI bătrâni, şi pentru credinţă am iscalit şi niam pus şi pecetile şi deagetele. în loc de peceți să s ştie. 

” 
u las vit 71792 Mari 28 

T Frimul, i Patraşco, T Iftimie, + Ionasco Bur- nat, f Apostol Burnar, popa Alexa iscal, az popa Carstea iscal, + Mirăuţ 'Todica, TAndronie, + Rusul, pis Apostol Golae isca], 

In dos: Aşijderea şi banii 1 ce niau dat dumealui hatmanul să s ştie leul batut dreptu patru lei proşti, 
Originalul hărlie, coala. (Surete ms. XXVI, 22).
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LXXXVII 

7172 Mort 29 (1664) laşi. Zapis de vînzare prin care Mirăuţă, 
a lui Todică vinde lui Neculai Racoviţă hatman cu 30 galbeni 65 pă- 
minturi din Șurineşti din bătrânii Dutcescului, Dolhăi și Bulăescul;, 
iar cu 6 gaibeni vinde şi partea din Negoeşti “din bătrinul Pantei. 

Adee eu Mirăuţ şi cu fămaa mea Anniţa şi cu. 
fealeli meale. anume Marica şi Prohira. fiorul lui 
Toader 'Lodică nepotul lui Ion 'Todicăi. din Şurineşti. 
înșine pre noi scriem şi mărturisim cu cestu zapis. 
al nostru cum noi de bună voia noastră de nime 
nevoiti nice asupriţi. am vândut a noastră driaptă. 
ocină și moşie și cumpărătură cu zapisă de la oa- 
meni de țară. dumisale lui Neculai Răcoviţă hat-. 
manul din saatu din Şurineşti. din bătrânul din sus: 
de pre moşumeu lon Todică ce să vor aleage din 
bătrânul Dolhai. din parlea soerumeu lui Dumilru. 
Burnar. ce ini sau ales șeasă pământuri şi cu loc 
de fânaț la Teişori şi la Iliapezui. şi iam vândut din. 
bătrânul Dutceștilor a treia parte Cau avut tatămeu, 
Todică și cu mine cumpărături şi am avut şi zapis. 
de la oameni buni de ţară ce mi sau ales. patru- 
zăci şi patru pământuri şi cu fânaţu. la Teişori şi: 
la prisăci. şi am vândut din bătrânul Bulaescului. 
din partea Craeștilor a patra parte partea lui Searpe. 
cam avut cumpărăluri şi am avut și zapis ce mi. 
sau ales zeace pământuri în țarină. şi cu fânaţ la 
Teişori fac peste tot șeasazeci şi cinzi de pămân-. 
turi în țarină şi cu fânaţ ce sau ales la Teişori. și 
cu tot venitul ce va: hi pre hotarul acelui sat. însă 
din cei trei bătrâni din gos iam vândutu şi cu va-. 
tră de saal și cu pomaăl la sat. dece aceaste parti. 
toate imi liau plătit dumnealui cu bani gata şi miau. 
dat treizăci galbeni bani gata lei. bătuţi. și iam mai. 
vândut și den sat din Negoeşti din balrânul Panlei. 
ce mi să va aleage Cum avut de pe socrăme Bur-. 
nărias fata Pantei din vatra saatului şi din tarin, 
și div fânaț şi din tot venitul. ce. va hi pre hota--
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rul acelui sat, dereptu şeasă galbeni bani gata lei bătuți. și miau facut dumnealui plata deplin cum mai Sus scrie. deci ca sai fie dumisale lui Neculaiu Ra- covită și giupăneasai dumisale Mariei ŞI  cuconilor dumisali driapta ocina şi moşie în veaci. eclatita şi să aibă dumnealui aşi face şi dreasa domnești pre zapisul ce iam facut noi Şi pre zapisă ce iam dat de la vânzătorii noştri. şi în tocmala noastr sau tâmplat dumnealui Gligorie marele păharnic și Apostolachie al doilea Spătar şi oameni de la țara "negiiaşi de pen pregiurul nostru. anume popa Carste Şi popa Alexa ot Șerboteşti. şi popa  Todosie ot Zlătăreşti. şi Vasilie Giurgea ottaam şi Frimul ot Dănceşti şi Patraşco ot Glodeani. şi Ionașco Bur- har și Apostol Burnar și Iftimie ot Mireeşti şi An- dronic ot Şurineşti şi Vârnava și Hilie ot... şi Rusul ot Șurineşti şi alți mulţi oamebi buni și baă- trâni şi pentru credinta am iscalit Şi niam pus şi pecețile ca sa s ştie. și deagetele în loc de peceli.: 
u las vit 7172 Mart 99 az Gligorie vel caşnie iscal, az Apostol vtori spatar iscal, pis az Apostol. Golae iscal, popa Alexa IScal, az Vasilie, az popa Cârstea, + Frimul, + Pa- traşeo, lonaşeo Burnar, T Apostol Burnar, + Iftimie, T Hilie, ș Andronic, + Vărnava, ș Rusul, „Aşijderea şi banii ce miau dat dumnealui hat- manul sa se ştie leul batut dereptu patru lei proşti. Originalul hărlie coală. Surele ms. XXXVI. 94. 

LXXXVIII 7108 Sepi. 5 (664) Coddești. Papis de vânzare Prin care Irina 
și cu ai săi vinde lui Neculai Racoviţă 

ă i din 

i Cu ai săi vine i oviță hatmanul 19 înturi din Șa- 
vinești din bătrânul Șărbăscului eu 9 galbeni. Dinti din $ 
ji Adee eu Irina şi ficorii mei. Coslantin şi Eua- ce lata Niasului Sulițașului, nepoţii  Bulăescului
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din sat din Şurineşti, însămi pre mine scriu şi măr- 
turisescu cu cestu zapis al nosiru cum noi de bun 
voia noastră de nime nevoiţi nici asuprilţi) am 
vândut a noastră driaptă. ocină şi moşie din sat 
Şurineşii ce mn sau ales partea mea dow.psprăzeace 
pământuri în țarin şi cu loc de fânaţ. la Teișori și 
la Piersăci din bătrânul Şerbăscului. din partea din 
gos. dereptu doisprăzeace galheni bani gata lei bă- 
tuți. dumisale lui Neculai Răcoviţă hatmanul şi giu- 
păniasăi dumisale Maria și cuconilor dumisali. deci 
ca săi hie dumisale driaptă ocin(â) şi moșie neclătită. 
pentru căci niau făcut dumnialui pla(tă) deplin cum 
mai sus . . . şi în tocmala noastră au fostu mulţi 
oameni buni . . . popa Cârstea și popa Todosie și 
popa Alexa . . . Butumașş şi Vasilie Giurgea şi Mi- 
răută 'Todica (şi Ionașco) Burnar si pentru credinta 
am isealit şi miam pus peceţile. 

u (Coda)eşti vit 7173 Sept. 5 

ș Irina, az popa Cărstea iscal, pis az Apostol 
Golăe iscal, az Vasile 

Original hârtie coală, e ros de şoareci şi finalul nu 
se poule ceti bine. (Surete ms. XXVI, 96). 

LXXXIX 

7713 Sept. d (1664) Codăești. Zapis de vânzare prin care Irina 
și ai săi vinde lui Nec. Racoviţă hatman cu 12 galbeni S pămiînturi 
“lin Surineşti bătrînul Doihăi. 

Adec eu Irina şi cu licorii mei. anume Gavril 
şi Luchiţa şi Toader. fitorii Nacului. nepoţii lui 
ion Dolhăi. din sat din Şurineşti. înşine pre noi 
scriem și mărturisim cu cestu zapis al nostru: cum 
noi de nime nevoiţi nice asupriţi. am vândut a noas- 
lră driaptă ocină şi moşie ce mi sau ales partea 
nea. optu păminturi în ţarin(a) și cu loc de fânaţ
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la Teișori și la IMliapezun. din bătrânul a lui lon Dolhai. moșşului nostru, dereptu  doisprazeaci gal- beni bani gata lei bătuți. dumisale lui Neculaiu Racoviţ hatmanul. şi. giupăneasei dumisale Mariei şi cuconilor dumisale moșie în veaci neeclatită și în tocmala, noastră au fost mulţi preuț de la ţra şi oameni buni megiiaşi de prin pregur. anume popa Crăstea din Codăeşti. şi popa Todosie şi popa Alexa și popa Gligore (şi Buciuma)ş. şi Vasilie Giurgea şi Mirăuţă Todică ŞI Apostol Burnar Şi mulţi oameni buni şi bătrâni de prin pregur. şi peniru credința am iscălit şi niam pus şi peceţile să s ştie. 
u Codaeşti vlt 71/3 Sept. 5 

a7 popa Cărstea, az popa Tudosă, popa Alexa, az Vasilie, popa Gligore iscal, pis az Aposlol Golăe Iscal, + Mirăuţ Todică, ș Apostol Burnar. 

Originalul hărtie, coală. Surele ms. XXVI, 27. 

LĂL 
„7175 Ghenar 20 (1667) Iaşi. Zapis de vinzare prin care Vasile Obreja Vinde lui Nec. Racoviţă hatman partea sa din Şorinești, o pă- trime din bătrînul lui Necoară, 

T Adecă eu Vasilie fiorul lui COapaxie de ZIa- tărești scriu și mărturisascu cu acestu adevăratu zapis al mieu. cum mam voit eu cu toți fraţii miei. de nime nevoit nici asuprit. ci eu văzindu că toți răziaşii noștri şau vândut toate parţile lor de ocină din Şurineşti. ce sintu în ţinutul Vasluiului. dumisale lui Neculaiu Racoviţa hatmanul. numai bătrânnl nostru ce să chiamă bătrânul lui Necoară au râinas nevândut. deci dintracesta  batrân a Jui Necoara eu miam Vândut partia mia cat mi să vine a Patra parte dintracest bătrân. ales despre fratii miei. din vatra satului. şi din câmpu şi din țarina
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şi din pădure din tot locul. cu tot venitul ce să 
vine partia mia. am vândut dumisale lui Neculziu 
Racovita hatmanul pre bani gala. dreptu ..... 
lei bătuti şi mi iau plătil dumnialui baii deplin 
întru mânule meale, denaintea dumilorsule boiarilor 
celor muri a măriei sale a prealuminatului domnul 
nostru. [o lliiaș Alexandiz Voevod. anume dum- 
pialor, Neculaiu Buhuş vel logofăt. i Solomon Bâr- 
ladeanul vel vornic Aoanau aemaa. i Miron Costan 
vel vornic enuuan 3enaa. i Stamatie vel postelnic. 
i Apostolachie vel taşnic. i Ursachi vel vistiarnie. 
i Neaniul vtori logit. i Contâş treti logfi. i Stefan 
Darie stolnicul. i Vasilie gurgea cau fost căpitan. 
şi denaintea a mulţi boiari şi a oameni din curtia 
măriei sale lui Vodă și pentru mai mare credinta 
niam pus şi deagetele. și noi aceşti botari câți mai 

sus sintem scriși. văzindu de bună voe tocmală și 

plată deplin pentru credința am şi iscălit. noi toți 
ca să s şlie. 

u las it 7175 msta Ghen. 20 

* Vasilie sn Obrejie, az Neculai Buhuş vel lo- 
gofat iscal, az Solomon Bârlădeanu vel vornic iscal, 
Miron Costin vel vornic iseal, az Apostolachie vel 
taşnic iscal, az Ştefan Darie stolnic istal, Contâș 

logofat, Xzmmaze pepe mode), az Ursul vel 
vist. iseal, az Toderaşco vel spatar iscal, az Ga- 

vril Neaniul ftori logof! iscal, pis Iftimie. 

Originalul hârtie, coală. Surete ms. XXVI, 31. 

— Bătrânul lui Necoară ar urma să fie un nou bă- 
trin din Şurineşti, pe lângă cei cunoscuţi din acte: Bulă- 
escul, Dutcescul. Dolha, Boziian, Petriman, Şârbâscul. Din 

cei ce vîud lui N. Racoviţă din bâtrinul lui Bulăescul, a- 

mintesc că vând din pariea lui Necoară Veardeş; var 

putea lua că acest Necoară Verdeş din care Gavril a lui 
Toader Verdeş şi Frimu vinduse jumâlate, e bătrinul din 
care V. Obreja mai vinde o pătrime. 

Surete şi Izvoade VIII. (Acta Gh. Racoviţă, Vaslui) 8
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XCI 

“15 Mart 2 (1660) Iaşi. Zapis de vînzare prin care Costantin 
ficiorul lui Teanciul vinde lui Neculai Racoviţă hatman restul din bă- 
trînul -Dolhăi—3 pol pămînturi—cu 12 lei bătuţi. 

Adec eu Costantin fitorul Tianciului din Şuri- 
neşti. scriu şi maărlurisăscu cu ces: zapis al meu 
de nime uevoil nici asuprit. ce de a mea bună voe. 
tămplândus tatanemieu Tiauciului. de au şi mai 
vândut din moşiia te avem la Şurineşti în tinutul 
Vasluiului. dumisali lui Neculaiu Racoviţ hatmanul. 
aemu şi eu de iznoava ma scol ŞI vâozu şi eu mo- 
şie ce mai avem în Şurineşti din Dolha câtau mai. 
rămas uevandută de tatamicu. atasta am vândul 
iaraşi dumisale lui Neculaiu Racoviţ hatmanul di- 
reptu doispreace lei batuţi. şi mi iau platit dumns- 
alui. deplin. penlraceaia de acmu înnainte toată par- tea noastra să fie dumisale hatmanului direaptă „ocnă şi cumpaărălură îu veaci. însa aşia ueam apu- cat de vom hi noi luat bani cu lătanimieu de la dumnzalui hatmanul atâția bani pe cât va hi şi inoşia noastră noi să him în pace despre dumnăa- 
lui hatmanul. iara de vom hi luat noi bani mai mulţi de cât ne va hi moşiia sa s socotaasca. ton hi luat mai muli săş ia dumnăalui hatmanul de la DOL ce ne va hi dat mai muli. şi acesta zapis lam facut denaintea dumilorsale boiarilor celor mari Nicolaiu Buhuş vel logfi. i Solomon Bârladianul vel dvornic nu. Miron Costin vel dvornie ani. Stamatie vel postelnic. Toderaşao lordachie vel Spatar. Apostolachi vel taşnic. Ursachi vel vistiar- 
ni lol Și pontif sl. slolue,.i Conta 
setul. si dumuaal . ? ecluța eu mi am pus dea- S Ș alor boiarii au iscalit şi eu Stratu- lat am seris ca să s stie. 

Costi u lasoh vit 7175 Mart 2 dni Costautiu, az Nicolai Buhuş vel log. iscal,
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az Solomon  Bârladeanul vel dvornic iseal, Miron 
Costin vel vornic iscal, Xognaze usfus RoSTehva0s, 
az 'Loderaşeco vel spatar iscal, az Ursul vel vist. 

iscal, uz Gligorie Habăşascul vel stolnic iscal,. 
Contaş logfat. 

Originalul hărtie, coală. Surete ms. XXVI, 32. lu dos 
stă scrisă nota: „3 păminturi pol.“ 

NCIL 

îJr5 Iunie 22 (1667). Zapis de alegere prin care răzeşii din 
Șurineşti în număr de 11 aleg de o parte lui Nec. Racoviţă hatman: 
200 pământuri din Șurinești şi părți din Mânjeşti cu Ionașco Ţirei 
setrar şi Dumitraşee Gugescul parcalab după cartea măriei: sale lui! 
Vodă. 

Adecă eu popa Tudosie de Zlatarești. și Fri- 
mul de Daânceşti. şi Gavril de. acolo. şi lonaştco. 
Burnariu şi Apostol Burnariu şi Vasilioae. şi Vâr- 
nava de Mânjeşti. şi lrina Rotundoae. şi Irina fata 
Niagului Sulitaşului. din Şurineşti. şi vânzători de 
Mânjeşti, Todica de Mânjeşti. si Coliva si Gligo- 
vaşco din Soleşti. şi Gligorie din Popeşti şi Mierauţ 
din Porceşiuui. şi Acteniias din  Mânjești. şi Flon- 
dor de acolo. şi Burnariu de acolo. scriem şi mâăr- 
turisim cu cestu zapis ul nostru. cum au venit 
dumnialui giupanul lonaşco Tiria ciau fostu şetrariu 
mare şi Dumilraşco Gugescul. tiau fost părcalab. cu 
cinstita cartia măriei sale lui Voda. să aliag(a) și 

să stâlpasca toate parţile noastre din sat din Şu- 
rineşti. ce liam vâadut noi. dumisale lui Neculaiu 
Racovit hatmanul. pe zapisăle voastre. ce avem de 
vânzare la dumnialui. Noi niam sculal. şi au, 
strânsu mulii oameni bani. batrâni. şi tineri. me- 

şiiaşi di pin pregiur. anume popa Caârstia de Codă- 
«eşti., şi popa Alexa de Şerboteşti. şi Giurgea Svre- 
deiaş căpitanul de Zlatăreşti. şi Iftodie. și lordachie 
din Negoeşti. ficiorii lui Purcel. şi Tofan şi: An-
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dronic fitorii popi da Codaeşti. și Ion de Zlătarești. 
și Toader Flondor din Dăneşti. şi Mihalcia de acolu. 
și Apostol Burnariu şi lonaşco Burnariul din Mân- 
jeşti. şi Andronic din Şurinești. şi Simion de Glo- 
diuvi. şi Chirila de acolo. şi multi oameni buni şi: 
pre aceşti oameni buni pre toţi iam chemat la acel 
salt ce mai sus scriem la surineşti. ŞI am măsurat 
lot salul pesle tot locul. şi apoi niam ales toți 
ciueş partia cine ieau vândul şi dac niam ales noi 
părțile noastre uiam socotit noi toți vânzătorii îm- 
preună cu acești megiiuşi. sai aliagem partea du- 
misali de la toti vâuzatorii. să o stâlpească deusabi 
de noi. şi iam ales duwmisale 200 de pamânturi şi 
din vatra satului şi diu cămpu. şi din țarina cu 
locuri de fânat. în cămpu. și în bahne. şi în dum- 
brăvi. şi prin paduri. cu locuri de prisăci. şi cu tot 
vinitul ce vor bi. și apoi am marsu la stâlpit. să 
am început întăiu. diu hotarul Mâujeştilor. în sus: 
pre deal. pintro movil(a). ce sa chiiama movila 
găunoas(3). despre matca Teişorilor. pana în hota- rul Glodianilor. acestu stalpu sa împreuna cu ho- 
tarul Codâeștilor şi iar inapoi la acesla stâlpu șt de, acoliu la vale. spre spizi. pana în matea Tei- 
şorilor. şi din matca Teişorilor pănă îu muchia dialului. despre Piiarsaci. sau pus stâlpu. și de a- colia la vale spre apus. şi iriace peste matea Pi- iarsăcilor. păra în valea Şurineştilor pre un" podiş. ce să chiiama piscul bălții. iar din matea Surineş: tilor in sus pre matca tarinii păun unde sau pus piatră. şi diu piiatra. din valia tarivii. la dial. spre răsărit. para iarăşi unde sa impreuna cu hotarub Glodianilor. aciastia siamne ce liam pus. am îm- părtit locul despre Mânjeşti şi (toc go!) si lam im- 
preunat cu hotarul Codaeztilor. ” ” „Apoi dacă am isprâvit acesta sat Şuriaestii. niam coborât în &os la sal la Mânjeşti. si iara am ales pârțile vâuzatorilor ciam vândut iar dumisali.
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lui Neculziu Racovit hatmanul. şi acolo am pus 
sămnu întăiu din hotarul Surineştilor. din matca 
“Teișorilor. sau pus sămn şi la dial spre răsărit. 
pâna în hotarul Codăeştilor. şi în gios pre matca 
Teişorilor. pan într'uu ștejar ce sau facut bour, în 
mijlocul unii tărle în matcă. şi din matea Teişori- 
lor. la dial spre rasarit prin dumbravă cu siamne 
prin copaci. păn în matea Ciopeicei. şi atiasta bu- 
cata de loc. 40 de pamânturi cu dumbrava topei- 
cei. pân iară în matea topeicii. în hotarul Codăeş- 
tilor. aciastă bucata de loc sau “masurat deusăbi. 
cau fost intre hotarul Surineştilor şi a Mânjeștilor. 
si a Codăeștilor. ce sau stălpit deusăbi, iar alta 
parte din &os despre Todireşti sau stalpit despre 
“Todireşti. şi despre Mânjeşti. ce liau ramas partia 
ler nevânduta. şi din hotarul Todireștilor. în sus 
pre valia Negreștilor. păna în stălpu, şi diatracela 
stâlpu la dial. pana întralt stâlpu. în muchia dia- 
lului. şi de ucolia spre apus pănă îulraltă piiatra. 
în costişia despre bahnaă. şi de acolia tot la vale. 
spre apus. şi triace peste buhna. şi pi din sus de 
văchita cia mare şi în piatră şi de ucolia drept la 
dial pin riadiu para unde să înpreună cu holarul 
Zlatareştilor. Atiastia părți de orin ce ni sau ales 
părțile noastre. div campu şi din tarin și din fâ- 
naţ la campu şi la babni. şi cu locuri de prisăci 
pre unde vor fi. şi cu vatra de sat şi cu pomeți. 
şi di tot locul cu tot vinitul. aceaia am vândut 
noi dumisale lui Neculaiu kacovită hatmanul! ca 
săi hie dumisale driapta ocină ŞI cumpărătură. du- 
misale şi giupaniasăi dumisali Mari Şi cuconilor 
dumilorsale. şi di pe acestu zapis al nostru să aibă 
aş face dumnelui şi diriasa domneşti. și eu Pascal 
Corlat ciam fost cămăraş de lumini ficiorul lui 
Corlat uricarul. am scris să s ştie. 

_Yit 7175 luni 22 dni 
az popa Todosii, popa Alecsa, az popa Craste,



— 115 — 

az Dumitraşco biv parealab iseal, az Tirea biv vel 
șatrar iscal, az Tofan iscal, Andronic sn popa 
Cristi, ț Artenie, ț Vasilioae ot Mânjeşti, ș Mihalcea, 
+ Irina Rotundoae, + lrina fata Sulităşului, 7 lon ot 
Zlatareşti, lonaşcu Burnar, Apostol Burnar, Văr- 
navă, Lodică, Coliva, Gligorie ot Porcişani, Iftode 
Purcel. Androvie ot Şuriueşti, lordachie Pascal, 
Gligoraşco Grosul, Chirica sin Tironeasă ot Glodiani. 

| Originalul hărtie turceasca coală mare,  Surel:: ms. 
XAVI, 34. 

— 240 pământuri, alâla arată răzăşii că s'a deosebit partea lui Nec. Rucoviţă a'n Şurineşti, din zapisele date pănă aici. lata cum rezultă acele pământuri : 1) Frimul vinde 11 pamânturi la Teişori cu 9 galbeni. 2) Frimul vinde 15 pamânuturi Ja Teişori cu 9 ga'beni. 
3) Tenciul vinde 44 pământuri la Teişori cu 27 galbeni. 4) Gavril vinde 22 pamânturi cu 9 galbeni. 5) lonaşen vinde 24 pământuri cu 12 galbeni. 6) Popa Tudosă vinde 922 pământuri cu 9 galbeni. 7) Mirauţa vinde 65 pâmânturi cu 30 galbeni. „S) Irina vinde 12 pământuri cu 12 galbeni. 9) lciua alta, vinde 8 pământuri cu 12 galbeni, „__ Peste tot dar iese 223 pământuri, pe care N. Raco- viță le-a cumpârat cu zapise în regulă plătind” peste tot 129 galbeni bani gata lei Dbatuţi. In notele din dosul za- Piselor se ceteşte stereotipa observare că leul bătut pre- țuia în moneta veche şi proastă cât 4 lei, deci ezi 129 gal- beni, lei bătuți, valora în lei proşti 516 lei, Dac nu numai aceste pământuri avea Nec. Racoviţă hatmanul in Șurineşti. EL mai capata danie de la Fusul Jumatate dia jumătatea bătrânului Todica din Teişori; apoi inal cumpără un bătrân şi jumatate din a patra parte din Leisori cu 10 lei bătuţi; de la Frimul mai cumpără cu 12 ei a treia parte dintrun batiân; de la Vasile Obr+ja mai cumpără a patra parte dintr'un bâteîn: iar Coustantin Teanciul sau 2 qi penlru partea ce ar fi ramas nevandută de tatăl dea îi pgpolează că dacă or fi luat bani mai mulţi să 

Toate aceste danii si cumpărături răzesii le-au dat hatmanului din hotarul Mânjeştilor, uzi Gherghelaul, find intre trei hotaraă : Şuri i : merit socotit la 40 de pamânt Codaegti şi Manjeşti ; 9 le au
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lată cum din 14 şurine răzeşeşti în mai puţin de 3 
avi hatmanul Nec. Racoviţă îşi înjeheabă un început de 
proprietale mare, revenind după 270 de ani iarăşi la pro- 
prielatea lui Dan vameşul, care stăpânea 6 sale într'un 
hotar, şi a cărui proprietate s'a fost pulverisat din linia 
urmaşilor săi în cele 9 generaţii securse de la Dan din 
1400 pana la vânzătorii dintre 1664— 1667. 

Numai în Şurineşti se dau o samă de bătrâni, do- 
vagă vie de impărțala. proprietăţii:  Bulăescul, Tatarul, 
Nicoară Veardeș, Dutcescul, Dolha, Boziian, Petrimaan, Şăr- 
băscul etc. 

De altfel însuşi Pascal Cor.at uricarul, are grija să 
însemne toate păn'ânturil- cumpărate de Neculai Racoviţă 
“halmanul de la diteriţi râzeşi întrun izvod nedatat, dar 
scris de mâna lui. 

„Izvod de toate părţile vânzătorilor ce li sau ales 
din sat din Şurinesti să s ştie cine ciau vândut: 

4 pămâninri pol sau ales partia Todicăi din partea 
lui Burnariul din hotarul Dolhăi. 

33 pamânturi din băthânul Putceştilor. 
„-S pământuri pul iar a Todicai din bătrânul Bulăes- 
lilor, Acrstea paării sintu din baâtrânul Şurineştilor din 
câmpu. 

13 pământuri a Todicâi din Teişori şi din Piiarsăci 
din bâtrânu! Dutceştilur. cu 2 pâmâuturi din bătrânul 
Dolha: rar im Teisori şi în Para. 

__3 pământuri tij Podica din Teisori şi din Piiarsăci, 
din baâtrânul Bulaeşulor. 

Paitea Tianciulni bătrânul! Dolhăi: 
6 pământuri sau ales purtia Piauciuiui din batrânul 

Dolhai. | o 
d pământuri iarăşi a 'Tianciului din Teizori şi din 

Piiarsari din bătrânul Dolhaăi. 
7 pământuri pol tij a 'Lianciului iar dia Teişori şi din 

Piersâri din bătrânul lui Dârdar din fundătura Şurineștilor. 
2 pământuri din Teișori şi din Piarsăci a lui Coste 

ficiorul lui Dardăr, liau dat Tianeiului schimbature. 

Partea popii lui Tudosie bătrânul Dulceştilor: 
11 pâmâoturi pol sau ales partea popei lui 'Ludosie 

din bâtrâoul Duteeştilor. 
3 pol pământuri iară a popii lui Tudosie din Teişori 

Şi din Piersăci din bâtrânul Dutceştilor. 

Partea Yrimului din bătrânul Dutcesştilor:
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11 pamânturi pol sau ales partea Frimitui div bă- 
trânul Dutceztilor. , a 

3 pământuri, pol iar a Frimului din Teişori şi din 
Piersări din bătrânul Duteeştilor. 

13 pâmânturi t'j a Frimului din bătrânul Bulăeştilor 
din partea lui Viardeş a patra parte, iar de or mai veni 
răzeşi să d-ra samă diaconul fciorul Frimalui: 

S pământuri iar a Frimului din Teişori şi dia Pier- 
săci din batrânul Bularştilvr. 

Partea Iriuei cu fi-iorii ei din Dolha: 
8 pâniânturi pol sau ales partea Irinei din țarină din 

bătrânul Dolha. 
2 pământuri pol iar partea lrivei din Teişori şi din 

Piersaci din bâtrănul Dolhai. 
Parlia altii lrinii fata Suliţaşului din Bulăescul: 
S pâvwânturi sau als partea lrinii din bătrânul Bu- lăesculu. 
3 pământuri tar a linii din Teişori şi din Piersăci din bat'ânui Bulaescului. 
13 pamânturi sau ales partea lui Gavril din bătrânul Bulăescuiui din partea lui Veardeş. 

, 24 pamânturi san ales partea Burnăreştilor ot Şuri- rineşti şi cu opt pâmâniur: din Teişori şi din Piersâci din bătrânul. Dolhei. i ” 
3 pământuri danie de lu Rusul ginerele Todicăi nu- mai din Lrișur:. lese in total 119 pământuri în insemna- rea iui Cutiat. 

XCIII 
„__„_ 1174 Sept, 7 (166%) Iaşi. - Boerii de divan atestă vânzarea ce Mierăuţ Todică şi ai lui o fac.în Şurineşti, Mânjeşti şi Negoeşti cătră Nec. Racoviţă hatman. cu 1%4 lei, aşa cum le-a hotărit 'Țirea Ionaşco jitnicer şi Dumitraşco parealabul. 

„___F Ge steomnl. Solomon Bârladeanul ve! logofăt 1 Miron Costin vel dvornic dolneai zemli. i Vasilie Vel. dvornic gorneai zennli. j Stamati vel postelnic, i Toader lordachie ve] Spătar. i Apostolachi vel păharuic. i Ursachi vel visternic j Elie Sturzia vel stolnic. i Alexandrakie vel comis i Mihalcea Han- cul vel m+delnicear. i Statie vel clucear. i Lucache Batiște vel Jitnicear. i Alexandru Ramandi vel u-
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şiar i Euachi vtori spatar. i Pavăl Conlăș _tretii 

logit. i Velitco postelnic. i Dumitraşco Roșca i 

Toader Ciocarlie dvornici glotnii. dăm știri cum au 

viuit înaintea noastră Mierauţ "Todică cu fameaia sa 

Anita şi cu featele lor Marica şi Prohira. de nime 

nevoiţi pici asupriţi. ce de a lor bună voeau vândut 

a sa direapta ocina şi moşie den sat din Şirineşti 

si din Mânjești şi din Negoeşti ci simit pre valea Şer- 

botestilor în ținutul Vasluiului. părțile celor ce Ji 

sau vinit dinlraceale sute. precum au ales Ionașco 

Ţirea jitniceariul cu Dumitraşeo părcalabul, când 

au hotarât ei acolo. ucealia părţi de ocină au vân- 

dut ei dumisale lui Niculai Racoviţă hatman derept 

+ sută şi doawzeci şi patru lei batuţi şi alți bani 

iau fost dat înainte. iar cu zeace lei au fost rămas 

ce acu defatţă înaintea noastra iau dat cu ce au 

fost ramas de au istovit deplin banii toţi precum 

serie mai sus au împlinit 12% de lei bătuţi în ma- 

nale lui Mieraut Todică. deci noi deaca am văzut 

de'a lor buna voe tocmal şi plat deplin am tacul 

dumisale lui Neculai Racovit hatman. de la noi a- 

cest adevaral zapis ca să hie de credința. să aibă 

aş face și direase domneşti. şi peulru credința am 

iscalit sa să ştie. 
pis u las lt. 71176 Sept. 

az Solomon Bârladeanul vel logofat iseal, - Mi- 
ron Costin vel vorhbic iscal, Vasilie vel vornic iscal, 
Veupume peţus noGsehuas, az Toderaşco vel spatar 
iscal, az Apostolachie vel taşnic, az Ursul vel vist. 

iscal, az Ilie Sturzea vel stolnic iscal, Contăş lo- 

gofat, Ahsenyâors Paun, peas Sstap parte, az 
Velicico Costin postelnic iseal, az Dumitrașco Roşca 

dvornic, az Tuader Ciocărlie dvornic iscal. 

Originalul hărtie coală. Snrete ms. XXVI, 38. 
___ Încă din 7172 Mart 29 (1664). Mierăuţa Todica vinduse 

jui Nec. Racoviţa cu 30 galbeni 65 pâmânturi din Şuri-
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nesti. Todică e răzesul cu răzaşii mai mari în Şurineşti 
inainte de a întra Nec. Racoviţă hatmanul prin danie şi 
cumpărături. După trei ani Mierâuţă se rafueşte definitiv 
cu Racoviţă inaintea divanului, dându-i şi restul de 10 lei 
ce mai avea la el. 

In toate zapisele de vinzare se arală că leul bătut, 
adică galbănul pe atunci umbla 4 lei proşti ; în zapisul din 
1664 Miereuţa zice ca Şi-a vindut cele 65 pământuri cu 
30 galbeni; iar peste 3 ani socotealu o face în lei, şi a- rată că vânduse pentru 194 lei. ccia ce face locmai 30 
galbeni; iar pentru trei ani de zăbavă mai piimi un gal: bân leu băiut, adica 4 lei, taman 194 ler. 

XCIV 
__ 1158 Dee. 21 (7674) Jaşi. Cartea lui Dumitrașco Cantacuzine Vodă cătră Paraschiv căpitan și Mihalcea să oprească fânul cosit în Șurinești de Andronie şi alti răzeşi, şi să vie la divan să-şi întrebe :. 

„_THw Dumitraşco Catacozono Voevoda. bjiiu ml- stiiu gspdra zemli Moldavscoi. data cartea domnii meale slugii noastre lui Paraschiv căpitanului şi Mi- halcii. sa fie tari şi putearnici cu cartea domnii meale a meargi li Andronic de Şurineşti şi la alți oameni cari vor hi cosât fân pre o moşia lui ce să chama Dâmbatul şi sa le ia fânul ce vor hi cosit. căci +i nau treaba și au cosat fanul în taria lor. iar lor de le va păre cu strânbul sa vie de faţa saşi întreabe și saşi aducă şi direasali cini ce vor avea. atasta scriem. 

u las It 7183 Dec. 21 
Saam gospduz velial „sa oprească fânul să sie pân şor întreba.“ 

„Originalul hârtie, o filă. Surete ms. AXVI, 39. Pece- ea în tuș rOŞ; se ceteşte: + Hw ASanTpaue KaTAko30He ECERCAA. roenoAapz asman MoAAAaRekon. tapna ă
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XCV 

1154" Iunie 16 (1616) Șuvineşti. Scrisoare de alegere a 88 de- 
pământuri în Şurinești, din bătrânul Dolhei tuturor urmaşilor din Dolha.. 

Adec mărlurie de la noi. de la oameni buni 
anume de la Apostol vătavul şi de la Andronic din 
Şurineşti şi de la Iftodie din Fofaesti. şi Apostol 
Golae din Popeşti scrim şi mărturisim cu Casta seri- 
soare de la noi la mâna cestor oameni anume lui 
Ghiorghie fiorul lui Skidon şi a surorei lui Floarea 
şi Apostol fratesău şi Marica sora lor. şi a Marie 
fala lui Andronic și Livânțul fralesâu şi verilor săi 
ficorii lui Costantin şi a ficiorilor lui Bâlaniă. 2 
sinlu de sat de Şurineşti. scriem şi facem ştire: 
precum au vinit aceşti oameni la noi cu o cinstită. 
carte a marii sale lui Voda scriindu la noi. întra- 
cesta chip cum să strângem. oameni buni şi ba- 
trâni. megiiaşi de prin prejur să socotim şi să a- 
legem şurina lor ce iaste din sat din Şurinești din 
batrânul Dolhăi partea lor ce va hi. pentru căci 
avea ei împresurâtură despre alți oameni. carii nau 
fost avându ei nici o treab(a). în moşia lor și liau: 
foat cosindu şi arându moşiia far isprav. pentra- 
cela lucru no: văzându cum scrie ciustila cartea 
maăriei sale lui Vodă am strânsu mulţi oameni buni: 
megiiaş de prin pregiur din sus şi din &os anume 
Neculaiu Flondor și Pascal ficyrul lui Hilie ot Mir-- 
cești şi Chirilă siu Tirioneasa şi Ioniţă brat Chirila 
şi Stefan Paâlicaş și Fătul sin Andronic şi alți mulţi 
oameni și am socotit foarte pre direptate și liam 
ales moşiia cât li să vini parti lor in batrânul Dol-- 
hăi optuzăci și optu de pământuri far de fânat. şi 
întratasta parte nime nici o treabă făra de aceşti 
oameni numai are fâr dâuşii. deci noi încă văzându. 
că li sau ales moșia că aceşii oameni curat iam 
facut acaslă mărturie de la noi și de la oameni cum 
de acmu îunaintea să nu s mai ameastice nime în
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moșia lor. şi pentru credinţa acestei scrisori am 
iscălil şi am pus degetele. în loc de peceli şi pe- 
cetile ca să hii. de mare credință. asta scrisoare 
unde să va scoate. ca să s ştie. 

u Surineşti vlt 7184 luni 16 
az Apostol Golăe iseal 

Originalul hărtie filă. Sarete ms. XXVI, 40. 
Scrisoarea de mărturie e isralită numai de Apostol “Dolăe, ce şi cercetarea au facut'o inai mulţi. Din bâtrinul Dolhei se mai vânduse li; Noe. Raev- viță următoarele pamânturi : lina 8, lonaşco Burnar 24, Todică 6, Tenciul 44, în total 82 de cămănturi ; acum după 12 ani răzăşii curgatori din Doiba mai stăpân'au în acest Datiân 88 de păminturi, -ceia ce arată ca iotreg bâlrinul era de 170 de păminturi. 

XCVI 
1185 art 15 (1680) Iași. Zapis de danie prin care Jonaşeo şi „cu femeea lui Tudose dăruese lui Neculai Hacoviţă logofăt partea lor din Şurineşti de pe moşul lor Ducico. 

Adecă eu lonasco și cn femeeia mia cu Lodosca din sat din Şurineşti scriu și mărturisascu. cu cestu adevarat zapis al imieu de nime nevoit nici asuprit ce de a mia bună voe. am dat şi am daruit a noastră driaplă oănaă şi moșie den sat den Şuri- eşti de pe moşul nostru de pe Duicul ce sa vaa- lease partia noastră. atasta o am dat danie dumi- sali lui Neculai Răcoviț logofătul pentru sufletul nostru șa părinților noşiri şa unui fior tam avut sa fie dumisale driaptă ocina Şi moşie şi cueonilor duimisale şi nepoților şi a toata saminţia dumisali. ŞI cându am dat aCasla danie o am dat denaintea dumilorsali boerilor celor mari. denaintia dumisali lui Miron Costin marele logofat şi a dumisali Ga- vril Coslachi marile vornic: i a dumisali Buhuș
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hatmanul. şi a dumisali lon Răcoviţ marile păhar- 
nic, și a dumisah Vasilie Gheuca marele vistiarnie: 
și a dumisale Contaş vel stolnic. şi a dumisali 
Scărlet Şerbu vel comis, şi a dumisali Panaile vel 
uşiar şi a dumisali Gheorghie treti logofat şi a dumi- 
sali lou Isar vtorii vistiiarnic şi denaintea Ursului 
vorbicul de poartă, şi denaintea Rusului vaernicel 
de poartă şi a lui Andreiu Sapoteanul vornicul de: 
poartă şi a mulţi boiari de cuite.iară nime din să-- 
minliia noastră sau din ruda noastră sa nu s a- 
miastece. iar carele dintre ruda noastră sare scula 
să slrice acastă danie. sa hie afurisit şi trecleal şi 
procleat şi blastamat de domnul nostru Is. Hs. şi 
de precurata maica domnului nostru. şi de 12.a- 
postoli şi de 4 sfinți evangheliști. şi să hie afurisit 
de 318 oteli. să aiba parte cu iuda şicu treeleatul 
Arie. şi pentru credință iam pus deagetele. şt 
dumnialor aceşti boeri au iscălită toți ca să s. 
criază. | 

u las li 1188 Mart 15 

+ lonaşeo. ţ Lodosca 

az Gavril Costachi vel vornic isral, Vasilie 
Gheuca vel visternic, Buhuş hatmau iscal, az Scar- 
let Şerbul vel comis, az lon Răcovil vel ceaşuic 
iscal, Conlăş vel stolvic, Gheorghie logofat, az lon 
Isar vist. iscal, az Panaioli poslelnie iscal, Rusut 
vornic, Andrei vornic. (peceti, Spc5, wa) 

Originalul hărtie coală. Surele ms. XĂVI, 41. 
— Aulograful lui diron Costin; După ce iscălese 

cei doi vinzători louaşeo şi Todosca, vel logolât Miron 
Costin scrie cu mâna lui 4 rânduri ca atestare a daniei: 
„Miron vel logofăt || au vini! înnainte || roastră şi au măr- 
luri || sit de faţă.“
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NE XCVII 
7789 Keiruarie 2 (16581) Jași. Zapis de danie prin eare Paras- -ehiv căpitanul dărueşte lui Andrei Nacoviţă partea lui din Sorineşti, partea Verdeşeştilor, a treia parte. 

j Adecă eu Paraschiv căpitanul scriu şi maâr- turisascu. cu cestu adevaraat Zapi3 al meu, cui «u, de buna voia mea. de nime nevoit nici asupril. au dat şi am daruit. paartea mia. de ocină. din sat “din Şurinești. cât să va aleage. din paartea din Sus. şi în paarlea Verdizeştilor, sântu trei frați. al treia paarte pauartea. mea. din &os ce sa vine al treili pâmântu. uciastia liam dat daanie dumisale giupânului Audreiu Răcoviț. pentru sufletul cuconi: lor mei. ca să fie dumisaale diriapta ocina şi moşie. Şi de la noi danie cu tot vinitul. denaintea dumi- “sale Dabijai Adam clucerul şi Movila Adam. fra- tele Dabijâi şi Gealipul părcalabul de Bacau şi pre- otul Tofau ol Codaeşti și liiucul căpitanul de-Ni- coreşii. şi Marica Croitoriţi şi alţi oameni buui ce sau prilejit. iar nime dintru rudele meale. sa naiba triaba a să amesteca lu uciaste parți a Verdeştilor căci aciaste au fostu aliasa a mea moşie. iar frații inei sau. rudele. nau avut treaba acolea. şi pentru credința miam pus şi pecetia si au iscălit acesti » boiari. toți şi eu Pavaj diiacul am seris. | 
u las It 7189 Fev 2 

„iat cine să vu amesteca să slrice aasta da- vie ce mai sus scrie, ca li am dat eu jupânului An- drei să fie afurisit de 318 wa.“ 
T Paraschiv căpitan, az Movila Adam iScal, az Dumitraşto Gealepul iscal, az lancul iscal, az Da- bija clucer, T Maria. (pecete, o figura geometrica) 
Originalul hărtie, fila. (Surete ma. XXVI, 43). — Din partea Verdeşeştilur s'au fost vândut lui Nec: Racoviţa bitrânul mai mulle pământuri, si anume: (1 pă mâaturi de Fimu si ai lui, 22 pământuri de Gavril și un sfert de bătrâna de V. Obreja. Vinzatorii zic ca vind din
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ibâtrânul Bnlăescului, partea lui Nicoară Veurdeş. Paraschiv 
căpitanul dărueşte lui Andreu Răcoviţ a treia parte de la 
tatăl său—gi fiind 3 [e aţi = iar atlnotatorul spune că această 
a treia parte face 14 5 pământuri. 

XCVIII 
1189 April î (1681) Iași. Zapis de vînzare prin care dizeunul 

Petre vinde lui Nec. Racoviţă logofătul cu 10 lei partea de pe îmă-sa, 
-Orozava şi de pe socru-său 'Todică din Surineşti. . 

Adecă eu. Pătru diaconul şi cu fratemieu Gli- 
goraşco. ficiorii Grozavei. nepoţii lui Palraşco de 
-Glodeani. s: riem şi maăriunsim cu cestu adevărat 
zapis al nostru de bine nevoit nici asuprit. am 
vândut a noastră direaplă ocina şi moșie “ât se va 
alege paartea uoastră de pe înma (.pimz) noastră 
Grozava. din saat. din Şurinești. din paartea din 
sus, aciasta o am vândut dumisa!i logofatului Raă- 
covit direplu zeace lei baani buni. aşijderele şi pa- 
ariea ce am eu de pre fâmeae. din partea Todicăi 
cât să va aleage paartea fameii miali. Maricuta 
fata Todicăi. aciasta o am vândut dumisale. tot 
întracel preţu ce scriem sus şi miau dat dumnialui 
baanii de plin întru mânule noastre. de miam pla- 
ut de nevoi ciam avut pentru aaa. ca săi fie du- 
misaale direpta ocină şi moşie şi jupăneasaăi dumi- 
sale şi cuconilor dumisale. dinainiea dumisaale. 
vistearnaicului Toader şi Savin jitnicerul şi Ilie 
Pleşca al doilea jitniciar și Ciocarlie vornicul şi 
Andrei Săpoteanul. vornicul ce poarlă şi săş facă 
dumnealui şi diresu domnescu. şi pentru credință 
am iscălit şi au iscălit și aceşti boiari toți să s ştie. 

„u las It 71859 April 
az Pătraşco diaconul iscal, az Todirașco. vis- 

ternie iscal, Gligorie Ciocărlie vornic iscal, Savin 
vel jitnicer iscal, az Ilie Pleşca jitn. Andrei Sapo- 
“teanul (pecele, o fata cu mâna în șold Și cu dreapta 
tine o cârjă). + Paval 

Original hărtie coală. Surete ms. XVI, 44,
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XCIX 
1190 April 29 (1682) Iași. Cartea lui Duca Vodă cătră Ion, 

Iftode şi Strătulat să aleagă părţile de ocină 'ce are Mărica Androni- 
ceasa în Şurineşti. 

+ Hw Dura Voevoda. bjiiu milostiiu gospodarz 
zemle Moldavscoi. î zemli Ucrainscoi (n 3ema8 &kpa= 
înckou). Scriem domniia mea la boiarinul nostru. la - 
lon vlori spâtar. şi la slugile noastre la Itlodie den 
Focsâşti. și la Stratulat dev Mircești. dămuvă şliri 
dacă veţi vedia cartia domnii miali. să miargeți la 
Şuraneşti şi sa strângeli oameni buni megiiași. de 
pen pregur. și să socotiti cu mare direptale să a- 
leageţi toata parte d» ocina şi de moşie a Măriei 
fiatei lui Andronic nepoata Agafiei. pre diriase ce 
are şi precum or ştie şi oameni buni dia vatra sa- 
tului şi den campu şi den țarină şi din tot locul. 
cu tot vinilul. şi precum veți afla şi veți aleage sa 
puneţi şi siamue. despre alte părţi. şi sa faceti 
mărturii de la voi. şi de la acei oameni buni cu 
iscălituri să avem ştire. atasta scriem. 

- u las It 7190 Ap.29 
Sam gspduaz veleal 

Miron vel log. + Nicu 

Originalul hărtie, filă. (Surete ms. XXXVI, 45). 
— Duca Voda poartă în titulatura şi numele de: 

nPOCNGAdpE BEMAN MOAAaBCKen. n BtaaS &kpannckon,“ 

C 
7191 Oct. 20 (17582) Jași. Cartea lui Duca Vodă cătră Ion al 

2-lea spatar să aleagă din nou părţile Mariei din Şurineşti afară de- 
locul ei pe care Nec. Racoviţă log. şi-a făcut case. 

+ Hw Duca Voevod. bojiiu milostiiu gospodarz 
zeuwli Moldavscoi si semi; Ucrainscoi. Scriem dom- 
niia mia la boiarinul nostru. la Ion al doilea spatar
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dămuţi ştire pentru Casta săracă de fămeae. Mariia 
cari ni sau jâluit și mai îvainte de i sau scris o 
carte ca sai socoteşii săi alegi ocină ce are den 
Şurinești. deci pre poroncă ce ţi sau trimes. ne au 
aratat o martorie de la dumneta scriindu pre cum 
ai strânsu oameni buni de ai socolil şi ai aflat cum 
iaste v casă făcută a dumisale a lui Neculai Raco- 
viţă logofătul pe locul acestei femei. iar. pentru lo- 
cul ei nu s scrie să fie ales care lucru iaste că 
pentru aa casă sau poroncit dumisale lui Racoviţă 
logoiătul deşi va râdica casa di pre locul acestei 
fămei, numai dumoela - de iznoavă să strângi oameni 
buni şi să socoteşti săi alegi partea ei de moşie 
precum or ştie şi oameni buni săşi ție partea şi 
precum vei aleage sa faci o mărturie să avem 
ştire. - 

u'las It 191 Oct. 20 

Sam gozpodin veleal 

Originalul hărtie, filă. (Surcte ms. XXVI, 46). 

— Pecetea e în luş 1o+; are inscripția! + Biro aacrii 
ww, ASRa. ROEROAd. PSCHCAapz BEMAN MOAAABCROA. H B6MA5 Skpa- 

uuekon, Duca Vodă are in scut şi guserea, ca unul ce tu- 
sese domn și la Munieni, şi are şi marca Ucraniti, 3 crini . 

CI 
Firă veleat (cătră 1191—16835) Iunie i Vasui. Zapis de vân- 

zare prin care Neculai Enachi ot Vaslui vinde cu 22 galbeni lui Ra- 
coviţă vel logofătul pe ţiganul Vasile. 

Adec eu Nicula sun lnachi ot'trăg Vasluiu,. 
însumi mâărlurisescu cu ceslu zapis al meu. cum 
am vândut un ţigan. anome Vasilie fratele Ursului. 
duwmisale “logofătului Răcoviţă dereptu 22 ga(I)beni. 
buni de nimerile nevoit şi nibiiat. ce de bună voia 
mea. ca săi [ie dumsale şi cuconilor dumsale. şi 

Surete şi Izvoade VIII. (Acta Gh. Racoviţă, Vaslui) 9



— 130 — 

nepoților dumsale. aşijdkre. şi în toemal noastră au 
fost. parcalabul Nichifor. şi popa Ion cel domnescu 
și popa Lipovanul. şi lamandi fratele Necolii. şi 
Gligorcea Vărluga şi Onace de Coteciari şi Dumi- 
traşco ai Stăntoe (an Grzhuos). şi mai mare cre- 
din(ța) mi am pos şi pectktia şi diiaconul Gheorghie 
şi popa Istratie ca să s ştie. 

pis u Vaslui luni 1 
popa Istrali ot Vaslui iscal, Iamandi, Necula, 

Nechifor părealab, Popa Ion iscal. 

Originalul hărlie coala. Ac. Rom. LXXXIX, 155 ; Su- 
rete ms. XXĂVI, 110. 

CII 

u_.7492 April 15 (1684). Zapis de danie prin care 'Tănasie a lu Hilie “Rohotescul dărueşta lui Vasile Pătrășean partea lui din Şurinești 

+ Adecă eu Tanasie sn Hilie Rohotescul ot 
Schinteia şi cu fraţii mei. Tudora şi cu Anesie. şi 
cu Gheorghiţă. scriem şi mărturisim. cu cesta ade- 
varat zapis al nostru. precum noi de nime siliţi 
nici asupriţi nem îndurat şi nem milostivit şam dat 
șam dăruit derepta ocina şi moşie ce avem de la 
tată nos(iru) în sat în Şurineşti am dat dumisali 
Vasilie sin Pătrăşean ca s fie dumisali pentru su- fletul moşilor şi părinților noştri. în parte ce să va alege din parte moșu nostru lui Bulaiu sa fie da- uită precum vor alege parte' noastra. precum mai sus scrie. iar cine din omenii noştri or fie ce rudă 
sar scula să fac vro gâlăavă lui Vasile şi lui : lon lui Gligorie şi Nastasii. şi să gâlcevască pentru . e şi zapisul „Nostru. acela o sa fie anadzrnma 

dam. "isi de cei 318 wuz cari” petrec în Nichei. si atu. nam învoit şam dăruit pentru mai mare 
căci 0: "e pus şi degetele. ca s fie de credinţa. 
cvedinta »
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şi în tocmal(a) nostiră) 'sau prilejit' mulţi oameni 
buni și bătrâni wkpacra anume Vasile Fărămă şi 
Toader Tugule. şi Vasili Pârgarul şi mulţi omeni 
Duni şi bătrăni şi noi aceşti omeni cării mai sus 
scriem văzînd bun danie pentru credinţa nem pus 
şi degetele ca s fie de credinţă. | 

u Scânteia 7192 ap. 15 

“Tanasă, Tudora, ț Ghiorghită, + Anesie, ț Va- 
silie, + Toader, țin (alt) Vasilie. 

Originalul hărtie coală lungăreaţă. Seriitorul a înee- 
put a scrie de la pagina 4-a; apoi a mers la pagina l-a, 
paginaa 2-a şi 3-a sânt albe. Slovele sunt urile, ceia ce a- 
rată că diacul era un slab cărlurar (Surete ms. XVI, 47). 

CIII 

7195 Iunie 28 (1687) Crăești. Zapis de vânzare prin care Sacul 
<u femeia lui Maria vînd lui Todiţă şi Lupan fraţi, părţile lor din 
Şurineşti, din bătrânul Crăeştilor din partea lui Verdeș. 

+ Adecă eu Sacul de Crăeşti, şi cu fămeaia 
mea cu Mariea fata ii Bodoae „pn hHoacar“ scriem 
şi mărturisim cu cest adevarat zapis al nostru cum 
noi de bună voe nostră am. vândut a noastră dreptă 
ocină şi moșie. din sat din Şurinești din batranul 
Crăeştilor din partea lui Verdaş. atasta parta de 
moşie am văndulo lui Todiţă ginerele lui Simion 
de Crăești. şi lui Lupan brat Todiţă. și miau dat 
pe partea mia şase lei bani buni. şi tocmala noas- 
tră sau tămplat mulţi oameni buni. anum'k Gavril 
sns diaconul din Crăeşii şi Toader şi Mărdarie d'k- 
acolea. şi Istratie sn popa Toader. şi Ostahii ne- 
potul lui Brumă de acolea. și Toader Danea (Aan'k) 

însă noi cești oameni buni văzându toemală bună 
şi plată deplin noi încă peceţile nem pus şi iscali- 
turile pe cest zapis, iară de să va afla la cintkhva
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pe ataslă parta de moşix a mea vruu zapis să hie. 
mincinosu să nu să ţie în samă. de atasla scriem. 

msţa -lunie 28 vit 7195 u Crăeşti 
„ŞI eu popa Vasilie dk Crzeşti am scris zapir 

sul să s ştie.“ 

7 Sacul, + Mariia, $ Gavril, + Toader, $ Mărda- rie, ț Ostahie, + Dane. 

Originalul hărtie, filă mică. Surele ms. XXVI, 48, — Pentru Sacul şi popa Vasilie care a scris zapisul, bătrînul Bulaeştilor a devenit bâtrînul Crăeşzilor, de oare- ce zice că partea lui Verdeş viae din Craciun, nu din Bu- lăescul. e 

CIV 
7196 Noem. 20 1687. Zapis de danie prin care Stefan şi Stra- tina, fata lui Ojog dau paharnicului Ion Racoviţă partea : lor din Şu- ineşti. 

i 

„__ Adecă eu Ştefan sn. (ftimii. aprodul ot Mircești” ŞI cu femeia Steatina. fata lui Ojog. scriem ŞI mar” lurisim. cu est adevărat zapis al nostru, “de nim'k nevoiţi. nici. asupriţi. ce noi singur. de bună voia noastră. am dat danie. dumisali &up(a)nului. Jon Răcovită păharnicul al doilia, toat(a) partea noas- iră. ce să vu alege din sat din Şurineşti. ce iaste în Uuutul Vasluiului, parlea din sus. cu tot vinitut ce va hi cu tarin. cu fâuat. “cu poimeti. cu vatră de sal şi cu fânaț. din fundatura. însă parte femeii meli. ce mai sus. serie, parte tălanesau Ojog, și de pre aista zapis ca s aiba dumnealui paharnicul Ion. Răcoviţ aş faci. şi diresa domnești. si zapisul. sau facut denaintia dumisali. comisul Vasalie ot Micleşti. şi denaiute duinisali comisului “Mihalachi.. ot Fereşti. ŞI denuinte popei lui Tofan ot Codăești.. ŞI deuaiute lui Stratulat şi a lui Postolachi. şi a.
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Zahariei curleni de cămar(ă) ot Mircești. şi dena- 
inte a mulţi oameni buni și bătrâni. carii sau pri- 
lejit, şi eu Audrei sn popa Carstea ot Codieşti a 

" seris zapisul. Pa Noem.:.20 It /196. 

t Stefan sin Iftimie, + Stratina, Gavril post. 
iscal, az Mihălachi Racoviţ comis iscal, a Ştefan 
postelnic, az Stratulat, az Postolachi iseal, Zaharia 
ăscal, az popa Tofan iseal. 

Originalul hărtie, coală. Surete ms. XXVI, 49. 

CV - 

7199 Oct. 18 (1690). Zapis de mărturie a călugărului Iftimie 
Purcel pentru măsoriştea bătrânului Dolha din Şurineşti, adică 88 pă- 
mânturi. ÎN “ 

T Adică eu Iflimie. călugărul. Purcel. seriu şi 
mărturisescu cu sufletul meu. pr'kcum mam tămplat 
cându am măsurat Dolha și s vine lui Bălăniei. 
patruzăci și patru de pământuri. şi lui Yepro doab 
zăci şi dwaw. şi i Samsones. iar dowaw zăci şi 
dowaw. cu toată ruda lor. şi aiasta mărturie. sau 
făcut denainte. dumisali postelnicului Stefan şi de- 
naintia preutului Tofan și denainte Fatului și de- 
nainte uşerului Dumitraşco. şi denaintea lui lonaşco. 
Deci aceşti boiaii şi oameni buni. carii mai sus 
scriu. pentru credință au isealit. mărturiia, și eu 
Andoni am scris. 

| li 7199 Oct. 18 

Tr Ifumi căl(ugaru) lau chemat în mirenie Iftodi, 
1 Dumilraşco- uşar, ț lonaşco, az Stefan postelnie 
iscal, az preutul Tofan iscal, 

Original hârtie, fila. (Suret: ms. XXVI, 50).
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CVI 
1199 Fevr. 3 (1691) Iași. Cartea lui Constantin Cantemir Vodă 

scrisă la Stefan Milescu postelnic pentru 8 merţe de pâne ce a luat 
Strătulat de la Maria Samsoniasă de pe Surinești. 

+ Hw Costandin Voevoda. bojiiu milostiu' gspd- 
riu zemli Moldavscoi. scriem domnia me la boeri- 
nul nostru dumnelui Stefan Milescul tau fost pos- 
telnic. ît facem ştire că sau jăluil tasta femee. 
Mărie Samsonias şi Strătulat. au fost vornic la 
Scânteia. zicăndu că au marsu. Stratulat. de Pau 
luat 8 merţe de năine de la Șurineşti care şau 
strânsu ia de pe moşie ei şi cu seaceria. şi zăci 
căi şi el moșan cu dânsa. şi pescari drias(e). nare 
ce să acoliseaşte făr isprav. deci iat câţ scriem să 
socotești cata păine să afla că iau luat. iar dumneta 
toată să o ei de lu Stratulat Şi să o ţii la dumueta. 
Dici să o laşi la Strătulat nici babei sa nu o dai, 
ŞI să le dai zi să vie la divan. Şi săş aducă diria- 
săle. săi giudecăm. şi pe cum li să va aleage de 
aici om face ștre dumtale șii şti cui vei da pâine. 
acasta ît scriem. 

u las |! 7199 Fev. 3 
Saam gospodina velel 

Original hârtie filă, (Surete ms. XXVI, 52). 
Pecete în tuş TO, cu insepripția:  Iw Honcranrun ESEROAA. BR MACTIIO renApz SEMAH MOAAAREKOU. 

CVII 
1199 Febr. 20 (1691). Zapis de vînzare prin care lon nepot. Tomşei vinde lui Ion Racoviţă păharnicul 2: pămi i di inești. 

din Pena în p | pămiînturi din Surineș - 

_Adec eu Ion fir lui Samion. nepot 'Tomşăi. Scriu eu și mărlurisăscu. cu est adevărat. zapis al. meu. de nima nevoit nici asuprit. ce eu sângur de bun(ă) voia me. am vandut, toata partea mia. ce:



iaste în sal în Şorineşti. în ținutul Vasluiului. du- 
misale paharnicului lon Răcovit din sat din Codă- 
ești. toată partea mia. ce iaste de pre moşumeu 

Tomşia. din partea din sus. din fundătura Şorineş- 
tilor. cu tot vinitul. acela loc. cu tarin. cu fânat. 
cu pometţi. cu vatră de sat. în saălişte. cu loc de 
prisac(4). însă partea mia. ce mi să vine doaw pă- 
minturi. şi dumnelui păharnicul. Ion Răcoviţ miau 
dat plata deplin. și de pre aista zapis al mieu. ca 
s aibă dumnelui aş face și direse domoeşti. şi za- 
pisul aista sau făcut denainte. dumisali postelnicu- 
lui Stefan Milescul. şi denainte dumisale comisului 
Mihalache Răcoviţ ot Fereşti. şi denainte lui Paseal 

călugărul. şi denainte. lui Stratulat. şi a lui Posto- 
lachie. și a. 7 boeri curteni de cămar(â) şi denainte 
lui Costantin Tentul şi dumelor aceşi boiari. toţi 
și oameni buni carii sau prilejit pentru credinţă au 
iscălit zapisul. și eu Ion ce mai sus scriu pentru 
credință miam pus degetul în zapis ca s fie în loc 

de peceli. şi eu Andon. sn popa Crăstia ot. Codă- 
eşti. am scris zapisul. It 7199 Fev. 20 

+ Ion sn Tomşe, 1 Pascal călugăr, ț Tentul, 

Zaharie iscal, Stefan clucerul martur, az Stralulat, 

az Postolache iscal, az Mihalachi Răcovit biv co- 

mis iseal. 

Original hărtie, filă. Surete ms. XXVI, 51. 

| CVIII 
7199 Mai 15 (1591) Iaşi. Cartea de judecată a lui Costantin 

- Cantemir Vodă prin care dă rămas pe Stratulat în pîra cu Mărica 

Samsoniasă pentru Şurineşti, nefiind moșelnie acolo. . 

"« Hw Costandin Voevoda. bojiiu mlstiiu gspdra 

zemli Moldavscoi. adică sau pârât de faţ înnainte 

domnii meale. şi a tot sfatului nostru Marica Sam-
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soneas den Şurineşti, de la ţinutul Vasluiului, cu 
Stratulat tau fost vornicel la Scănteae. zicând Ma- rica pecum au întrat Strătulat în moşie lor.în Şu- 
rineşti. de s faci și el moşelnic cu dânşii depreuu şi acolo în Şurineşti, nici au mai tânut părinţii lui Stratulat. nici o parte cu dâuşii. denpreun. şi mai avându ei întrebare. înnainte domnii meli. fostam făcut. domnie mea. întăi o carte. la boiarinul nos- tru la Stefan Milescul postelnicul. şi la Mane păr- călabul ca s strângă oameni buni megiiaşi. și ra- zeşi. de acole de. prin “Pregiur, şi sa li ia sama. foarte cu mari dreptate. și cu frica lui Dumnezău. de vor mărturisi, răzeşii lor pe cum moşul Stratu- lui şi tatăsau au tinut şi ei acolo în Şurineşti. și avându şi dres precum va hi ținut tatasau sa ţie și Stratulat. deci acei megieşi. şi răzeși. nici unul „Dau mărtarisit. întracest chip ea s aiba Stratulat moşie în Şurineşti. ce sa. acolisăşie el nu mai aşa far drese ŞI far de zapis să între în Şurineşti. pe cum și singur dumealui Stefan Milescul postelnicul au marturisit. înainte domnii meli. şi înainte. a tot sfatului nostru: precum nime nu să afla sa maărtu- liSsască cau ținul mosii lui Strătulat sau tatasau în Șurineşti.. nici Stratulat la mâna nau avut dres sau Zăpis sau vreo scrisoari macar. să scrie pecum au ŞI ei moşie in Şurineşti. deci pentru aceia şi dom- Dia mea dacam văzut aceste. adevărate. marturii. ŞI am dat rainas pe Stratulat, ca s de_bun pace. Măricai Samsoneasa şi la Șurineşti nemic Stratulat sa nu s mai amestece, ca s hie volnie: Marica aşi tine parțile ei din Şutrineşti. ce ari hi cu toata să- Ininția ei. şi acasta pără de acum să nu sa mai: părască nici danaoara în Veci. peste carte domnii mele. un Hak He BAT. u las It 7199 Mai (5 Sam gspdnz veleal 

Tudos Dubau vel logofat 
7 Neculai Cerchez 

i
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Original hărtie, coală. Surete ms. XĂVI, 16. 
— Moşelnic s'a luptat mult cu. cuvântul răzeş, care 

întrat în cancelarie ca cuvâut nou prin 1600, a dat învins 
pe moşelnic, moşun, cari apar în scriitorii secl al XVIII 
cu tradițiuni iterare mai puternice. 

CIX 
7199 Mai.15 (1691) laşi. Cartea lui Costantin Vodă Cantemir 

“ce scrie parcalabilor de Vaslui să plinească d6 la Stratulat tot ce a 
Juat cu sila de pe moşia Măricăi din Şurinești. 

- Hw Costandin Voevoda. bojiiu milsliiu gspăra 
zenili Moldavscoi. scriem domniia 'me. la slugile 
moastre. la parcalabii de Vaslui. dămuvă. ştire ca 
aici. inainte domnii meal> sau părăt de faţ(a) Ma- 
rica Samsoneasăa cu Stratulat pentru moşie din Şu- 
rineşti au fost luat Stratulat parte Maricăi și acum 
dovedindu Mărica pe Stratulat cu oameni buni şi 
cu mărturii precum Stratulat moșie nau avut în 
Şurinești €au fost întral numai cu sila lui. lam dat 
râmas pe Stratulat ca s lispsuscă dintrace moşie 
-din Şurineşti. şi cât va hi luat de pe ace moşie ve- 
mitul şi cu cheltuiala tau facut Maărica să le luati 
sama. şi câl sare afla sai pliniţi tot Măricai de la 
Siratulat pentru căci uu îmblat rău. atasta scriem. 

u las It- 1199 Mai 15 
Saam gospodina veleal 

Orizinalul hârtie filă; Surete ms. XĂVI, 53. 

CĂ 
7199 Iunie 20 (4691) Codăeşti. Zapis de vînzare prin care Toader 

“şi Anghelina ficiorii Niţei, nepoți lui Ojog vînd lui Ion Racoviţă pa- 
harnicul din Codăeşti, două pămiînturi ale lor din Şurineşti din bă- 
irînul Tomşei şi patru păminturi din bătrinul Dărdăr. 

+ Adec eu Toader şi cu sorumia Anghelina. 
fitorii Niţei sora lui Ojog scriem şi mărturisăm. cu
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estu adevărat zapis al nostru de nimik nevoiți. nici 
asupriţi. ci noi sânguri. de bun(a) voia noaslră am 
vândut toate părţile noastre dumisale paharnicului 
Ion Racoviţ şi Supănesăi dumisali din Codaești, din sal din Şorineşti. ce iaste în ţinutul Vasluiului din partea din sus. din batrânul lui Dardar. patru pământuri. şi din batrânul Tomşei doao pământuri cu loc de ţarin și de fâvat. în fundături. ȘI cu po- mei şi cu loc de prisaca şi din pădure și cu seliște în sal şi cu iot venitul acelui loe o am vândul dumisale păharnicului lon Racoviţ ce mai sus scrii ca s fie dumisali Şi &upăneasei dumisali moşăe În veci neclatita. şi de pre aista zapis al nostru. ca S uibă dumnelui aşi face și direse domnești. şi plata noastră ce niau fostu niau făcut dumelui deplin. ŞI aistu zapis sau facut denaintea  dumisali postelni- eului Stefan Milescul. şi denainle dumisali postelnicu- lui Gavril ot Micleşti. şi denaintea cumisale comisului Mibalachi ot Oianeşti. şi denainte preulului Tofan ot Codaeşii şi denainte lui Stratulat şi a lui Pos- tolachi şi a Zahariei ot Mirceşti. curteni de cămară. și denaintea lui Stefan zat Ojog şi eu Toader și cu sorumia Anghelina ce mai sus scrie. şi pentru credința nian pus degetele în zapis. sa fie in loc de peceți. şi dumialor aceşti boiari. ce mai sus săntu scrişi şi oameni buni carii sau prilejit pen- tru credinţa au isealit și eu Andoni sn popa Crăs- tea am scris zapisul. 

u Codăeşti It 7199 Iuni 20 T Toader, + Anghelina, az Popa Tofan iscal, az Stefan Postelnicul, Gavril post. iscal, Zaharie ot Mirceşti, Stefan zat Ojog, Mihalachi Răcoviţă biv comis, az Stratulat, Postolachi ot Mircești. 

Originalul hărtie coală. Pe faţa a 3-u se începuse re- dactarea aceluiaşi act şi sau fost .scris 5 rinduri de la „adică eu 'Poader« şi pănă la „bătrinul Tomşei doao pă- mâaturi“. Surete ms. XXXVI, 54.
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CĂI . 

7199 August 16 (4691). Zapis de danie prin care Macarie le- 
vintul și cu fiul său Nicolai dăruise lui Ion Răcoviţă păharnicul păr-- 
tile lor şi ale vărului lor primar Vișan, din Şurineşti, din bătrînul lui 
Hoştină, stălpul Dolhăi. 

+ Adec eu Măcarie Levăntul  (argnu84) fratele. 
Măriei îi Samsones. ficor lui Andronic de Şorineşti: 
şi cu ficorul meu. cu Neculai scriem și mărturisăra- 
cu estu adevărat zapis al nostru. de nimk nevoiti 

"pici asupriţi. ce noi sănguri de bun voia noastră. 
niam învoit şi am dat danie toat partia noastră 
din sat din Sorineşti. ce iaste în tănutul Vasluiului... 
din bătrânul lui Hoştin (Xoipnu) din stălpul Dolhăi. 
dumisali păharnicului lon Răcoviţă din Codăeşti. 
ca s fie dumisali şi &upănesăi dumisale şi coconilor: 
dumisali driaptă ocin şi moşie în veci neclatită. cu 
loc de ţarin, cu fănaţ, cu locuri de prisăci ce iaste- 
în rediu desupra satului. și cu pomeț la prisac și 
cu vatră de sat în săâliște. şi cu tot venitul acelui: 
loc. ce va hi însă partea noastră. cât să va aleage. 
Aşijderilea iar am mai dat dumisali păharnicului 
Ion Răcoviţ ce mai sus scrii. şi altă parta a unui 
văr primar al meu. ce lau chemat Vișan. tot din 
bătrânul lui Hoştin din stălpul Dolhăi. iarăşi cu tot- 
venitul acelui loc ce va hi. iar cina să va ames- 
teca dintru rudele mele (ras locul) a întoarea. să. 
fie afurisil şi trecleat şi proclet și blăstămat de: 
318 oteți. iar dumnelui paharnicul Ion Racoviţ. ce: 
mai sus scrie ca s aibă uși face şi direse domneşti. 

de pe aista zapis al nostru, şi zapisul aista sau 
făcut denaintea dumisali postelnicului Stefan ot 
Micleşii. şi denaintea dumisale comisului Mihalache 
ot Olăneşti. şi denaintea dumisale jinicerului Va- 
sile ot Gvgeşti. şi denaintea dumisali Postelnicului: . 

Gavril ot Miclești. şi denainte preutului Tofan ot: 

Codâeşti, şi denainte lui Stratulat şi a lui Posto- 

lachii, şi Zahariei curteni de camara) ot Mircești...
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“Şi denainle a multi oameni buni ŞI bâtrân. şi eu 
Andoni sin popa Craslea ol Codaeșşti. um scris za- pisul să s ştie. De 

7 Măcari livănțul, $ Neculai, Mihalachi Racoviţ "vtori comis martur, az Gavril post. iscal, Stefan Milescul martur post., az popa “Tofan iscal, az Va- sile biv jicnicer, Zaharie ot Mirceşti, az Radul-post. “mam lămplat la atasta danie, Postolachie ot Mir- -ceşti iscal, az Stratulat, + Gavril Fastacan. 

Originalul hărtie coals. Surete ms. XĂVI, 5. „Se incerpu-e pe fața a 3 a redactarea aclului şi s'au scris 2 rânduri numai de la inceput pănă la „cu estu a- devărat zapis al nostru dar fiind-ca uitase a serie „tratele -Măriei îi Samsoneas“. sa scris din nou, 

CXIL 
, 7200 April 24 (1692). Zapis d6 danie prin care Urâta cu soțul -ei Ion ŞI copii săi dau danie logofetesei Racoviţoae toată partea lor _din Surineşti, din bătrinul lui Dutcă, pentru malt bine şi milă ce au “avut de la ea, 

- . 

T Adec eu. Urâta. fata lui Andronic. — gpotoarzur, -de Şorineşti seriu şi mărturisăscu. cu estu . adeva- “rat zapis al meu. precum mam învoit cu soţul meu. cu lon şi cu fitorii mei cu Stefan şi cu Sobiica. de nima nevoiţi. nici asupriţi. ci. noi sânguri de „bună voia noastră. am dat danie toata parte noas- tra din sat din Şorinecti. ce iaste în tinutul Vaslu- iului. dumisale logofeleasai Racoviţoe şi curonilor dumisale. ca sai fie dumelorsale.  drapta _ocin şi MOȘII în veci veclâtit. însa parte noastra cât sa va alege din batrânul lui Duteă. cu țarin cu fânaţ. cu vatră de sat în sălişte. cu curătituri în dumbravă In obârşia vaii Purceilor și cu tot venitul acelui „loc, sa fii dumisali drepta ocin si moşie. în veci. neclătit. căci şi noi dela dumoeei logofeteasa Maria -anultă mila şi-socotința am avut. iar din rodul nos-
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tu, sau din fraţii noştri cini si ispiti sănloareă. 
peste danii noastră să fie aturisil şi treclet și proc=- 
let şi anaftema şi blastamat de 318 oteti din Ni: 
cheia. şi de pre aista zapis al nostru va s aiba 

dumveei aşi face şi diresa domnești. şi aistu zapis- 
sau facut denainte comisului Mihalachi Racoviţa. și 
denainle dumisale postelnicului Gavril. şi denainte 
dumisale Vasale jicuicer. şi denaiute. dumisale s spa-- 
tarului Stefan şi denaiste preutului “Tofan ot Codă:- 
eşii şi denaintea uşerului Dumilraşco. şi a lui Stra- 
tu'at Şi a Zahariei. și a lui Postolachi curteni. 'de 
câmară. ot Mircești. şi aceştia: boeri toți pentru 
credință au iscâlit și eu Urâla „ŞI cu. sotu meu: 
Ion și cu fitorii mei. cu Stefan” şi cu Sohiica și 
penlru .« redinţă num pus degetele iu loe de pereţi. 

şi eu Andoni sn popa Carslea ut Codaeşti am scris. 
u Codăeşti It 1200 Ap. 24 

Ton, 7  Urâta, Stefan su Urâtei, ș Sohiica, az 
Mibhalachi Raicovit vel comis iscal, az Slefen. Mi-- 
lescu Div vtori spatar, Postolachi ot Mirceşti iscal, 
az Stratulat, az popa Tofan iscal, Gavril post. iscal, 
+ Dumilraşco biv uşar, az Zaharie ol Mirceşti iscal,. 
az Vasilie biv jicuirer iscal. 

O.iginal hârtie coală. Surele ms. XXVI, 58. 

CĂII 
7200 Mai 9 (4692) Iaşi. Cartea lui Constantin Vodă prin care- 

întăreşte Mariei şi. Gaftonei fetele lui Andronic şă-și ție partea lor din 
Șurineşti, întru cât tatăl lor a întors banii pentru moșia vândută fără 
știrea lui. . 

1 Hw Costandin Voevod. bjiiu mistiiu gs dz 
zemli Moldavscoi. datam carte domnii mele Marii 

şi Gaftonii featele lui Andronic de Surineşti. de la 

tinutul Vasluiului ca s'h.e volnice cu carte domnii 

mele. a țane şa opri parie lui Costaulin ce sar a- 

.
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“Hege cu tot vinitul din Şurineşti. cari aiasta parte 
-a lui Costantin o au fost vândut el şi parte lui şi 
a lui Andronic. lui Toader Todică. apui Andronic 
viind din țara muuteneuscă. şi aflânduș moşie vân- 
dută. de fratesău' Costantin lui Toader “Todică. sau 
sculat Andronic şau întorsu banii lui Todică &au 
-dat pre acea moşie toţ deplin. de şi au luat moşie 
“înapoi. şi au facut şi cheltuiala. catava păn a scoate 
moșie. de la Toader Todică. precum neu arătat și 
carțe de la răposatul Vasile Voda. şi marturie de 
la megieşi. întracesta chip. pentru aceia de acma 
-Să aiba iale a ţine moșie cu bun pace. iar pentru 
zapis cau aratat Purcel calugarul de danie. de la 
lrina fata lui. Coslantin. acela zapis în samă sa nu 

“Ss ție. căci au fost dat rau ca moşia a fostu răs- 
“cumpărată de Andronic mai denainte vreine. iar de 
“Sar 1vi nescari zapise încredințate precum să hie întorsu. Costantin fraţanisău lui Andronie. atunce 
"vor ine şi ficorii lui Costantia. iar pâna nor arăta 
Zapis întracesta chip neme treaba acolo sa naibă. 
“ce să ție fetele lui Andronic moşiia cu bună pace 
despre toata seminţia lui Costanltin. ŞI nime să nu 
“cuteză. a sta impotriva cărții domnii mele. 

u las It 7200 Mai 9 
Saam gospodina velel vel log. ucil 

Originalul hartie fil. Surete ms. XXVI, 60. Peceţea *domnească în tuş roş cu exerga cunosculă. | 

CAIV 
2 ; 76 pe ropdor inde'ga'7 (9, Cect Zapia de vânzare prin cae up : eg 1080) aria Ră i ă i di "Șurineşti, stălpul Dolhăi, bătrînul Hărăe partea Boca mInburi în 

t Adec eu Lubul Flonaa- az 

.-Măghinei. tau fosti ondor fi& 

«Dar. scriu şi mărturi 
orul Aniţei nepot 

Măghina fata lui Dumitru Bur- 
Săscu. cu estu adevarat zapis
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al meu de nima nevoit. nici asuprit. ce eu săngur 
de bun voia mea am vândut toată partia mia, ce 
iaste de pre înmămia (Hazna) Aniţa fata Maghi- 
mei. din sat din Şorineşti ce iaste în tinulul Vaslu- 
iului. şiapte pământuri. din stălpul lui Ion Dolhai. 
din bătrânul lui Harăi din parte Burnăreştilor. du- 
anisali. Marici logofetesăi Racovitoae. şi cuconilor 
dumisali. să fie dumisali driaptă ocin şi moşie cu 
tot venitul. cu țarin, cu fănaț, cu vatră de sat. cu 

loc de. prisac și cu pormeți. însă - aceste şepte pă. . 
mânturi ce mai sus scriu. au fostu rămas nevân- 
dute. de părinții mei. după ce-au hotărât Tirea 
-şătrarul şi cu Dumilraşceo părealabul Gogescui du- 
anisali logofătului Racoviţ mai înainle 'la Şorineşti. 
iar aceste şepte pământuri ce sau mai aflat parte 
mea. nevândută după stălpitul. lam vândut dumisale 
logoielesei Mariei. și dumneei miau făcut plata de- 
plin şi miau dat şapte lei bătuți deci dumneei lo- 
gofiteasa Mariia. de pre acestu zapis al nostru să 
aibă aşi face şi dires domnescu. şi aistu zapis sau 
făcut denainte dumisali Mihalachi Răcovit vel comis 
şi denainte dumisale Vasile jicnicerul. și denâinte 
dumisali Gavril posteloicul ot Micleşti, şi a lui Mar- 
darie vornicul de poartă şi denainte lui Stratulat 
şi a lui Postolachie şi a Zahariei curteni de camară 
„t Mircești. şi altor oameni buni carii sau prilejil. 
şi eu Lupul sn Flondor ce mai sus scrie pentru 
credinţă miam pus degetul, şi dumnelor cești boiari 
şi oameni buni ce mai sus scriu pentru credinţă au 
iscălit şi eu Andoni sn Popa Crastea ot Codaeşti 
am. seris. 

u Codaeşti It 7200 Mai 10 

Lupul sn Aniţa, Mihalachi Răcovit vel comis 
iscal, az Stefan postelnicul, Milescul martur, Ga- 
vril post. iscal, az Vasilie biv jicnicer, az Zaharie 
ot Mirceşti iscal, țȘŞtefan sin Iftemie aprod, az



144 — 

Stratulat, + Gavrii Fastacau, Postolachi ot Mireeşti 
iscal,. + Couslantin 'Fenciul, az Mardarie biv vornie 
scal, a 

Originalul bărtie, coală. Surele ms. XXVI, 6l. - 

CXV- 
, 1200 Mai 25 [1692) Iaşi. Cartea lui Costantin Vodă Cantemir: 

prin care judecă pricina dintre Maria Samsoneasa şi sora ei Gafionă 
cu litudie Purcel călugărul pentru: parte din Șurinești, răscumpărate 
de tatăl lor Andronic după ce s'a întors din tara Muntenească. 

“THw Costandin Voevoda. bajiiu misliiu gos: 
podara zemli Moldavscoi. adeca. sau pârit de fat 
inainte domnii mele şi înnainle a tot sfatul nos- 
tru. Marica Samsonias(a). şi Safla sora ei, fratele: 
lui Andronachi cu Iflodie Pureal câlugărul de Fo- 
ciaști. pentru o parte de ocina din sat din Şuri- 
nești. de ţinutul Vasluiului. zicând Marica şi Gaf- 
tona fiatele lu Andronachi. cum sau sculat Irina 
fata lui Costanliu. nepoata lui: Andronuchi. vară 
primară Maănicăi şi Gaftonei deu dat danie parle ei 
de ocina de Şurineşi lui Iftodie Pureial, care ocină 
nau avut ia nici o triabă să o dea danie nemarui. 
caci talasău Costanlin au fost vândut ada parte de 
ocină unui om anume Toader "Todică. încă în zilele: 
răpaosalului Vasile Voda. şi Andronic tatal Mari: 
căt şi a Gaflonii find în ţara munteneasca. neşti- 
ind de aca vâuzare. au eşit la divau la Vasile 
Vodă. şi lau at ramas pe 'Poader 'Podica. ca să 
întoarcă Andronic banii, ŞI sâş tie ocina fratinisău: 
ŞI neau aratat și carte de ramas de la Vasile Vodă cum Iau întorsu banii. iar Iflodie Purcel au aratat -Zapis de vavie de la: lrina. cum au dat driapla da- nie. de care lucru domnie mea am. socolil si am: 
giudecat impreună. cu tot sfatul nostru de vreăme cau răscumnaârat ocina Andronic de la Vasile” Vodă
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şi feciorul lui Costantin nau vrut să de bani săşi 

întoarcă ocina. nau avut lriabâ să de danie Irina. 

căci au fost vândută. şi am dat rămas pe lIftodie 

Purcel ea s de paci. Maăricăi şi Gaftonii. şi pâra 

atasta să nu s mai păraseca peste carte domnii 

mialie. mor mine, u las li 7200 Mai 28 

Saam gospodina veleal | vel log. u$ 

Originalul hârtie, filă. Surete ms. XXVI, 62. Pecete 

in tuş roş. 

CĂVI 

7200 Tuli 3 (1692) lași. Cartea lui Costantin Vodă Cantemir 

scrisă la Mărdarie şi Tiron vornici de poartă să cerceteze pricina a 

"22 pămînturi din Șurineşti împărțindu-le pe 3 fraţi: Maria, Gattona şi 

Vasile câte 7 păminturi. - 

+ Hw Costandin Voevod. bojiiu mlstiiu gospo- 

dara zemli Moldavscoi. scriem domnie mia la bo- 

iarinul nostru. la Mărdarie vornicul de poartă şi la 

Tiron vă facem ştiri dacă veti vede carte domnii 

mele. să mergeţi la sat la Şurineşti sa strângeti 

oameni buni megieşi şi razeşi din sus şi din &os 

şi cu toţi dipreun să căutaţi din 22 pământuri ce 

sîntu a Marii şi a Gaftonii și a lui Vasile cari să 

vine pe fraţi câte 7 pământuri şi rămâne un pă- 

mânt să s împartă iar în trei părti. deci să ale- 

geţi 7 pământuri şi frăţinisău lui Vasile: deusăbi. 

şi din cel pamânt ce i sar veni săl dați deo parle. 

sa facă el ce va şti cu parte lui. Așijderile sa mai 

jalui pe cum zici dumnealui păharnicul lon că ari 

trei pământuri cumpărătur în stălpul lor. deci să 

ziceţi  dumnevoastră dumisale  păharnicului saşi 

scoală zapis să se vază de la cine este ace cum- 

părătură. și pre ce vreme au cumpărat. Aşijderea 

şi penlru şeapte pământuri cau cumpărat dumnea- 

lui paharnicul de la Lupul fitorul lui Flondor săş 

Surete şi Izroade VIII. (Acta Gh. Racoviţă, Vaslui) 10
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scoata zapis de acea cumpărătură să se şlie de la 
cinei - cumpărat. că iată ca Mărie ne arală o măr- 
turie de hotărâtură, de la oameni buni megiiași. pe 
cum au hotărât şau ales satul Şurineşti cu parte 
Dolhei. întru cari întratasta mărturie iaste scris şi 
numele lui Flondor. tatul Lupului szris martur iar 
DU mMoşan. deci să aveţi a da ştire dumisale . pă- harnicului. cum Lupul a vândut rău. că de are îi avut tatasău moşie în Şurineşti are hi spus atunci și sare hi ales şi lui parte. şi precum veţi alege şi. veți socoti să faceţi şi mărturie încredințată: să avem ştire. u las lt 7200 luli 3 . Saam gospodina veleal . 

vel log. ut 

Originalul bărtie filă. - Surets ms. XXVI, 64. Pecele: „în tuş roş. 

CĂVII 
1201 Ghenar 22 (1693) Codăeșii. Zapis de vînzare prin care Vasile Tirţag şi ai lui vind paharnicului ion Răcoviţă 14 pămînturi din Șurineşti, bătriînal lui Mazxin. 

Adec eu Vasili sn Tirţag. şi cu fratemeu Toa- der şi cu fratemeu Ion. fitorii lui Dumitrașco Ţirţag. scriem și mărturisăm cu. estu adevărat. zapis al nostru. de nim'k nevoiti. nici asupriți. ci noi sân- guri de bun voe nostră. niam învoit. cu toţi fraţii mei ce mai sus scriem. de am vândut toata par- tea noastră. din sat din Şorineşti. ce iaste în ţinu- tul Vasluiului. dumisale păharnicului Ion. Racovit. ŞI giupănesei dumisale din “Codaești. însa: parte . nostră cât ni sau vinit. cinei pământuri. și guma: iate. din parte din sus. din bătrânul lui Macsan. așijderile.. iar am mai vândut eu Vasile Tirţag şi cu frații mel ce mai sus scriem. iar dumisali pă- harnicului Ion Racoviţ tot din sat din Şorineşli.
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iarăşi tot dintracesta bătrân. al lui Maesăn din 
parte din sus. parte unchiumeu Fusai ce i sau ales 
şi lui cinci pământuri şi Sumâtate. deci fiindu uncu 
nostru. Fusia sterpu. niavâudu ficiori. am vândut 
şi aista parte a lui. dumisale paharnicului Ion Ra- 
covița cu larin cu fânaţ în fundatură. cu pometi. 
cu vatra de sat în sălişte. şi cu tot vinitul acelui 
loc. şi dumnialui paharnicul lon niau. facut plata de- 
plin. cu ce niau fost. deci dumialui pâbarnicul lon 
Racoviţa di pk acesta zapis al nostru. ca s aiba 
aş faci şi direse domnesti. şi acestu zapis. sau fa: 
cut denainte dumisali Mihalachi Racovit vel stol- 
nic. şi denainte dumnisali spatarului Stefan Milescul, 
şi depaintea dumisale jicnicerului Vasile, şi. dena- 
inte dumisăle Gavril postelnicul ot Micleşti; şi de- 
nainle dumisale vornicului Mărdari ot Şliboreni. şi 
denainte lui Postolachi şi a Zabariei curteni za 
cămar ot Mirceşti. şi denaiute- a mulți oameni buni 
şi batrâni. carii sau prelejit. deci dumnialor acești 
oameni boiari și oameni buni. ce mai sus scriu, 
pentru eredinta au iscâlit. și eu Vasili și Toader şi 
lon sn Țirțag ce mai sus scriem. pentru mai mare 
«rediuța niam pus degetele. să hi: în loc de peceti. 
şi eu Andon sn popa Crăste am scris. 

u Codaești It 1201 Ghen. 22 

T Vasale sin Tarțag, ș Toader sin Tirţag, țlon 
sin Ţirţag, Mihalachi Hacoviţ vel stolnic iscal, az 
Gavril post. iscal, az Stratulat, az Mardari biv 
vornic iscal, Postolachi isca), az Zaharie ol Mir- 
cești iseal. ! 

Originalul hărtie coală; Surete ms. XXV, 65.
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CĂVIII 
7201 Aug. 22 (1693) 1ași. Cartea lui Costandin Duca Vodă 

cătră Stefan Milescul vel şatrar să cerceteze pricina de pămînt între 
Maria Samsoneasa şi logofeteasa Răcoviţoae. 

+ Hw Constandin Duca Voevoda. bjiiu mistiiu. 
gspdra zemli Moldavscoi. scriem domniia mea. la 
credincios boiarivul. nostru. dumnelui Stefan Miles- 
cul vel şatrar. facem ştire dumtale că domnii mele: 
sau jaluit. Mariia Samsoniasa. pre dumneei logo- 
feteasa Răcoviţoae. zicându că are moşie, înpreună 
cu logofeteasa. la Şurineşti. şi are îmmpresurături.. 
de cătră dumneaei logofeieasa. pentru aceea să 
mergi dumneta şi sa socoteşti să le alegi. dumniata 
moşii. ce va fi partea Marii Samsoniasa. sâş ție: 
pe dreasăle ei. iară. de va avea dumneaei logole- 
teasa, nescare dresa, să răspunză direasâlor Mării 
Sămsoniasă. să le dai zi, sa vie aicia la domnia 
mea ȘI săş aducă şi direasâle. ce vor hi avându-. 
Aşijderea sau jaluit. iarăşi Mariia Samsonias pe 
neşte oameni zicăndu ca iau scos. un hotar şi lau 
lepădat din loc de unde au fostu. ce să afli dum- 
neta. pre acei oameni. cin& sântu. şi sa ne faci: 

“Ştire, aiasta scriem. dumitali. să fii dumneta sănătos. 

u las lt 7201 Avg. 22 

Originalul hărtie filă. Surete ms. XXXVI, 67. Ș Pecetea în tuş roş, cu inscripția: + Iw  RoncranAHt: ASta BOEROA4. SII aacrik TCNADE BEMAH MOAAARLCRON Faca. 

CXIX 
1202 Iunie 26 (1691) Iași -lai i odă VP : și. Cartea: lui Costantin Daca Vodă. cătră St = Îi i A . Androne ai puleseul şetrar să cerceteze pricina între Mărica, fata lui pentru ămâ i vi : xanvită nas. harnic Şuroste 30 pământuri vindute lui Lon Răcoviţă pa 

1 Hw Constandin Duca Voevod A. boiii ae 

&spdrz zemli Moldavsceoi. - Bojiiu milostiiu scriem domniia mea. la:
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boiarinul nostru. dumnealui Stefan Milescul vel şa- 
trar. facem ştire. dumitali. că aice înnainte domnii 
mele sau pârât de faţ. Mariia. fata lui Andronic. 
cu Lupul zicând Măria pe cum Dumitru Burnar a 
cumpărat 7 pământuri. de la Hărăt din Şurineşti 
iar Apostol şi lonaşco. (loe gol) Stratului. şi cu Lu- 
pul au vândut. 30 de pământuri dumisali lui lon 
Răcovit pâharnicul. din Surineşti. deci dumeta să 
le iai sama. împreună cu oameni buni şi s scoată 
Şi diresele cele vechi de la Vasile Voda. să le iai 
sama. pre acele şi pe cât /er spune dresăli de 
cumpărătură. atâta să ţie. iar mai mult. să nu s 
tinda şi pecum vei afla să faci dumneta şi mărtu- 
pie. la mâna cui sare vini că de sor mai trage la 
divan să avem şiire. u Ilas It 7202 luni 26 

Vel logofat u& 

Originalul hărtie filă. Surele ms. XXĂVI, 68. Pecete 
în tuş roş. 

CĂĂ 
7204 Sept. 8 (1695) Poeșani. Zapis de mărturie a Floarei fata 

sui Spiridon că n'a dat de tot lui Neculai Racoviţă logoiătul, ci nu- 
nai să-şi pue prisăcile sale pe partea, sa, din Şurineşti, iar dania, a fă- 
-cut'o cătră nepotul ei lon, nepot şi Marii Samsoneasa. 

T Adecă eu Flore fata lui Spiridon. nepota lui 
'Gligore turco. din Şurinești. de la Vaslui. scriu şi 
mărlurisăscu cu cestu adevărat zapis al meu. cum 
am dat danie şi am dăruit toate moșiile meli ce 
am eu de la părinții mei. şi de la moşii mei. ne- 
potumeu lui Ion  ficiorul lui Vasilia şi a Gaftonei 
nepotul Mării Samsonese parte me ce iasle un bă- 
trân în Şurineşti cara parte iaste şi stălpit şi alias 
şi uu loc de prisacă. cara lam foslu dal răpăusa- 
tului Nicolai Roc(o)viţă Sau fostu logofât mara săş 
ţii stupii o var(a) dox şi acmu au cuprinsu. de zic 
că i w am dat de tot. şi eu mărturisăscu. cu su-
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felul meu înainte lui Dumnezău. că nu iam dat 
prisaza sai fie dania în veci. ce o am da! dania 
nepotu meu lui lon şi prisaca și moşia ca săi [ia 
lui driaptă ocin(â) și moşie statatoare şi neclatită 
nici dănăoară în veci. şi pe acestu al'meu adevă- 
rat zapis. şi de bună voe dania să aiba aş faci și 
ispisoe domnascu. iar alţii nime din oameni mei și 
din toate rudele meli. să nu s ainestece la dania. 
mea. pentru cac. ara și nepotu meu Lon acolo parte 
la moşie şi când am facut acestu zapis nepotumeu 
lui lon fosluu denainte dumisale lui Toader arma: 
șul staroste de Putna şi Dumitraşco Macri vatavul 
zet duwisali lui Neculaiu “Donici biv vel vorbie 
staroste de Putna şi Costandin vamăşul şi Aughe- 
luţă şi Sani biv vamăș. şi Zola biv bulubașş şi alți 
boeri şi oameni buni cari sau tamplat şi pentru 
mara mărturia ca s fia de bun cre(dintţa) mai gos: 
miam pus degetul. şi ceşti boeri au isealit să s ştia. 

| u Focşani Ît 7204 Sep. 10 
i Flore nepotă lui Gligore durco, "Toader ar- 

maş ștaroste 1695, Dumitrașco Macri biv vatavis- 
cal, az Costantin Savastru vamăş iseal, Zota. biv 
căpitan (loc pecerii oa. B.K.) Înotomeis Porozas IrLOTU/l, 
Xmaveovns . nosredwruas, HOpeoo Ta uvwYey, Bou 
Nrpunhas WALTER 2 ayrYev. t 

Originalul hărtie, coală. Surete ms. XXVI, 69. 

CĂXI a 
1201 Săptembri 20 (7695) Zaşi. Cartea lui C. Duta Vodă. cătră Cărstea vameş să nu mai bată i i i iță 

L ă a î iă oamenii lui Dumitrusco ăcoviţă 2: postelnic pentru slujbele desetinei. ” ; Roon 

__Io Costandin Duea. V 
podarz. zemli Moldavscoi, 
iaridul nostru dumealui 

oevod. bojiiu wmlstiiu gos- 
scriem domnie me la bo: 

Carstea vamăş sanatate. ca- 
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tre aceste îţi facem ştire dumitale că airia la dom- 
nia mea făcu jalba dumnelui Dumitraşco Răcoviţ 
vlori postelnic. pre dumneta şi pre slugile dumtale 
că îmbli gurăndu oameni şi ei bătut pre cari la 
tălpi şi la (cur) cari lucru pentru adasile nu miau 
părut bine căci faci aşea. că acea sluljba deasetina 
dumneata ai cumparat ca și alţi boiari. carii nu fac 
aşa: cum faci dumneta. deci iata câţi seriem de a- 
cest lucru: tu să părăsești. să nu îmble bătând oa- 

-menii și slugile boiarilor şi nici măcar pe ficiori de 
hoeri că apoi de a mai veni jalob bine ştii că nici 

“un bine nu petreaci. atașla iţi fac ştirea. 

u las It 7204 Sept. 20 

„Și zici că.pui- să plătească câle 4 stupi de 
pre sat. atasla să le părăsaşti. | 

| Originalul bartie, fils. Acad. Rom. LXXXIX, 189. Su 
rele me. XĂVI, 109, | 

CXXIII 
7204. Fevruavie 20 (1696) Iaşi. 7apis de vinzare prin care Ne 

culai Terchilă vinde cu 4 lei şi jumătate 4% păminturi din Şurineşti 
bătrânul Jai Pricop. cătră Iordache Ruset vel vistiernic, ginerele - lu 
Nec. Racoviţă logofătul. 

„7 Adee eu Necula Terchilă fitorul Baluţii. scriu 
şi maărturisăscu cu. cestu adevărat zapis al meu. de 
nime silit nici asuprit. ci singur eu de bună voia 
mia. am vândut partia mia din sat. din Şurinești. 
ce iaste în ținutul Vasluiului. cât mi sa vini despre 
alţi răziaşi ai mei. patru pământuri şi gumiătaale. 

-din bătrânul lui Pricop din pailia din sus. în fun- 
dătură. deci acustă parle wună a mia. ce mai sus 
scrie. o am vândut dumisale lordachie Rusât ma: 
rele vistiaraiz cu tot vinitul acelui loe cu pometi. 
şi cu loc de prisacă cu tarină şi eu fân în fundă-
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tură. cu valră de sat în saliște. și de pre acestz 
zapis al meu ca s aibă dumnealui aş face şi dres 
domnescz. căci dumnealui miau facut plat deplin 
şi niau dat patru lei pol. şi acesla zapis sau făcut 
denainte dumilorsali boiarilor :celor mari şi eu Ne- 
cula Terchilă pentru credința miam pus degetul. 
să hie îu lee de peziate. u las It 7204 Fev. 20 

„ŞI eu Toader Orheianul diiacul de cămară, 
am scris zapisul să s ştie. 

„___T Necula Terkilă, uz Neculai Donici biv dvor- 
nice isca], Mihalache Răcoviţ vel spatar iscal, ' Lu- 
pul Bogdan hatman iscal, o isealitura greacă indis- 
cifrabila. | 

Originalul hârtie coală. Surete ms. XXVI, 7. 

CXXIII 
p _7205 Noem. 30 (7696) Iaşi. Zapis de vinzare prin care Vasile atraşean vinde cu 3 lei şi un zlot Mariei Samsoneasă partea lui Cos- tachi din Şurineşti hătrînul Dolhei pentru furtişag de pâne. 

Adec eu Vasili Patrăşcan făcutam zapisul mieu la mâna Mării Samsonesei pecum să s ştie. că fu- rândumi mie Costachi neşte păine şi prinzândul de faţ(a) ȘI neavând ce să iau de la dânsul miau dat parte lui de moșie din sat din Şurineşti. -cât i sa alege parte lui, din parte Dolhăi. şi Mariia Sam- soneas fiind răzeş nu mam lasat ce miau dat trei lei ȘI un zlol pe cât mau socoti oameni buni că miau făcut pagubă. Costake fiorul lui Slefan Ba. . lăniei. dacă pentru aceia şi eu iam facut acestu za: pis la mâna Mării pe parte lui Costache ca sai hie drept ocin şi moșie în veci. şi fiorilor si nepoților ŞI pentru credința mai Zos am pus degetul. | 
ui u las It 7205 , 7 Vasile Paătraşcan Noem. 30 

Origivalul hărtie fila, Surete ms. XXV], 73.



CXXIV 
1205 um 13 (1697) Schee. Zapis de vânzare prin care Neculai 

Bălănici vinde Mariei îi Samsoneas partea lui nevîndută din Șurineşti. 

Adec eu Neculai. ficorul. lui Toader nepotul 
lui Balăniei din Şurineşti. mărturisăscu cu acest zapis 
al meu. cum am vândut eu toat(â) parte de otnă 
dau fost a unchiumeu, a lui lon și a  surorisa Ma- 
ricula. fratii tatănemeu lui Toader fitorii moşumeu. 
lui Balăni€. fară partea tătănimeu lui Toader şi 
fără partia lui Costachi fratele tatănimeu. tau vân- 
dut ei mainte. pănă au fost vii. deci şi eu acmu 

am văzindu (sic) că este vândută. partia tătănimeu. 

şi partea unchiumeu. lui Costachi. Mariei Samso- 
mias iarăşi am vândut. şi eu părțile acestor unchi 

ai mei a lui lon şi a Maricutei. neavându ei nim(e) 

săminție dintru dânşii. am vândut iarăși li Sanso- 

nias (un Ganconac). cât este toală partea moşumeu 

lui Balani€ drept . . . lei şi miau facut plata deplin 
pentru căce fiindu Sausonias. răzeaşe bălrănă acolo 

“Aa Surineşii. altul nu au îneaput. ce iam vândut ei. 
adasta moşie. de la Șurineşti. ce este din Dolha. 
ca săi hie drepta oână şi cumparătur(â) și fetorilor ei. 
Și a toată sămintiia ei. în viaci. din vatra satului 
şi din cămpu. și din ţarin. şi din pădure şi din tot 
Jocul cu tot vinilul. şi acest zapis sau facut dena- 
inta dvmisali Carstea tau fost vamăș mari. şi de- 
naintea lui Tanasie Rohotescul ot Scanteae. şi Ste- 
fan de la Şikee (unice) şi Patraşco cumnat lui 'Tă- 

nasie ot Scântiae. şi lon nepot li Sansonias şi pen- 

tru credința am iscalit şi miam pus pecețile sa s 

Ştie şi eu 'Enachi. diiacul de cămar am scris. 

u Şichee (uk) |t 7205 luni 13 

+ Neculai, $ Stefan, ț Tănasie, Ț Pâtraşco, “lon 
nuc Sansonias, Cărstea biv vel vam(eş) mam tămplat 

Original hărtie coală. Surete ms. XXVI, 13.
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CĂXXV 
1206 Oct. 25 (71697) Iași. Zapis de vinzare -prin care Ursul de Zlătăreşti vinde cu 15 lei bătuți lui Iordachi Ruset vel] visterzie 15  pămîntari din Şurineşti din partea Crăeștilor, 

Adec eu Ursul de Zlatăreşii  împreun cu .fă- meaia mea Safta fata popei lui 'Tudosie. de Zlată- reşti şi cu fitorii _Doştri anum(e) Vasile scriem și mărlurisim cu acesta adevărat zapis al nosiru. să s ştie. că noi de nime siliți. nici asuprit, ce de a noastră bun voe am vandut a noastră dreplă ocin şi moşie. cinspreci pământuri din sat din Şu- rineşti. din partea Crăeştilor. cei la-ţinulul Vaslu- iului. din vatra satului. şi din câmpu şi din țarin ȘI din fânaţ şi din păduri și din tot locul şi vinitul căt sare alege pre: aceste cinspreci pământuri an "vândut “dumisali lui Iordachi Ruset marile visternie dirept 15 lei bătuţi. şi mia facut dumnelui plat de- Plin întru mânule noastre. ca sai fie de la- noi du- misale driaptă: ocin și moşie. în veci, şi. giupănesăt dumisali şi cuconilor și- nepoţilor. și  slranepoţilor - şi de pe zapisul nostru săş facă dumnelui şi drias | domnesc şi acest zapis lam facut denainte dumilor: 
sale: boerilor celor mari. şi miri: oameni. bupi carii mai os sor iscăli. - si noi: penliu credința mai 805- nem pus “și degetele. şi eu Nirulaj  Cerkez diiacul . “de cămat(â) an seris: aa | ae 

„7 Ursul:-ot Zlatarești, ș Safla, + Vasilie sina Ur- sul, Lupul: Bogdan “hatman amartur, - Vasile Costachi vel vornic iscal;  Mihalachi Racoviţa vel spatar. iscal, az ion Başot vel med. isca], Papavâ uEyuc no%ah- Wu, Stefan vel comis (|. p.) 
, In dos: „Zapis de cumpârătură de la Ursul de Zlătăreşti pe 15 pam. din Șorenești. din partea Craăeştilor ot vlost Vaslui lângă Codăeşti. sau cum- 

a
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părat lordachie Ruset vel visit. . . . zloțiau întorsu.: 
Ursul de Zlătăreşti pentru lipsa ol Şurineșşti ce nu 
sau ajunsu la hotarât. 

Originalul bărlie coală. Surete ms. XXVI, 75. 

CXXVI . 
120 Oct. 8 (1698) laşi. Zapis de danie prin care Axintie al! 

Candacbhii din Scănteia dărueşte lui Vasile, Ion şi Gligore ai Pătrăş: 
cănesei part+a sa de ocină din Şurineşti din bătrânul Crăeştilor partea . . 
Bulăeştilor. 

Adec ev Acsinlie: fitorul Candachii din Scăn- 
liae seriu și mărturisăscu cu aceslu adevărat zapis - 
al meu precum să s știe. că de nime silit nici a- 
supril. ce de a mia bună voe.am dât şi am dăruit 
a înia driaptă ocină şi moșie. ce am eu la sat la 
Şurâneşti ce iaste la tinulul Vasluiului. din batrâ-.: 
nul Crăeștilor pre cât sar aliage partea diiaconului 
de Crâeşti partea Bulăeștilor. acasta parte de ocină 
şi de moşie. am dat şi am dăruit danie dunisali: 
lui Vasilie ficorul lui Patraşcănias. şi fratele său 

“lui lon şi lui Gligori ca s le hie lor. de acmu lor 
driaptă ocină şi moşie în viaci. pe cât sar afla 
partia mia. cu dreptute despre alţi răză-i ai mei. 
și acestu zapis al meu sau facut. denaintia a multi 
oameni buni, anume Stratulat ot Mircești. și Zaha- - 
vie vătav şi Neculai Ciurle siimanul. şi Tugulia şi 
Savin ot Scăntiae si alți oameni buni şi pentru mai 
mare credinţa niam pus diagetul să s- şlie. 

| u las. It 7207 Oct. $ 
 Slratulat martur, + Aesinte vânzător, ț Toa-- 

der Țugulia. + Parfenie. Necula Ciurle martur, 
+ Savin martur, Gheorghe Hermeziu iscal martur, . 
Neculai Cerkez martur, Postolache iscal ot Mircești, 
Zaharie vat. iscal. 

Originalul hărlie coală. Snrete ms. XXVI, 74
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CXXVII 
7207 Noem. 22 (1698) Iaşi. Zapis de vânzare prin care Urâta, 

data Fuioagăi, vinde lui Iordachi Ruset vel vist. şi jupănesei sale 
Safta 19 pămiînturi în Șurineşti, câte un leu pământul a 20 de paşi 
de lat. ! 

Adecă eu Urâta. fata Fuiogai. de Şurinești. 
“scriu şi mărturisăscu cu acest adevărat zagis al 
meu pecum de uime silit nici asuprit. ce de a me 
bună voe. am vândut dumisale lui lordachie Ruset 
vel vistiarnic. o parte de ocin din sat din Şurioeşti 
de la ţinutul Vasluiului. noisprăzeci pămânluri câle 
un leu bătut pământul și pământul să fie de lat 
de doizaci de pași. care parte au fost schimbatură 
tătănemeu Fuiogăi (dvnwran) de la Musteţoae din 
Frauciugi. ca săi fie dumisale driaptă ocin şi moşie 
ŞI &upăniasăi dumsale Saftei. şi cuconilor dumisale 
cu vatră de sat. cu pădure. cu dumbrav(â). cu fânaţ. 
“cu poeni. cu livezi. cu locuri de prisacă. din tot 
Aocul. cu tot vinitul. şi miau făcut dumnialui plată 
deplin şi atasta toemal sau făcut. denainte dumi- 
iorsale boiarilor celor mari şi a mici şi păntru cre- 
-dinţa noi niam pus degetul. şi dumnialor au iscâlit. 

u las It 79207 Noem. 22 

+ Urâta fala Fuioagai, Ardarie nepot Urâtei, az Neculai Donici vel logofat iscal, Vasilie Cos- 
tachi vel vornic, Mihalache Răcoviţ vel spatar iscal, 
Aupul Bogdan halman iscal, az Ilie Enachie vel stolnic iscal, az Coste Adam vtori logofat _iscal, Sandul Crupenski vel jitnicer, Gheorghiţa Hermeziu pit. martur, az Gheorghe Străzescul vornic iscal, Ion “Palade vel sulger iscal, az Ion Buhuș biv vel eeaş- NIC iscal, Iordache R. stolnic, az Ştefan biv ve] sluger, az Paval Ciocărlan vel comis. * | 
„_„ INdos „Zapis de cumpărătura de la Uraâla sin “Foioaga pe 19 pam. ot Şurineşti lânga Codăeşti,



tau cumparat dumlui Iordachi Ruset vel vist, ot: 
vlost Vaslui -S8 pământuri sau luat din Zâmeşeşti: 
din partea acestei vâuzăloare pentru lipsa ot Şu-- 
rineşti ce nu i sau ajuns.la hotărât.“ 

Oiiginalul hărtie coală. Surele ms. XXVI, 76. 

CĂXXVIII 

7207 Nuem, 22 (1698) Iaşi. Zapis de vânzare prin care Vasile 
Ardarie şi ai lui, ficiorii Grozavei Fnioagăi vind lui Iordachi Ruset 
vel visternie 38 pământuri din Şurineşti, bătrinul Dutcului, câte un. 
leu bătut pămîntul, lat de 20 paşi, . 

Tr Adecă eu Vasile fiorul lui Ardarie. eu soru- 
me Gafia şi Stefan brat ego, cu sora sa Palaghia 
ea Ghiviţa. cu văru nostru Fălul şi Toader bral ego. 

“Şi Irina Ceuca ca brat ego Apostol cu sorusa Bu- 
nica. toti ficorii Grozavei şi nepoți Fuioagăi de Şu- 
rineşti. scriem şi mărturisim cu cestu adevărat za- 
pis al nostru. de nime siliţi nici asupriţi ce de a 
noastră bună voe, an vândut toată partea noastra 
ce sau ales din sat din Şurineşti de la ținulul Va-. 
sluiului carile sau ales treizeci şi opt de pământuri. 
și pământul de lat de doizăci de pași. Aceste pă- 
mânturi leam vândut dumisali lui lordachie Ruset 
vel visternic. câte un leu bâtut pământul, care 
parte este din batrânul Dutcului. şi miau facut du- 
mnealui plata deplin în. mânule noastre. ca 'să fie 
dumisale lui Iordachie Ruset vel visternic şi giu-. 
pânesei dumisaule Saflei și cuconilor dumisali. cu 
vatra satului cu fânat, cu dumbrav. cu fânaț. cu 
poeni. cu livezi. cu locuri de prisăci, cu vad de 
moară în valia Şurineştilor, cu tot vinilul driaptă 
ocină şi moșie neclatit şi nerușeit în veaci. să aibă. 
aş faci dumuelui şi diresu domnese. şi atasla toe- 
mal sau făcut. denainte dumilorsale boiarilor celor:
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mari şi mici. şi pentru credința noi neam pus de- 
getele şi dumnelor au iscalit, 

| u las lt 7207 Noem. 22 

+ Ceuca, + lvina, ţ Vasile ficiorul lui Ardarie, 
+ Apostul, ș Bunica, f Agafia, ș Palaghie. ț Slefan, 
“TGhiniţa, + Fatul, f Toader, az Neculai Donici vel 
logofăt iscal, Vasile Costachi vel vornic, Lupul Bog- 
dan batwan, Mihalachi Racoviţ vel spatar istal, 
Sandul Crupenschi vel jitnicer iscal. az Ion Buhuş 
vel ceașnic, az Pavăl Ciocărlan vel stolnic, lordachi 
stolnic, az Ilie Euache vel stolnic, az Stefan Milescu 

“biv vel clucer, Ion Paladi vel sulger, az Costiu A- 
dam vlori logofat iscal, az Gheorghie Strajescul 
vornic isca]. - 

In dos: „Zapis de cumparatură pe 38 pământuri 
de la Vasilie sin Ardarie şi de la toate sâmiațiile 
lui ot Şurineşti. &au cumpărat . dumnelui Iordachi 
Rusat vel vist. oL vlost Vaslui lânga Codaeşti. | 

4 pământuri au întors Ardari din Ză meşeşti 
pamânt drept pamânt şi nu era să întoarea apoi i Sau dat bani din banii razeşilor dei sau facut 
plata.“ o 

Or'gnalul hârtie, coală. (Sureie ms. XXVI, 19). 

 CXXIX 

7207 Aoam. 25 (4699) Zași. Zapis de vînzare bri d 
i 7 99) , zare prin care Sava de Soholeț vinde lui lordacbhie Ruset vel visternie 18. pământuri din Şu- rinești, batrînul Bulăescului, câte un leu bătut pămîntul. 

__ Adecă eu Savu fitorul popii de Soholet. seriu ŞI mărturisâsc cu acest zapis al iwmieu precum de nime silit nici asuprit, ce de a mia buna voe am vândut toala parte me din sat. din Şurinești. de la țanulul Vasluiului, duimisale ” lui lordachie Ruset.. 
=



— 159 — 

vel vistiarnic. cari sau ales 18 pamănturi. parte a 
me și miau dat dumnelui pe pământ câle un leu 
bătul. care parte iaste din batrânul, Bulăescului. ca 
săi fie dumisale lui lordachie Rusel. vel vistiarnic. 
şi &upăniasâi dumisale Suftii şi cuconilor dumisali 
-driapta ocină şi moşie. cu vatra de: sal cu fânate. 
cu dumbravă. cu fânaţ. cu pomi. cu livezi. cu lo- 
-curi de prisăci. cu vad de moară, în vali Şurineş- 
iilor. cu tot vinilul neclatit şi neruşăit în veaci. 
penlru căci miau făcut dumnialui plat deplin întru 
mănule noastre. și de pe zapisul nostru. să aibă. 
aş faci şi drias domnescu. şi atasla tocmal sau 
facut denainle dumilorsali boiarilor celor mari şi a . 
mici, şi pentru credinta noi niam pus degelul. şi | 
dumnialor au isealit. „- 

u las It 7207 Noem. 25 

1 Sava snn Popa de Soholet, Lupul Bogdan 
hatman iscal, az Neculai Donici vel logofăt iscal, 
Vasilie Costachi vel-vornic, az Ilie Enache vel stol- 
nic iseal, az lon Bubuş biv vel taşnie, Mihalachi 
kăcoviţa vel spatar iscal, az Paval val armaş is- 
cal, az Sandul Crupenski vel jicnicer iscal, Gheor- 
Shița Hermeziu pit iscal, az Paval Ciocărlan vel 
comis iscal. 

"Originalul hârtie, o coală. Surete ms. XXVI, 77. 

CĂXĂ 
7207 Noemb. 29 (7698) Iași. Zapis de vînzare prin care Pos- 

"tolachi şi V. Ardarie vînd lui lordachie Ruset vel visternie 26 pă- 
"“mîntari Qin Şurineşti, bătrînul Duteului, câte un ieu bătut pămîntul. 

1 Adecă eu Postolachi fiorul popei Vasale de 
Mircești şi cu Vasile fiorul lui Ardarie, nepot Co- 

mănescului. scriem şi marturisim cu cest adevă- 
rat zapis al-nostru. precum de nime siliți nici a-
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Supriţi. ce de a noastră bună voe „am vândut 26 
de pamânturi dumisale lui lordachie Ruset vel vis- 
ternicul din sat din Şurineşti. de la ţinutul Vaslu- 
iului. câte un leu bătut pământul. cu vatra satului 
cu tarin cu poeni. cu dumbrav. cu fânale. cu po- 
meti. cu locuri de prisăci. cu vad de moară în va- 
lia Surineştilor. care parte mie iui Postolachie îmi 
iaste danie. de la Maăriia fata Comănescului şi lu 
Vasile Ardarie îmi este moşie driaptă de pe moşu 
meu Comănescul. care atastă ocina toată este din 
bâtrănul Duteului. pentru aceia ea săi fie dumisale 
lui lordachie Ruset. vel visliarnie şi giupăniasăi 
duiwmisali Saftii şi cuconilor duimisali driaptă ocin şi 
moşie neclătita şi neruşeilă în veci. pentru căct 
dumnelui neau făcut plat deplin întru mânule noas- 
ire. şi acasla tocmal sau facut denainte dumilor- 
sale. boiarilor celor mari. şi a mici. carii pentru 
credinţa înpreun cu noi mai &os sau iscalit. 

u las It 7207 Noem. 29 
az Nicolai Donici vel logfet iscal, ț Vasile Ar- 

darie, az Postolachie iscal, Vasile Costachi vel Vor- 
nic, Lupu Bogdan hatman iscal, Iordachi K. stolnic, 
Stefan Silion biv vel clucer iscal, loan Paladi vel 
sulger, az Ilie Enachi vel stolnie iscal, az Stefan... 
biv vel clucer, Ursachi vel sulger, az Ciocărlan vel 
ciaşnie iscal. 

Originalul hărtie coală. Surete ms. XĂVI, 78. 

CXXXI 
„ €20î Noem. 32 (4698) Zași. "călugărul şi ai lui vînd lui Iord Șurinești câte un leu pămîntul, 

Zapis de vînzare prin care Gheţeu 
achie Ruset vel vist, 14 păminturi din 

Adecă eu Gheteu fitorul Anei. de Codăeşti. și cu nepoatâme. Maricuţa fata Marii. nepoata lut
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Zalii, scriem şi mărturisim. cu acest adevărat. za- 
pis al nostru. pecum de a noastră bună voe de 
nime siliţi nici asupriţi:'am văndut dumisali lui lor- 
dachie Ruset vel visternic palruspreace pământuri 
(nparpveagauu), din sat din Şurinești de la ținutul 
Vasluiului. pământul câte un leu bătut. şi. pămân- 
tul să fie de 20. paşi. cu vatra de sat. cu padure 
cu dumbrăvi. cu fanaţ. cu poeni. cu livezi. cu lo- 
curi de prisăci din tot locul. cu tot venitul. ca săi 
fie dumisali lui lordachi Kuset vel visternie şi giu- 
păniasei dumisali Saftii şi euconilor dumisali. driaptă 
ocină şi moşie neclatit şi nerușeit. în viai. pentru 
căci Gumnelui. niau făcut plata deplin. întru mă- 
nule noastre. şi de pe zapisul nostru, să aibă dum- | 
rialui aş faci. şi dires domnescu și atasta toemal. 
sau făcut denainte dumilorsale. boiarilor celor mari 
şi a mici carii pentru. credința noi niam pus de- 
getele. şi dumnialor au iscalit. cara atastă ocin 
iăste din băirânul lui Duteai. parte Parcai 

u las let 1207 Noem 22 
+ Gheţeu călugăr, 7 Oprina fata Gotii, 7 Ma- 

ricuta, az Neculai Donici vel logofat iscal, Vasilie 
Costachi vel vornic, Lupu Bogdan hatman iseal, 
loan Buhuş biv vel ceaşnie iscal,. az Ilie Enachi 
vel stolnic iscal 

O iginalul hârtie coală. Acta Gh. Racoviţă Surete ms. 
XXV, 349. " 

CĂXSII 

7199 Oct. 18 (1690). Izvod de alegerea părţilor lui Ion Răco- 
viţă paharnic -din Şurineșşti, după stălpitura Țirii, de cătră Stefan post. 

__ Izvodp'bcum-au socotit dumnuialor. postelnicul Ste- 
fan. pr'k dumnialui pâharnicul lon Racoviţ. cu răzaşii 
din Şurineşti. din parte din sus. din stălpitura Ţirii. 
ce au zumpâral dumnialui păharnicul lon şi au 

Surete şi Izvoade VIII. (Acta Gh. Racoviţă, Vaslui) 11
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avut şi daanie. precum am socotit. pre poronca măriei 
sale lui Voda. şi cu oameni buni şi batrâni. megi- iaşi. din prenpresur. It 7199 Oct. 18. 

— Stefan sn Iftenie. şi cu femeia sa Stratina fata lui Ojoc au dat danie parte lor dumisale pă- harnicului Ion Răcoviţ. din parte din sus. din bă- trânul lui Daărdăr. Şi sau ales patru pământuri. 
„Stefan zăt Ojog sa de să de (sic) sam(â). de parte Tomşii. i sa vin 2 pământuri, 
— Pătru diiaconul, și cu fratesău Gligora;co sn Grozava au vândut parte lor. din batrânul Popei Stefului din gumatatea de bătrân. a patra parta. dmsale logofătului Răcoviţ din parle din sus. Şi Sau ales doao pământuri şi &umăltuate. 
— Mirăuţ şi cu fameia sa Aita. și cu fetele sali Maricuţa şi cu Prohira. au vândut dumisale hatmanului Răcoviţ div batrânul Todicăi gumatate de bătrân din partea din sus. şi sau ales 10 păâ- mâniuri, 

— Farcaș tau ţinut pe Ghiniia fata lui Loghin au dat parte lor dumisale logofătului Raăcoviţ, din sat din Şorinești. din parta din sus din batrânul „popei Slefului. din fumaătate de batran. Sumătate” de parle și sau ales cinci pământuri. 
„> lonaşco și eu fameia sa Todosea. din sat din Şorineşti au dal danie logofătului Răcoviţ din batrânul lui Dateo din Sumatate de batrân a patra parte din parte din gos, şi pământurile nu sau so- cotit din Dolha. 

„> Din bătrânul lui Bosăian santu 3 fraţi: Tentul, Avramii, Barsan şi pe acestu batrân să vine 37 de pământuri. deci de parte sa vine câte 12 pământuri pol, 
— lon ot Popeşti şi Lupa ot Scăntei. am dăruit parte noastră de pe moșu nostru. Ticşea. dumsale
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logofătului Răcovit din sat din Şorineşti. dia parte 
din sus şi sau ales trei pamânturi și Sumatate. 

az Stefan Posteinic 

— Paraschiv sn orgii ot Zlătăreşti. au dat 
danie parte lui dumisale lui Andrei Răcoviţ din sat 
din Şorineşti din parte din sus. din bătrânul a lui 
Macsăn şi sau ales un pământ şi un faârtaiu. | 

— Parte Rusului din sat din Şorineşti. din 
parte din sus. din batrânul Todicâi. şi sau ales 7 
pământuri ce au fost daate dumisale logofătului Ra- 
coviţ şi au mărturisit Sumsonias şi Levâăntul. | 

— Faânaţul s'au socotil pe 2 batrâni 6 delnițe. 
de fân. | 

Parte din sus. în stâlpul Dolhai sâvtu 4 bă- 
trâni: 4 Bozăianu iaste Tenciul, Avrămiia sa Baăr- 
san. î Horăi sân Totul, Burnareştii. 1 iaste Ba- 

„lănic. 1 iaste Hoştină iaste Buaacerea. 1 bălrăn. 
popa Steful. săntu Glodenii. ce să chiam(a) Ploeştii 
1 bătrân Tomşia iaste Stefan Ojog. 1 batrân Todica 
“Mirăuţoae. 1 batrân Damiian Şorinescul. ( bătrân 
Dardar iaste iar Stetan. 1 batrân iaste Macsăn şi 
Ste(fan) Giurge şi Fatul. 

Hartie, fită lungăreaţă ; acta Racoviţă. Surete ms. XAVI, 354. ) 

CXXXII 
7207 Noembrie 22 (1698) Iaşi. Zapis de vinzare prin care Par- fenie şi ai lui vînd lui Iordachie Rusot visternie 149 păminturi câte . an leu pămîntul din Șurineşti, ! 

Adecă nuci Parfenie. şi cu sorumia Măria Pa. 
trășcaneas cu toţi fito(rii) mei. Şi cu frateweu Pas- 
cal. şi cu fratemeu Todia. şi cu -fratemeu Frimul. 
şi cu sorume Irina. și cu sorumea Probhira. şi cu ' 
văru nostru lon. feorul Petrii. și cuscru nostru 
Lupașco de Panceşti. şi cu Iliana preutiasa fala lui
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Coște. fitorii lui Hilie şi a Petrii. toți: nepoţii. lui 
Necoară de  Şvrinești. scriem şi marturiisim. cu a-: 
cest adevarat zapis al” nostru. de nime siliţi nici 
asupriţi. am văndut toai(a) partea noastră, de mo- 
şie-şi de cumpărătu(ră). ce ni sau ales din sat din. 
Şurinești. ce cuzmv lă ținutul Vasluiului. care sau 
ales o sul(4) şi patruzăci şi noî de pământuri. şi pământul de lat de “doizaci de paşi. din bătrânul: 
lui Duţeo şi a Bulăeseului. acestă ocin(a) am vân: dut. dumisale lui Iordachie Ruset. vel visternic, pă- mântul câte un leu batut. şi iam vândut dumisali: cu pădure. cu dumbrav. cu fânaţa. cu poeni. cu 
vatra satului. cu vad de moară în vatră Şurineșşti- lor. cu livezi cu lolocuri (sic) de prisaci. din tot locul cu tot vinitul. ca sai fie duimsale lui Iordachie vel vislernic și: &upănesei dumsale Saftii Şi coconi- lor duinisale. neclatit în viaci. pentru căci dumnea-: lui niau facut plat(a) deplin în manule noastre. şi. de pe zapisul nostru să aiba dumlui aş faci și di- 
res domnesc și tastă toemala sau fâcut denaintea: dumilorsale boerilor celor mari. şi a mici, carii 

„Pentru credinta noi toţi razeşii neam pus peceţile: . şi dumnelor au iscalit, a 
u las it 7207 Noemv. 22 

„__ Y Parfenie, $ Mariia, Pascal, + Todiu, + Frimul,. T Irina, Probhira, Ion sn Petrea, Lupaşcu ot Pan- ceşti, ț Iliana preutias, fala Jui Coste, az Nicolai Duniei ve] logofat sscal, Vasile Costache vel vornic, Lupul: Bogdan hatman iscăl, Sandul Crupenski vel: jitnicer, lordachie K. stolnic, az Ion Buhuş biv vel Casnic Mihailachi Ravoviţ vel Spătar, az Paval Cio. cărlan: vel tașnie iscal, az lie Euachi. vel stolnic Iscal, lun Paladi vel Sulger, az Ştefan Mile biv vel elucer,. az;Costin Adam _vtori logofat, az Gheor-- ghie 'Stroiţ?) Vornit isca], Gheorghe Hermeziu pis.. 
— îi os: 24 zloți au întorsu aceşti  razaşi dintra-- 

  

ae
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cest zapis. lipsa pământurilor ce nu sau aguns la 
hotărât.“ 

Originalul hărtie, coală. Acta Racoviţa. Surete ms. XXVI, 357 | AȘA. Surete m 

CXXXIV 

720 Noembarie 23 3 (1698) Iaşi. Zapis de “vinzare prin care 
Marta vinde lui Iordachi Ruset vist. 6 pămînturi din Șurineşti câte un - 
leu pămîntul. 

Adec eu Marta nor lui Lionte. şi cu fitorii msi 
Nicolai şi lon şi Vasile şi fiicămea Dorofteia şi 
Ştefan scriem şi mărtorisim. cu cestu adevărat za- 
pis al mieu. pecum de nime silit nici asupritu. ce 
de bună voia noastră. am vândut toat(â) parte 
noaslaă din sat din Şurineşti de la ţinutul Vaslu- 
iului 6 pământuri. pământul câte doizaci de: paşi 
de lat. aciaste leam vândut dumisale lui lordachie 
Rusei vel vistiarnie. câte un leu bătut: pământul. 
cu vatra satului cu dumbravi cu fanaţ. cu' poeni. 
cu livezi. cu locuri de prisăci. cu. vad de moară în 
valea Şurineştilor. care ocin iaste din bătrânul Bu- 
lăescului. şi niau făcut. dumialui plat deplin. ea sai 
fie dreaptă oein și moşie. duimisali lui lordachi Ru- 
set şi Supâniasăi dumisale Saftii. şi cuconilor du: 
misali veclătit în viaci. şi acaslă tocmal. sau facut | 
denainti dumilorsale boiarilor celor mari şi a mici. 
ŞI pentru. credința împreună cu noi au iscalit, 

+ Dorofteia, 1iMarta, ț Neculai, ș Vasile, + Ste- 
fana preuteasă popii lu: Vasilie ot Crăeşti zet Mar- 
tei, az Pascal ot Crăeşti zet Maria, Lupul Bogdan 
hatman, az Neculai Donici vel logofat, Vasile “Cos 
tache vel vornic, Mihailachi Răcovit vel spătar, 

Sandul Crupeuski vel jitnicer iseal, Gheorghiţa Her- 
meziu pis iscal martur, az Pava! Ciocărlan vel taş-
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Bic seal, lon Păladi vel sulger, az Vasile Rojnilă 
vornie. 

Originalul hărtie coală. Acta Gh. Racoviţă. Surete 
ms. XXVI, 359, 

CXXĂV 

720 Decem. 3 (1698) Iaşi. Zapis de vînzare prin care Tărziul vinde lui Iordachie Ruset 8 pământuri din Şurineşti, câte 10 potro- 
nici pămîntul. ” 

Adec eu Strătulat fiorul lui Costantin Tapszvs 
şi cu nepoatele miali anume Ioana și Mariia. fetili 
lui Costin Borşu. scriem și mărturisim. cu acest a: 
devărai zapis al nostru. precum sa se ştie că noi 
de nime saliţi nici asupriţi. ce de a noastră bună 
voe am văndut noi a noastra driapta ocină şi mo- 
şie oplu pământuri şi &umatate. şi pământul de 30 
pași şi cu o livadă în fundaturi cu izvor de parte 
lui Dârdăr. din sat din Șurineşti. din parte de sus. 
din fundaturi. cii la ținutul Vasluiului, pe cât sar 
alege pe aceste 8 pământuri şi Sumatate din vatra 
satului şi din câmpu şi din fânaţ şi din păduri cu 
loc de prisaci şi din tot locul şi venitul. am vân- 
“dut dumisali lui lordachie Ruset marile visternie 
pământul căte zece potronici buni şi miau facut 
dumnialui plata deplin întru mănule noastre ca săi hie de la noi dumisali driapta ocina şi moşie și gupănesei dumisali şi cuesnilor şi nepotilor. şi a- cestu zapis lam făcut denainte dumilorsale. boiari- 
lor celor „mari ŞI mici. 'cari mai os vor iscali. şi DOI mai %os nem pus degetele sa se crează și eu Niculai Cerkez diiacul de cămar am scris, 

u las It 7207 Dec. 3 
îStrătulat, + Ioana, + Mariia, Vasile Costachi 

vel vornic, Lupul Bogdan . hatman iscal, Mihalachi
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Răcoviţ vel spatar iscal, az lie Enache vel stolnic 
iseal, az lon Balş vel medelnicer iscal. Sandul Cru- 
penski jitnicer, Andrei vornic de poartă (l.p. Au- 
âpt) az Stefan vel armaş, az Gheorghită Stroi 
vornic gloinii. 

„dau sam(â) răzăşii că nare acest zapis moşie 
că iaste râu“ 

' Originalul hărtie, coală. Acta Gh. Racoviţă. Sureie 
“ms. XXVI, 360. 

CXXĂVI 
7207 Decembri 4 (1698) lași. Zapis de vinzare prin care lon 

Munteanul vinde lui fordachie Ruset visternic 6 pămînturi din Şuri-. 
neşti câte un leu pămîntul. - 

+ Adeca eu ion Munteanul. ginerile lui Nicoar 
ficoru lui diaconului de Craești. și cu cumnatumieu 
Stefan fitorul lui Necoar. scriem şi mărturisim. cu 
acest adevărat zapis al nostru. precum noi. de nime 
siliți. pici asupriţi. am vandut dumisali lui lordachie 
Ruset vel visternie a noastra driăptă ocină şi mo- 
şie. din sat din Şurineşti. la tinutul Vasluiului. care 
parte sau ales şiăs(ă) pamânturi şi niau dat dum- 
nialui pe pământ câte un leu bătut. caras din ba- 
trânul Craăeştilor. cu vatra satului cu dumbrâvi. cu 
fanațe. cu păduri. cu pometi. cu locuri de prisăci, 
din tot locul cu tot vinitul. şi niau făcut dumnialui 
plat(a) deplin ca săi fii dumisali şi gupănesei du- 

„misale Saftii. și cuconilor dumisali driaptă ocină și 
moşie ueclatit şi neruşeit în veaci. și acesta loc- 
mal sau: făcut. denaintea dumilorsali boiarilor celor 
mari şi a mici. carii pentru credinta impreună cu 
mine mai &6s sau iscalit. 

| u las IL 7201 Dec. 4. 

“Ion Munteanu, $ Stefan snn Necoar, Vasile
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Cosiachi vel vornic, Lupul "Bogdan hatman, Miha- 
lachi Răcoviţ vel spatar, az lie Enachi vel stolnic, 
az Jon Buhuș biv vel taşnic iscal, Gheorghiţă Her. 
meziu pis iscal marlur. 

Notă: „Ac “t zapis nui în ispisoc.* 
s 

Originalei hărtie coala. Acta Gh. Racoviţă.  Surete 
ms. XXVI, 361. | 

CXXĂVII 
7207 Decembrie î (1698) Iaşi. Zapis de vânzare prin care Va- sile Pătrășean vinde lui lordachie Ruset 19 pămînturi din Şurineșşti. 

Adică noi Vasile fiăorul lui Patrăşcan şi cu fra. 
temieu Ion și Gligorie seriem şi marturisim. cu acest 
adevărat zapis al nostru precum de nime siliti nici 
asupriţi. ce de a nvastra bună voe. am vândut noi- 
spreace pământuri dia sat din Şurineşti dreptu... 
lei bătuţi dumisali lui lordachie Ruset. vel vister- 
Dic, caria iasie la ţinutul Vasluiului. şi diutraciasta 
o parte. de ocina ne iaste noi danie. de la Vasile 
fitorul Candachii din Scântiae. din partea Crăeşti-. 
lor din bătrânul Bulzescului. iara alta parre îmi 
iasle mie. lui Vasile Patraşcan deosabi de frații 
met iară danie de ia Tanas ficorul lui Hilie. Roho- 
tescul de Scanteae. şi de la surorile lui Tudora ŞI * Anisiia. din bătrânul lui Bulaiu. iară alta parte, 
iară ne iaste tuturor fraților cumparătura de la 
Toader fiorul lui Dan. nepotul Bruwii din Crăeşti. care parte iasle în Şurinesti din parte  Crăeșlilor. 
şi pe aciaste părti iam dat dumisali și trei zapise vechi de danie şi de cumpărâtură de la carii mai Sus să pomenescu și ne 'au facut dumialui plată deplin intra manule noastre. şi am vandut toata partea noastra din Şurinești. de acmu înuainte nici o triaba. să nu mai avem Şi de pe zapisul nostru 

 



“să aibă dumnialui. aş face şi dires domnescu. şi 
atasta_tocmala sau facut dinainte -dumilorsale bo- 
jarilor celor mari, şi a mici. împreună cu noi mai 
g&os au. iscălit. . a 

| e u las It 7207 Dec. 7 

1 Vasile sn Pătrăşcan, 7 Gligori îij brat, az 
Neculai Donici: vel logofal iseal,  Yasile Costache 
vel vornic, Lupu Bogdan hatman, Mihalache Raco- 
viţă vel spatar iscal, Sandul Crupenski vel jitnicer, 
az, Pavăl Ciocărlan vel caşnic iseal, Gheorghe He:- 
meziu pis 

In dos: „5 zloți pol au întorsu. aciaşli vâuzători 
dintracest zapis pentru lipsa pământurilor ce nu li 
sau agiunsu la hotărălu (de) 19 pământuri. 

Originalul hărtie, coală. Acta Gh. Racovilă. Surete 
ms. XXVI, 362, 

CĂXĂVIINL 

1207 Decembri 13 (1698) Iaşi. Ispisocul lui Antioh C. Cantemir 
"Vodă prin care întăreşte lui lordachie huset vel visternic ţoate cum- 
părăturile făcute de socrul său Nec. Racoviţă vel logofăt, ale lui Ion 
Racoviţă pah. cumnatul său şi ale sale proprie din satul Şurineşti, ot 
Vaslui, cuprinse în 33. de zapise. . . 

I& Antioh Costautin Voevod. bojiiu mistiiu gspdra 
zewmli Moldavscoi. adecă au venit înnaintea noastra 
şi | înnaintea a lor noştri. moldoveneşti boiari. a 
mari şi a mici. cinstit şi credincos boiarinul nostru 
dumnialui lordachie Ruset vel visternic. și niau ară- 
tat un zapis!) de la Merăuţă Todică și de la femaa 
lui Aniţa şi cu fia | lele lui. Maricuta şi Probira. 
fetor lui Toader Todică. nepot lui Ion Todica. cu 
multe mărturii și iscălituri | a boiari. şi fetori de 
boiari. seriindu. şi mărturisindu. cum de nime. să- 

1) Zapis din 7172 Mart 29 pag, 109.
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liţi nice asupriţi. au vândut a lor driapta ocină] 
ŞI moşie. şi cumpărături. dumisali răposatului Ne- 
culai Răcoviţă. ce au fost logofat mare. cându aw 
fost dumnelui | hatman. socrului dumisale lui lor 
dachie Ruset. vel vistarnic. care ocin iaste la sat 
la Surineşti. la ţinutul Vasluiului. din bătrânul de 
sus. de pe moșul lor Ion 'Todică. ce să vor aleage 
(trei) pământuri în țarină. şi cu locuri de tânață la 
Teişori și la Fiiarsaci. | 

ȘI iarăşi au mai cumpărat dumnelui Răcovită 
logofat mare iarăși de la aceştia ce mai sus scriem 
şiase pământuri. cu iot vinitul din bătrânul Dolhâi 
din partea lui Dumitru Burnari; şi îara au mai 
cumpărat dumnelui Neculai Racoviţă logofăt iarâși 
de la aceştia ce mai sus să pomeneşte. patruzeci 
si şiase de pământuri cu fanațe la Teişori şi la 
Piiarsaci din bătrânul Dulceştilor; şi iarăşi au cum- 
părat dumnelui Neculai Răcoviță logofat tot dintra- 
cesi. zapis. iarăşi diotracelaşi sat din Şurineşti. din 
bâtrânul Bulaescului. din partea Crăeştilor. a patra 
parte din partea lui Şiarpe, care sau ales ziace pă- 
mânturi în ţarin cu locuri de fânaţe la Teişori și 
la Piiarsaci. care fac peste tot şiase zeci şi cinci 
de pamânturi. și cu vatra de sat. cu pometi în trei 
bătrâni din gos. care liau dat. dumoialui Necuraiu 
Răcoviţă legofat treizăci de galbeni. bani gata. şi 
iarăşi au mai cumpărat Neculaiu Răcoviţă logofă- tul. iara de la aceştia ce scriu mai sus. 0 parte de 
ocina din sat din Negoeşti la ţinutul Vasluiului din 
bătrânul Pantea. drepi şease galbeni cu tot venitul 
ce să va aliage precum ne arăta dumnealui lordachie 
Ruset. vel visternie şi mărturie de la boiarii cei 
mari ce au fostu atunci, cum adevărat au cumpă- răi. socrul dumsale Neculaiu Racovita logofătul a- ciaste părţi dintraciaste sate ce scriem mai sus. şi cu părțile din Mândreşti ce cuzrw pe valea Şerbe- 
ştilor ;—şi ne mai arată Gumnialui lordachie Ruset
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vel vistiarnic (un zapis) 2). de la Rusul ginerile To-.- 
dicăi. şi de la fitorii lui Leca şi Toader şi Simion 
şi (Mierlu și Urâta) cum au dal aceştia danie lui 
Neculaiu Răcoviţă biv vel logofăt. &umaăiate de ba- 
trân din bălrânul lui Todică din sat din Teişori. cu 
tot venitul ;—Şi ne mai arătă dumnealui Iordachi: 
Ruset vel vislernic. un zapis5) de la Teanciul şi 
de la femeia lui Părasca. fata Oanii şi cu feciorii. 
lor istratie şi Dumitrașco şi Safla şi Costantin şi. 
Doroflia şi Iftimia şi cu toţi nepoţii și stranepotii 
lor. au văndut a treia parte. din sat din Şurinești. 
dumisale lui Neculai Racoviţă. biv vel logofăt din. 
bătrânul Dolhai din Teișori și din Piersici. ce sa alege 
cu tot vinitul. dreptu noi galbeni. care parte iasie 
tot în hotarul ȘŞurineştilor ; şi iarăşi dintracelaşi 
sat din Şurinești. au mai cumpărat dumnealui Necu-. - 
Jlaiu Racoviţa vel logofat din bâtrânul lui Bozian 
Sumâtate parte Avrămii dia Leișori şi din Piersiaci. 
cu tot vinitul. «e să va aliage dreptu noi gaibeni. 
bani buni. şi iarăși dintracelaşi sat din Şurineşti 
au mai cumpărat dumnealui Neculaiu Racoviţa lvgo- 
fat iara de la aceştia ce scriu mai sus. diulracestu 
zapis giumătale din bătrânul lui Petriman din Tei- 
şori și din Piarseci. cu tot venitul ce să vaaleage 
dreptu noi galbeni bani buni. şi iaraşi au mai: 
cumpărat dumnealui Răcoviţă logofăt iarăşi dintra- 
celaşi sat a şiasa parte. partea lui Dardăr ce să 
va aliage din Teişori şi din Piarsevi. iar de la 
Tianciul dreptu noi galbeni bani buni. cu tot vini- 
tul acei parli din partea de sus;—şi ne mai arată 
dumnialui Iordache Ruset vel vistiarnic un zapis €). 
de la Tiancul şi de la femeia lui Parasca. precuib 
au cumpărat de la dânşii. dumnealui Neculai Răco- 
vita logofatui parte lor din TLeişori diu a patra 
parte. dintra patra parte un bătrân şi Sumatale și 

2) Fără veleat (cătră 7172). pag. 99. 3) 712 Mart 1 pag.. 
104. 4) Fără veleat (cătră 7172), pag. 101. 

,
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cu un loc de prisaea. în capul dumbravii. dreptu. 
ziaci lei bătuti;—şi iarăşi ne .mai .arâta dmlui lor- 
dachie Ruset. vel vistiarnic un zapis5) dela Ionaşo 
de Şurineşti și de la femeia lui Todosca pecum au 
dat aceştia a lor driapta ocină “i moşie dumisale 
lui Neculai Raăcovit. biv vel logofăt. socrului dumsale 

lui lordachie Rusat. vel visternie. parte lor. ru.tot 
vinitul din Şuriveşti.. Şi ne mai arată dumnialui lor- 
Jachie Ruset vel visternic. un zapis) de la Cos- 
tantiu ficorul Tianciului de Şuriueşti. precum. după 
moarte tătănisa Tianciul. cătă parte au mai rămas 
nevândut. la Şurineşi. au cumpărato.: dumnialui Ne- 
culai Răcovita logofatul cu tot vinilul dreptu doi- 
spreaci lei bătuţi care sau ales trei pământuri. și 
Sumatate. şi ne mai arătă dumnialui Jordachi Ri(us)et 
vel visliarnic un zapis?) dela Pătru diiaconul şi de 
la fratesău Gligorașco . fitorii Grozavii. nepoți lui 
Paătraşeo de Glodiani pecum au cumpărat de la 
dânşii dumnialui Neculai Racoviţă logofatul parte lor 
de ocină. ce să va aliage din sat din Şurineşii. cu 
tot vinitul dreptu ziace lei bătuţi. Şi ne iai arată 
dumnialui lordachie Ruset. vel vistiarnie. un zapis$) 
de la Lupul Flondor fitoral Aniţei nepot Maghinii 
fetii lui Dumitru Burpar pecum au cumparat dumiaei 
Răcoviţoe logofeteasa *) parte lor toala din Şuri- 
neşti parte mânesa. Aniţii din slalpul (ion)*%*%). Dolhăi. 
din batrânul lui Hârâţa din partea  Burnarestilor. 
cu tot viniiul. care sau ales şiapte pământuri după 
ce au hotărât Țira şatrariul. si cu Dumitraseo păr- 
călabul. Şi au dat dumnialui Racoviţ logofatu pe a- 
ciali şiepte. pământuri șiaple lei bătuţi. şi niau mai 
arătat. dumnialui Iordachie Ruset vel vistiarnie, un 
zapis?) de la Gavril. fi&orul lui Toader de Craeşli. 
pecum iarăși din Şurineşti de la aceştia: au cam- aaa E 

5) 1188 Mart 15, pag. 124. 6) 7175 Mat 9 za il 7 - i) Piu pg. 114, 17) 1189 
April 7, pag, 127. „8, 1200 Aai 10. pag. 142, 9) 7172 Mart 25 A 105. 

"amd Les în 10 de „dumnialui Răcovită locatar e TE 
**)  Seris deasupra. ” | Săcoviţă logofătul, 

Lă
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părat dumelui Răcoviță logofătul. doizeci şi doi de 
pământuri “dreptu noi galbeni baui buni. din bătrâ- 
nul: Bulăescului: din partea lui Viardeş. cu. tot vi- 
nitul. Şi ne “mai arată dumnialui lordachie Ruset vel 
visliarnie. un zapis '9) de la Frimul şi de la. femeia 
lui Maghina şi cu ficorii lor. Dimitraşeo şi Merăuţ. 
şi Toader şi Grozava și Acsiniia și Vasilca şi cu 
nepoţii şi stranepoții lor pe cum au cumpărat de la 
dâuşii dumialui Racoviţă logofătul. unsprăziace pă- 
mânturi în sat. în Şuriveşii cu tot. vinitul. dreptu. 
noi galbeni. bani buni. din bătrânul Bulaescului. 
din: parte lui Nicoară Viardeş. a patra parte. cu 
fânatele la Teişori şi la Piarseci. şi iară de la a- 
ceştia au mai cumpărat din bătrânul Dutceștilor. 
din partea Tataranului. a treia parte. parte lui Va- 
sile ficorui Tataranului ce i sau ales 15 pământuri 
în țarină. cu lol vinilul. din Şurineşti, pe aciasle . 
pamânturi. iau dat: dumnialui Neculai Răcoviţă lo- 
gotatul. noi galbeni buni. Şi iarăşi au cumpărat 
dumuialui Răcovita logofătul de la Frimul, ce să va 
aliage parte lui Nicoar. Şi iaraşi au cumpaărat!!) 
dumnialui Neculai Racoviţa logofătul. 24 de pămânu- 
turi. dreptu doispraziaci ughi de lu lonaşco și A- 
postul şi Vasile şi sora lor Costanda. fetorii lui 
Dumitru Burnar. nepoți lui lon Burnar. din batrâ- 
nul Doihai. a patra parte. din sat din Şurineşti. 
Și iaraşi au cumpărat'?) dumoialui Neculai Racoviţă 
Jogofatul : 8 pământuri din Şurineşti dreptu doi- 
spriaci galbeni baui buni de la lrina. şi cu ficorii 
ei Guvril şi Luchiţa. şi Toader ficorii Nacului din 
bătrânul lui Ion Dolha. moşul lor. Şi iarăşi au mai 
cumpărat'5) dumniazlui Racoviţă logotatul. de la Va. 
sile fitorul lui Obreja (de Zialarești parle lui ce 
sa aliuge din Şurineşti din batrânul lui Necoără. cu 

10) 7172 Mart 1, pag. 102. 11) 7172 Mart 28, pg. 106. 12) 1173- 
Sept. 5 pag. LI. 18) 7175 Ghenar 20, pag. 112.
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“ot vinitul dreptu 15 lei hătuţi. Şi iarăşi au curu- 
părat!î) dumnialui Neculai. Racoviţă logofătul doi- 
-zăci pământuri dreptu  doisprăzeaci galbeni ae la 
lriva lata Niagului. cu fitorii ei Costantin și Ena- 
chi. nepoţii Bulaescului de Şurineşti. din batrânul 
Şerpescului din parte de gos. Şi iarăşi au mai cum: 
părat'5) dumnialui Răcoviţă logofătul doizaci şi doi 
de pământuri dreptu noi galbeni bani buni de la 
popa Tudosa şi de la fratesau lon cu fitorii lor 

“din Zlătareşti. aceştia au vândut toată parte lor 
din Şurineşti ce mai sus să pomenescu 22 de pă- 
mânturi din bătrâ(nul) DutceştiJor dintra triia parte 
;Sumaătate din Tătăranul, atasta parte au vânduto 
dumisali cu tot vinitui. Şi iarăși ne arata dumnialui 
tordachie Ruset vel visliarnic un zapis 16) de la 
“Urâta fata lui Andronic Fuioagăi de Şurineşti. şi de 

„la bărbatul ei Ion şi fitorii ei Stefan şi Sohiica pe 
“cum au dat danie toata parte lor din Surineşti: au 
dato dumisale răposatii Marii &upăniasăi dumisale 
răposatului Neculai Racoviţă logofat. cu tot. vini- 
tul, ce să va ala&a parte lor din Duteo. Si ia- 
răşi ne mai ară(ta) un za(pi)s"?) dumnialui lorda- 
chie Ruset vel _vistiarnic pe cum au cumpârat. 
“cumnatul dumisale Ion Racoviţă biv viori pâ- 
barnic. fi&oru lui Neculai Racoviţ, logofat. de 
la Toader şi de la sorusa Anghelina ficorii Anii 
surorii lui Ojog. şase pamânturi din Şurineşii 
dreptu şiase lei bat. din batrânul lui Dardăr şi a 
Tomșii. Şi iaraşi au mai cumpărat '8) dumnialui lon 
Racoviţa unsprezeaci pamântuti iara dintracel sat 
din Şurineşti. de la Vasili Tirțaghie. şi fratesău Toader şi lon litorii lui Dumitrașco Țirţaghie. din 
parte de sus din batranul lui Macsim cu tot viai- 
tul ; şt iarăşi dintracel sat au mai cumpărat 19) dum- 

  

14), 7135 Sept. 5, pag. 110. 15) 7172 Mar 23 107. 16) 
_ | 5, , , 2 Ma , pag. 107. 7200 April 24, pag. 140. 17) 7199 Iunie 20. pag. 187. 18) 7201 Ghe- nar 22 pg. 146. 19) 7199 Rep. 20 pg. 134. PAS | 

“*
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mialui Ion Răcoviţa păharnicul dot pământuri de la 
lon ficorul lui Simeon nepot Tomşii din parte de 
sus. şi iarăşi dumisale lui lon Răcoviţă păharnicul. 
iau dal danie Ştefan 2) ficorul lui' lftemie. aprod 
de Mirceşti. toata parte lor din Şurineşti. cu tot vi: 
nitul. ce să va aliage. din parte de sus. din funda- 
turi cari ocină iau fost lui Stefan de pe femeia. lui 
Stratina. iarâ dintracel sal. iau dat danie dumisali 
lui Ion Răcoviţa pah. Macari 2) fratele Marii Sam- 
“sonias. toată parte lui. din Şurineşti şi alta parte 
a unui vâr primare. a lui. anume Vişan. cu tot vi- 
bitul. ce să vor alege. din părţile lor din bătrânul 
lui Hoștină. din stâlpul Dolhaăi. şi ne mai arata du- 
moialui lordachie Ruse: vel vistiarnic (un zapis) 22) 
de la Paraschiv căpitanul. pe cum au dat danie 
toată parte lui de ocină cumnatului dumisali vis- 
tiarnicului lui Andrei fitorul lui Neculaiu Racoviţa 
logofat; care aciaste danii şi cumpărături ca sa po- 
menescu mai sus liau cumpărat dumnialor cu maica 
sa Mariia depreun. gupănias lui Neculai Racoviţa 
logofatul aciaste toate liau dat danie şi.au cumpă- 
vat după răposaărea păriulelui. dumilorsale. cu mai- 
căsa împreună. Şi iarăşi ne mai arătă dmaialui lor- 
dachie Ruset vel vistiarnic un zapis %) pe cumau 
cumpărat. socrul dumisali Neculaiu Răcoviţaă. o parte 
de ocină din Şurinesti. de la lon de Popeşti fiţo- 
rul L.upei de Scânteae. un bătrân din parte de sus. 
şi din gos. cutotvinitul ce sa va aliage. Şi ne mai 
arătă. dmnialui lordachie Ruset vel vistiar(nic) pe cum 
ciayvp dumisali șau cumpărat 2?) 15 pamânturi din 
Șurinești de la Ursul. de Zlatăreşti. şi de la femeia 
lui Safta. şi cu fetorii lui Vasili. pe aciaste 15paă- 
mânturi. au dat dmoialui. 15 lei bătuţi. care parte 
iaste din parte. Crăieştilor. cu tot vinitul.. Şi iaraşi 

  

  

20) 7196 Noem. 20; pag. 132. 21) 7199 August 16: pag. 139. 
22) 7189 Fevr. 2; pag. 126. 23) 7179 August 16 pag. 98. 24) 7206 
Oct. 25; pag. 154. | :
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dmnialui lordachie Ruset vel _vistiarnie. dumisale, 
Şau cumpărat 25) patru pâmâutori şi  g&umatăte din 
Șurineşti de la Necula Terkil fitorul Baluţii. din 
batrânul lui Precop din paite de sus.. cu: tot vini- 
tul. și iaraşi: dumisale șau cumpărat 26) optu: pă: mâunturi şi &umatate. de la Stratulat fiorul lui Cos: 
tantin 'Tarziul şi cu nepoatele lui: loana şi Mariia. 
fetele. lui Costiu Borşu. câte un leu pământul. div partea lui Dărdar. din Şurineşti cu tot vinilul. la răşi dumisale Șau cumpărat 2) 18. pamânturi din Şurineşti. de. lu Sava fiorul Popei de Soholeţ din batrânul Bulaescului. câte un leu hatut. pamântul. 
cu toi venitul. Şi iarăși. dumisale şau cumpărat 28) 
19 pământuri iarăşi. dintracel sat de la Urâta fata Fuiwgăi de Şuineşti câte 1 leu batut pământul. 
care parte au fostu schimbatura Fuiwgai de la Mus- tetoae. din Franciugi cu tot vinitul. şi iaraşi din- tracel sat. dumisal. şau camparat.-29) şiase 'pămân- turi câte un leu ba'ut pamântul. de la Marta nor 
lui Lionte. și cu fitorii ei Neculai și Ion şi Dorol- tei ş. Stefan cu tot venitul. din batrânul Bulaescu- lui. Şi iarâși dunusali şau cum părat 30) din Şuris neşii. 26 pamântuui. câte un leu bătut de. la Pos- tolachi fi&orul popei de Mircești. și de la Vasali fi- torul lui Ardarie nepot Comanescului din batrâuul Dutcului, care parte Jui Postolachi au fost danie de 
la Mariia. fata Cumanescului. iara lui Ardarie iaste mo- Şie. d:rapta- de pe moşul' său. Comanrscul. iau vân- dut dumisale lai lordache Ruset vel vistiarnie. cu tot vivitul. și iuraşi dumisale şau cumpărat 5) 14 pământuri. iara dintracel saţ. de la Ghetau câlu- gârul ficorul (Anei de) Codaeşti şi cu nepoităsa Ma: 

lui upbeă la) Marii nepoata lui Zatii. dia. batranul Wu Dutco. parte... câte un leu batut pamântul. cu a 

, 
. - b 23; pag 165. 30) 022 “pag. 156... 29) 72u1 Noe %) In loc de “fi (Neom. 29 pug. 159. 31) 7207 Noem. 22 pag. 160
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tot vinilul. și iarăşi dumisale şau cumpărat 23) din- 
tracelaş sat o sută şi patru zeci şi noi de pămân- 
turi câte un leu bătut pamântul. de la Partenie şi 
sorusa Marica Patrăşcăniasă şi fratesău Pascal şi 
Todin şi Frimul şi sorusa Irina şi Prohira. şi vă- 
rul lor Lon. fitorul Petrii şi cuscrul lor Lupașco, de 
Pănceşti. şi lliana preutiasa fata lui Costin fitorii 
lui Hilie şi a Petrii cu tot vinitul. 'din batrânul 
Dutcului şi a Bulaescului. Şi iarăși dumisale şau 
cumparat 5) din Șurineşti treizeci şi opt de pamân- 
turi şi &umaătate câte un leu bătut pământul de la 
Vasile Ardarie cu fraţii lui Gafiia şi Stefan şi. Pe- 
laghia și Ghiniţa și eu vărul lor Fatul cu fratesău 
Toader şi Îrina şi Apostul şi Bunica. loţi fitorii 
Grozavei. nepoţii Fuiogai de Şurineşti. care parte 
iaste din bătrânul Duteului cu tot vinitul. care pe 
aceste ocini ce dumnialui şau cumparal beau ară- 
tat şi zapise date de acei vânzători. carele au fost 
uvut ei de moşie şi de cumpărături. pentru aceia 
şi domnie me dacă am văzut aciaste zapise. încre- 
dinţate cu iscălituri a Doiari mari și a mici. am 
crezut şi iam dat şi de la domniia mea și iam în- 
tărit.. ca sâi fie dumisale. lui lordachie Ruset vel 
vistiarnic şi: giupănesti dumisale Saftei şi euconilor 
dumisale. satul Şurineşti pe zapisele dumisale 
driaptă ocină și moşie cu uric de întăritură necla- 
tit. şi neruşeit. în veci și nime sa naiba a să a- 
mesteca peste aceasiă carte -a domniei inele. atasta 
scriem. u las lt 7207 Dec. 13. | 

az Neculai Donici vel logofat 

| + Gheo'rghiţa Heimeziu pis. 

In dos: ISpisoc domnescu. pe loale | părțile din 
Şorineşti ot vlost Vas | lui lânga Codaeşti. tau 
cumpărat Hăcoviţ vel Jogoft şi | pre urmă logofi- 

  

32) 1207 Noem. 92 pag. 163. 33) 1207 Noem. 22 pe. 157. 
Surete şi Izvoade VIII (Acta Gh. Racoviţă. Vaslui) 12
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teasa Maria | cu hiiul dumisale. Ion Răco | vit şi cu | 
ginerele dumi | lorsale lordachie Ruset vel | visternic. 

„Hărti», coală mare turcească, Acta Gh. Racoviţă. Su- 
rete ms. XXVI, 365. 

Proprietatea. Lepgând cele zise la pag. 118, asupra 
primii bolărnicii dată cumparaturilor lui Nec. Racoviţă 
hatmanul și a jupănesei sale Mariia în 1667 lunie 22, ve- 
dem că după 3| ani ginerele iui Nec. Racoviţă logofătul, 
dumnealui Iordachi Ruset vel visternic, ce ținea pe Saftu 
iata lui Nec. Racoviţă log. unind şi părţile cumuaţilor săi 
lon Racoviţă pah. şi Andrei Racoviţă, vine şi Scoate de 
la domn, Măria Sa Antioh C. Cantemir Vodă, un ispisoe 
general de întărire al tuturor zapiselor de cumpărâtură 
cu începere de la 1651. 

Boerii se virau în proprietatea răzeşască prin danie, 
ca devenind răzeşi apoi să cumpere. Prin danie Nec. Ra- 
coviță hatman și apoi logofăt căpătă părţile lui Rusul gi- 
nerele Todicăi, cu cei 5 ficiori ai săi, partea lui: lonaşco şi 
a femeii sale Tudosea, şi partea Urâtei cu barbatul ei Ion, 
şi ficiorii lor Stefan şi Sofiica. In total 12 răzeși işi pierd 
prin danie câtră Nec. Racoviţă log. răzeşiile lor. 

Prin cumpărături Nec. Racoviţă log. expropriază pe 
43 răzeşi, carora le-a dat pe toate păminturile lor 144 
galbeni şi 66 lei bătuţi, cari socotit a 4 lei proşti. “deci 
aproape cât un galbân, ar face peste tot 210 galbeni. 

___ dată răzeşii expropriaţi de Nec. Racoviţă log. părinți 
ŞI copii, bărbaţi si temei: Mierăuţă Todică, Aniţa, Mări- 
«uța, Probira ;—'Peanciul, Parasca, Istratie, Dnmitrv, Ste- fan, Costaudin, Doroftiia, Iftimiia ; — Pâtru diaconul, Gli- 
-gore ;—Lupul Flondor ;— Gavril ;—Frimul, Măzhiaa,  Dumi- 
tru, Mierăuţă, Toader, Grozava, Axinia, Vasilca ; —lonaşco, 
Apostol, Vasile; Costanda ;—lrina, Gavril, Lmuchiţa, Toader, 
Vasile Obreja ;—lIrina Neagu, Coslantin, Enachi ;--Tudosă, 
Ion ; —Uiâta, loan, Stefan, Sofiica;—lon. 

_Mulţi din aceşti. răzeși nu mai trăiau în Şurineşti, aşa 
că vinzarea păminturilor lor cătră Nec. Racoviţă nu i-a surpal din aşezaârile lor nici le-a zdruacina! starea mate- riala. Dar iarăși nu credem. că din 35 razesi deslocaţi dia 
vetrele lor să nu se fi redus mulţi din starea lor economică pri înstrăinarea pămîntului. * - | N „Dintre copii lui Nec. Kacoviţă log., Ion Racoviţă pa- dame ul deslocă „din vetrele lor 10 răzeşi, din cari 4 prin : ie, Vişan, Stefan şi Stratina ; iar 6 prin cum-
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părături.-—19 lei—şi anume: Toader, Anghelina, Vasile, 
“Pirţagă, 'Toader, Ioan şi alt loan. | 
| Andrei Racoviţa capătă numai o singură danie de la 
Paraschiv căpitan. Pănă la venirea lui Iordachi Ruset 
vist. acest mare latifundiar al timpului, în Şurineşti, socrul 
şi cei 2 cumnaţi deslocase din răzeşiile lor 66 de razeşi. 

lordachie Ruset vist. vine şi face toemală unitară: 
un leu pământul, şi în mai pulin de jumătate an, desţă- 
rează din vetrele lur pentru 298 lei, 39 răzeși şi anume : 
Ursul, Safta, Vasile ;—Neculai Teanciul ;—Strătulat Tărziul, 
loan, Maria, Sava ;—Urâta ;— Marta, Neculai, loan, Vasile, 
Dorofteia, Stefan ;—Postolachi, Vasile ;- -Gheţeu călugărul, 
Maria; —Parfenie, Maria, Pavăl, Toader, Frimul, loan, Pro- 
hira, lon, Lupaşco, lliana ;--Vasile, Gafiia, Stefan, Pala- 
ghia, Ghiniţa, Fâtul, Toader, Ion, Apostol, Bunica. 

In total dar reiese că Racoviţeştii au expropriat 105 
suflete de râzeşi, între cari vedem ca mulţi din ei nu mai 
trăiau prin Şurineşti, ca Gheţeu călugărul, ori erau văduve. 
cari nu puteau duce traiul pe sama lor, ori erau razăsi 
trăitori prin alte sate, şi nu-şi puteau căuta de răzăşta 
2or din Şurineşti. 

CXXXIX 

„20 Decem. 21 (1698) Iaşi. Zapis de vîuzare prin care Todiţă 
și ai lui vind lui Iordachi Ruset vist. 9 pămînturi din Şurineşti câte 
un leu pămîntul. 

-Adecă -eu Todiţă şi cu fratemeu Lupan sn 
Burdujăi scriem şi mărturisim cu acest adevă- 
ral. zapis al nostru. precum de nime siliţi 
nici asupriţi. am vândut dumisali lui lordachie 
Ruset vel vistiarnic noi pământuri dreptu noi lei 
bătuţi. care ocină iaste la sai la Şurineşti. la ti- 
nutul Vasluiului. din batrânul Cvăeșştilor. din parte 
lui Viardeş. cu vatra satului. cu dumbravă. cu fâ- 
naţ. cu livezi. cu locuri de prisăci. din to! locul 
cu tot vinitul. care ocin niau fost şi noi cumpară- 
tură de la Sacul de Craești şi de la femeia lui 
Mariia fata Budoae. şi iam dat dumisali şi zapisul 
cel vechiu. de la cine am cumpărat noi. și dumnia-
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lui incă niau facut plata deplin. întru mănule noas- 

tre. pentru auaa. ca săi fie dumisali. şi &upâniasăt 

dumisale Saflei. driapta ocina şi cutonilor moşie 

neclatită şi neruşeilă în veaci. şi aCasta tocmal sau 

făcut denainte a boiari mari şi a mici. carii mai 
&os împreun cu noi sau iscălit. 

| u las lt 7207 Dec. 21 

* 'Todii, + Lupan,. Vasile Costachi vel vornie,- 
Lupul Bogdan iscal, Mihalachi Răcoviţa vel spatar, 
Savin biv spalar, Iordachi K. stolnic, Darie Donici 
biv sărdar, Dumitraşco Ursachi, Gavril pah. iscal, 
lon Paladi vei sulger. Ivaşco Razu sulger. 

In dos: „hui pus la ispisoc“ 

Original .hărtie, coală. Acta Gb. Racoviţă. Surete ms. 
XXVI, 364. 

CĂL 

7208 . April 8 (1100). fără loc. Zapis de vînzare prin care 'Toa 
iti vinde cu 2 galbeni la ficiorii lui Pătrăşean 6 pămînțuri din 
Șurineşti. 

Acdecă eu Toader sui Dovi nepotul lui Bruma 
ot Craăeşti scriu şi martnrisascu. cu cestu adevarat 
zapis al meu. de nime neasupril nice nevoit. ce de 
a me bună voe am vândutu parte me din sal âiw 
Şurineşti (şters Craăeşti) din parta Crăeştilor şese 
pământuri cu tot vinitul. şi din tot locul. din va: 
tra salu(lu)i. şi din fanaţa şi din pâdare şi din lot 
locul cu tot vivitul ce -să va aleage parte me ce 
mai sus scrie. şi o am vândulu dumisuli lui Vasilie 
și lui lon şi lui Gligorie fiturii lui Patrascan. de- 
reptu doi galbeni bani buni. ca sa le fie dreptă 0- 
cină şi moşie lui şi fitorilor şi nepoților lui în 
veaci neclatita şi în tocmala voastră sau prilejituw 
oameni buni megeași div penpregur anume popă
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Mardarie ot Daueşte şi Postolache cn Flondor 
otam. şi Vasilie brat ego otam. şi Lupul ca Ne- 
culaiu Flondor otam. şi Istratie cun Popa ol Crăeşti 
«ih Brumă şi Toader sin Avram otam şi mulţi oâ- 
meni buui şi batrăci megeiaşi din prepregur. sau 
tamplal şi peniru mai mare credința nem pus şi 
degetele ca s fie de credinta. 

msța April 8 dni văleat 7208 

Eu popa Măsdrai (sic) ţ Toader, ș Postolachi, 
1 Vasilie, țlupul, țistratie, 7 Sacul, T Bogdan, 
1 Simiov, + Toader. 

O-iginalul hărlie coală. Acta Gh. Racoviţa. Surete 
ms. XXVI, 376. 

CXLI 
7208 Mai 16 (r00) Iaşi. Antiohie Costantin Vodă judecă pri- 

cina între M. Racoviţă vel spatar şi Ioniţă din Greci, dindu-l de ve- 
cin, fiind cumpărat odată cu satul Grecii de la Alexandru beizade 
fiul lui Antonie Voaă. 

lo Antioh Constantin Voevoda. bojiiu milostiiu 

gosnodar zemli Moldavscoi. adeca sau pârât de fața 

îdainlea domnii imiali cinstit şi credincios boiari- 

aul nostru. dumoialui Mihalache Racoviţ. vel spatar 

cu lovita din. Greci de la ținutul Vasluiului. zi- 

cându dumnialui spâtariul cum îi iaste dreptu vecin 

din sat din Gre(ci). cumpărăâtură cu satul Grecii. 

cările lau cumpărat părintele dumisale rapăusatul 

Ion Racovita ce au fost vornic mare. cu vecini cu 

tot de la Alexandru fiorul răposatului Antonie 

Voda. ginere lui Gheorghi hatmanul. iară loniţa dede 

sâma cuin adevărat au curapărat păriotele dumi- 

sale satul Grecii eu vecini cu tot numai pe dânsul 

lau ertat Alexandru beizade. pe cum au adus și 

carte de ertat de la Țarigrad de la Alexandru 

Beizade de au dat la parintele dumisale spatarului.
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iară dumnialui spătarul încă nau lăgăduit, ce au 

spus dreptu că au adus carte, numai carte au adus: 

după ce au cumparat părintele dumisale satul Grecii. 

care lucru am socotit domvieme împreună cu test 

svatul nostru. de vreme ce întâi au fost vândut. pe 

urmă nau fost volnie Alexandru Beizade să iarte. 

ce am socotit domnie me cu dreaptă giudecată că 

i să cuvine dumisali spătarului ca pe zapis ce au cum- 

părat să ja pe Ioniţă săi hie dreph vecin şi lam dat 

rămas de lau luat denaintea divanului înainte săi 

hii dreptu vecinu şi giupănesei dumisale şi a cu: 

'conilor în veci. şi nime să nu mai aibă a se mai 

amesteca peste aceasta carte a domnii mele. nice 

atasta pără să nu s mai părască nice dânăoară în 

veci. aceasta scriem. ÎN 

u las It 7208 Mai 16 

(|. p.) veliți boliari vă divan 

Hârtie coală. Acad. Rom. LĂXII, 106. Surete ms- 
XIVI, 171. 

Vecinii. In scrisorile Racoviţeşti dăm de mai multe a- 

faceri de vecinătate. lon Racoviţă trage la vecinătate pe 

Chirila, prisâcar la Socola. Stariţa mijloceşte ca să fie lă- 

sat în pace pănă i-a roi stupii, şi apoi a judeca divanul 

pric:nă; (Acad. Rom. LXXVIII, 108), — Nec. Racoviţă lo- 

gofâtul primeşte chizăşia a trei săteni pentru Gligorce din 

Obarşie că va sluji în sat boecului cu alţi vecini, fără să 

mai îmble prin judecăţi. (Acad. Rom. LXXII, 96)-— 

Mib. Racoviţă spatarul dă rămas pe acest Ioniţă din Greci 

cari adusese o carte de iertat de la Alexandru Roset bei- 

zadea, ginere lui Gheorghe hatmanul, trâitor la Țarigrad, 

cum îasă scrisoarea de ertat era posterioară vinzării sa- 

tului Grecii, stapânul nu mai era în drept a erta pe ve- 

cinul său, întru cât îl vânduse cu satul altui proprietar. 

(Surete ms. XXVI, 169).
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CXLUL 

7208 Iunie 29 (100) Iaşi. Antioh Costantin Vodă serie carte Iza 
Cărstea stolnic şi Tiron să aleagă 22 pământuri din Şurineşti, din care 
a cumpătat rău Ion Racoviţă paharnicul. de la Maria, Gaftona şi Vasile. 

Ilw Antioh. Costantin Voevod. bojiiu milosbiu 
gspdra zemli Moldavscoi. scriem domniia mea. la 
boiarinul nostru Carstea stolnicul. și la Tiron vă, 
facem ştire. dacă veți vedia cartia . domnii miali. 
sa miargeți la sat la Şurineşti. şi să strângeti oa- 
meni buni megiiaşi. şi răziaşi din sus şi din gos. 
și cu toţi depreună. să căutaţi din 22 de pămâu- 
turi ce sinia a Mării şi a Gaftonii. şi lui Vasile.. 
care se vin pe frate câte 7 pământuri. și rămâne 
un pământ să sz împartă iar în trei părţi. deci să 

aliageţi 7 pamânturi a frăţinisău lui Vasile deu- 
sabi. și din cel pamânlaz ce i sar vini. să le dați de 

wparte. să facă el ce va şti cu parte lui. aşijderile 

să mai jelui Maăriia și Gaftona. precum să fie zis 

Ion Racoviţ, paharnicul pan au fost viu că ure trei 

pământuri cumpăralura în stălpul lor. dec să ziceţi 

dumnevoastră dumisali păhărniceasii lui lon săş 

scoată zapis să să vază de la cinei iasle ata cum: 

părătură. şi pe ce vreame au cumpărat păharnicul 

Ion. aşijderele şi pentru șiapte pământuri. Cau cum- 

părat paharnicul lon de la Lupul ficorul lui Flon- 

dor. iarăsi săși scoață zapis şi pe âca cumpără- 

tura sa s stie de la cinei cumpărată. că,iată că 

Măriia ne arată o mărturie de hotărâtur(a) de la 

oameni buni megiiaşi. pecum au hotărât şau ales 

satul Surinestii._ cu parta. Dolhei.. întru care întra- 

tasta marturie iaste scris şi numele lui Flondor ta- 

tul Lupului seris martur iar nu mMoOşan, deci să a- 

veţi a da ştire pâhărnicesei lui lon paharnicul. cum 

Lupul au vandut rău. ca de ar hi avut tatăsău 

moşie în Şurineşti. ar. hi -spus atunci ŞI i sar hi
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ales şi lui parle. şi precum veti aliage şiţi socoti 

dreptu să faceţi și marturie încredinţată ca să avem 

ştire. acasta vă scriem. | | 
i u las it 7208 luni 29 

(|. p. gospoul) vel logofat 

Originalul bărtie cuala. Acta Gh. Racoviţă. Surele 
ms. XXVI. 375. , 

Pecete; se celeşte: + Hw Anriwk BWHCTânTHHR EOEBOAA 
EXIEIO MacTIIS renph BEMaH MOAAREcKoH. Cap de bou. 

CXLUL 
7210 Tulie 14 (1702:. lași. Cartea, lui C. Duca Vodă cătră ju- 

păneasa lui lon Răcoviţă vornic, să lese în pace de vecinătate pe 
Chirilă, pentru care s'a pus chizăşă starița de la Socola. 

lo Costantin Duca Voevoda. bojiiu milostiiu gos- 
podar zewmli Moldavscoi. scriem. domniia mea la 

" dumveaei vorniceasa răpoasatului Ion Racovit cau 
fost vornic mare. facem ştiri dumitale pentru cesi 
om Chirila. curele iaste la nişte stupi a staritei 
de Socola. jalui pe cum iai luat dumneta o vacă. 
ce au fost dat starita sa maănănce lapte. şil tragi 
la vecinătate. şi ei arata o marturie pecum să hii 
moşinuş acolo sa nu hie vecin. deci starita sau pus 
„Chiziaş de dânsul. pănă ia roi stupii. sal laşi du- 
moueta să nul dodaeşti. deci sai dai dumneta vaca și 
sal laşi de cbizăşiia stariţei. pan ia roi stupii. apoi 
or dumneta îi veni dei hi de fața cu dânsul la 
divan. de sa lua sama. ori îi trimete un om a.mni- 
tali (sic) cinii ave de a sta fata cu dânsul. de sa 
afla vecin dumitale. lei lua. ia! i 
a | r de sa drepla va fi 
in pace. acasta scriem dumitale.. 

u las It 7210 Iuli 14 

Hartie filă. Acad. Rom. LXXVIII. 1 XXVI, 169. Vezi nota de la pag. 182.” 08. Surete ms.
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CXLIV - 

1216 Iunie (1108) fără loc. Izvod de pământurile din Şurineşti 

-cu zapisele lor de cumpărătură,. 

Şurineştii 

110 pam. sau aflat batrânul de sus de fundă- 

lur(ă) far delnitile ciali de fân ce nu sau socotit. 

lt 1216 luni. Ce sau cumpărat dintracest bătrân. 

— 8 pâm. pol. au vândut lui Iordachi vornic 

Stratulat sn Tarziul. cu nepoatali lui loana și 

Mariia fetele lui Costantin Borşu cu zapis It 7201 

Dec. 3.) | | 

— 92 pam. pol. sau aflat cau vândut Patru di- 

iaconul cu fratesău Gligoraşco nepoții lui Palraşco 

ot Glodeni &au văudut lui Racoviţ logofat -u zapis 

It 7189 April 7.2) iar parte Todicăi dau samlă) cau 

vânduto mai înainte. 

— 11 pam. au văndut Tirtag cu. fratii lor lon 

“pah. din parte lui Maxin It 1201.5) 

— 4 pam. tau dat danie Stefan aprodul ot 

Mircesti cu fam'ta lui Stratina fata lui Ojog. li 

11964) - 

— 6 pam. din Dărdăr. cu 2 păm din FPomşia 

au vandut 'Foader cu Anghelina fifor Aniţii sora lui 

Ojog. dumisali lui lon Racoviţ pah. IL 7199 luni 20.5) 

— 4 păm. pol. au vandut Necula Terkil sn 

Baluţi din Pricop. lui lordachi Rusaăt vornic. |t 

1204 Fer. 20.6) 
— 9 păm. au văndut lon snt Samion nepot 

Tomşei lui lon Racovit pub. It 7199 Fevr. 20.) 

— 3 păm. pol. 'au vândut lon ot Popeşti sn 

Lupe ot Scanteie. al şasăie pamânt din partea de 

sus, &au vândut toata parte lui Giligore armaş. ȘI 

armașul au schimbat cu Racovit log. cari sa chiam(ă) 

parte Țieşei pecum au ales Milescul.$) 

  

1) Vezi pag. 166. 2) Vezi 'pag. 12. 3) 7201 Ghenar 22 pag. 

146, 4) 7195 Noem. 20, pag. 132. 5) Vezi pag. 137. 6) pac: isi; 

1) pag. 134. 8) 7179 Aug. 16, pag. 9%. .
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— 1 păm. pol. Paraschiv cap. dal danie lui 
Andrei Racoviţ toata parte lui. lt 7139 Fer. 2.) 

— 1 păm. pol au văndut toata parte lui Pa- 
tru diiaconul cu fratesău Gligoraş fitor Grozavii 
nepoți Patraşco ot Glodeni logofătului Răcoviţă. It 
1189 Apr. 7.19) | 

— 17 păm. pol. sau găsit la izvodul lui „Nae 
uşearul scris de Andonii cum au văndut Mirăut 
Todiea şi cu gineresău Rusul hatmanului Racovil, 
din bătrânul 'Todicai. 1) 

— & pam. au dal danie Fareaş din Steful. 
2 pam. au dat danie Ştefan zet Ojog. cu 

fameaia lui Stratina din Tomşia.:) 
—_& păm. au dat danie Loghin din batânul 

popei Ștefului Zotii tau fost sulger,. | 
— 6 păm. cz Dămiian Şurinescul din Pricop. 

18 pam. pol. fac peste tot. 
104 pam. Dolha. 
— S pam. pol. sau ales a Levăntului, au dat 

toală partea lor din bătrânul lui Hoştiu aşijdere și 
din parte vărusau. lui Vişin au dat danie lui lon 
Racovit pah. (7199) Avg. 16.15) . 

Macarie Levaânţul fratele Sansonesai smn An- 
dronie ot Surineşti. , _— îÎ paşi au vandut Lupul. Flondor. fitorul 
Aniţai nepot Maghinii din stălpul 'lui lon Dolhăi. 
pre cum are şi un ispisoc de la Costantin Voda let 1200 Mai 5.14 

— 3 pam. au văndut Costantin son Tenciul ot 
Dolha dinu partea lui Boziian.!5) | 

(șters: 4 pam. au dat danie Loghin. din bă tranul popii Stefului Zolii) | 

  

„__ Originalul hărtie lungăreaţă, coală. Acta Gh. Raco- viță. Surete ms. XXXVI, 38. 

9) Pag. 126. 10) pag. 197. 11) pag. 99. 12) 7196 Noem. 2, pag. 152. 15) pag..139, 14) 7200 Mai 10, page. 145. 15) 7175 Mart 2 3. 114.
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CXLV 

N 1426 Iunie 15 (1708) fără loc. Măsura hotarnică a 4 bătrîni din 

Surineşti, scrisă de Axinte Urieariul. i - 

Precum sau măsurat toate hlizăle a patru bă- 

trâni din sat div Şurineşti. şintrun bătrân câte pă- 

mânturi sau aflat sa s ştie şi pământul câte 20 de 

paşi. şi pasul câte de şiase palme. 
It 7216 luni 15 

200 pam. din tot satul peste loti bătrânii cau 

hotarât Țirea şat. la zilele Dabijei Vod de liau lipit 

de holarul Codaieştilor. aciasie au fost hotarăte şi 

stalpite noi nu liam hotarât. caci de atuncia au 

fost cumpărate de răpâosatul Neculai Racoviţă lo- 

gofat. 

110 pam. sau allat în bătrânul de sus din fun- 

dăturăa cei zic Dărdăr cu Ploascul. far delnițali 

ciali de- fân din poiavi ce nu sau socotit. care am 

aflat din nişte izvoade şi din serisorile altor hotar- 

nici mai denainte. pecum acest bătrân să împarte 

în siase batrâni şi toate păriile sau aflat cumpărate 

de dumnelui Ion Racoviţ pah. și de Iordachi Rusat 

vornicul. şi cu nişte părti tau dat o sam din răzăși - 

danie logofatului Racovita far cât din batrânul lui 

Maxan. au: rămas nevândut parte Giurgii 4 păm. 

pol. de cari se ţin Bantaş diiaconul cu fraţii lui. 

far 11 pam. Gau văndut Țirţagăi, care au dat sam 

Bantăs diiaconul. că nu i s vine atâta. căci tot bă- 

trânul lor este al şesăle pămănt. cari faci 17 păm. 

pol. şi dintracest batrâu el ia. a patra parte. care 

i sa vine si lui Tirtac cu frați lui 4 păm. pol. Deci 

de va fi asea. iata cau vândut Tirtag 6 pam. pol. 

„Tău şi sau mai aflat 1 pam. pol. nevândul. din bă- 

trânul Popei Stefului. Parte lui Patraşco de Glo- 

diani. cu fitori lui. din. cini iaste Șindi). însă pen- 

tru 17 păm. pol parte Todicâi serie Bantăş diiaco-
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nul o scrisoari. pecum să fie luat Todică parte 
„&urgii. din Teişori şi din Piarsaăci. de au dat logo- 
fatului Racoviţ. iar el tau fost parte lui în - parte 
de sus. să o fii lasat Zurgii. deci aici pe cum să 
va socoti aşia va fi. caci răzăşii carii să află acum 

“în Şurineşti.: nu ştiu cum or da sam(a). acmu pe urmă au vândut Artavi Bantaş diiaconul aciali 4 păm. pol. ce scriem mai sus pecum arata zapisul lui. 
104 pam. sau aflat din batrânul Dolhăi cei zic şi Haraţ de care se tine Sawmsonias cei. zic Baba “Ca rea. de batranul Hoştin. cu fraţii ei. Levantul și Gaftone. Deci şi acest stâlpu a Dolhai. iarăş am aflat din scrisorile altor hotarnici că s imparte în 4 bătrâni. și sa fie cumpărat Baba ta rea. şi par: tile celorlalţi. şi au avut şi par(a). la divan. şi is Ştiu partile ei cari au dat sum(a) răzeşii eatră voi “hotarnicii ca iaste tot batrâuul a ei. uumai nefiind Dice scrisorile ei de faț. nici din semmiuţie ei nim(e) nau putut adeveri. câte pământuri va fi avândau, insă şi dintracest batrân a Dolhai. sau aflat 8 pa- mânturi pol danie dat lui Ion Răcoviţ pah. de Li- vănțul. fratele Samsoniasai. cu Zapis. care au soco- tit a tiia parle din bătrânul iui Hoştin. şi au mai vândut şi Lupul snn Flondor 7 pâm. dumisali lui Ion Racoviţa paharnicul (scris peste „lordachi Ru- set vor.“) tot dintracest batrân. iucă și de uicia au arătat. Bautăş diiaconul tot acia scrisoare. cum să “S dia din Dolha 30 păm. răzășşilor. carora nau vândut. diu bătrânul Ploeştilor. şi a Verdişaştilor, numa! răzăşii au dat samă) ca nu stiu nimic de acasta schimbark. nici au stăpânit nime de cându au apucat ei în batrânul Dolhai fara  Sumsonias Baba a ria. deci scrisorile ei vor arata cum o hi mal dreptu. 

— 15 păm. sau aflat bătrânul Boulaescul. ga 21 Pâm. sau aflat batranul lui Dutco ij „câte 20 paşi pământul și pasul 6 palme cu nişte
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pamânturi ce sau aflat în nişte poani pin dumbravă; 
şi cu 2 rânduri de pământuri despre movila gău- 

noasă, fara dumbrăvi ce nu sau socolit- 

Deci aceşti doi batrâni fac peste tot 263 păm.. 

fara & pam. ce sau aflat un zapis de danie de la 

Urâta. fata Fuiogai. şi far alt zapis. tij de danie 

de la lonaşco şi Tudosca. Tociloae. carte) i fe): 

face parte 7 păm. din Dutco din partea Comaânes- 

cului. Deci am socolil pre zapisele văbzălorilor. 

dau vândut lui lordachi Rusat vornicul. cu aciaste 

2 zapise de danie ce scriem mai sus. sal aflat 330 

păm. vândute. care nu să aSungu dintracezii doi 

balrâni 67 pământuri. cau luat bani mai mulți. deci 

aceia am socotit. ca să întorcă vâuzători pe aceste - 

pământuri bani înapoi. ciri vor socoti cau luat făr 

isprav(â) pe partile lor. cati pâmânt nu mai au de 

unde da să s pliniasca. şi pe cum am aflat cu râ- 

zăşii carii au fost la hotărât am pus pecetile cu 

toţii sa s ştie. 

Artenie Baolăş diiacov mam. tamplat la ales,. 

+ Vasile Ardari, t Lupul snt Flondor, lon sun Pa- 

tru, Axinte uricar, f Danul, + Goian mart, Zahari 

biv vatav iscal, Bojan Hudici vornic de poarta iscal.. 

Hartie Inngăreaţă, coală. Acta Gh. Racoviţă. Surete 

ms. XXV, 371. 

CĂLVI 

7217 Aug. î (1109) Jași. Mihai Racoviţă Vodă dă şi întăreşte - 

lui Iordachi Ruset b. v. vornic ţării de jos stăpânirea peste Dănceşti . 

Păşcani şi Glodeni pe apa Cuţitnei. Se dau hotarăle acestor 3 sate.. 

Suret asămene scos de pe ispisocul răposatului domn 

Mihai Racoviţa Voevod, care este din leat 7217 Avg. 7. 

, Noi Mihaiu Racovit Voevod. bojieiu milostieiu 

gospodar zeili Moldavscoi ; adică domnie me am:
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dat şi am întărit credincios şi cinstit boiarinului 
nostru dumisale lui Iordachi Ruset biv vel Vornic 
doluei zemli pe a dumisale dreaptă ocină și moşie, 
pre săleşte Dancesştii și Paşcanii şi Glodenii. cari 
sânt pe apa Cuţiinei la tinutul Vasluiului, . carile 
sânt diutraceste salişte unele din. dresa de cumpă- 
rături socrului dumisale Neculai Racoviţa ce au „fost logofat mare, altele dintraceste părti mai pe 
urină au cumparat şi Ion Răcovit paharnicul, fiul 
dumisale Racoviţa logofătul, şi de danie și de cum- 
păraturi. Aşijderile şi dumnealui lordache Rusat 
vornicul ci şau cumpărat de la mulţi răzaşi cu pă- mântul ; şi fiind aceste moșii nealesă de catră alte hotară altor razaşi, doinnie me am triimes. hotar- nici pre boiarinul nostru Bejan Hudici vornie glotnii și sluga noastra Axintie Uricariul de au strans oameni buni şi bătrâni răzăşi şi megiiaşi din sus şi din gos cari scriu. mai %os tot anume şi împre- una cu toţii au luat sama pe diresă. şi pre zapisile 
ce au arătat dumnealui Iordachi Rusăt voraicul ȘI sau aflat toate părţile cumpărate de la Dănceşti şi de la Paşcani şi. de la Glodeni cu niște parţia 0 sama de razaşi nevândute şi leau cumpărat dum- nealui vornicul Iordachi după hotarâtu! locului, cari sau masurat toate seliştile cu fune și am aflat la Dancești 170 de pamanturi și la Pâşcani 115 pa- mânturi şi la Glodeni 94 de pământuri, şi pamâu- tul 20 paşi în frunte de lat. Deci unde leau arătat răzăşii hotarnicilor hotarăle acestor sălişte sau ho- tărât de Sur imprejur toate. aceste selişte la un loc, începândusăa sămnile hotarului a Dănceştilor din sus dispre Mircești din gios de moara Zahariei vă- tavul sau pus un stălpu de piatră din dial de drum, di acolo pe hat drept la deal spre rasărit sau aflat un stalpu de piatră vechiu pe hat, di a- coli la alta piatră veche ce sau aflat diasupra - în dial la curmatura Şi se coboară la vale horlâş pe



— 191 — 

costişă tot pe un hat pănă în Dumasca, de acole 
vale Dumascăi în gos dânduşi coaste cu hotarul 

Dobrovătului pără unde da Dumasca în Cuţiina şi 

ia+ sau pus un stălp de piatră, în şăs lângă pârăul 

Duwmascăi cel vechiu, precum au dat samă răzâşii. 

De acole peste şas și pe apa Cutilnei tot horţiş 

can gos cum caută piatra şi să impreuna cu hota- 

rul Codaeştilor; de acolea drept la deal—i—de 

vale pietrelor la un stălpu mare de piatra vechiu. 

de acolo tot drept la dial pară în hotarul—2—şti- 

lor şi deciia—3 —în sus zare dialului și pin padure 

pe lângă hotarul Şurineştilor pin po-—4—pogului 

și pin fundătura Dolhăi, şi pe deasupra poeni Cle- 

poaea, pără în hotarul Mirceştilor, de acolo să po- 

goară la vale pin fundatura văii Mirceştilor pe din 

sus de poiana Clepoaea pe costişa Ho!mului despre 

apus pănă în vârful Holmului şi să coboara la vale 

pin porniluri pe costişa despre răsărit pără întrapa 

Cuţitnei și sau pus un stălpu di piatra supt coasia 

Holmului din vale de drumul Mirceştilor ; de acolo 

„drept spre răsărit peste şăs şi peste apa Cuţitnei 

pe din &os de moara Zahariei vătavul ce sau zis 

mai sus la hotarul cel dintâiu din sus de salişte 

Danceştilor de unde sau început a să hotări din- 

tăiu. Atâta este tot hotarul cu tot vinilul acestor 

trii selişte ce sau numit mai sus şi din silişte şi 

cu vaduri de mori pe apa Cutitnei şi din farini și 

cu locuri de fânaţă, şi din pădure cu poeni şi cu 

locuri de prisăci și cu pomeţi precum văzum şi 

mărturiia de la hotarnici cu peceţile răzășilor anu- 

me: Tanasă călugărul nepotul Peicului ot Dănceşti 

şi Toader brat, Frimul ottam şi Cocul sin Popa 

Dumitraşco ottam şi Ştefan Robul sin Ducâi ottam 

şi Toader ot Mirceşti şi Goian ottam și Ostahi Bos- 

tan ot Potropeşti, şi Neculai buluebaş ot Iași din 

Purcel, şi lon Lișeanu brat Zahariei ol Mircești, şi 

Nechita post. ol Codăeşti, și Dănilă curtanul ot 

Serbești, şi Chifanea ot Șarbotești şi Ghiorghiţa
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Cazacul oltam, și Mihăila Taujală ot Codaeşti şi 
lon Negre ottam și Vasale Pasat ot Pribești, şi 
alţi oameni buni. Deci şi domuiia me daca am va- 
zul mărturiia de la hotarnici am crezut; întru a- 

„ceia şi de la domniia mea am dat şi am intarit 
credincios şi cinstit boerinului nostru ce sau numit 
mai sus dumbialui Iordachi Ruset vornicul ca săi 
fie dumisale şi fiilor şi nepoților dumisale uric de 
la noi stătator în veci. 

ftorago gspăstva (for. logft gspdlva (sic) 
„Axinte Uricariul 

„poslăduindusa suretul acesta din cuvânt în 
cuvânl cu ispisocul cel adevărat, şi fiind întocmai 
am incredintat cu a noastre isealituri, iar pe unde 
sânt în.suretul acesta trasa viște dungi adică la 
numărul —]—- )a numărul —2—, la numărul —3— 
şi la numărul —4— fină ca pe la acele locuri era 
Zupt ispisocul de nu sau putut şti ce scria sau tras: 
aceste duugi în suretul acesta. 

It 1785 Decembri 21 
iscaliţi: N. Rosat vel log., Lupu Costachi vel 

vornic, Neculai Canta vel vornic, Lascarachi Rosăt 
vel vornic, Neculai Balş vel vornic. 

„Divanul apelativ a Moldovei 
„Copia aceasta posladuindusa eu suretul, sau 

găsit intocmai, care suret este seris curat fară vre: 
o melehnă, care opresc slobozirea de copii, de a- ceia să adiverşie de câtra divan spre a să da 
dmsale puharnicului Dimitrie Burduja, dupa cerire 
dmsale prin înscris înreghislrat supt No. 1804. 

M. Draghici, Leon Mavrocordat 
Ni Director. Luca „Poslăduit şef Ioan Scorpan (Lp. divanului apelativ, 1845 Mai 1 Secţia III No. 1892, 1847 Mart 15 zile 

Hartie Acta C. Pansescu, Vaslui. Surete ms. XXVI, 172. -—Voplatorul neînţelegind ce e aceia „ftorago go0s" pods'va“==a doua domnie, a tr: : tva 

=al doilea logofat domnase. ranscris „ftor logft gspds
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CĂLVII 
„1228 Zulie 21 (1020) ași. Cartea - lui Mihai Racoviţă Vodă 

serisă cătră Artenie Bantăş-ca să oprească partea Ini IL. Şindilă din 
Șurineşti fiind chizăș pentru el la Neculae. : 

Iw Mihai Răcovit Voevod. bojiiu mistiu gspdra 

zemli Moldavscoi. datam carte domnii meale po- 
pei lui Artenie Bantăş. ca s fii volnic cu carte 
domnii meale a popri parte de moşie din Şurineşti. 
şi de pe aiurea. unde sar afla parte a lui lon Şin- 
dilă. pentru căci fiind Artenie kusam de Şindila,. 
au apucat Neculai pe Artenie să plătiască slupii. 
și neavându Arlenie cu ce plăti. am dat adastă 
carte să popriasca moşiia lui Şindila. iar alţi cine 
ar mai avea ceva a raspunde să vie faţ. la divan. 
Adasta scriem „şi dijma să ia de pe acea mpşie“ 

u las It 7228 luli 21. 

(|.p. gospod) vel log. ucil 

Originalul hărtie coală. Acta Gh. Racoviţă.  Surete 

ms. XXVI, 383. 

CĂLVIIL 

7237 Julie 12 (1749) fPiră loc. Mărturia Ini Ștefan Fuioagă, fi- 

cior Urâtei asupra ii 12 lei şi un bou drept 20 lei pentru părţile 

vîndute de maică-sa Urâta. 

Adecă eu Stefan Foioag(ă) făcutam marturie 

me la mâna dum. Neculaiu Racovit biv 3 comis ca 

săi hie de credintă pentru că vânzând ăicăme 

Urâta fata lui Andronic Fuioag(ă) din Şurineşti o 

parte de moşie tot dintracelaș sat parte Dumitrei 

Mustetoae şi fiind ata parte de moşie cu pricină 

despre Ardarieşti au avut mult(a) gudecal(a) cu 

Vasile. au oprit Urâta Fuiogasă şi tamplândus(a) 

de au murit Urâta' Fuiogas. Gligori diiaconul sin 

Vasile Ardari iarăşi au avut &udecat(â) cu mine la 

Surete şi Izvoade-VIII (Acta Gh. Racoviţă. Vaslui) 13
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Măriia Sa Mihai Vod şi mau dat sudecat(a) de am 
“ întorsu 12 lei pe 12 pamanturi lui Gligorie Ardarie 
diiaconui, şi iam dat şi cheltuial(a). un bou dreptu 

20 lei. şi moşie lot au rămas vândută bine de 
maicâme Urăta răposatoai. au dat Ruset vist. căci 
Gligorie Ardari şau luat banii pe acele pământuri. 
ce scriem mai sus. de la mine. şi pentru că &u- 
decal(a) mării sale Mihai Vod(ă) şi pentru credinla 
am iscălit. It 7957 luli 12. 

1 Eu Ştefan Fuioag(a) 

Originalul hărtie, coală. Acta Gh. Racoviţă. Surete 
ms. XXVI, 382. 

CXLIX 
taculgi 228 Aug. 20 (1150) fără toc. Zapis de vânzare prin care Neculai cu ai săi vinde Ilincăi jitniceroae 88 pământuri în Surineşti câte un zlot pământul. 

Adec eu Niculai şi cu sorume. Gherghina. şi cu (mo)şul meu Ion. fitorii Marii scriem şi mărlu- 
HISImm. cu acestu adevarat zapis al nostru. cu(m) de imi siliți nici asupriţi. ce de a noastră bună voe. am vândut o moşie din Şurineşti. SS pământuri în „că(m)pu și cu livezi. cu pomi şi cu locur(i) qe pri- săc. cu fânaţ. în tot locul. cu tot vinitul. și acastă moşie. am vănduto dumisalți) &upănesii Ilineai jit- diceroae şi cuconilor dumisali Și nepoților. şi stră- nepoților. ca s le hie moşie în vet, si plat(a) niau făcut deplin. cât(e) un zlol, pe pamânt şi sau dat dumisali toat(e) zapisal(e) și cărţile ce am avut. a: cestei moşii. și pentru credința. am pus și degetele ca S cteazi. şi eu Ion ginerile am luat. plata în mânule mele. „şi me au mai rămas cu îl lei. 

u let 7253 avg. 20 
- i a “ Fă 

. po ! Niculai nepot Sansonesi, TGherghin nepot
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Sansonesi, $ Goian “din Mircești, ț Ion zet Maării, 
+ Ştefan Drăgoiu, îlon Ghilighian martur, +Bo- 
ghian martur, ţ Toader Coban nepot Marii, și eu 
Mihalachie Zaharie ot Mirceşti am scris zapisul şi 
mam tamplat, 

Oriainalul hârtie fila; acta Gh. Racoviţă. Surete ms. 
XXXVI, 381. 

CL 

7263 Iunie 30 (1655) Iaşi. Matei Ghica Vodă întăreşte lui Nec 
Răcoviţă vel med. stăpânire pe toate satele, moșiile şi ţiganii ce i-au 
“împărțit cu Ștefan Roset b. v. visternie,. 

__Iw Matei Ghica Voevoda. bjiiu mistiiu gospărz 
„zemli Moldavsceoi: Adecă domniia mea dăm. şi în- 
tărim. cu cestu ispisoc a domnii meale. credintos 
boiariul domniei meale. dumnialui Neculai Raco- 
viță vel med. pre a dumsale drepte ocini. şi moşii. 
ce sau vinit în parte dumisale. di pre moşul dumi- 
sale Neculae hăcovițe biv vel logofat. de la îm- 
părţala tau avut. cu dumnealui Stefan HRosăt biv 
vel vist. în anul acesta 7263 Noev. 25. după drese 
batrâne tau avut moşul dumisale Neculai Raăcovit, 
logofat care sint în mâna dumisale vel med. anu- 
me aceste moşii de gas scrise sate întregi. Coda- 
„aştii la tinutul Vasluiului. și Duşeştii și Negoașştii 
ŞI Mxojeştii și Glodeanii şi Pășcanii şi Danctkştii. 
în ținutul Vasluiului. Aşijdere iară sate întregi. 

Stănileaşlii şi Maâicanii lângă Stănilești amândoaw 
în ţinutul Faleiului şi satul Şereanii în tinutul Or- 
heiului. şi satul Coseuţii în ținutul Soroeai. şi satul 
Păşeanii în ţinutul Covurluiului şi satul Oance iară 
în ţinutul Covurluiului. şi satul Seipotianii în finu- 
tul 'T'kcuciului. şi satul Căueştii în ţinutul Tutovei. 
şi Sumaătate de sat de Pietrosul în ţinutul Laăpuşnii.
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cu părţile din pregur. și sumătate de sat de Ba- 
Janiaşti pe Bujorul în ţinutul Fâlciului. şi parte din 
Turcești în ţinutul Vasluiului. şi parţile lui Aleuş 
și a lui Sariian. nepoţii Şoldii şi parte lui Nekifor 
din satu din Sapotiani de la ţinutul Vasluiului. ŞI 
parțile din Romaneşii în ţinutul Vasluiului. : şi un 
loc de prisacă la Onceaşti în ținutul Vasluiului. și 
toata parle lui Marco şi a famei lui Kiranii din 
Piţcani în ţinutul Falciului. şi un bătrân din Ştre-: 
şineşti în tinutul Falciului. ȘI up vad de moară.la 
Uwmbrăreaşti în ţinutul Tecuciului. şi trii bătrâni 
din Şcheișoara pe Sarata în ținutul Falciului. şi un. 
vad de moară la Garbeuaşti cu grădina denainte 
morii. pe gârla din sus. în tinutul Putnii. şi Cri- covul în ţinutul Orheiului. şi parte lui Mardare din. 
Tohatinel. în ţinutul Lapuşnei. şi un bătrân din. Troin'kşti în ţinutul Lapusnei. şi 2 zapise de la: Gavril fiorul lu Mihalcii. pre câte aşăsa parie din. trei sate anume Roșcani. şi din Moinești. şi Saca. 
ce sintu în ținutul Covurluiului. şi toată parte lui 
Enachi ŞI a fămei sale Urâtei. din hotarul Daâneșlii: ce sintu în ținutul Fălciului. Aşijderea îi mai întă- run duinisale lui vel med. Neculai Racoviţe şi pre: moşiile cari nu sau fost pus la împartala lor din- 
tai. dară pe urma sau împărții sate întregi Varti- câuţii și satu Mihaleaul ce mai inainte sau chemat Ruşinţii. in ţinutul (loc gol) şi satul La ....la- 
ocru la tinutul Falciului şi Cretana în potriva Oancii în ţinutul Faălciului. și parte. lui Grăjdian din satul Vrabiiaştii.: în ținutul Lapușnii. si un loc de „Piisacă, la Bodești pe Lohan în ținutul -Falciului. 
> parte din Borăști pe Horaiata în tinutul 'Tutovii. lu dori da și înari eediuis în 
viţe vel med e vit, „umisale lui Neculai itaco- 
de pe Racovi e „e ce i sau vinit la impartala 
lul Dricului au la Pe viile de la Huși din, dia- Ai : a Pleș. și patru falci de vie la:
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'Şorogari ce sint de ln Tabaărţoae., şi o falce trii 
cirte de vie la târgu la Harlau. ce sântu de la 
Ionașco Gherghina. și patru pogoane vie la Slipo- 
tiaşti. ot ţinutul Tecuciului. ce sâni de la Lupaşco 
snt Ivaşeo. şi doai pogoane de vie la Hantţaşii tij 
în tinutul Tecuciului. ce sint de la Ion de Hantăşti, 
Așijderea iarăşi mai dăm şi întarim. credintos bo- 
iariului domniei meale. dumisale lui Nicolae Răco- 
vițe vel med. pre ai dumsale drepţi robi ţigani ce 
i sau vinitu la împărțare. di pre moşul dumsale 
Neculae Racoviţ biv vel logofat anume, lon Dru- 
huş sin Dumitraşco, şi Grigoraş şi Nistur şi Toma 
şi Agapie, Cozma şi Toader toți Druhuşești, şi If- 
time Borha şi Vasile Dula și Savin şi Ursul Dru- 
huși şi Neculai Gorgan din Grecul şi Grigore fra- 
tele lui Neculai şi Vasile fratele lui Grigoraş, şi 
Mihăilă sun Toader Gorgan și Vasile fratele lui Mi- 
hăila şi “Tuader Carot nepot lui Gavril Viermăno- 
sul din Petrica şi Costantin Hușanul din Grecul şi 

Doroflie fata lui Neculai uadep ce w ţine Andrei 
Cobzar din Corueri. și Antim Huşanul brat Costan- 
din, şi Palughie fata lui lon nepot Petricai cu fi- 
ciorii lui ce o tine Toader Gratie a Hâncului şi Toa- 
der ficior lui Neculai pap. şi loniţe fitor Nicâi din 

Zaet şi Costandin ficor 'Todosii nepoata Crecului şi 
Chirica frate lui Costandin, şi Marie fata Todosii ce 
w țive Gheorghe Verigă şi Ilinca fata Tndosii ceo 
ține Simion Ciobanul nepot Drumii. şi Avgheluşe 
iară fala Todosii ce o tine Vasile Zamâăniagră, şi 
Ruxanda iară fata Todosii ce w ţine Mierăuţă Ţa- 
ganul a vornicului Costachi Razul, şi Neculai snt 
Marii nepot Grecului şi Irimie sun Chirilă, şi Ştefan 
frate Irinei şi Paraschiva și Costantin sna Grigorie, 
şi lon obotarul zet Petrii şi Neculai sn Petrii 
din Condre şi Toader sun Aniţa a lui Gheorghite 
ce tine pe fata Garbii de Olanești şi Ion ficior Chi- 
rilii nepot Gaftonii din Grecul cu surorile lui și
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Vasile Suveică din Condre cu fidorii lor şi Zetre 
_snh Toader nepot Condrii şi Vasile Tamboi din 
Verigă şi Vasile fitor Sandului lacatuşului zet lui 
Ur'kche, şi lou ficior lui Căpriian din Ciudin şi cu 

„fratii lui şi Vasile Urechi fior Henii şi Niana fata 
. Sandii şi Sanda fata lui Ciudiu din Barlad, şi loa 

ficor lui Andoni Gologan şi Sandul brat lon şi Cos- 
tantin frate lui Ion, şi Catrinu fata Nenicai nepoata 
lui Zaeţ cu copii ei și Ghiriiac şi lliana sor lu. 
Chiriiac nepoți lui Ion Șchiopul (ukonva) şi Costan- 
tin sn Vasile Ureachi, şi Iliana fata Vasilcai ne- 
poata lui Zaeţ şi alta lliana fata lui Neculai Mafer, 
ce o ţine Ion teslarul şi Vasale caldararul fitor San- 
dului, şi Zaeţ cel bătrâna şi Stratuţe şi Ion Şcehio- 
pul şi Gheorghe Bulmede şi Andrei Ghilimeti cel 
batrân şi lon Tiţi fior lui Zaet şi Iflinca tau ţi- 
nuto Sandul Jacatuşul și Costantin Glavan fitor lui 
Mihalachie, şi Maftei sn Zaeţ ot Roznov şi Ştefan 
Dula şi Vasalie snn Creţii şi marie sor lui Vasilie 
şi Profira fata Marii şi Vasilea fata Floarei ce o 
ţine Costantin Vastran şi Andrei Caba dia Veriga 
şi Carpu frate lui Andrei şi Ileana sor lui Andrei 
și Mirăuţa fata Sandului Gologan și Sandul sn 
Mihalachi Glavan. Aceşti tigani sau impartit fiind 
fate, lar câţi țigani sor mai afla rezleţi din ți- 
Sanii logofatului Neculai Racoviţa iarăşi să să îm- 
partă. Drept aceaia dară toate aceste de mai Sus 
scrise. sate întregi.- şi gumătaţi de sate. şi parti de 
moşii. așijdere şi ţigani cum sint aratati anume mai 
sus. ca sai fie dumsale vel med. drepte. moșii stă- 

„ tatoare in veaci dumisale şi &upânesei dmsale. co- 
conilor ŞI nepoților. și prenepotilor şi sai fie de la 
domniia mea uric de miluir'k și de întaritură cu 

| totu lui „mosiilor, nestrămulat. şi spre aceasta 
“Matei Cp omnii meale de mai sus scris. Iv: 

mica Voevod. şi credința a preaiubiţi fii
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domnii meale Grigore Voevod şi Gheorghie Voevod 
şi Nicolae Voevod. şi credinţa tuturor boiarilor dom- 
niei meale mari şi mici. Scrisau Tănasie logofat 
za taină. 1 1263 luna lunie 30 zile 

Palade vel logofat 

Hărtie coală mare turcească. Acad. „Rom. XII, 203, 
Surete ms. XĂVI, 195. 

— Nec. Racoviţă vel med. zice că „Nec. Racoviţă lo-: 
gofătul îi era moş* Mos poate fi sau frate cu iala, sau ta- 
tăl tatei, adică bunul ; poi îl lu2m în acest înţeles, că Ne- 
culai Racoviţă lug. din suta a XVil-a era bunul lui Nec. 
Racoviţă med. din 1755. Spiţa  Racoviţască întocmită în 
1848 în procesul cuprins în della jud. de laşi secţia II 
(Arh. st. laşi Transp. 1349, No. 648, fila 217), crede a sta- 
bili această fibaţiune lui Nec. Racoviţa. Ioan: Racoviţă jit- 
nicer (tatâ), loan Racuviţă (bun), Nec. Racoviţă hatman 
(străbun) făcându-l pe acesta. ficior a lui Iitodi Cehan vel 
logofăt, şi nepot a lui Patru Cehan parcalab; care impre- 
ună cu Balan Cehan şi cu lonasco Cehan pitar se dau ca 
ficiori ai lui Cehan batrânvl, nepoți ai lui Stan, strănepoţi 
lui Horga şi răstrănepoţi ai Tintiului din suta XV-a. Des- 
pre această spiță vom reveni mai jos. 

CLI 
1165 Noem. 20 (lași). Grigorie Alex. Ghica Vodă dă carte la mâna 

Smarandei Racoviţoae să ia de a zecea din satul Măneştii de la Fălciu. 

Iw Grigoria Alixandru Ghica Voevod. bojiiu 
mistiiu gospodar zemli Moldavseoi. datam carte dom- 
niei meale Zmârandei Racoviţoae. şi omului dmsale 
cel va pune vichil la moşia Maneştii din tinutul 
Fălciului. să fia volnic cu carte domnii meuli. e 
după zapisul ce ari din let 7190 Ghen. 6 de laun 
Enachi şi fănitaia sa Urâta danie pre o parte de 
loc din sat din Mănești. să aibă al ține şi al stă- 
pâni. iuând de a zece din toate samănăturile „din 

din 50 unul. iar fiind mai pulin să ia „câte o para 
i Îi L)
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de stup. cum şi din bălți cu peşti. iar div grădini 
cu leguni nimica. să nu ia, şi din tot locul cu tot 
vinitul dupa obiceaiu, şi după hotărârea testamev- 
tului, după zapisul cel ari, iar carii vor avea ceva 
a răspunde săşi ia dres(e) şi scrisori ce vor ave şi 
s vie la divan. Aceasta poroncim. 

| | | (laşi) lt 1765 Noem. 20 
procit vel log. 

Hârtie coală. Acad. Rom. XĂXVII, 75. Surete ms. 
XĂVI, 210. 

_— Pria faptul că Vodă Gr. Ghica dă carte de împu- 
ternicire /marandei Rucoviţoaei, urmeaza că med. N. Ra- 
coviţă era morl în acest an. | 

— Asupra satului Manești, la obărşia Elanului, vezi ai mei „Cuzeștii“. laşi 1912, 

CLII 
lii4 April 23 fără loc. Scrisoarea tuturor fraţii iteşti 

„UTA dr , or Racoviteşti „ ficiorii lui Nec. Racoviţă med. prin care dăruese lui Ioniţă Cuze spa baz unchiu de pe tatăl lor, un sălaş de ţigani, pentru mult ajutor fă- 

Adeca noi carii iai gos niam iscalit Costachi Racoviţa, şi eu Mihalache Racovita si eu Ghecrghe “Racoviţa ŞI eu Andronachi Racovița” şi eu Neculai Racoviţă, toti liciori răpăusatului Neculaiu Racovită vel Med. impreun cu maica noastra Zmaranda med: „adiveri cu atasta scrisoare! a noastră precum să S ştie ca ramânând 'noi copii saraci de părinti şi hneavind nici un ajutor de la mânule noasre aim căzut Ja dmlui nene lovita Cuzea vel spatar fiihdune şi dmlui unchi de pe tatal nostru de la care cunoscând ŞI noi multă milă, ajutor şi facere „de bine. noi înca niam socotit cu toţi şi de a noas- tra pună Voe Jam dăruit amsale un salaş de țigani osapi Pri „tii nostri. anume Vasile Zaiţa . . Ș am mai văndut dmsale un salaş 
4
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de ţigani iarăşi din drepti tiganii noşiri din niamul 

“Urecheştilor anume Costache Ureche drept 250 lei 

1114 Ap. 23 

Costache Racovita, Mihalachi Racoviţă, Ghe- 

orghe Racoviţă, Neculai Racoviţă, Andronachi Ra- 

covită, Zmăruanda Racoviţă 
„Cost. R. biv vel spatar martur fiind fata. 

Hartie coală; Acad. Rom. CV. 230. (Surete ms. 

XXVI, 91). 

CLIIL 
1778 Mai 13 fără loc. Atanasie Racoviţă ierodiacon la Roman 

-vinde lui C. Balş b. v. stolnic 2 suflete de ţigani. 

Adecă eu Aganasie Racoviţa ierodiacon ot Ro- 

man cari mai gos mam iseaălit. datam adevărat şi 

“încredințat zapisul mieu la cinstita mână dumsale 

cuconului Costandin Balş biv vel stolnic, precum 

sa sa știe ca. de nimene silit nici asuprit ce dintra 

me. bună voe am vândut dumisale doao suflete de 

tigani anume Neculai Ureche și cu tiganca lui a- 

nume .... care tigani fiind drepți parinleşii a 

noştri de baștină, şi dupre împartala tam facut 

între noi au venit aceşti numiţi ţigani în parle mea. 

şi pentru atasta şi eu de bună voe mea iam vân- 

dut dumsale cari sa aiba dmlui ai stăpâni cu bun 

„pace.... 
1118 Mai 18. 

Atanasie irodiacon Racovită 

| Hartie coală, Acad. Rom, XXXV, 235; Surele ms. 
XĂVI, 209. 

Atanasie Racoviţă ierodiacon nu e de cât Andronachi, 

-al 4-a frate lui N. Racoviţă clucer, care prin călugărie a 

«duat numele de Atanasie.
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CLIV 

| 12779 Mai 25 Iaşi. Cartea lui C. D. Moruzi Vodă prin care vol- 
niceşte un armăşel să ia de la Smaranda Racoviţoaea medelnicereasa şi 
de la fiul ei Gheorghe Racoviţă pe un ţigan Stefan lăcătușul cu ţi- 
ganca şi 1 copii ai lor şi să-i ducă la C. Balş b. v. stolnic caunul ce 
i-a cumpărat cu 275 lei, ! 

lo Costandin Dumitru Moruz Voevod. bojiiu 
milostiiu gospodar zemli Moldavscoi. de vreme ce 
domnii mele niau arătat credintos boeriul nostru 
dmlui Costandiv Balș bi: vel stolnie un zapis din 
let 1779 Fevr. 17 cum că au cumpărat uu ţigan 
anume Ștefan lăcatuşul ce să trage din neamul 
Busteştilor de pe Joraşti, dinpreună cu țiganca lui 
ŞI cu şapte copii de la med. Smaranda Racovitoae, 
şi de ia fiul său Gheorghie Racoviţa drept 275 lei, 
care vânzare sau făcut înainte umsale Halman, și au 
luat şi toţi bani deplin inainte numiţii vânzatori, Şi 
vadeaoa leau fost sa de pe țigani la Paşti la dmlui 
stolnic, acum fiind că vadeaoa au irecut şi nau 
mai! avut purlare de grija sa de țiganii cei ține la 
casa lor şi să slvjescu eu dânşii şi dwlui stolnic 
este pagubaş de slujba ţiganilor, şi cersind dreptate 
iată volnicim domnie. me pe sluga noastra, acest 
armaşal care sa uiba a merge la nuwmitii de mai 
Sus vânzători şi să ia pe numitul tigau cepreuvă 
cu iiganca lui şi cu şapte copii. cum şi cu tot ce 
vor fi având sai duca la casa amsale stolnic, iar având cineva a răspunde. în potriva acestor ţigani, să vii faţă -la divan. atasta porunci. 

o 1719 Mai 95: 
procit vel logofăt 

Hărtie fila. 
2 XXVI Acad. „Rom. XXXV, 191. Surete ms- 

3 .
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CL.V 

= 1709 Sept. 28 fără loc. M. Racoviţă post. și Gh. Racoviţă fraţi: 

vînd lui C. Balş stolnic o fată de ţigan, Paraschiva, cu 50 lei. 

Adică eu Mihalachi Racoviţă post. eu Gbeor- 

ghe Racoviţa datam adivărat zapisul nostru la cin- 

- stita mâna dmsale cuconului Costandin Balş stolnie, 

precum sa să ştie că de nimene siliți nici asupriti, 

ce de a noastră bună voe, am vândut dmsule o 

fata de ţigan anume Paraschiva fata lui Sămion 
Grecul drept 50 lei..." 

1179 Sept. 28 

Mibalachi Racoviţa post. Gheorghe Racoviță 

post. A)eânyâgoe pagohs 

Hartie coală; Acad. Rom. XXXIV, 87; Surete ms.. 

XXVI, 207. 
— Mihalache şi Gheorghe Racoviţă postelnici sint fi- 

cio:ii med. Nic. Racoviţă vei medelnicer. 

CLVI 

1189 Iunie 27, Scrisoarea cătră C. Racoviţă postelnicul pen-: 

tru hotară de moşie (probabii Rădiul). 

Cinstite dumela postelnice Costandin Râcovit. 

fericită sănătate îţi dorim de la Dumnezeu. pentru 

pricina moşii iala întra' cesta chipu te înştiințezu. 

că iau după cum au cunoscut boiarii ispravnici că 

iaste cu drept cercetând hrisoavele vechi şi .vă- 

zând. şi stare moşii eu pe acolo mă primescu iar 

nu mai gosu. ce dmta de priimeşti pe acolo bine. 

iar de nu să aibu răspunsu. iată trimăt la mazilit: 

rânduiţi să vie să facă măsură moşiilor. după mă- 

sura tor fi îmblând şi alte moșii. pin pr&ur. după 

cum o hotărât dumnealor ispravnicii fiind rănduiti: 

de divan. iau o las și ace bucată â€ loc numai ca:
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“să lipsasca pricinile ataste sa fiți dv. sanatos însa 
drept la deal păra în movila unde sa gasit hotar 
“în movilă. 

1789 luni 27. 

Hârtie fils; Acad. Rom. XIII, 78; Surete ms. XXV, 
;467. C. Racoviţă post. e fiul med. Nec. Racovits. 

CIVIL 
„_Pără veleat (cătră 1789) Juli 16. Serisoarea cătră post: Cos- 

:tachi Racoviţă pentru nişte rogoz şi hotarnica Rediului şi a Codăeştilor. 

Cu bună dimineaţa ma închin dmitale nepoate 
Costachi Ra-oviţa post. şi pentru răgoz tam cosil 
acolo. în coada iazului ca sami acopăr şura. că ]ai 
“descărcat dumta din cară si sau întos cu deşărt. 
una că meau just de mirare. al doile miau parul 
ŞI rău pentru o nebagare de sama ca atasta di au 
“iost cosit măcar și pe moşie dmtale şi de ai socotit 
dmta cate pagubesc. sa fi zis dmta plugarilor sămi 

„“spne că eu țaş fi trimes parale pentru dijma răgo- 
“Zului. că nui lucru mare. poftesc pe dmta. nepoale 
* Costa: he să dai râgozul. şi câte parale vei socoti peniru dijma sâmi scrii sai trimet şam lrebuintă "de răgoz. să mai cosăsc. Şi să nui popreşti dmita după cum nici intralţi ani nau fost popriala. şi nu este bine sa trăim aşa macar că nici hotaru nu s 
ştie păra undii. ce sa ști cându oi hotări Codăeştii 
ŞI scoate dmra şi hotarnie Rediului. şi atunce sa 
Şti dar păra atunce opreala sa nu fie şi de afiră- ::%07 pe moşie. amtale toi da dijma. și s fii dmoeta sanătos. ! 

luli. (6 
-al dmtale ca o maică Catinca 

-Hartie fila; Acad. Roua. XIII, 82. Surete ms. XXVI, 168. 

EI
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CLVIIL 

1795 Mai 10. Zapis de vînzare prin care Nastasă Cojocarul' 
vinde cu: 150 lei un pogon de vie lui N+c. Racoviţă postelnic şi ju-: 
pănesei sale Ilinca, la dealul Miţele, la Socola. 

Eu Nastasă Cojocarul. am făcut zapisul meu 
la mâna dmsale post. Neculaiu Raăcovite şi sotii 

sale Elincai precum să s ştie ca eu cu zapis pe 
moşia mănăstirii Socola la dialul Miţelii. am fost 
cumpărat un pogon de vie cu livada de la Fioare.. 
mai pe urmă am plătit şi pentru alte prăjini ce 
mai trece peste acel pogon. puind şi eu încă șasă 
firle de: vie şi lam stapânitu cu pace. Apoi acum: 

socotindumaă din bună voia mea toată viia atasta 
cu livada câta este şi cu doaă căzi prin loemală: 
o am vândut dumisale drept una sută cinzăci lei. 
însă via aceasta pe din &os să răzășaşte cu via 

dumilorsale ci mai au acolo. pe de la deal au a lui: 

Ene Bădarâu, pe din sus şi pe din. vale cu drumul. 

pe care bani dupa tocmală tam avut. luindui toti: 
deplin de la dmlor. liam făcul acest zapis la mânu 
lam dat şi zapisul vechiu ce am avut. ca să aibă 
de acum a stăpâni toată viia acasta cu livada câla 
este cu bine păn în veci. din niam în niam. fară 

supărare. dând obirinuita dejmă la manastire şi 

spre încredințare puindumi numele şi degetul. sau 

iscalil şi a meli niamuri, alți marturi cari sau în-- 

tâmplat fata. 
1195 Maiu 20 

+ Eu -Nastasă Cojoear am vândut cu voi me 

şi am pus degetul, Eu loana mama lui Nastasa 

am pus degelul fiind cu voe me, f Eu Nastasiia sora. 
lui Nastas, am pus degetul fiind cu voia mea, Ti- 
muş Cauş martur, Neculau Stamboliu martur, Ț Eu 
Eni Badarău răzeş mam iscaălit cu măna me şi am: 

pus degetul, Ion post. am scris cu zisa numitilor: 

de mai sus.
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Hărtie coală. Acad. Rom. XLiX, 165; Surete ms. 
XXXVI, 180. 

>— Din acest act reiese că Nec. Racoviţă post. ficio- 
rul lui Nec. Racoviţă med. n'apucase a se căsători deal 
doilea cu Safta Chirica, cu care a făcut pe Gheorghieş 
Racoviţa agă ; nici Ionica Racoviţă nu era încă născut la 
acest an, câci el vorbeşte de cele 3 surori'ca mai mari 
decit el, iar el era de 25 de ani câtră 1826, când se jă- 
lueşte domnului de împărtala averii. In 1801 se găseşte 
serisoarea cătră manca unui copil a lui Nec. Racoviţă ; 
probabil că era manca lui Ionică şi muriod femeia dintăi 
cătră 1802, Nec. Racoviţă s'a însurat după 1803 cu Safta, 
născind pe Ghevrghe Racoviţă pe la 1804. o 

CLIX 
1806 April 24 Iași. Jalba. sătenilor din Șurineşti pentru un „gard ce împrejură fănaţul între Şurinești şi “sherghelău. Se rînduese Aspravnicii de Vaslui spre cersetare. 

Pre înălțate Doamne 

Satul Şurineştii din tinutul Vasluiului pe care 
noi ne aflam cu lacuinţa. se megieşește  alaturea 
cu satul Gherghelaul. şi pentru locul de hrana ce 
iaste întraceste doao sate, obiceiu am avut de a- 
mândoao părţile îl ținem apărat cu îngrâditură, 
adică sătenii din Gherghelău își pun parte “lor de gard despre satul lor ferindul locul de hrana des- 
pre călcare vitelor, și despre satul Surineştii, unde ne aflam noi cu locuinţa aseminea Şi noi puneam gard aşa în toţi anii urmand Şi o parte şi alta, nu era pricină între noi. 
„Tar acum în luna trecută, după jaloba locuilo- 

rilor din Gherghelau, ce arătare împotrivă vor fi săcut ei, noi nu putem şti, că au dus luminata cartea înălțimei tale cătra is. de ținut, şi unde grija noastră era şi silința de a ne pune gard, despre partea satului nostru, acum ne vedem siliți dia poronca isprăvnicii că tot noi să punem gardul şi
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despre partea acestui sat Gherghelăul, lucru ce ne 

este cu totul peste putinţa noastră, şi care nu să 

mai urmează la alte sale asemenea silă. şi mai 

vârtos. că după cum arătăm mai sus în toţi anii 

de mai înainte trecuţi, urmare îutre aceste  doao 

sute aşă sau păzit ca ei satenii din Ghergheleu îşi 

punea gară despre satul lor şi noi înca punem gard 

despre partea satului nostru. şi pricină nici între 

noi locuitorii precum nici între stăpânii acestor doaw 

sale pentru aceasta nau fost. Ne rugăm milii înal- 

timii tale să fie cunoscută asuprirea ce ni să face 

că& de datorie avem noi să ne lăsăm lucrul pă- 

mântului şi a hranei de piste an tocmai acmu în 

vremea atasta, şi să punem gard acolo despre parte 

lor, unde tot ei au ţinut gard, ferind locu de hrană 

despre mâncarea a însuşi 'vitele lor. ŞI de sa găsi 

cu cale arâtarea noastră ne rugăm să fie poroncă 

catră dmlor ispravnici de tinut că după cum noi 

punem gard despre partea satului nostru asemenea 

si sălenii din Gherghelău înca săş pue gardul tre- 

buintos despre. partea satului lor fiind ca şi locul 

de hrană este interesat despre amândoaw părțile; 

şi tot asămenea urmare sau păzit şi în anii trecuti 

si precum a fi mila înălţimei tale să fim puşi la 

cale cu poroneă de aice cum să urmăm la odihoa 

noastră. 
robii înălțimii tale a 

locuitorii din satul Şurineştii din ţinut Vasluiului 

In dos faţa 4-a. | 

la dmlui vel logofăt a țării de gos 806 April 24 

lo Alexandru Constantin Moruzi Voevod cu 

mila lui Dumnezeu domn tării Moldovei. Cinstiţi 

credintoşi boerii domnii mele, dmv. is. de ţinut 

Vasluiului sănătate, din jaloba atasta pre larg veti 

înțalege, deci de este precum jăluitorii arată ei au 

dreptate neputând a fi siliți eu punere de gardu şi 
7
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despre parte acelui sat numit Gherghelăul, în vreme 
când mai ales ei despre parte satului lor îşi pun 
gardul după rânduiala ce au urmat între aceste doi 
sate şi în anii. trecuţi. Pentru care vă poroneim 
domnie me să cercetaţi şi fiind precum ei jăluese, 
dmv. după datorie dregătorii ce aveţi de asemene 
pricini să puneţi la cale odihna aluitorilor ca să nu 
mai fie siliti acum în vreme lucrului primăverii a 
veni pe aice să mai jaluiască. şi în ce chip veti 
pune la cale pre larg să trimeteţi înştiinţare catră. 
dmlui vel logofat. 

1806 April 9% 
vel logofăt trecut 

Originalul hărtie coală. Acta Gh. Racoviţă. Surete 
ms. XĂVI, 137. Pecele domnească cu inițialele Iw. sla. Ker.. 
MZ. e. a. 1793. 

CLX 
1506 Iunie Y fără loc. Diata, lui Nicolai Racoviţă prin care lasă 

averile sale la copii săi: Îmaranda, Tasiica, Catinca, Ionică şi Gheor- 
ghieş. : > 

| Diata dmsale comis Racoviţă 
„Latăiu lasă Epitrop pe dmlui sărdar Alexandru 

Voinescu şi pe dmlui cumnat Enache sulger, pe cumnat Ștefanaki am lăsat şi izvod isealit de în- Sumi cu mâna mea pentru zestre ce am dat fâăcăme 
Zmaranda după care înlocma să să urmeze. 

Fiicei mele Tanicai îi lesu mosie Luzeștii cu 
Morl cu iazu cn crăşmă cu sat de pe Racova, cinci 
suilete de țigani şi din celelalte îi lasu precum am 
lasat şi fiicei mele Zmaranda în izvod de susu a- rătat bez doi bătrâni ce las ficorilor mei. 

„Fiicei mele Catincăi mosie Buhaăeştii şi Comă-: neștii după cum îi sau lăsat de răposat moşu său văposat Ştefan Carăcaş cum anume să arată şi în diată. lar la maăritatu ei 'să i sa dea cinci ţigani
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pecum sau dat și celorlalţi şi toată cheltuiala a 
zăstrii adecă strae, argintării, să să facă din ave- 
rea mea. | 

Lui lonică i Ghiorghieş lasu moşia Şurineşti 
şi toţi țiganii câți vor mai rămâne pe toţi îi lasu 
copiilor.  Catinea, lonica i Ghiorghieş au să şada 
dimpreună cu soţia me Safta, pe care soție a me 
o las stăpână şi epitropa pe loate aceste şi pe toata 
avere me, mişcătoare şi nemişcătoare. (scris de altă 

mână) „Pe Andronachi tiganul cu tiganca şi copii 
lui cum şi pe lon bucatar cu ţiganca lui i cu copii 
lui îi las soţii mele Saftii ca sai stăpânească în 
veci. 1806 luni 9 

(Iordachi) Racoviţă, (Neculai) kacoviţa. 

Originalul hărtie, şuşeniţă. Acta Gh. Racovilă. Surete 
ms. XVI, 175. 

CLXI 

1806 Iunie 9. Izvoă de cheltueli făcute cu îngroparea cluce- 
rului Neculai Racoviţă, în somă de 2190 lei pentru toate rânduelile 
ereştineşti de peste an. 

Izvod de cheltuelile ce sau făcul cu îngroparea 
răposatului clucerului Neculai Racovita. 806 luni 9. 
Lei parale 

12 20 la preoţii ce a cetit slâlnii 
i — la un bâet ce au celit psaltirea 

13 20 la 9 faclii a breslelor câte 60 parale 
16 20 zugrafului pentru sandalu i zugrăvit 
16 20 pe scânduri lucru i cue pentru săcriiu 
8 20 pe trei faclii albe pentru arhierei 

„1120 la 12 clopole cu ua iuzlue la Mitropolie 
4 30 smochine, strafide, posmagi, poleială, ala- 

mâi, și miere 
10.20 500 drame cofeturi 
"8 20 pentru ţadule arhiereilor | | 

Burete şi Izvoade VIII. (Acta Gh. Racoviţă, Vaslui) , 1%
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Vei parale 

15 — 
20 — 

1001 5 

4 făclii zugrăvite la năsalii 
la 8 basmale și două brăe 
la 2? călugărițe ce au făcut coliva 
pentru cort | 
o hărtie ţinte | 
> galbeni mitropolitului şi 2 lei alt arhiereu 
la eepaiaw mitropolitului 
la trei diiaconi streini 
la 2 preoti greci | 
la preuţi. psalţi, daseali şi la săraci 
la trei bulibaşi hat(maăneşti) 
la 4 slujitori agesti 
la doaa obraze seapătate 
cheltuiala cuhinii 
la 10 leturghii 
10 coți stota căte 20 lei 
opt coli mallin pentru săcriu 
22 lumânări câte 6 lei 
600 păini 
un poloboc de vin de 50 vedre 
o. bucata corde 
femeilor care au facut pomenile 
la o prescorniță ce au făcut parastasele pără la 40 de zile 
pe 40 ocă faina câte S pentru colaci la 7 sărindare, însa | 

lei - 

24 2 la mitropolie 
12 1 ia sf. Haralambie 
10 1 la Ciorăneșşti 
10 1 la Bubăeşști. 
20 2 la bisariei sărace. 
16 

fac adică una mie un leu şi cinci parale 
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Cheltuiala ce sau făcut la grija de 3 zile luni 12 
“iei - 

4 — la 2 preoţi a bisărieii 
2 — la psalț și clisiarh 
2 — la preoti străini 
5 — la săraci 
9 — una ocă pol lumănări 
8 — cheltuiala pomenilor şi a colivii 

30 — fac adică treizăci 

, Cheltuiala ce sau făcut la grija de 9 zile luni 19. 
„lei parale 

2 90 pentru tadula arhiereului 
2 20 diaconului arhiereului 
4 — la un diiacon strein 
5 — la 2 preoţi ce au slujit cu arhiereu 

11 20 arhiereului 2 ung. 
11 — la preoti, psalti 
16 20 la săraci şi pe la închisori 

„3 — la 9 băeti şi vezeteu vlădicăi 
21 — cheltuiala pomenilor şi a colivei 
94 — 4 ocă lumânări 

1 — 440 păne 
1 20 cheltuiala cuhnii pentru oamenii ce au os- 

tenit 

118 20 fac adică una sută optsprezece lei pol 

Cheltuiala ce sau făcut cu grija de 20 zile luni 30. 
2 — pentru ţidula arhiereului 

26 10 3 ughi arhiereului 
3 20 o faclie alba arhiereului 
2 20 diiaconului arhiereului 
5 — la preoţii ce au slujit 
6 — cheltuiala pomenilor şi a colivei; milos- 

“tenie pe la săraci, mâncare şi băutură pe 
la închisori, păine şi lumănări de său, şi 
alte cheltueli mărunte 

15 — Ja preoţi, diiaconi, psalți, dascali şi ecle- 
siarhi |
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7 20 osteneala celor ce au făcut pomenile i co- 
liva ” 

36 — 6 ocă lumănări 
__8 20 cheltuiala cuhnei 
152 30 fac adică una sută cinzăci şi doi lei trei- 

zăci parale 

Cheltuiala ce sau făcut la grija de 40 zile Iulie 19.. 

  

Lei parale id 

4 — o făelie mitropolitului 
35 — cheltuiala pomerilor i a colivei. 

1 90. pentru lucrul lor 
45 — la preoţii bisericii, i la alii preoti, diia-- 

„coni, psalţi, dascali şi milostenii la saraci: 46 — 16 oea lumănari o 
20 — 400 ocă pane 
43 30 5 ughi mitropolitului 
“i6 — la ecpaioaoa mitropolituiui 
24 30 cheltuiala cuhnei și de la închisori 
40 4 săvindare, iasa | la sf, Haralabie, 1 la. A Hulpe, 1 la sf. Atanase, 1 la sf. Nicolae.. 

392 20 fac adiea trei sule noaă Zăci şi doi lei şi. 
jumatate 

495 20 ii) sau mai cheltuit pără la împlinirea a- nului însă 
lei parale 

155 20 la 6 luni Dec. 9 806 
175 — la împlinirea anului- 807 luni 9 165 —. sau cheltuit la sutul. Ciorăneşti la: 

aşezare 1ăposatului unde a fost. 
fața și însuşi fratele răposatului şi. tot satul | 

495 20 fac adica“ palru sute noaă zăci şi cinci lei şi jumatate după  deose- bite izvoade anume.
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adunarea somelor 
1001 5 cheltuiala îngropării 

30 — la trei zile 
118 20 la 9 zăle _ 

159 30 la 20 zăle 

399 90 la 40 zale 

495 20 la 6 luni, la un an, şicugrijele de la tară 
cum mai: sus să arată 

-2190 15 adică doaă mii una sulă noaă zăci lei 15 
parale. 

- 

Originalul hărtie coală. Acta Gh. Racoviţă Surete ms. 
„XXVI, 139. | . 

Dio acest izvod cetim foarte multe obiceiuri iegale 
„cu înmormintarea, upoi preţul lucrurilor şi practica creşti- 
nească la pogrebeanie şi pamenţi. De pilda pe 40oca făină 
de grâu de colac s'au dat 8 lei, ceia ce face 8 parale oca , 
de făină de grâu. Pe 400 pâni s'a dat 20 lei, adică 2 pa- 

„rale pânea. Oca de lumănări era 6 lei, adică cu oca de lu- 
„mănări luai ;120 pâni. i 

CLĂII 

1813 Mart 11, Iaşi. Anatoraua divanului prin care arată că 
"0, Racoviţă spatar și lancul Racoviţă spatar, îraţi, sînt drept urmaşi 
„ai lui Mihai Racoviţă, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Scarlat Alexandru 
“Calimah Yoevod domn țării Moldovei. Infătoşiuduse 
anaforaoa atasta a presvinţiisale părintelui Mitropo- 
Aitul țării şi a opştiei dumilorsale boerilor, din care 
“încredinţândune că neamul dumilorsale boerilor Ra- 
coviţeşti, este din drepţi evgheniștii pământului Mol- 
davii, cunoscuti și marturisăți de adevăraţi patrioţi 
“botărâm ca întru socotința pomenitei mai %os a a- 
ceştii anaforali, să fie neapărat părtași dumnialor 
„pomeniţii. boeri Racoviţăşti de toate pronomiile ţării, 
„precum  scutelnicii cinului şi alte următoare, pre 
-care „sau întărit .acasta cu însuşi a noastră dom-
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piască iscălitură şi pecele pentru întocma şi nestră- 
mutată urmare. | 

, 1815 Martie 30 

Iw Searlat Calimah Voevod (1. p. -gospod) 

| procit vel visternie 

Pre Inălţate Doamne 

După luminata poroncă prio țidula Inăltimii: 
tale. adunândune la sfânta Mitropolie am întrat în. 
cercetare asupra jalobei ce au dat înălţimii tale: 
dumnealui Costandin Racoviţă spatar, şi dmlui lan- 
cul Racoviţă spatar şi ciialalţi frați ai dumilorsale 
(cu arătare că ar fi din învechime fii ai patriei a- 
ceştiia și cei adevăraţi pământeni Evghenişti), şi 
pătrunzâudu noi cu cercetare, mai întăi linie uea- 
mului hacovităsc şi al doiie dovezile ce niau înfă- 
toşatu, alcatuite pe tot temeiul dreptăţii; niam în- 
credințat că sânt cu adevarat din învechime drepți 
pământeani evgheniști, şi ca prin rănduire proniei 
sau înalțat din niamul acesta și la slavitul scaun 
al ocârmuiri Moldaviei strămoșul dumilorsale Mihai 
Cehan RacoviţăVvod, din a caruia fitori unul adecă 
beizade Mihaiţă au statut mare dragoman, de la 
curele să trage dmnelui spatar Costandin Racoviţă, 
și al doilea adică Costandin Ciban Racoviţa Vvod, 
au statut domn tot la țara aceasta a Moldaviei; 
iar al treile adică Stefan Cehan Racovita Vvod aw 
domnit ia țara Românească, de la carele să trage 
Beizade Mihai Racoviţă, a cărui fii. sânt dmlui spa-- 
tar lancul Racoviţă şi cu fraţii dumisale. Precum: 
ŞI că toate moșiile ce au avut niamul Racoviţescu 
în cuprinsul Moldaviei, liau jartât după vreme spre 
înzestrarea mănăstirilor din pământul acesta, cum 
dovidese întru atasta .hrisoavele. 

„_Dreptu atasta dupa cuvântul dreptăţii găsind 
noi cerire dumilorsali spre a ave impăriaşire din 
pronoimiile pământului, ca nişte drepţi fi ai patriei»



— 215 — 

(fără a să pute înstrăina suptu ori ce cuvântu) şi 

nu lipsim a înştiinta pe înălţime ta, iar ce desa- 

vârşită hotărâre rămâne a să da de câtră înalta 
întalepciune înălțimii tale. 

_18t5 Martie 11 

a înălțimii tale cătră Dumnezeu smerit rugătoriu 

Veniamin Mitropolit Moldovei 

plecate slugi Costachi Ghica logofat, D. Sturza 

vel vornic, Nec. Hermeziu vel vornie, D. Ralet vel 

vornic, Costandin Balş logofat, A. Sturza logofăt, 

D. Sturza vel logofat, Alex. Sturza vel spatar, 

„Balş vel logofat, L. Balş logofat, Sturza visternie, 

"Nee. Roset vel vornic, Nec.... vel vornic, sau tre- 

cut la condică Voinescul. Pe 

Hhărlie coală mare turcească. Acta Gh. Racoviţă. 

Surete ms, XXĂVI, 146. 
— Spiţa Racoviţască din 1844 mai dă pe lângă Mi- 

hai spatar şi Iancu spatar al treilea frate Costachi Raco- 

viță. Aceştia sînt ficiorii lui Mihai Racoviţă, nepoți lui Mi- 

“hai Vodă Racoviţă, strănepoţi ai lui lon Racoviţă ; (Arh. 

stat. Iaşi, transp. 1349,.No. 648 pg. 211). 

CLXIII N 

1820 Mai 10, fără loc. Ssrisoarea iui Apostu polcovnic cătră 

kk. Safta Racoviţoae pentru oprirea slujbea de la biserica din Şuri- 

neşti şi alte afaceri mărunte. . 

Cu multă plecătune sărut cinstita mâna dumi- 

tale kk. Saită. Inştiintaz dumitale kk. pentru bisă- 

pică fiind că au vinil vikilu protopopii şi au luat 

sfântul antimis, şi arată că nu numai pentru o- 

grădă opreşte biserica, ci pentru catapiteazmă pănă 

când sa pune zugrafîn lucrare nu va slobozi bise- 

„zica, omeni bejânari din cari ai dmnaia ştiinta că 

sau apucat seutelnici alţi nu sau pus la cale, și 

acei care nu sau așăzat cu dmneta au întrat în
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pădure fără ştirea me şi au făcut lamn de vânzare 
şi iam propit ca să nu rădice lemnu, fară ştiinţa 
dumitale, Irimia Petru loan zic că nu sar da seu- 

“telnici nici dacum dumneta sămi faci de şlire săi 
las să încarce pe lemn, au să nui las, trimat pe 
“Poaaăr crășmarul 1044 lei (sic) adică o sută patru- 
zăci si patru lei. Oneşti bănuesc cu ce chip le calcă 
moşiia Valtureştii, dispre pod, ei zic că sor căuta 
acele acte a lor. 1820 Mai 10 

Apostu Polcevnie ea o slugă dumitale 

Hârtie ; acta Gh. Racoviţă. Surete ms. XXVI (51. 
— Biserica din Şurineşti a fost făcută eatră 1820. - Cum biserica nu era încă 7ugrăvită, nici catapiteazma gata protopopia de€Vaslui a oprit siujba luând antemisul. A fost dat aceleiaşi biserici rezidită de Gh. Racoviţă, ca pen- 

tru monumentul rădicat în interiorul bisericii şi pentru 
alte ufaceri de ordini personal să i se ridice antimisul din 
ordinul Episcopului de Huşi, Conon, şi să provoace o în- treagă tulburare, pănă la aceia că s'a putut da voe să se 
oficieze în biserică. 

CLAVI , 
11325 Dec. 18 fără loc. foae de zestre ce Eliza Alcaz dă fetei sale Zmaranda, la căsătoria sa cu Ion Racoviţă. 

Izvod de zestre ce cu ajutorul lui Dumnăzău 
dau iubitei fiicii mele Zmarandii, 1825 Dekem. 18. 

O icoană chipul Maicii Domnului ferecată cu 
arginl spre ajulorul casei. O candilă de argint. 40000 lei adică patru zaci mii lei, însă trei zăci mii lei bani gata şi zăci mii lei în doi senestri, u- nul a dmsale comisului Iordachi Cuza şi unul a dumisali Toader Chiriiae pentru care mă îndatoresc eşind răle eu să aibu a răspunde banii. O parie de moşie Lucenii pe Jijia ce stapânese din dealul Stâncei, şi pân în apa Prutului în tinutul Iaşii, după
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scrisori noi şi vechi. Un loc de han în mahalaoa 

vămii. Zaci suflete de tigani vatrași. Doui şaluri, - 

“Un balon. Doi pârechi cercei, însa o păreche cu di- 

amant şi o pereche cu zmaranduri. Ua fermual cu 

berlanduri. Doi ineli însă unul cu berlanduri, şi u- 

nul de zamfir. Doi tavali de argint. Şasa strachi- 

nuța de argint cu doisprăzăci lingurite argint. Doi 

sprazăci zarfuri de argint cu felegenile lor. Una ibric 

de argint pentru cafe. Doi şfeșnice de argint cu o 

tăvăluia şi cu mucările lor tot de argint. O Hocă 

de dulceţi de argint. Un tuar de baut apă de ar- 

gint. O stropitoare de argint. O afumatoare de ar- 

gint. Doisprăzeace pâharuţă de vuică de argiul. 

O lingură mare de- torba de argint. Doisprăzeace 

părechi cuțite cu lingurele lor tot de argint. doi 

solnite de argint. O zabarniţă de argint. Zaci rân- 

duri strae, însă trei de şal şi şapte de materii. Un 

salop. Un mantel. Doi caţaveici blanile de modă. 

Doi bohăalacuri. Doi rânduri de aşternut. Doi ta- 

câmuri de masă. Doisprăzeace prosoape. Un sipit 

pentru sirae. Un.lighian cu ibric de alamă. Doi- 

“sprezece tingiri. 
Pete A MAC 

Originalul Hărtie coală. Acta Gh. Racova. Surete 

ms. XĂXVI, 14. 

CLAV 

Pără veleat (cătră- 1826). Jalobele lui Iancu Racoviţă contra 

:maştihă-sa Safta Racoviţă, născută Chirica, pentru averea rămasă de 

la tatăl sau Nec. Racoviţă clucerul, mort la 1806. 

A. 

Pre înălțate Doamne, cu laerimi jaluese înăl- 

timii tale că dupa moarte tatănimeu clucer Neculai 

Racovita am rămas noi 5 fraţi insă 3 surori şi 2 

fraţi, din cari născuţi cu cea dintăiu soție a lui 

linca Caracaş trei fete şi eu fratele lor, iar din
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- „N 

ce de al doilea soţie Safta Chirica este un fiu mai 
mic de căt noi pe care acum de doi ani lau Şi că- 
sătorit maştihăme. Doi surori a mele sau mărilat 
traind tatăl nostru după moartea maicii noastre și 
pe urmă una murind au lăsat doi nevrâsnici pănă 
astăzi fără tata şi mamă, şi alt legiuit epilropicese 
ajutor. iar una este în viiaţă văduvă făra rodu, at ireile soru care de catră un moş al uosliru pitar 
Ştefan Caracaş au foslu primită fata de suflet au: 
murit iarăşi nemaăritată „în nevrâsnicie, şi eu mic ca de zece ani toată zestrea maicii noastre acea: 
dintai soţie a tatalui nostru și au averile dimpre- 
ună cum şi clironomia surorii noastre moartă în nevrâsuicie, ce avea de la moșul nostru pitar Ca- lăcaș au rămas în maănule maştihai noastre Safta Chirica, unde şi până acu sta, Fiind dar că eu acum mă aflu în vrâstă de 25 ani, şi nici o ştiintă nu am de aceste averi cât şi ce este, precum nici de să economiseşte spre sporire Şi de nu sau pierdut iarăşi, mă rog înalțimei tale cu sa fiu rânduit la locul cuviineios mai intai să să vadă: câtă iasle zestrea maicii mele, câtă este avere tatanimeu și câtă clironomie surorii mele Şi apoi după pravile încheindusă socoteala maştihai mele de luaturi şi ŞI daturi de la vremile intrării dmsale în toate ave- rile arătate şi văzindusă şi de dornica - sporire să să. facă şi cuviincios impărțala şi pentru părţile ce. UL Să Va veni din toate sa sa rânduiasca epitrop pe cine cu cale să va gasi ŞI mare pomană. a înalțimii tale pre plecat Ion Răcovită fiul Săvârşitului din viața Neculai clucer de aice din Eși. 

„__„ rezumat: Să roagă sa fie rănduiţi la locul cuvi- IUCIOS să să înfătoşeze cu maştihăsa pentru averile arătate şi după diata ce este în mănule  mastihă- sale deosăbindusă Jăluitorului parie după pravile să 1 să dei sau să sa pue supt epitropie. |
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B. 

Pre Inălţate Doamne 

Sânt trecuti 20 ani de când răposatul părin- 

tele mieu clucer Neculai Racoviţă după moarte 

maieai mele Ilinca Caracaş au luat întru al doile 

însoţire pe maștiha me dmneei clucereasa Saita Cui- 

vica, cu care mai făcând un fiu ce este acum că- 

sătorit şi trecând câtăva vreme sau săvârşit din 

viată numitul mieu părinte, lasânduşi diiata pe toată 

ramasa avere ce au avut stătătoare şi mişcătoare; 

şi atât diata precum și averea fără a fi pusă supt 

epitropie au rămas în mănule maştihăi mele de au 

facut ce au voit, apoi la anul 1818 după jalba ce 

am fost dat înaltei stăpâniri, ca să să facă cerce- 

iare şi alegere averii păriateluj mieu şi după pra- 

vila sa fiu împărtăşit, sau făcut anafora care sau 

şi întărit de maria sa domnul Calimah rănduindus 

epitrop pe dmlui vornic Neculai Hrisoveghi i dlui 

pah. Cond. Teriachioglu, şi fară a să face vre o 

mişcare de câtră dlor epitropi întâmplăndusă să- 

vârşirea răposatului boer Hrisoverghi, am rămas 

pepus la nici o cale; acum fiind că mă aflu în 

vrâsta de 25 ani şi nimica nu știu de averea pă- 

rinţască, de au fost în buna păstrate de a nu să 

pierde cevaşi, mă rog înaltimei tale să fie lumi- 

nata poroncă la locul cuviineios ca aducând fală 

pe numita me maștihă mai întaăiu să să îndato- 

veasca a seoale dieta părinielui meu şi a da samă 

pentru toata rămasa avere de a să şti câtă iaste, 

şi apoi după hotarăre pravilelor să să facă şi cu- 

viicioasa împăriala și pentru câtă din avere pă- 

vintelui meu să va veni în partea mea di să vă, 

deusabi anume 'dacă de eatră dreapta giudecală nu 

nu mă voiu socoli vrednic.a mi să da în mână să 

sa rânduiască alt legiuit epitrop ca să o aibă în 

păstrare şi sporire. pănă mă voiu căsători şi atunce:
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“să pot lua în slăpănire cu lesnire dreplul mieu fără 
răşluire. şi mare pomană va fi înăltimei tale, 

la mila îaălţimei tale pre plecat 
Ion fiul săvârşitului din viață Neculai Racoviţă 

clucer de aice. de Eşi 
„să roagă să fie rânduit la locul cuviincios. să 

să întățoșeze cu maştihăsa pentru avere rămasă de 
la tatal jaluitorului. şi după diiata ce iăste în mânamaş- 
lihăi sale deosăbindusă jalvitorului parte după pra- 
vilă să sa dee sau să. pue supt epitropie, 

Hârlie coală. Acta Gh. Racoviţă. Surete ms. XXVI, 155, 137, 
Dia cuprinsul acestor 2 jalebe, alăturate cu celelalte acte aduse mai sus, reiese urinâloaiea spițtă Racoviţască pe 2 generaţii: 

_ 1) Neculaiu Racoviţă medeloicer, căsătorit cu Zma- randa, mort înainte de 1774. Are de cumnat pe Ştefan Ro- set b. v. vist. cu care îşi împarie averile părințrşt. 2) Fii sti: Costachi Racoviţă, Neculai Racoviţă vel clucer mort la 1806 Iunie 9. 
„_8) Fii lui Neculai Racoviţă clucer : din întăia caăsato- He cu Ilinca Caracay: /maranda, 'Tasiica Catinca şi Jo- mică Racoviţă comis; din a dvua căsătorie eu Safta Chi- Tie €lucereasa pe Gheorghe Racoviţă agă. 

Ilinca Caracaş are de soră pe Calinca pitareasă; și “amînduuă erau fetele lui Stefan Caracaş, de la care avem mai multe scrisori în arhiva Racoviţască în afaceri fami- iare, 
Intregim atătările scrisorilor cu privire la cele 2 ge- nerații dc Racoviţeşti, între 1760—1830, cu cele spuse de d. Gheorghe Racoviţă, proprietarul actual al Şorăneştilor, de curând decedat. 

” _lon Racoviţa s'a căsătorit cu Smaranda Alcaz în 1825, după cum arata foaea de zestre din 18 Dec. acel an. Din ateastă căsătorie ay eşii 2 copii Gheorge Racoviţă şi Neculai Racoviţă. DI Gh. Racoviţă e tatăl d-lui Emil Racoviţă savantul, care a făcut explorări Ia polul sud. „___ Calinca Racoviţă s'a căsătorit eu un Cerchez, bunul Ji Th. Gerciiez, pipbrietariul Rişăstilor de Ja Fălciu, iar asica sa căsătorit în abia si ar . 
Peride. de Ie Vaorit asatabia şi are de urmaş pe dr. 

. Gh. Racoviţă, fiul lui Nec. Racoviţă clucer din adoua
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sa căsătorie cu Safta Chirica, a avut o singură fată E.-- 

lenco căsătorită ca bătrânul Coci de la Huşi; din care 
s'au născut 2 copii: Cocri din Işi şi o fata măritată cu 

căp. Crăescu din Tecuci, socrui lui Giurge, care are 4 fete. 

CLĂVI 

1826 Iunie 18 Iaşi. Răvaşul lui Canta log. seris lui Ionică. 
Racoviţă să se prezinte la Curtea domnească pe a; doua zi la ilcea- - 

suri dimineaţa pentru căîtănire. | 

Cu frăţască dragoste, din poronca mării. sale 

lui Voda maâni dimineaţa la 11 ciasuri eşti chemat. 

a veni la curte gospod. să te afli la ceasul hota- 

rât negreşit, al dtale ca un frate. Canta vel postelnic. 
1826 luni 18 

Hartie, fi'ă m'câ. Acta Racoviţă. Surete ms. XĂVI, l54.. 

CLXVII 

1826 luni 21 laşi. Adiverinţă dată de C. Grigoriu med. pre-- 

cum că s'au primit 5U lei la cutia milelor dela Iancu Racoviţă comis, 

50 lei adică cincizăci lei au dat la cutia inile- 

lor d-lui comis Ionică Racoviţă avaetul cutii mile-- 

lor pentru caltanul dsale şi am dat adeverinţa. 
- 1596 luni 21 

Costandin Grigoriu serdar 

Originalul hărlie filă. Acla Gh. Racoviţa. Surele. 

ms. XĂVI, 154. | 

Taxa d 50 lei era pentru carlea de boerie. Iancu 

Racoviţă chemat la palat la 19 lunie, oareie 11 dim. e 

îmbrăcat cu caltan de comis, pentru care lu rânduit să. 

plăteasca cutiei milelor 50 loi. Fratele său Gh. Racoviţă 

îl găsim trecut în lista boerilor căftâniţi de Sandu Sturza 

Veuă, pe ziua de 19 Aug. 1823, că din căminar îl face: 

aga. (Arhiva Genealogică, laşi I, 168).
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CLĂVIII 
1828 Zevruar 15. fără loc. Scrisoarea de aşezare şi de împăr- şală în două între fraţii 'Jon și Gheorghe Racoviţă, atit în moşia Șu- rineşti cât şi în ţigarii. . 

Noi iscăliţii iai &os întru atastă scrisoare de 
veinică impărţală ce cu a noastră bună voință 
şi priimire o am săvârşil adeverim precum ştiut să 
fie că averea de clironomie şi moştenire ce ntau. 
lasat pârintele nostru Nicolae Racoviţă clucer, la 
săvârşirea viejii sale, prin diiata din anii 1807 luni 
9, adică meşiia Şorăneştii din ţinutul Vasluiului și 
toți țiganii rămaşi (afară de aceale ce prin diiata 
sa arată că au dat surorilor noastre) o am împăr- 
tit drept în doaă frățeaşte precum în &os anume 
se arata. 

Moșia -Şorăneşti să fie drept în doaa înpărti- 
toare prin linia despărțitoare, ce să va face de câtră Doiariul hotarnic şi ingineriul ce voi duce la fața locului spre atasta despărţire, volnici fiind atit 
noi cât și urmaşii noştri în veci a stapani şi ași lua dreptele venituri ce sa vor veni în persoana fieştecaruia dintre noi fără nici un amestec unul 
cătră altul. 

Toţi ţiganii drepți rămaşi în partea noastră osăbitele izvoade ce am săvârșit supt a noastre is- călituri, în care anume sant arătati iarăşi cu a noas: iră bună priimire neam învoit ca toti acei ce să află în fiinţa să se faca drept în doaa precum iam împărţit acum, iar pentru acei ce să afla înstreinaţi şi fugiţi gasindusă cheltuiala ce va urma întru dez- batere lor de opotriva sa fie despre amândoi şi iară în doaă să fie împărțitori. 
E Pentru doaă salaşe ţigani anume Andronaechi şi Ion bucătariul cu rodul lor ce. sînt lasati de pă- rintele nostru prin diiala pomenită soţiei sale de al doile Safta remân numai în parte fratelui meu
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“Gheorghie Racoviţă agă, fiind daţi maicii dmisale. 

Vitele ee neau rămas drepte de la părintele . 

nostru; viie albe şi oi iarăşi frăţeaşte şi drept în 

doaă leam împărțit. Dacă din trupul moșiei arătaie 

și tiganii ce să află în fiintă stătători sar intâmpla 

a să răşlui de cinevaşi şi în sfârşit prin hotărârea 

judecatii ar- rămânea împuţinare sau din moşie sau 

din tigani, atunce acea pagubă de o potrivă între 

noi să fie despre amândoaă părţile precum şi do- 

bânda de va [i aseamenea împreună să rămăe îin- 

părțitoare cum şi ori ce altă avere de a răpăosa- 

tului părintelui nostru de să va găsi şi să va scoate 

iarăşi frățeaşte să o împărtim. 

„Şi supt acest ehip priimit şi de bună voe să- 

vârşii alcătuindu-ne cu dreaptă frăţească îimpartală 

și învoire ne mai rămăind de acum înainte între 

noi frații nici o pretenţie, supt nici un feliu de cu- 

vânl am dat unul la mâna altuia aseamene scri- 

soare de împărtală şi învoire fratească care în veci 

atât între noi cât şi între urmaşii noştrii din neam 

în neam nestrămutat să aibă a să păzi cuprinde- 

vile mai sus arătate, şi spr€ sigurauţie cei întocmai 

păziri am iscălit înşine. Rugând şi pe alţii cinstiţi 

martun a adeveri cu a dunulorsale iscălituri spre 

încrediniare şi neclintită strămutare în veci. 
1828 Fevr. 15 

Original hârtie, coală. Acta Gh. Racoviţă. Surete ms. 

XXVI, 163. Fără nici o iscălitură. 

CLXIX 

1328 Fewr. 13. lzvod de împărțala ţiganilor părinţeşti între aga, 

Gh. Racoviţă şi 1. Racoviţă fraţi; ficiori lui Nec. Racoviţă clucer, 

mort în 1806 Iunie 9. 

Tiganii ce după împărtala săvârşită între noi 

sau venit numai în partea mea Gheorghe Racoviţă 

agă.. 1898 Fevr. 15. 

4
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Salașe 1 Suflete 6 Fo“şa herariul, Maărica femeia 
lui cu 4 copii: “Costantin, Ne- 
culai, Iftinia, Simion. 

9
 

» > Toader Tataru, . Vitoria femeia: 
lui cu o nepoată Aniţa, 

» 3, Trohiu sin Luca, Sinica femeia: 
lui cu 2 copii Tanasă, Costandin. 

» 4 5 Tudosa Miniuţa, Ilinca femeia 
cu 3 copii Safta, Maria, lon. 

» 5 2 Vasile vezeteu, Ioana femeia lui. » 6 6 lon scripcariul vaduvoi cu 5 
copii, Gheorghe, Nastasia, Ma- 
ria, Petrea, Neculai. 

» 13 5 Paraschiva vaduva cu patru copii; 
Safta, Aniţa, Maria. Iliana. po 1 Paraschiva gradinăriţa vaduvă 

______ fară copii. 

32 suflete 
3 Ion Bucatar sân Luca, Toader 

Bobonie, lon sin Voci burlaeo. 
35 adica treizaci şi cinci suflete ța- gani robi sau vinit numai în partea mea Gheorghe Racoviţa aga din drepți rubii ce niau lasat păr- tele nostru Neculai Racoviţa la savârşire şi de celi- ronomie după ciata din anii 1806 luni 9, bez acei ce după împartala savârşila acum cu fratemeu loan. Racoviţă au ramas în partea dumisale, precum. a- nume îi arata izvodul ce are dmlui, asamene iscă- lt de amândoi noi fraţii. 

Omginal hârtie coala, ta Gh.R: i .. 
XXVI, 150). Pang ei0a cata Gh Racoviţă. Surete ms 

  

| CLIK 
7161 lunie 10 (1565) lași. Gheorghe Stefan Vodă întăreşte lui Racoviţă Cehan b. v. log. satul Păşcanii pe Cuţitna la Vaslui, ea des- păgubire de pierderile ce i-au adus ca, zestre ginerele său Alexandru păharnicul, după moartea îetei sale. 

Hw Gheorghie Stefan Voevod. . bojiiu  mlstiiu 8spdra zemli Moldavscoi. adeca domniia mia am



=
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dat şi am miluit şi am întărit boiarinului nostru 

credintos. Racoviţă Cehan. ce au fost logofat mare 

cu a lui diriaptă ocină şi schimbaătură şi cumpaăra- 

tură. şi dare. din diriase ce au avut gineresău. A- 

lexandru păharnicul. de la Vasilie Voda. satul Paş- 

canii. ce sintu pre apa Cutitnei. în tinutul Vaslu- 

iului ca loc de prisacă. şi cu vad de mori. şi cu 

fânaţ şi cu pomeate. ce acel sat Paşcanii au fost 

&umătate de sat schimbătură lui Alexaudru păhar- 

nicul. cu Grigorie Cumisul. (sic) iara aceaia Sumaătate 

de sut Gau fost lui cumpaâratură şi dare. de la alţi 

răziaşi. de acole. după aceaia tămplandus svărşenie 

cucoanei acestui boiarin. ce mai sus scriem. care 

au fost dupa Alexandu paharnicul. şi multe odoară 

şi alte lururii scumpe. ce au fostu dat zeastre du- 

mnialui logofatul featii sale. toate sau închis şi au 

perit la mâna lui Alesandru păharnicului. şi nui 

leau mai dat. cum niau adus şi mărturie multi oa- 

meni buni şi boiari din curtia domniei meale. det 

şi domniia mea şi cu tot svatul nostru văzindu alâtă 

seadeare din casa lui. despre (giner)esău'ce mai sus 

scriem. datam şi am întarit boiarinului nostru ce 

mai sus scriem Racoviţa Cehan logofatul. pe acel 

sat ce mai sus scriem Păşeanii cu vad de moară 

şi cu loc de prisăci şi cu pomeale. şi cu. fânaţ, şi 

cu tol vinilul ca săi hiv dumisale diriaptă ocină și 

dare şi miluire şi uric şi întaritura. cu tot venitul. 

neurnil nice odata în veaci. şi altu nime să nu să 

amiastece preste cartea noastră. n tak He BVAcT. 

| pis u lasoh It 7164 msța luni 10 dni 

Saam gspdnz velial - (Lp. ceară) 

lonaşeo Rusul vel logofat iscal 

+ Dumitrașco 

Hartie coală; Acad. Rom. III, 188. Surete ms. XXVI, 191. 

Pecetea poartă inscripția: Iw L'Hoprie Ilezan ROEROAA. EXIL 

Macri renApz Seman MoAaa(tc)k(on). +apăa=—1653. Cap de bou. 

Surete şi Izvoade VIII (Acta Gh. Racoviţă. Vaslui) 15
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CLXXI 
7771 Iunie 74 (1663), fără loc. Soborul mănăstirii Dobrovăţul dă lui Nec. Racoviţă hatman o bucată de loe de pe. Cuţitna lăngă Co- dăeşti, pentru că a făcut o pivniţă, o casă şi a acoperit biserica cea 

mică de la Dobrovăț. 

Copie de pe ce adevărată scrisoare a mănăstirii Dobrovăț. 

Monah Costandin egumen i ermonah Damas- 
chin, ermonah Patraşco Moldovanu, ermouah Ştefan, 
ermonah popa Serafim, ermonah Petronie, ermouah 
i popa Stefan i stariţ Nicodim, i stariţ Sofronie, i 
ves sâbor ot sfitago monastir Dobrovaţ. facem 
şlire cu scrisoare noastră, tăplăndusă dumsale lui 
Neculai Racoviţă hatman aşi face un heleşteu pe 
hotarul satului âmsale Codăeșştii. şi ajunge apoi şi 
pre o bucată de loc din hotarul sfintei -mănăstiri 
&umătate de şăs pi Culitna. în sus şi în hotarul Glo- 
denilor, pentru acel loc a sfintei mănâstiri. Suma- 
tate de şăs de la Codaeşii în sus. nu era Sfintei 
mănăstiri nici de o triabă, că nici era de cosit nici 
de arat, niam rugat noi dumsale sa ne faca la sfânta 
mănăstire o pivniţă de piatra, ŞI să faca şi o casa pre pivniță şi să acopere şi bisărica ce mica și liau facut dimlui aceste toate şi leau gatit. pentru acesta lucru ca să lie admsale acel loc Sumaătate de șas din hotarul sfintei manastiri de unde să împreună cu hotarul Codaăeştilor pre: Cuţitna în sus pâna în hotarul Glodenilor ca sai fie dmsale dreaptă ocină 
ŞI moşie dmsale, şi cuconilor nime din frati noștri călugări cari vor hi pre urma noastră la sfânta mă- năstire sa nu strice a noastra tocmală, pentru căci Diam „rugat noi cu tot săborul să facă dmlui acel lucru la sfânta mănăstire pre mai mare credința și intăritura am pus pecetea sfintei mănăstiri şi noi toți am iscălit şi eu Vasili. Corlat uricariul am seris sa să știe u istinoi (în adevărat) zapis la veleat 1171 luni 14, 

Costandin egumen de Dobrovaţ (.p. măn. Dobrovăț)
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Damasehin ermonah, Stefan ermonah, Sarafim 
ermonah, ermonah Patraşco Cohanovski Moldovan, 
Petronie ermonah, Sofronie ermonah. 

Hărtie coală. Acad. Rom. XVII, 184. Surete ms. XXVI, 179. 
— In urma acestor legături cu mănăstirea Dubrovă- 

țului, s'a încuviinţat a se aduce la Dobrovăț, în mănăsti- 
rea cea mare osemintele Racoviţeştilor, întru cât devenise 
cu Nec. Racoviţă ctitori ajulători mănăstirei. Vechea bise- 
rică a familiei era in salui Fergeşti de la Vaslui, unde Ra. 
covileştii scutesc de dăjdii preuţii slujitori la acea biserică. 
(Melh. U vizita la câteva mănăstiri şi biserici din România, 
N. lorga „loscripţii din bisericile României“ vol. 1). . 

CLAXII 
Fără veleat (câtră 7115) Iunie 3. Zapis de danie prin care Io- 

naşeo Aliuș dărueşte hatm.. Nec. Racuită partea sa din Săpoteni pe 
valea Şerboteştilor. 

Adec eu lonaşco“'Aleuş scriem și mărturisim. 
cu ceşșiu zapis al meu. cum eu de bun voia mea. 
de nime silitu sau asuprit. ce de a mia voe. am 
datu. şi am daruitu. o parte de loc. ce am la satu 
la Săpoliani ce sinlu pe valea Şerboteștilor la ţi- 
nutul Vasluiului. caure parte iaste mie moşie de la 
moşu meu lon tortu. atastă parte ce să va aliagi. 
o am dat și o am dăruit. dumisale Neculai Raco- 
vit hatmanul şi Supăneasai dumsale şi cuconilor 
dumsali ca săi fii dumisaali driapta ocina şi mo- 
şie. şi cându iam daruit dumisali saau tămplat. 
dmlui Ilie Sturzia stolnicul şi Gavriliţ. ce au fost sar- 

dar. şi Toader Vealreş dvornic. şi Francul dvornie 
şi lii Capitaanul. şi Albul Hăncul. şi mulţi boiari. deci 
pebtru credinta am făcutu şi zapis a dumisaali de la 
noi ca săi fie dumisali de credința. să s ştie. luni 3. 
__“az lie Sturza vel stolnic iscaah, lonaşco Aleuş 

(. p.) Veatreş dvornic (|. p.), Frăncul vosnic iscal, az 
Gavril Costachi biv sardar istaal, Ilie capitan (|. p.) 
Albul căpitan (.p-) 
Hârtie coală. Acad. Rom. XVIII, 248. Surete ms. XXVI, !65.
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CLXXIII 
Puiră veleat (cătră 1175). Japis de vinzare prin care Rusul din 

Șurinești vinde hatm. Nec. hacoviţă un loc. de casă 'şi prisacă în 
Glodeni cu 13 taleri. 

Adec eu Rusul ot Şurinești şi cu toti fitorii 
miei. seriem şi mărturisi cu cest zapis al nostru. 
cum noi neam învoit de bună voia noastră. şi am 
văndut dumisali Neculai kacoviţ hatman. un loc de 
cas den vatra satului den Glodeani. și un loc de 
prisac. den pădure ce iaste a voastră dreaplă o- 
cină şi moşie. şi o am văndulo dreptu triisprezeace 
taleri. denainte a mulţi oameni. buni. anume pre- 
utul Cristea ot Codăeşti şi denaintea lui Farcaș. 

ce au fost stolnic. şi a lui Iordachi ot Codaăeşti şi 
a “lui Gligorie 'Tufeş ol. Dâncești. şi a lui Itlinie ot 
Mirceşti. şi a lui Vasilie Clapa ottam şi denaiute a 
mulţi oameni buni. şi am scris eu Margine şi pe 
mai mare credința neam pus peceţile. şi deagetele 
să s ştie. 

+ Rusul, ț lordachi,  Gligorie, + Iftime, Vasile, 
az bop Crăste. 

Hărtie coală. Acad. Rom. XUI, 249; Surete ms. XxvI, 166. 

CLXXIV 
Fără veleat (cătră 7190) Noem. 5. laşi. Scrisoarea a 3 chi- 

zăși pentru Gligorcea din Obărşia, vecinul lui N. Racoviţă logofătul. 

N 

Adecă eu popa Andronie de Obarşie. şi Pavaăl 
de Berhueşti şi Scridou de Budeşti scriem şi maâr- 
turisim cu tasta. scrisoare a noastră. cum sintem 
chiziaşi de un vecin a dumisale a logofatului Ra- 
coviță anume Gligorcea de Obarşie cum să slujască 
cu alți de acolea” din sat. cu alți vecini. şi să 
naibă a wai îmbla în păra cu dumlui cu logofătul. 
peutru vecinătate Şi niam pus şi peceţile sa s ştie. 

u las Noem. 5 
“Hârtie filă; Acad. Rom, LXXU, 96; Surete ms. XXVI, 169.
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 CLĂXĂV 

7494 Gihenar 20 (1686) fără loc... Zapis de danie prin care ne- 

potii lui Deli Gheorghi dăruesc lui Ion Racoviţă vel vornie de ţara 

-de jos un vad de moară la tărgul Tecuciu pe apa Bărladului. 

Adecă eu Anila ci au fosiu a Dimei. fata Ru- 

sandei. nepoata lui Deli Gheorghi. cu fitorii mei. 

cu Aflodor şi cu Todosie și lonaşco şi Sirghie. scri- 

em și mărturisescu cu cestu. adevărat zapis al nos- 

tru. cum eu mam vorovit cu fe&ori mei ce mai sus 

scriem, şi am dat şi am daruit. dumisali lon Râco- 

vit marele vornic de tara de sus, toata partea 

noastră dintru vad de moar(ă) ce avem pre apa 

Barladului la tărgul Tecut. cara vad avem noi de 

la strămoșul nostru da la Dali Ghiorghi. şi atastă 

parla da vad de moar &a mai sus seriem am dat 

dumsale de la noi să fie danie dumsale şi cuconi- 

lor dumsale și napotilor dumsali în veci, şi dumia- 

lui pre acestu zapis al nostru. săşi facă şi driasu 

domnescu. şi pentru mai mare credinta niam pus 

patatile și degitale ca să fie dumisale de credinţă 

si acesta zapis sau făcul denainle dumsale Văr- 

lan Rusul biv logofăt. şi Ion bis parcalabu şi Du- 

mitraşeo Gutul biv părcălab. şi Vasilie Tirul şi Vla- 

sie vornicul din Umbrareşti și au şi așcălit. 

lt 7194 Ghen. 20 

i Aniţa, T Aftodor, “"Todosie, ț lonaşco, + Sirghi, 

az Ion biv parcalab iscal, az Vlasie Stirbăţ iscal, 

az Varlan Rusul biv logofăt iseal, Dumitrașco Gu- 

tul biv parealab iseal (. p. Asmnrpamke Tusa), Va- 

silie Ţirul (. p.) 

__ Original hărtie, coală. Acad. Rom. LXXII, 92. Surete 

ms. XXVI, 170.



— 230 — 

CLXXVI 
7496 April 4 (1688) Jără loc. Ion Racoviţă paharnie 3l doilea cumpără cu 12 lei părţile nepoților Peicului din Dănceşti pentru că i-a scos de la o nevoe. 

Adică noi Tânasai şi Apostol nepoţii Peicului ot Dănceşti. scriem şi mărturisăm. cu acestu adevărat zapis al nostru. precum am căzut și noi la o nevoi şi ne avându noi nici o nădejde. nici de o parte. căzutam cu rugăminte la dumnialui Ion Răcoviţ pa- harnicul al doilea. Şi dumnialui sau milostivit Şi niau dat doisprăzeci lei bătuţi de niau scos dintracia ne- voi. deci noi. pentru aceşti bani ce niau dat du- mnialui datam dumsale loata parte noastră. cât să va alegi. din sat din Dănceşti. cu vatră de saat. cu vad de moar. cu țărini. cu fănat cu pomeţ. cu loc. de prisaac. şi cu tot vinitul acelui loc ce va hi. însă de nu să va agunge locul din Danceşti pre aceşti bani ce niau dat dumnealui. să aiba voe a plini cu alte moşii ce avem aiurilea. ŞI noi am în- trebat și pre alţi răzăşi ai noștri. şi nima nu sau apucat. să. dea acești bani. sa ne de la nevoia Doastră. iar dumealui niau dat aceşti bani deplin. câți scriu mai sus. deci de acmu sa hii dumisale driaptă ocină Şi moşie în veci neclatila. şi de prk acestu zapis al nostru ca sa aibă dumnelui aş faci y Şi dires domnescu. şi la atasta tocmal a noastră 

muelui Vasilie au fost comis. şi dumnealui Ştefan Milescul postelnic Și Mărdari &au fost părcălab. şi Popa Tofan ot Codaăești. și Stratulat postelnic. Za- hariia curtean de cămar ot Mircești si Toader Fri- mul ot Dănceşti Şi pentru crediuta niam pus pece- țile şi dumnialor aceşti boiari şi oameni buni carii sau prilejit cu toţii au isealit zapisul ca s fie dum-
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sale de mare cr'kdință şi eu Andronic s(i)n pop Crăsteu: 
ot Codaeşti am scris. 

lt 1196 ap. 4. 

* * az Ştefan postelnic iseal, az Mihaluche Ră-. 
covit flori comis iscal. 

Hărtis coală. Acad. Rom. XLV, 70. Surete ms. XXĂVI, 211.. 

CLXXVIL 

1203 April 14 (1695) fără loc. Zapis de vânzare prin care: 
Gheorghe ficiorul lui Apostol Cehar. vinde lui Gh. Grecu, calâraş de: 
Tarigrad părţile sale din Petrești, pe Stemnic cu $3 lei. Se dau hotarăle. 

Adecă eu Gheorghie fetorul lui Apostul Cehan 
înpreună cu fecorii mei anume Vasile şi lon seriem 
şi maărturisim cu acest adevărat al nostru zapis la 
mâna dumisale Gheorghie Grec călăraş de Tarigrad 
că de nimene săliți nici asupriti. ce de a noastră 
bună voe am văndut drepte a noastre părţi de o- 
cină şi moşie ce avem la tinutul Vasluiului pe apa 
Stemnicului din sat din Cocoşire ce se chema a- 
cum Ketreşte. din &umătate de sal din parte de 
susu. a treia parte. ce o am cumpărătură di tată- 
meu Apostul Cehan ce au avuto cumpărătură dela 
Burgheiea cu fraţii sei Sămion şi Drăguţa fetorii 
lui Gheorghe din Vilcoviceşti și sămintia lor Bilava 
cu surorile sale Mărina şi Chirvăsiia nepoți Praji 
şi Bălaşco cu surusa Mâriia fetori Părpale nepoți 
Praji toti nepoți Sore şi Magdalinii strenepoti lui 
Stan şi Oani Petrescului. Osabit am mai vândut 
tatu dumisali Gheorghe Grecu câlăraș de Țarigrad 
totu din parte de susu din Petrești dina trie parte 
%umaătate, care şi aasta iarăşi o am cumpărătură 
de latameu ce au cumpărato de la Andoni şi cu 
nepoţii săi de la Vasile şi cu fratii săi şi de la 
Toader 'cu Apostul fe&orii lui Ion toți nepoţii lui Va- 

-
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sile strănepoţi lui Stan şi Oanei Petrescului. tijam 
mai văndut totu dumisale Gheorghe Grecu călaraș 
de Tarigrad. totu din parte de susu din Petrești. 
din a treia parte iarăşi Sumătate ce o am cumpă- 
rătură tot de tatămeu Apostul Cehan ce au avulo 
şi tatămeu cumpărălură de la Vasile Odarne feto- 
rul lui Gheorghe şi nepoţii săi stranepoti lui Stan 
şi Oanei Petrescului. dece aceste parți de mai sus 
numite lem văndut dumisale slugii mării sale lui 
Gheorghe Grec călaraş de Țarigrad cu toemala. 
optuzăci trei lei şi luundu plata deplin în manule 
mele, care părți de moşie de: mai susu arătate. lem 
vândut dumisale cu ispisocu de întaritura de la 
Mariia sa llieş Alesandru Vodă din leat. 7175 Iunie 
12 care parți de moşie santu hotarâte şi stălpite 
şi din susu îşi dau coste cu moşiia Radueştii, iar 
pin din &os merge hotaru pe de la deal de taântăna 
şi pe de la del de casa lui Sărghii şi ia drum la 

“del pe din susu de clinii dispre apus. iar . dispre 
răsărit la mijlocul şăsului este hotarul la capul po- 
dului lui Motaş au fost hotar Şi merge pără în zare 
delului despre Balteni, în capu 'râdiului; dece a- 
ceste părți lem văndut dumisale Gheorghe Grec că; 
laraş de Țarigrad ca sa le stapănească cu bună 
pace în veci neclintit şi neruşeit din cămpu din 
pădure cu locuri de prisaca. cu vad de moară cu 
livezi și cu totu venitu din totu locul după cuprin- 
dere uricului ce am dat dumisale şi nimene din fe- 
corii mei sau din alți să nu aibă amestec la adastă 
vânzare fiindu cu primire me şi Gumbelui” să aiba 
aş face dresure domneşti după acestu zapis şi cându am făcut atastă tocmala sau părlejit (sic) mulţi oameni buni cari vazăndu plata deplin în maănule . mele sau iscălit şi pentru mai adevarat credinta 
nem iscălit și noi. | 

N Ap. 14 let -1203 
Gheorghe Cehan iscal, Vasale săn Gheorghe



pa
za
 

m
a
r
a
 
p
r
e
 

  

  

— 233 — 

Cehan, [on săn Gheorghe Cehan, + Vasile Huşan 

martur, 3 Parvul calaraş de Țarigrad mâstur, ȚStatii 

călaraş,  Andrunachi, i Hariton, + Stratul, 7 Apos- 

tol Vrabie, f Apostul Hulpe. IE 

Hârtie ; acta Gh. Racoviţă. Surete ms. XXVI 148. 

CLXXVIUI 

7106 April 10 (1598) Suceava. Fremia Moghilă Vodă dă şi în- 

tărește lui Cehan şi rudelor sale stăpănirea pe satele Comăneşti pe 

Lăpuşniţa, Striza la Onceoae, Bosănceni la Sarata şi seliştele din gura 

Cogălnicului, şi Slobozia lui Gureş, uricile vechi fiind putrezite în pă- 

mânt. | : 

 (M)acrite sie mt Fl Gpiasia AĂgruaa BoEROAA, PEnApA | 

3EMAu MWAAdBcKoH. 3NAMSHHTO UHHHM CEHA AHCTOA HAUHA 

RECEA K'TO HA HEM EA3PHT, HAN UTSun 6PO ScaniuiiT, W% npiu- 

ALI k pa, Ham. n npEa, Scumn | HARA  AWVAAARCGHA 

BOAEpH BeatkHa Hi Maat. caSra naui Vega &z'rar. Hi CECTpH 

ere MSua n Mzraăaună, n că nasiennun uk Epemia n Xopia 

u ccempa AX Sluita i naemenut HK Boa n BpaP tre Duyaiia. 

n maxome Hecndop nacmenut up | hocanut. Hi. BpaT sro 

Aapam Scu wuStoRe MzpSuluu Hi TAROXE DAEMENUROBE uk To- 

ascita n cecmpu en Hacra n Auremira. ui SInSuta. n Mapiuka 

AZIRHOH ACIN. 5 THX ÎN ACAEHHKOBE Hy Opaunau H cteTrpn £ro 

SIuncia n Maputia Sen wuSkone | fu. A THK HAEMEHHKORE Hy 

dusa un ceerpa ei Spania. ni MSuia. ni AMapinka.  Azipniph 

pn. H NAEMEHHKORE Hy Aparană. Hi BpATH îrc iîrapa n Xp4- 

az$. nu crerpu Hy Goga n fInucia. n iMapiua Kopnoar Scu w. 

uSone AÎuKH ca BEMKoID MaAoBS | Hi CZ BEAKOI MApTEpiE. pr- 

kSun. spe Spuue XE HMaAn BABA HX MapSua. n: cecrpu e 

Maga n Muta. Aziu Lposunu. guSkone Romană Mapyeaara, 34 

ARARHNS H 3a NOTRPAXAENHIH. WT IAA BOEBOAA. Hi WT CTaparo 

Ilerpa Boeoaa na ceao Fomzneru. 9 ScT| AanSmunuuu. cz
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MECTO Sa cra. n 34 Manu 8 AzuSuina. 4 Ha noa ceas Hank 
Grgusa. răe ck umenSer 5 G)nuoac. Îi HA NoAGBHNA WT TOroe 
cena. exe ku wkpomk sa KSnacie. Misu n ceerpi cu Aha- 
PSWUH 34 CTO H AkAAteAT 344ru | rârâpekuy. u wT Hergurunu 
Aziua Acuku wHiSka Komana. Mapunaară. WT SpHk 84 KSneHo 
EXE HAGA. WT cTapare GTebana ECEROAA. H HA HMH CEA HA 
Gxpara nanmk BScznhuanin non &paka. 8 &ropaa ASanna. 
PAcE ck HMenSsr &pannua | IenepurSaSn. ui Ha noAcRHHa CEAHiIE 
ee cer o Sem Horzannuea. PAE BHA Hachaie Earamană. n 
HHiUăă ceai. rac Bia Toaatp GOaors,. TAE BHA CZTROpHA L'S- 
peiu cesk Gacgosic ca MkeTo sa Crag. n Să MAHHH,. 'PHu &4ACH 
EBiihepeuenie H Spuue | ckasnanck n NOCUHAu $ 36. makOMEH 
CAMH H că Bic caR'kr TENAEAH BHAEXOM. Hf. cRAMEHH. H nor- 
HHAH. "TBEMO NEUATU HM ukan GHAH B0cTaaH, TOrAA ErAa at: 
HECĂ BXSABHTAZ XA. ca RACE CHAO cRocu. HâA, BEMAH MWA- 
AăBCROH n XoTrkuie | noeraguri naui$ $ semau AWAA dRCKOR, 
TOTAA trA4 npinAorom. PCHAEMH ca H3ROAcHIEM EXIM n C& 
kp'&necTria Kpaak aaAntaHekaro. u WEPAHHXOM SEAMA H H3BAAH- 
XA EH WT "ToH HEROAH. n WT "Toro NOpaăoipenia. "POPA trad. 
EHA Kânuanpa | $ I[Suopa. n ErAack BRZ3EpATHA. n Xa wT 
HSuopa. une ani EHAkBUIE CHUEBA AASEa n 'TOAHROS cea k- 
PEACTEO H Spuue ckâweiu n norHuru REpORakomM. ui 'TakOKe 
AdACĂoM, H Skp&nuyom cum. Riiinucatu cnSram nauluăt Ue- 
Xans |] BATA, H kzcka TAFMENHKOM £ro. BhIUIEDEUEHHM H Rhi- 
MEHCAHHN EZCHX BHuiepeuieniu ceaun Hanavk Romaneniu na Aa- 
nSuiinua, că ME&CTo sa erat n Sa MAHNH. $ AznSuna, n cea 
AS Grpusa. n Ac GOnuoas. n cEAo Ha Gzpark nanmk Hocan- 
uatin | noenui pana. $ &Topa Acana. rac ck HALNSET KpRHHUA 
IlenepurSASu. H noac&nna CEAMHUIE EXE cc oy Ser KorzaNnuta, 
rAE Sha Bachaie Raramans, n HHilaa ceanie rac Ha ToaAtp 
BASS. n CAE BHa Sunnna TSpeu ces câoBosie | ca Avkero aa CPaR H 34 MANHuH. “To BBCEBBIUIENHCAHOE.  RAkO Ad ECT HA. H
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WT bac SpHk. H WTPHHHH. că E&ckm AOXOAOM. HAM n Akruw 

Hk. H wnSaarom H npkwnSuarom. H npamSpăroa. n Bzcemă. 

POAS HK. kre CE HM H3BEper HAHBAHXHH | HENOpSUIEHO  HHKO- 

ARE Ha BERU. 4 Fo'Tap THM  ghiuuenp'EApeueHUM  ceA4M, H cE- 

AIA, Aa ECT, WT7 ScHy Crop. Nocrapom8 yotapS nokSAa 

H8 REKA WXHRăAH. A HA To ECT B'EpA Hauuiro TCAZA KRILUNH- 

casare. Mal | Hw Epeaia Alornaa BRoegoAa n nphezsabeae- 

Haro ca reatamu KocranTunu BOEBOAi. H Kkpa Bachy Boakp 

Hâtmuy. &'kpa nana Ypkke BeAnkiu AROpHuk  Acantu 3EMAu, 

kEpa nana Fanropua Reaukiu AROBHUK propun aemau | R'kpa 

mâna Lewprie upzkaaata Xornnekoro. R'kpa nana BacHate H 

&Epa nana ASmuTrps Kupuua. napraaazote Hemeuckon. &'kpa 

Hahă Aparana Woanana. n Bkpa nana Toaarp nzpaaagoge Po- 

Manckiu. Rkpa nana | Gumuwn Lerman, n UpzRaa4 GSuakckiu. 

&kpa nana AparanS nocreanuka. B'kpa nana Bocuwk enaragk. 

&kpa nana Gumnwu Grponuu aucrapuuka. BEpa nana Epahoc- 

Ka WauiHuKA. Rkpa nana Lanropie eroannka. | Bkpa nana Rapa: 

HMau$ Komuca,. H Bkpa BZCEX BOAkp Haliny BEAHKUL n Mahuy.. 

A DO RAUIHM WKHBOTĂ. KTO EZALT renaph WT AkTiu HaLuHy, 

HA AVP HANIEPO POAA. HAH MAK Roro E2 H3EEPET FENApBEM EHTII.. 

Hameu | aeman  Awvaaakerku. "Por GH HM HENOpSNIHA Hatuero- 

Adânie. H NOTEPBXAEHIE daci HM Aaa n Skpknna. n0uTo cr: 

HM IIpăâkăă WTHUNS. n AEAHUNS. a Ha Boamin kpkuocr n N9T- 

EPZXAEHIE. EZCE EHIUUNHCAHHO | BEAEAH ccMH. HausMS E'EpHOMS 

H DouereHoMS Boakpnn$. nauS Grponu BEankoM3 aoroers nn-- 

CATH H Hau$ neuar. 34aBk34Tu. EaxceMS HCTUHOMS AncTă Ha-: 

WWEM$S. nncaa Hukoap. S GSuaak | Baro 358 anpua î Anu. 

Iw Epemia BOEROAA | 

Heaa Grponu awrăr 

Din mila lui Dumnezeu Noi lo Eremia Moghila. 
Voevod, domn ţării Moldaviei, înștiintare facem cu
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această carte a noastră tuturor cui pre dinsa vor 
căuta sau cetindu-li-se o vor auzi, adică au venit 
înaintea noastră şi înaintea tuturor alor noştri mol: 
doveneşti boiari a mari și a mici sluga noastră 
“Cehan vătah şi surorile lui Muşa şi Maăgdălina şi. 
cu seminţeniile lor Eremia şi Horija și sora lor Ana, 
şi semințtenia lor Cozma şi fratele sau Mihăilă ; și 
iarăși Nechifor seminţenia lor şi Bosanciu şi frate- 
său Avraam. toți nepoți Maruşcai; şi iaraşi semin- 
țeniile lor Todosiica şi surorile ei Nastea şi Ante- 
mia: şi Anușea și Măriica fetele Dochiei; şi iarăşi 
seminteniile lor Frăţian și surorile lui Anisia şi 
Marina, toţi nepoţii Albei; şi iaraşi semwminteniile 
lor Anuşca și surorile ei Armanca și Muşa şi Ma- 
riica featele Cernei; şi semiaţeniile lor Drăgan şi 
frate său Zbiiaria și Hârlău și surorile lor Sora şi 
Anisiia şi Maăriia Cornoae toţi nepoți Micâi, cu 
mare jalobă și cu mare mărturie zicându, cum uri- 

„cele ce li-a avut baba lor Maăruşca şi surorile ei 
Alba şi Mica, fetele Groazei, nepoatele lui. Co- 
man Margilat de moşie şi de întaritură de la Iliiaş 
Voevod şi de la bhătrinul Petru Voevod, pe satul 
Comăneşti în gura Lăpușniţei cu loe de heleșteu și 
de mori în. Lăpuşna, și pe jumatate sat ânume 
Striza, care se numeşte la Ontoae, şi pe jumatate 
din acelaşi sat, care a fost în deusebi de cumpă- 
răturăa Albei și surorii sale Maruşcâi, drept o. sută 
şi două zeci zloți bani tatărăşti de la Negrita, fata 
Do&cai nepoate lui Coman Mărgilat, din uric de 
cumpărătură ce Va avut de la bătrinul Stefan Vo- 
evoi, şi pe alle sate la Sărata anume Bosancenii, 
„mai Sus de Furea, în a doua vale, unde s-= cheamă 
fântâna Peperigului, şi .pe altă jumatate selişte, care 
este în gura Cogalnicelului, unde -a fost Vasilie 

- Vatamanul, şi alta seliște unde a fost Toader Olo- 
_gul, unde a fost facut Gureş singur slobozie, cu 
“loc de heleşteu şi de mori; acele toate mai sus
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zise urice s'au stricat şi putrezit în pămănt precum 

şi însumi și cu tot sfatul domniei meale le-ani vă- 

zut stricate şi putredite, numai pecețile lor, întregi 

le-au fost rămas; atunci când sa fost sculat Ha- 

nul cu toată pulearea sa asupra țării Moldovei, şi. 

vrul-a sa pună paşă în țara Moldovei ; atunci când 

am venit domnia mea cu vrerea lui Dumnezeu şi 

„cu puterea - Craiului Lehisi, şi apărat-am tara 

şi o am scosu:0 pre dinsa din cea nevoe şi din 

cea robie; atunci când a fost cancelarul la Tutora 

şi când s'a fost intors și Hanul de la Tutora. 

Deci noi vazănd asemenea jaloba şi atâta mărturie 

si urice stricate şi putredite 'crezut-am şi astfel 

datam şi am întărit cestor de mai sus scrise slugi. 

ale noaste lui Cehan vătah şi tuturor seminţenii- 

lor sale, mai sus zise şi mai sus scrise loate cele: 

de mai sus scrise sate anume Comaneştii pe Lă- 

puşnita “cu loc de beleşteu şi de mori în Lăpuşna; 

şi satul la Striza și la Ontoae, şi satul la Sărata 

anume  Bosâncenii, mai sus de Furca şi a doua 

vale, unde se numeşte fănlâna Pipirigului, şi jumă- 

tate selişte, care este în gura Cogalnicelului, unde 

u fost Vasilie vatsmau şi altă selişte unde a iost 

Toader Ulogul, şi unde u facut Gureş singur slo- 

bozie cu loc de heleştea şi de mori; acele toate 

mai sus serise sa le fie lor şi de la noi uric Şi 

ocini cu toate veniturile, lor şi copiilor lor şi ne- 

poților şi stranepoţilor şi răstrănepoților şi la tot 

neamul lor, ce li se va alege mai de aproape ne- 

vușeit nici odânăoară în veci. lar hotarul celor de 

mai sus zise sale şi selişti să le fie despre toate: 

partile pe vechiul hotar pe unde din veac iu îmblat. 

lar spre aceasta este credinta domniei noastre mai 

sus scrise Noi lo Eremia Moghilă Voevod, şi a prea 

iubit fiului domniei mele Costantio Voevod, şi cre- 

dința tuturor: boerilor noştri; credinta dumisale U- 

reache mare vornic al tării de Jos, credinţa dumi-
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sale Gligorcea mare vornie al ţării de sus, credinta 
dumisale Gheorghie parcalab de Hotin, erediuta 
dumisale Vasile și credinţa dumisale Dumitru Chirila 
părcalabi de Neamţ, credinţa dumisale Dragan Ciolpan 
şi credinţa dumisale Toader parealabi de Roman ; 
credinţa dumisale Simion Ghetman şi parcalab Su- 
cevei, credinţa dumisale Dragan postelnic, credința 
dumisale Bosioc spatar, credinţa dumisale Simion 
Stroici visternie, credința dumisale Barnovschi pa: 
harnic, credinţa dumsale Gligorie stolnie, credinta 
dumisale Caraiman “comis, şi credinţa tuturor boe- 
rilor noştri a mari şi a mici. lar după a noastră 
viață, cine va fi domn din copii noştri sau din al 

„Nostru niam, sau pe ori care Dumnezeu îl va alege 
să fie domn țarii noastre a Moldaviei, acela să nu 
strice a noastră daanie și întăritură, ce le-am dat 
Şi le-am întărit, caci ea iaste lor direapta ocină şi 
moșie. lar spre mai mare tărie și pulere a tot ce Sa scris mai sus poruncit-am la al vostru credin- 
cios şi cinstit boiarin pan Stroici vel logofat sa 
scrie şi aceasta pecete să lege cătra aceasta ade- Vărată carte a noastră. A scris Nicoar în Suceava 
la anul 7106 April 10 zile. 

lo Eremia Voevod 

Stroici vel logofat a isealit 

„Acad. Rom. peceţi 59. cu o traducere facu'a d» pol- covnicul Paval Debrici ot Mitropolie, în 1798 Avgust 13. 

Avraam frați; toţi aceşti 11 veri piimari, erau nepoți 
Todosiica, Nastea, Antemie, Anuşea şi Marica surori, fetele Dochiei ;—Frăţian, Aonisia, Marina surori; toti aceşti 8 veri primari erau nepoli Albei. | ” — Anuşsa, Armanea, Muşs, Mariiea, surori, fetele “Cernei ; Drăgan, Zberea, Hârlău, Sora, Anisia și Mariica Cornoae fraţi ; toţi aceşti 10 veri pimari erau nepoți
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Micăi. In lotal trăiau în 1598 un număr de 29 veri pi- 
mari şi de al doilea grad scoboritori din cele 3 surori, 
Maruşca, Alba şi Mica, fetele Groazei, nepoatele lui Coman 
Mărgilat. Acest Coman şi-a făcut aşezare în gura Lăpuş- 
niţei încă de pe vremea lui Iliaș Vodă (1434), şi a dat 
naştere la satul Comăneşti, care îşi avea fiinţă în 1598, 
când trăiau în sat 9 armaşi din el. Cehan vatahul întră şi 
el stăpăn în Comăneşti cu o parte din fraţii şi surorile 
sale după urmaşii direcţi din Coman Maâărgilat. 

Stăpinirea lor în Comăneşti a urmat astfel: Străbunul 
Mârgilat Coman a stăpânit iotre 1400-— 1450: cele 3 fete 
ale lui Grozea: Marușca, Alba şi Mica stăpânesc între 
1500—1550. Dochia, Cerne şi fraţii lor stăpânese cătră 
1580, iar cei 29 de veri primari capătă o întărire de pro- 
prietate în Comăneşti cătră 1598. În limp dar de 200 ani 
stăpânirea a trecut neîntrerupt în mâna a 5 generaţii de 
Cumani, Horja şi Cehan, luănd numele cele mai cunoscute. 

Cunoscând acum seminţeniile lui Cehan vătavul, ve- 
dem că fraţii şi surorile lui erau aceştia, întregiți cu uricul 
da! de acelasi divan după 5 zile: Celan vătah, Toma, 
Nechifor, Măgdalinu şi Muşa. Toţi aceştia erau ficiorii La- 
zei. In Comâneşti Cehan vătah se leagă cu Coman Mărgi- 
lat prin Grozea, Maruşea şi Lazea; !'n Bosânceni Cehan 
vatah se leagă cu Stan Horja prin Horja, Slan Horja, alt 
Horjea. şi Lazea. 

Cehan îşi avea parte mai mare în o jumătate de sat 
din Striza, zisă la Oncioae, pentru că Măruşea şi Alba au 
cumpărat cu 120 zloți tătărăşti partea Negritei, fata Do- 
cicâi, nepoata lui Cowan Mărgilat, încă de sub Siefân cel 
Mare, aşa că numele Negritei şi ai urmaşilor ei nici nu 
mai sint pomeniţi în uricul de faţă, ne mai având legă- 
turi -cu pămîntul. 

— Săditori de ocini în Gura Cogălnicelului n'a fost 
numai Coman Margilat, ci găsim pormeniţi încă alți trei, 
Vasilie Vatămanul, Toader Ologul ; şi Gureş, rare-şi face 
slobozie. In urici:e Moldoveneşti din secl. al XV-a găsim 
foarte des pomeniţi asemenea primi sădituri de ocini, 
ca Juzi, Vătămani, din cari unii îşi leagă numele de aşe- 
Zările lor, alţii însă nu. 

— Uricul nostru pomeneşte de o pagină istorică le- 
gală de ascunderea în pămînt a uricilor de la Iliaș (1434) 
Şi putrezirea Jor. Asupra acelor vremuri de răzmeriţă vor- 
bește pe larg Miron Costin, izvor bogat de ştiri despre 
domnia Movileştilor.
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«lară văzind împărăţia Turcului că Leşii cuprind ţara 
Moldovei, au oriodui: pre Kazi Gherei Sultan, Hanul tătă- 
răsc cu 2000 eniceri si 60000 oaste ce avea tătărască cu 

“Auiuri şi steaguri de Moldova să aşeze pe cine va socoti 
el la domnie, să fie din parlea. împărăției» (Let. Cogal- 
niceanu 12, 250)... | 

Aceste zise ale cronicarului Costin le adevereşte în- 
suşi domnul Eremia Movilă Vodă în 1598-—doi ani după 
petrecerea lor—când zice.: <Atunci cănd s'a fost sculat 
Hanul cu toată puterea sa asupra țarii Moldovei şi vruta 
să pue paşă în ţara Moldovei> ('rorAa ceraa BRuleca RB3A- 
BHPAR XA CA BZCEI CHAO CROFH. HAA, BEM MWAĂ, ARcKoI9>) 

Pentru Cronicar, după 80 de ani de intervali s'a 
povestit că Hanul avea împuternicire să aşeze pe cine va 
socoti el-la domnie. Vodă Eremia Movilă e mai precis, 
după 2 ani de la lupta ca a voit să pue paşă în: țara 
“Moldovei „nseraauTru naui$.“ „Cu toata puterea saca B&- 

„Cele cna0i cRsul“ erau 60000 oaste tătarască cu 3000 eniceri. 
: — Craiul Ladianului e regele Poloniei, iar cancelarul 
_„Kânuaupa“ e Zamoischi hatmanul, care a dat lupta cu 
Hanul la 11 Oet. 7104 (1595) la Ţuţora «8 Iăiopa“. Mer: 
sul bătăliei, tactica Leşilor, băştile cu pământ pentru lu- 
nuri, atacurile le povesteşte pe larg cronicarul Costin. Lă 
acest războiu face aluzie Vodă când zice în uric: „atunci 
când am venit domnia mea cu vrerea lui Dumnezeu şi cu 
puterea Regelui Poloniei, şi am apărat ţara şi o am sco- 
su-o pe dinsa.din cea nevoe şi din cea robie; atunci cînd 
a fost Caneelarul la Ţuţora şi când sa intors și Hanul 
din "Țuţora.“ ” 

Cronicarul ne dă si punctele tractatului de pace îu- 
cheiat, intre Polonia şi Turcia: «leremia Vodă să hie domn 
în ţară, birnic împărăției din an în an după obiceiu ; iară 
Hanului să-i dea din an în an daruri și miere şi 7 sate 
—satele Hăneşti—să bhii de câşlele Hanului în Bugeac;— Hanul <ă .scoată de li Impăraţie uric de domnie ne- schimbată în zilele lui (berat), şi să iasă Hanul din pă- mântul Moldovei pănă a 4-a zi.» (Cogălniceanu Let. 12, 251). 
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| CLXXIX | 
7106 April 15 (1598) Suceava. Eremia Movilă dă și întăreşte 

lui Cehan vatah şi fraţilor săi stăpânirea în satele Bosănceni din Chl- 
gheci şi Horjeşti din ţinutul Lăpuşnei, după diresâle vechi ale strămo- 
şilor lor, 

(AM)acriero Baie ani Hw Epeaia Mornaa ROEROAA, renApa 

BEMAH AWAAABCKOH: SHAMEHHTO UHNHAL CEHA AHCTOAM HAULIHAI, 

“azeka KPO HAHEM BZ3pHT7. Hah urBun cro Scaniur. wW% npiu= 

Acu npEa nau. |n npăa, Sen. HAuiHAMH AWAAaBekHatu 

BOAkpH.  BEMKHAMH -H MaaiMH. CASra tarie. VEgaHS RATAK. H 

EpaT er9 Toma. H cecepa uk dzrazaniia. cae Aasu n că ar 

MenukV HX Lposag. n Bpar cro flapaa. n cecpa n% | llerpurra. 

cnene Hocanur. n "ru naemenuku Bpzuri cun Iwu LoTKX. 

ca EEAHROIO  AaAc86, n ez EEAHROW Maprăgie. pekSuu. ax Spuk. 

WE UManH. poAh Tea ny flaat n Hocanun. Hu Îwn LOTRă. 34 

nSnez wP Gredana ROtROAA. Hâ ceas hacănuani S Roaccr. 

Knrkucekon oș Ser Rzuxzuntoaa. Ha Capara. eX BHA HAM RS- 

NEKUO WT Iposk Bă -CPO H' NETALCAT. BAATH TĂTApeRHy.  WP 

HCHpURHAIE 84 Adanie, | WWE WH  HAAA WT CTAparo Crekana 

ROEROAÎ. 4 TOP Spuk Bhinepeucuin ckasuack ui noruna. Ş BEM 

ARSE HN cama n ca Bic CART TCARAMH. RHA/EXOM. £ro ckasen 

u noriuen. PORAA EA BBUE CA | RESRHTAZ Kan CA Răcen cu: 

AVI CROEPO. HAA, BEMAH.  MOAAAREROH. H XOTĂUIE. NOCTARUTU 

NAUIS Oy BEMAH MWAAAREROU. -TSTAA îTAA NBIHACȚ TeARAMH. că 

H3ROAEHiE FAXIEM H ca kphnoceTura Kpaak aaAniauickaro | n wEpa- 

HHXOM BEMAA. JI H3BAAHXOM. EH WT TON HEROAU, AWP Toro 

NSPABOtWeniA. "OPAa . EPAa Buia H KRânuAHpk, $ I[Suopa. n erAd 

BASGpATHA H fan wr Smopa. HHO MAI BHA/RRIUE. CHIRA Md- 

ASEA H TOAHKOE CR'EAETEACPRO.-|:H TOP SpHR CKAXEH H (OTHHEH 

BkpORAFoM n TâROX AdACKoA n SEpEnHXeA ca REIIIENHCAHHM 

caSram Baita Vega RATA. H Epar tre Toma 1 CEC'rpa HK 

Marazauia. n natmenuk8 uk poat H Epar ere flepam. lu 

cterpa Uk. HerpuTu. H acm HK Rpzaui0ii. "POE RECE EI E- 

Surete şi Izvoade VIII (Acta Gh. Racoviţă. Vaslui) 16
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HiHcance ceao Hocahuanin | guiiunkă uacr BHA9 RSHEAHo. ca: 

MoaS Aaâsn. “a NOAogHrIA CEAC HHXHaa Uâcr. BHao Kenno ho: 

canuctu. ui Îwn Lorkă. "Poro pPaAH AA HAAIT. WHH AEpATA, 

Toe Bhimepeuenoe ceao. nanavk Bocznuanin raROK AEDIRANN po 

AH'TEAH HX. | n tao BHao n3 REA. n ru Aâau H NOTRPGAHAH 

scmu. caSsu nau VeyanS Barak. Hi Hesudop. i naeannt Spa 

H BparS cBoemS Hnnoapa Xopa. un ceerpu nik Maps, n 

SInSwRa. Sen Sun. Gran ASCpRH. AY IpaRoR WTHUHNS H Bu- 

&Snae | nic. wr SpHR KSNEKHO Ure HMaa Aa, Hy Gran Xopăa. 

wTr crâparo Gredana RoeBoAa EANO cea uro $ BRoawer Aa 

NSU HO. o raaa nHeKS A0 Kpahni, Ienepură. ce czAa Nae: 

ETea Xep%eniH. ă că MkETO BA CAR H 34 Mau s Aansunna | 
UT9 WH CORH BHA KSuua, wr Acu GoRs. n wr Bpar cre IISp- 
KăpkR. paai cre n Aa acc saaru, TăPapcRH. "Pore păai Tot 
BACH  EhilIIERHCAHIH  CEAA RAO Ad EC HAM HO WTP Hac “SpH& n 
wruniu. H ca nach ACXOACA. HAM n AETHAM uk. n wnSua- 
Tom. [un upkenSaaroa n npâipăpkToa n BăcemS pcAS Hy. Ko 
Ch HA H3BEPET HaHBanKHiuH. HENCPSIUENE HHKROAHKE Ha EkRU. d 
YoTap “ru. NpEApeuenin ceAa oczHuanin. e geacer Kurbkun, 
Ha Gapara, o ser Kanzunnoaa, | H cene Xopern. OV.ROASCT 

danone. 9% raag nuek$ AC Kpănnu, Ilenepurs. c& AECTO 34 
CTAk n SA MAH, $ dânSmua. yorap CEAAM Ad CT WP OVcuy 
cTopon Nocragoms XoTap. nonSAa Hs Bak Gomugaa,. [d nare 
cer nkpa naniere PCABA. KMinenHcatare Atata Hw Epeaia' Mlo- 
THAA ROEROAA, Hu NpkRABARactiare, ca reABaAul Hw BocranTrun 
BOEROAa n R'Epa Roakp Hâitny. Rhpa nâna Hnerepa Sphkue AROp- 
HHKA | Acaukn Beau. &kpa nana Panre Puia  ABopHHRa ropuku BEMAN. K'kpa nana Vuwari IE HpăKaAABA Xorunexerre. &kpa nana ASavurr pr Ruphia NPARRAARORE Hemeueri. Kkpa nanS Aparans | “loanau$ un E'kpa nana "To ABS npakanaoRg Mekerpaackin. Rkpa Măi p ana Cuaueu Fermans n NPAKRAdES  GSuancuin Rkpa nana rauş SR AnranS nserearinna. i kpa Bănia Bocinwrt enzTapk. tkpa Dana
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Guâuwu | Grpouu BHeTkpHHRA. kkpa nana bpanocku dăltiuuRa. 

Rkpa nana Paureput eroanuna, Kkpa nana KapanaanS  RSMuca. 

n BBpă BZCEX EOARpH Hauy. BEAHKHȚ N Many. A NS Han! | 

AHBOTE. RTo BSAET PCIApZ WT A ETIH HAILHY HAN WT Hatiiere 

PA HAH Nâk ROL 624 H3EREDET PeriA,pEM BHThi Halen  BEMAN 

MWAAaECTEU. "TOT EH HA enopSiuina Haier Adanie | n uoT- 

BPAKAEHIE. aatEtt HAM Aaa Hi SRphknna. -n0uTe scT HM Npătaa 

wTHunS n ARAHHRS. a Ha Boamin kpEnSCT H NOSTRpARAcHIE Re- 

AEAH ECMU  HalttAS. REpHOMS H nNoueTennoMS | Boakpun ua 

Grgonu ReanRomy acrederS nucaru n Hat$ ntuara 34Rbâarui 

-REEMOY HCTHHHCA AH>rS HalnsM$. nucaa Huoap $ Csuk, 

RATE 'Fâps apa ei 

Îw Epemita BOEROAa 

| Grponu Rea awrăer 

Din mila lui Dumnezeu Noi lo Eremia Moghila 
Voevod, domn ţării Meldaviei ; înștiiuţare facem cu 

aceaslă carte a noastră tuluror cui pre dânsa vor 

cata sau o vor auzi cetindu-li-se; adică a venit. 

înaintea noastră şi înaintea tuturor a lor noștri 

anoldoveneşti boiari a mari şi a mici sluga noastră 

Cehan vatăh şi frate-său Toma şi sora lor Măgdă- 

lina, fii Lazei. şi. cu semintenia lor Grozav, şi “fra. 

te-său. Avram şi sora lor Negrila fii lui Bosanciu ; . 

şi iarăși seminţenia lor Craciun fiul lui lon Gotcă 

cu mare jalobă şi cu mare mârturie zicănd cum u: 

ricul, ce lau avut părinţii lor Lazea şi Bosanciu și 

100 Gotcă, de cumpărătură de la Ştefan Vosvod pe 

salul Bosăntani în ţinutul Chigheciului în gura Ca. 

pătinoaei pe Sărata, care a fost lor de cumpără: 

tură de la Grozea drept o sută și cincizeci zloți 
tătarăști din direse de danie, ce el Pa avut de. la 

batranul Stefan Voevod, iar acel uric mai sus zis 

s'a stricat şi a pulredit în pamânt cum şi însurni 
Şi cu tot sfatul domniei mele Pam văzut stricat şi
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putredit atunci, când s'a fost rădicat Hanul cu toată 
puterea sa asupra ţării Moldovei şi vrul-a să pună 
paşă în pământul Moldovei; atunci când venit-am 
domniia mea cu vrerea lui Dumnezeu şi-cu pute- 
rea craiului Ladianului şi apărat-am țara şi am 
scos'o pe ea din cea nevoe şi din cea robie; atunci 
când tost-a şi Cancelarul la “Tuţora şi când s'a în- 

“tors şi Hanul din Tutora Deci noi văzând această 
jalobă şi mare mărturie și cel uric stricat şi pu- 
tredit crezut-am şi iarăși am dat și am înlarit mai 
sus scriselor slugi ale noastre lui Cehan vatah și 
fratelui său Toma şi surorii Jor Magdaliva, şi se- 
minţeniei sale Grozav şi fratelui său Avraam și 
surorii lor Negrita și semințenia lor Crăciun, cel 
de mai sus scris sat Bosăncenii partea din sus, ce 
a fost cumpărătură lui Lazea, iar jumătate de sat 
parlea de jos, a fost cumpărătură lui Bosanciu şi 
lui lon Gotcă, Drept aceea sa ziba ei a stăpâni 
cel sat de mai sus zis anume Bosăncenii, cum Pau 
stăpânit şi părinţii lor, şi cum a fost din vear. 
Şi iarăşi dat-am și am îstărit slugii noastre lui 
Cehan vatah şi lui Nechifor şi seminteniei sale 
Jurj şi fratelui său Nicoară Horja şi surorilor lor 
Maruşea şi Anuşca, toți nepoți lui Stan Horja a 

„lor direaptă -ocină şi cumpârătură din uric de cum- 
parături ce la avut moşul lor Stan Horja de la 

„bătrânul Stefan Voda uu sal ce-i în ținutul Laăpuș- 
nei, în capul piscului la fântâna lui! Pipirig, are 
acum se numește Horjeştii. şi cu loc de heleşteu 
şi de moară în Lăpuşna, care singur, el Pau fost 
„cumpărat de la Dau Socu şi de lu frate-sau Purta: 
riu pentru o sulă şi douăzeci zloti tătărăşti. Drept 
aceia cele de mai sus scrise sate ca sa le fie lor şi de la noi uric şi ocină cu tot venitul lor si copiilur 
și nepoților şi stranepoţilor şi răstranepoților şi la 

nerașeii iciodagacure ptăpgăleage mai, aproape S doară în veci. lar hotarul celor 
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nai sus zise sale Bosăncenii în ținulul Chigheciu- 

lui pe Sărata în gura Capaătinoaei şi satul Horjeştii 

în tinutul Lăpuşnei în capul piscului la fântâna 

Pipirigului cu loc de heleşteu şi de moară în La- 

pusna, hotarul satelo+ sa fie despre toate părtlile 

pe vechiul hotar, pe unde din veac a îmbiat. lar 

la aceasta este credinta domniei noastre mai sus 

serisă Noi lo Eremia: Moghila Voevod şi a preaiu- 

bitului fiu al domniei mele lo Costantin Voevod, şi 

eredința boerilor noştri, credinţa dumisale Nistor 

Ureache vornic tării de jos, credinta dmisale Gli- 

goreea vornic țării de sus, credinta dmisale Ghior- 

ghie părcălab de Hotin, credința dmisale Vasilie și 

credinta dmisale Dumitru Chiriţa parcalabi de Neamt, 

credinţa dmisale Dragan Ciolpan şi credinţa dmi- 

sale Toader parealabi de Novograd, credinţa  dmi- 

sale Simion Ghetman şi parcalab Sucevei. credinta 

dmisale Dragan postelnic, credinta dmisale Bosiioe 

spatar. credința dmisale Simeon Stroici visternic, 

credința dmisale Barnoski paharnic, credința dmi- 

sale Gligorie stolnic, credinta dmisale Caraiman 

comis, şi credința tuturor boerilor noştri a mari 

şi a mici. lar după a voastră viaţă cine va fi domn 

din copii nostri sau din al nostru neam; sau chiar 

pe ori care Dumnezeu îl va alege domn să fie țării 

noastre a Moldovei, acela să nu le “strice a noas- 

tra danie şi întărire, ci să le dea şi să le întă- 

rească, căci că iaste lor direapta ocină şi moşie. 

far spre mai mare lărie și putere poruncit-am la 

al nostru credineios și cinstit boiarin, pan Stroici 

marelui logofăt să serie şi a noastră pecete s'o 

lege de această udevărală carte a noastră. A scris 

Nicoară în Suceava la anul 7106 April 15. 

lo Eremia Voevori 

Stroici vel logofat 

Originalul pergament, 037 m. lungul şi 058 latul.
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Acad. Română pec. 60. Pecetea în ceară alâroală ; dia: metrul 0.08 m.—Surete Şi Izvoade ms. XXVI, 389. Este şi o traducere făcută de Pavăl ebrici polcovaie ; în anul 1198 Aug. 18. 
După arătările acestui uric iată care ar fi succesiunea generaliilor lui Crhan vătavul, strămoșul Racoviteştilor. Cătră 1550 traiau în satui Rosăncianii la Ch gheciu aceşii trei fraţi: Lazea, Bosanciu şi loan Goteă. Ei stăpâ: neau satul în temeiul uricului de la Stefan Vodă, deci de la. 1500. - Cum însă au fost tulburi vremurile Movileşti- lor, când Hanul de la Căuşani a fost vrut +ă prefacă ţara Mo'dovei în paşalic, uricile de Stăpănire în Bosănceni au lost ascunse în pămînt şi au putrezit, așa că nu le-au ră- mas de cât peceţile, 

In Fosân:eni trăiau aceşti 7 veri primari : Cehan vă- iavul, Toma Şi Măgdălina, fii Lazei ; Grozav, Avra:m şi Negrita fii lui Bosaneiu ; Crăciun fiu! lui Ion Gotcă. Aceşti 7 Veri primari capălă titlu de stăpânire în Bosănceni. In Ho'jeşti îutră în stăpânire Cehan vatahul cu alţi frați şi veri ai săi ŞI anume: Cehan vatah şi Nechifor ; iar veri primari ai 'sai apar Jurj Horja, Nicoară Horja, Maruştu şi Ancşca, toţi nepoți lui Stan Horja de sub Sie- fan cel Mire. 
Urmează dar după acesl ispisoc că cel întâiu în spiță Stan Horja. (1450— 1500); generaţia a 2-a Lazea, Bosanciu, lon Goatcă şi Ho'ja (1500— 1550) generaţia a 3-a: Cehan vatah, Toma, Nechifor şi Măgdâlina din Lazea ;—Grozav; Avraam şi Negrila din Bosanciu ;—Crăciu din Ion Gotcă; Jurj, Nicoars, Mărvşca din Horja (1550—1600), toţi ne- poți lui Stan Ho'ja (1450). 

CLĂXX 
7109 Mavt 3 (1601) Iași. Eremia Movilă. Vodă întăreşte lui 

Ionașco Cehan diac “cumpărătura ce a făcut de la Ionaşco biv stolnic 
a unui ţigan pentru un cal preţeluit cu 80 taleri, 

THw Epemia îWoruaa BOEROAA. Bilete  Atacfiee renăp BEMAH MO4AARCKoH, wa HpiHAc npka, Hâdiu n ERA, veHai Ha- IHAH AMOAA agcKu Mn BoAkpu REA H Maat, cara Hanul IwHanko RnB CTSANHK. no ep AEO BOAR. Hu HENOHSX- AH dHHNgHCHACBAn. n NpOA4A cRosro Npăkâro oana wuran 

  

 



941 — 

umani HM TOaAtp cz XEHA Ero “Toascia un c4 AEPH HX. Ta Hpo- 

Adăn. cav3n Hai IÎwHauke Wexan Ailak Sa FANI KCI m Eno 

MU N EHORaA NET AECAT "PaAtp AHUHHĂ, H RACVABINECA Hâlll câvVr 

pbimpeutku.  Twwnauo VlEXati AARE Aaa EV Por KOH RA 

pakui Îwvudliiio BHR CTOARU. WP pa, Hanu i wr upbA, BS- 

Akpu Hâui. HHO MEI EHAERUIE ASEpO BOAHSIO TORMEAE MEA IX 

ARI "PAROMAEDE H WT Hâc AaAH H NOTRAA AHAH ECAMH. CAVSH HaA- 

EA LuHauKe Ueyani AÎlAK vor XOASII UIrâHt. HM HA ToaaAtp 

ea eta n Ca ATA HI OMV KRAKO Ad CT EA H WT dc 

Oac HHrâu KA Rack AOXOASA, H Hit Ad CE HE VAMHHIaET. 

mie v tac ar Tapă Mapr ui 

Lenauz pru o 

Grponun Bea awrr Su n uekăă, Crponu awrâr 

ă “+ Hnkoap 

lo Eremiia Mogbhila Voevod, din mila lui Dum- 

nezeu Domn tării Moldovei. adică au venit înain- 

tea noastră şi înaintea tuturor alor noştri  moldo- 

veneşti boiari a mari și a mici sluga noastră 10- 

naşeo biv stolnic de a sa bună voe de nimene si- 

lit nici asuprit, şi a. vândut al său drept iigan a- 

nume “Toader cu femeia lui Todosiia și cu copii 

lor, aceia a vândut slugii noastre lui lonaşco Cehan 

diac drept un cal preţul lui lau biciluit. 50 

taleri curati, şi 3a sculat a noastră slugă mai Sus 

zisa lonaşco Cehan diiac şi a dat lui acel eal în 

manule lui lonaşeo biv stolnic denaintea noastră și 

denaințea boerilor noştri. Deci noi văziud de bună 

voe toemală între ei, noi aşijderea și de la noi am 

dat şi um întărit slugii noastre lui lonaşeo Cehan 

diac cel ţigan rob anume Toader cu femeia lui şi 

cu copii lor (Moţeu) ca să fie lui şi de la noi rob 

tigan.cu toate veniturile şi allul să nu se amestece, 

Ne scris în laşi la anul 7109 Mart $ 

Domnul a zis 

Stroici vel log. a învățat şi a iscalit, Stroici logofat 
+ Nicoară
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Acad. Rom. CIII, 152. Hărtie. Surete ms. XXVI, 
622. Pecelea în ceară: jlw Epeasita  Alorhaa Roetoaa. 

lonaşco Cehan, diacul de la 1601 va fi boerul, care a 
rădieai treptele boeriei pănă la vornicie sub Moise Moghilă, ajungând şi unul din bătrâni sfetnici în viața lui polilică şi de divan de peste 50 ani. Tatăl său Cehan vătavul era cel mai bătrân dintre rudele lui la 1598, întru câl diacul lonaşco Cehan a trebuit să se nască cătră 1580 cel pufin. 

CLAXXI 
7:20 Zudlie 19 4619) lași. Ştefan Tomşa Vodă întăreşte lui - onaşco Cehan vornic de gloată cumpărăturile sale din Nemieani de la T. Hudici pitar, din Şopărleni și din Dolheşti, după zapisele ce a prezentat; cum şi un ţigan rob pe Toader; pe preţ de 119 lei şi un cal a dU lei. 

- 

î Ilw Gredan Tomurk BOEROAA. BI Macri TENApA 
BEMAN MWAAARCKON. WR npitiAs npka, Hanu. n npEa, ScHau 
HALUH AH MWAAaReknatu.. | Boakpn goakpun Hal eAMw.  Hwnaulko 
exan AROpuuk TAOPHEH. €x EAHH Bâc sa CREAT EACTEO. WT 
npkA neon Hekcapz. wr Xopxemn. | îi cavru TENApACKH Hi AAN 
AoBpu. Havkuum VWukan cap. n Pveya n Epar eo aSp wr 
Cranen. n Tea Mapyeaar. u wm Granrau. n wr Cuai- 
Wa wr Grznenn. n wr Bzanu n Baci w'T Ulopaiu. nHca- 
IPN H CEBAHTEACTRORIIH, Kako Wu COBH KYOHA. ANA dcr. 
Bă WTHHV, wr cea Hemukanu. Iwr 'Toeaatp Xvanu nur. w7 
Xvahuann. Back uacm ETO FAHRCc H3Reper tw'r ceao HeMHRanH. 
UTO "Taă ua? run Ehac caw RHRViacHie wr Toaasp | Rs- 
CHU. PăAi 'TPHAECAT 'Taaspn EAITHY. H NaRH NpHHECHA NpAA, 
HâMH Apr Banne wr 'Teaatp AvBzv. op'RAnRuR wr XS. n 
wr lilearva n gi | npărapu wram. un wm neon Tpuan. n wr Avainrps Copa, H wT Faggua IOpitexSa n wm Eaaker Idu- 
URA THX. H-wr Poman u Tanropie wr Izyueiuu. n wr bu- 
AâlUKO n Ppza. n Xnaun, n non GOniuz wr Hlonzpabun. Ta- ROADE HHCAXIH,  kake coRu RSHA Ala var wrunv wWT Gata | croannusa cv Panuke. -WT Bzce uacr STI CROEM.  
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Paulk9 EaHkO CA H3BEpUT noacgina wr ceso Ilonpzakun. paai 

UIECP AECAT 'TAAED „CPIBPZNUX. | Hi TAROMAEBE  MpHHECHA iip'ka, 

Haatii Hn Banu wWT pa, Hwuauke. BHR BEA AMA ÎI rr 

Toaaep wr born. H wr nen Ezpnau. n wr Moveeu. | mu 

UHCAĂINH. KARS COBH KSNORAA. EAHA War WTHHS.. WT i zpiuka 

Cranrzuoac. Azia Ilocmar. guvka dnkzn. Back uacr cH | 

EMO CA H3BEPET WT CEA ĂCAXELH NOACRURA, AAN MAcT WT 

WApUHV H WT BRATpa CEAS, HA CRHOMATU. Ad ECT BEC. Pai Akd 

ACT | n ARA 'TantpH BHTRHX, HHo  MhI RHAEkun cAW POT 

HCTARIB BAnHcoBE. H CREAHTEACTBOAUN. WT roaniiu Eoakpn | 

H-AAH ACEPH. ă Mi B'EpOBAAH ECMH HK. H TAROXAEpE H wT 

„Măc AdAH H NOTBPBĂHAH ECMH EMY goabpuHo Haier | BHUInH- 

cancav. Hwnaiiko Veganz ARCpHHK raoruku. nă Tori BECK 

gonienpEApfusintu uacTH, 34 WTFHUHH WT 'FOTH CEAGBE | KARE - 

Ad ECT EMY. HU UAACM ct. WTHHHH OH BURSNAEniIO  Spuk. n 

NOTEPERAENIE ca BZCEM ACXOACA HN WTOA, TH AAA Hi noT- 

&P2 | Aa £cAH EMY. WT HeNHCORA 34 norăpzXActie WT Epu- 

„Mia Aornaa BOEBOA, fre npazare n Xoaen mura, Hanavt Tea- 

Ap ca Kena cre Toac | ciă. cz AETHM HX. NATO EHA9 EM H 

tntSnaenito. WT Ievnawko RHB ETOAHHKZ Baa EAHH Ko Who 

HORĂA BA DETALCAT maatpi | anunux. TEA păAni Ad ECT Ar Că 

BRECEM NPUXOACAM. HENOPVIDEHHO _H HENOARHXENO.  HHKOAHĂ Hă 

ek gEUHHX. H HH AA | ek ne oVauarT. NpĂA CHA AHCTEA 

HADAN, e nn Y Tăcey RATE FBpk KA Si. 

+ Cam renAtz REABA | | 

(p. &-) + Luni Pouk 

Pe cută dindos:  „B4 NERHTHOCT ETO MHAOCT MAH Vianrk 

| gta awrâT v ABOpA. 43 HHKCap | gropi acrr Hckaa. 

lo Stefan "Tomşa Voevod din mila lui Dumne- 

zeu domn ţării Moldaviei, adica “au venit înaintea 

noastră şi inaintea tuturor a lar noştri moldoveneşti 

boiari boiarinul nostru lonaşco Cehan vornie de
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gloată, cu un zapis de mărturie de la pop Necoară 
din Horjeşti şi slugi domneşti şi- oameni buni nu- 
mele lor Cihan batrănul şi Rusul cu frate-sau Laur 
din Stănești, şi Toader Mărgilat şi de la Stăngari 
şi de la Simion din Stănești și de la Balici şi Va- 
siau din Ciorăşti scriind şi mărturisind cum el 
singur a cumpărat o bucata de ocina din satul 
Nemicani de la Toader Hudici pitar din Hudiceni, 
toata partea lui câta i s6 va alege din satul Ne- 
micani, care acea parte de ocină i-a fost lui cum- 
părătura de la Toader Cosiţa pentru 30 taleri ba- 
tuți. —Şi iaraşi au adus inaintea noastră alt zapis 
de la Toader Dubau ureadnic de Huși și de la 
Şoltuz şi 12 pargari de acolo şi de la popa Trifan 
şi de la Dumitru Sorâci şi de la Gavril luriescul 

- ŞI de la Balcâ lanciul ti) şi de la Roman și Gligo- 
rie din Păhnești şi de la Bilaşco şi Frăia şi Hilip 
ŞI popa Oniţă din Şopărleni, asemenea seriind cum 
el a cumpărat o bucată de ocină de la Sava stol- 
nicul fiul lui Rașco din toata parlea tatalui lor 
Rașco, cata se va alege jumatate de satul Şopăr- 
leni pentru 60 taleri de argint.— Şi aşijderea au a- dus inaintea noastră alt zapis de la lovaşco biv 
vel armaş, şi de la Toader din Botneni şi de la 
pop Ifrim, şi de la Moisei. asemenea scriind cum 
Siugur a cumpărat o bucata de ocină dela Mariica 
Stăngăcioae fata lui Posmag, nepoata Micai, toata 
partea ei cată se va alege din sat Do'hești, jumă- 
tale, insă partea din țarină şi din vatra satului, şi 
iănaţ să fie tot, pentru 22 taleri bătuţi. Deci noi văzind ale lui cele adevărate zapise şi marturii 
de la atâţia boiari și oameni buni, iar poi am cre- zul lor şi aşijdere și de la noi am dat şi am înlă- rit boiarinului nostru mai sus seris lui lonasco Ce- han vornic de gloata pe cele de mai sus zise părti de ocină din acele sate ca să-i lie lui şi copiilor lui ocină şi cumpărătură, uric şi întaritură cu toate ve- 
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niturile.—Şi intr'acestea iarăşi am dat și am întă- 
rit lui din ispisoc de întăritură de la Erimia Mo- 

ghila Voevod, a lui desept rob țigan anume Toader 
eu femeia lui Todosiia cu copii lor, ce i-au fost 

dare şi cumpărătură de la lonaşco biv stolnicul, 

pentru un eal biciulvit drept 50 taleri curaţi. Pen- 

tru aceia sa fie lui cu toate veniturile neruşeit și 

neclalit nici odanăoară în vecii vecilor, şi altul să 

nu se amestece înaintea acestei carti a noastre. 

a scris în lași la anul 7120 April 19 

Insuși Domnul a poroneit 
+ lon Focea 

„iu lipsa milei sale pan Ghianghia vel logofăt 

de la Curte, eu Nicoar al doilea logofat iscal.“ 

Hartie coală: Acad. Rom. creşteri, pe 1908, pachet 1 

Ne. i). Pecetea în cearâ aplicată căzută. Surete ms. XXXVI, 643. 

— Zapise de mărturie. lonaşco Cehan aiuce 3 za- 

pise iseălite de mulţi marturi—94 la număr ; în aceste za- 

pise găsim o mulţime de lămuriri asupra încrăngâlui ilor 

Cehâneşt:, cum şi asupra vechimei unor sate. Cehan bâ- 

trânul, Toader Mărgilat, popa Nicoară din Horjeşti ; aceş- 

lia cred că erau rude de ale lui lunaşeo Cehan, intru cât 

inaintaşii lui Cehan erau Mârgilat. Horja. Apoi la 1612 

ureadnic al Huşului ea Toader Dubău, că era şi la Huşi 

şoltuz cu 12 părgari. 

CLXĂXIL 

7121 Mart 1 U618) Popşori. Zapis de mărturie de la Şoltuzul 

şi cei 12 părgari din Vaslui pentra cumpărătura ce a făcut Voico vel 

logofăt cu 150 taleri argint în Fauri i Gramăreşti de la Simeon Crașneş. 

— Ge opBo Al. Anapeau Iiloarva n gi npărapui WT 

mpar Bacavie. Hi ÎwHauiko [ltukva. n AvmuTpv Spikap. n 

ÎwHauiko EAT. 34 XZHCApH H Ilerpa [oară wr LlpzTzHotţi 

u leronaan Buc, WT TAN. H Enamie wr Mapzuei, Hi 

nsn Fanrsp wr Ilonuopi. Hi Tlzrpau ko Mzphu wT Tar
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Bacavi n [Hanau wrrau. n Gronka Avur'bn ui Înren, n 
HHHX MHOPHX APAR AcRpuX. take npitiat npba namn. Gnatiton 
Bpacuzuu ceha Azpinka  convk llvpyrk Kpaczur. no er 9: 
BpOI BOA HERHA  HENOHVEAEH  dHMIIDHCHAOEAN H NpOAdă 

"CROIO Npăgore wriinv un akatniv. ww noaogntia ceno Lpr- 
WaSE _H MOAOBHHA HU tor noacgiuinv ceace Pavpn nau no- 
dognnv un că aber za mau na noromk Bacavie. aa wi 
HpOAdA lv Eouko EeAukvo A9rwd;T paai Aa cre n ner 
AECET TaAtp CREBDZHHX. MW SANAaTHAH HY HenazHo “Pin BHUI- 
UHcaHuk MuH'ksu. ww npika, Haattt, Ho au EHAFEyoat îi do- 

“BpOIO BOAIO TOKAME, M- HCNOAHCE SANAATY A MI TAROAL 
C&TEODHXOM TCABHCH. CECT HAul Banc, Ba CE'EAETEACTEO. 40 
koak cargopker conu n napkaenie PEnApzckux n Dpn | 
TOE Weokatado  Bhao vu Fachaie ue. or jlvuerann, n aa 
cam Mapawpe Spukap MHCAXOAL, CECT Banuic ca MON PVEAȚ 
Aa Ch sar. n an grauoe Bikpo NOC'PABUXOM A Hat At 
MAT Kăcemv Sanie, nuc v Mormopu Fapka Mapr a. 

| În dos: aqe Go cita emo TâAED HHAO TpHAECET n EANH 
“Tâdep n tutcT. norponuu Magiuru ku'krunu oră Hg nse- 
PEAHHE. Adăd H0WTo  BHAO Wha AdRAAA 'THX BHLunneaHHur 
-NHH'B3 aan H3aaRHo ez pvkak Guamiwn KBpactauu cun Ala- 
pinka. wuvk Îlvoyk Kpachzurv Aa ck snaer. 

“nuc, S nonutopu +3pta Mapr i an 
Iwnamuko Ilkukva | 

Adica noi, Andrieş şoltuz şi [2 părgari din tăr- 
-gul Vasluiului, şi lonaşco Peaicul și Dumitru uricar și 
Ionașco Vâlav de hănsari; şi Peire Goagă din Păr- 
tanoști şi Petriman visternicul de acole, şi Epatie din -Maratei ŞI pop Gligore din Popşori şi Patraşco Ma- reai din targul Vasluiului şi Ianachi de acolo si Stoiea 
“Muntean şi Anton şi alţi mulţi oameni buni, cum -au venil înaintea noastra Simeon Crasneş fiul -Ma-  
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ricai, nepot lui Giurgea Crasneş, de a lui bună voe 

de nimene silit nici învăluit şi a văndut a sa di-- 

reapta ocină şi moșie, din giumătate sat Grumaă- 

zeştii giumătate și din giumatate sat Fauri iarăşi. 

giumătate, şi cu loc de moară în apa Vasluiului, 

aceia ela vandut dumisale lui Voico marelui logufat 

pentru 150 îaleri de argint şi a platit lor deplin: 

acei de mai sus scriși bani denaintea noastră. Deci 

noi văzind şi de bună voe tocmală şi deplină plată,. 

iar noi aşijderea am făcut dumisale acest al nostru za- 

pis de mărturie până ce-şi va face şi direse  dom-— 

neşti ; şi într'această tocmala au fost şi Vasilie şa- 

trar din Ştiubeiani şi eu singur Marmure uricat 

am scris acest zapis cu mâna mea sa se ştie; și. 

spre mai mare credinţă pus-a!n şi a noastră pecele 

cătra acest zapis. scris în 'Popşori 712 Mart 4. 

„însă din această una suta taleri au fost 3l 

taleri si 6 potronici ai Mariicăi, cneaghivea lui 

Goga. biv postelnic dați, căci câ dânsa -a fost dat 

acei de mai sus serişi bani mai de demult în mă- 

nule lui Simion Crasneş fiul Maricţi, nepot lui Giur-- 

gea Craşneş să să ştie. i 

| seris în Popşori 7121 Mar. 4 zile 

lonaşco Peaicul o 

şese _peceti fără pici o iscălitură 

Hârtie, coală. Acad. Rom. LXXXIX. 68. Peceţile 6 în. 

fum. Surete ms. XXVI, 237. 

CLXXXUI 

| ui i Devod întăreşte lui Pe-- 

1126 Ghena” 30 (1645) Iași. Radul Voevo lui be- 

tre Cehan vatah a 3 (tarile ce'a făcut în satele Strahooştii ăi 

și Mărăticii pe, apă Vasluiulni mai în SUS de tărgal | asluiu! dela 

lonaşeo Lupul Stroici, de la nepoții lui Gheorghe ogotătul ș 

Busca şi Loghin. - | 

Macri sir lw PaASAf BEROAĂ. renApa. BEM AVA- 

sli 1eRM KPO- 

AdBEKOH, BHAMEHHTO UHHHM. HEHA AMIEPOA. HAI HA. ACRA '
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dHEM. E33pHT. HAH u'TouiHe, Scaniiuit'T, WR Npiu Ac np'ka, nau, 
m IIpEA HauinAH MWAAaECEH | At. Roakpu BEAU. îi Maan 
HăuiA caSra Hwhamke cuS nokonnar ASnsaa Grponua awroer. 
NERHM HENOHSRAEHI AHUNPHCHASEAN. HA 9 sro ASEpaa Boat. un 
TIPOAGA CEOA IpaBad. WTHHHA. n ARAHHHA wr er Npak Spnkă | 
TO HAMAAZ WTuUz cro wr Ilerpaa BOEOAA. SAHA cEAHIIE Hank 
Grpakormin. Hă norou'k RacaSa. BHi "Tparaa S Boaser ha- 
FARĂ. Tăă HpoAaa castsu nauu Ms Ilerpezn  Veyau BaTar, 34 
ARA eo Taatpn CPEEpaHHy BieT | ca BpSA, 34 Manu $ norouk 
RacASa. n c4 BRzcam ĂCXOACAI, TSro ceao RHuinucan, $_noan 
S mapun$, n Ş Bee XOTâpS. MoRSAa na na WĂHEaAHCA, "Taa 
R&CTAAHcA CaSr: Ha. um BE&IIpEU, H Sana4THAn. Scu. Henaznoe 
ssar$ nunk | su rOTORHL. HK RHimienpkApeuinuy. n Aaan cin 
"HNk3 8 psi HwuauikoRH cris A$noaotn awrogeri. nskouuare 
Grponuaa. nuo PEOARAAMRI H CARETA renAgambi - tatea SRu- 
„AEXCa ACEpOR Tome Hi aa DSAHCE nA4r$. 4 renAka | Adau 
ECP Ani H NCSTRpBAHoA. cass HaU EA Herpean Wigan n 
ARTE £re. Aa EC HAM WTRUHS ui ARAhnuS n RukSuaenit. ca 
'BăckA ACYCACM. roro ceas. npbapeur. HU Ad ca He. SM 
WradeT. H TH Bacramnea Facnaie H ex Bpar ero GrparSan -ui 
CA | CTpa ua Hocranaa, HHRHA  HENCHSRA cun. ati npiienas- 
FANA. RX ne cRoHX AcBper BOAHHY.. 1 BOA, | aa cRoA wTHHuS 
MICA ceno Hanna Mapzit, na norouk acasa. noni. 'rparaa Hacasa, cz EPSA, a maunu $ usrouk Racasa,. Ta UpoAaa 
CASSH | natueS. Ilerpenu Vegans. 34 Aka cre Sropekny OA: 
Tin. Wr Hengnenai; w'r npBAnuy renApua. ue wwriti  Maaaă 
4WT Spnxa. wm beraana ROEROAa. rus Sacăan Aps BOEBOAA, HWr 
ilerpa BOEROAA. Ho Mn SEuA-keule, ACEAOR TÂRMEE. HK 34 N0a- 
HO | naar$., n BANA4THA Ha cin nnubau S pSaui 1%. Racnais H EpaT cr Grparsa. n CECTpa. ua Koeranaa cui  AĂzpuRoRII. 
2iSun nokeunare Lewpriegu awroder. Uno an PENALAMUHI I4K9 
Sina Enule CEDO TORAER H 34 MoAtioe nasr$, 4 MRI TAROA-  



Ai BE ECARI Ada. H NCSTRPEAHAN rc. caSsu names Ilr- 

pen Veyau. Aa ccr EMS WTHHNS n A'kahHnnS H RHRSDAceNIiE că 

RECEA ACXOACAI. noa cae aparu. HR EHUIBEUERE, WT EE- 

CAț Croponak. NOKRSAa H3 BERĂ WERHBAACA. H TNX BACTAASC 

| Boca n ccempa ea îlwrnna. Azipepk Aparnu bwraegii awro- 

ÎET DOROHHArO. HERHA HENOHSEAEHH, AHHIIPHCHASBAN, H% NS HX 

ACGBAA BOA H NpOAAAZ CRESA NpABA4 WTHHHA. H A ETHHHAa. 

Aa BSKaT | 3a AVECTO. UTOC HMEHSET CEAC Pan. Ha usrowk 

Racasa. na acra BacaSa. Ta HpoAda cASSH Ramums Ierpegn 

Uekan. 3A CEAHT AECAT Tai, CpEEPAHNX. H EANO RWH AEP 

HARA ROM. H NpPOAA. LEA. UT HenpuRhaie. i WT SpHKI WP 

Eptaia BOEROAH. UTE HK HMdâh. Toro PaAi PeNABAAI. I4KOA 

SAHAEOM ACEpoIR FORME, H Haar8 BAnAR$. 4 Ah FCIIA- 

EMI HU caghr Pena Adâhi ECMhI, H N9STRPBAHAN |. Ec, 

cASSu namemS Ilerpethi Vekan Ad fCT EMS HAT H4c Spukh cz 

EBCEM ACYOACAI. TH CEAOBE. HX% &uuipeueiuă. AFTHM Eroi 

wnSuaroa. n npkwHSuaTom. H npawpspErea. 4 BACEMS poAS 

HĂk. RTE CA H3EEPET | HanBAHXHin HENOBOUIENO. HA HHROAHKE Ha 

RE&(KH) a Ha "To ECT RkpA Hauuero rel ABAAMH. RH ENHCARHArEMhi 

Hw PaASA ROEROAA. n Kkpa npERBBAIPBAEHATO CHA renABAMhI 

Matăanapa BOEkOAÎ. H BEPA BOAP uauiHk | nana KHocTe RA4uȘkA 

REANKad AROPHH(KA Aa 36)man. Rkpa nana HEKoap BEA AKOp- 

HARA. Propun BeMan, H R'EpA Nân4 Husoaa ni PURA . NPBRAAAGU 

XoThuckiy. n BEpa UAHA Vewprie H Ming anacckSA  îpaRZA46H 

Hemeuckuk, n R'bpa nană | Asta n ngakzaasni PoatnicRHy 

H Rkpa nana . . . B'Epa nâHă FepiiaTa NOeTAHHRĂ. Rkpa naa 

“oanan(?) enarap$. n akpa nana  AĂHXaHA bprwnha  SAMHHKA. 

Rkpa nana Hnkoaakiii CToAHHKA, pa nana ASANTpaRii RHe- 

“rkpunka. Ekpa nana LHSRA KSAMCA . - Pa WT HALIEO 

POAŞ. Han nat EZAROrO r4 BA H3BEDET renApiem BHTH Hate 

“WenepSiDua HAuro Adânc MARA: 

ea kan natemS REpHoMS n _BEMAH MOAAaREKOH. TOT Fi £M 

ai un uosrapaaAcuie |. . -
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nouerennoMS_Boakpun$. . nHS Hwuâuko Pnanri BEankoaS aoro- 

erS nucaTu. Hi HauiS neuaf npuHEE3aru | KceMS HeTHRHeAMS 

ACTE HauleMS . . .' nicaa HSwp S tac Bare :F3pRS ACU Pr. 

ă Au. Ă 

+ Hw PaAsa RocgoAA 

Lranrk acrober un nckaar 

Din mila lui Dumnezeu lo Radul Voevod, 
domn ţării Moldaviei, înştiinţare facem eu această 
carte a noastră tuluror cui pre dânsa vor căla sau 
o vor auzi cetindu-li-se, udică au venit înaintea 
noastră şi inaintea a lor noştri moldoveneşti boiari 
a mari şi a mici, sluga noastră lonaşco fiul rapo- 
satului Lupul Stroici logofătul, de nimeni silit nici 
asuprit, ci de a sa buna voe şi a văndul a sa di- 
reapta ocină şi moșie din a lui drept uric ce la 
avut tatal său de la Patru Voda, o selişie anume 
Strahoeştii pe apa Vasluiului în sus de tărg în |i- nulul Vasluiului, aceia a văndat slugii noastre lui 
Petre Cehan vătag drept :00 taleri de argint: ba: 
tuți -cu vad de moara în apa Vasluiului şi cu toate 
venilurile celui sat mai sus scris din câmpu şi din 
tarină şi din tot hotarul pe unde din veac a îmblal. 
Intr'acestea sculatu-sa sluga noastră ce-i zisă mai 
sus și a plătii toți deplina plata bani gata, -care 
mal sus sint scriși și a dat acești bani în manule 
lui Ionaşeo fiul Lupului logofat. rapousaiului Stroici. 
Deci domnia mea şi cu tot sfatul domniei „neale, 
cum am văzut buna tocmală şi deplina plata, iar 
domnia mea am dat şi am întarit slugii noastre lui 
Petre Cehan şi copiilor lui. ea sa le fie lor ocină şi 
INoŞIe ŞI cumpârătură cu toate veniturile celui sal 
mal sus zis, altul sa nu se ummestece. Şi iaraşi s'a 
sculat Vasilie și cu frate-sau Stratul si sora lor 
Costanda de nimeni siliți nici învăluiți, ci de a lor 
bună voe şi au vândut a sa ocivă jumatate de sat 
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Marăleei pe upă Vasluiului cu vad de mori în apa 
Vasluiului, aceia au. văndut slugii noastre lui Petre 

Cehan drept 200 ughi de aur din diresele celor de 
mai înainte domni, ce ei au avul din uric de la 

Bogdan Voevod fiul lui Alexandru Voevod, şi de 

la Patru Voda. Deci noi văziud buna toemală 

şi deplină plata, şi a platit lor acești bani în mă- 

nule lui Vasilie şi frate-său Stratul şi sora lor Cos- 

tanda, fii Mărieăi, nepoți răposatului Gheorghie lo-. 

gofalul. Deci noi domnia cum am văzul buna toc- 

mală şi deplina plată, iar noi aşijderea am dat şi 

am întărit slugii noustre lui Petre Cehan să-i fie 

lui ocină şi moşie şi cumpărătură cu toate venitu- 

rile giumaătate sal Marăteei, care mai sus zicem 

din toate laturile, pe unde din veac a îmblat. Şi ia- 

răşi Sau seulat Busca şi sora ei Loghina, fetele lui 

Drăghici Bogza lvgofatul rapousat, de nimine silile 

nici învăluite, ci de a lor bună'voe și au vănduta 

lor dreaplă ocină şi moşie o bucată de loc ce se 

numeşte satul Răei, pe apa Vasluiului, din ținutul 

Vasluiului; aceia au vândut slugii noastre lui Petre 

Cehan drept 10 taleri de argint şi un cal bun şi 

2 boi şi au văndut ele din diresele şi din uricul 

de la Erewmiia Voevod, ce Vau avut. Drept aceia 

domnia mea, cum am văzut bună tocmală şi piata, 

iar noi domnia mea şi sfatul domniei mele dat-am 

și am întarit slugii noastre lui Petre Cehao să-i 

fie lui şi de la noi uric cu tot venitul celor sate, 

care mai sus le zicem. copiilor lui şi nepoților și 

strănepoților şi vastranepotilor şi la tot neamul lor 

ce li se va alege mai de apreape neruşeit nici 0 

dănaoară în vecii vecilor. lar la aceasta „este cre- 

dinta domniei noastre mai sus scrisă lo Radul Vo- 

evod şi credința prea iubit fiului domniei mele A- 

Jexandru Voevod și credinla boerilor nostri, pan 

Coste Bacioc marele dvornic de tara de jos, ere- 

dinți dumisale Nicoară vel dvornic ţării de sus, 

Surete și Izvoade VIII (Acta Gh. Racoviţă. Vaslui) 17
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credința dumisale Nicola si Roşca parcalabi de Ho- 
lin şi credința. dumisale Gheorghe şi Mihaileseul par- 
calabi de Neamţ, credinţa dumisale Duca Şi (Manole) 
parcalabi de Roman, și credinţa dumisale (Mihul hatman și parcalab de Suceava) credinta dumisale Bernat postelnic. credința dumisale (Gligore Ciolpan) 
spatar şi credinţa dumisale Mihail Furtună pa- harnic, credinţa dumsale Nicolache stolnic, credinţa dumisale Durmitrachi visternic, credința dumisale Gheuca comis (şi credința tuturor boerilor noştri ai Moldovei a mari și a inici; iar dupa a noastra viață cine va fi domn tării noastre a Molâovei din copii noştri) sau din al nostru neam, sau pe ori care Domnul Dumnezeu îl va alege sa fie domn ţării. noastre a Moldovei, acela sa du Slrice a  rioastră danie și miluire Şi întăritură (ci mai vârtos şă o dea şi să o întăreasca, caci că i-am dato pentru ai lui drepţi bani. lar spre mai mare larie şi pu- tere a tot ce s'a scris mai sus) poruncit-am la'al nostru credincios şi cinstit boiarin pan Ionașco Ghean- ghe marelui logofat sa scrie Și pecetea noastră s'o lege de această adevărată carte a noastră. A scris Nuor în laşi la anul 7126 luna Ghenar. 30 zile. Io Radul Voevod 

Gheorghe logofat Şi a isealit _ 
Originalul pergament, Acad. Rom. pec 63. Surete Ss. XXVI, 407 Şnurul e de matasă vită roşie şi albastră: î netar Îw Paa şa ROEBOAA cun Mun BOEBOAA. FOCUOAAp BEMAu MOAAaRcRoH, 
— Proprietari în aceste 3 sate găsim pe marii boeri ai seci, al XVl-a: Lupul Stroici logofătul şi pe finl său Io- Daşco Stroici stăpâni in Strahoeşti, langa tărgul Vasluiului pe din sus. In Mărăţei stăpânea Gheorghe logofătul, po- menit In acte pe la 1579—1581, care a avut de fiică pe _Mariica, iar iceasta pe Vasile, Stratul si Costanda. In Răei stăpănea Draghici Bogza logofâtul pe la 1579 fiul diacului Gr. Bugzovici din 1529 şi care are de copii pe Busca pe Loghina şi pe Visarion Calugarul Pe toţi aceștia îi expropriaza Peire Cehan vatah în 
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1618 plătindu-le 270 de taleri de argint, 200 ughi de aur. 

un cal şi 2:boi. Se vede din acestea că în curs de 2 gr- 

-eraţii Cehăneşti se ridică şi în avere si după aceasta va 

urma şi mărirea în slujbe, pănă ce vor da şi Vodă, în 

„persoana lui Mihalache Racoviţă. 

CLXXXIV 

Fără veleat, de an, lună și zi (cătră 1126). Serisoare de măr 

"turie pentru ocinile lul Bogza logotătul, făcute în adoua sa căsătorie 

su îma lui Visarion Bogza şi a Loghinei. 

Milostive- şi luminate. doamne să hii măriia 

dumitale sănătos, dăm știre mării dumilale cau ve- 

nit la noi cu cinstita cartea marii dumitale, Bogza 

călugărul, şi sora Bogzei Loghina,. tetorii Bogzei 

logofătului, şi cu nepotii lor, cu Buznieştii de neau 

intrebat pentru ocinile Bogzei Jegofatului cum ştim 

noi cu sufletele noastre, cu ce gupâneas au agoni- 

sit Bogza logofătul ocinile cu o giupăneasă cau a- 

vut îutaiu deau fost moașz Buznieştilor, au cu alta 

-giupăneasa cau avul mai apoi, cu cart au facut, 

îma călugărului şi a Loghinel ȘI a Buscăi, deci noi 

3su slim cu sufletele noastre, că cu ca gupâneasă 

tau tinut înlaiu nau agonisit nici o ocină, cau lă- 

cuit aita cu noi în tărgu în Vaslui cu ada femeae, 

iar după acaia au luat pre îma călugărului în zilele 

lui laneul Vodă, şi cu acaia au agonisit ocinile de 

la iancul Vod, încoce până la săvărșitul lor, dei 

noi asa ştim, cu sufletele noastre, și mărturisim 

inaintea marii dumitali, anume eu Ionașco cam fost 

soltuz în Vaslui, şi-Luca Zam(ă), și i0sIp sapunariul 

si oameni buni de la tar(a) popă Gligorie de Po- 

pestii si Mihoci de Ludesti şi. Tion de cortești și 

Simion fetorul llei de Podeani, -mârturisim cu SU» 

fetele noastre şi petatea oraşului să să crează. (in- 

discifrahil) şi Buze de Fastaci şi toli robii. marii 

dumtale. «pecete în fum 2 albine) 

Hartie coală. Acad. Rom. LXXXVI, 249 Sur. ms, XXVI, 234%.
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CLXXXV 
île Iute 2 (1649) laşi. Gaspar Vodă întăreşte lui Apostol Cehan cumpărătura ce a făcut cu 100 taleri argint şi un cal bun în satul Fauri şi Grumăzeşti de la Vaslui, de la Y. Bogza. 

lo Gaspar Voda. cu mia lu Dumnezeu Domn tării Moldovei. au venit înainte noastră şi înaiule tuturor boerilor noştri a Moldovei sluga noastra Vasale Bogza însuși de a lui bună voe de nimeni siliţ. nici asupriţ. şi au văndut dreapta a lui ocină 
Şi cumpărătură de a patra parte din amandoraa sa= tele Fauri şi. Grumaăzeştii ce iaste pre părăul Va- sluiului. cu vaduri de mori. ce iaste lui cumpără- tură de la cumnatul sau Ghedeon fiul lui Voico lo- gofatul. iur lui Voico logofatul au fost cumparatură de la Simion Crasneş cu ispisoc de cumpârătură de la însuşi domnie ; aceia au văndut slugii noas- tre lui Apostol Cehan drept una sută taleri arginți ȘI un cal bun. Aşijderea Și de cătra noi văzănd loemalu lor de buna voe. şi deplină plată așijderea ŞI de catra noi sau daţ Şi Sau întărit slugii noas- tre Apostol Cehan. acele de mai sus numite părți, pe a patra parte din amandoa satele Grumăzeşii Şi Fauri din ţinut Vasluiului cu vaduri de mori ca săi fie cu tot venitul lor de ocină şi uric şi cum- parălură şi întaritura, pe lot.locul acela şi sa fie neruşăit în veci, și altu sa nu să amestece, - 

n laşi leat 1127 luli 27 
Insuşi Domnul a poroucil 

“Gheorghe vel | 
(|. p. g. 

g. 

) Focea 

Harti : Ac: NXVI. pape COAlă; Acad. Rom. LXXIV, 172; Surete ms. 
Apostol Crhan e fiul lui , , e a- coviță Cehan, eee Petre ceban și „frate cn Ra 

ce Va ajun _ , 
călră. 1660, junge vel logofat sub Stefan Lupul
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CLXXXVI 
7129 Mart 13 (1621) Iași. Alexandru Ilias Vodă întăreşte lui 

Petru Cehan şi fiului său Apostol Cehan Grumăzeşti şi Fauri de lu 

Vaslui de la urmaşii lui Crasneş visternicul, cum şi două pătrimi din 

Prigorceni. 

3 Macri Bis mi Jw flardanApS Haitatii  BCERSAA. 

TCAP BEMAN MWAAABEKOH. SHAMEHATO UHHHM  HCHM AHCTUWM 

HâlUHA. Bac KPO HaHcM BA3PHT., HA urSuin er ScabluiMT, 

WE PCHARANI. AGACȚWVA N STEPZANKUM cass | namiemS Ilerpz 

Usran n criz ere SIucerea!) HA HX DpakHă WTHHH, A EHRSnaenin. 

UETRPETAA Wacr WT ce40 LpSMBSRIpH H WFPRPATAA ACT WT CEA 

Gaspu. uro S goacer BacaSă. că BPSA 34 Manu $ acas. uTe 

wua csek KSnna. | wr flacSanApa. Acuka. Ronko Aawrber. uTrw 

POTH. UacTH. 34 WTHHH. BHA BURSNArHiE Wu eh oHko awrăber 

wm Aoruna nukrunk Hwnauiko Boak ABoput. a wake boat 

Enao eM8 tukSnaeie. we Tpudan Bpacunui AÎtak BHSK Usput i 

| Kpacuaui RHCT'RpHRHR Paa IPOAAAA WHA BHIDIUHCAHHA MacăanA pa 

cass nauemS Ilerpa Vegau (ras: n cuth sro (Încerea) ueTkpăTad 

uacr wr etae LpSMASBH. H Nâk UETRPATAA. WACT WT CEA 

Gaspn na pkuk acasă. H ca EpSA 34 MM, $ acas. Ta 

npoaaa. Bacnaie Borsa. H nmtrunrk ere Mardanapa. Acută Hone 

asreder. uro cucr nm | RukSnasuie wr LuAiwu cuh BOHRe Aw- 

mer. a Boukoai awrăer BHCT EMS RukSuacuie wr Gumiwh BHSK 

Isput Kpacnziu. Taa WHH DPOAAAH EHIINHCAHHOAMS, cats Ha- 

uemS. Iirrpza Vekan (ras: H cn 9 SInoeroa) paai c7Po Tântpu 

CpEEpEHHX. | H Wcaă AcckT. n SANAATHA HM BACE HENAAHA. WTo 

PW'PH BHIINHCAHNHY. WETEPETAA UacTH WT CEAS IpSmaSsui. n 

UEPBpATAĂ ACTH WT CEA Pasph. cĂT RZ WXâE CEAAX (lo MOA9- 

RUHS CEAC RHRSNArHiEM. H THE AdEM H NOTPRPBKAAEAM cassk | 

mauiemS Ilerpa Vegan (ras: n crin sro finceroa) ApSr5ă NOAo- 

&uuS wT ctao LpSazsaui. H NOASRHHS WT ceAo aspn. vre. Wu 

cssk uSnia wm Facnaie, n wr EpAT sr GOPHIU. H WT CECTpA Hy 

  

1) In text e dres Ilerpa în fInocroea Uau, iar restul de 

cuvinte m cun sro flnccrea e ras; aşa că sa lăsat un gol, 

în care abia se intrezerese urmele slovelor şterse.



"To dana. cuwac Hwnauzo Boak. 4 'Hwnauiso: Hoak BHcT su: 

auKS | naenie. wr HusSaa 11 wr Bpar er Bpacuizu: cre Eza$- 

rz puuu. Rusu ISpyk Epacuzu RuCTRpunik. “Taa. wHa EIpOAaAR: 

&niuniraunoMS Ilerpz  Vegan (ras: un cuh sro SInecrea) 34 ue 

PHpi cra Sr Ba4TuX. H TU AdEM H NOPRGZEAat CAS HaeMS. 

ilerpa | Cegan (ra-: n cun ro FINCCTeA) UEPBEPEPAA UACT WT CEA0 

Ilpuropukuu. n ca mkeTre sa crag. urw $ BoascT E acavHekoAv.. 

WTe. EET HM KSnemne wr Lagpua H wr par cre ewvprie cuwgt 
IȚeipan H maemeinia Hy Îzaata Azia. Ilon CoySaru, Taa WHH 

EPOAAA BHUINHCANNOAMS | caSak HâuleMS Ierpa Veyan (ras: n cu 
ro fIncerea) 34 METAECET Tant) CpeBOAHIIX. HI BANAATHA HA BELL 
HCNAZHA. H TH Aa. u HOTRPZ A acm cASst naut Ilerpe. 

“exau (ras: n cun ere Sinec'roa) uereparaa ac tr ceao Ilgurep- 
ukui. uTo Wh cekk kSnna. wi Ilakza | wr tpar cre Hwn Hu 
dlovcea. n Sinacnita cnoge fuuciu Honnuoae. "Taa wHu NpoAat 
cass hamuemS Ierpz Uegan (ras: n cun ere finoc'rea) sa nerasetr 
H TBH "TAAEpH CDEBPAHHX, H SanaaTHa HM Bzce nenaza. PA PAAA 
Pee BHIITIHCANNOE. Aa cc FMS-uwr ac. SpHR. “n WrHHn3 | cz 
BACEA AokoAwA, EMS un Akrem sro. u SuSuaroa. n pptiSpaTuat 
H ExceM$ pwAS ere. KTo,Ck ES HaBeper. HaNBANRHÎn. Hene- 
pSmeno EMS hucan na gi kkuniu. 4 XOTAp THA RUMA- 
CANHM ceaam l'p5mzSziu. n cea 4Spu. n BPWA 34 MAH | NE 
pkua Racasu, TO S BoaceT acas. A4 ccm Ha Oaș 10 €B0+ 
HAM CTâpHMu Yiw'rapu. nokSAa ua nkka WRHRAAUI 4 HA TO EC 
RRpa Hamero renAcmua BA nueanar(o)mu Hu Macăanap5 Hairaur 
ROEROAa H npkEZBAloBannar(0) CHa 

Ă BOAĂ. 

venAkaain Hw PaaSa RoE 
|n R'kpa Rotap HăiHy Rkpa natia Hwuamke AEWpHuRA ASE 

HEH ema. e.n. Pwgprau ABOpHhkă ropuku seman a. n. Ba 
HoRgeKH n ĂSnitan NpAKZAaBWRE Xwrnnckuy. BR.H, HekSa4RH ap: 
Heavkueuy. a. n, ARARA np. | Pwmanekuyk. e.n. ASanrpS ASK 
XETMalta-H npakzaag GsSuagekiu. E. n. 

îNnyanaatu noeTeaunkă: 
E... Aparoră cnâTrapt. n, n, “uTrouu MAMAR. E. a, lasa 

ETOAHHKA, &. WI. Slarăanapu BheTkpuur | a. 
Med... H B'kpa RZChK Bivakp Haiuuy, 

n. Susa Ro 

AWVAAAECKHX BEMIRHĂ 
MdAHĂ. 4 DO Hanna -atngovk u PERAc'TrKkallia. KTO BALET LC
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NAS. WrP AETIN HAUUX. HAN WMA pWAd. HAN RAR SA 

KoPo KA HABEPEP FCRApEM. EUTH Hannei Beat. MwaAazeiku. 

POT RU EA | HEMOPSUIHA  Hauie”  Aaâtia H NOTPRpARALNHIA. UR 

AMEBH HM AaA H SRpENYA. ă Han FWAUIA KpRnocT și NOPRpRĂ- 

Actii. "TOMS RZCk RHIUNHCANUIAV. REAEAH ECA HantiemS Bho- 

oa ui NpRA nouTreunoas geahkpnuS nn$ Îwnauuto Vitanrk Kea' 

asroders uncăru | u nauS neuâr IpHRE34TH RECENS HCPHHIHOAS 

AnerrS antMS AĂSanTpS nncap. | 

| ne S Iăewy karw apă aetţa Map ri 

+ Hw MacăanApS ROEROAA " Pratip aoPoăer HERdA 

Din mila: lui Dumnezeu Noi lo Alexandru lliiaş 

Voevod, Down ţării Moldaviei, înştiinţare facem eu 

aceasta carte a noastră tuluror cui pre dânsa vo! 

câta sau o vor auzi cetindu-li-se; iată că domnia 

ie dat-am și am întărit slugii noastre lui Aposlol 

Cehan :) pre ale lui direpte ocini şi cumpărături a 

patra parle din satul Grumăzeştii şi a patra parte 

din satul Faurii, ce-s în tinutul Vasluiului, cu vad 

de moară în Vaslui; singur el le-a cumpărat de la 

Alexandra fata lui Voico logofat, care acele părti 

de ocină fost-au cumpărătura tatălui lor Voico lo- 

gotătul de la Loghina eneaghinea lui Ionașco Bolea 

dvornie, iar lui lonaşco Bolea i-au fost lui cumpă- 

rătură de la Trifan Crasneş diac nepot lui Giurgea 

Crasneş visternic; acelea le-a vindut mai sus scrisă 

Alexandra slugii noastre lui Apostol Cehan, a pa- 

tra parte din salul Grumaăzeştii și iarăşi a patra 

parte din satul Faurii pe apa Vasluiului şi cu vad 

de moară în Vaslui, acelea le-a vindut Vasile Bogza 

şi cneaghina lui Alexandra, fata lui Voico logofă- 

tul, care le-a fost lor - cumpărătură de la Ghedeon 

fiul lui Voico logofat; iar lui Voico logofat i-au fost 

lui cumpărâtură de la Simeon nepot Giurgei Cras: 

neş visternic, aceia: a vindut mai sus scrisei slugei 

  

1) Dres și ras în loe de: Petru Crhan și fiului să Apostol.
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noastre lui Apostol Cehan penlru 100 taleri de ar- 
giul şi 80; şi a platit lor lot deplin; care a- 
cele: de mai sus scrise a patra parte din satul Gru- 
măzeşti şi a patra parte din satul Fauri sunt de 
ohabă sate pe jumătate, sate de cumparatura. Şi 
iarăși dam şi iulărim slugii noastre lui Apostol 
Cehan altă tumatate din sat Grumaăzeştii și juma- 
tate din satul Fauri, care singur şi-a cumpărat de 
la Vasilie şi de la fratele sau Oriş și de la sora 
lui Tofana, fii lui lonaşco Bolea, iar lui lonașco 
Bolea i-a fost cumpaărătură de la Nicula şi de la 
fratele său Crasneş fii Călugăritei, nepoți lui Giur- 
gea Crasueş visteruicul; aceia e. au vandut mai 
sus scrisului Apostol Cehan drept 400 ughi de aur. 
Şi iarăşi dăm şi întărim slugii noastre lui Apostol 
Cehan a patra parte din satul Prigorceani şi cu loc 
de heleşteu, ce-i în tinutul Vasluiului, ce iaste ler 
cumpăratură de la Gavril și de la fratele sau Ghe- 
orghe, fiul lui Stefan şi seminţenia lor Balăică fata 
popei Sohuleţ, aceia ei au vandut mai sus scrisei 
slugii noaslve lui Apostol Cehan drept 50 talrie 
de argint și a platit lor tot deplin. Si iaraşi dam şi intărim Slugii noastre lui Apostol Cehan a 
palra parte diu satul Prigorceani, ce el singur a cumpărat de la Paval şi de la frate-sau lon si Moi: sel și Andonie fii Anisiei Popiţoaei, acelea ei au vândut slugii noastre lui Apostol Cehan drept 53 taleri de argint și a platit lui tot deplin. Drept a- cela cele de mai sus să-i fie lor de la noi urit și ocină cu loate veniturile, lui și copiilor lui şi ne- potilor şi strănepoţitor şi la tot neamul lui, ce 1 se va alege mai de aproape nerușeit nici. odănăoară in Vecii vecilor. Iar hotarul celor de mai sus scrise sate Grumăzeştii şi Faurii şi vad de mori în apa Vasluiului, ce-s în ţinutul Vasluiului să le fie lor hotar pe ale lor vechi hotară, pe unde din veac au imblat. lar la uceasta iaste credinţa domniei noas-
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tee mai sus scrisă Noi lo Alexandru lliiaş Voevod, 

şi a prea iubit fiu al domniei meale lo Radul Vo- 

evod şi credinta boiarilor noştri, credinta dumisale 

Jlonaşco dvornic tării de jos, credinţa duwmisale Gor- 

gan dvornic țarii de sus, credința dumisale Bar- 

novski şi Luchiian parcalabi de Hotin, credința du- 

misale Neculachi parealab de Neamţ, credinţa du- 

misale Deadiul parcalab de Roman, credința dumi- 

sale Dumitru Duca hatman şi parcalab Sucevii, cre: 

dinta dumisale Mihailachi postelnic, credința dumi- - 

sale Dragota spatar, credinta duwmisale Anton pă- 

“harnic, credinţa dumisale Alexa stolnic, credinta 

dumisule Alexandru visternic, credinţa dumisale 

Lupul comis şi credința tuturor boerilor noştri ai 

Moldovei a mari şi a mici.. lar după a noastră vi- 

ata şi domnie cine va fi domn din copii noştri sau 

“din al nostru neam, sau ori pe care altul Duwmne- 

zeu îl va alege sa lie domn ţării noastre a Moldo- 

vei, acela să nu le strice a noastra danie şi întă- 

vitura, ci sa le întareasca şi împuterească. lar spre 

mai mare tărie şi putere a tot ce sa scris mai 

sus poruncit-am la al nostru credincios şi prea cins- 

til Doiaria pan lonaşeo Ghianghea marelui logofat 

sa scrie şi a noastră pecete sa o lege de această 

carte a noastra. Dumitru pisar. 

seris în laşi la anul 7129 luna Mart 13 

lo Alexandru Voevod 
Ghiaughea logofat iscal 

Originalul pergament; Acad. Rom. pecete 64. Surete 

ms. XXVI, 402. | 
_ Aslazi satele Grumăzești, Fauri şi Prigurceni siat 

dispărute. Ele veniau pe apa Vasluiului, deci în direcţia 

Şurineştilor de azi. Proprietatea din aceste sate u curs 

cum urmează. Stăpân în veacul -al XV-a era în uceste sate 

Crasneş Jurj, visternicul lui Stefan cel Mare. In listele de 

baeri ai timpului găsim pe Crasneş postelnic, în 1460; 

apoi vornic între 1463 şi 1467. 
—Uricul de faţă ne vorbeşte de urmaşi lui orasveş, stâ-
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pânind în Grumăzeşti şi Fauri la Vaslui. Jurj Crasneş din 
1470 a avut 2 urmaşi: pe Crasnes şi Călugăriţa.  Crasnes: 
are de ficior pe Simion şi Trifan Crasneş, iar Câlugărita 
are pe Nicula şi Crasneș. Aceştia trăiau prin 1550. Cei 4 
veri primari : Nicula şi Crasneş ficiorii Caălugăriţii—cun: 
vin pomeniţi în actele seci. al XYVl-a, cum şi Simion cu 
Trifan Crasneş îşi vând cătră 1960 părţile lor—câte a pa- 
tra parte—lui lonaşco Bole vornic. De acest louaşco Bole 
avem amintiri ca stolnic în 1558 (Ur. XVIII, 151). Elaţi- 
nut în căsătorie pe Loghina fata lui Drăghici şi soră cu 
Visarion Bogza călugărul, care este des pomenit în actele 
de mai apoi, ca mare proprietar în țara de sus şi in țara 
de jos. 

De la lonaşeo Bolea vornic au rămas trei feciori: 
Vasile Bole, Orăş Bolea şi Tofana, iar părţile lor se vind 
cătră Voico lugofăt amintit în acte pe la 1612. Copti a- 
ceslui Voico logofătul: -Ghedeon şi Alexandra îşi vind 
pâriile lor lui Petre Cehan și fiului său Apostol în 1621. 

— Nu ştim pentru ce motiv, dar de sigur mai apoi 
când la vre-o impărţală de avere, între urmaşii lui L'etre 
Cehan toate aceste sate: Grumaăzeştii, Faurii şi Prigoiceni 
venind numai în partea iui Apostol Cehan, el a ras din 
original cuvintele namuenS [erp Vexan n cun cre SInoerea și 
a dres în loc de Ilempz a scris finoerea, dresături foarte 
vizibile, iar restul n cun ero finccroa l'a ras în toate păr- 
țiie, în S locuri, că de-abia se zăresc ici pe colo slovele. 

CLAXAVII 
7132 April 13 (4624) Iași. Radui Vodă întăreşte lui Lonaşce: 

Cehan biv dvornie pe al său ţigan Toader cu femeia lui 'Todosit, 
cmunpăraţi sub Eremia Vodă de la lonaşco hiv stolnic cu 50 lei. 

Y wo PaaSa BRotnoaa. Bit atacriie TEAPA EMA 

ANAASECEOH, MAH H MOTPEPAAHAN cati Boa'kpumi  Hamiean: 

Lwtiaur ke exau EHEUĂA AGOpHuk, ww cre npagin nap'kattie. 

To i ) ii HAMAA COT Gpuatita Alornaa EOEROAA. ta con HpăBilt 

XOACII arati Haienna. "Toaatp ca ea er "Po ascita Hi CA. 

Akru ut aro ui cenk KSana wm Hinatuno pag Croat 

pai ner Acckr vanepu BHTuţ, ku pai Rao AA CT EAN$-
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5 OT Hâc -[IDARU YOAOTIH Uarâtiii. HEnopSmenu, HEHOAHA BA. 

gkru. n nt Aa c ne Sanuraer. 

| vc EA F3p48 an.ri 

 Penanz peu 

A Sanrpaui ko Iledan nea awrder , 

T Avanrpv 

lo Radul Voevod, din mila lui Dumnezeu domn: 
tării Moldaviei, dat-am şi am întarit boiarinului 
nostru lonaşeo Cehan biv dvornie din ale lui di- 

vepte direse ce-a avut de la Erimia Moghila Voe-- 
_vod pe ai sâi direpți robi țigani, anume Toader cu 

femeia Ini Todosiica și cu copii lor ce el singur i-a 

cumpărat de la lonaşeo biv stolnic pentru 50 ta- 

leri bani buni Dâtuli. Drept aceia ca să fie lui și 

de la .noi drepti -robi țigani, neruşeiţi nici odăva- 

oară în veci; şi altul să nu se amestece. 

| în lași la anul 7132 April 13 

Domnul a zis | 
Dumiiraşeo Ştefan vel logofat 

+ Dumilru - 

Hărtie coală. Acad. Rom. CIU, 193. Pecetea în ceară 
aplicată, căzută. Surete ms. XXXVI, 623. 

| — De acest tizan. Toader, voibeşte ispisocul lui E- 
remia Vodă din 1601 Mart 8 (v. mai sus pagina 246). 

CLXXAVIII 

7133 Mavt 24 (1625), Vaslui. /apis de mărturie cum C. Cehan 
ful lui Petre Cehan a cumpărat cu 15 zloți și 2 potroniei partea luj 
[onaşco din Dumbrăveni, la Vaslui. 

BAe Banc. KVA AZAPTVPICHCRV, KV MECT BANC UpE. 

ment ăttvae, Îotauiko dpesopva avii Toaatp aci Avepze'brun. 

EIVPVA Lveen. KVai AV BABAVP 4 TpEA IApPTE. AER Dag.



— 265 — 

“me avu Hekuzop. «pui car i AvBpzeAnu. MI BaTpa cars: 
AS. A0k E apă, ui dan. 1ipe Sua Ea hi napre 

„AVH. tUH KO 40 46 Mpicakz. VHAc av oc piata 
avu Heksipog. ad danrana aa ocna. a crapa hw- 

"EHUiE N TIZAYpE. vaca poem npecata avu Herudpop 
A Tpra napri. Komvu man cve CRPIE. LH KV AVE AE pa 
AHHZ. esgopva danranie Bvenuie. ui „pH "TOT A0kVA DE 
VHAE Ba VH agzHAz. 0 aa tanar av Hocvanruu deuo- 
pva Ilevpen Vexan. um aa avar i acu, un E HOT, At Aa 
Bocranrun AehnauT'k moaTvaSavi kv Bi maprap. un nonă 
AMugznaz win nona Aunegan, in COnauk wm rmarapaui, 
ur Hkrva mun Acuca um Euaxtuko. Ac autcra Map TY pct A 

BZATO F3pAT, ACHA MapT ki 

Hârtie cuala. Acad. Rom. LXXXLĂ, 69. Pecete tăr- 
gului Vaslui in fum ştearsa. Sucetr: ms. XXVI, 239. 

— Petre Cehan a mai avut un fiu, pe Costantin Ce- 
han, pe lăngă Apostol ș: Racoviţa Cehan. 

CLĂXXXIX 
AI 1198.. Mavt 30 (1630) laşi. Alexandru Vodă fiul Radului Vodă întăreşte lui lonaşeo Cehan pitar an salaş de; ţigani - Macovei cu -fe- meia lui şi copii—dat de Miron Vodă în prețul unui cal preteluit 140 ughi. 

T Hw facăanap8 BOEBOAA, ca nountuiaro Paqva Eo- 
EROAA. BIC MACTII renapa Btmau AOAAdECKOH. WR renA- 

> BMW. AdAO)oAi N NOTEPZAUXOM cca Bcakpunv nau w- 
nato ea nHTap. Ww'r sro pABOR lHciHcoR. aa sani H 
MHaogatit wo nataa wm upon HapiiockH BOEROAA EA 
CBAdUI Sa uHranu natie MakoRen ca Mea ere n aka 
HX Hi ca ca cro Rhokan upo 'ror CAAÂLI Bă 14HPAHH, BH49 
HpAROIO PE ApACKOM. HHO AAORAA HA HET păi ro Mpagaa H 

- B'kona cav XEA, Apvraă. pâai u'To aaa mom TCAAOA EAHH 
„RON A08go mbiogaa za EANH coT ru moaru. u dA TOT.
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Bou 84 noTp'ka Bemekou pa irak nam, mika pasi rom 

Enuntprkapeurnoaiv tan czaaui uraniu. Hatehea akon 

ca Mea n ARTuU AY Dean. Aâ ECP HI COT TCNARAAI, RO=: 

Abkpuuv remagaan Îwuanme Vega nirap tat i vaacat 

EMY Hi WHOUATOA EPO CZ BACEM AOXOACAL. HenopSiuenito, u- 

KSAH:K Ha BRRH, n MI Aa c HE SAuIaeT. BEA, ca Auc- 

TOM Ham, | 
V făc BAT Fâpan AMapT ă 

Gaa renanz Bea'ba 

ASmnrpauko Ijledau ea awrbr vu, 

Y pourk 

lo Alexandru Voevod fiul raposatului Radul 
Voevod. din mila lui Dumnezeu domn țarii Molda- 

viei, adică domnia mea am dat şi am iutâcil boia- 
rinului nostru lui lonașco Cehan pitar din a lui drept 
ispisoc de danie şi miluie ce l'a avul de la Mirou 
Barnovschie Vodă, un sâluş de tigani *anume Ma- 
covei cu femeia lui şi copii lor și cu fiul său Bejan, 
care acel sălaş de tigani a fost drept domnesc. 
Deci miluitu-/am pre el pentru a lui dreaplă şi 
credincioasa slujbă; alta pentru ca a dat celui 
domn un cal bun biciuluit drept 100 ughi galbeni 
şi a dat cel cal în treaba tarii la Diiac paşa. Drept 
aceia acel de mai sus zis un sâlaş de țigani anu- 
me Macovei cu femeia şi cu copilul lor Bejau să 
fie şi de la domnia mea boiarinului domniei mele 
Ionașco Cehan pitar, lui şi copiilor lui şi nepotilor 
lui cu toate veniturile neruşeit nici odanăoară în 
veci. Şi allul sa nu se amestece înaintea acestei 
cărți a noastre. 

în lași la anul 7138 Marti 

Insuşi Domnul a poroncit 

Duwmitraşco Stefan vel logofat a învățat 

+ Focea



. Hârtie coală. Acad. Rom. CILI, 106. Pecetea în ceară 
aplicată, căzută. Surete ms. XXVI, 624. | 

— Sub Miron Barnovskie Vodă fiind lupta la Daşov 
a acele treburi ale ţării lonaşto Cehan a dat un cal bun lui 
Diiac Paşa, socotit: calul la 100 galbeni, preţ foarte rădicat.. 

— lonaşco Cehan vornicul începuse a se amesteca 
direct în trebile politice ale Moldovei şi cronicarul Miron 
“Goslin, vorbeşte de el în câteva rânduri. Aşa Cehan lo-: 

" maşeu vornicul ia parte in delegaţia de boiari, ce s'au dus : 
la Poartă să protesteze pentru darea domniei lui Alexan- 
dru sin lliaş Vodă. Erau 80 de boeri, din care fruntași 
erau : Lupul Vasile vornic, lonaş:o Cehan vo-nic, Savin 
hatman, Costin postelnic, Ureche spatar, Buhuş vist., Far- 
tună c;mis şi Başotă Patraşco 'ogofătul (Let. 12 292). A- 
lexandru Vodă aflănu de aceasta a trimes la boeri pe Ba- 
tiste Veleii „şi pre Bitiste Pau suduit foarte tare, ales Ce-: 
han vornicul“ țidem 12, 292). 

Supt domnia lu: Alexandru Vodă llieş, -voind el să 
omoare în zi de Paşti pe toţi boerii bhuşmani lui, na iz- 
buti, căci C. Aseni, de şi era de caca lui Voda destâinui 
planul şi fiecare îşi asigură viața, provocând acea răscoală 
din șesul Frumrasei, care a adus moartea lui Velețj, sfir- 
ticat de. norodul cel prost (idem 12, 294). 

Parlizan al domniei lui Barnovskie Vodă îa al 2-a al 
său scaun, Cehan vornicul a stat inchis în Edecule impre- 
ună cu alți boeri ca Ionaș:o Ghianghia logofat, Pa- 
traşeo Başotă hatmanu!, Gu. Roşca visternieul şi Alexan- 
d u Costin postelnicul, întru căt vizirul n'a mai vroit să 
mărească ş'rul omorurilor : „El săracul,--vorbind de- Bar- 
novskie Vodă—a venit ca oara singur la închisoare ; păsă 
ia ceilalţi, vei eşi şi tu şi ei (idem 12, 298). 

Ionasee Cehan vornicul rămănănd prietena cu Moise 
Mogbilă Vodă în adoua lui domnie, a fost trimes în taină 
impreună cu Gh. Roşca vist. şi Banul să prinză pe Vas'le 
Lupul Vornicul şi să-i omoare; ci n'au izbutit. 

CĂC 
TI4I ebr. 2 (1633) Iaşi. Alexandru Jliaş Vodă 

lonaşco Cehan vel spatar un sălaş de tigani —Macovei 
copii lui—duruit lui de Miron Baruoyschie Vodă. 

întăreşte lui 

+ Bo flatăanapa Boegoad, Bio aacmire FC AŞA BEMAH 
AVAAABCRON. WE PENARAMU AdAn H NOTEOZAHAn cca Ha: 

* 

cu femeia îşi. 

7
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“menS ekpious Boakpunv Huwnaurmo “legan BeankonS iinvag. 

Er9 Npăgin XOAOUN MMTAHU. 4 Adatie H BHRVNAENIE Wr Hc- > 

DHCOK. 34 AAANiE H RURVIAERIE UTE HAAA. WT Alupon Bap- 

nogckii  Morhaa Boegoaa. Hiena  akoBete cz isa Ero 

n ca akrin. BX Bean Madre. n ca HUHHX cHOBE. HX 

ARO Ad CST FM HU (UT FCIARAAA. OPaBHi ŞoAONII Hanu îi 

Vpuk H: NOTBpzK Asie uenooaBnato HuRoAiA Ha ke 

erkunin. n HH- pac HE SatulaeT, | _ 

oy Idle gar Fapta dee £ 

Gam renta ptu i 

Îw SArBan Apă BOEBOAA 

| pork Amira 

lo Alexandru lliaş Voevod, din mila lui Dum- 
nezeu Domn ţării Moldovei, adica domnia mea dat- 
am şi am întărit credinciosului: nostru  boiarin lo- 
naşco Cehan marelui pitar a lui drepți robi tigani 
şi danie şi cumpărătură din ispisoc de danie şi 
cumpărălură ce a avut de le Miron Barnovschie 
Moghila Voevod anume Macovei cu femeia lui... 
şi cu copii lor Bejan-şi Mafteiu şi cu alţi fii ai lor 
ca să-i fie lui şi de la domnia mea drepti robi 
tigani și uric și întăritură nerușeit nici odănăoară 
în vecii vecilor; și altul sa nu se amestece. 

“în laşi la anul 7i4i Febr. 2 

Insuşi Domnul a zis | 

“Io Alexandru Voevod 
Cristea Damian 

Hârtie coală. Acad: Rom. CIII, 158. Pecetea in ceară 
aplicată. Se ceteşte: Iw Maranapa Hairaiu gorgeaa. Cap de 
Dov. Surete ms. XXVI, 625.
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7145 Alart 10 (1638) Iași. Vasile Vodă dă şi întăreşte lui lo- 
naşeo Cehan biv vel vornic şi lui Duca biv comis satele Novaci de la- 
Fălciu; iar lui Ionașco Cehan îi mai întăreşte seliştea, Ntănileştilor, Yo- 
losenii, Măicanii şi Erbicenii cu bălțile de peşte: Căuşul, Alba, Nea- 
ra, Paplea, Cerbicana, Gărla Stălpului, Lungul ; a două zecea parte 
din Doiheşti pe Crasna ; Codăeştii de la Vaslui ; şi un sălaş de ţigani. 
(Macovei). 

mmm 

(A )acriie Bit, Mi. Hw Haciaie ROERSAA. FCuApa Stan 

AMPAAABCKOH. BHAMENH'FO UHHHAV HECHA AHCTOA HAUIHM. geka 

KTO HAREM R23pHT. Han uroui pro SeARUIT: WR "ro uernuniă 

Hanie k'kpnii ui nounrennin. Roakpun.  Hohauko Megan. | BniR 
REA ARODHUR. 11 caSra n Boakpun nau. ASRA BIR Oac cas- 

EMA pac unui renapu. UpERAE Mac Ehikuie pas n REp= 
HER. 4 Alte CASKHA Hi Ha CA RRDOR 1 CA NpABAOR. Thai ati 

ENA ERUIE HX patos Hi KpHOR CASARE AO Hac, 4ASRAM. 

FEMRI | HA AWCOBHOIR HAIER AMACTIIO. H Aaa Hi NOTRPAANM. 

ECMRI HA WP Hac $ HALE BEMAH MOAAakekou, HX NpARA wruns 
H Adănie H RHKSNAEHIE, Wr HCIIHCOR 34 AdAHIE H KSHEHOE, W'79 
Mata We Grea Bocgeaa Tomurk. n wr HEDHCOR 84 H9T- 
Rpaă | Arie wr PasSa KOEROAA. £AnHo ceao nanavk Hogauin uro 
S Rascr Paauinekou, uro Tom CEAO BRIAO HpARO renAgekoH. 
NpHCASILHS RE wkoa par Xrinnm. n aaau goaEpi Hai 
KWIUINACAHANI. tite cre | 'Taaep cpeiny  GrebanS Bogos 
oanegnu. “TorAa eAa nenAsue Guaku Hansa KarapunSa 49 

Ipirpaa,. paai "rkropua BEMCKOH. TEAM paau. Kaxo Ad ECP HA 

H AWP ac c4 Răcka Aoroacat. n wr POATA AatA H HOT 
KOAKĂaEM Hanteaw R'kpHomS Roakpnuv | Huname Vexan ARSp: 
HHK. £PO HpAKOH. wrua$. n Adănie 11 KSMEAHOE. Hi wm nenucek 
AAAHCE H RSNEXHOE. UTo HAaa wr baphonckis EOEROAA. UT 

HEIIMCOK 34 noTRpuRAcnie wp flacăan A ps KOEOAA. FEAA CEAHILIE 
"| Arp * .. - . Hanavk Grrzunaempin. cz goasru PuBItiH. ui vor | BpSA, Ba MANN. 

S IlpSrik. rac Rkine uter Manu TOCNOAApCKHK. BA EĂHA AM 

ua $ Băocr Panuineken. Ure "rea CEAHINE R'Fuie npaRă PenApeA-
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BAh3 PpZra XSUl, H HAMAA H CLARE Sa WKOA. A [IOF Ada 

fi BapHoBCRIE ROEROAA.  paai CASES cre. 1 paAi EAI Kon 

A0 | Bpin exe uzBkack wr Hero. n Nocaaa ro Ac pa Rhu- 

TEPCRIH, "PEM paAHi RâRO Ad EC EMS H WE Ha. CA RAC A0- 

XSăca. n wr-POAM PU AdEM H USTROEAdea BeakpeuiS na- 

MEMS VEXan ABepHHR. EP IIpakote wrunS H Adatie H KSne- 

NOE. WWY MCIIHCOK Adanoe Hi KSneuoe, upo Hataa wi Greban 

foenoaa. Toauur. n wr napkaeuie sa norapakActitie wr Paasa 

RocSAA H WT DApHOReKiE RoeRoAa. ApSroe ceao Hanathk Foas- 

ckiin,. cz Bsaorui posi ete $ Race Paayinekon. ue mor 

CEAC Eh | A9  NpAtO Hall FOCIICAABERGH HpPHCASHINO - RA Wkoa 

Graunaeiim. sro Ada nat Grea kofROAH oa. Ata 

Cre Sropekiy "nun ARII ai MECT ROMA. AEP. 4 Adack 

KA NOTpEBS Bemekoe. "RA pAANI RAR Aa ECP EMS si WTP PenA- 

Rădut ca RaCRA | AXA, 1 VP POM THE AEM NOTRpz%- 

AGE HauieMS BoathpenS Hwuanino Eat AROPHHK. EO IPAKOI 

WPHIWV A Aaătie Hi RSNEACHOE. WTP HICIINICOR 34 Aare Hi RSneă- 

Hee wo Haaa Wii PaASa ROEROAd. HN WT SpHE Bă . NOPRPBX- 

Acuic wr Hagonekie ROoEKSAA.. APS | vor ccao uanmk Mznkaniu 

u Uepăukânu. n ca Boaoru pinul. uantatk RaSuiSa, ui Masa. ui 

Hepa. n llensak.-n WUspăikana. H rpzaa GrianSacaii. 4 ASursa 

HoAcRHHa, îi că &pSa sa manu. $ IlpSronu pkuk, ura Tor ceas 

MzHRARiH Î CR BSASTAMRI MARAR EEUE HpARS PCUApPEESH. Hpue- 

aSune tă wkSa Crzinacijutit 1 Adi PaAba BOERSAIL Aka Kon 

AcEpiu. Hi Asahi Hy na norphes 3EMeKoul, TEA. pai RARO AA 

er EMS, HU WT PENAELMU CA RACE ACYOACAL. Hi TH AdEAL 1 

ISTRPZAAEA EMS. FANA uacr Ba WPHHS WT CEAS Acayenu. ue 

Ha wepauiia Kpacuiu na Rase. PaauineRoui, ue vu cec KSAHA 

wr IlzakSpap cuz hosaui  cSagepea. wr SETRPATA act NETAA Uac'r, 

uac'r Graukui. W'T_ HenHeok 34 RVE UPo  HAAA otil Evo 

Boâata cSauhp, na oa uacT-Wr (EpEAIA | BOEROAA. TOA  uacr 

ES VEEXân ARSPUNE. păi crro AtekT "Paaep CPERUIY. ww He- 

Surete şi Izvoade: VIII (Acta (ih. Racoviţă, Vaslui) ÎR
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WHCOR 84 KRSHEKHO uro HAMaa WTr Macăan a ps Haiau RIEROAA. n 
WP "POM "PH AaEM H NOTRPIAAAEA, FAS. £r0 NpaRSR WTHHS 
H KSnexno uro wu u | Mada wr facăauApS Hairaiu ROEBOAA le 
ASBHHa ceas Koaxepin. Huda uacr n EPSA 3a Mann S Ac- 
EPORZU. H ca MEcr 34 CPSHA uU THR ceae HeA ein. EhittiHă4 
WACT DEPA WacP. uTe S pacer ACASIcRoMS. upo wH cEBE | 
RSnHa wr Îlgurk BE uierpap. cu Tsaepu. uprkwusk (lo: gol) 
WT Sau sa A kanns wr cerapars Grebana RoeBoaa. PAM ARă 
CTO H AkRa Acschru ner Srapekuk. nnsu AEP. n PH WT 
Spuk, aa pasa kaenie u'roHMaan AvrH eo ! TSAopa tr cere Ilerpa 
ROEOAA, AA TA UACT WF  NOACRINIA CEAo Boz. ana 
ucr. Aaa Ilau'reRn. naeMenHia er TSacspa Azipa Sliuncin 
ISpuzacae. noure naa'rua TAABA 3ĂT5 cROEMS AST ps lsputa. | 
PAAH EANA CANPTI | uăka urme wu C&TROPHA u wP "TOM TH 
MAM HI NOPEPBRAAEAM EMS. cre Npagili oaoni uHranu. wT He- 
NUCSR Adâtot. 1 RSneKHoc. uro n wp HapuoacRie KOELOAA, H 
4W'T HCUHCOK sa HO'TEOARAEHIE wp flacăanA ps Haiiaau EOEROAa. 
EAHH cedat 34 unrani | uk Alakeaer ex Xena tre (loc gol) n cnke Hy Bean vi Marei n ca HU ARTA n ure Tur un 
răun B'kue nganiu PENAPERUL, n Aaa EMS Hapnonenie ROEROAA. 
PĂAH CARS ere. u PAAH AHN Ron  ACRpin. : se Bzaha wT 
Hero ukuoaţi sa cro | Sropeknk. MHSH ACBpuy. n Aaa me + 
HOTpk&BS semcRou. Ao „Aita Tae. “ore paai TEX găcky Eur 
MHCAHNUL. CEASEE ca RPSAORE 34 MAHHH. N ez goaoru. un Try NACTH 84 WTHHH. n rHX xoaenn UHFaHH. Aa ECTuU WP FERABMU HatutuS akpusaw | Roakpuns. Hwhanike exan ARSPHHK. npagin WTHHH H Ada. n KSnewucu. un SpHE n NOTERPBAeHiE. ca Ba- 
ckm ACĂSAOA EMS. n AETHM ero.. H. WuSuarom ui npkwubua- TOM. H Npawoparoa. și EXCEMS poa PO. KTO c H3EBEper H4H | BANXHiH. HsnopSiuenno HHKOANR Ha Ekin kkunin, a XOTap TUN NpkApeucuum ceace CX BPSACRE să Manu n ex KROASTU. H uacr 34 WTHHH. Aa scr EMS wm Scuy crepsnu no Ckonaini crapat
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_ Yorapu n9 RSAA n REA WHBaant. |a Haro cer Rkpa natntere 

TenABA knitiinneantiarsatii, Vw. Fachaie ROfBOAa: 1 Rbpa npk- 

BZ3ASBArNAro cHă renAkAm Hiva ROEROAd. H ttEpa BSIap Hautiny 

gkpa nana Gakhui IIpaECRSA REAHRATO ABOPHHRA ASAnRu BEAM. 

la. n. AST paie IUSAAAH BEARATO AROpHiIRa rog Beatani. 

Bkpa nana Paggita leraau ui HpBKAAAE GSuancnon. R.u, ÎSy5u 

u Ixrpauke VSreak NpARBAABSRE XOPHUCRA, B. H ..... 

nzpkzaata Hemenctuy 8 1 | Lakpia G)nuSa npakăaaBa Ps. 

MaHekin. R. n. Vanropie Sphae cnzrapk. B. ui. HiwpaAakii BHe- 

-rkpnuka. a. u. Sinseroa BarapyHSA MScTEuuRă, E. n. Lavpris 

AaIHHKA. K. N. Lpăma CToanHta. B.D. ASMHTpAtuRo:| ESAica. 

H BEpa REACH BOARU Mani MOAAAECKHE  REMHRAX 1 Man. A 

HG RAMINA EHROTk. N PCRACPRORAHIE KTO BBAET CRAPA Wr 

AFTHL NAMHY NAN Wr HAlere pSĂd. Han DAR BSARSIO 64 H3- 

REPET PenApA ShITIt HANIfH,_ BEMAH moaaag(crkn). | Tor Bu eu$ 

HENOpSIL HA HaLJETS Serpoetiie. ni NOTBPAXAEIE UTS Ada H Supk- 

MA. 34 UTE ECT EMS Mpa WTHRU. H RVOEKHIA HA CON Apa 

Bin NHSH Hi KOUH, Hi Adanie Ba €r9 IIpAger CASES. Ana Boauini 

&pknoser un asr] EpaAENiE TOMS BACEMS- EH UINHCAHHOAŞ. RE- 

aan SCM HamneS BEpUOMS Hi. N9UNTENNOMS  zoabkpunS. nuS 

Jzrpauto Bamora REAMROMS AsrobeTS. NHCATU. MI Mai NAT 

NpHRESATIL, RACEAS HerunusmS AncTS  Haulim$, | nucaa * Icox 

Hwnaiuko dăunat. Bare Fapte Map î AHU. 

_Hw Hachait KROEBSAA 

Din mila lui Dumnezeu Noi Iw Vasilie Voevod. 

domn ţării Moldovei ; înştiinţare facem cu această 

“carte a noastră tuturor cu pre dănsa vor cata sau 

o vor auzi cetindu-se, adică acestu adevăratu al 

noslru credincios şi cinstit boiarin lonaşce Cehan 

biv vel dvornic și sluga şi boiarinul nostru Duca 

biv comis au slujit înainte altor domni ce au fost 

mai înainte de noi cu credinţa şi cu dreptate; iar
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acum slujeaște și noao cu dreptate şi cu crediuță. 
Deci noi văzind a lor cu dreptate şi cu credinta 
slujba cătră noi miluitu-ne-am spre ei cu: osebita 
noastra milă şi am dat şi am întărit lor de la noi- 
in al nostru pământ al Moldovei, a lor direaptăa 
ocină şi daanie şi cumpărătura din ispisoc de da- 
anie şi cumpărătură ce Pau avut de la Stefan Vo- 
evod Tomgşea. şi din ispisoc de întaritură de. la: 
Radul Vodă, un sat anume Novaci ce-i în ţinutul 
LCalciului, care acel sat a fost drept domnesc astul- 
tător de ocolul targului Huşilor, şi au dal boiarii. 
noştri mai sus scrişi 600 taleri de argiut lui Stefan. 
Voevod 'Tomșevici, atunci când a venil Enachi banul 
Catargiul din Țarigrad pentru greutatile țarii. Drept 
aceia ca să le fie lor de la noi cu toate veniturile. 
Și într'acestea iaraşi dam Şi întărim credinciosului 
nostru boiarin Ionașco Cehan dvornic a lui direapla 
ocina şi daanie şi cumparătură din ispisoce de da- 
anie şi cumpărălură ce Pa avut de la  Barnovsehi 
Voda şi div ispisoc de întăritură de la Alexandru 
Voda, o selişte anume Stanileştii cu balţi de peşte 
şi cu vad de: moară în 2rut, unde au fost şese mori 
domneşti într”o: casă, ce-i în ţinutul Falciuiui, care: 
acea seliște a fost dreapta domneasca langă largul 
Huși, şi a avut şi sate de ocol. Iar într'acestea 
datu-i-Pa Barnovschi Vodă pentru slujba lui şi pen: 
tru un cal bun ce la fost luat de la el şi Va tri- 
mes la craiul Unguresc. Drept aceia ca să-i fie lui 
și de la noi cu toate veniturile. Și într'acestea ia- 
răşi dam şi întărim boiariuului nostru Cehan dvoi-- nic a lui direapta ocina şi daanie şi cumparâtură ce a atul de la Stefan Voevod Tomşea, şi din di- 
vese «le îintărilura de la Radul Vodă 'si de la Bar- novschi Voda alt sat anume Voloseani, cu balţi de: peşte care-i în tinutul Falciului; cave acel sat a fost dirept al nostru ascultător de ocolul Stânileş- lilor, caci a fost dat iarăşi lui Stefan Voda Tomşea 200
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ughi bani buni şi 6; cai buni şi i-a dat în treaba ţării. 
Drept aceia: ca să-i fie lui şi de la domnia mea cu 
toate venilurile. Şi îutaceslea iarăşi dăm şi întă- 
rim la al nostru boiarin lonaşco Cehan dvoruic a 
lui direapta ocină şi daanie şi cumpăratura dia 

-ispisoc de. daanie. şi cumpărătură ce Va avut de la 
Radul Voda şi din uric de întaritură de la Bar- 
novschie Voda, alt sat anume Maieanii şi-Cerbicanii 
şi cu bălți de peşte, anume: Căuşul şi Alba şi Ne- 
-gra şi Pepelea şi Cerbicaua şi gărla Stalpului şi 
Lungul pe jumătate şi cu vad de moara în apa 
Prutului, care acel sat Maăieavii cu balţi iarăşi au 
fos drept domnesc, uscultător de ocolul Stănilești- 
lor şi a dat lui Radul Vodă 2 cai buni şi ia dat 
în treaba țarii. Drept aceia ca să-i fe lui şi de la 
domnia mea cu toale vevilurile.—Şi iarăşi dăm şi 
întărim lui o parte de. ocină din satul Dolheştii, 
ce-i la obărşia Crasnei în tinutul Falciului, ce el 
singur şi-a cumparat de la Pacurar, fiul Cozmei sul: 
gerel, diu a patra parte a cincia parte, partea Stan- 
«căi, din ispisoc de cumpărătură ce a avut tatăl său 

Cozma sulger pe acea parle de la Eremiia Voda. 
acea parte a cumpărat Cehan dvornic pentru 110 

taleri. de argint diu. ispisuc de cumpărătură; ce a . 

avut de la Alexandru lliaş Voda. Şi într acestea 
iaraşi dam şi întârim lui a sa direapta. ocină și 

cumpăraâtură din ispisoc ce el a avut de la Alexan- 

dru lliia; Voda, jumatate sat Codaăeştii parlea din 

jos şi cu vad de moară în Dobruvăţ, şi cu loc de 

prisacă, şi iarăşi din alta jumaălate din. satul Coda- 

eşti partea din sus a cincia parte, ce-i în ţinutul 

Vasluiului, care el singur a cumpărat de la Pantea 

biv şetrar, fiul lui Toader, stranepot ... . din uric 

de moşie de la bătrânul Stefan Vodă -pentru 222 

ughi bani buni, şi iarăşi din uric de împărtală ce 
a avut mama ei Tudora de lu însuşi Petru Vodă; 

însă cea parle diu giumaătate de sat din Codaeşti parteu
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din sus a dat-o Paulei seminţenia sa Tudora fata 
Anisiei Purceloae, pentru că a platit capul ginere-- 
luj sau Dumitru Purcel pentru vo moarte de omee 
e] a facut. —Şi intr'aceasta iarăşi dam şi întâriu ai 
lui drepţi robi țigani diu ispisoc de danie si de 
cumpărătură, ce el a avut de la Barnovschie Voda 
şi din ispisoc de întărilură de la Alexandru Iliiaş Voda un salaş de ţigani, numele Macovei cu femeia. lui... şi fii lor Bejan şi Mafiei şi cu alți copii 
ai lor, cari cei ţigani au tost drepți domneşti şi i-au. dat lui Barnovschie Voda pentru slujba lui şi pen- tru un cal bun, ce-Va luat de la el biciului! drept. . 100 ughi bani buui, şi la dat în treaba țarii la Diiac pașa. Drept aceia toate cele de mai sus scrise sate cu vaduri de mori și cu bălți şi cele părti de ocina și- cei robi tigani să-i - fie şi de la domnia mea la al nostru credincios boiariu Ionașco Cehan vornic drepte ocini şi daanii ȘI cumpărături şi uric şi întăritură cu loate venilurile lui şi copi- ilor lui și nepoților Și stranepotilor şi rastrănepo- tilor și la tot neamul lui, ce i se va alege mai de aproape neruşeit nici. odănăoara. în vecii vecilor. lar hotarul celor de mai sus zise sale cu vaduri de mori și cu balţi şi părti de ocina să-i fie lui din toale parțile pe ale sale -vechi hotara, pe unde din veac au îmblat. lar la aceusla este credința domniei noastre mai sus seris Noi lo Vasilie: Voe- vod şi credinta prea iubitului fiu al domaiei mele: loan Voevou şi credinţa boerilor doștri, credinta du- misale Savin Praâjeseul mare vornic de ţara de jos, credinta dumisale. Dumitrașco Şoldan mare - vornic lârii de sus, credința dumisale Gavril hatman şi parealab Sucevei, credința dumisale Buhuş şi Pa- traşco Ciogole parcalabi de Holin, credinta dumi- sale . .. . parcalab de Neamţ, credinţa  dumisale Gavril Onciul parcalub de Roman. credința dumi- sale Gligore Ureache Spatar, credința dumisale lor-
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dachi vislernic, credința dumisale Apostol Catar- 
giul postelnic, credința dumisale Gheorghie pahar- 
nic, credința dumisale Grama stolnie, credinta du- 
misale Duwmilraşco coinis şi credința tuturor boe- 
rilor noştri moldoveneşti a mari şi a miei. lar după 
a noastră viată şi domnie, cine va fi domu din 
copii noştri sau din al nostru neam, sau pe ori 
care altul Dumnezeu îl va alege să fie domn tării 
noastre a Moldovei, acela să nu strice a noastră 
rănduire şi întărire ce i-am dat şi i-am întărit, căci 
eă sîntu lui drepte ocini şi cumpărături pe ai sâi 
drepți bani și cai şi danie pentru cea a lui cu dreptate 
şi cu credinţa slujbă. lar spre mâi mare lărie şi 
împuterire a lol ce sa seris mai sus poruncit-am 
la al nostru credincios şi cinstil boiarin pan Pa: 
traşco Buşola marelui logofat să serie şi a noas- 
tră pecete s'o lege de această adevârala carie a 

“noastră. A seris în laşi lonaşo Maujea la anul 
1145 Mart 10 zile. 

lo Vusile voevod 

Acad. Rom. pecete 70; Surete ms. XXVI, 414, şnur 

roș. Se ceteşte inscripţia : + neuțar) Iw Bacnaie oeoAa. BX 
MACTIIO PENOĂAp BEMAH MOAAARCKOH. BAT Fapt. Cap de bou. 

— Faptul că pune pe Duca şi pe lonaşco Cehan cu 

danie în acelaşi urie ar urma că erau şi rude intre dânși, 

nu numai pentru că amăndoi ar fi dat. ajutor țării sub. 

Stefan Vodă 'Pomşa cu 600 taleri de argint, când a mers 

Enachi. Banul Catargiul la Tarigrad în nevoile ţării. 
Despre aceste nevoi vorbeşte Miron Costin la domoia 

a doua a lui Stefan Tomşa, cănd cu răscoala Enicerilor la 

'farigrad, de au răsturnat pe Sultao Osman, şi au pus 

Sultan pe Mustafa. In asemenea amestecături a trebuit să 

imble Enache Catargiul la Țarigrad în trebile îmbelor țări. 

rădicănd de la Moldova pentru cheltuelile soliei 600 taleri, 

de argint, pe cari i au fost dat Ionașco Cehan biv vel 
vornic şi cu Duca biv vel comis (Let. 1%, 285). 

Catargieştii s'au mutat apoi cu şederea și politica la 
Moldova, unde-i găsim înstărindu-se şi ridicând treptele pu- 

ierii. De urmările politice île acestei atitudini cetim un 

.
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prea interesant pasaj întrun doc. din 71145, dat de Malei Vodă Basarab în Târgovişte : „iar când a fost acum în zi- lele domniei meale cu voea lui Dumnezeu, ca să fiu domn şi stăpân în scaunul moşilor şi strămoşilo: domaiei meale aice în țara Rumănească, in scaunul Bucureştilor, Cazay- Qieşti, ei au venit. în potriva domniei 'meale cu Sabie şi cu oştire moldovenească şi cu Talari şi cu multă altă ră- utate aici în ţară, încă si cu alți oameni și răzvrătiți din tară. Iosă a dat bunul Dumnezeu ca ei să cadă sub 'pi- cioarele domniei meale şi i-am gonit domnia mea din țară cu râs şi cu ruşine.“ (N. Iorga, C. Câpitanul 115 nota 3). — Enachi Catargiul vel ban a] Cvauiovei se găceşte în această slujbă pe la 1619 sub Gavril Movilă Vodă. E însurat cu Maria, fata Radului. Buzescul, şi are de. fiu pe Gh. Catargiul ph. în 1624 sub Radu Vodă. El-a fost în.- Srepat in biscrica cea mare a Mitropoliei din Târgoviște înainte de 1624 (surete ms. XXVI, 494). 

— Jonaşco Cehan incepe ca pilar încă din 1610 şi. ajunge vel vornic sub Radu Vodă: 1694; şi slă în această slujbă cu intermitență pănă în 1634 Mart sub Moisă Mo- ghilă, inloc. it fiind de Vasile Vodă cu Gavril Prăjăscul. E! "trăia incă în 1637, când capălă de la Vodă Lupul întari- rea daniei lui Stefan Vodă Tomşa. In 1641 era mort. | — Ocolul Huşilor. După ce Stefan; cel Mare a fost zidit mânăstire la Huşii de pe Drislăveţ, în 1495, a dăruit târgului atâta moşie ca să poată trăi un lărg. “Toate sa: tele s'au intemeiat pe această rază în ocolul tărgului și a- Veau ceva indatoriri băneşti şi de .muocă pentru tărg. Cu vremea moşia târgului sa redus prin danii, pe care le-au luat în nare parte Cehăneștii, cum arată uricul acesta a lui Vasile Vodă Lupul, că i s'a datlui lonaşzo C-han Novaeii, la nord de Huşi, peste Epureni şi Duda ; mai apoi se vor da Poganeştii, şi mai în jos Stănileştii cn alte sale. şi bălți ue pe Prut. (De hotarnica Pogăneştilor vezi Surete IV, 67). La Stănileşri ni se spune că erau 6 mori domnești intr'o singură casă m5% FAHA Acm“, adică era o moară cu 6 pietre mari. lobaşco Cehan a capatat danie Stănileşiii de la M'ron Barnovschie pentru că n dat un cal bun domniei pentru Craiul Ard: alului mA Epaa Benrepekiu.« Pentru alţi 6 cai buni şi 200 galbeni capătă de la Stefan Tomsa sa- tul Volosenii, iar bentru alţi 2 cai buni capătă de la Ra- dul Vodă satele Maicanii şi Cerbiceni, cu 7 balti de pește. Cu bani curați.. cumpără părti în Dolheşti la obarsia Crasnei, partea Slancăi a 5-4 parte din a 4-a parie (cu
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110 taleri); iar în Codăeşti cumpără toată partea din jos 

„ISAOBHHa ceae HH%Haă uacr* iar din jumâtatea din sus a 

5-a parte „Entutaa uacr neraa uacr* cu 225 ughi. Vechii stă- 

păni ai Codâeştilor erau Purceleşitii, cari aveau uric de la 

Stetan Vodă, şi în jurul acelui Purce/ vechiu s'a legat le- 

genda cu Movila lui Purcel din fața Codăeştilor. Sub Petru 

“Şchiopul stăpânia in Codăeşti Tudora Purceloae, fata Anesiei 

Purceloae şi mama lui Pantea Purcel şetrar, strănepot lui 

Pare+i cel bâtrân de sub Stefan cel Mare. Cum insă gine- 

rile ei Dumitru Purcel făcuse o moarte de om, la fost 

plătit pentru cap de'acua moarte de om „Ata cAMpATA uk- 

ackeka“ Pantea şi a luat el moşia. 

CĂCII - 

7149 April 21 (641) Iaşi. Vasile Vodă întăreşte lui Racoviţă, 

-Cehan al 2-a logofăt şi soţiei sale 'Totanei satele: Balasineşti (Hotin), 

Soleşti, Moicești, Vilneşti, Fereşti, Făstăci (Vaslui), Stănilești, Crăsti- 

nici, Stoeneşti, Bărboşii, Seliştenii, Răicenii, Răspopii (Fălciu). Pogo- 

neşti (Lăpuşna), Storestii, Sendrenii (Ilărtău); în total 16 sate. 

Macriere -BXitR, ati, Hw. EHacnaie BRoeBgoaă. renapă 

"BEMAN AÂMAAAECKOA, BHAMEHHTO UHHIIAI, HCCHA ACOM RA- 

LINA, BaC'kat KTO HaNEAt. EL3PHT. HAR UTOVULN cere. Scau- 

aur. wa mori neruniu, name B'konin Boa'kpun8 Pakonriue 

Tean djropu awrăer | u «nkrun'k ero Todana. maacgaati 

ECAMBL HAL WWCOBHOIO  HAULEIO  MACTIIO, "AAA HI  NOTEPZANANA 

“ccm HA. S Hauntie - BEMAN  ADAAager'ki. Ha HX Inpagiut 

WTHHBIH KSNEXHBI. MOT AX Npagin apatic uTo Wu Hi- 

“Maâân 3a EHKBIIAEHIE | MUT PCIABAH, CEAO Baaâcuueijii. uTe 

8 gao(cT) XomuhHckou, c4 CTaB H CA MANI, Hă p'kua Bu 

_AnA UT TOT CEAS BHAO Hat: npaga BukSnaruie, wrha ÎS- 

A0pH BHE NPARZA4B Pâpi Ea CTo Hi uiscraec'kr  SrapckHy 

XOAPHL. nouTe: Hai E'kuie 'roT | a AEaHnS wriia RIRTEa 

“ma KpeTUHA NPARBARBOAE, N TIE Adi N NOTEPBKAAEA, 

„Boa'kpun$ nau. B'kphare Biuumnicătnin. Pakoanuc Teţan Aw- 

oder. n nnGeutiu ere Pozannat, cz uX npagin Tun n 

“A PEAHHS. EANKOCA. NABrpeP mac Ma | WT  ceao Goaapin.
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uro $ keaocr BacaSrsceuS.- n cor "noa “ru Ade Hi nor. 
EPBKASEAL Hai H4 U[ npagaă WTiuna. n KSnekua Wr Henu= 
CER Ba HSUERHA WT CA PENABAMH TPETAA ac COP Ce40 
Monuetpu. ure na p'kua BacaSrecoS. ex moro nasc. 
“PO ECC HAL pata | KStieno wrua Bacnaie Hazna qanne 
Goanpu. sa ata Atcam Sru HEATH. N TIR Ade H NOT- 
EPZIKAGEAL Ha WT Toro enineot, wp CIARA.  c4nkock 
H3tepee uacr dorul 4 tpar en hucagiun Borsa KăaSreg 
cusEn hora awrodera. | wm ceao Fnanetţin ur moro gacer 
TO ECF HAL pată RENEGAT HHY. Bă ABa Ackner 
SP BATU. N ru uacr Tăaopen un cecron en aaa, 
AZiţtpit oua. canoe HâBeper ww cea Pepepuat. "ru 
Wr vero Baser hacaSrekeai$. uro twin  KSnuau MUT HAY 
Ba Atcrk Sri IROATUL. Hi ru ApSraa uacr eanntoc'k H3= 
Geper mac dluvuaien ww ceqo Pacrzuin WT uac HM: 
skre. "ru ww roro BACCY, UT9 Wii cogni RSA. WŢ 
Mean  Vuzatau cn durut aa acc Srapekuy. i n PHĂEE AGEA H NSTEPGE Adei Ha "TH, WwT rore uenticek vw 
CEDACAN. BWIN CAHHaro, ce ex că Toro cEA0 “Pacrzuin, cor gumuatiehiio  uacr ca aber sa nacit H Ca cRuoiaTrii. ro ton con «Sunan GOT Lagpiaam ch. Anpwn aa atu | Atekr u nerv PădtpHi  cpebtuț. n "Tu ASEM "N NoTEpzRAaatat Boa'kpuns "TENARAU. RAI DtiCAnHAre Panogune “erau dropin awreder. n nukriuuk cas "Todana HA NY pata wWTruia un Ade. n AHAcRanie, uve wun n: Măâ WT renâtatui | ceao Graunaeiţiu, ro ua Ils $ 

R40cT Paaurineou$. “FOS Tor ceao B'kure IIp4RO renapeneii H Bkue qaa n anactane Gredana  Bornoai. na Suk$ emă 
Sean nopuut. ca ST CEAC, d 119 cA4ipru Îvaulko Cexan ECPHMR renAkat Ex | arkyoa rom CEO. a NoTeat renABAtH, 
TAKO:RAcpe AdAH H AtHActast ca POT CEA.  RHUIMIHCaH. Ha nea'k(p) name. a wu AGA FCRALAH, Ata Kouu ACEDIL  KâRO:
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Aa BAAET HAL CA BACEA ACYOACAL 1 TUE Adeal Hi MOT-- 

apzaata | noak(p) name nuurermcannare. i ku'kounrk em 

nă HX DpăRin MUTI Ii AA, WT 1k npagin u auTroaitt 

napkaenie. ure Wu Ha WWP HHuriti CTONOUHBULU renagiu. 

Np'EAAc Hac Riu, CEA9 Hpzcrannuiu ro cST 84 Tor 

gascmi Gaauntockom6. | n ceace Gronteipu Ha How $ me 

rom acc, ui cra Hapaouiiu. ure na pub AMeucira STro-- 

rome gaccr. n ru cae  Cnanpikniu wr more BAGICTS. 

ro ver pata kSmemna, web ta Nlerpri "lexan. GOTHA 

cugni  Guamprkusa. ww paaa. n "TH EAHa | acm sa. 

wunS. wm ceâo Paiuaniii. WTO oa uacT BHA4 1ipâga KS- 

mema. wrus ca$ Ilerpu eva wr (loc gol) n n Ade 

H NOTEPBAAAEAI. CA APBTHX UacT 34 WPHHbi. Hi BAKSNatHIE,. 

WT HCHCOR 34 BHKSNAENIE VW CAMAro FenARAMH. EAHH CTAp. 

şankock u3ecper wT cea Paciicun, "n Wr ore BAT 

CPaAuilockOAiS. N THR EAEI Pap. EAHKOCR H3EEPET WT CEA 

Iorzneipu. ue 8 acer Azur Hote. WT Toroe napkacnie. 

enwmnneauat, uro kk. ABa uacrbt WP Pzcnoni ui WT [lo=: 

pane. BHa | Aa Sek8 goa'kpunS nau Pakonuue Yekan. 

ANOrĂTe METAECAT Sri MOATHX. Hi EAHU ot ACEpH EA 05K. 

Wpkke Agephit 8a apa cun YpaTra. n pai za. W 

MAAPIIA CAABH ÎNM. COT EZAPTU. H HE HAtarP că UHA Naa- 

ue vera Toaatp Tegau | BHE cSapap. 1 Adat TE 

acru aa wmrunS wr 'r'kg ceace. Pacnetu n Îleorzueuţin. 

PAIE THX MHSbI 4 84 POT OH. Îi TH Ad H I9PBpaX- 

AGEA. HA H6 HX pazit WTHHBI îi Akai wr Hap'kacnie: 

aro na wruz Hm Ilempanko | Awroiper Bit. Wr Hoc= 

TÂNTHHA KOEBOAA. cea Gropeţ. n Ulcapknin ca artere 

Sa CAB Mă NOTÂUH CEAOBE. UTO $ BA0cr Xapacek. ka 

adn "PEy ceaoge EhiUNHcantii H Wăcri Să WWPHHHI, Că- 

CTABU. WM că | AtAHHihi KAKO Aă fc HA. H WVT Hac INpatot 

wTuni$. n Aaanie. ca geci AOYOACAI. HAL 11 AETIA HK.
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“u wuSuaroa u np'kwuSuaroa, npâtistprkroa. n uaceus "PoA8 Hk Ko ek nani HBBEper nanBanxnin, ! nenonoa'knta 2HKoan Hă E'Rkbi. 4 XoTap "hai ceaoRe ui Uact'hi 3a wr. HHBI. AT Ezeh cHaay. kitienncaNua Ad CT Ha WT gacero X9PapH. no căonAn Xeragoa. a wr NHIWIAY cTopotnt noepa- po4$ xoTapS nek | Ad H8 R'kka wkngaan. a Ha "To ecTi B'kpa Hâwere renAga Bpuunneannafe as Hu Facnaie Botoaa, n “Np'keaaatogacnnto ms n cHpAnunomS. ecua renagmu. Hw Gre dan Rooan n &kpa Ham noa'kpoa. t'kpa nana | Tosa “FAUIKO Reankaro ABROPiuka. Acaku eman. n B'kpa nana Toaatp Ilerpusanne AEOpHHka rwpr'ku aeman n &'kpa nana Rocranrun Grapuk. n Ilonzeksa. npakzaatoge Xornneen, Hu" R'kpa nana Gaguu IlpakeckSa n Ilz'vpaune npakaacu Nemeekare, E'kpa nana ewprie u î HPARBAARORE Pomancharo. n ERA tata  Vaapna Tevmana u IpZKZ446 “Guancriku. H"E'kpa nana nocmoa Ka'rayyuSa  nocneanua. 1. H B'kpa nana Lanropie %p'hne cnă'rap'k. n 'kpa nana Vevwoprie uamunuka. n E'kfa nana IOpaanie &HCTitapunka, n &kpa nana "Poaa CPOAHHKA. n B'kpa nana  Eaaan ROMICA, “u B'kpa Scuy Bo4kpon HAI NĂ BEAMKUL. n Maat, | a 110 na 1UHM XHBO'Tk, kre BZAST PenApz our (sic) aeman, -Abaaagcrhu we a:kruu HAY Han Corr Haniero poa. nau “Mak KOro 2 UsReper, PENAPEAM BBIPH, Hauieto sau AVGOA= - Aă&cRon 'Porm Bi nenopSuina iauro “Adanie, | H NO'TRpB ACNE. NX antBhi Aaa. n Sp nhan. a na Roauis Kpkriocr: H UOoTapaAcnie 'Toag BAcEA8, BHiuenncantioS, geaka ee- MRI, HâureaS e'kpunoaS ui Hovrentosis. Tagpnăaur Azritatu SFAHKaro 4erw | der$. uucaru u Hâtt neuaru - npue'kaaru "Kacen$ ucrunnomS aunerg HAEA8. mucaa A Sairpanike, 9 „Facet Bare apa ACELA anpha Ka Anu. 

Hu Hacnaie BOEBOAa ! 

Papua Marveraui ea acrodem
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Din mila lui: Dumnezeu Noi, lo, Vasilie Voe- 
vod, domn țării Moldaviei; înştiinţare facem cu a-- 
ceaslă carte a noastră tuturor cui pre dănsa vor 
câta sau o vor auzi cetindu-se ; iată că acest ade-! 
văral al nostru credincios boiarin Răcovită Cehan 
al doilea logofat și cneaghinea lui Tofana, miluitu- 
ne-am noi din osăbita noastră milă, dat-am si am 
întărit lor în al nostru pămînt al Moldovei, pe ale: 
lor- direpte ocini şi cumpărături, din ale lor direpte 
direse ce ei au avut de cumpărătură de la domnia 
mea, satul Baălăsineştii ce-i în ținutul Hotinului cu. 
iazuri. și moară în apa Viliei, care acel sat a fost 

lor. dreaptă cumpărătură de la Tudori biv părealab 
peutru 160 ughi galbeni, căci ca le-a foșt lor a- 
cela de moșie de la mătușa lo: Cristina păreălăboae. 
Și iarăşi dăm și întărim boiarinului nostru eredin-- 
cios mai sus scris Kacovită Cehan logofat și cnea- 
ghinei sale Tofanei cu a lor dreaptă ocină şi moşie 
cătă se va alege partea lor din satul Soleştii, ce-i 
în tinutul Vasluiului. Şi într'aceasta iarăşi dăm şi 
înlărim lor pe a lor direaptă ocină și cumpărătura 
din ispisoe de cumpărătură de la însuşi domnia 
mea a treia parte din satul Moiceştii, ce-i pe apa 
Vasluiului în acelasi ţinut, care le iaste lor direaplă 
cumpărărură de la Vasilie Nadăbaico din Soleşti,. 
drept 20 ughi galbeni. Şi iaraşi dam şi întarim lor 
din acelaşi ispisoc de la domnia mea, cătă i se va 
alege partea Loghinej şi fratelui “ei Visarion Bogza 
calugher, fii lui Bogza logofalul, din satul Viloeşii 

“din acelaşi ţinut ce iaste lor direaptă cumpărătură 
de la ei drept 25 ughi galbeni; și iarăşi partea 'Tu-. 
dorei şi a surorii sale Caăzacei, fetei :Dochiei cătâ i 
se va alege din satu! Fereştii, tot din acel ținut al 
Vasluiului, iar ei au cumpărat de la dânșii drept 10: 
ughi galbeni; şi iaraşi alta parte cata “i se va a-. 
lege partea Antemiei din satul Faâstaci din partea 
din jos tot dintr'ăcelaşi ţinut, ce ei singuri au cum..
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“părat de la Stefan Cizman fiul Anlemiei drept 10 "ughi. Şi iaraşi dăm și intarim lor tot din acelaşi 
ispisoc de la domnia mea mai sus scris cu un iaz “din acelaşi sat Fastacii din partea din sus cu loc de prisaca şi cu fanete, ce ei singuri an cumpărat 

„-de la Gavrilaş fivl lui Miron, drept 25 taleri de ar- -giut. — Şi iaraşi dăm şi întarim boiarinului domniei _wmeale mai sus scris lui Racoviţă Cehan al doilea “logofat şi eneaghinei sale Tofanei pe a loy diveapta ocină şi danie şi miluire, ce ei au avut de la don- uia mea satul Stan,leştii, ce-i pe Prut, în ţinutul -Faleiului; care acel sat a fost dirept domuesc şi a „dat şi miluit Stefan Yoevod pe unchiul sâu Cehan Vornic cu acel sat, iar după moartea lui lonaşco “Cehan vornic domuia mea luat-am cel sal; şi dupa aceia domnia mea iarăşi am dat şi am miluil cu -cel sat. mai sus scris pre boiarinul nostru, iar el a dăt domniei mele _2 cai buni ca să-le fie lor cu toate veniturile. —-Şi iarăşi dăm şi întarim boiari: nului nostru mai sus Scris şi cneaghinei lui pe ale lor direpte ocini şi moşii din ale. lor drepte şi a- “devărate direase, ce ei au avut de la alţi sfinţi r:- posati domni, ce au fost mai inainte de noi, satul “Carstaniei,. ce sint în acelaşi ținut al Falciului, şi satul Stoinești la Prut în, acelaşi ținut, şi satul Barboşii 'ce-i pre apa Moisiia, în acelaşi ținut, şi “încă satul Siliştenii din acelaşi ținut, ce iaste di- reaptă cumpărâtura tatalui sau Petre Cehan de la Hi Silişteanului din Barlad, şi iaraşi o parte de o- “cină din satul Raicenii, care acea parte au fost di- reaptă cumpărătură părintelui sau Petre Cehan. de la... —ŞI iaraşi. dam şi întărim . eu alte.. părţi -de ocină şi cumpărâtură din ispisoc de cumpără: tură de la însuși domnia mea un bătrân cât i se va alege din satul. Râspopi, lot diutr'același . ţinut al Falciului, şi iarăși un batrân, cât se va alege “din satul Poganeşti, ce-i în tinutul Lăpuşnei din a-



«eleaşi direse mai sus scrise, care acele doaă părți 
din Raspopi şi din Pogaâneşti a fost dat unchiul bo- 
iarinului nostru Racoviţa: Cehan logofat 50 ughi 
galbeni şi un cal bun în mânule lui Ureache dvor- 
nic pentru Barna” fiul Uratei şi pentru Balan și a 
platit capul lor de la moarte şin'au avut cu ce se 
plali despre Toader Cehan biv sulger și a dat cele: 
parti de ocină din cele sate Raspopi şi Poganești 
pentru cei bani şi pentru cel cal. — Şi iarăşi dăm. 
și întarim lor pe ale lor direple otini şi moşii din 

Jirese ce a avut tatal lor Patraşco biv logofat de 

la Costantin Voevod satul Storeştii şi Şendreni cu, 

loc «dle heleşteu pe apa satului ce-s în tinutui FHar- 

lăului. Drept aceia acele sate mai sus scrise şi părti 

de ocină cu iazuri şi cu mori ca să le fie lor şi 

de la noi direaptă ocină şi daanie şi uric cu toate 

veniturile lor și copiilor lor şi nepoților şi străne- 

potilor şi răstranepoților şi Ja tot neamul lor ce li 

se va alege mai de aproape neruşeit nici odâna- 

oară în veci. lar hotarul celor, sale şi părți de o- 

cina diu toate satele mai sus Scrise să le fie lor 
din toate hotarale pe ale sale hotare, iar dinspre 

alte laturi pe vechiul hotar, pe uude din veac au 

imblat. lar la aceasta este credinţa domniei noas- 

tre mai sus scrisă Noi lo Vasilie Voevod șia prea 

iubitului şi din inima fiu al domniei mele lo Ste- 

fan Voevod şi credinţa tuturor boerilor noştri, cre- 

dința dumisale Toderaşco marelui vornic de tara 

de jos, şi credinţa dumisale Toader petriceaico 

vornic tării de sus, şi credinţa dumisale Costantiu 

Stărcea şi Popaseul parcalabi de Hotin, şi credinta 

dumisale Savin Prajescul şi. Patraşco parcalabi de 

Neaint, credința" dumisale” “Gheorghita ŞI... par= 

calabi de Ruman, şi credinta dumisale Gavril Ghet- 

man și parcalab Sucevei, şi credinţa dumisate Gli- 

gorie 'Ureache spatar, şi crediuta dmsale Gheorghie 

ceaşnic și credinta dimsale lardachi visternic şi cre-



dința dmsale Toma stolnic şi credința dmsale Ba-- lan comis, şi credinta tuturor boerilor noştri a mari şi a mici. lar după a noastră viata cine va fi domn ţării noastre a Moldovei. din copii noștri sau div al nostru neam sau pe ori cine altul Dum- nezeu il va ulege să fie domn în tara noastră a Moldovei, acela să nu le strice a noastră danie şi intăritură, ci să le dea şi să le întărească. Iar spre mai maăre tarie şi putere a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la al nostru credincios şi cinstit bo-. iarin Gavril Mateiaş marelui logofat să scrie şi a „Moastră pecete sa lege de această adevărata carte a. Doastră. A scris Dumitrașco în Iaşi la anul 7149. luna April 21 zile. 

lo Vasile Voevod 

E Gavril Mateiaş vel logofăt 
Acad. Rom. pachet 72.. Sarete ms. XAVI, 424, şnur r03, galbău, verde şi albastru. Pecete in ceară bine păs- trata, avârd inscripţia ca cea de la documentul dat mai sus. — Uricul acesta:mare ne Spune nu numai de întin-- sele moşii ale lui Racoviţa Cehan al 2-a logofăt în tot. timpul domniei lui Vasile Lupul şi deci unul din cei mai de aproape ai lui, dar ne lămurește şi ceva înrudiri Ce- hăneşti şi alte fapte de domeniul legilor. - | | | Racoviţă Cehan al 2-a logofăt e fiul lui Petru Cehan (Palraşco) vatav, vornie şi apoi. logofat sub C... Movilă Vodă. Petru Cehan era frate cu lonaşeo Cehan ajuns - şi: el mare vornic sub - Moise Mogbila Vodă; alt feate era Toader Chan biv sulger. _ | | Deci în generaţia a 4-a Cehănească, urmaşi ai lui Cehan vatah erau: Petre Cehan valag, vornic, apoi logofat, lonașco- Cebhan vei logofă!, şi Toader Cehan sulger.—Se vede că.lo- naşco Celan n'a avut copii, nici Toader Cehan: iar Petre Lehan logofătul are de copii pe Apostol Cehan, Costantin Cehan şi pe Racoviţă Cehan logofătul de sub Vasile lu: bul, cari vine a 5-a generaţie Cebăneasecă, luăndu-si de la acest timp (1640) numele de Racoviţă, a — Notbind de Stanileşti uricul. pomeneşte că murind lonaşco Chan biv vel vornic (după 1637 si înainte de.
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1641), Vasile Vodă a luat asupră-şi satul Staânileşti, ca u- 
nul ce fusese drept domnesc şi dat lui Lonaşco Cehan vor- 
nicul de Miron Birnovschi penlru un cal bun ce l'a dat 
Craiului Ardealului. Cum dania era personală şi dură rumai 
viața unui om, lonaşeo Cehan murind fără copii, domnia 
şi-a luat dania înapoi, adică n'a voit să lipsască fiscul de 
veniturile acelui sat: bir, dajdii şi angarale, şi cum in 
Stălineşti erau 6 mori înir'o casă aducea venit destul de 
mare. Văzând iasă că nepotul său Kacoviţă Cehan, boer 
cu trecere la Vodă, dă din parte-i 2 cai buni, îi întăreşte 
dania veche a unchiului său „Sus mS“ Cehan lonaşco vor- 
uicul. 

— Siliştenii şi Bărboşii. In Bărboşi de pe apa Moisia 
la Fălciu a fost stapân de scurtă durată Racoviţă Cehav, 
răci în actele satului nu se pomeneşte că ar fi urmat stă- 
pănire Cehănească. Acolo găsim stâpăn pe Gorie, Luca 
şi apoi Cuza (vezi Cuzeştii). 

În Silişteni stăpănirea Cehănească iar a fost scurtă, 
căci răzeşii şi-au pastrat pentru ei moşia, unde revine apoi 
sacdarul Cantemir, ajuns domn, şi cumpără el moşii pe 
toată valsa Elanului. Ceia ce n spune uricul de faţă e că 
feciorii Silişteauului „cute Guaiwkn$a“ trăiau la Bârlad 
„wT Hpzaaa,“ si că de lu ei au cunipârat Petre Cehban, ta- 
tal lui Racovită Crhan moşia Siiiştenii. 

—- Vorbind de Râspopi şi Pogâneşti. ne spune de 
moarte de om, pe care au făcut-o Barna şi Balav. Cum de- 
şugubina întră în mana vornicului, Ureche Nistor cea fost 
vornic mare al ţării de jos supt Movileşti, a luat el şu- 
gubina 50 galbeni şi un cal bun. Dar taxu aşa de mare 
D'au putut'o plăti cei 2 vinovaţi: Barna şi Balan ; fiind în- 
chisi li s'a plătit capul de la inoarte „naaria rasa HM wr 
campru* Toader Cehan biv sulger (cătra 1610) nnchiu lui 

Racoviţă Cehun „Ses Boakpuns nam Pakonuue Uekan -awW- 

reger. — Tot uricul nostru spune lvi Petre Cehan vatah și 
Patrașco iogofatul pOTIă HM Nzarpanko awrodber.* 

CĂCIII 
Făvă veleat Noem, 30 (după 7150) Iași. Zapis de -vînzare prin 

care Apostol Cehan cumpără cu 15 galbeni a patra parte din jumă- 
tate sat Orăşeani. jud. Cernăuţi. . E , 

7 Ge So mn, Apostol Cehan i Vasilii Bolişor i 
Oraș i Stamati. i Ivaşco i Sava. i Vasilie Crajeu. 

Surete şi Izvoade. VIII (Acta Gh. Racoviţă, Vaslui) 19
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nepot Stratului. păharnic. dăm ştire cu cestu zapis 
al nostru. cum- am vândut. o parte de moşie a un- 
chiului nostru a Siratulu din Sumăiate de sat a patra parte din Orăşeani ia Cernâuţ vân(du)tuam fratelui nostru lui Apostol Cehan dirept ciusprăzeti galbeni bani buni. şi în tocmala noastiă au fost Mihoc aprod. şi Cozmiţa Bat. mai pre mare ere: dință neam pus pecetţile Şi am iscalit ca sa s ştie, 

i u las Noev. 3V 
Vasile Bolişor iscal, az Sava diias pisah i is- cat, Szupaorv, Ivaşec iscal. 

Hartie, coală; Acad. Rom. cresteri Cuperman 1907. pach. 3 No. 3. Surete ms. XXXVI, 647. Data. Documentul e notat în dos la, Academie ca din 1660. In adevăr din numele de văuzatori dau de Oraș, care din alte acle se spune că e feciorul lui lonasco Holei nepot Stratului paharnic (Ispisoace şi Zapise II, 1, 69). De Apostol Cehan avem amintiri în ispiscopul din 162! de la Alex. Iliaş Voda. Stratul, paharnic e amintit în is- pisocui lui Miron Barnovschie din 7435 Mai 25, ca rudăa lui Orăş hatmanul (Ispisvace 1, II, 186). In 7126 isealeste ca martur într'un act de vinzare (idem 193). In 7150 (1642) Mart 23, Stratul paharnic era mort, căci se zice „adeca noi Grozava giupăneasa răpousatului Stratului ce au fost paharnic“ (Ispisoace II, 2, 20). 

CĂCIYV 
1151 April 28 (1613) Jași. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui A- si postol Cehan cumpărăturile. ce a făcut cu 20 ughi, 3 cai, 2 vaci și 14 stupi de la V, Bolișor şi de la Loghina în satele Măraţei, Poeneşti,- Urrumăzeşti, Fauri, Prigorceni, Tăcmănești, Petreşti şi Băileşti. 

Ic Hacuaie BOEECAA BIO Macri renapz MAN AA. mMdRCkOH, W% npinae np'ka nam. n TIPAA EZCHAU. AWaa AdEckHatn Boâ'kpu | Beankuan u Mâini, caSra natun, Se nocroa legau, n Skasogaa FAHH Sanie Ba  cReAMTeacTEe, wr casare hacnait | hoanwu ep, CATECpEN, 7 NpAA AA
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A W9m Bre DPHXOA,. | Kao Skaaogaa Ham i Bate WT camaa 

Aoruna ui wr cnz ca -GOpau caPROpEH WTr HPAĂ APAN 

aonpuk. havk na Toaaep Bpaeeu, | n Bacnaie Par. n 

Spa hocie n Ep Bacuaie n A zantaz a Epagie. "Toro
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Pasi TEX Ezcky acru sa win wm THX  cEAay | canin 
GMMENHULEM KAkO Ad ser enulenneantioatv  sInocmoa  eţatt 
APARA (WTHHH ni BikSnaenie n Spuk n novepzpenie | ca. 
SACAM ACXOACM HENOpSIEIHo HHKOAnE, ta B'kKUI. N HM Aa 
CA He Sainuarr, 

S tac EATo apa an. ku AH. 
Cam Tenana rama 

Togtpauko Bea ArăT uckaa 

T Mlanang: 

lo Vasilie Voevod, din mila lui Dumnezew Domn ţării Moldovei, adica a venit înaintea noastră și înaintea tuturor alor noșşlri moldoveneşii boiari a mari și a mici sluga noastră Apostol Cehan şi a arătat un zapis de marturie de la însuşi Vasilie Bolişor făcut denaintea a mulţi oameni buni, nu: mele lor Erei Vasile şi Toma şi Danail _şi Toader Plesca, și Vasile Cotea şi Necula din Iveşti seriind şi mărturisind în cel zapis singur de sine Vasilie. Bolişor. cum de nimene silit nici asuprit, ci de a sa buna voe a vandut asa direaptă ocină şi moșie, căta i se va alege partea lui din satul Maraţei şi din Poeneşti şi din Grumăzeşti şi din Fauri şi din. Prigorceni şi din Tacmânești şi din Petrești și din Baileşti ; asemenea şi partea lui ce i se va veni din tigani ce el i-a avut de moşie cu ai sai fraţi; acele toate le-a vindut mai Sus scrisă slugii noas- tre lui Apostol Chan pentru trei cai şi două vaci: cu vitei şi 20 de ughi şi 14 stupi, din vatra satu- lui şi din câmp şi din tot venitul. Deci noi cum am văzut acel adevarat zapis de la însuşi Vasilie Bolişor făcut denainlea atător oameni buni, crezut= am şi de la. noi înca am dat şi am întărit mai sus scrisă slugei noastre. lui Apostol Cehan pe cele de mai sus zise parți de ocina din Maraţei, şi din Po= enești, și din Grumăzeşii și din Fauri şi din Pri-
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gorceni și din Tăcmăvești şi din Petreşti și din 
Baileşti, asemenea şi din robii ţigani ce vor fi par- 
tea lui Vasilie Bolişor, ca să-i fie lui cu toate ve- 
miturile. Şi într'acestea iarăşi dăm şi întărim slugii 
noastre lui Apostol Cehan şi pe altă parte de o- 
cină din satul Prigorceni ce el singur a cumpărat 
de la Loghina fata lui Bogza logofătul și de la fiul 
ei Orăş pentru 12 ughi, ce i se va alege partea 
lor din vatră de sat și din cămp şi din apă şi din 
tot vinitul, cum a arătat scrisori şi zapis de la în- 
suşi Loghina şi de la fiul ei Orăș facut denaintea 
a oameni buni, oumele lor Toader Vacă şi Vasilie 
Rajgău şi erei Bosie şi erei Vasilie şi Danaila şi: 
Vrabie. Drept aceia toate acele părți de ocină din 
acele sate căte mai sus scriem ca să-i lie mai sus 
“scrisului Apostol Cehan dreapta ocină şi cumpără- 
tură și uric şi întăritura cu toate veniturile neru- 
şeit nici odănăoară în veci; şi altul să nu se amestece. 

în laşi la anul 7151 April 28 zile 
Insuşi Domnul a poroncit | 

Toderaşco vel logofat iscal 
T Şaidir 

„Hartie coală. Acad. Rom. LXXIV, 173. Pecete în 
ceară cazută. Surele ms. XXVI, 225. Este şi un suret ne- 
semnat de nimene. 

— Notăm că Apostol Cehan nu e pomeni! cu nici un 
titlu de boerie, de şi vine prin acte între 1613 şi 1643. 
De ce? 

CĂCV 
7154 April 12 (1646) Iaşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Ra. . 

coviţă Cehan al 2-le logofăt cumpărăturile sale ce-a făcut ca 113 
ughi în satele Prigorceni şi Țigănești de la Vaslui, Părţeşti şi Silişteni 
de la Făleiu, 

Hw Bacnaie BOrgoAa Bio MACTIIO PENApZ BEAMAN MWA- 

AdBCKOR, WE npinAcuIe NpAa, Hâmn. n npba BZcHmn



HUUNAH dAWAAaBckHAH Boakpu | grant n Maană A San 
Tpv n Ilackaa n Bacnaie Racu BHStun I'uaroaou no Hp A9- 

_Bpon Boa'k. nekum HENOHOX | AEHH. AHENpHCHAORANII îi 1igo- 
AAAH CEO. Npătt WTHIIS n AAAHHA UIECTA ac WWT cc40 
Ilpuropukuu uro 8 Base | Bacaviockomv. raa Gun npoaaan 
HAulEAv Eăphomv. Ros'Epuu Pakognu “egau &ropu acord. 
Păsi ABanaatcaT Srapchinx. | ca gre NPUXOA. i WP Wai PH 
NPIHACUIE IPA, Hamn u pa tut  goa'kpu, Hrnar n 
BpaTităat er Hwnauiko | n pnropie n cecTipa x Goiponita 
en&u Îleryu EHako BHSun Hcak no ug Aongo Boabi, n IIpOAAA 
CBOHĂ Tipa WTHHS n AAANHY. Bz acm um cane ek HSBEDET, 407 ceao ]luranetin ue Ha Gapara v eawer 
Băcavuckomv. cz MACTO | 84 cCTaR H ca Macro 34 Yopo- AIE. n cz Bre mpukoa. Ta wuu HpoAaan Tu  noa'kprir renagan  Pakognu,  Uiyan awră | sa ga acar n ne Sru nusu Ac&pu, un TAKOX Ape NpIHAE NpAa, Han T'Saopa AcukA Toaacp wr Iloprapu. | una TepRacie n ca cHBE e IS HY AcRporo oa. bena HENOHOAKAEHA,  AHEIPHCHAORANA H DBOAdA cBOA | npagaa wrunv n AAANHV. Ezca uacr EAMKOCE H3Erper (OT moro ceas Ilurzteiin, ca macro aa 
CPA |n aa X9POAHiţiu. n ca Bee NOHXOA.  Tad Wa Apo Adaa 'ru HitiemY Boa'kpuna Pzkonuu, AGOrăT paai ner | 
Atekr Sr. 1HSu ASEpu. H "TH fipinae NpAg, nam Suecia. H că Acuka. en Hapnapa auSka Guanipi ati no en | Apa oa. n'kkna HEOHVIK ENA AHenpucHAcRaHA. n npoAaa CEO. 
Ipătă w'rnha un Aaa. EAHKO | c'k H36Eprr ucr EH. WECPaa act w7 ceae Ilzpuueiţiu. umo 3 Rase Gaauitockomv, 
PARI UUECTHAACAT  Aevkoeu BHTH. | Hi TH pH IAA, Hanu. Guanuwn n CACTpA cBoemv, n mu Inapetani, n Bo- cie un non AMurana. n Poruuă | n AMzpia cum... CROHX Ac&pa Roak nekum HEIONOAEHH,  ANENpHCHASEANH ti: TIPOAAAn | €RON pata winna, n AEAHHa uiteraa uacr Gr 
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ceas Cnampanu. ro Hă ver Aviara S Racer Gaauiro, 

aa tHu | npoaaau Tu Bea'kpun renatmu Parognu, Uexan 

BTOBH AWPÂT. 3a ABA AECAT H CHA AEVKSEUL. BIT. Hi 

HAaTHA ! Ha Sci HCOAZHA. TAK TINSH E2 DVR THă BUNI 

HHCANNAA  NPOAAKHUUA, OT PAA, Ham. Hi UT NpAA 

Huteai | BoA'kpu. Toro păqi Kao Aă ET N GOT CCNARAMH 

wimeaS Boakpun anuipeuenio Pzksanu, Van eTropiu | Awră'r 

TAL WAcTu, BA WTHHV NpARii OTU, M Eukviaeie n Spii, 

i norepzkaenie | ca Bac AYoaca, n ui pa cb He Sanz 

Maer. 9 tic AT Papua an. Bi. 

Ga renanz RABaa 
Toarpauiko Bta AWr'T 

T Bwpaar 

lo Vasilie Voevod din mila lui-Dumnezeu Domn 

tării Moldovei, adică au venii înaintea noastra ŞI 

înaintea tuturor alor noştri moldoveneşti boiari a 

mari şi a mici Dumitru şi Pascal şi Vasile toți ne- 

potii Ghidului, de a lor bună voe de nimeni silili 

nici învâluiți, şi au vândut a lor direaptă ocină şi 

moşie a şesa parte din salul Prigorceani, ce-i în 

tinutul Vasluiului, aceia ei au vîndut lu al nostru 

credincios boiarin Răcoviţ Cehan al doilea logofat 

pentru 12 ughi cu tot venitul. Şi într'acestea iarăşi 

au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noştri 

poiari Ignat şi fraţii lui lonaşeo şi Grigore şi sora 

lor Sofronia fii lui Petre Batco, nepoţii lui Isac, de 

a lor bună voe şi au vindut a lor dreaptă ocină și 

moşie, toată partea lor ce li se va alege din satul 

Țiganeşti, ce-i pe Sarata în linulul Vasluiului cu 

jocuri de iaz și cu loc de horodișfe și cu tot ve- 

nitul, aceia ei au vindut tot boiarinului domniei 

mele Racoviţa Cehan logofat drept 25 ughi bani 
buni. Şi iarâși au venit înaintea noastra Tudora 
fata lui Toader din Portari, femeea lui Gherasim
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şi cu fii ei de a lor buna voe, de nimeni siliţi nici invăluiţi şi au vandut a lor dreaptă ocina ŞI moşie toată parlea ei câtă i se va alege din acelaşi sat Tiganeşti, cu loe de heleşteu şi de horodişte şi cu tot venilul aceia ea a vindut iaraşi la al nostru boiarin Răcovită logofat pentru 50 ughi bani buni. Și iarăşi a venii înaintea noastra Anesia şi cu fata ei Varvara, nepoata Silişteanului de a ei bună voe de uimeni silită nici invăluita şi a vindut a sa di- reaptă ocina şi moşie căta i se va alege partea ei a şesa parle din satul Parţeşti ce-i în tinutul Fal- ciului pentru 16 lei bătuţi, Şi iarâşi a venit înain- tea noastră Simion și sora sa, şi iarăşi  Andreian şi Bosie şi popa Mihail şi Rochiţa şi Mariia fi... de a lor buna voe de nimeni siliți nici învăluiți şi au vîndut a lor direapta ocină şi moşie a șesa parte din satul Silişteani, ce-i la gura Mușatei în tinutul Faăleiului, aceia ei au vindut iarăși la al uostru boiarin al domniei mele Răcoviţa Cehan al doilea logofat drept 28 lei bătuţi, şi a platit lor deplin acei bani în mănule celor de mai sus scrişi vinzători denaintea noastră şi denaintea a lor NOŞ- tri boiari. Drept aceia ca să fie şi de la domnia mea la al nostru boiarin mai sus zis Răcovit Cehan al doilea logofat ceste părți de ocina drepte ocini Și cumparătura și uric şi întăritură cu toate veni- turile, și altul Să nu se amestece. 
In laşi la anu] 1154 April 12 

Insuşi Domnul a arătat 

Toderaşco vel logofat 
|  Corlat 

Hărtie coală. Acad. Rom. LXXXIX, 75. Pecetea în 
ceară aplicată cu data 7142—1633, Surete ms. XXVI, 240, — Silisteni au fost pentru puţin timp moşia Ceha- 
nească, căci nu se găseşte trecut în condica de moşii a
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Hui Nec. Racoviţă şi Iordachi Ruset vornic (Acad. Rom. 
ms. 3414). Ispisocul ne vorbeşte de urmaşi de ai Siliştea.- 
nului : <Anesia și fata ei Varvara, nenoate Silisteanulu:;» 
apoi Simeon, Andreian, Bosie, popa Mihăilă, Rochita, Ma- 
ria, cari stăpănese a şesa parte din Silişteni. 

— Horodişte=gorodişte, e grădină, aşezată lângă 
heleşteu. 

CĂCVI 
7156 fără lună (1648) Iași. Scrisoarea de mărturie a lui Pă- 

traşeo vameşul pentru datoria ce a rămas Pavăl căpitan de curteni 
din darea curtenească, şi cum Cehan logofătul plătindu-l i-a luat sa- 
tele Botnenii şi Dolheştii. 

Adecă eu Pâătraşco vameşul. scriem şi imaărtu- 
risescu. cu cest zapis al mieu cum am fost cumpărat 
zeace boi de la Pavăl căpitanul pentru treizăci de 
galbeni. şi boii au fost luaţi de pe la curteani. 
deu grâii mării sali lui Vodă şi au părat pre Pa- 
val căpitanul pentru boi. iară mărie sa Vod au zăs 
săşi ia curteanii boi undei vor afla. deci curteanii au 
xinit şi şau luat boii toţi de iu noi. şi noi să luwm 
banii de la căpitanul. dec am închis pe căpitanul 
pentru acei treizăci de galbeni. ce serie mai sus la 
temuit. deci dentru fraţii lui sau den ruda lui uime - 
nau vinit sal plătescă. ce mai apoi au vinit duni- 
nialui Racoviţ logofătul de lau plătit. şi au dat. 
treizăci de galbeni bani buni. întru măna noastra. 
şi lau scos den teamniţ. iară Pavăl căpilanul de 
Vaslui sau tocmit denainte noastră ca săi dee du- 
misaale pentru acei bani parte lui şi a fraţilor şi 

a surorilor lui cătă va hi ocina și moşie den sat 
den Dolheşti și din Botneni cei pre Crasna în ti- 
nutul Fălciului şi pre mai mare eradință miem pus 
şi iscălitura şi eu Ghiorghiţă cămăraşul de viste- 
rie. am scris zapisul să să știe. u las It 7156 

Izrprowo Avutozls (|. p.) 
-Hărtie coală; Acad. Rom. CX, 134. Surele ms. 

XAVI, 633.
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Cuprinsul. Pavăl căpitanul de curteni fiind însărcinat cu dajdia curtenilor de la Vaslui. a luat în natură 10 boi, 
pe cari i-a văodut vameșului Patraşco cu 30 galbeni. 
Nepulând să dea banii, curtenii şi-au luat boii de la vameș, iar el a pus la temniţă pe căpitan pentru cei 30 de gal- beni. Plătindu-l de datorie, Racoviţă log. i-a luat cele 2 sate, Botnenii şi Dolheştii de la Falciu. 

CĂCYvIl 
1156 April 27 (1648) laşi. Vasile Vodă întăreşte lui Racotiţă: Cehan logofăt al 2-lea stăpănirea asupra satelor Botneni şi Dolheşti, zălogite lui de Pavăl căpitan, pe care l'a plătit de v dare curtenească: cu 36 ughi. 

How Bacnaie oegoaa. xi MATII renApza Bean 
MWAAaBckoN, WE npinaotue np'ka, Hnamu n NPAA  HUEMH 
BOAAGH, BEAHKHX n mask Ilaza kzunran za KSpT Anu Wr 
Baocr FacaStockomS ui una er Godponira n par in Hu. 
HduiKo, H cecrpa cr uronia u Ilporacia, n par ero Tan= 
PEPUA 10 Hk AoRpore goăk. hakuu HEIORO:EAERH,  anenpu- 
CHAOBAHH. H IpoAaAn cont mpaga wmrun$ u AAANNS RacA 
MACT HA EAHKOCA H3Beprr wm ceqo HoTrHAnu Ha Roacna. 
WT BAT Paauilo. n cor ceae ĂCAXeru. 47 BaTpo ceao H 
WT Hoa'k. n com Roaa. ui wr aa CANORATU n WT Bec Mpu- 
NO. Taia WHu npoaaan Boa'kpun nau Paonnua  egan 

„b'ropin awrds Pâsi 'Tonatcar Srapckin nusu romegu, sa- 
HN THR 1INSH. Ada Pakoenu, awrăr paai Iaeza anunta, 
H HSEAAHA Ha Mere wm 'memiinuS. neuro BSAET wh 3ocTaa. CA THX (ANSH WT exna Aa KSpTAHCkIn Wr Eascr bacasr. 
Hi MM9CTABHA. Sanero Ba 34 “rousie 4 HHK'TO HE WRpA- AAA WT Eparu nau cor CECTpH €C0. Han WP czpoannui 
£t0. 4 BH HcKSiiSer poa ACAkenie. Tau paai 1 FENARMH tao Setia'byoa 'roauko APEpO To eat czmeopHă n Heroa- 
NOI BâliâaT, n wp Hac TAKOMAEpe AAAPXOM. Hi HNOTEPBAH- X9âi Hâ PAȚ acru. sa wm wm ceao horuanu un wr
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ASAXeH KaRo Aa EET M 407 Hdc HpABA WTuHv Hi BHkSNAt- 

mie ca Bic pikoa. ui Hi da ch He Saniuaer, 
“$ rac EAT F3pNS ari. K3 

Gama renAnz KABaA - i 

Toarpăuto BEA awrăm 
+ Rwpaar 

„Io Vasilie Voevod din mila lui Dumnezeu Domn: 

țarii Moldaviei, iată au venit înaintea noastră şi: 

înaintea a lor noştri boiari a mari şi a mici Paval: 

căpitan de curliani din tănutul Vasluiului, şi femeia. 

lui Sotronia, şi frate-său lonaşeo şi sora lui Antonia 

şi Protasia și fratele său Gligorcea, de a lor bună. 

voe de nimeni siliţi nici învăluiţi şi au vândul a 

lor direapta ocina şi moşie. toată partea lor cătă li 

se va alege din sat din Botneni pe Crasna din ţi- 

nutul Falciului, şi din satul Dolbeşti din vatră de: 

sat. și din cămp şi dintrapă şi din fânata şi din tot 

venitul, aceia au vindut boiarinului nostru Răcovită: 

Cehan ftori logofat pentru 36 ughi bani gata, spre- 

acea ca acei Dani i-a dat Racoviţa logofatul pentru: 

căpitanul şi Pa fost scos pre el din temniță, căci a 

fost rămas cu cei bani dintr'o dare curtenească din, 

ținutul Vasluiului, şi au pus pentru el în pribegie: 

şi nimene nu Su aflatu dintre frati sau din  suro- 

rile lui sau din rudeniile sale, cari să răscumpere 

acea datorie. Pentru aceea şi domnia mea cum am. - 

vazut atâţa bine ce i la facut şi deplină plată și: 

de la noi aşijderea am dat şi am întărit pe acele 

parți de ocină din sat din Botneni si Dolhești ca: 

sa-i fie și de la noi direapta ocină şi cumpărătură 

cu toate veniturile, și altul sa cu se amestese. 

în laşi la anul 7156 April 27. 

Insuşi domnul a arătat 
'Toderaşco vel logoial 

1 Corlat
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Hărtie, coală. Acad. Rom. creşteri pe 1907. Surete ms. 
XXVI, 677. 

Slăpănirea. Pavăl căpitanul de curteni, avea îosăr- cinarea de a stringe darea curtenilor din județul Vaslui. Răminind dator Pavăl cu 30 galbeni, el a toxt. pus în tem- niță şi scăpând a fugit în pribegie, lăsind rudele lui în- curcale, dar neavănd ele chip de plata, logofătul Cehan 'Răcoviţă plăteşte pentru el şi domnul îi întăreşte stapă- -nirea peste Botneni Şi Dolheşti, de pe apa Crasnei. 

CXCVIII 
„1459 Noem. 10 (7650) laşi, Zapis de vînzare prin care Mărica Cojoe din Cojocari vinde logofătului Racoviţă cu 20 lei părțile sale "din Cojocari, bătrănul Vonicei, E 

Y Adec eu Mariica fata popii lui Cujoc den Co- jwcari scriu şi mărturisescu. cu cest zapis al miau . cum eu am socolil de bună voia mea şi hice de w «kvoa dam vândut a me direplă ocina și moşie den sal den Cojocar. Sumătate batran. den ba- trănul Yonicei. şi om vandut dumisale logofâtului Răcoviţ dereptu 20 de Iki bătuţi. ca să fi dumi- “salt diriaptă ocina și moşie în ve& n'kelătit. iar din semenţia mt sa naiba a torce în vet. şi a- “castă toemală ce sau făcut și sau negutat sau fa- cut denainte popei Carstei din Codăeşti şi denainte capitanului. Vasilie den Zlatareşti. și denainte lui “Gavril Benke şi denainte lui Bejan den Fereşti şi a Savei oltam. şi a vatamanului ot Codăeșli şi de- nainte a mulţi oameni buni Și batrăni. iz noi va- zind acasta tocmal negutat de bună voe Măricăi iar noi pre mai mare credința miam pus degetelk Și petklile ca să s ştie. 
u las lt 7129 Nov. iv dni 

** * az popa Craste , 

Hărtie coală. Acad. Rom. LXXXUX, 76. Vezi Surele ns. XVI, 570.
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CXCIX - 

7159 Noem. 10 (1650) lași. Zapis de vînzare, prin care Ante-. 

mia preuteasa popei Crăste vinde logofătului Racoviţă cu 20 lei partea 

sa din Cojocari, bătrănul Dragan. 

 Adee eu Antemia prauleasa popei Carstei 

den Codaeşti fata Măndrei deu Crasna scriu şi măr- 

turisescu. cu cast scrisore a me cum eu am sS0- 

cotit şi mam învoit cu soţul miau (arav) şi cu fi- 

zori noştri diam văndut a me diriaptă ocină şi 

moşie din sat den Cojocar dea bătranul lui Dra- 

“gan &umătate. den parte Todereștilor. şi cu tot 

venitul. de s va alege den îarina den fănaţ den 

cămpu den pădure şi cu tot venitul. şi o am vân- 

dut dumisale logofătului Racoviţ derept 20 de kr: 

pătuti ca săi fie dumisale diriaptă ocină şi moşie 

dumisale și cuconilor dumisale. iar den sămenţie 

me nimk să naiba a torce în veă. atesta toemala 

sau făcut denainte popei lui Tudosia den Ziatăreşti 

şi denainte lui Vasilie căpitanul ottam. şi denainte 

lui lonaşeo Alkuș. den Crasna şi Milrului den Vlai- 

cani şi denainte lui Gavril Benke şi denainte vă- 

tămanului den Codăeşti şi denainte a multi omen(i), 

buni iar noi văzind ataslă toemal ce sau toemit şi 

sau făcut înaintea noastră iar noi p'& mai mare 

credinta niam pus pecețil'k și dagetele ca să s ştie.. 

| u las lt 1159 Noem. 10 dni 

az popa Cristea. popa Tudosie 

Hartie coals. Acad. Rom. LXXXIX, 77. Vezi Surete: 

ms. XĂVI, 571. 
In actiaşi zi 10 Noembre, lvgolătul Racoviţă a cum- 

părat un batrân întreg din Cojocari, şi anume jumătate 

din batiinul Vonieri şi jumătate din bătrinul Dragan, ct 

O lei.
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CC 
(161 April 1 (1656) Iaşi. Gh. Stefan Vodă întăreşte lui Race- viţă Cehan biv vel logofăt stăpănire peste ţiganul Macovei, dăruit de Miron Barnovschi unchiului său Ionașco Cehan logofătul (însemnări posterioare). . 

Ispisoc de la Gheorghie Ghica Voda let 7166 — Petrica ţiganul fiorul lui Macovei, și cu - Kămiaea lui şi cu fitorii lui Maftei iij ficioru lui Macovei cu femeia şi cu ficiorii lui şi Bejan și cu femeia lui şi cu fetorii lui, ce săntu danie lui Ra- coviță Cehan vel logofat de la Barnovschi Voda cine sănt dintraceştia nepoți strănepoţi să s caute. Den Petrica sant feciori. Chiriac şi Irina și pe Jrina o au ţănut un tisan Ghiorghie Barlad de Huşi şau făcut pe Nenica. şi pe Stefan şi.o fata Safta. şi altă fată ce o tini un fitor a lui Geafer ot Co- dăești. lar den Chiriiac santa feciori anume Gavril şi cu trei fraţi ai lui. ---Şi iaraşi Toader tiganul și "cu fănieia lui şi cu feciori lor anume Zagul şi Fa- nachi şi cu sora lor Marica, 
— Den Zagul iaste un fecior lon şi lon să dea samă de uachiu său Fanachi şi de măluşâsa Mărica cine sănta dentru dânşii. — lasa nepoții Pe- tricai carii scriu mai sus să dea sama şi de se- minţiia lor de ficiarii Şi nepoții a lui Bejan șia lui Mattei și a lui Ionașco carii au fost frați Petricai. — Todora sor lui lon fetori Zagului. — Cine a hi den Vasilie tigan ficorul lui Ste- fan şi cu ginerele lui Sorbizama. 
— Cine a hi den Vasile Faurul cu fameia lui Gaftona şi cu fecoru lor lonaşco Fautrul şi Marica pe care iau răscumpărat den robie den Cram Ra- covita Cehan vel logofat IL 7168. 
— Gligore şi Gaftone carii sânlu den Vasile Moţoc tiganul den ispisocul de la Stefan cu Va. silie Voda. | 
Cine a hi den Vasilie tiganul fratele Ursului
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carele lau cumpărat log. Racoviţă de la Neculai fi- 
“dorul lui Enache ot tărgul Vasluiului. 

— 9 surori a Nacului şi un frate tij a Nacu: 

lui Şehiop şi o nepoata a Nacului. 

Hartie filă. Acad. Rom. creşteri 1908. | 
— Macovei ţiganul cu sălaşul lui. latre hărtiile Ra- 

coviţeşti aflătoare ia Academie se pâstrează o intreagă 

spiţă genealogică a urmaşilor din Macovei (Surete ms. 

XXXVI, 693. 

CCI . 

7164 dai '26 (1654) Iaşi. Gh. Stefan Vodă întăreşte logofătu- 

(ui mare Ricoviţă Cehan stăpănire în cumpărăturile sale din Cojocari 

de la Vaslui, din Duşeşti părţile de pe unchiul său Ionaşco Cehan vor- 

mie şi din Boreești lăngă Pogănești, dăruite de Maria Gramadă. 

Hw Gheorghi Stefun Voevod, biiiu. mlstiiu, 

gspdra zemli Moldavscoi, adecă au vinit înnainlea 

noastra şi înnaintea a lor noştri boiari Moldove- 

meşti, mari şi mici boiarenul nostru credincios Ra- 

covit Cehan tau fost logofat mare şi niau arătat 

“meştte) zapisi de mărturie, de la mulţi oameni buni, 

şi batrăni, seriindu cum șie şau cumpărat, din bă- 

trănul lui Dragan gumaătate, din partia  Todirești- 

Jor, din sat din Cojocari, ce sântu in tinutul Vas- 

luiului, de la Antemiia preutiasa popei Cristei, fata 

Mandrii, din Crasnaa, direptu dw.pzeci de lei bani 

buni, din vatra satului şi din câmpu, şi din t(a)rină, 

și din fanaţ, şi din pădure şi din tol locul cu tot 

vinitul. Aşijdevea şau cumpărat dintracela sat gu- 

mătale din bătrânul Voi(nicei) de la Marica fata 

popei lui 'Cojoc din 'Cojoeari, direptu dw.pzeci de lei 

bani buni, din vatra satului şi din. câmpu şi din 

țarină, şi din tot locul cu tot vinitul, şi iarâş niau 

arătat alte zapise de marturie, de la mulii oameni 

buni, bătrăni, seriindu cum au cumpărat unchiul
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dumisale răpausatul Ionașco Cehan tau fost vornie mare, toată partea Tudosii şa lui lonaşco Sumaătate, din partea lui Patraşco, din sat din Dușeni, ce sănlu întracela ţânut de la Iliana şi de la Mica şi de la Axinia şi de la Marica fiatele Tudorii nepoatele lui Purcel postelnicului direptu, treizeci Şi cinci de gal- beni bani buni. din vatra satului Şi din cămpie şi din trivă, şi din -tot vinitul, ce sa va aleage par- tea lor, și iarăşi au cumpărat unchiul dumisale ce: mai sus scriem Ionașco Cehan vornicul toată par- tea Pântii, ce să va aliage, dintracela sat din Du- şeşti, direptu ireizeri şi doi de zloți, din vatra sa- tului şi din cămpu şi din țarină, şi din fanaţ, şi din, toi locul. cu tot vinitul, și deacolea iarăși au vinit înaintea noastra şi înnaintea a lor noştri boiari Mărica ţamaa lu Ion Gramadz, de bună voia er de nime nevoita nit asuprită, au dat şi au daruit a ei direapta ocină şi moşie, toata parlea ei, ce să va aliage in sat din Boreești, ces în țănautul.... lângă Poganeşti atasta au dat Şi au dăruit boiare- nului nostru credintos Răcoviţ Cehan legofatul, di- _reptu sufletul ei, şi a parintilor ei, ca să hie lor paminte, în via, din tot locul cu tot venitul dirept: acia, aciastia parți de ocint, ce mai sus scriem ca să hie boiarinului nostru, Răcoviţ Cehan cau fost logofat, diriapta ocina şi daare, şi cumpărătură, şi uric şi întăritură, cu tot vinilul neclatit şi neruşeit Nici o dânaoara în viaci, şi altul să nu sa amiastice, NPAA CHA AHc'Trou Hâilua, 

MIC 9Yy rac Eapw Fspăs dan ks AHn Sam gspdna velial 
1 lonaşco Rusul vel logofat 

T Dumitru Tiron pis | In dos: derease pe Duşeşti ot Vaslui, şi de Ja Ion Gramada dare ot Prut, Cojocari i Boreeşti. 
Hărtie coala. Acad, Rom. LXXXIX, 78, Perelea în ceară aplicată cu data dia 116.1=1653. Surete ms. XVI, 55%
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GCII 

71614 Mai 13 (2656) Iaşi. ilisafta doamna lui Gh. Stefan Vodă. 
scrie la juzii ţigăneşti să lese în pace pe Petrica alui Macovei, țizan 
Racoviţese, de la Ionaşco Cehan vornic. 

Hancadra renkaa, renanna Hw Puwprie Gregan goigoaa. 
BIO. MACTIIO PeNApA BEMAH MOAAaBckeu, scriem domniia 
nostră la toate slugili domniei nostre și la valași 
şi la u8su. ce țigani. carii vet îmbla. cu toate tre- 
bele şi cu toate. slujbele: de la domniia nostră. la 
tigani cari sintu a domnie nostre. dămuv ştire. deaca 
veţi vedea. cartea domniei nustre. iar voi toli ca 
s aveţi a lăsa foarte în pace. pe cestu tigan a du- 
misale a lui Racoviţ ce au fost logofat mare. auu- 
me pe Petrică cu ficorii lui. carele este fitor lui 
Macoveiu țigunului. dumisale logofatului Racoviţ di- 
rept țigan de la vuvevav dumisale de la lonaşco 
Crhan ce au fost vornic uiare. de cumpărătura de 
la Brânoskii Voda. pracum ve au aratat și dires de 
cumpârâtur. de tn Brânoschi Vod. şi deres denta- 
ritur de la Alesarctru: Voi. pentracea nime defraz 
slugile domnii nustre înfrinemic să nu aibă al în- 
vălui. peste cartea domnii nostre. Toe nume n nak. 
HE VUHUHTE, . 

u las vii 7164 Mai 31 
Sam gpjda veleul 

- + lonaş: o 

“Hartie filă. Pu etea în ceară desprinsă. Acad. Rom. 
LXXXIX, 149. Surete ms. XXVI, 399. 

CCIUIL 
7165 Sept. 20 (4656) Iaşi. Gh. Stefan Vodă întăreşte lui Ra- 

coviţă Cehan biv vel log. stăpânirea asupra ţiganului C. Ursul, cumpărat 
cu 35 galbeni. 

Ț Hw Tewpru Gredan Boezoad. BX ari FNApz 

BEMAN AWVAAGBCKOH, WX NpinAt pa ham, ni mpa Ha- 

Surete şi Izvoade VIII (Acta Gh. Racoviţă. Vaslui) 20
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MEMH AWAAAECKHAH BCAAPH. BEAHKHX 1 Manny, TA manau. 
cub Enaxic wr Bacavu. no ere ACEBOH BOAA HikHaL  heno- 
HVKA Hu AHEIIDHCEASRâH Hu Npo Aaa CROEP'O HD4R XOAcII MHPat 
nana, Kocranrun cun Speva. n ca Aku ev. “vin wo 
HIPOAaA Heat Rapiomv Boa'kpnu Pakcgnuu Uekan Buawin 
BEA AWră'T paai 'rpu Atebr un nem SrapckHk. “a EM GHA 
IIpA& 3a KSnekno Hi HAATHA, EAIS Ezcu HCNAZHUO. 'THY LN3H 
46 Srapciuyk. wrnpha unamu. un np'Ea, nuwnan RoA'kpui. 
Toro păgi. KăKO 44 BVAeT er Mac NBaARH Voaon WHrânu n 
&pnk u NOTEpzAcnic cz azcku ASXOACAL HenopSulenii0. Hutz 
KOAHX Ha B'kku, vu Hu Ad c He Smart, 

S fâc6ok BAT +apăe mea Ce. n Ain 
Gaam renanz REAaA | | 

- Donamiko Preva Bea awroder 

T Ava pa ko 

lo Gheorghie Stefan Voevod, din mila lui Dam- nezeu Domn tarii Moldaviti, iată a venit înainlea noaslră şi înaintea alor noştri moldoveneşti boiari a mari şi a mici lamandi fiul lui Enachi din Vaslui de a lui buna voe de nimeni silit vici învaluit şi a vindut al sau dirept rob ţigan anume Coslanliu liul Ursului şi cu. copii lui, aceia i-au vandul la ul vosiru credincios boiarin Racoviţa Cehan fost mare logofat pentru 35 ughi, iar lui i-au fost divept de cum- pâratură şi a platit lui toți deplin cei 35 ughi de- naiulea noastra şi denaintea a lar Doşiri boiani. Drept aceia ca sa fie milei sale drept ligan și urie ŞI întăritură cu toate Venilurile neruşeil niciodata ia veci, şi allul sa nu se amestece, 
In lași la anul 7165 luna Sept. 20 zile Iosuşi Domnul a poruncit 

Ionașco Rusul vel logotat 

T Dumitrașco
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Hărtie coală. Pecetea în cearâ imprimată purtând 
„data de 716t=—1653. Acad. Rom,, creşteri 1907. Surete 
ans. XĂVI, 619. 

De şi se vorbeşte aici de vinzare de ţigani, cum ţi- 
„Banii erau socotiți ca lucru, diacul închee actul prin ste- 
reolipa frază cu reterioţă la vinderi de moşii: „Să fie mi- 
lei sale drețt ţigan si uric şi intăritură cu toate venitu- 

rile neruşeit nici odănăoară în veci.“ 

CCIV 

7165 Iulie 28 (1657) Iași. Gh. Stefan Vodă serie carte la Ioa- 
„năş şi Vasilie Leţea să cerceteze pricina dintre Racoviţă Cehan log. 
„şi răzeşii din Dobroslăveşti, Vaslui. 

 lw Ghiorghie Stefan Voevod. bjiiu mistiiu 
gspâra zemli Moldavscoi. scriem domniia mea la 
slugile noastre la loanăş şi la Vasilie Lbijk. da- 
muv(â) sliri că domnii meali sau jeluit boiareuul 
nostru Răcovit Cehan Jogofatul pre neşte răzeaşi 

ai săi din sat din Dobroslăvești. zicrându că are 

„acolo întracel sat în Dobroslăveşti. a patra parle 

“de sat și are şi derease. pentraceaia deaca veti 
vedea cartea domnii meale, iar voi să mergeţi acolo 

și să strangeți oameni buni din sus şi din sgos de 

prin pregur megiiaşi şi să aleageți acea patra 

“parte de sat despre alti răzeaşi precum i vor spune 

dereasele din sal din Dobroslaveşti. din vatra sa- 

tului şi din eampu şi din pădure şi din tot venitul 

să ție dumnealui Raăcoviţ; Cehan logofătul acea a 

patra parte de sat din Dobroslaveșli, cu tot venitul 

iar de va avea ceneva uescari derease să le aduc 

să stea de faţ înuaintea domnii meale. 
u las It 7165 luli 928 

Saam gspdua veleal 
louaşco Rusul vel logofat 

Hârtie filă; Acad. Rom. creşteri 1905. Pecete în 
tuş roş. Surele ms. XXVI, 630.
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. ccv 
7166 April 26 (1658) Iaşi. Gh. Ghica Vodă intăreşte lui Răco” viţă Celan vel logofăt stăpânire asupra unor vii din drie de la Huşi oaste a ginerului său Ales. paharnicul, ce a ţinut pe Safta Racoviţoae. 

„lo Ghiorghie Chica Voevod. bjiiu mistiiu gspdrz 
zemli Moldavscoi. datam cartia domnii meale. alui 
nostru credintos şi cinstit boiarin Racoviţ, Cehan 
logofălui cel mare spre aceaia ca s fie tare şi pu- 
tiarnic cu cartea domnii meale. a tinia şi'a opri 
neşte vii în drie de la Huşi, care vii au fost a lui 
Alexandru păharnicul şi liau fost cumpărat împie- 
ună cu gupâneasa lui cu Sufla ceu fost fatâ dumi- 
sale logofatului Racoviţ. de care lucru am socotit domniia mea cu tot svatul domnii meale. şi am a- flat că mai volnic iasle sa le lie dumnelui de cat streinii. pentraceaia nime să nu culeaze a ținea sau a opri peste cartea domnii meale». moe nnutea, 

| u las It 7166 Ap. 96, lo Gheorghie Ghica Voevoda 

Corlat | 

Hârtie coală. Pecete mică în tus roș. Acad. Rom. LXXIL. 58. Vezi Surete ma. XXVI, 577. Dricul şi azi e podişul din faţa târgului Huşi, unde avem podgorii întinse. Viile erau deja plantate din ju- mătatea iutăia a secl. al XVII. | 

CCVI 
1166 Mai 26 (4658) Iaşi. Gb. Ghiea Vodă serie la juzii şi vă- taşii ţigăneşti se Iese în pace pe feviorii Ursului, tiganul lui Răcoviţă Cehan 'vel logofăt. 

Hw Ghiorghie Ghica Voevoii. bjiiu mltiiu gspdiz. zemli Moldavscoi. scriem di:nie mea la slugile nostre la aprozi şi la slugi hătmâneşti şi la giuzi (ySsri) şi la vâtaşi țiganeşte. dămuva lire daca veţi vedea cartea domnii imeali iar voi să lăsați în paci



— 309 — 

pre Zagul tiganul şi pre fratesau Fânachi -şi pe 

Costantin cun Ursul şi pe lonaşco Caâldărarul şi pe 

lon hie unde să vor hrăni în ţara domnie meli pen- 

tru căci simtu ligani derepți de moşie a boiariuu- 

lui vostru dumisule Răcoviţ Cehan marele logofat 

şi sau arătat şi derease domneşte ce au avut mai de 

multu şi sau aflat scrişi acei țigani ce mai sus serie. 

penlraceaia nime înlru nemică să nui învăluiasc(ă) 

"POE OHUiEA FCIAaAti. 

u las vlt 7166 Mai 26 

Gaa reriAHA Beata 

Hârtie fila. Acad. Rom. LXXXIX, 154. Pecete în lu 
roş. Surele ms. XXVI, 602. 

CCVII 

7166 April 3 (1660) Iaşi. Stefan Vodă Lupul dă și mitueşte pe 

Racoviţă Cehan vel logofăt cu un sălaş de ţigani. anume Vasile Moţoc, 

-- Hw Gear Boekoaa. EX MACTII Teapa BEM 

MWAAABCESH, VA TOP HETHEĂA HIEMO BApHOMO H NOTE 

momv Boakpunv nani Parenuu, VexanS geankom$ awrâT Aaa 

1 HOMARAAH ECMH EA CA EAHH CAndul 34 UMHTAHH nana 

Bacaie Mouok. miran. cz ua n ca abis x. uTo TH 

WĂTANH, BHAH NpAGu HI TENACkIN, TAM PAM AK Ad BE- 

ACT EA AT Hâc DpABiH XOAONH miră H Spuk ui IN0T- 

epzxaenie. n un qa CR He Gainuder. 

| | 8 tac Bam F3pănt dn. Î Au 

How I|lkgan gorgoaa 
+ Bwpaar 

lo Stefan Voevod, din mila lui Dumnezeu 

Domn tării Moldaviei; adică acest credincios al 

nostru adevărat şi cinstit boiarin pan Racoviţă
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Ceha marelui logofat i-am dat și l-am miluit pe 
el cu un salaş de -tigani, anume Vasile Moţoc tigan. 
cu femeia şi cu copii !or, cari-acei țigani au fost 
drepti ai noştri. domneşti. Pentru aceia ca să-i fie lui de la noi drepţi robi lizani şi uric şi intăritură: 
Şi altul să nu se amestece. 

In lasi la anul 7168 April 3 zile 
lo Ştefan Voevod 

E + Corlat 

Hârtie coală. Acad. Rom. CIII, 166.—Pecetea căzută „urete ms. XXVI, 627. ! 

CCVIII 
7169 Febr. 26 (4664) Iaşi. Cartea de mărturie a marilor boeri prin care arată că Racoviţă Cehan vel logotăt a cumpărat cu 25 gal- beni jumătate e bătrăn în Ţigăneşti la Vaslui, de la nepoţii Tunsului: 

Ce oyao am. Toma vel dvornie dolneai zemle. i loniţ Prajescul vel dvornie vişneai zewmle. i Gligo- rie vel spatariu. i lordachi vel vistiarnic. i Darie Cărzbaţ biv vel spalariu. i Ghiorghe Catargiul vel cluciar. i Fratiţa vel tpănnk. i Toderaşco Rusul flori postelnic. i Duca vistiar nic. i Pătraşo tretii logofet. i Jorea ftori sulgiar. i Roşea. i Rugin. i Dumitraşeo. i Ursul, „i Hlăpăscul dvorniţi glotnii. H HHHY MHOru Boaapu n acunu HpAAHIN WT ABop renanz Evo Miaocr (şi alți mulţi boiari şi militari mai îna- „inte de la curtea domneșiei sale mile). adec au ve-i uit înaintea noastrâ Pricopie şi cu sorusa Tomina; fetorii lui Avram nepoții Tunsului. de a lor bună voe de nime nevoiti ni€ asupriţi. Şi au văndut a lor direaptă weină şi moşie toala partea lor din Sat din Țigănești. de tinutul Vasluiului din palru batrâni ce să împarte acel sal. au văudut &umătate de un bătrân, din vatra salului. şi din cămpu, şi cu
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cinzeci de pământuri. în țarină cu loe de fânat. și 

diutrapă eu loc de. kăazirr. şi din pădure cu loc de» 

prisacă. şi cu lot venitul. ataa au văudut- dumi- 

sale fratelui nostru Răcovil .Cehan logofatul cel 

mare direptu doaw zeci şi cinci galbeni bani gata. 

şi liau facut dumnialui plată deplin. acei bani 25 ug. 

intru manule lui Pricopie şi a surorei sale Tominei. 

fetorii lui Avraam. nepoţii Tunsului denaintea noas- 

tră. ded şi noi deacă am văzul de bun voe toemală 

şi plată deplin. am făcut atastă mărturie ca săi 

fie de credință. şi pre mai mare crediuţă. și înta- 

vitură am iscalit toți cu mănule noastre şi eu Va- 

silie Corlal uricariul am scris să s ştie. 

| u las vit 7169 Pevr. 96 

az Toma vel vornic iscal, Gheorghie Catargiul 

vel Clucer, az Darie biv spatar iscal, az Gligorie 

vel spatar iscal, az Rugină vornic iscal, az : Ursul 

vornic iseal, az Dumitrașco Micuta vornic iscal, az 

Dumilraşco Hlăpăscul vornic iseal, az Dumitrașco 

Roşca vornic iscal, az Toder Jora vel sulgiar iscal. 

az “Poderaşzo Rusul post. iscal. Pătraşco beti lo- 

gofat iscal, lon Prajâscul vornic iscal, az lordachi 

„vel vistearnie iscal, ASza Beorrapyrierc. | 

Hărlie coală. Acad. Rom. LXXXIX, 7%; Surete ms. 

XXXVI, 591. - 

„CCIX 

7169 Feovr. 26 (1660. lași. Stef Vodă Lupul întăreşte lui Ră- 

coviţă Cehan log. cumpărătura ce a făcut cu 25 ughi în satul Ţigă- 

neşti, la Vaslui de la nepoţii Tunsulni. 

Hw Gmedau Rotgoaa. EX  MAcTIro PCNApz EMA 

MOAAABCKOH. 4 NPIHAGULE MPR, Had, H MpAA, HdNIEAti 

BOAApH Ecankuk 1 AMa4uX. Îlpiikonie. H cecrpă €ro Tomutta 

cHge Slepam grivun ÎSucSa. no HX AoBpon BROA'E. HAKHAM HE.
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M9HOXAEHU. AHEIIHCHAORAHH n npSAaani CROHY, Npaga. .wTHu8 "H AAAHNS. BacA user HM. COT ceao. Hurznapu, $ gaoce Eacash. or uerupn CTApH NoAoRHHA, COT ex crap, că HETAZAT un&n, $ napunS. n wr RATpO ce0. H WT ncaa, MI WWT EOAG, cA AMACTo Sa crae. 4 wm ARCA. CA MACTo 34 MâcHkU. H ca MACTO A CAHORATU, Hi ca Rec MpuyoA, Vad WHH [poAaăn. HautMv Bapuomv Eo4'kpun. nau Paro- ah, VeganS gea APĂT. pasi Ea Atcar n nem Sru DHSH TOTOBHĂ. H  Bzerrasca BoapuuS nam  Pkonuu, awrgjr H HAăTHA, Ezcu uHenazno THX nunsi KE Sr ax psnn Ilpuke Die. n cecrpa cro "Tomuna cuge fepam Buvuu TSucva, com NPAAHARH. 4 rupa nureau BOAAPH. TAN papi Kako Ad BBAET EMY pata ooruu$. n: BHKVIIAEHIE ca BECAM q0- XSACA. H n Aa ca ue Smnui aer. | 
| S tac Bar Tape de, nn “Caam renanz kasaa | How IIkigau ROEROA,A 

7 Kwpaar 
lo Stefan Voevod. din mila lui Dumnezeu Domn țarii Moldaviei ; adica au venit înaintea noastră și inaintea a lor noştri boiari a mari si a mici Pri- copie şi sora lui Tomina, fii lui Avram, nepoți Tun- sului, de a lor bună vos de nimeni siliti nici în- Vvăluiți şi au vândut a lor direaptă ocina şi moşie toată partea: lor din satul Tiganeşti în tinutul Va- sluiului, din patru batrani pe jumatate dintrun ba- trân, cu 50 pământuri în țarină, si din vatra sa- tului ȘI din cămp și din padure cu loturi de pri- săci şi cu loc de fânaţ și cu tot venitul; aceia ei au văndut la al nostru crediu ios boiarin pau Ră- covița Cehan vel logofat pentru 25 ughi bani gata. Şi sa sculat boiarinul nostru Racoviţ logofătul și a platii toţi deplin acei bani 25 ughi în mânule lui
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Pricopie și surorii sale Tominei, fii lui Avram, ne- 
poli 'Tunsului, denaintea noastră şi denaintea alor 
noștri boiari. Drept aceia ca să-i fie și lui dreaplă 
ocină și cumpârătură cu toate veniturile şi altul să 
nu se amestece. 

In Iaşi la anul 7169 Fevr. 28 
Insuşi domnul a arătat 

lo Stefan Voevod Corlat 

Hartie coală. Acad. Rom. LXXXIX, 80. Pecete în 
ceară, căzulă. Surete ms. XĂVI, 593. 

Corlat uriearul, stavist al timpului, mai redacta acte 
în slavonă și după căderea lui Vasile Lupul, căci curentele 
Jiterare nu încetează de cât cu moartea indivizilor, ce le-au 
reprezentat. 

CCĂ : 
7172 Fevr. 8 (1601) Iaşi. Zapis de danie prin care Isac Mesehă- 

nescul şi ai lui dau danie lui Racoviţă Cehan vel log. şi jupănesei 
sale Tofana un sălaş de ţigani, iorbizamă. 

+ Adecă noi Isac Mesehenescul. şi cu fameaia 
mea .lrina. şi cu fiiul nostru Costantin. scriem şi 
mărturisim. înşine pre noi. cu cestu zap's al nos- 
tru. cum noi de bună voia noăslră. de nime ne- 
voiți, nice asupriţi. am dat şaam dăruit. un salaş 
de tigani. anume Vasilie fitorul lui Ştefan su(şic) - 
cu ginerele iui Sorbizaamă. cu tiganca lui şi 
cu fitorii lor. care țigani ne simtu noaw direpti. 
de moşie. acest sălaş de ţigani ce mai sus scri- 

lam dat noi şi lam dăruit. dumisaale lui Ră- 
coviţ Cehan logofetul cel mare şi giupăneasei du- 

misaale 'Tofanei. pentru. sufletele părinților noştri.: 
şi pentru a noastre suflele ca s le fie de la noi 
direpti şărbi țigani în veaci. dumilorsaale. . și cuco- 
nilor dumilorsaale şi la tot rodul cine le va aleage 
Dumnezău. şi s aibă aș faci. dumnealor și zapise 
domneşti. pre acestu sălaş de tigani. iar cine s va 
ispili. din fraţii noştri sau nepoți sau din toată se-
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menţiia noastră. cine va hi. şi va vrea să strâce. atastă daanie şi daruire cam dat noi. acestor bo. iari. acela ca să fie neertat de domnul şi mantui- toriul nostru de Is. Hs. și de preacinsiită maica Svenţii saale pururea fitoară Mariia, şi de toţi 'svenţii apostoli. şi de 318 otțu ce sintu la Nikiia. ŞI s aibă parte cu Iuda. Şi <u proeliatul Aria. şi mun- caa de 'viaci. nesăvărşită. adevar să s ştie. pentru mai mare credința am iscălit “noi şi. neam pus pe- ceţile. pis u Ias IL. 7172 msțaa Fev. 8 dnii. 
Isac căpitan, Costantin sin Iseac (|. p. o figură geometrică), + Irina jina Isac. “ 

Hărtie coală. Acaq. Rom. LXXIX, 165. Surele ms. XXVI, 603. . 

CCĂI 
Fără veleat Sept. 72 (cătră 151) Iaşi. Scrisoarea lui Tode- raşco vel vornic să lese logofătului Racoviţă pănea de la Măldăreşti țin. Chigheciului. 

Ero as Toderaşco vel dvornie. i Toma stolni- cul cel cel] (sic) mare scriem. la fetorii noştri carii îmblaţi pentru păinea (nzut'k) la ținutul Chighea- ciului. damuva Ştire pentru. randul unii cumpără: “uri. ce au fostu Chiriţei. de la Frățiman. ce au fost dvornic. nzunnrk Mzuue. ce au tostu acolo pre acea cumpărătură. anume Maldăreştiii. sa aveți a w lăsa dumisale logotfatului Răcovită ce w au luat Cu Oamenii săi. şi direasele incăşi. situ pre măna „ dumisale. uceasta vă scriem. şi întralt chip să nu faceţi. _u las Sept. 12. 
az Toderaşco vel dvornic iscal, az Toma vei stolnic iseal. 

„altă să. socotiți ce veți hi luat pâine de pe locul Maldareștilor sa o dați la oamenii logofătului. “



a 
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Acad. Rom. CĂXLUI, 123. Surete ms. XXVI, 701. 
Data. Luind în vedere boeriile celor _3 boeri, reese 

că serisoarea e din 1643 (7151), când Racovilă Cehan era 
logofat al 2-a, Toderuşeo era vel vornic, iar Toma canta: 
cuzino vel stolnic. 

GCĂII 

71€5 Iunie 5 (66%) Iaşi. liiaş Alexandru Vodă Qă şi întă- 
reşte lui Apostol Cehan stăpînirea în Petreşti pe Stemnio şi în Știr- 
bești (Băileşti) la Tutova, pe zapise de cumpărătură de la răzeşi cu 
50 taleri 8 galbeni şi un cal (20 lei) şi un poloboc de miare (10 gal-- 
eni): 

Hw Hairau Aanăanapv BOEBOAA BIO Macri FenApz 
3EMAN AGaAakcken, adecă au vinit înnaintea noastră. 
ŞI înnaintia a lor noştri moldoveneşti boiari a mari 
și a miei. sluga noastra Ayostol Cehan şi niau a- 
rătat un zapis de marturie făcut deuaintia a mulți 
oameni buni anume Samson din Albești şi Petrea: 
Țuteo din Ferești. și Gligoriță: Hâiul de acolo. şi: 
“Ştefan de acolo. şi Costache de acolo. și alţi oa- 
meni buni. scriindu și mărturisindu înlracel zapis 
Tudora Mihacoae. şi ficorii ei Onofrei şi Grozav şi 
Andreiu. de a. lor bună voe de nime nevoiti nici 
asupriti. şi au vândut a lor diriapta wunz şi moşie 
dumaălale de sat de Petrești partia din gos ce iaste 
pre Stemuvie. în țioutul Vasluiului. cu vatră de sat 
şi din țarină şi div fanaţ şi din câmpu şi din pă- 
dure şi cu vad de moară. şi cu locuri de prisăei. 
din tot locul cu lot vinilul. atasta au vândut slugii 
noastre lui Apostol Cehan. direptu un cal prețuit 
dirept doăzăci de lei și un poloboe de miare pre- 
tuil direptu zeace galbeni. și oplu galbeni leam dat 
bani gata. și leau platit deplin. Așijderea niau mai 
arătat şi altu zapis de mărturie făcut denaintia a 
multi oameni buni. anume Mihail diiaconul de Fe- 
reşti şi Ghiorghie şi fratesău Toma. și Vasile Ben- 
kişor şi lon fecorul lui-Gavriliţ. şi Toader Tirlik. 
cum denaintia lor au vinit. Dinic şi sorusa Anita



— 316 — 

şi vasălina fetorii Coslinei. nepoții * Tudosiei și a 
lui Ifrim şi a lui Arvat si săminţiia lor Cazacul 
cu sorusa Mirca fetorii Maricai nepoţii Tudosiei. și 
a lui Ifrim şi a lui Arvat, și săminţiia lor Maăriia 
fata Maricai şi fedorii ei Vasilie şi Stefan şi Gro- zZav şi lrodia şi Branduşia şi Stanca nepoţii Tudo- „Siei şi a lui Ifrim şi a lui Arval. strănepoţii ]lei. 
de a lor bună voe de nime nevoili nici asupriţi. şi au vânout a lor diriapta oâna. Şi cumpărâtură siră- 
moșului lor (lei. div uric de la lon Vodă. diu sat din Ştirbeşti ce să chiama Băileştii. la ţinutul- Tuto. vei. pănă în ulmi şi din ulmi la dial cu dumbravă și de acolo la vale pân în hotarul Barboșianilor. şi din tot locul eu tot vivilul. aasta au vandut iar lui Apostol Cehan direpiu cinzaci de taleri ba- tuți. și liau platit deplin. deci şi domniia mea. va: zindu de a lor bună voe iocmală. şi plata deplin: de la noi încă dam şi întărim slugei noastre lui Apostol Cehan. pre aceste părți de wună ca sai hie și. de la domniia mea direpte oâni și moșie ŞI cum- părături şi uric şi întarituri. neclatite şi nerușeite nici dânăoaraă în veci. n un Ad c He Sanulaer. 

SV făcei BATe Fpoe mea ru 6 
Gaam renta - gta a | 

az Solomon Bărladeanu vel log iscal 
o + Stratul 

Hartie coală. Acta Racoviţă. Surete ma. XXXVI, 470. iPecetea în ceară aplicată, cu inscripția 7174—1666. 

CCXIII 
„_€426 Fewr, 16 (1668) Tecuci. Zapis de vinzare prin care,răze ii de Blăgiari vind !ui Nic. Racoviţă hatman Părţile lor din Blăgiari 

„__Adec eu Dodiţ de Movileani şi cu fameaea mia Ana fata lui Stefan Bianişte de Blasiari și Simion fratele lui Sirghie de Umbrareșşti, şi Avram  
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fetorul ii Maroae de Țigănești şi lon fratele lui 
Vasilie fecori îi Stancei. Şi Toader cu sorumia Do- 
voftiia fetorii lui Epure de Blagiari şi lonna Vas- 
cănoae cumnata lui Avraam şi Măriia fata lui 
Murgoc sor lui Damiiau scriem și mărturisim cu 
cestu zapis al nostru de nime nevoiţi nici asupriti - 
ce de a voastră bună voe am vândut a noastră 
direaplă ocină şi moşie partia noastră cât se va 
aleuge cu vad de moara în traapa Bârladului la 
sat la Blagiari în linutul Tecuciului .pcx Dodiţ cu. 
fameaia mia am vândut partea unui bâtran și eu 
Simion iar partia unui bâtrân şi eu Avram deotrun 
batrăn a patra pate. şi dintralta a patra parle 
dintracel bătran iar Sumaăiale. şi lon fratele lut 
Vasilie un balâu şi Toader cu sorume Dorofliia 
&umaâiale de batiân. şi loana Vascâneas gumaâtale 
de bătrân. şi Maăriia fata iui Murgoct a patra parte 
intrun bălrân uceşlea uoi toți pre cât mai sus 
seiem am. vândut dumisale lui Niculai Racoviţ 
iitman dereplu (loc gol) şi dumuealui neau facul 
plat deplin precum nrau fostu tocmala denaintea 
Florei căpilan. şi Ştefan. cau fost capitan ce iaste 
calugar și Beusaă parcalab de tecut. şi Ghiorghiţă. 
câpitan şi Strata Hagi şoltuzul de Tecuc. cu doi- 
sprăzeaci părgari. și popa Vasilie de Tecut. şi popa 
Tudor de Toreeşti. şi popa Necula de Bozieşti. Şi 
alti multi oameni buni sau prilejii la adasla toc- 
wala. de ucum înainle ca săi hie dumisale şi cu- 
comlor duimisal» ocina în veaci. părțile noastre însă 
numai în vadul morilor întrapă precum mai sus 
scrie. mai pre mari credința neam pus pecetțile şi 
deagelile ratră acest adevarul zapis al nostru să 
aibă aşi faci direase domuești. şi ru Poiană uricar 
am. Scris să Sâ ştie, 

1 Tecuă vit 7116 Fevr. 16 
popa Todor, pupa Nicula, popa Vasilie iscal, 

 Dodiţa, ț Simion, $ Avram, flon, Toader, țloana
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“Văscăneas, + Mărica, Kotala parcalabul (|. p. Tecu. ciului o capră cu coada sus), az Ştefan capitan -iscal, az Ghiorghiţă căpitan isca]. - 

Hârtie coală. Acad. Rom. XCVI, 48; vezi Surele ms. „XĂVI, 614. 

CCXIV 
„1172 Sept, Ji (1669) fără loc. Mărturia. hotarnică a_ satului Merişeni, despre Novoseliţe, din care jumătate este a lni lon Răcoviţă vel comis. ! 

- 

Intru tot cinstit al nostru "maj mare dumnelui Solomon Barladeanul vel logft. poftim de lu milos- tivul Dumnezau pat şi sănatate - dumitaale. facem știre dumitale ca au vinil lu uoi cinstita carta mă- rii sale lui Voda. sa miargem să al»agem satul Marişianii. despre saat despre Novoselit deci nui dacam văzut cinstita cearta. marii Saale lui Voda. am mărsu și am slransu oameni buni: slugi dom: neşti. de pen preSur megiași. si am ales satul Mă. rişani despre Novoseliţa. şi am pus și stâlpi pe langă stalpii cei batrani și am imparțt şi satul Marişianii în doaa precum s-rie cartea mariei Saale lui Voda. în vatra satului la Prut şi în campu şi am pus şi stalpi. un Slălpu am pus langa uu şanțu “din sus de şanțu deasupra unii balți es sa chiama Sudislovo. și alla piatra am pus în șesul Prutului 'de pre siliştea a batrana langa drumul ce merge la Coleleva. şi de acolo am pus alla pialra din sus «de cadau Bulgavei. la obârşie Valtalei. si de acolu au pus allă piatra direptu peste deal îi; potriva “iazalui Cotelevei. și de acolo um pus piatra la o- bărşia hotarului în potriva Ai « n-stilor- în coslişe în polriva unui iaz ce sa kaaau Ro svhovalai Stai. ŞI Sau vinit partia din sus dumisale lui Ursuchie vel visliarnic. cu valea ce vine despre Maliuli cu  
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haleştae însă gumaălate de vale iaste a Novoseliţei 
iar parlea din &os sau venit dumisale lui lon Ră- 
covită +omisul cel mare, cu valea ce vine despre 
Cotelava cu haăleșteu. iaţ pentru un czZ ce sau vi- 
nit mai mult de la Prut duimisale comisului ce să 
chiamă poiana - Vazifului cu baltă. am socolit şi am 
dal dumisale vistiarnicului la obarşia hotarului des- 
pre Suneşti din drum ce miarge la &uneşti. păn în 
anateă şi păun îutro vălcia ce iaste în potriva Cu- 
covei. de adasta facem ştire dumitaale sa fii dum- 
neata sănătos oi Hs. amin.! 

It 7178 Sept. 11 

Hârtie coglă. Acad. Rom. creşteri 1908 Vezi Surete 
ms. XXVI, 722. “ - 

CCăXV 

1136 April 20 (4678) Iaşi. Cartea veliţilor boeri prin care în- 
tărese lui Ion Racoviţă spatar stăpănire pe satul Greci, la Vaslui, 
cumpărat cu 500 lei de la Alexandru Ruset Beizadea, fiul lui Antiohie 
Ruset Vodă. 

Ge Sao mw, Neculai Răcoviţ vel logft. i Miron 
Costin. biv vel logfi. i Vasilie biv vel logofat. i. Ilii 
Sturzea vel dvornie dolneai zemli. i Grigorii Ghean- 
ghia vel dvornic goineai zemli. i Ionașco Balşe biv 
vel dvornic. i Alexandru Buhuş hetman i parealab 
Sutavski. i Gavril Costachie biv hetman. i Ale- 
xandru Ramandi vel postelnicz. i Chiriac Sturzea 
vel caşnicz. i 'Poader lorgachi vel vistearnie. i Ur- 
“sachie biv vel stolnicz. i Costantin vel comis. i 
llie Motoc vel medelniciar. i lanachi vel cluciar. i 
Savin vel sulgiar. i Gavril Brăescul vel jitnicier. i 
Gheorghe Bogdan vel şatrar. i Costantin vel armaş. 
i Panaiotachi vel uşiar. i Apostol agă. i Vasilie 
“Gheuca vtori logofaln. i Gavril Neaniul biv logo- 
făt. i Gheorghiţă vlori postealnic. i Abaza vtori
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cluciar. i loans... paharnic. i Patrăşcan vtori sul: giar. i Irimeia vtori jithiciar. i Gheorghita tretii- logofat. i Gheorghiţă Manole. i Audrei Sapolianul. i 
Gheorghiţă Bieublia. i Dumitraşeo Mvrguleţ dvor- nici glotnii. i innih boleari i voinni preadni ot dvor 
gspdna ego mlsiz. scriemn și facem știri. cu aasta scriscare a ncastră. cum au venit înaintia noastră. 
cinstit fratele nostru. dumuealui  Iou Racovita mare Spatar şi neau arâlat înaintea noastră, un zapis facut de la manule marii sale Ion Alexandru Voda. fiul mării sale. a luminat domnu nostru Ion Antonie Ruset Voevod. div mila lui Dumuezău domn trai Moldovei. şi de la doamna marii sale Anita fata lui Gheorghie Hatmanul, nepoată de frate ră- păosatului Vasilie Voda. cu iscâlitura mării sale, şi cu pe eţile dumilorsale. scriindu și mai turisindu întracel zapis. cum de buna “voia dumilorsale av . vandulza dumisale fratelui noslru. lui Ion Racovil spatariul. un satu nume Grecii, ce iaste în ţinutul Vasluiului. eu vecini Și cu vaduri de mori şi cu fâ- uațe. şi cu țarină. şi cu tot locul cu tot vinilul. ce iaste pre hotarul satului, drept 500 lei bani gata. carele acel sat. uu fostu- de daanie şi daruire ra- păusatului Vasilie Voda. de la Gaşpar Vodă căndu lau cununat. iară dupa aceaia dacă au slal Vasilie Voda la domnie aicia în țara: el lau dat şi lau da- Tuil actl sala Grecii, cumoatului său lui Dumitraşco larali. cau fost cliuciar mare. şi giupăneasei sale Margăi sora lui Vasili: Voda. iar după ce sau tre- cut Dumitraşeo larali cliuciarul. ŞI mai pre urmă tămplăndusa şi Supâneasei Margai petreacere la moartia ei. ia lau dat și au daruil azel sata ne- poatei sale ce mai sus scriem domnsi  Anitei fata lui Gheorghie hatmanul. doamna marii sale a lui Alexandru Voda. pentraceaia Şi noi dacă am văzut acel adevărat zapis de la manule mării sale Ale- xandru Voda. şi a doamnei mării sale Aniţei: cum  
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de bună voia - dumilorsale au vanduta. de la noi 
încă am. făcut acastă scrisoare de mărturie dumi- 
Sale fratelui nostru lui Lon Racoviţa spatariul. pre 
acel sala ce mai Sus să zice Grecii cu vecini ŞI cu 
vaduri de mori. şi cu fânațe. și cu țarina. cu tot 
locul din tot hotarul ca sai hie duuiisale. de mare 
credință și întăritură. şi w&na (wună). şi cumpără: 

tura cu tot venitulz. neclatit în veaci şi pentru mai 
mare crediuță am iscalit noi toți cu mănule noas- 
tre. cătră aceasla adevarată scrisoare a noastră. şi 
eu Andronic diiacul am scris. 3harue. 

| mic $ rac BATo +3pn5 an. E An 

(Semnaturile boerlor de mai sus) | | 

Hartie coală mare; Acad. Rom. LĂIX, 1834. Vezi 
Surete me. XXVI, 490. 

Stăpânii Greci. În 1620 eră satul Grecii moşie dom- 
nească a lui Gaşpar Graţian. In acel an Vodă Graţian 
cununând pe - Vasile . Lupul «u Tudosca fata lui Coste 
Bucioc rornicul i-a dat drept dar de nuntă satul Grecii. 
După ce Vasile Lupul ajunge domo, măritând pe sora sa 
Marga cu Dumitraşeo. larali clucer îi dă ea dar de nuntă 
satul Grecii; aceasta câtră 1640. Murind şi D. larali clu- 
ceriul şi soția sa Marga satul a trecul ca danie la nepoata 
ei de trate Anita, fata lui Gheoighie Lupul hatmanul, și 
domniţa lui Alexandru Ruset beizade ficiorul lui Antiohie 
Ruset Vodă. Acwştia tree prin vinzare în anul 1678 satul 
Grecii lui lon, Hâcov-ţă spătar, frate cu Neculai Râcoviţă 
logofătul, , 

Despre genealogia lui Vasile Vodă Lupu, scrisă de, 
Slefan Ghinda biv postelnic, vezi în N. lorga «Studii şi 
documente» III, 3!. 

CCXVI 
7189 Ferr, 11 (1668) Iaşi. Duca Vodă întăreşte lui Neculai 

Racoviţă b. v. log. stăpănire în Botneni, pe Crasna la Fălciu, danie 
de la răzeși. 

+ Iw Duca Voevoda bjiiu mistiiu gspdrz „zemli, 
Moltavscoi. adecă au venit înnaintea noastră şi 

înnaintea a lor noștri boiari. mari şi miei. cinstit 
Surete și Izvoade VIII. (Acta Gh. Racoviţă, Vaslui) 21
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şi credintos boiarinul nostru dmlui Necula Răcoviţ 
cau fostu logofatu mari. Şi niau arătat un zapis 
de danie pre doa parți. de ocina. din sat din Bot- 
niani. ce iaste în ţinutul Fălciului în fundul Crus- 
nei. de la “Tofan fiorul loanii de Titiani. care paarte 
iau fost lui Tofan diriapta ocina de pre -prinaca Hwana fata Todosiii. nepoata lui Manolachi. şi alta 
paarte au avut el cumpărâtură. de la maluşesa 
Varvara. sora loanei. pre aciaste doaw părţi niau 
arălat dumelui boiarinul nostru. ce mai sus scriem. 
acest adevarat zapis de danie. pre aciale doaw parți de ocină. ce mai sus scriem. ce santu la sat la Boineani. şi cu mulţi buiari iscăliți. pentru aceaia domniia mea văzăndu ucel adevarat zapis de dani şi iscăliți căţiva boiari. domniia mea. încă am dat şi am întărit. pre aciale doao părți de ocin din sat din Botniani. ca săi hie dumisali diriaptă ocin și moşie. şi &upăneasăi dumisaale Şi cuconilor dumi- sale nerușeită în veci. 'moe nuc, 

u ias It 7189 Fevr. (1 dai Saam gspdna veleal 
| Miron Costin „_% Paval 

Hărtie coală. Acad. Rom. creşteri 1908, vezi Surete ms. XXVI, 681. Pecetea în ceară aplicată, cu cele trei steme; a Munteniiei (pusere), a Moldovei (capul de bou) şi a Ucraaiei (trei criui). 

CCĂVII 
„7197 Noam. 22 (7668) lași. Constantin Vodă Cantemir dă carte vornicesei lui Ion Racoviţă să caute pe ţiganul Butucea. 

YIw Costantin Voevoda. bjiiă  mistiiu gspdra zemli Moldavsceoi. datam cartia domniei miali. du- misali vornicesăi a repăosatului lon Răcovit ciau fost Vornic mare. şi pe cine va trimete ca s fie Volnic cu cartia domniei miali. a Căuta şi a cerca  
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în ţara domniei miali. unde va afla pre al său 
şerbu țigan anume Butucia cu ţiganea lui. şicu fi- 
ciorii lor. carile acel ţigan. au fostu a lui Petri- 
ceaico Vod. şi i lau dat danie. deci ori unde lor 
afla.. ori în ţigani domneşti. ori boereşti. ori: călu- 
„găreşti ori hie în ce veja lor afla. sa aiba al lua 
pe dânsul şi pe ţiganca lui. și cu toli ficiorii lui și 
săl ducă unde va fi voia dumisali. cu tot ce va 
avia şi nime să nu stia în potriva cărtii domnii 
amiali. | 

| u las It 7197 Noem. 22 
Saam gspdua veleal. 

Hărtie filă, Acad. Rom. LXXXIX, 183. 
Pecelea mica în tuş roş, cu anul 7193, cap de bou. 

:Surete ms. XXVI, 604. 
Vejă, malorus==colibă, căruţă, „ori în ce vejă Var 

„afla“ sau în ori ce eolibă ca lingurar, ori în ce căruță ca 
căldărar. Cuvintul vejă nu figurează in celelalte limbi slave, 
ci numai în ruteană. 

CCXVIIL 

7190 Mai 6 (1689) laşi. Costantin Cantemir Vodă dă carte 
-Saitei jupăneasa Ini lon Racoviţă vornic să-şi ţie țiganii săi, ce-i are 
cu zapise vechi. 

Iw Costantin Voevoda. bojiiu mlstiiu gospodara 
zemli Moldavscoi. datam cartea domnii miali. du- 
misali Saftei gupăneasa răpousatului Ion Răcoviţ 
vornicul. ca s fie volnică cu cartea domnii miali. 
aş ținea ai săi drepți ţigani. pre Butucea fiâorul lui 
Gheorghie cu femeaia sa cu Ghiniţa fata lui Lazor 
udele. cari ţigani au fost dat danie Ştefan Petri- 
ciaico slugii sale lui Ilie vornicul. despre doamna. 
apoi llie vornicul iau dat dumisale răpousatului Lon 
Răcovita vornicul. precum neau arătat şi zapis de 
la Ilie. cu iscalituri a mulţi boiari. şi ispisoace de 
ia Petriciaico Voda. şi întaritura de la rapousatul
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Antonie Voda. deci domnia mea dăndu cărţi Suzilor 
ca să străngă ţiganii domneşti. aupus la izvodu şi pre Butucia cu femeia Ii Ghiniţa fata lui Lazor Sudele. deci dumeaei Safta Supăneasa rățousatului. 
lon Racoviţa vornicul. văzindu căl trag Suzii sal ia prk cel tigan să fie domnescu, au vinit şi şau. adus direasăli. și ispisoc Gau avut pr'k acest țigan ce scriim mai sus. pentru aceaia şi domniia mea. văziudu căi sintu dumisaale danie. adevarata. şin- tariturăa. de la alţi domni facutuiam. şi domniia mea. aceasia carte ca să lie volnie. aş ținea pre acest țigan ce scriem mai sus, pre Butucia litorul lui Ghiorghie şi pre femeaia lui pre Ghinţă cu fitorii: lor. ca sa fie dumisali. drepti țigani în veaci şi de- aemu inainte. nime din guzii domneşti. să nu mai aiba treaba cu: acesta țigan. sau cu fezorii lui. ce: săi dea paci. intralt chip să nu fie. mor nimea, 

u las lt 7197 Mai 6, 
Iw Costantin Voevoda 

, Hărlie filă. Acad. Rom. LXXXIX, 187, Aceiaşi întă- Tite i-o dă C. Duca Voda în 7202 Sept. 6 (1693) pentru Butucea (Acad. “Rom. LXXXIX, 186) şi în 7902 Noem. 22. tot pentru Butucea (Acad. Row. LXXXIX, 188). Vezi Su- rele ms. XXVI, 605, 606. | 

CCXIX 
„> 1204 art 1 (1693) Iași.  Zapis de mărturie cum Ion Racoviță. vornicul a cumpărat de ia Mihalcea din Glodeni partea sa din Cojo- cari pentru un poloboe de miare, sub Ruset Vodă. - 

Adecă eu Chirila de Baliţiani. şi Tiron -de 0- lăneşti imaărturisim cu. sufletele noastre precum au vinilu: Mihalcia din Glodiani. la dumnealui &upanul voinicul . lon Racovit -şi sau rugat săi dia un polo- boc de miiare. iar el pentru acel polobot de miiare săi dea. dumisale parlia lui. ce i sa alege din sat  



— 395 — 

«lin Cojocari. iar de a mai face locul acela mai 
mullu, să i s fac plata deplin. și făcand Mihalcia 
tocmala atasta cu durmnialui vornicul nau făcut a- 
tuncea zapis. şi tocmala atasta au fost în zilele 
lui Antonie Rusăt Yoevoda. iar căvdu au 'făcul Mi- 
halcia tocwmal. cu duranialui &upănul vornicul şi noi 
am fost de faţ,. aşia știm şi aşia mărturisim cu su- 
fletele noastre. şi cu frica lui Dumnezău cănd am 
facut adasta marturie noi am făcut denaintea a 
mulți oameni buni anume preutul Ignatie şi preu- 
tul Dimitrie şi pentru mai mare credinta noi Tiron 
cu Chirila niam pus pecetile. iar preuţii cari sau 
prilejit şau iscalit numele. 

Jt 7201 Mart 1 
1 Chirilă martur, + Tiron martur, Erei Dimitrie 

iscal, Erei Ignatie martur. 

„pentru ce ugungăndune pre noi vriamea.bătra- 
niațelor am facut acest zapis.” 

Hârtie coală. Ara, Rom. LXĂAXIX, 81. Vezi Surele 
ms. XXVI, 597. 

Data. Zap sul de mărturie poartă data de 1693, de 
:Şi cumpârătura e cu 12 ani mai veche, şi cei 2 marturi adue 
ca moliv nu că viczarea ar fi fost rea fara zapis, nu că 
lucrul s'ar fi vind't rău did schimb pe miere, ci că <ajua- 
„gând.=.ne pre noi vremea batrăneţelor am acut acest zapis.» 

CCXXĂ 
7202 Sept. 6 (169). Iași. Costantin Duca Vodă dă Sattei, ju- 

“pănesei răposatului Ion Racoviţă vel vornic, pe. țiganul Gligorie din 
“ţiganii domneşti. 

Iw Coslautin Duca Voevod. bojiiu mistiiu gspdra 
zemli Moldavscoi. scriem domniia mea şi dăm ştiri 
iată ca domniia mea mam milostivit pre dumneaei 
“Safta Supăneasa a răpousatului lon Racovil, tau 
fostu vornic mare. cu un ţigan anume Gligorie. din 
tigani domneşti. pentru caci dumneai lau crescut
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de mic şi lau scos peste atatea foamete. şi lau în- surat. deci de la domnie mea ca săi fie dumisali danie și miluire neclalit în veaci. şi coconilor du- misale acestu ţigan. ȘI dupre a noastra viiață pre cine va alege Dumnezau a fi domn. ca să nu strice atastă danie şi miluire a noastră. ce mai vârtos: ca să întărească și sa înoiasca diriapta a noastră danie şi miluire. Aceasta scriem  domoiia mea și facem ştire. 

| u las It 7202 Sept. 6 
lo Costantin Voevoda (L. p. d. mici) 

Acta Acad. Rom. . LXXXIX, 187 Vezi Surnte ms. XAVI, 607. 

CCXXI 
„1208 Iunie 75 (1695) Jaşi (regeste). Carte de judecată a lui (Antiohie Costantin Vodă pentru Buteea, țigan a jupănesei Saita Ra-- coviţoae. 

Supt Antioh Costantin Vodă se are pară la divan între „Safta %upăneasa lui Ion Racoviţă ce au fost vornie mare“ „cu toţi guzii de țigani dom- neşti“ pentru Butucea... se arată diresele... „drept: aceia și domnie mea dacă am văzut atătea direase: am răspunsu guzilor să nu să mai acolisască. şi am dat pre acel țigan Butucea ficorul lui Ghiorghie cu țiganca lui Ghiniţa fata lui Lazor gudele cu roți: fitorii lor. ca sa fie a dumsale Saftei vornicesei: drepți şerbi ţigani. în veaci. toe pişem gspdvami. e u las It 7203 luni 15 „Io Costantin Voevod 
Acad. Rom. LXXXIX, 191. Vezi Surete ms. XXVI, 608.. 
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CCXXII 

7209 iulie 13 (101) Iaşi. Cartea lui C. Duca Vodă la juzii ţi- 
găneşti pentru ţiganul Butucea a lui Dumitraşco Răcoviţă postelnicul. 

lo Costantin Duca Voevoda. bojiiu mistiiu gos- 
podar zemli Moldavscoi. scriem domniia mia la 
Gania şi la Paladie şi la Ion Garbei carii sinteti 
giuzi pre țiganii domnești. vă facem ştiri pentru 
Butucea şi pentru Gligorie țigani. cari sintu a 
dumisali. boiarinului nostru Dumitraşco Racoviţă 
postelnicul pecurii ne arată şi diriase domnești pe 
acei țigani. de (la) Anton Vod. și de la Ştefan Petru 
Vodă. şi ie la Costantin Vodă. şi de la domnia 
mea. iar voi vă acolisiţi de dânșii dei trageţi dom- 
ueşii. deci iată că vă scriem. unde Şar afla dain- 
vialui pre acei tigani să aveţi ai da de grumazi 
cu tol ciar avia ei. săi ducă unde ar hi voia du- 
misali. nime dintre voi să naihă ai opri şi ori ce 
iati hi luat ori ciubote sau altă să le daţi înnapoi 
să nu mai vie jalob(a). capoi va vini armaş. deţi 
da şi ciubote. şi nici un bine nuti păţi. aciasta 
vă scriem. 

u las lt 7209 luli 18 

Acta Acad. Rom. LXXXIX, 196. Vezi Surete me: 
XXXVI, 698. 

CCXXIII 
1273 Iunie 10 (1105). Izvod de cumpărăturile lui Racoviţă lo-- 

gofăt în satul Cojocari, cum le atestă boerii Ion Buhuş şi Costin lo- 
gofătul. 

Părţile de cumparături. dau cumpărat logofat 
Răcovit din Cojocari de la răziaşi. ot vlost Vaslu- 
iul. lt. 7213 luni 13. 

— Pol bâtrăn tau cumpărat de la Marica fata 
popei lui Cojoc. din Cojocari. pre zapis ce are. iar
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Milescul. arată un zapis de la Gadea de Cojocari. ficorul lui Vasile nepot lui Cojoc de Cojocari. şi de la fratesău Cretul și Marica. fata popei Nechitei ne- poată lui Cojoc şi Dochia fata Petrei nepoți lui Cojoc și Mierăut. ftorul Nianiului nepol Gadei. pe un bătrân și &umaătate ce au vândut lui Apostol Sulgiar. deci să ia seama de iaste uceaia Marica fata popei lui Cojoc. tot una fata popei  Nichilei, și iaste tol o parte iată ci s afla vandut rău logofaă- tului Răcovit. caci Zapisul logofâtului cumpărat pe urmă 20 lei. 
— pol batrân au vandut Anlimiia preuteasa popei Carstea din Codaeşti. fata Mandrei din Crasna din batrânul lui Dragan jumatate au vandut logo- fătolui Racoviţ 2 lei. 
— A treia parte Gau vandut Gligorie for lui Capota. dintrun batran. logofătului Racoviţ. 12 lei. _— O parte a Mihalcei. din Cojorari. cât se va aliagi strie întro mărturie de la Tiron și de la Chiril. cum 'au dat vornicul Ion Răcoviţ un polo- boc de iniiare Mihalcei de Glodiani. şi zapis nau făcut iar la tocmal au tost, şi au marturisit. acei marturi denaintea a doi preuți u lui Mitru şa lui Ignat. şi facand și mărturie sintu iscâliți. de o mar- turisi ucei doi preuti. cum iaste marturiia driaptă. iaste cumpaărâtura buna 20 lei. | —- O parle cei cumpărată de logofălul Ra- coviţ de la Buasia și inste legata întrun uric tot din Cojocari, 90 lei. 

ion Buhuş logofat, az Costin logofat iseal. 
__ Hăclie, filă lungăreata ji Acad. Rom. LXXXIX, 84; vezi Surate m. XXVI, 595. a 
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CCXĂLV 

7213 Iul; 2 (1105) Iași. Antioh Constantin. Cantemir Vodă 
-scuteşte de tot felul de _dăşdii pe 2 preuţi, un diacon și un ţircovnie 
-de la biserica din sătul Fersști, Vaslui, ctitorie veche Racoviţască, 

Jw Antioh Costantin Voevod. bjieiu miiostiiu 
gspârz zemli Moldavscoi. adecă domuia mea. bive 
vrând cu a noastră bun vrearia. şi socotindu din vrea- 
mea că toată stăpânirea şi toată putarea. de la 
unul idevărat a tot stapănitor şi ţiitori dumozău 
iaste. după cum mărturisăşti. svânta şi dumzâiască 
scriptura. aceastea iarăş la Dumzau ca la un înce- 
put şi farşit celor bune:a răzâmă să cuvine. pen- 
tru aceata şi nwax dintruaa și singură m(i)la sfinţii 
sali. dandumis stepenul domniei țrai Moldovei. so- 
cotitau câ datorie avamn întăi cu ce neau arătat 
putintos. a punk ceale ce să cadi sprk multamită 
şi slav(a) prea sfintei troila. întru acasta: dar lu- 
ându aminte peutru rugătorii nştri_doi preoti. şi un 
diacon. şi un lircovnic carii sintu la sfânta besca- 
reca lu sat la Fereşti. al dumnealor Dumitra=co 
Racoviţa Gau fost vel comis la ţinutul Vasluiului 
unda iaste hramul sfantului şi făr -de trup Voevod 
îngerescu arhistrateg Mihail. cark besearec(a) iuste 
facuta de răpăosaţi strămoşii dumnealor -a Raco- 
vițeştilor. unda zac si trupurile lor. Pentru aceaia 
dară am dat şi am înoit şi am întarit. cu blgosio- 
venie a patru a tatai Moldovei sfinii arhierei. Kir 
Misail arhiepiscop şi Mitropolitul ar Sudavei. şi 
exarhu a plaiului. i kir Lavrentie episcopul de Ro- 
man i ki» Ghedeon Episcopul de Rănăaut. i kir Var- 
laam Episcopul de Huş. şi cu tot: al nostru sfat. 
domniia mia mam milostivit şi am ertat pre acești 
doi preoti şi un diacon și țireovnie ea să fie în 
pat de dajde iuparateusca şi de dajde vlădiGască. şi 
de pocloane. şi de toate darile și avgheriile ori 
mare ori mica. ce ar hi pre alţi prkoţi. ia tra a dom-
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niei miali. nime întru nimic sa Dui învaluiască. ni&k bucatali lor pentru alţii. sa nu lis tragă. nick cu satul nimic să nu fie amestecați. ca cin(i) sari ispiti ori din boiari ori din slujitori. sau măcar şi din săteanii satului. sa] facă val peste carte domniei miali. vor fi de certare de la domniia mea. aşijderile mam milostivi: domniia mea. şi „am ertat_ pre acești doi preoți şi pre diaconul şi țireovnicul „ca Ss aibă a scuti stupi de desiatin şi mascuri Și "oi de gorştin. ori câte bucate şari avea a lor dreptrk.. | toate să aibă a le scuti. pentru aceaia voi desiat- Nici de stupi şi gorştinari de oi şi de mascuri. foarte sa I(e) dati buv pack. caci așa iastk poronea domniei meale numai ei să aibă a pazi cu slujba la stănta besiar'kea dup cum iaste rânduiala. şi să aibă a ruga pik mistivol Dumnezeu pentru a noastră snite. şi domnia delungata. şi pentru ertare păca- telor noastr şi a pârinților și a moşilor şi a slră- moşilor noştri. şi sa aiba a ne pomeni la sfantul jărtvănie, aşijderile şi voi olăcari Și podvodari ş conăcari toți sal(i) daţi bun pact. nimea să nu le ia cai lor de olac. nici boi lor. sau carale lor la podvozi. nici bucatali lor la conati. întru nimie să nui amesteace cu tra. căci ei siatu osebiți de alta tra. Pentru aceae și după a noastra viață şi dom- nie pr'k carele va milui Domnul Dumnezau cu dom- nie trăi noastre a Moldovei. poftim ca sa nu striei a noastră mla şi îutaritura ce mai vartos să aibă a da şi întări pre ai săi rugălori și preoţi ca să le rămaa în urma veatnică pom'bnirk, ku Păptt Hu Hbo aa ne Spark aa IIPAA CHA AHCTWM PCNABAMH. 
9 fac Baro :facri rani lo Antiohie Costantin Voevod 

dToparo renacmea, Acsiutie uricar 
Hărtie coală. Snrete ms. XAVI, 487.—Pecete mică în. tuş roş. 
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Biserica din Fereşti. Din cupriasul acestui ispisoe:- 
domnesc reiese că biserica din Fereşti e ctitorie Racovi-- 
ţască din moşi şi strămoşi. Cu regret astăzi biserica din 
Feresti nu pastrează nimic din vechi, nici icoane, nici: 
cărţi, nici inorminte Racoviteşti, aşa că vremea a ştersori 
ce urme Racoviţeşti din Fereşti. Probabil însă că osemin- 
tele străbunilor lui Dumitraşro Racoviţă biv vel comisau: 
fost strămulate de la Fereşti la Dobrovăj, unde Mec. Ra- 
coviță logofâtul a facut cu a sa cheltuială în 1663 o piv- 
niţă de piatiă, o casă pre pivniță şi acoperemăntul din nou 
la biserica cea mică (vezi mai sus pag. 226). 

Inrudiri domneşti. De ce Antioh C. Cantemir Vodă 
să dea scutire de dăjdii la preuții de la biserica Kacovi- 
țască din Fereşti ? In dosul actului de milă e faptul înrudire: 
de aproape a Racoviteştilor cu Cantemireştii, 

M'bai Racoviţă Vodă înainte de a se căsători cu Ana 
fata Dediului Codreanu de la Bărlad, a ţinut în căsătorie: 
pe Elisaveta sora lui Dumitraşeo şi Antiohie Cantemir; 
deci erau cumnaţi între sine. Pe lăngă zceasta ei mai erau 
şi alte rude, câci D. Cantemir a linut re Casandra, fata 
lui Şerban Vodă Cantacuzino dia Muntenia, iar Dumitrașco 
Racoviţă hatman a ţinut pe Ilinca lata lui Mihai Canta- 
cuzino spatarul, vară primară cu Casandra şi devi ei erau 
rude şi prin Can'acuzinești. 

Episcopii țării.  Ispisocul ne aduce credinţa celor 4: 
„vlădici ai Moldovei: Misail arhiepiscop şi Mitropolit Mol- 
dovei (1700- 1108); Laurenţie, Episcop al Romanului (1702 
— 1706), Ghedeon, episeop de Rădăuţi (1703— 1708) şi Var- 
lam episcop de Huşi (1691 —41709). 

Strămoşii Racovifeşii. Pentru a face o legătură înlre 
spusele acestui ispisoe şi arătările docurentelor aduse mai 
sus, iată care sînl generaţiile de Cehâneşti şi Răcoviţeşti: 
începînd cu secl. al XV-a (pag. 946—288). 

Generaţia întăia. S'an Horja între 1450—1500). 
Generaţia a doua: Lazea, Bosanciu, lon Gotcă şi 

Ho ja (1500—1550). 
Generaţiu a treia: Cehan vătah, Toma, Nechifor şi 

Măgdălina din Lazeu ; Grozav, Avram şi Negrita din Bo- 
sanciu; Cărcea din lon Gotcă; Jurj, Necuară şi Maruşea 
din Hurja (1550—1600). 

Generaţia a palra: Petre Cehan logofăt, lonaşco Ce-. - 
han vel logofăt şi Toader Ceha sulger, din Ceban vătah. 

Generaţia a cincea : Apostol Cehan, Costantin Cehan 
și Racoviţă Cehan logofatul, liciori lui Petre Cehan logo-- 
'âtul.
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Generaţi a şesea: Neculai Racovilă vel I- gofăt şi “Jon Racoviţă ficiori. Tofanei şi a lui Racoviţă Cehan vel log. călugării sub numele de Merodie; mort in 7173 Dec. "15 (1664) sub Istratie Dabija. | - Generaţia a şeplea : loan Racoviţă, Andrei Racoviţă „nostelvie mort în 7193 luli și Ecaterina moartă în 7183, „fii lui Neculai Racovita ; iar Mihai Racoviţă Vodă şi Du- -itraşco Racoviţă hiiman di» Ion Racoviţa comis. La ace le generații de Racoviţeşti face amintire Vodă Antiohie Cantemir când zice: „carea besearecă jaste fă- cuta de rap:osaţi strămoşii dumneator Răcoviţeştilor, unde zac şi trupurile lor,“ , , Astazi ti upurile Racnviţeștitor zae îngropate ia Do- "brovăţ şi frumoase sespede de marmură albă cu siov+ mari şi f:umoase spun căl:torilor de vechii Racoviţeş:i. Iata câ- -teva din ele: | 
3) „Această piatra a făvul'o şi a împodobito pau 'Necului hatman şi Ion părintelui lor Racoviță Cekan vel iogofuit, care sa pri tavi! în zilale lui lo Istralie Dabija Vodă la anul 7173 luna Dec. 15 zile (1664). ) Areastă piatră a facuto şi impodobit pan Ion R.-- coviţă parintelui sau Necolae biv vel logofăt, fiul lui Ce- han Metodie vel logofăt, care s'a pristăvit la veşricile Ia- caşuri în zilele lui lo Diunmilraşco. Vod3, la anul 193 Mart 8 zile (1685). 

c) Această piatră a facut şi a împodobit pan Neculai “hatman şi fratele său loan mumei lor Tofhuei, care s'a pristăvit la veşnitile locaşuri în zilele lui «1» Istratie Da- “bija Voda la anal 7174 luna De-. 3] zile“ (1665), d) Aveastă Pixlră fă ut?o dumnealui Nicolae Raco- "viță vel lugofăt fiicei sale E:aterina, care s, mutat la veşnieile iocaşuri în zilele lui Dumitrasco Vodă la anul 7183 (1675), 
| ” „__£) Aciastă piatră a fâcut şi impodobit pan lon Raco- viță fratelui sau Andrei Racoviţă postelnic, fiul lui Necul vi Racoviţă biv vei logolat, fiiul lui Chan vistermc(?) care 

sa mitat la Veşnicile loczşuri. în zilele lui lo Dumitraşco "Voda la anul 7:93 luna Iulie 21 zile (1683). ei mai vechi îngropaţi la Fereşt, apoi l+ Dobrovaţ au fost Racoviţa Cehan vel lugufat, zis qin călugărie Me: ftodie şi cu f-meia lui Tufana, morţi amândui unul după altul între 1664 Der. -i 1665 Decembrie. Acest Racoviţă Cehan a rzdirat lreplele boeriei; sub. Vasile Lupu a fo=t Jogolat al -doi!e tot lungul domniei ; iar mai apui ajunge 
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şi v«l logofăt sub Ghica Vodă, „Stefan: Vodă şi - Islratie: 
Dabija Voda. 

AlL mormint a fost a Reaterinei. fata lui Neculai Ra- - 
coviţă logofat pristăvita la 7183 (16'5); al treilea mormirt 
a fost a lui Neculai Racoviţa logofătul, care s'a pristăvit 
la 7193 Wart S (1685). Acest N. Racoviţă a avut o fru- 
moasă carieră politica, ceia ce i-a atras o friimoasă stare 
economică: comis în 7158; spatar în 7169, hatman 7170 
—"1'19, vel logofăt la 1182, apoi la 1187—7192, după care 
moare în primăvara lui 1685.—Dupa.4 luni se îngroapă 
în aceiaşi biserică Andrei Racoviţă postelnicul, mort în 
1193 lulie 21 (1685), 

Se vede că toti: aceşti Râcoviţeşti: erau îngropaţi la 
Fereşti încă la 1705, şi n'aputase a fi mutaţi. la Dobrovăț 
în biserica cea mare. 

Pomelnicul Racovifesc. La biseri:a din satul Mirceşti, . 
Vaslui, se păstrează un friptih al familiei Racoviţeştilor pe 
care pariniele Bogos il ştie-că este în elopoinița. bisericei,. 
dar ce se scrie in el.nu ştia nimeni din sat. În vara anu- 
lui 1912 cercetănd arhiva de acte vechi a d-lui Pâncescu,. 
am văzut şi biserica din Mirceşti şi am şters colbul de 
pe triptihul Racoviţesc ::Are 8 coloane pe cele 3 lături de - 
lemn, laturea din stâoga are 2 coloane, mijlocul are 4 co- - 
lonne, laturea din dreapta are 2 coloane. 

Pe coloana u 2-a a triptihului celim aceste rânduri - 
de<pre Racoviţeşti : nan Hăproaie “Iexau u ki'krumk sro To- 
dana n uaAay ere. 

nat HekSaau Paonuuz W Kkukrunk po Mape. H usAa 
sro ;-—Iwan n nwkrunk ere Mapia ; — an :Bemani: Baau n KRuk- 
run aro Rarpnua.—(Surete ms. XXV, 387). 

Nu greşese dacă fixcz vechimea pomelnicului la 1665... 
Scutirile. Din ispisocul lui Anthohie Voda se vede. 

cam ce angarale şi dăâjdii plătiau popii pe lăagă cealallă 
țară : a) dajdie impărătească, b) dajdie vlădicească, ) po- 
cloane, d! dari şi angherii mari şi miei, ea trasul bucate- 
lor pentru alţii sau amestecați la dări cu satul, e) dese- 
tiua de stupi, !) gorşlina pe oi și mascuri, g) cai de olac,. 
h) boi şi carâle la podvezi, i) bucatele la conace. De 
toate aceste dari Vodă Antiohie scutește pe cei 2 popi, & 
“Macon şi 1 trcuvnie de la Fereșii, Vaslui. 

In stalistica ținutului Va» luiului din 1820, ce'im a-- 
cestea de Fereşti, a easei, ban. loan Roset, câ cuprindea 
84 birnici, LL bej:nari puşi la bir cu satul, 15 slugi boe-- 
reşti, din care 4 a spal. P. Roset, 3 a log. Lupu Bal; și
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8 a ban. [. Rosăt ;—920 bejănari făra bir supuşi la isprav- nicul de copii Dumitraşeo Măcărescu ;—10 bejănari fără bir cari sunt pădurari şi plugari tocmiţi cu hac pentru trebuinţele moşiei; —16 copii de casă; ( portărel, i cala- raş iprăvnicese, | postelnic, 1 mazil, 1 preut, 2 daseali, 1 ficior de preut, l jidov; total 166 fețe. (Surete ms. -XXIV, A. 416). 

CCXXV 

1229 August 20 (7705) Iași. Cartea domnului Antioh Cons- “tantin Vodă dată vornicesei Safta lui Ion Racoviţă să ia dea zece de 
pe moșiile sale Dănceni şi Crăngeni ot Covurlui.   

  

tHw Antioh Coslantin Voevoda. biiiu mistiiu 8spdra zemli Moldavscoi. datam cartea domniei meale dumisale Sagei Supăneasa răpăosatului Ion Răcoviţ. “tau fost vornic mare şi pre care va trimete du- mneaei. ca sa fie volnie cu carte domniti miali. a lua de a zeacia din_ pâine şi din fanaţ, şi din po. miaţi. şi din prisăei. cu Slupi şi din balţi cu peaşte. Şi din tot locul eu tot viaitul, precum iasle obiceiu. de vac. de pe a dumisale dreaple dâini şi moşia den sat din Daânciani și din Crângiani. de la ținu- tul Covurluiului şi nime sa nu cutiazk a Sta saua opri peste cartea domniei miali. iara cine are avea 

„u las It 7213 Aug. 20 lon Buhuş biy logofăt. 

Acad. Rom, creşteri 1907. Sureate ms: XXVI, 682. 
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CCXXVI 
721 Oct. 13 (4708) Iaşi. - Zapis. de .vinzare prin care- Gh. A- 

postol b. v. vist. vinde lui Dumitrașco Răcoviţă hatman cu 20 lei 
iganea Maria. 

Adec eu Gheorghie Apostol biv vel vist. seriu 
şi mărturisăscu cu acest adevărat zapis al mieu. 
precum să s ştie ca eu de nime silit nici asuprit. 
ce de a me bună voe. am văndut. a me dreptă 
serba ţigancăa. anume Maria fata lui Toader ţiganul 
nepoata lui Berbeci. cari aastă țigancă. îmi iaste 
şi mie de cumpărătură tatăl ei Toader cu  ficiorii 
lui de la Alexandru Tăban şi de la neamul lui. 
Acastă ţigancă o am vândut dumisale lui Dumi:- 
trașeo Racoviţă hatmanul. dereplu doo zări de li 
bătuţi. bani gata și miau făcut dumealui plat deplin 
întru mânule mele. ca să fie dumisale dreaptă şerbă 
şi tigancă. şi giupăneasei dumisale şi cuconilor şi 
nepoților în veci. iar di sari tămpla să aibă acastă 
ţiganca. vro gâltav. să aibu eu ai da altă ţigancă. 
tar de gălciav. şi atasta ţigancă iaste după un îi- 
aan a dumisale hatmanului. anume Ion ficorul Na- 
cului ţiganul. și acesta zapis lam făcut denainte a 
boeri de curte carii mai %os sor iscali. însă usăbi 
de o fat(ă). ce are Marie tiganca cu un alt bărbat. 

care atasta nuii văndută. şi eu pentru credinta 
mai gos am iscalit. 

u las ]t 7217 Oct. 13 
Gheorghie Apostol biv vist., az Ion Buhuş lo- 

-gofat iscal, Ştefan Luca 3 logofat, Stefan Silion 
med. Pavăl Rugină biv vel jicnicer martur, Vasile 
Haăbăşescul biv clucer iscal şi martur, Bejan Hu- 
dici vornic glotnii martur, Mihail vornic glotnii 
14|. p.), Savin. uricar iseal, Axiutie uricar martur, az 
Vasilie iscal. Neculai Balş vel vist. martur. 

Acad. Rom. LXXXIX, 207, vezi Surete ms. XXVI, 609.
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CCĂXVII 
„7279 Mai 18 (741) Jași. Cartea lui Dimitrie Cantemir Vodă la Dumitraşco Racoviţă biv hatman pentrn Stefan veein al său. 

Diwitrie Cantemir Voevod. bjiiu mistiiu gos- podara zemli Moldavscoi. Scriem la cinstit si crk. diutos boiarinul nostru dumnelui Dumitrașco Răco- viță biv hatman. facem şlire ca aicea niau jeluit. cestu om anume Stefan. carile ș] lragi dumneata. la vecinătate. şi ei luat şi nişte vite cate au avut. cari pentru aasta jeluinduse mai în trecute zile; iam fostu facutu carte la dumnetu. ca săi da: ce ei luat şi sa vii faţa cu dansul şatunci cum i sar fi ales de la divan aşia ar fi fostu. iar dumneata. dac au venit. cu cartia noastra. ei luat și carteși nici ai vrut să vii nici ai dal ce ei luat. de care: lucru iat. ca scrien dumilali de iznoav. săi dai vi- tele ce ei iuat. iara de aice sa răspunde. dmta să vii cu dânsul faţa. şi săi aduci de vii avia ŞI drese pe acestu om și atuncia dacă lei rămănea lei lua dmta de la divan şi aciasla scriem. „însa bucatele” uumai să i le dai şi pe urma căndui vini ţii a- lege cu dănsul. 

u las It 7219 Mai 18 
Acad. Rom. creşteri 1907. Surete ms. XXVI, 683. „___ Cartea aceasta a domniei este o pagină vie din isto-: ricul vecinătății din Moldova, care era o stare economică îngăduită de starea juridica, şi n'avea nimic de a face cu: fapte de arme, ori de răpuneri în batalii. 

CCXXVIUII 
„1230 Dec. 4 (4121) Jără loc. Zapis de danie | rin care opa Artenie Bantăş dă lui Dumitraşeo Racoviţă hatman 15 pămintur din: Titeşti la Vaslui, 

„ Adecă eu popa Arlenie Bantaş cu fitorii mei scrieu şi mărturisăsca. cu acesta adevărat zapis al
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meu, cum de nimeni silit ni6 asuprit. ce de a me 
bună voie am dat şi um dărui, a mea dreaptă 
ocin şi. moşie din sat din Titeşti ce este la tinutul 
Vasluiului ce s hotărăşte cn Mileştii am dăruit 25 
de pămauturi dumisale Dumitrașco KHacoviţ hatman 
şi Supănesei dumsale și cuconilor dumsale şi ne- 
poților şi strănepoţilor dumilorsal'k. şi a toat se- 
minţie ce s va alege din dumnelor. să 1 fie moşie 
în veci. şi am dat și zapisale cele vechi. cum să 
aibă dumnealui aş face şi dires domnesez. di întă- 
ritur și căndu sau făcut acest zapis sau tamplat. 
mulţi oameni buni anum'k& Vasilea Mată şi Trobhin 
fratele lui Vasilie și Cozma și Andrei Tinca şi Şte- 
fan sn Andrei. şi Vasilie Negar şi Vasilie Margine 
și pentru mai mark credinta neam pus şi deagitili 
şi eu popa Ignat am scris zapisul. 

| Dec. 4 leat 7230 

Kwzma iscal, eu popa Arlenie Bantaş am seris 
cu măna meu, $ Vasile Mata, + Vasile Margine, 
+ Trohin Mata, Vasilie Negar, Stefan sun Andreiu, 
T Andrei Tinca. | 

Acta Acad. Rom. LXXXIX, 88; vezi Surete ms. 
XAVI, 398. ” 

CCXXIX 
7230 August 6 (1722) Iaşi. M. Racoviţă Vodă întăreşte Radu- 

lui Racoviţă cămăraş de ocnă stăpiînire asupra ţiganului T. Batog, 
luat în 3724 lei dela e. Tomiţă vornicul, 

Ilw Mihai Racovila Voevod. bojiiu milostiiu 
gospodra zemli Moldavseoi. Adecă au venit înaintea 
domnii 'meale şi înaintea a lor noștri moldovenești 
boiari a. mari şi a mici. credintos Doiarinul nostru 
dumnealui :Radul Racoviţă cămaraş de ocna. şi 
niau arătat un zapis îveredințat cu multe marturii 
de boiari mari. anume Sandul Sturzea: vel ban. şi 

Surete și Izvoade VIII (Acta (îh. Racoviţă, Vaslui) 22
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lon Paladi biv vel spătar şi Toader Cantacuzino meadelniciarul. şi Patraşco Catargiul biv vel pitar. şi de Lupul Gheuca. 3 logofat. şi de alţi oameni buni. scriind şi marturisindu intracel zapis boiariul nosiru Toader Tomita vornicul despre Doamva pen- tru un hgan anume 'Toader ficorul Ursului Batog țiganul. care țigan au fostu a lui Ilie Abaza. şii lam fostu datu domnie mia acel tigan. cu gudecala divanului boiariului nostru lui “Toader 'Tomiţai vor- nicului. pentru nişte bani ce era să dia Ilie Abaza lui Siliman turcului 250 de lei. dintru w deasiatină de la ocolul Botăşianilor. care bani iau fostu dat Vornicul Tomiţa cu soțiile lui la ]lie Abaza săi dia la Siliman turcul. deci Siliman turcul au dat sama că nu iau dat nice un ban Ilie Abaza. şi iau dat giudecata ca să plătiasca ei banii. lui Siliman. și ei săi plinească banii cu ce ar afla de a lui [lie Abaza, aicea în tară cu moşii ŞI ligani și cu cia ar fi. Deci partea boiariului nostru vornicului 'Țomiţei i sau vinii treizăei şi şiapte de lei şi Sumatate. şi. luăndu acia] ligan anume Toader fi&orul Ursului Batog pentru aciaşti 37 lei şi Sumătate. sau aflat acial ţigan ca ținea pe o tiganca a rapăosatului lon Buhuş tau fost hatman. socrul boiarinului nostru Radului Racoviţa cămărașului. şi stand la giudecată au dat giudecata că mai drept iaste să ţie dumnea: alui Radul camăraşul. ace] țigan fiind ginere de cât Toader Tomiţa vornicul. Și sau sculat boiarinul nostru Radul Răcoviţ camarașul şi au dat acei 37 lei şi Slumătate. la mana lui Toader Tomiţai vor- dicului. și au luat pe țigan. de care lucru vazind domniia mia acial zapis increadinţat. a boiariului nostru Toader Tomiţai vornicul cu iscălituri a bo- Iar! mari. scriind precum șau luat banii deplin. în- tru manule lui de la boiarinul nostru Radul Ra- covița cămăraşul. am dat şi am întărit şi domnie ia cu acasta carte a domnii miale. boiarinului
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vostru Radul cămărașul pentru acial ţigan ca sai 
fie de acmu drept şarb țigan cu ţiganca şi cu toţi 
ficorii în veci. şi altul nime să naibă a să ames-. 
teca peste cartea domnii miali. nici o dată. aciasta. 
:seriem. | 

u las vlto 7230 Av. 6. 

lo Mihai Racoviţa Voevoda 

i Gligoraş snn Vasilie 

Acad. Rom., creșteri pe 1900. Surete ms. XXVI, 690.. 
“Pecele mică în tuş roş cu data de 1703. i 

CCXXX 

121 Pevr. 10 (1723) fără loc. Chitanţă de bani din sfertul 
“Denei, a lui Răducan Racoviţă camaraş. - 

O mie lei bani vechi datau Răducanul Răco- 
viț cămaăraş ot ffertul Ocnii ci s începe de la 
Noem. Dekvr. Ghenar, pecete gospod budel za saam. 

It 7931 Febr, 10 
Iw Anxan Pakogiu, B.s. 8. m, r. 3. m. cap de bou. 

In dos: 4595 lei 3 potr. pol. au dat Radul bani 
gata fara 2 zloli ce au eșit rai. să s ştie şi apoi 
au trimăs și cei doi zloți să s ştie. 

Acad. Rom. Creşteri pe 1900; Surete ms. XXVI, 684. 

CCĂXAĂĂI 

„Fără veleat Mai 21 Mărăţei (cătră 7232). Scrisoarea, Episeo- 
pului Calistru cătră D. Racoviţă hatman pentru un slujitor în pricina 
cu Sucevenii. 

Ciostit întru blago'odic. şi din darul preosvăn- 
tului Duh fiu sufletesc. dmlui Dumitrașco Răcoviţă
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hatman de la puternicul Dumnezeu fericita sanatate 
cu tot hinile pohtim ca să daruiasea dumitale. iat 
de la smerenia noastră arhiereasca blagoslovenie 
cu molitfa trimetem pricina scrisorii noastrk cătra 
dumneta nu iaste pentru fara cat vei şti dumneta 
că au fost avănd vornicul Şaărban un om carele 
era trăitor la Pobrata și de câteva ori lau fost 
cerşind la noi ca sa il dam şi tot il oprisem. iar 
daca sau tamplat de i sau trimes în casă de Dumzău omur de tuma. de iau. murit şi slugile de 
cumă văzandu ca au fosil rămas de navea cu cine 
sa sluji atunce i lam dat. acum ne spusă precum 
săş fie facut tragoveţii de Sutava ispravă. ca săl tragi la tărg. şi de atasta eu sintu martur. cum 
nau avul nici un amestec. acel om. cu Sucevenii. 
fiind trăitor. la Pobrata. ce pecum a fi bună soco- 
teala dumtale numai cunoscu că atasla o fac tăr- goveții pentru căce nu le prea întra în voe. drept aceia găsăse și ei pricină ca săi strice. . ŞI nu sar cădea să le dai dumneta obraz. că de candau in- 
ceput ei aş face isprăvi singuri. acmu nice bagă samă pe vornicul. dar mare lucru ar fi un om doi sau şi trei sa aiba pentru chivernisala dumisale. că de la targ nare bici un venit. ŞI cum sar zăte om de casa dumitale iaste. sa nu ia oameni carii 
sintu în cislă cu dânşii. iar om far de galtava şi far de cisla aducanduşi de pe aiurile. de ce săl amesteci cu dânşii. ce mă rog şi eu dumitale să NUI prea voiniceşti ca de le vei da obraz, deci ş. vornicul în zădar sa mai numește gSudețu acoleai înlre dânşii. cu acasta - obarșind iarăş ramâăiu. 

| u Marăţei Mai 21 al dumitale rugator i 
Calistru Episcop 

Acad. Rom. creşteri 1908. Surete ms. X*VI, 125. Data. In dos doe. e notat 1678 după taptul că Epis-
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cop la Huşi era Calistru. Controlănd însă anii de. boerie 
ai lui D Racoviţă ca hatman îl gasim în a 2-a domnie a 
fratelui său M. Racovită Vodă, iar pe Calisiru îl gă-im E- 
piscop între 1708 —1728. 

CCXXĂ XII 

1231 Noem. 28 (1725) fără loc. Chitanţa Radului Racoviţă ca 
'maraş din banii sării, 

Doaă sute şi doaăzăci și şes de lei 29 buni. 
bani vechi datau Radul Răcoviţ cămaraş. 101 lei 
"29 bani din sare ce vechi şi 125 lei din Gfertul 
şaugăilor rămăşiți ot Die . logofatul ot ocnă. pet. 
gospod budei za sam. (pecete domească să fie 
pentru samă). | 

It 7934 Noem. 28 

pecete mică Iv Muxan P. ge. sc. m.r. s.a. 

Acad. Rom. Creşteri 1908. Surete ms. XXVI, 684. 

CCĂXXIIL 

Fără veleat Oct. 15 (cătră 1128). Scrisoarea, Catincăi Racoviţă 
“în afaceri familiare, 

Cinstita şi a me iubită soru dum. soru. Nasla- 
siico Racovit. vist. cu frăţască dragoste şi cu feri- 
cita sanatate. ma închin dum. şi rogu p- Dumezau 
milostivul ca să dăruiască. dum. toate cele de fe- 
ricire după pofta dum. iubită frăţască serisoare 
dum. ce mei trimes. am luatu. și ce întâiu. îuțale- 
:găndu de bună sănătate dum. foarte mam bucuratu 
şi am mulţaămit lui Dumneazău milostivul dentru a 
cărueși milă vrând. şi pentru mine a şti mă aflu 
cu sănătate. pentru Gheorghie ce scrii amta să ti 
o trimatu cu cinste vei şti că am cereat şi lam 
găsit aice la Eşi. şi au zis că şi el să află venit că-



lare la Eşi. şi văzindu ca şi cu dânsul trimiţindusă 
tot. aceeaşi odihnă şi folos.va fi. catu. şi cu fev- 
rul dum. a o trimeti câre iată-că o trimestiu cu 
fecorul dmtale şi precum a aduceo dumneta îmi. vei 
crede. şi să o porţi sănătoasă şi voioasâ. cafe încă 
țiam luat 2 ocă. adeca una oca oca cafe eminut de 
ace bună pe care sau dat 2 lei 15 parale şi UDă 
ocă cafe şi cinzări dramuri de ace proastă pe Câr€ 
sau dat 65 de parale şi atâta sau cuprinsu e * 
lei şi sau datu pe măna -fitorului dmiale să O E 
ducă. care să o bei sănătoasă. pentru dibotăle an 
am trimes nepotului Raducanului scrii d-tacă! iu 
Stramtişoare. ce să facu miau părut rău. dar îi voiu 

face mai. mărişoare altele. şi iată că tam dee 
sfeşnice pe care am dat 2 lei polu și - fii dta 
nătoasă.. Oct. 15 

al Dtale soru n 

Catinca Răcovita 
Ia de k 

pe Răducanul il sarut dulce  şii 108 aro că 
Dumnezău creştire şi norocire. te inştiințâ? ca are 
îmi scrie nepoata Catinca de la Fereşil se uși 
gându să vie acolo la d-ta la Calugăra. să ” dansa 
reze şi au poftitu şi pe Hrisi sa margă € ă fourie 
împreună sa vie acolo la dta şi Hrisi sâ2 inţă pici 
boluava este întrata în salce, şi nui cu pu 
întrun chip să vie pe acolo. şi eu am SC" e acol0 
mei. să nu facă greșala cu venire nașterii. iai vot! 
neavând nevoe. de nadejde spre odihna și” coti să 
sale. ce te înştiinţăzu şi pe dia cum vei * 

eu e ti Pe 
: „Acad. 'Rom.i creşteri pe 1908. Snretem$ > 
pi p i 

ț.  



CCXXXIV 
72: 2 > PRR . Ş 

dată a ai 20 ar île coca tea, ai Grig fane Modă 

Iw Grigure Ghica Voevod. bojiiu milostiiu gos- 
podar zemli Moldavscoi. datam carte domnii meli. 
boeriului nostru dumisali Radului Răcovit jienicer 
sa fie volnic cu carte domrii mele aş cerca vita 
şi alele de a dumsale şi ori unde ari afla să aibă 
a lua ori vita ori stupi ori epi. să aiba a le iua. 
«i nime să nu 'ste împotriva cărții gospod. 

lt 7936 Mart 27 

Acad. Rom. Creşteri 1908.. Surete ms. XXVI, 685. 
Pecete mică. 

CCĂXXĂV 
7237 Mart 23 (1120 Iaşi. Cartea lui Gr. Ghica Vodă la T. 

Cantacuzino med. pentru pricina dintre Radul Racoviţă jienicer şi Ur- 

săchioae stolniceasa. 

“ Iw Grigore Ghica Voevod. bjiiu mistilu gspdra 

zemli Moldavseoi. scriem domniia mea la boiariul 

nostru dumnelui Toader Cantacuzino biv vel med. 

facem ştire dumitale că sau jeluit la domniia me. 

boeriul nostru dumoialui Radul Răcoviţ. biv vei jic- 

nicer. pr'k stolnitasa. - Ursachioae. zicand precum 

iau dat soacra dumisale hatmanias Buhuşoae stol- 

nicesăi. Ursăchioaia 2 cai lelegari. şi iau făcut za- 

pis pr'kcum sâi de. un salaș de țigani să fie cal- 

darari şi acmu au trecut 'câtava vreme de căndau 

Juat caii. şi tiganul nu i:lau ui dat. decare lucru 

serie dumtale. viind carte domnii mele. să trime- 

teți dumta la stolnitasa Ursăchioae. şi precum îi 

serie zapisul sai pliniți acel sălaş: de tigani culda- 

rar. săâl dai la omul ar trimeti. dmlui Raducanul 

jitniceriul. iar de ar fi prețul tiganului mai scump 

de cat pretul acelor 2 rai tau luat Ursachioae de 
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la bătmăneasă. Buhuşoae. ce sar socoti. iar mai 
întăiu Răducanul stolnicesai Ursachioae numai tiga- 
nul să caoți dmta. să il plinești. iar fiind poate 
înțrali chip, și de ar ave ceva. a răspunde să le 
dai zi. cu o mărturie să vie. la divan adasta scriem. 

u las lt 7237 Mart 25 

Acad. Rom. CXLAUI, 154. Surete ms XĂVI, 702. 

CCĂXXVI 
1245 Noem. 10 (1734) fără loc. Izvod de bucate. 

Izvod de bucate și alte ce am găsit de a ma- mii bunii după ce leam luat pe sama mea şi au întorsu banii Petrea lui Toader Paladi vel vist. 
Noem. 10 let 7243 124 oi cu mica cu mare adica cu miei de estimpa sau socotit acesle oi. cu una cualta 100 lei. 12 boi de plug. 1 buhai tij.—sau socotit a- ceste vile 120 lei cu buhaiu cu tot. 

3 vaci cu viței sau socotit 18 lei. 
49 stupi sau socotit slupii 49 de lei, bez 31 peri. ci au batut Jonita frate nostru care au luat 11 vedri miere. şi sau dat lui Jip turcul pentru 28 lei 9 poir(onici) ce au luai de au platil desătina pe opluzari stupi şi cuniță pe 30 vite care dentra: ceste 3U vite 15 sau dat pomană argaţilor şi sau tăiat 1 bou la grijă şi î bou a murit. 
2 cazane, 2 tingiri mari cari Jeau luat mama Nastasiica. şi cu lele Catrina. care de mi le vor da atunci sor cântari şi să vor şi prețui. Ce am dat eu şi am cheltuit pănă am luat sa- tul Grecii şi bucatele aceste să s ştie. 
234 lei 9 potr. noi am dai eu pentru satul Grecii lui Toader Paladi vel vist. care bani sau cheltuit. la pamete mamei bunii precum arată iz- 
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vodul cu 19 lei 9 potr. ce am plătit badii lui Llor- 
-dachi Cantacuzino vornic ce au zis căi este datoare 
mama buna. 

138 lei tij am dat egumenului de Răchitoasa 
pentru Gară vin pâine vila ce sau cheltuit cu po- 
ronea giupânesălor pănă la 40 zile. 

94 lei au rămas datoriia mamei bunii la lup 
Turcul ot Vaslui dreaptă făra 20 lei ci iau dat lon 
a diaconului den niște iape ce au văndut când trăia 
mama buna. 

(șters: 12 lei 3 potr, tij au rămas datoria la lup 
Turcul din cei 28 lei 9 polr. ce au luat Ion frate 
nostru. de au plătit desătină 80 peci. și cunita 30 
vite. dandui 11 vedre de miere căte 6 orţi denlra- 
ciasta datorie și necuprinzăndusă banii au ramas 
aceşti cari iar eu rămas săi plătescu.) 

15 lei la un arian din Vaslui anume Matos. 
12 lei la Scutul Turcul ot Vasluiu. 
13 lei 8 potr. 8 bani noi am dat goştina pe 

194 oi. o 
11 lei 4 pote. 5 bani noi am dat văcăritul pe 

15 vite. 
518 lei 8 potr. 3 bani noi fac dați de mine 

bez dobanda banilor. 
Radul Racoviţă jitnicer 
lon Racoviţă 

„Socotindum eu cu dmlui nene Rădvceanul 
pentru grija și datoriile moaşii noastre Racovitoae. 
ce au platit dmlui dupa moartea dmsale moaşi 
noastre. sau afla! toată cheltuiala grijii și datorii- 
lor dmsale 518 pol. 20 şi dintracești bani au luat 
dmlui bucale de ale mouşei noastre de 287 de lei 
după cum arată izvodul de cheltuiala. şi de ce au 
Inat dmlui şi au rămas ca sâi mai întoarcem noi 
dmsale 231 de lei. şi bani 80. deci eu pe parte me 
Săi dau dumsale 115 lei 100 de bani. iar 115 lei 

şi 100 de bani săș caute cu dlui fratele nostru Ion
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Racoviţă. ori săşi ia den rămăşitele moaşei noas- 
ire ce ar fi rămas. 

luli 16 let 7243 
D.. Racoviţă vel clucer za arie. 

Acad. Rom. Creşteii 1908. Surete ms. XXVI, 694. 

CCXXĂVII 
1244 Iunie 12 (1736) fără loc. _Impărţala de țigani între Măr-- 

zac post. şi Ion D. Racoviţă. 

Impărțala cau avut Marzac post. cu Ion Răco- 
viță sun lui Dumitraşco Hatman pentru niște ţigani 
au avut înpreună ţiind Cartan țiganul lui ion Ra. 
coviţ. pe o ţigancă anume Catrina. a lui Marzae. 
post. care au avut împreuna patru fetori. anume 
Dochiţa şi Ion şi Aniţa și (loc gol) şi sau împărţit pe 
cum arală mai gos. It 7944 Iunie 12, 

Ce sau vinit lui Marzae postelnicul 
Ion ţăgan tau fost însurat și sau desparti şi 

nau avut nici un copil. 
Aniţa ţăganca fata. 
Ce sau venit lui [on Racoviţa 
Dochiţa ţiganca maritata şi acre şi un copil cu 

Bonte ţiganul lui Gavril Fedescului. 
„„ tigancă fata lij. sau vinit lui Lon Racovită. 

lov Răcoviţă spatar : 
Vasile Marzac post iseal 

Acad. Row. creşteri 1908. Surete ms. XXVI, 692. 

' CCXXAVIIL 
„T2de Tuli 1 (1139) fără loc. Cartea lui Iordachi Cantacuzino „vornic să lese în pace pe Stefan țiganul Radului Racoviţă vtori paharnic. 

Voi Suzăi marii sale Mihai Vod. vă dăm po- 
„roncă pentru Ştefan Nenica țiganul de la Huşi care  
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“tigan sau dovedit denainte noastră cu buni dovezi 

că iaste u dmsale Radului Racoviţă. vtori pab. 

cari cu ispisoace domneşti (a lui Mihai Voda şters): 

sau dovedit ca este dintracel niam şi cu Suzăi 

domneşti. dece deacum săi daţi pace de birul dom- 

nescu. nici cu alta să nul suparati. că oavetţi triabă 

cu dânsul ea. iaste dreptu a dmsle vtori pah. atasta 

'vă poroncim.. - luli 1-1 7247 
lordachi Cautacozino vornic 

Acad. Rom. Creşteri 1908; Surete ms. XXVI, 685, 

CCXXXIX 

7348 (1740) fără loc, lună și zi. Scrisoare de schimb de ţigan 

între M. Sturza şi Radul Racoviţă pah. cumnaţi. 

Adecă eu Mihalachi Sivrza făcutam acestu a- 

devarat zapis al meu precum sa s știe cam schim-: 

bat cu -umnatul Radul Racoviţa vel pah. și cam 

dat dumisale un ţigan al meu anume Chiriac figorul 

Ganii, şi dumealui miau dat pe Nistor sin lui Ţam- 

pul, venit de Prajeşti. deci ca s hie dumsale rob: 

în veci. şi pentru mai mare credință am iscălit. 

e 1 1948 

Mihalachi Sturza biv vel cliucer 

Acad. Rom. Creşteri 1908. Surete ms. XXVI, 686. 

CCĂL 

7249 edr. 5 (Uzd[) fără pe. Scrisoare de aşezare întra Cris-. 

: tina, jicnieeroae şi Iincă:' Racoviţă” băfmăneasă pentru -un ţigan. 

Adeca eu Craslana jicniceroae şi cu fiicame Ca-: 

trina şi cu fiiu meu Iordachi. facem ştire cu acestu: 

“zapis al nostru. precum un țigan anume Andrei al 

dumisale Ilineai: hatmănesii. şi al fiului dumisali:
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Aoniţa Racovil, spalar întămplăndusa de au luat o 
“fata de țigan a me din casă anume Acsinie fata 
lui Ion tiganul şi nepotăndui despărți. neam învoitu 

“îatre noi. şi mieu dat dumnelui o fata de țigau a- 
nume Ioana fata lui Gheorghiţă tigun dumilorsale 
în locul ţigancei mele şi eu încă am dat pe Acsi- 
nie ţiganca ca sa fie dumilorsale dreaplăa rob şi 
“schimbatură şi cuconilor dumilorsale. Şi pentru cre- 
dința neam iscălit. 

It 7949 Febr. 5 
Carstana jic., Catrina, Iordachi 

Acad. Rom. Creşteri 1908. Surete ms. XĂVI, 794. 

CCĂLI 

7252 Sept. 2 (1743) (București). Serisoare de danie prin care dlinca Cantacuzino hătmăneasă lasă nepotului său D. Racoviţă vtori dog. moşia Fundeni ot Ilfov. 

Newprntoa pnrpoze)rs Sporul a ezpepatsi. 
i Ilinca Cantacuzino. hătmăneasa fiica răposa- tului Mihai Cantacuzino. biv vel Spatar. cu atastă “Scrisoare a mea adeverez. pentru că dea mea bună voire am daruitu pa nepotumieu Dumitrașco  fiiul fiiului mieu Dumitraşco Racoviţa vtori logofat. cum moşia mea de la Fundeani. toată partea mea dan hotar păna în hotar. pentru că acasla moşie ră- inăind de la răposatul parintele mieu Mibai Canta. cuzino spatar am împarțito noi în trei parți. adecă 

o parte eu, o parte raposata Aucuţa sorumea. şi o parle copii raposatei Saftei surorimeu. deci partea răposatei Aucuţei surorimea au fost văndulo 'răpo- satul nepolul Barbul fiul răposatei surorimea An- cuții. dumnealui răposatului unchiului nostru Matei Mogoşescul. făra ştirea mea. şi aflandu eu. cu ju- decata am întorsu eu bani şi adasta parte au ra-
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mas iarăşi pe seama mea. dupre cum mai pre larg 

toate pricinile arata în carlea boiarilor de judecata. 

de care lucru toată moşia dăn Fundeani cată iaste 

a mea şi dâncoace de apa Colentina. şi dencolo 

toată cu heleşteu cu ostrovul dăn mijlocul heleșie- 

ului. cu Disearică cu vatra satului de peste tot ho- 

larul. o am dăruit mai sus numitului şi finului mieu 

Dumitraşco sa aibă a o stăpăni el îu veaci. de ră-- 

tra loţi fiii şi fiicile, nepoţii și strenepoţii mei cu 

pace. pentru că lam botezat eu. şi fiindumi fiiu su- 

etescu. aşa am voitu eu. dăn bună voia mea. şi 

lam daruilu cu atastă moşie mai de sus zisă. lar 

cine dan fii mei. sau nepoți sau neam de al mieu. 

nar ţinea îu seamă atastă danie. să fii supt blăs-- 

tamul domului Dumoezăaului nostru şi procopseală în 

viaţa lui să naibă. nici parte cu Hs. ci cu afuisitu 

Ariia. şi să fie blastemat de toate sfintele soboar& 

în veci. pentru că cu al mieu de la parinlii miei 

voi face cum voi vrea. şi cui miau fostu voia. am 

daruitu. şi am întărit atasta danie întăi cu iscali- 

tura mea puind şi pecetea. dar pentru mâi bună 

întarire şi adeverinţă. am intarit scrisoarea atasta 

cu mulţi boiari. obraze de cinste mărtarii. 

| Sepi. 2 It 7252 

„Minea C(a)nt(acuzino) H(atmăneasa) 

Acad. Rom. CXLI, 33. Surete ms. XXVI, 707. Pecete 

cu inițialele n.a. K. 7. 0 pajura cu 2 capete. 

CCXLII: 

7252 Zunie, 10. (144). fără loc. (Regeste). Izvod- de zapise' pe 

Bogdănești, părțile lui Radul Răcoviţă vel logofăt. . 

„Izvod de apisă de cumpărături ce sau aflat. " 

la dlui vornicul. Radu Răcoviţă den satul „Bogda- 

nesti den: stâlpul Petrii lui Păun. din a ciucia parte
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“din parte din. sus. den care se trag Putineştii şi “Teguleştii cum arată anume mai %os. 
| It 7952 luni 20 

„18 galbeni uvgureşii au dat Stefan. Beche parealabul pe parte Petrei lui Paun Şi a popei lui Ignat din care sa trag Putineştii și luăndule vorni- cul Radul Racoviţă moşie fiind vândut şi la Buhuș “noi nam luat moşie pe zapisele noastre macar că au fosil mai inainte la noi. cum arată zapise şi is- pisoace şi zapise de la Vasile Voda Şi au ramas -de la gudeati sa ne (de) moşie pe zapise sau banii ceau dat moş nostru, acei 18 galbeni uogureşti “care fac 63 de lei osabit de 24 de pământuri ce niau mai luat dlui vorn. Radu pentru dâuşii din “stalpul lui Macău.*“ 
6 

Acta Acad. Rom. CĂVII, 103. — Vezi Surete ms. XVI, 640. 
Am dat numai partea, care priveşte pe Radul Raco- Viţă log. cu zâlng la 18 galbeni ungurești. Izvodul e un perilepsis de act:, din care se pomenesc 5: 7199 Avg, 31; 7203 April 7; amăndouă vorbese de vinzarea lui Savin “Tagal ; 7204 Sept. 15 vinzarea lui M. Tobhatin:; sialte 9 zapise fără veleat, în care se voibeşte de popa Ioniţă şi de popa Dumitru. 
Acesie acte novă ale Buogdăneşiilor le punem în le- gătura cu actele publicate de noi în vol. T, IL. IU ai IV, despre Bogdănești din colectura Gr. Tabaca'iu şi W.i engiiin. Se arată că satul Bogdâneştilor îmbia pe 3 bâtrâni: Petre Păun (in partea de sus), Zon Măcău (la mijlo.) şi Mihul Pojar (în partea de jos). 

! „Dupa ispisoacele din 1536 April (7044) aduse în vol. 4 din Surete şi Izvoade (pg. 248—959) reiese că cel mai îmai vechiu proprielar in: Bogdâneşti a fost Pojar la înce- putul sec]. al XV-a. Ela avut de urmasi pe M.hul Pojar, Cristea şi Anușca, dar moşia a curs pe 2 bătrăni, întru cit Cristea şi Anuşca formau la un loc un batrin. De ur- . 
. 3 

pe Cristea, ori invers, căci numai astiel se explică de ce 2 iraţi formau un bătrin, ori că vinzindu-se fratelui lor lui Mihul Pojar ei au eşit din sat.
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De fapt se dă ca urmaşi ai Anuscăi pe cnul Slănilăi 

iar 'ai lui Cristea pe Pâun, Trifan şi Neagra. Fi nu ma; 

“figurează între bâtrinii satului, ceia ce arată că şi-au vin- 

.dut moşie moşului lor Mihul Pojar. 

La pragol secl. al XVla rămine proprietar Mihul 

Pojar ; el are 2 copii: Mărinca şi Luca. Mărinca are 5 

copii: Păun Petre, Porcul, Budici, Bechea şi Văscana; iar 

Luca are 4 copii: Todosia, Lupe, Nastea şi Lupa (Surete 

1, 252). Toţi aceștia treiau pe la 1536, sub Petru Rarez. 

Răzeşii de mai apoi au confundat generaţiile şi au 

luat pe bunici alături de nepoți, si uşia au luat că satul 

'Bogdănesti umbla pe 3 bâtriui: Petre Păun, Ion Măcău, 

şi Mic. Pojar. Toate actele din seci. al XVl-a arată că 

satul îmbla pe 2 bătrini şi că cei o copii ai Mărincâi. fata 

lui Mihul Pojar stăpâneau jumatate de sat, şi că deci Păun 

e nepot de fată lui Mibul Pojar, iar nu trate, ua să aibă 

parte de un bătrin deosebit. Cazuri de aceste vin mai dese 

în spițele răzeșeşti, de oarece pentru răzeşi înaintaşii lor 

apar ca v întindere de apă, ce se pierde la orizon şi for- 

mează o linie dreaptă, neputindu-se destinge bine o gene- 

ralie de alta, așa că ori le apropie ori le departează fără 

rost unele de altele. , 

Cit despre loan Măcău, el stăpânia a patra parte din 

Bogdănești şi se dă ca ela avut 5 urmaşi, din care ac- 

tele vorbesc de aceşti rii. Marica, Dragoş şi Ioachim 

Helgiul. Deci loan Macau e contemporan cu Paun şi-a 

trăit în jumătatea a 2-2 a seci. XVl-a, ca urmaş colateral 

a lui Mihul Pojar, iar nu ca fraţi. 

—_ Din izvod reise că bătrinul lui Petre Pâuu cu- 

prindea 90 păminturi, iar o cincime a fiecărui frate era 

-de 20 de păminturi, cu 10 păminturi luate din partea lui 

Movila. 
__ Panii. Autorul notei din izvod spune cu 18 gal- 

“Deni valorau 63 lei la 1744, ceia ce arată că galbânul 

“umbla pe atunci 3 lei și 20 parale. 

CCXLIII . 

7254 Ghenar 16 (1746) jără loc. Cartea lui Jon Neculai Vodă 

«pentru ţiganul Caloian a lui Radul Racoviţă hatman. 

lo loan Niculae Vodă bojiiu mistiiu gspdra 

zemli Moldavscoi. daiam carte domnii mele. slugii
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noastre -cestui armaș să fie volnic cu carle domnii mele. a mergi. şi a caula pe Caloian ţiganul şi cu țiganca lui și cu fi&orii lui. cari țigan zasă cinstit și credincios boerul nostru dum. Radul Racoviţ hatman. că este dreptu robu a dumisale. deci unde lor găsi ori în tigani gd. ori boereşti. ori maănasti- reşti. ori a cui ar fi sa aiba al lua cu tot ce ar ave şi săl duca la casa dsale. ia cine ar ave ceva a răspunde pe dansul. săş ia scrisori ce ar ave.. şi să vie sa stea de fat și nime sa nu ste împotriva cărții domnii mele. 

It 7254 Ghen. 16 pecete mică 
Acad Rom. LĂXXXIX, 228; vezi Surete ms. XXVI, 611. 

CCĂLIV 
7204 febr, 13 (1746) fără loc. Scrisoarea de aşezare între D. Racoviţă b. v. med. şi M. Hudeanu post. pentru moşia Fundeni, de- 

a Ilfov, : 

__ Adeverez cu acest a] mieu zapis la mana dumnealui Neu Dumitrașco Racoviţa biv vel me- delnicer. precum sa sa ştie că avandu noi a treia parte de moşie in Fundeni jud. Elhov. care moșie mi sau venit la foaia de impărțeli. de la mosul nostru spătariul Mihai Canta(euzino) care atastaă parte de moşie o au fost vândut răposatu frate- mieu Barbul la dmlui Matei Mogoşescul biv vel sărdariu. fiiudu supt stăpănirea dumealui . . . aii iar când au fost în zilele măriii sale Mihai Raco- viță Vvod. în domnie a doua sculatusau dumnealui Neuea Dumitraşcu varu mieu. şi au întorsu bani Mogoşaseăi înapoi cu judecata. mai căzănduisă du- mnealui însă i(a)l(eri) 160. Şi o au stapanilo şi du- mealni pân acuni. lar AcUn Deigaduiudul eu pe dumnealui ca sa stapăneasca atasta parte a noastră. am mersu la dumnealui ca sai întorcu banii. mai
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câzăndumisă mie a o răscumpăra. care şi dumnealui 
văzăndu că mai mult mi se cade mie. nau bănuitu. 
ci aşa neam învoil între noi. câ mai avându du- 
mnealui parte tot în Fundeni dincoace de Culentina 
despre Bucureşti. unde am fost mai avulu şi noi 
părți. care părțile noastre leam fostu dăruilu la 
dumnealui Costandin Dudescul biv vel logofăt îm- 
preun cu văru mieu Toma ufară de eleșteu nu iam 
dăruit. ci numai moşie şi rămăindu numai partea 
„dumealui Nenu Dumitraşco nedală. miau dato mie 
toata, ca să o stăpănescu cu bună pace. dandumi 
și hrisoavele 'moşiei, iar dumnealui să aibă a stă- 
păni ada parte care o ceream lui să o răscumpăru. 
iar căndu aş vrea eu să o vănzu altuia acastă 
parti atunci să fle dumnealui volnic a o cumpăra, 
iar nu altu, iar umblăndu eu cu vre uu fel de meş-. 
teşuguri, a o dărui au schimbu a o face. atunci 
dumnealui să o ia făr de nici un banu. şi eu să fiu 
păgubaş de moşie. pentru ca aşea neam așezat de 
bună voia voastră. şi de acmu înainte nici un fel 
de pricini între noi să nu mai fie. slăpănindu cu 
bună pace. în veci și pentru credinţă am întărit cu 
iscăliturile noastre şi cu bune mărturii cari mai 

%os să vor iseali. 
Fev. 13 7954 

Mihai Rudeanul postelnic 

Acad. Rom. CXL, 137. Surete ms. XXVI, 705. 

CCĂLV 

Scrisoarea de aşezare între Ra- 
€254 i 746) fără loc. re În 

“54 uni 10 (Ic40) fără, lo ino hatman pentru ţigani. - dul Racoviţă hatman şi Lordacbi Cantacuz 

Făcuntam scrisoare me la măna dmsale fratele 

Radul Racoviţă hatmanu precum avăndu eu. nişte 

țigani ai mei de pe răpoosatu moşul meu Şerban 
Cantacuzino Buga, care țigan iau fostu dat dmlui 

Surete şi Izvoade VIII (Acta Gh; Racoviţă. Vaslui) 23
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moșul meu .în ţara rumănească. danie la o mănăs- 
lire a dmisale ce să chiamă Baţăcovul. fiind trai- 
toare acolo la ace sfanta manăstire călugăriţa. deci 
fugăndu ei de acolo şi găsindui eu aice în Mol- 
dova, şi fiindu drepţi robi strămoşesti ai noştri. şi 
luindu un ţigan dintraceştia ai mei anume Radul 
ceşi schimbasă numele său deși zice Sandul luănduşi 
femee pe o ţigancă a dumsale fratelui Radul Ra- 
coviță anume Păscuţa strănepoata Micului ţigancă 
Racoviţaseă şi avandu și dlui un ţigan anume 
Opre iarâş țigan Racoviţăseu, ține pe tata acestui 
Radul ţiganul mieu anume Maria. şi iarâşi avăndu 
eu un ţigan al meu anume Avraam ce ține o ti- 
gancă a dmsale anume Marii țigaucă munteniască 
a dmsale răpăosatului spatarului Mihai moşului dmsale 
deci neam învoit noi în de noi frăteşte și am facut 
schimbu. şi iam datu dumsale fratelui Radul pentru 
Marii ţigancaă lui Avraam. iam daiu pe Marie fata Radului, ţiganului meu ce o ține Opre ţiganul dmsale. iar pentru Păscuţa țiganca dmsale ce o tine Radul ţiganul meu, iam datu dmsale o copilă de țigan cemi este dată zestre de la dmlui Nene socrul meu anume. deti pentru aaslă bună învo- ială ce am făcut noi între noi de sar întămpla a Venl cineva din ţara rumănească sai facă dmsale vreo supărare. dentru acei tigani ai moşumeu. ce am făcutu schimbu cu dmlui. sa naibă nice o triabă. așijdere şi dmlui să aibă a raspunde pentru acei tigani. ce mi iau datu schimbu. ori ce gălciavă ar fi eu să aibu triabă dmlui sa răspundă pentru ţi- Sanu ce iam luat de la dmlui. şi aCasta tocimală 

ȘI aşăzare a noastră sau întămplat mulți boiari carii mal! Şos sau iscalit. lit 7954 Luni 10. | Iordachi Cantacuzino hatman, Aristarh spatar, Coslandin Cantacuzino. 
Acad. Rom. CXXĂV, 149. Surete ms. XXVI, 734. „In dosul actului se celeşte nota scrisă de mina în- suşi a lui Radu Racoviţă hatinan; cearte de s:himb ul ți-
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sganilor ce am făcut cu dumnealui Dinu Cantacuzino biv vel 
armaş pentru Maria ţiganca fata Radului şi pentru Păscuţa.» 

— Radul Racoviţă hatman a fost ficiorul lui Dum. 
“Racoviţă hatman, ce a ţinut pe Ilinca; fata lui Mihai Can- 
tacuzino spatarul, şi vară primară cu Matei, tălăl lui Con- 
standin (Dinu) Cantacuzino biv vel armas, deci nepot lui 
“Şerban uantacuzino vel vornic. Costandin fiind căsătorit cu 
Safta, fata lui Iordachi Cantacuzino logofăi, trăia în Mol- 
dova, de aceia vorh+şte de ţara muntenească ca din Mol- 
-dova. Acesta este Wee, soerul său, de la care a căpătat 
„Zeslre şi copila de țigan, ce a dat'o schimb. 

Cei doi boeri ce-şi schimbă între dioșii cite trei ţigaui 
“sint rude şi anume Radul Racoviţă hatm. e văr al doilea 
„cu Matei tatăl lui Dinu Cantacuzino. 

CCĂLVI 
7255 Febr. 24 (4147) fără loe. Chitanţa hatm. Radu Racoviţă 

pentru banii Benderului. 

O mie de lei noi au dat împrumut dmlui hatm. 
Radul Racoviţ. di sau luat în bani Miragipului Ben- 
lerului săi e dmlui din &fertul viitor. ce va să iasă 
Ja lunie: cu dobânda lor. căte zece lei de pungă pi 
Aună. i pecete gospod budet za sama. 

IL 1955 Febr. 24 

" Acta Şaraga. Surete ms. XXVI, 684. 

CCXLVII 
232 . 46 . ; a lai el log. cătră 7257 Iuni 10 (745) Iaşi. Scrisoarea lui Canta vel e Ai 

“nepotul său Nec. RaCovită să hotărască moşia Ilieştii de la Vaslui a 
sulgeriului Adam, 

Iubit al nostru ca un fiu dm. nepoate Nicolae 

Râcoviţ sănătate îți rog de la Dumnezău. alta 

dumnalui sulgeriul Adam are săş hotărască o mo- 

şie llieştii din tinutul Vasluiului ce dumnela după 

poronea gospd. ce ai hotăreaştio pe scrisor ce va 

avea. şi dovăzi. şi mai ia cu dumneta. Şi pe Ioniţă
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Miclescul. şi împregiuraş de pe împregiur. şi după. 
hotarărea dum. vii da- mărturie duimisale. atasta Șk 
s fii amta sanatos. It 1257 luni 10 

„a dun. .ca un parinte 
Kanta vel log 

Acad. Rom. CXVII. Surete ms. XXXVI, 639. 

CCĂLVIII 
1262 Mart 3 (1754) fără loc. Matei Ghica Voăă întăreşte Ra- dului Racoviţă vel log. satul Tătărănii şi Childeştii ot Vaslui în mar- ginile hotarnicii lui N. Tiron vornic de poartă. 

Suret de pe hrisovul domnului Matei Ghica Vodă din leat 7262 Mart 3. _ 

Facem ştire cu acest hrisov a domnii mele tuturor cui sa cade a şti că iată au vioit înainte: domniei mele şi denainte tuturor boerilor noștri. mari și mici al nostru cinstit şi credincios boer dmlui Radul Racoviţa vel logoiăt şi niau arătat o- mărturie hotarnică din 7962 Dec, 12 de la Necu- lai Tiron vornie de poarta scriind și mărturisind că din poronca cărţii domniei mele au mersu la sat TatArănii ce este la ținutul Vasluiului şi au străpsu oameni buni răzăşi megieşi anume on Ba- clul răzăş şi Gligorie Coroiu nepot Benkei răzeş şi Vasile Bevke frate lui Lou Baciul şi Chirilă Moşu- leţ nepot lui Craciun Chihae razăș. şi Pricope: Moga monah megieș ottam și Toader Limpede tij. şi Paladi ot Floreşti şi Chirilă ottam și Ion a So- froniei ottam şi alt Ion a diaconului ottam și Mă- hălachi Baciul brat lui Lon răzăş nepoți Benkei ră- zeş. și lrimie monah nepot. Chihaei razeş şi Cos- tandin Flondor &au scris hotarniea și cu toţi aceşti: oameni luând sama cumpărăturilor dmsale vel lo- gofat pe zapisa au arătat din sat Tataranii de cumpârălură şi de danii de pe la răzeși din sat Tătaranii (anume un zapis de lu Toader din Tata-
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răni Cau văndul parle lui din Tătârăni lui Ion Ra. - 
“cleş paharnic) 'și alt zapis de la Loghiua fata Bogi 
zei Gau văundut o parte de. moşie din Tatarani lu 
“Costandin Cehan şi alt zapis de la Staneiul parca- 
labul dacă tau vandut parte lui de moşie un balrău 
din Tatărăni tij. lui Ion Racoviţa pah. şi mai dan- 
-dui şi danie toli feciorii Benchei o vie cu loc cu 
tot lij din Tălarâni lui Ion Racoviţă pah. cu zapis 
şi mai vănzăndu un Gligore Bejenar parte lui de 
moşie din Tătărani răpousatului dumsale hatman 
“Dumilraşeo şi mai dănd şi danie un Crăciun Chihae 
parte lui de-moşie din Tatarâni cu zapis iar dsale 
“hatm. Dumitraşco Racoviţă ; și măsurând tol satul 
“Tătarânii cu fune de 20 stăvjeni şi stănjenul de 
3 palme cu palma lui Neculai Tiron vornic de 
poarta, dintrun boor vechiu ce este despre Mileşti 
dau luat brazdă în cap lon Baciul şi au şi Surat 
precum acel boor vechiu despre Mileşti este hotar 
“Tataranilor şi de acolo sau masurat în sus şi sau 
-găsil 51 funi frunte locului în curmeziş din Sos de 

dealul 'Telejânii din pădure pănă întrun boor vechiu 
ce este în capui dumbrăvii din gos ce sa hotăraște 
cu Mileştii şi cu Fereşiii dar în sus dialul sau fa- 
cul 69 funi in lungul cu cămpu cu pădure cu dum- 

“brava din boorul ce să hotărăşte cu Mileștii şi cu 
Fereştii și alături cu Mileştii în sus pănă la locul 
lui Bumbola sau găsit 56 fune muche în gos pe 
Jangă moşia ce sau dat răzăşilor de Tătarani şi 9 

funi sau găsit fundul în codru din sus despre ho- 
tar lui Dop. şi aceste funii sau venit dmsale Radului 
Racoviţa vel logofat iar 30 de funi sau vinit răză- 
şilor din Tatarani pe lungul: locului pe muche în 

Sos. și 23 [une 7 stanjeni sau vinil în curmeziş 
“ij razășilor pe marginea poenii din g&osu 9: funi 
Sau vinit fundul în codru din-sus despre Dop tij 
răzăşilor. si atala sâu vinit împregur vazăşilor lo- 
eul seliştilor şi: sau pus petre din Sur împregur lo-
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cului lor. o piatră sau pus în matca văii 'Tatără- 
nilor din os în margine poenii din &ns de vale 
de drum şi sau pus şi boor piste drum din deat 
în drept petrei şi de acolo la deal despre răsărit. 
în muche sau pus 2 petre una fundul şi una ce 
caută în sus dialul de desparte moşia dmsale vel 
logofat de moşia răzăşilor de 'Tataărăni. şi de acolo 
în sus sau mai pus o piatră hotar între drumuri 
în margine pădurii care piatră caula dialul în sus 
prin codru pănă în hotarul lui Dop. şi diasupra 
locului lui Bumbătă sau facut boor care înfundiază: 
din sus despre hotar lui Dop şi atata sau vinit şi 
sau încheel moşie dsale vel logofăt din gur îm- 
presur tot hotarul Tatarânilor dupa cum arată ho- 
tarnica iscălita de vornicul de poartă şi de răzeșşii 
megieși ce sănt scriși anume mai sus. 

Aşijdere au mai arătat dmlui vel logofat şi: 
alte mărturii hotarnice iar de la Neculai Tiron vor-- 
nic de poartă iar din leat 7262 Decv. 12 iar seriiind 
ŞI maărturisind că din poronca domniei mele au mers- 
la sat la Childeşti ce este la ținutul Vasluiului şi 
au strănsu oameni buni răzăşi bătrăni şi megieşi: 
anume Ion Baciul razăş şi fratesău Mihalachi baciu 
răzăș şi lrimii monah tij răzăş din Baliţeni şi Pri- 
copi Moga monah răzăş ottam şi Antiohii Bădărău 
răzăş şi Chirilă Moşuleţ şi Ion Lupul şi Costandin 
Flondor tau scris hotarniea şi cu toţi acești oamenk 

„au luat sama cumpărăturilor dmsale Radului Raco- 
viţă vel logofat pe zapis tau avut de cumpărături 
cau avut de la răzaşi din sat din Childeşti sau a- 
fat ca acel sat Childeştii umbla în doi părţi şi au 
măsurat to! saltul cu înne de 20 stânjeni și stăn-: 
jânul de 8 palme cu palma lui Neculai Tiron vor- 
nic de pourtă. şi sau gasit 65 fune lungul din gos- alature cu hotar Băliţenilor. din padure în padure şi 65 fune sau găsit lungul pe din &os alături cw 
hotar lui Frangole şi a Plochilor şi 17fune 3 stăn-
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jeni sau găsit în cucrmeziş în frunle locului în dialul 
despre râsărit şi 17 fune 3 stânjeni sau găsit tij 
curmezişul în frunte locului despre răsărit pe dea- 
lul din mijloc și 25 fune 13 stanjeni sau găst iar în 
curmeziş pe deal despre apus supt pădure şi dintra- 
tastă masurătură sau vinit dmsale ve! logofat 3 fune 6 
stanjeni 3 paşi pe deal dispre răsărit din hotar Că- 
lugărilor în sus și sau pus o piatră hotar în dialul 
dispre răsărit şi 3 fune şi 6 stănjeni 3 paşi sau 
vinit tij dmsale vel log. dialul din mijloc şi sau pus 
o piatră hotar în dialul din mijloc din hotarul Că- 
lugărilor în sus şi 4 fune 18 stănjeni sau vinittij 
dmsale vel logofat dialul dispre apus din hotar călu- 
gărilor în sus şi sau pus piatră hotar în muchia 
dialului dispre apus şi 4 iune 18 stănjăni sau vinit 
iarăşi dmsale vel logofat pe supt margine despre 
rădiul toclii din piatra călugărilor în sus şi sau 
facut un boor întrun stejar şi 13 fune 15 pași sau 
vinit răzăşilor eu a călugărilor cu lot dealul diu 
mijloc şi 21 fune 15 stănjani sau vinit răzășilor 
cu a călugărilor cu tot dealul despre apus şi 25 
fune 14 stanjani sau venit tij razăşilor cu a călu- 
gărilor cu tot. marginia despre apus, atăta sau în- 

cheet tot hotar atăt parte dmsale vel logofat cum şi 

a răzășşilor cu a călugărilor. precum arată mai sus- 
Deci domnie me dacă am văzut aceste mărturii ho- 

tarnice încredințate cu isealiturile acelor hotarnici- 

şi răzăşi şi megieşi am crezut şi am dat şi de la 
domnie me şi am întărit cinstit şi credincios boe- 
rului domniei mele dmsale Radului Răcoviță vel lo- 

gofat pe toate aceste parți de moşie de mai sus 
scrisă cu sămnile ce sau hotărât ca săi: fie dmsale ŞI 
upânesei dmsale şi cuconilor dmsale şi nepoților 
și strănepoţilor dmsale şi de la domnie me drepte 
ocini şi moşii şi uric și întăritură cu tot hotarul 2 
venitul neclătit neruşăit statătoriu în veci. ŞI altu 

nimene să nu să amestece pesie acest hrisov al 

domniei mele.
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„Acest surel di pe cel adevarat lam scos asi: 
mene cuceruicul între diucuni, iar cel adevărat este 

“la cucviii Ruseteşti de la ereşti ot ţin Vasluiului. 
Mirou lorga diacon lu let 1804 iuli 20 

| A ta Acad. Rom. CV, 50; copie din 1804 lulie -20 
după suretul lui iron lorga diac. Surete ms. XXVI, 6%, 

- Auui vechiu se incepea la 1 Septembrie, de oare re 
Vodă în cartea sa de întărire, ce o dă în 3 Mart 7262, 
citează hoiâinicile lui N. Tircn din acelaşi an 7262 Dec. 12. 

CCXIAX 

d262 Iunie 10 (1154) Ieşi. Scrisoarea lui Radu Racoviţă vel log. cătră călugărul Ghervasie, fo tul său prisecar, că. p'are uiti 0 treabă cu moşia lor Drăgeştii pe Bărlăzel. . | 

Radul Racoviţă vel logofat. datam atasta seri- 
„Soare 4 meu lu mâna lui Gheriaszie călugăr carile „miau fost prisacăriul la vremile trecute. candu eram 
„tănăr holteiu. şi acumzicand el. că miau dal atunce 
un ispisocu a lui de o moşie u lor Drăgeştii. di pe „Barlăzel ot ţinutul Vasluiului. şi eu mariurisăscu. 
că nu ştiu nimica de ucel] ispisocu sal fi. luat eu. că eu nici. ca amu imouşie acolo în "Drageşti. nici Stăpănescu. nici am eu unici o iviaba cu moşie lor 

“Drăgeştii. şi lam, căutat şi în scrisorile mele. și nu sau aflutu acel ispisoc. de Drageşti. iar de sar ivi 
pe uită acela ispisoc. de Drăgeşti ori la mine ori la fi iei. sau ta nepoții mei să nu s ție în samă ce săl dea la măna lor. săş stapaneasca moşia lui „CU pace. că'eu nam nici o triabă. nici amu moşie acolo în Drăgești şi pentru atasta: liam dat atestă Scrisoare a me la maua lui iscalita de mine ca să le fie de buna credinţa. | 

i u las It 7262 Iunie 10 Radul Racovii vel logofat 

"A ad. Ron. creşteri 1907. Su'cte ms. XXVI, 648.
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CCL 
7263 August 1c (1755) Iaşi. Zapis de vînzare prin care preu- 

“4ul Necului din Şărboteşti vinde cu 15 lei lui Radu Racoviţă biv vel 
1ogofăt sep'e optimi din a 5-a parte de sat din Cojocari la Vaslui, ce- 
lelalte părţi fiind a dsale. - 

Adecă eu preulul Neculai din Şerbteşti san 

protopopului Tofan div Am. făcutam adevarat zapi- 

“sul mieu. la cinstita mana dmsale Radul Răcoviţ 

biv vel logofat. precum să s ştie că având eu. o 

parte de moşia cu sat în Cojocari la tinutul Vaslu- 

iului. car'k moşia şi mie îi esle de baştină de la 

moșii şi parinții mei. și fiind atasta parte de moșia 

în mijlocul moşiilor dumisale. între Mileşti şi Sa- 

Tala. şi mia încă fiindumi nevoe am sco5o. la vau- 

zare acea parte de moşie. din toate păriile. au pri- 

mit dumealui sa o cumpert. şi mam tocnit cu 

Îmlui sam de 15 lei bani: iară mai avanda Amlui 

iulracest sat Cojocari patru parți cumpăraturi şi de- 

na cincea parte ce sa înparle în S părti. am văn- 

-dut dumsale şapte parti ce aa tosiu dreapta moşia 

mea. iar o parle dintraceli 8 părţi iarăşi au fost a 

dumsale cumpărată mai înainte pe cork moşie ce 

am vauduto dumsale am dat dmsale şi scrisori ce am 

avut 'o hotarnica de la Gheorghi bermeziul dia 

valet (loc gol) iar de sar mai afla alte scrisori pe 

ceasla parte de moşie. ce am văndul dmsale. să 
mu să tie în sama. ce or cive ce scrisori ar scoale 

cu mine sâşi întrebi. iar dumealui să naiba nici 0 

suparare alata d: n fraţii miei..căr şi din rud le msale, 

“sau şi din copii mei. ot cine sar acolis! de ucastă 

„parle de moşie cu mine sâş caute. dec facândum 

dumealui plata deplin. îu mainile meale. atm dat ŞI 

eu acest adevaral zapis al meu. la cinstita mâna 

dumsale. ca de acum înainte săi iile dumsale Și cu 

comlor- și nepolilor şi strânepotilor dumisale driaplă 

„moşie în veti. caă eu de nime . sălit sau usuprit
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Dam văndut ce de a mea bună voe. am vandul, şb 
pentru mai adevărata credinţa am şi iscalil. 

let 7263 August 17 
Erii Necula sin Tofan, Lupul Gane, Paval Ban-- 

taș log., Ion Meleghie vornic de poarta, Tânasă 
Meleghie vornic de poarta martur, Iordachi vel lo- 
gofat martur. 

Acta Acad. Rom. LXĂXIX, 90 Vezi Surete ms.. 
XXVI, 600. 

CCLI 
1764 August 2 (Bucureşti). Ştetan Mihai Racoviţă Vodă întă rește lui Dumitraşco Racoviţă vel vornie stăpănire pe moşiile sale, cumpărate la mezat de la Mehmed aga Cozliceanul. 

Macri exit Iw Iledan dnkan  Pakoeuua tep n: rehapa seman Haakckoeu, AdRAT renacTamu cie - noge4'kuie: PeNACTEMH, cinstit și credintos boiarinului domnii. mele Dumitraşco Racoviţă vel vornie ca să aibă a ținea şi a stapani. moşia Fundenii. cu toate ale ei: wr 64 (loc gol) Pleşoiul. Coţofeneasea. toranii, Prun- dul wr cs4 (loc go!) Latcoteanea. Lipeianca. Albăteștii: w7 cs (loc gol) morile de la Vartişeoi şi de la Caărlo- măneşti wr csa ... cu bună pace. de cătră dume-- lui Mehmet agă Cozliceanul. şi de catră tot neamul: dumnelui.. şi de catră vecini după împrejur. pentru: că au trecut un an și mai bine de căndu au venit ferman de la preaputernica împărăție și feffer pen-: tru toate moşiile. viile. morile. casele. ţiganii. do-. biloace. şi altele orice au mai avut dumlui Meh- met agă Cozliceanul aice în tară. partea neamului; dumisale de la stramoşisau Mihaiu Spataru Canta- Cuzino și de la moșisău şi de la părinţii lui moş-: teniri. şi zestri cu mumbaşir împărătesc, şi cu ve-. chil despre partea dumelui Mehmet agăi. ca să afle ŞI să dovedească toate pănă la un capat de aţa. și:
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veri suptu a cui stăpânire vor fi. ori văndute. ori: 

danie. ori zestre ori împaârlială. toate să le ia pe: 

seama dumialui Mehmet agă şi să să vânză prin: 

şlirea dumelui Cad; Efendi de la Giurgiu. Deci şi: 

domniia mea după poronea prea puternicii împarătii 

am urmat. şi cu cercetarea pe la cine sau dovedit. . 

că sau tras de la neamul âmlui Mehmet agă. am 

pus de sau strigat la mezat. în divan. în trei luni. 

deplin. şi cine au dat un ban mai mult. supt a a- 

celuia stăpânire sau dat. danduisă şi koget de la 

vichilul dmlui Mehmet agăi. întărit şi de mumbaşir 

și după hoget i sau dat şi i/am dela dumlui Ca-- 

diul. şi după ori şi cate câți bani au eşit la mezat” 

sau făcut catastih de numele moşii cu pretul ei şi: - 

supt a cui stăpânire au rămas şi sau trimes la. 

dmlui Mehmet agă. drept aceia şi dmlui mat sus 

numitul boiar avand supl stăpănirea amsale aceste: 

moşii şi vii, însă unele de moştenire, altele zestre.. 

iar altele cumpărate de la- însuş dmlui Mehmet agă.. 

dar de la mezat mai arturisindusă pănă la (rupt)... 

au dat dmlui toţi banii aceştia şi au rămas noşiile.. 

viile ce scriu mai sus. iarăşi supt stăpănirea dumlui: 

cu toate hotarăle lor. pecum să cuprinde stăpânirea 

dumsale după cărţile ce va fi avăndu vechi. Deci 

dupa hoget și după ilam dmsale Cadiului iam dai și 

dumniia mea acest cinstil hrisov al domnii mele. 

ca să le stapanească dumlui şi neamul dmsale aceste 

moşii şi vii cu bună pace. și de cătră nimene, ne” 

elatit. după porunca preaputernicii împărății. ŞI DI 

mene de acum inainte să nu aibă a porni nice un 
fel de pricină. ca săl scoală din moşii sau din 

vii măcar” veri ce cuvânt va pune. că de au avut 

vreo pricină trebuia să 0 fie arătat întrun an trecut 

încă şi mai mult. de cănd sau început a să caut 

acestea. şi mai ales în trei Jeni în cât sau acut 

mezat. de sau vandut. în veleagu. Şi In divan. ină
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anlea a lot norodul ce sau întâmplat adunat. iar nu “ocmai acum. Avg. 2 1164 W Heaaat peur FCOAEAn 
Iw Ştefan Mihai Racoviţa Voevoda 

Costandin Catargiul biv vel agă proviloh De la logofeţia mare a țării de jos Copie scoasa din cuvânt în cuvănt după acel “adevărat hrisov care fiind întocmai spre a fi erezută „am adeverito eu isealitura.. 1825 Oct. 30 Nestor vel post. 
Acad. Rom. CXLIV, 251. Surete ms XXVI, 709. 

CCLII | 
7265 Sept. 71 (1755) Iași. Cartea lui C. M, Racoviţă Vodă cătră “armășie pentra un țigan a lui kadul Racoviţă b. v. logofăt să-l in de 4a Galata. . 2 

„1 Costandin Mihail Cehan Răcoviţ Voevoda. 
bojiiu milostiiu &spdra zemli Moldavseoi. datam carte domnii mele slugii uoastre ceslui armaş sa aiba a merge la manastire Galata şi să ia pe un Balan tiganul împreuna cu limee şi cu copii lui. de vreme 
ce niau spus cinstit și eredintos boeriul domnii “meli dnilui Radul Racovita biv ve] logofăt că au facut schimbare “u Nectarie ; egumenul Şi au dal dmlui mavastirei pe o țiganca anume Mărie Putle fata Chirii tiganca Buhuşoaia şi de aluuce “pănă acmu siut 20 de ani Şi dmlui logofat au stapanit pe „Balan. şi manastire au stapanit pe Marie Pulle. -Pără acmu au trimes egumenul şau luat pe Balan taur drept aceia să in omul gsp pe "Balan și “săl aduca la casa dumisale logofat iara nepriimind egumenul schimbul sa ia pe Maria Putle cu parle el de copii şi sa o aduca la dinlui vs] log. întralt 

“chip sa nu lie, adasta poruncim. It 7265 Sept. 17 
vad. Roi. ereşte i 1908. Surele ma. XXVI. 131. Pe. cete în tuş roŞ cu iviţialele Hw. ko. mu. px. ag. 1753. Cap de bou — pasere —
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CCLIII 

Jiî? Fevruarie 15 fără loc. Zapis de vînzare prin care Gk.- 

Nec. Racoviţă vinde eu 200 lei lui T. Carp logofăt de visterie sala- 

şul de ţigani zis Ghelemes, 

Eu Gheorghe Racoviţă sin Necolai Racoviţă 

med. faâcutam adevărat zapisul mieu. la măna du-. 

misale logofătului Toader Carp ot visterie precum 

sa să ştie că de bună voe mea. de nimene silit 

nici asuprit. am mersu de iam văndul dumisale pe 

un sâlaş de ţigani anume pe Ştefan tiganul cei. 

zic porecla Ghelemes şi pe ţiganca lui Mariuţa. şi 

cu 5 copii -a lor anume (loc gol) care aceşti tigant. 

fiind drepli ai mei dupe răpoosatul tatăl nostru și 

fiind că după împărțală de ţigani ce am avut cu 

maicăme şi cu frații miei. acești ţigani au căzut 

numai în parte mea şi făcănd tocmală cu dumelui 

iam vândut dmsale aceste şeple suflete de tigane: 

drepl 200 lei adică doa sute lei cari bani luandni 

eu toţi deplin în măna mea iam dat şi tigani pe 

mănă și iam dat şi acestu adevărat zapis cu care 

să aiba dmlui şi tot neamul dmsale. a stăpăni aceşti: 

ligani în veci cu bună pace şi săi fie dumisale 
drepţi robi şi de catră fratii miei nici odănăoară su-- 

părare să nu fie. că cu ştirea fraților mei am văn-: 

dut şi să vor iscăli şi ei la zapis. şi pen 

mam iseali , - m iseălit cu măna mea —zaypes Fev. 15 (30; 

med.. Gheorghe Ra- 

tru credintă- 

az Alexandru Racovilă vita 

covită vânzător.  Aftănasie leromonah Racoviiâ; 

Costantin Racovită, Ştefan șatrar martur, Sandul: 

Bosie med. martur, Vasile lamandi post.» Jon Craste 

biv vel sulger martur. Iordachi. Gherghel 2 vIst.- 

martur, şi eu Stefan Zatreanul diiacul de divan am 

scrisu cu zisă lui Gheorghe Racoviţă. 

In dos: „şi iam văndut dumsale aceste Uz 

de țigani cu 200 lei după cum arală în zapis. ince
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“facăndumi dmlui bine cu 200 de lei fara dobanda 
“îalrun an după adeverinţa dmsale. | 

Acad. Rom. CXXVIII, 258. Surtete ms. XXVI, 674. 

CCLIV 
| Fără veleat (după 1780) Mai 8 (ași). Jaloba ficiorilor Ilincăi „Bosiasa jicniceroae contra lui C, Racoviţă pentru ţigani. 

Prea Inalțăte doamne 
„ Jeluim marii tale pe dum. Costache fiorul med. 

„Răcovit ea încă cănd traia tată! nostru au dat bani 
lui Neculai Racoviţă med. pe tigani puindu amanet 
un zapis de cinci sălaşe de tigani. ce scrie ca iau 
Vândut. din cari ţigani. dupa moarte med. Racoviţ 

“niau dat &upaniasa med. Racovit, 3 fele de țigan și un țigan holteiu și fetele de. ţigan maăritandule 
“dupa ţiganii noştri unii dintracești ţigani sau dat “şi de zestre la sororile noastre ce săntu maritale. 
acum Costachi Racovit iîmbla să vanz la altii pe 

- acele ţigance ce sânt măritate dupa țiganii noştri. Şi zăce să ne plăteasca banii. şi de vreme câ tatal 
“lui acei bani iau luat pe făganii şi țagancele cau “dat sânt măritate după ţiganii noştri şi făra acei bani ce sănt daţi pentru țăgani mai avem încă a 
“lua de la dânşii un tăgan şi o tăgancă cu zapis ne rugăm Mării Tale. să avem dreptale. sa facă dumelor 
boerii socoteala de căți țigani avem în maini şi cate: suflete or rămăne necupriusă cu zapisele ce avem. ei 
au vândut țigani şi văndu în toata vreme. cu pretul cel mai mare pecum au vandut altora cu azel preț ii primim şi noi cu căţi bani ne vor mai rămâne da- tori să ne plinească. sa s sfărșască atasta pricină “între noi. şi cum a fi mila mării tale. 

robii mării tale - 
Copii răposatei Ilineăi Bosăiasa jie. 
în dos rezolaţia:y „Mergi la dmlui vel logofăt. a-a “logofat. Mai 8. 
Acad. Rom. Creşteri 1907. Surete ms. XXVI, 649.
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CCLV 

__ 81 Mart 19 (laşi). Costandin D. Moruzi Vodă dă volnicie 

ui Arghire Cuza să ia de la M. Racoviţă postelnicul pe iiganul Săr- 

ghia de oare ce Va fost cumpărat tatăl său Joniţă Cuza spătarul cu 

: el. ă 

lo, Costandin Dumitru Moruz Voevoda. bojiiu 

milostiiu gospodar zemli Moldavscoi. de vreme ce 

Arghire Cuza au jăluit domnii meli cum că părin- 

“tele său spatar loan Cuza au cumpărat un sălaș 

întreg de țigani anume Sarghie ţigan cu tăganca 

lui şi cu (şapte) (rup!) copii cu 288 lei de la Mi- 

Halache Racoviţă postelnicul şi pe urmă stand la în- 

voială cu spatar ca săi de alt tiganu herar cu ţi- 

-ganca lui şi cu şepte (dres) copii de potrivi fiindu-le 

„acel Sărghie trebuitor după ace invoială şau pus vade 

-o lună de zile şi trecand altăta vremi la mijloc 

„peste vade nici pe Sarghi nici alt țigan de potrivă 

nau dat şi din poronca domnii meli avănd Sudecata 

„Arghire Cuza cu Mihalachi Racovita înainte dum- 

“sale vel logofat. au dat &udecata dmsale osăbit zapis 

ca pară în 2 saptamani va da alt tigan de potrivă 

“sau tot pe Sârghii ţăganu. Șiu trecut şi peste ace 

“vade. care sau văzut zapisul şi de dmlui hatmanul. 

şi de vremi ce atate vadele iau irecut şi nau avul 

purtare de grijă să de pe tigan măcar la vadeaua 

-de pe urmă. sau alt ţigan de potrivă sau pe Sar- 

-ghii. Drept aceia să dă volnicie cestui armășel să 

miarga la Mihălache Răcovită să ia pe Sarghii t- 

-ganu cu ţiganca şi copii lui. iar nefiind Sărghii ti: 

-gan să ia alt tigan meşter herar cu țiganca lui şi 

cu șepte (dres) copii de potriva lui Sarghii SS 

ducă la casa fiilor spatarului  Cuzii- după Zapisu. 

iau dat înainte dumsale vel logofăt. Iar având mai 

mult a răspunde și acum Să vie de faţă la divan. 

atasta poruncim. 1181 Mart 19 

_. procit hatman 
Hartie, coală. Acad. Rom. CIV» 93 ; vezi Surete ms. 

XXVI, 627. Pecete mică domnească 1171 Im er. AA. BE 

"Cap de bou.
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In original e dies la numărul copiilor, fiind pus şapte- ceia ce arată că țiganul Sârghie a făcut şapte copii, şi că intre cumpărătura lui L. Cuza înainte de 1778 şi proeesul. din 1781 Sarghie şi-a înmulţit sălaşul. 

CCLVI 
1791 Iunie 9 fără loc. Scrisoarea de împărţală de ţigani între- Gligorașco Șetrar şi ficiorii med. Nec. Racoviţă. 

Iwpărțala ce am făcaţ cu. dmlui post. Mihala-. chie Racoviţă. cu dumlui post. Ghiorghie Racoviţa. fii răpoosatulpi Necolai Racoviţă med. pentru doao: țigance ce avem cumpărătoark cu dumlor. adică Sanda fata lui Iftimie Muşat ţigan. al dumilorsale. cari ţine pe Iliana fata lui Chifani şi a Marii ţigan-- cil noastr'k. iar pe numita Sanda de mai sus o ține un ţigan a lui [on Docan anume Nistor, cu care au făcut împreună şasă copii şi Maria fata lui Chiriacu: &udele ţiganu al nostru. iar ţiganca este a dmsale post. Mihalachi Racoviţa şi a dmlui post. Gheorghie Racoviţă anume Trohina. tau ţinuto Chiriac giudele- şi pe Maria fata lui Chiriac o ține Vasile săn Albul tigan al dmsale logofătului Costandin Roset cu :care: au făcut împreuna şasă copii. Deci fiind că dmlor au să ia giumătate de partk din Maria fata lui Chiriac giudele Şi giumătate de parte au să ia din . Sanda fata lui Iftimie Mușat. însă pentru Marie am: mai dai osabita împărțala şi niam învoit întraces- taşi chip. Sanda fata lui Iftimie Muşat au râmas în parte dmsale post. Mihalachi Racoviţa i a dmsale post.. Gheorghie Racoviță cu parte ei de copii. iar Maria fata lui Chiriac iarăși cu partea ei de copii au ră-- mas in partea noastra fiind copiei de o polrivă la amăndoaă părţile. iar pe urmă de sor afla copii mai mulţi ori la care park. să avem ai împărţi larăşi în locma. însă fiind ca Marie țiganca fata lui Chiriac &udele se află la dmlui logofăt . Costandin.
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Roset. dmlui post. Mihalachi Racoviţă i dmlui post. 
Gheorghe Racoviţă săntu datori ea să o scoată şi 

„să o facă teslim la măna noastra fiind că este dată 
de părinlele âmsale la dmlui logofăt Costandin Ro- 
set. iar de să va întampia ca să nu o scoată pe 
numila ţigancă să aiba a ne daalta țigancă driaptă 
a dmlorsale, de potriva Mariei fata lui Chiriac și 
cu parte ei de copii pentru Marie ţiganca noastră. 
ce ni sau venit în parte după această împărțală ce 
«am făcut, Deosăbil și pentru alţi ficiori ai lui Iftimie 
Muşat şi a Ilenei ce sănt fugiţi anume Crăstea, Va- 
săle, Safta și Maricuta. cănd sor afla iarăşi sa a- 
vem ai.împărţi întocma. şi peniru credinţă am dat 
atastă scrisoare a noastră la măna dmsale post. 
Mihalachi Racoviţă şi a dmsale post. Gheorghie Ra- 
coviță şi asămene scrisoare miau dat şi dlor. și 
am isealit. „It 1781 lune 9 

Gligoraşco șatrar 

Acad. Rom. CXXIII, 106. Surete ms. XXVI, 672. 

_CCLVII 
- - . A i aă Mavro- 1783 Avgust î (Iaşi). Cartea lui A. Costandin Vodă N: ; 

cordat cătră AMR din Tecuci să se aleagă părţile visternicesei 
acoviţoae din Brăişeşti, 

Iw Alexandru Costandin Voevod. bojiiu moilostiu 
gospodar zemli Moldavscoi. Credintoşi boerii dom- niei meli dmia Manolachi Costachi biv vel stol. i 
Stefan Diia biv vel stolnie ispravnici de ținutul 
Tecuciului. săn(a)t(ate). să face ştire dumv. că rr niei mele niau jăluit dmneaei Nastasiica Racoviţă 
visterniceasa arătand. că în hotarul moşii Braiestu de la acel ţinul. are nişte părți drepti a dmsa, cu scrisori si nefiind alese. dispre răzăşi ceilalți. 
au cerut dumneei visterniasa ca după Scrisori. ce ari să le hotărască. deci iată scriem dmv. să rân- 

3 ; 24 Surete şi Izvoade VIII. (Acta Gh. Racoviţă, Vaslui)
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duiți din mazilii acelui ţinut. pe cine veți socoti. ca 
sa margă Ja stare numitei moşii. şi străngănd acolo 
pe toți răzeşii şi alți împregiuirași unde fiind de față 
și vechil dumneaei visterniceasa cu scrisorile ce va ave 
prin cercetare cu amărunt ce vor face scrisorilor. 
ce vor fi de iîmbe partile. drepli părţili de moșie ce 
vor fi al dmsale visi. să le aleaga deoparte stălpin- 
dule şi cu petri hotară, osaăbit de cătră ceilanti 
răzeși şi după alegere şi hotărătura. ce vor 
face să de la mănu vechilului dmsale. vist. şi măr- 
„lurie hotarnică. în semni şi în stânjăni isealită atăt 
de rănduiţii mazili, cum şi de toţi răzeşii şi alți 
împregiuraşi. şi să o iscăliţi şi Dmv. ca pe urmă adu- 
cănd hotarnica aice şi cercetănduse de dmlui. vel 
logofăt. de va fi cu cale se va întări stăpănire 
dmsale vist. şi de la domnie meă. iar denu s vor 
odihni vreunii din răzăşi cu alegire ce sa face. cu 
petri hotară. să nu stalpească ci să daţi duwv. 
mărturii pre largu la parte ce sa cade. şi cu ză 
de soroc să vii la divan. aasta scriem. 

Fanar Avg. 7 

procit vel logofat sau trecut la condică. 
adresa: Credincioşi boerii domnii mele. dmlui Ma- 

nolache Conachi biv vel stolnic, i Stefan Diia biv 
vel stolnic, ispravnici de ţinutul Tecuciului. Aare 
3Apasitai. dumneaei visterniceasa Nastasiica Racoviţă 

Acad. Rom. CXLIII, 125. Surete ms. XXVI, 703. 

CCLVIIL 
pahare io; a Răvaşul lui Gh. hatman cătră N. Canta 

) avnic de Vaslui în chestia, i să ivani Racovi- 
țăsc de dat stolnicului Arghire Cuza, lea sălas de țigan 

Cinstit frate dla pah. Neculai Canta ispravnie de 
tan. Vasluiului fericită sanatate poftesc, dmtale de 
la Dumezcu sați dăruiască. dmlai stolnic Arehire 
Cuja (Kva) niau arătat pentru un sălaş de țigani 

-
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ce are la Racoviteşti că şau pus Racoviţeștii multe 

vadele „că îi vor da ţigani. cum vadeoa ta de pe 

armă au fost la Vinerea mare dând şi zapis şi nici 

pănă acum nau dat țigani. pentru care scriu dntale 

să trimeteţi la Racoviţeşti ca să de sălaș acel de 

ţigani iar de mai au să răspundă să vie la Eş ca 

să s giudece. căci de nu vor da ţigani nici acu. 

gici vor veni la Eş apoi va merge om gospod de 

va împlini pe tigani. 88 Fev. 3 

a amtale £ derpbe o 

N Tebrapos hetman 

Acta Acad. Rom. CVI, 9%; Surete ms. XXXVI, 63%. 

CCLIX 

4792 Tu 28 (lași). Jaloba ficiorilor lui Ion Cuza spatar contra 

„*sulgerului Mihalachi Racoviţă pentru un salaş de ţigani. 

Pre Inăltate Doamne 

- Jaluim înaltimei tale de mare strămbătate ce 

mi să face la giudecata de țigani ce avem cu sul- 

ger Mihalachi Racoviţa. pentru că nici o dovadă la 

arătările lui Racoviţă ce avem noi nu vor boerii 

să le cerceteze. ce ne dă rămaşi şi ne dă numai 

«un suflet de țigan prost iar nu țigan herar cu fe- 

meia lui şi cu lrei copii deosăbit că acel ţigan are 

Și copii lui însurati de au căte 4 şi căte > copii, 

de care dlor ne isterisese. deci fiind că iaste vreme 

Jucrului noi voim să ne ducem la ţară. ne rugăm 

să fie poronea înălțimei tale ca să bi sa pue vade 

pân la toamnă, şi atunce Vom veni cu toți şi cu 

ioate dovezile noastre, şi Voui fi scoşi ȘI înainte 

înălțimei tale. ca să ne aflăm dreptati să nu fim 

păgubași atăt de slujba ţiganilor de 14 an! cal şi 

de copii și nepoți acelui tigan ŞI pomană va fi îuăl- 

ţimei tale. - | | 

a înălțimei tale pre plecati slugi 

fii răposatului spatar [on Cuza
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în dos: mergi la dmlui vel log şi vi sa pune soroc. 
ftori logofăt. 1192 luli 28 

Acta Acad. Rom. CVI, 117. Vezi Surete ms, XXVI, 
635. Punind în legălură această jalobă cu cartea de jude-. 
cată a lui C. D. Moruz Vodă din 1781 Mart 19 (vezi mai 
sus pag. 36), unde s'a dres la numărul copiilor lui Ser- 
ghie, punîndu-se şapie, reiese din această jalobă că dre- 
sătura s'a făcut în 1792 căci zice jaloba „ne dă numaiun 
suilet de țigan prost, iar un ţigan herar cu femeia lui şi 
cu 3-copii.& 

„ CCLX 
1192 Dec. 23 (Iaşi). Cartea de judecată a divanului în pricina unor ţigani ce avea de luat Safta Gănduleasă de la răposata medel-. nicereasa Smaranda Racoviţoae şi de la M. Racoviţă fiul ei. 

„_ Costandin Gheuca din partea Saitei Gănduleasa: 
prin jaloba ce au dat catră prea înaltul domnul nostru măria sa Alexandru Costandin Moruz Vvod. „că are a lua nişte ţigani de la răpousata med. Imaranda Racovițoae şi de la Mihalachi Racoviţă fiul său. cerand dreptate ca să i să împlinească.. 
Pe langa care mai întăiu au „arătat zapisul lui Mi-. hbalache Racoviţă care este din 1175 Ghenar întru care serie că au văndut Safta Ganduleasă o. fata de țigan anume Ioana fata lui Simion Gralii nepoala lui Costandin Husanu drept 40 lei. Faţă liind Mihalachi Racoviţă sau întrebat ce răspunde nau tagăduit zapisul său. numai au arătat că în- poiriva acei fete de tigan ar fi rămas alt copil de tigan la Gaăndul încă cănd trăia părintele sâu.. La acest răspuns lau intămpinat jăluitoriul cu acestea. | Intaiu cu zapisul med, Neculai Racoviţă care vaste din 7270 Ghenar 15. prin care -arată că au dat datoria lui Ilie Gandul pe Chiţa ţiganca cu giu- mătate de copil ce să vine în partea ei. iar un co- pil ce au făcut cu alt țigan să nu aibă treabă Găn- dul (și adecă acest copil zice Mihalache Racoviţă că. ar fi împotriva fetei tau vîndut):
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Al doilea zapisul med. Zwmaranda Racoviţoae 

din 1914. April 10. prin care arată ca au vândut 

Hui lie Gandul un copil de tigan anume Luchian: 

sin Ioniţă: Cabii şi a Chiţei drept 35 lei (acesta 

find pentru care zice Mihalachi Racoviţa car fi ră- 

mas). răspunzănd jaluitoriul că mai înainte tot pe a- 

cest copil lau fost vândut med. Zmaranda Racovi- 

ţoae şi lui loniţa Manea cupet, pe care cu judecată 

lau luat de la Gândul, și pe urmă lau cumparat 

“Gândul de la loniţă Manea arătănd spre dovadă 

atat zapisul med. Racoviţoae către Ioniţă. care este 

„din 1210 Avg. 20 i anaforaoa boerilor întărită şi 

«de răpousatul domn Alexandru Ghica Vvod. care 

iaste din 1166 Fev. 16 ce dă.pe numitul copil de 

ţigan la stăpânirea lui Ioniţă Manea. ca unul ce 

“cumpărase întaiu și Găndul săşi caute cu Vănză- 

oarea. cat şi zapisul lui Ioniţă Manea negustorul 

are iaste din 1771 Ghenar 12 prin care arată că 

lau vândut Saftei Gandulesei. 
După ce Mihalache Racoviţă sau văzut întăm- 

pinat- neavând ce să mui răspundă. sau plecat aş 

“ceri vade pană la viitoarea lună a lui Mart, şi a: 

tunce fară de nici un cuvânt va da pe fata acea de 

tigan tau văndut el sau pe alta în loc păbă cănd 
şi jaluitorul au primit să facă aşteptare. lar pentru 

copilul de tigan ce rămăne maicasa săl de au răs- 

puns că nimic de a maicăsa nu clironomisăște „nici 

poate sal de. Pentru aceia sau zis jălaitorului să 

dovedeasca şi ce a găsi din averea med. Zmarandei 

Racoviţoae prin giudecata sâș tragă dănduisă de la 
divan şi atasta carte de giudecată. 1192 Dec. 23, 

N. Roset vel log., D. Depaste vel vornic, 

Balş vel voie, ... vel vornic. AR 
Sau trecut la condică, Matei. Costia Condica! 

Acta Aca. Rom. CVI, 12]; vezi Surete ms. XXVI, 636. 

In această carte de judecată se vede v sebimbare Îi) 

procedura civilă pentrn ceree.area dovezilor ; aceasta, ct u- 

datorită ocupaţiunei Austriace între Siret şi Carpaţi Și Oc 

paţiunei Ruseşti intre Siret şi Nistru.
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CCLĂI 

1795 Mai 29 fără loc. Zapis de danie prin care Maria Raco- 
viţoae dă danie 2 suflete de ţigani lui Tuduri Stavru pentru 300 lei; 
2 vaci cu viței şi cheltuelile cu apărarea zestrelor sale. 

Maria Racoviţoae sulgeroae. încredintez cu a- 
“ asta scrisoare la mâna dmsale. Tuduri Stavru 

“precum să să știe ca luînd 300 di lei și doi vaci 
cu viţăi. şi pentru că au stătut la giudecată de 
miau siguripsit zăstre mea. cum. şi la - &udecata u- 
nor ţigani ce am avut cu pilar Vasile (Coroiu Şi 

pentru aceste toate osteneli ce au facut iam dat 

dumsale doi suflete de ţigani anume pe Irimie si 
pe Ancuţa sor lui. drepţi ligani ai mei. ce mi sau 
dat împotriva zăstrii mele cu &udecata divanului 
fetori Sandului - Gologanu. şi a Catrinii. care de 
acum înainte. săş stăpânească în veci în bună pati- 
ca pe drepţi ţiganii săi. de cătră mine. cât şi de 
cătră niamurile mele în veci nestrămutaţi şi de as- 
tăzi înainle pentru toate de mai sus arătate, să 
aibă a mai cere de la nime nimica. nici eu de lu 
dmlui. iar de vor eşi vreodată vro pricină asupră 

„tiganilor de mai sus aratati. eu să: aibu a răspunde 
iar dmlui să nu aibă nici o supărari și spre ade- 
vărată credinţă am iscălit eu însumi cu măna mea- 

1195 Mai 29 
Mariia Racoviţa sulg., Aftanasie Racoviţă, 

Gheorghiţ Racoviţ spat. martur, Costandin Veisa 
mam întâmplat faţ şi sânt martur. Viind față și 
inainte noastră au arătat că de buna voe sa au făcut 
acaslă învoială. 

1198 Mai (i 
Costachi Ghica hatman; Dumitrie Sturza spatar 

Acad. Rom. CXVIII, 63, vezi Surete ms. XXVI, 641.
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CCLĂIL 

1293 Oet. 11 (lași)... Cartea lui Iordachi vel log. cătră isprav- 

picii de Roman asupra pricinei între răzăşii de Certeoani şi urmaşii 

păh. Ilinca Racoviţoae. i 

Cinstiti Dmv. boeri ispravnici de tinut Roma- 

nului fericita sănatale poftesc de la Dumnezeu. după 

jaloba ci mai înainte au dat văzăşii de pe moşiia 

Certeoanii de la ținutul acela asupra clironomilor 

păhărnicesei Ilinca Racoviţă, cum că părtile ce ar 

“fi avand ei întrace moşie, sar fi împresurand de 

câtră părţile clironomilor numitei giupănese. sau 

seris atunce carte domnească câtră Dmv. ca să cerce- 

taţi şi drepte părţile lor ce vor fi să s hotărască 

după obiceiu. acum împoirivă clironomii răpesatei 

- giupănese jâluesc cum că despre răzaşi sar fi îm- 

presurănd parţile ce au intrace moşie. deci fiind că 

pricina ce a fost între răposata pâh. Jlinca şi între 

răzeşii moşii acestia sau cercetat şi sau hotarat 

prin giudecata divanului cum pre larg să cuprinde 

prin cartea de giudecată. ci iaste la mâna clirono- 

milor numitei giupănese. Dmv. ia cercetare ce veți 

face. după poronca cărții domnești. ciau dus răzășii 

veți urma întocma după cuprindere. şi hotărăre 

cărței de judecată. şi veti osâbi părţile raposatei 

giupănâse de cătră părțile răzăşilor. ca să nu mat 

rămăe pricină de jalobă nici despre o parte. 

a Dmv. lordachi vel logofat. 

Acad. Rom. Creşteri 1908. Surete ms. XXVI, 697. 

CCLĂXIII 
„1098 April 1 fără loc. -Foae de zestre ce C. Racoviţă a dat 

ficei sale Nastasiica, 

lzvod de zestre de cele ce dau fiicei mele 

Nastasiiea - | 0 Pute 

1 Icoană ferecată cu argint, O moșie utre-
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denii, 8 boi, 6 vaci, 6 iapi, Î armăsar, 2 rănduri 
strae nurcă, 2 rănduri cacom, î răndu Singiap, 2 
aşternut cu perinile lor, 4 prostiri, 2 masă, 12 şer- 
vele, 2 parechi cuțite 'de argint cu lingurițele lor, 
1 străchinuţă de argint cu lingurița ei, 2 perechi 
cercei de balaş, 6 suflete de ţigani, 4 suflete pen- 
tru rădvan i cai hamuri, 12 talgere costor, 6 blide 
costor, 6 tingiri, 2 steşnice. (98 April 1) 

Coslandin Racoviţă 

Acad. Rom. Creşteri 198. Surete ms. XXVI, 729. 

- CCLĂIV 
„Fără veleat (după 1800), Scrisoare din partea arhimandritului Daniil, epitropul măn, Colţei din Bucureşti, ca Ion Racoviţă serdar să stăpănească moşia Tomeeştii de la Tecuci, dată mănăstirei de Elenca Răcoviţă cluceroae, pentru ajutorul dat de el mănăstirei, că i-a făcut an şir de binale în Bucureşti. i 

% “rrpr ho dea Aupuoxtvos Beăue 
Datam adevărat zapisul mieu la măna dmsale sârdarului loan. precum să Ss ştie că sfanta ma- năslire a Colţii de aici din Bucureşti. la care sânt eu epitrop, avand o moşie ce să numeşte Tom- ceştii pe apa Bărlatului. în ținutul Tecuciului din Moldova afierosită de dimneaei. cliucereasa Eleuchi Racoviţoae. priu diiala ce au făcut la sfârşitul vieţii dunineaei. care dumueai au avut de zesire de la râ- poosatul laical dimneaei. amlui Costachi Razu vel dvornic. Și 4 „tru stăpănire acestei moşii au dat mărăstirii un hrisov al mării sale răpoosatului întru fericire Ion Costandin Mihaiu Chehan Racovita Vv. în lt 1261 April 15. cuprinzator de hotarniciile ce au avut acasta moşie și arătator de toate semnele și hotarale pe amaăruntul. şi fiind atasta moşie la loc depărlat cu anevoe iaste mănastirii a căuta ve- hitul. și nici un folos nu are mănăstirea ca de cate
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ori sau trimes şi om denadinsu ca să străugă ori 
ce vinit. va gâsi pe dânsa. mai muit iuu fost chel- 
tuiala de căt venitu. şi aşa vrând mănastirea acum 

a să facă o bina în lăuntru în hanul mânăstirii. 
unde au fost şi loc deschis nam avut putere la 
toată sâvărşirea acestii binale. pentru care neam 
îndemnat cu voinţa amăndurora părților. adică dmlui 

sardar să săvărşasca a lreia parte a aceştii binale 

cu a dumsale cheltuială, care au şi săvărşito și sau 

facut patru bolti în gos şi cinci odai în sus și am 
făcut schimb. -am arâtat mai întăi dumnealui biv 
vel cliucer Dumitrachi Racoviţă fiul dumneai cluce- 
roaei Elenchii. și clitor aceştii sfinte mănastiri. căt 
folos poate sa aibă mănăstire şi găsinduse cu cale 

și de catră dumnealui am iuat voe ca să săvârşască 

facerea atasta. și aşa dumnelui sârdar săvărşiad cu 

a dumsale cheltuele al treilea parte a mai sus nu: 
milei binale. adică cele patru bolti din &os şi cinci 

odai în sus. am făcut schimbu prin zapis după obi- 
ceiu. drept aceia dar din partea mănăstirei am dat 

acest zapis dumsale sărdarului iscălit de mine întă- 

it şi cu pecetea sfintei mănăsliri. adeverit şi cu 
iscălitura amsale biv. vel cliucer Dumitrachi Racoviţa 

<titorului. şi cu alte mărturii ca să stăpânească atat 
dumlui, cocouii dumsale şi tol neamul dmsale în urmă 

de catră maăvăstire. şi de cătră oricine nesupărat 

moşie atasta 'Towmceştii. dupa coprinderea mai Sus 

numilului hrisov, care i lam dat dmsale neavand alte 

mai vechi săneturi. de cat acest hrisov nebăntuil 

de nime. şi pentru mai adevârată credinţă. mam 

îsealil insumi cu mâna mea. 

__î aphiipevâgrere Ark 1 ETtTpoTae ES 

AsGuc bmageBarie (|. p. mănăstiri): î SepziTis ee 5 
pis wars Ko 1794. 

D. Racovita biv vel clucer marl. 

>
 

. 

Acad. Rom, CĂLV, 202; Surete ms. XXVI, 650.
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CCLAV 

1502 Fer. 1/5 laşi. Cartea divanului în pricina de țigani între 
Meletie egumenul Precistei din Oenă şi elironomii Elineăi Răcoviţoae. 
păhărnicesei, 

Arhimandritul Meletie egumen sfintei mănăstiri 
Precista di: tărgul Oecnii. au făcut arâtare la 
divan cum că pentru şasă salaşă de țigani ce are 
să mai ia numita mănăstire după diiuta rapăusatei 
păhărnicesei Elenea Racoviţoae nar fi vrănd eliro- 
nomii ca sâi de ţigani buni de vatra. ci iar fi dand 
nişte ţigani lăeși. şi au cerşut dreptate. Faţa find 
şi pitar Chiriac Bibiri. vechilul clironomilor sau în- 
trebal ce răspunde. el au răspuns că țigani de 
vatră sănt puţini încă nu de ajuns penleu treburile: 
clironomilor. iar din ceialalţi ţigani să dă voe egu-- 
menului ca săşi aleagă acele şasă sălașa care îi va 
plăce. peniru care văzăndusa de catră noi copiia 
de pe diiata răpăusatei păhărnicesă ce au arătato: 
eRumenu nu scrie nici anume pe țigani nici ca să 
fie de vairă, ce numai zăce sălaşe, din care patru 
sălaşe au luat mai înainte. şi au vrut egumenul 
acum să zică că dupa cum acele patru sâluşe au 
foslu de vatră asamine le cere si pe aceste şăsă. 
insă un sălaş sau doă va priimi şi din laeşi. Deci 
de vreme ce la diată nu scrie țiganii cu numele lor 
nici scrie ca să fie de vatră, şi mai ales câ de că-- 
tra clironomi. sa da voe ca saș aliagă din tiganii 
lăeși care îi va placea nam cunoscut cerire egume- 
nului u fi cu cale. nici pe clironomi îndatoriţi la 

„cerere sa. ce să s mulțămească şi cu ţigani de lae. 
dăndusa clironomilor de la divan şi adasta carte- 

1802 Febr. 15 
. De Sturza vel log., Balş vel vornic, C. Roset spatar, 
(indiscifrabi!l) vel vornic; (indiscifrabil) vel vornie. 

Acad. Hom. creşteri pe 1908. Surete ms. XXVI, 69%.
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CCXLVI 

1846 April 2 fără loc (regeste). Mărturie hotarnică a moşiei: 

Burnazul ot Buzeu, stăpănită de maranda băneasa Răcoviţoae. 

“După -jaloba ce au dat marii sale lui Voda- 

dmneaei Zmaranda băneasa Racoviţoae cu cerere ca 

săi sforim şi săi descoperim căleare moşii Burnazu 

întracestu giudetu Buzău şi săi punem petre ho-- 

tară. după luminata poroncă find orănduiţi şi prin 

pitac dv. mergănd la faţa locului mai înlăiu am 

dat de ştiri răzăşilor de moşie adică dmsale ceauşu-- 

lui Hristache Chirulescu şi părintelui iconom a 

sfintei Episcopii că după rânduiala hotarnicii să vie” 

cu hrisoave scrisori şi zapise ce vor fi avănd să 

arăte pentru îndreptare de moşie dumneuei bânesei Și 

aşteptand doă zile dmlui ceauş au venit fara de a 

arăta macar un zapis pentru stăpănire moşiei. ce 

are. iar iconomul sfintei Episcopii nici faţă au venit 

nici zapisă au trimes adăstand eu doa zile am fa- 

cut urmare lumivatei poronci ce iaste dată pentru: 

hotărnicia moşiei dmsale pănesei. 

Acad. Rom. creşteri 1907. Surete ms. XVI, 632. 

Pentru scutire n'am dat textul hotarnicei tot, ci iată semnele 

şi suprafețele: 
, | TA 

„—curmeziş pe din sus de morile lui Drăgoi, să fa- 

cut groapa şi sau găsit 38 sfori şi 28 stănJeni- | 

—Curmeziş pe din jos; capul moşiei unde se loveşte 

„cu moşia Caldăreştii a ban C. Filipese 37 sfori. 

2 Capul. moşiei din sus, 39 St0r!: N _ 

lar data ia Burnazul are 1263 stănjeni care fac: 

140 sfori și 28 stânjeni, sfoara fiind de 33 stânjeni. tru, 

A Hotarnica o rădică Gh. Tudoran clucer și Dum 

vătav.
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Catargiu Stetan vornie 19. 
Catargieşli, 279 (notă). 
Calinea 204. 

Câue ioniţă 28. 
Câue Timofte 28. 
Câve Toader 28. 
Câueştii 197. 
Căuşul, baltă 277. 
Cazacul 985, 316. 

- Cazacul Gheorghiţă 75, 192. 
Cehan bătrânul 250, 
Cehan Apastol 231, 260,,263, 

289, 290, 292, 315, 316. 

Cehan vătag 236, 237, 243, 

944. 
Cehan C. 268, 357. 

Surete şi Izvoade VIII. (Acta 

: Cehan Petre vatag 256, 263, 

i 268, biv. log, 287 (Pătraşeo). 

; Cehan Toader b. sulger 287. 
i Cehan Apost. Gh. 231. 

: Cehan Apost. Vasile 251. 

: Cehan Apost. lon 931. - 

i Cehan Răcoviţă 301, 302 log. 
; 285, 288 (spiţa). 
; Cehan Tofana, soţia lui 285. 

: Cehan lonaşco diac. 241 vor- 

pie de poartă 250, pitar 

260, 271, vornic 93, 267, 

2110, 275, (nota), 280 (nota), 

i 804, 305. 
: Cepoi Giigore 54. 
: Cerbicani 277. 
; Cerchez Nec. diac. de camară 

i 48, 136, 104, l55. 
: Cernăuţi 290. 

i Cernea 236. 
i Cerleoani 375. 
; Ceuca Irina 157. 
i chervâsărie, uliţă în Iaşi, 4. 

: Chetreştii 231. 
i Chifană 101. 
i Chifane Ilinca 368. 
i Chigheciul ținut 243, 314. 
i Chihae Craciun 356, 
; Childeşti, 358. 
: Chitia 92. 
Chilia, moşie Râăşcăi 60, 61. 

Chirana 198. 
Chirea Aftenie 12. 

+ Chiriac 7. 
Chiriac bețivul 54. 

Chiriac giudele 368. 
Chiriac Maria 369. 

Chiriac Safta 218, 219. 

Chiriac T. 216. 
Chireulescu Hristache ceauş, 

319. 
Chirică 47. 
Chirilă 116, 324. 

“Chirilă vecin, prisăcar 182, 

18%. 

Gh. Racoviţă, Vaslui) 
  

25
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Chiriţa 314. 
Chiriţa Alex. 48. 
Chiriţa -Dumitraşeo parcalab 

de Neamţ 238, 945. 
Chiriţoae Toader 74. 
Chirvăsia 231. 
Chiţivueşti 35. 
Cioban T. 195. 
Ciobotariu Lupul 76. 
ciobote (vă vor aduce cu —), 

78, explicare vorbei «para- 
lele-s cu ciobote roşii». 

Ciocărlan vornic 78. 
Ciocărlan Maria, 44, 47, 48, 50, 

51, 56. 
Ciocărlan Pavel ceaşnie, 44, 

417, 48, 50, 51, 53, 169; co 
mis 196 stolnie, 158, 159 
160, 164. 

Ciocărlie (țarină —) 7. 
Ciocârlie Toader  dvornie 

glotaii 121, 127. 

Ciogolea. hotarnic 29. 
Ciogolea Patraşco parealab de 

Hotin 2178. 
“Ciolpan Dragan pareatab de 

Roman, 245, 258, 
Ciolpan Grigore spatar 258. 
Ciopeiea 117 (apa). 
Cioranii 369, 
Cicrăneşti 212, 
Cicrăşti 250. 
Ciorteşti 259 
Ciudin ţigan 198. 
Ciuhur 88, 91. 
ciumă 240. . 
Ciuntu Ion 32. 
Ciurariu Simeon căpitan 16. 
Ciurco Gl: 133, 349. 
Ciurlea Nec. seiman 155. 
Ciznan Ștefan 286. 

Clapa Vasile diac, 101, 102. 
Clăpoaea 191. 
Cuarha 30. 

  

Coceală, pare. de Tecuci, 317. 
Cocoşiri 23]. Ă 
Cocul 191. - 
Codăeşti 111, 112, 115, 116, 

182, 135, 138, 139, 141,146, 
147, 160, 195, 204, 228, 230, 
211, 300, vălăman de — 300, 
303. 

Codreunu Gavril 2, 
Codru la Fălciu 198. 
Codru (ot—) 275. . 
Cogălnicelui 236. 
Colentina apă 349, 353. 
Colivă 115. 
Cojoe popă 300, 303, 327. 
Cojoe Marica 300. 
Cojocari 300, 301, 303, 32i, 

361. 
Cojocarul Nustasă 205. 
Comănescul 149 
Comănescal Marin 160. 

Comăneştii 204, 236 
Contăş 7. 
Contâş stolnic 195. 
Contăş Pavel log. 113, 114, 

121. 
Coriţă T. 250, 264. 
Corbeşti 126. 

: Corlat Pascal uricar 63, 68. 
Corlat Aniţa 63, 68. 
Corlai Neculai 69. 

: Corlat Vasile uricar 296, 29%, 
„299, 310. 

: Corn.ae Maăriica 236. 
: Coroi Guigore 356. 
: Coroi Vasile pitar 374. 
; Corueri 197. | 
i O. Iordachi stolnic 156, 158, 

160, 164, 180. 
i Coseuţi 19. 
: Costachi Gavril vel vor. 124. 

Clapa Ifteme 228. -j biv hatman 319. 
i Costachi Solomon vel elucer 

72 
: Cosiachi C. comis 39.
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Costachi Veniamin Mitropolit 
Moldovei 215. 

Costachi Lupul vel spatar 32; 
— vel vornic 39, 192. 

Costachi Vasile vornie bi, 

154, 156, 159, 160, 161, 164, 

165, 166, 168, 169, 180. 

Costachi Manolachi b. v. stol- 
nic isp. de Tecuci, 369. 

Costanda 258. 
Costandin 94, 110 142. 
Costantin armaş 319. 
Costanlia comis 319. 
Costantin ceauş 19. 
Costandin ieromonah 296. 
Costantin lrina 142, î44. 
Costandin vâtăjel 150. 
Coste 164. 
Coste spatar 92. 
Costina 316, 
Costin Miron log. 3, 124, 198, 

319, 322, 328, vel vornic 
țărei de sus 113, îi4, 120. 

Costin lon biv. serdar 3. 
Coşescul Apostol 74. 
volan Simon 50. 
Cotan Miron 5l. 
Cotan C. 50. 
Cole Apostol Ll. 
Cotea Vasile 292. 
Coteceri 130. 
Coteleva 318 
Cotnari 19. parealab de—7. 
Coțofâneasa 362. 
Covurlui, ținut 5t, 197, 
Cozâreşti Şi. 
Cozma 236, 331 
Cozma sulgerel 217. 
Craăeşti 105, 109, 133, 154, 

163, 167, 168. 179, 130. 
C-aciun Chihae 74%. 
Crâciuneni 6, 22. 
Crăm (robia d'n—) 302. 
Crângeni 334% 
Crasna 297, 299, 303: 

33%. 

șia — 977, fundul — 322, 

Crasna, sat 301. 

Crusnăş Giurgea vist. 253, 963. 

Crăsnăşeni 13. 
Crasneş Marica 253 

Crasneş Nicula 264. 

Crasneş Simion 253, 260, 263. 

Crasneş Trifan, diac 263. 

Cretana 198. 

i Creţeni 34, 38. 
: Creţeşti 13,   i Creţul Vasile 12, 

i Criceşti 101. 
i Cricovul 198. 

i Cristea 99. 
i Cristea Andoni 35, 138, 139, 

ih, 143, Măr. 

; Cristea Andrei 133. 

i Criste Ion 365 b. v.. sulger. 

i Cristea ponă 10, 104, 10, 

i 107, 108, 110, 111, 112, 

; 115, 1833, 135, 140, 141, 143, 

1471, 928, 231, 300, 301, 303. 

i Craste stolnic 1F3. 

: Crăste vameş 150, 153. 

i Cristea vornicul 35. 

i Cristina păreălăboae 255. 

i Cristina jicniceroae 341. 

i Crăstinici 286. 

i Croitoriţa Maria 126. | 

i Crupenschi Alex. jicn., (spita) 

: 57, b8. 

: Cruvenscbi Sandul jitn. 156, 

i 2158, 159, 164, 16, 169. 

: Cuciagă 5. 
i Cucuteni 48. 

: Cujbă Andrei 49. | 

; cuniţă (dare pe c3i) 34. 

: Cupeiei vornic 85. _ 

: curama „aurâmas să facă -“ 12. 

: curtenii de camară, 135 155, 

2130, 14, 143, 147, 291. 

cutia milelor 221. ___ , 

: Culitna, apă 190, 225, 926. 

obăr- : Cuze Ioniță spat. 200, 361, 311.
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Cuza Argbiri 367, 310. 
Cuza lordachi 216. 

__ Dabija Evstratie Vodă 41, 187. 
Dabija Ruxanda 18. 

"Dabija b. v. pabh. îl. 
Dachen Teodor 19 (cu litere 

latine) 
Dagâţa 43, 56. 
Dagâţoae loneasa 44. 
Dăgeni 44. 
Dăâjbog Nemţan 92. ! 
dajde împărăliască, 329, 
dajde vlădicească 329. 
Dajeni 50, 56. 
Damăcus stolnic 88. 
Damaschin Mitr. Ungro Via- 

hiei 376. 
Damaschin iermonsah 296. 
Dâmbătul 192, 
Damian 16, 95, 317. 
Damian Anghelina 63, 64. 
Damian Cristea uricar 271. 

„ Darian Vasile 3 log. 63, 64, 
68. 

Dau 88. 
“Dan Socu 244. * 
Dan T. 168. 
Dan vamrş 82. 
Dănăilă 292. 
Dânceni 3834. 
Dănceşti 95, 

107, 108, 
228, *230. 

Danea Toader 131. 
Daneşti 9,“116,. 131, 198. 
denie „căci având şi danie au 

inceput a cumpăra“ 5. 
Dănil 189. 
Daniil arhimandrit Colţei 377. 
Dănilă 13. 
Dănilă curteanul 191. 
Dardăr 104, 138, 162. 

166. 
Darie Stef. stolnie 143. 

101, 102, 106, 
110, 115, 19%, 

163, 

  

  

Dascalul 2. 
Datco 162. 
David vornic în Deleni (i. 
Deadiul medelnicer 4. 
Dediul vel spatar £. 
dealul lui Vodă 2. 
Dediul pare. Roman 265. 
Dedrici Const. 32. 
Deleni 11, 35, 57, 58. 
Deli Gheorghi 229. 
Deli Rusanda 229. 
Deli Aniţa, 229. 
Deli Aftodiul 929. 
Deii Todosia 929. 
Deli Ioana 229 
Deli Serghi 229. 
delnițăa de fân 163. 
Depasta vel vornie 337. 
desătina 338, 344, 34%. 

: desetnicii 96. 
: diac de camară l5£. 
: diac de dican 365. 
: Diiac paşa 269, 218. 
: Diacouul Gavunl î31. 
; Die log. 341. , 
: Diia Stetan b. v. sto!. îspr- 

de Tecuci 369. 
Dima bacal 15, 46, 5. 

Diuntriu T. 4. 
Dinis 319. | 
Dinuleaca Safta 0. | 
divan „să le dea zi să We 

la —“ 134, Va dat — 1 
mas 63, „să stea de faţă 
divan L!. 

divan apelativ 192. 
dobânda „zece lei de pungă 

pe lună“ 355. | 
Dobroslăveşii 307. 
Dobrovâţ, 226, 277. 
Docan lon 368. 
Dochie 236, 285. 
Dochiţa 13, 19, 5. 
Docica Negrita 236. 

' Dodita 316.
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Dodiţa Ana 316. 
Dolha loa 111, 112, 143, 
Dolha irina îîl. 
Dolha Gavril iil. 
Dolba Luchiţa 111. 
Dolha Toader 1l!. 
Dolha 97, 104, 106, 109, 111,: 

129, 133, 146. 152, 162;: 
(stălpul —) 139. i 

Dolheşti 250, 277, 297, 299. 
Domestico Petrachi 297. 
'Done T. 180. 
Donici 47. | 
Donici Darie serdar 180. 
Donici Nec. biv vornic 150,: 

152. i 

16,: Donici Ne. log. 3, 4, 
156, 158, 159, 160, 161, 
164, 177. 

'Donosă căiugăr 52. 
Dop 357. 
Dorolteia 165, 317. 
Dorohoi 88. 
Drăgan 236, 301. 
Dragan post. 238, 245. 
Drăgeştii 360. 
Drăghici Man. 192. 
Drăgoi 379. 
Drăgoi Stefan 195. 
Dragoş Viteazul 89. 
Dragoş de la Novograd 92. 
Dragotă spatar 265. 
Drăguş Gligoraş 20. 
Drăguţa 931. 
Dragsin (râpa —) 83. 
Drug Pascal 50. 
Drughie Piscal 44. 
Drughie Toader 50. 
Druhuş Ion ţigan 197. 
Drujeştii 39. 
Dubsu ban 5l. 
Dubău Toader ureadnic de : 

Husi 250. 

Dubău 'Tudosă vel log. 4, 
; eepaiaoa 210. 50, 136. 

: Dubrăveni 267. 
: Duca 191. 
: Duca parealab, Roman 258. 
i Duca Dum. hatman şi pare. 

Sucevei 205. 
: Duca biv comis. 275. 
Duca vist. 320. 
Duca Vodă cel bătrân 11, 128. 

: Duca Const. Vodă 1, 61, 65, 
68, 71, 79, 148, 150, 184, 
321, 325, 327. 

i Dudeseu C. h. v. log. 3859. 
: Duicul 124. 

-: Dulă Vas. ţigan 137. 
Duma 92. 

: Duma vornie 83. 
Dumasca (valea —) 191. 
Dumbravă Ion 32. 

: Dumitrachi vist. 258. 
i Dumitrachi vatav 17. 
: Dumitrachi pare. de Trg. Fru- 

mos î7, 58. 
' Dumitraşco Ion 146. 
; Dumitraşco colivarul 68. 
: Dumitraşeo baş ceauş 48. 
i Dumitraşeo uşer 133, 141. 
: Dumitraşeco pitarul 16. 
: Dumitraşeo parealab 121. 
: Eumitraşco comis 279. 
: Dumitrașco uricar 46, 62, 205, 

225, 308. 
: Dumitru vatav 379. 
: Dumitru preut 825. _ 

: Dumitru uricar 93, 252, 265, 

267. 
: Dupniţă Toader 17. 
: Duraleu Gh. 68. 
: Duşeni 304. 
: Dușeşti 195. 
: Duteești 94, 108, 109. 
: Dutco 140, 157, 160, 161, 164. 
D:oreşti (azi Zvoriştea) 29, 

hotarnica — 29.



— 390 — 

Ethov 3848, 3852. 
eminu (Cafea —) 342.. 
Enaehi 25, 110, 198. 
Enachi diac de camară 153. 
Enachi 2 spatar 121. 
Eoachi Ewandi 306. 
Enachi Neculai 129, 303. 
Enache Ilie stol. 156, 158, 

159, 160, 161, 164, 167, 
168. 

Enachi Vasile vel stolnie 65. 
Epatie 952. 
Epure 317. 
Epureni (laşi) 28. 
Eremia 239. 
evghenişti 214. 

Făâlciul (ţinut — )5, 10 35, 
80, 197, 276, 3922. - 

Fânina Tofan călugăr 7. 
Fărămă Vasile 13|. 
Farcaș stolnic 101, 

928. 
Fastăsi 259, 285. 
Făstâcan Gavril 140, 144. 
Fătul 133, 157, 163. 
Fauri 253, 260, 263, 
Feasr (hotar —) 83. 
Fereşti 132, 135, 927, 985, 
“300, 315, 857: biserica hram. 

sf. Mihail 399; scuteala a 

102, 

299, 

2 preuţi, 1 diacon şi ţir- 
covnic' 329, 331 nota. 

ferman 362. 
Feteşti 7. 
Filipeanu meserciu 20. 
Filipescu C, ban 379. 
Flondor 115. 
Flondor Toader 116. 
Flondor Aniţa 142, 
Flondor C. 356. 
Flondor. 

189, 
Flondor 
Flondor 

Nec. 123, 183. 
Postolachi 181]. 

162, 

  

: Fiondor Vasile 181. 
Flondoreşti 9. 
Fiorea căpitan 317. 
Floreşti 356. 
foamete 326. 
Focea uricar 251, 
Foceşti 144. 
Focşani 150, 
Foeşeşti 128. 
Polâeşti 123. 
Frăia 250. 

260, 261. 

: Frangole 3858. 
Frâncul dvornic de gloată 227. 

: Frăteşti 10. 
: Frăuan 236. 
: Frătiman biv vornie 314. 
Fratiţa Gh. comis 63. 
Fratiţă Salta 63. 
Fratiţă orujnie 310. 
Fratovschi Jurj 85. 
Frenciugi 156. 
Friwmul 95, 102, 105, 107,105, 

110, 115, 163, 191. 
Frimu Dumitrașco 101, 102. 

Frimu Mirăuţă 102. 
Frimu 'Poader 102, 230. 

: Frimu Grigore 102. 
Frimu Axinia 102. 
Fcimu Vasile 102, 
Fruvză vornic 18. 
Fruvză Sletan 193, 157. 
Frunză Urâta 156, 189, 1%. 
Frunză Andronie 140, 193, 
Funeeni ot Ilfov 348, 352, 362. 
fune „—de 20 st. şi st. de $ 

palme: 357; „— de 2% 
paşi“ 74, 

Fureu 236, 
: Furcoiu popă 26.- 
: Furtună Mih. pab. 288. 

_; Fusea 147. 
Lupul 142, 145, 181, a 

: Gâdea 328. - 
: Gaftona 141, 144, 145, 14, 

183.
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Galata 71. 
galbeni buni, galbani lei bă-; 

tuţi 103, 108, 112,180, seq. : 

Gale:ie câlugar 52. 
Gândul Iiie 272, 
Gânduleasă Safta 3.2. 
Ganea 50, 51, 78. 
Ganea Chiriac ţigan 347. 
Ganea jude 327. 
Gane Lupul 362. 
Ganea Stefan râzeş 52, 53. 
Gangur Orheian 92. 
Gânscă 45. 
Gârbea Ion jude 327. 
Gâibeşti 198. 
Gaspar Vodă 260, 320. 
Gavril 115. 
Gavril pah. 180. 
Gavril post. 138, 

143, 41, 
Gavril dascal 7. 

139, 141, 

Gavrilaş Îl. 
Gavrilă bn 315, 
Gaviiliţa Costachi serdar 227. 
Geafer Nec. 197. 

126. 
Geani hiv vames 150. 

Ghedeon 260, 283. | 

Ghedeon Ep. de Rădăuţi 65, 
329. 

cop de Rădăuţi 40. 
Ghei+ mes Stefan 365. 
Gheorghie 43. 
Gheorghie călugăr 14. 
Gheorghe com's 62, 68. 

Gheorghe cupeţ 15, 46. 

Gheorisne diac de cămară 20,49 | | 

g i Ghica Grigore Vodă bcizadea 
Gheorghe diacon 130. 

Gheorghe hatm. 371. 

Gheorghie 3 log. 125. 
tul 257, 258, Gheorghe logofâtul Z5/, 2» Ghica C. batm. 374. 

260. 

Ghica Gheorge 

: Gheorghe popă egumen de la 

Sintilie de la Suceava 40. 

Gheorghe pare. Neamţ 258. 

: Gheorghe pare. de Hotin 238, 
245. 

Gheorghe pah. 219. 
i Gheorghie vornic glotnii 64. 

: Gheorghe valav de vieri 920. 

_! Gheorghiţă 48. 
: Gheorghiţă călugăr 45. 

: Gheorghiţă cămăraş de vis- 
ternic 297. 

: Gheorghiţă biv comis 4. 
: Gheorghiiă căpitan 317. 
: Gheorghiţă 3 log. 320. 
i Gheorghiţă pare. Roman 287. 

i Gheorghiţă 2 post. 329. 

: Gherasim 295. . 
i: Gherghina 194. 
i Gherghină lonaşco 197. 
: Gherghel Iordachi 2 vist. 360. 

Gawiil vornic ot Plopeni 13. Gherghelăul (Mânjeşti) 206. 
: Gherman post. 92. 
: Ghervasie călugăr 360. 
: Gheţea călugăr 160. 
: Gheţău Gavril vatav 44, 46, 

Gialepul D. pare. de Bacău: 50, 56, 57. 
: Gheuca L. 3172. 
: Gheuca comis 298, 
i Gheuca Vas. vel vist. 125. 

i Gheuca Vas. 2 log. 319. 

: Gheuca Lupul 3 log. 338, 

Ghedeon Mitropolit, fost Epis- ! Ghianghea Gligore vel vornic 

țării de sus 319. 

i Gheanghea lonaşco vel log 
251, 255, 265. 

' Ghihan Ion îl: _ 

; Ghica A. Gr. Vodă 195, 343, 

313. | 

Ghica Alecu hatm. 19. 

198, 199. 
beizade 199. 

Ghica Necula beizadea 198.
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Ghica C. log. 215. 
Ghica Iordachi agâ 79. 
Ghiaa Iorgu vornic 79. 
Ghica D. vist. 79. 
Ghica Gh. Vodă 302 308. 
Ghica Grigore hatm. 79 
Ghica Grigore vornie 79. 
Ghica Matei Vooa 195, 195, 

: Golăe Iftimia 5, | 
i Golăean Altemie biv. vornic 

356. 
Ghidul D. 295. 
Ghidul Vasile 295. 
Ghidul Pascal 295. 
Ghigheciului (vale —) 36. 
Gbhilighian Ion 195. 
Ghilmete Andrei 200. 
Ghindă Stefan biv 
Ghinea parealab 71. '. 
Ghiniţa ţiganca 157, 333, 
ghiordeu de mamusă 27. 
Giumătăţeni 6, 17, 92. 
Giorge Paraschiv 163. 
Giurgea Ste an 163. 
Giurgea Vas. biv căpitan 103, 

114. 
: Gotcă lon 243. 
: Gotie Oprina 161. 
i Grama stoinice 979. 

105, 107, 
112, 113. 

Giurgiu „cadi Efeudi de la— 
365. 

Glavan C. 203. 
Gligoraş 1. 
Gligoraş lon 75. - 
Gligoraşco 115, 117, 162. 
Cligoraşco agă 99. 
Gligoraşcu şatrar 369. 
Gligoreva 482, 299. 
Gligorcea vecin 228. 
Gligorcea vornic țării de sus 

245, 298. 
Gligore popa 252, 259. 
Gligore stolnic 238, 245, pa- 

108, 110, 

harnic 197, 110, spatar 310, ; 
armaş mare 98, 

Glodeni 103, 106, 107, 108, 
110, 127, 163, 190, 195, 226, 
228, 324 

Goagă Petre 252, 

post. 321.. i 
| : Gorgan dvornie ţării de sus 

  

    

: Goga Maria. b. post. 233, 
: Goeştii 35. 
: Goian 189, 191. 
: Golăe 76, 
: Golăe Apostol Giae 103, 10, 

106, 107. 198, 110, 111, 112, 
123, 124, 

Golăe .vornic de poartă 45. 

de poarta 10. - 
' Gologan Sandul 374. 
; Gologan Catrina 374. 
: Gologan Irimia 374, 

: Gologan Ancuţa, 374. 
Gologan Anton 198. 

265. 
: Gorgan Nec. țigan 197. 
: Gorie căpitan 101. 
. gospodinu „saam—veleal“ 16 

seq 
goştină 345. | 
Goteă Crăciun 243, 

Grăjdian 198, 
Gramadă lon 304, 
Gramada Marica 304. 
Grapă Cost. 76. 
Gratie Simeon ţigan 372. 

i Gratie lrina 372, 
Gratie T. 197. |. 
Greci 181, 320, 344. , 
Grecu Gh. calaraș de . Ţari- 

grad 931. 
: Grecul Paraschiva 203. 
i Grigore comis 215. 
Groaza 236. 
Groza 13, 234. 
Groze comis 92. 
Grozav 315, 316. 
Grozava 127, 157, 162, 243, 
Grumezea Stefan 2.
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Grumăzeşti 253, 260, 263, 292. Horaiţ Micul 83. 

Gugescul Dumitraşeo biv pat- Aoraeţ vis. 84. 

calab 115, 143. Horja 236. 

Gugeşti 86, 139. Horja Nicoară 244. 

Gugiul Ursul 101, 102. Horja Stan 244. 

Gureş 236. | Horjeştii (fântâna lui Pipirig) - 

Gutea 261. | 98, 944, 950. 

Guţal Dumitraşco biv parca- !horodişte „loc de —“ 295, 

lab 229. „| 296. 
| Hoştină 139, 163. 

Hăbăşescul  (ăligoraşco vel | Hotio, ţinut 8%, 285 

stolnie 104. Hrăman de la Belgrad 92. 

Habăşescul V. bi clucer 335. | Hrana dvornie 92. 

hâiuri, la nişte—a dat foc (8. Hrisi 342. 

Hâiul Gligoriţă 815. Hrisoverghi Nec. vor. 19, 219, 

Halăseni 16. i Hudici Bejau vornic de poar- 

Hancu pan 91. | tă 33, 35, 40, 74, 189, 33%. 

Hâncul Albul 227. Hudici laţeo 92. 

Hăncul Mihalcea vel medelni- Hugici T. pitar 250. 

  

cer 1920. Hudiceni 250. 

Hâncul stegar 5l. Hulpe Apostol 233, 

hănsari (vătav de —) 252. Huşanu C. țigan 312. 

Hâănţeşti 41, 197. Huşi 346, vii la dric 198, 308, 

hanul tătărăse 237, 249. . . ocolul tărgului — 216, 280 

Haâră 143. | (nota), ureadnic, şoituz şi 

Hără Tosiu! 163, i 19 părgari de — 250 

Haărăţ 149, 188. 

Harcetele 80. Iacob moitasipul 28. 

Hârlău 58, 83, 197. Iacobești 83. 

Harlău (om) 236. lamandi 130. 

Hermeziu Gheorghe 6, 135. | lamandi proin (fost) armas 12, 

361; diac 3l, 171; pilar lamandi Vasile post. 360. 

156, 159, 164, 165, 168, | lanachi vel clucer 319. 

169. 
Iancul Vodă (Sasul) 259. 

Hermeziu Nec. vornic 215. flancul căpitan 126. 

Hilie 130, 164. leraclie egumenul 7. 

Hilie Pascal 123, ! Jarali Duwmitraşco clucer cum- 

Hilie Tanasă 165. nat cu Vasile Vodă 320. 

Hilip 250. larali Marga 3920- 

Hiăpăscul Dumitraşeo vornic laşi 1,42, 43, 9, 98, 110, 1%, 

de poartă 310. 128, 136, 137, 142, 145, 146, 

Hobian Vasco 91. 148, 151, 152, 154, 195, 160, 

hoget 363, 164, 167; 260. 265. Mitro- 

Holmul 191. | polie 210, sf. Haralamb 210, 

Horăiata 28, 198. i Halpe212,sf. Atanasie 212,



—- 394 — 

si. Neculai 212, Nieoriţă mă- 
mănăstire hram sf. loan 
Novie 53, „uliţa mare“ 17, 
„ulița sârbească“ (azi Lă- 
puşneanu) 18, mahalaua vă- 
mii 217, țarina tărgului Ia- 
şilor 79, Galala mănăstire 
364, Preagadoamna Paras- 
chiva 18; (ţintul—) 29. 

enache bulucbuşă 19, 
leremia 2 pitar 320. 
Ifrim popa 250, 3i6. - 
Iliimie 101, 102, 103, 
107, 108, 110. 

Iftime diac 113. 
Iftime Stefan aprod 131, 132, 

143, 162. 
lftodie 115, 123, 128. 
Ignat C. mazii 36. 
Igoatie preut 325, 337. 
ilam 365. - 
Ile 316. 
Ileana preuteasa 163. 
liaş Alex. Vodă 88, 113, 283, 

236, 315, : 
Ilii 17, 28. 
lie capilan 227. 
lie preut 7, 
ltie Simion 259. 
Hieştii, sat 355. 
ima 259, inma 127, imămea 

142, inmămea 16, îmăsa 18, 
îinmăsa 322. 

îz (alt) 131. 
“loanaş dvornie 83, 307. 
lon 140. 
lon bulucbaşa 78. 
lon diac 44, 51. - 
lon ceaşnie 92, 390. 
lon popă domnesc 130. 
Ion biv parcalab 229. 
Ion post. 205. 
lon seiman 56, 56. 
Ion 2 spatar 128. 
lon Vodă 316. 

106, 

lonaşeo 124, 133, 149, 16, 
299. 

lonaşeo b. v. armaş 49, 930. 
lonaşce diac 99. 
Ionaşco biv stolnie 40, 247, 

251. 
Ionaşeo şoltuz 259. 
lonaşco uricar 305. 
lonaşco vătav de hânsari 932, 
lonaşco dvornie ţării de jos 

265. 
loniţă 181. 
lordachi 21, 115, 228. j 
lordachi vel log. 362, 375. 
Iorga Miron diacon 360. 
Iosip săpunarul 259. 
Irimie monah 356. 
Irimia Peire loan 216. 
iriva 110. 

- „Irodia 316. 

i Isac 295. 
| Isac Ion 2 vist. 195. 
“ Isaia 88, 
| Istrate 25, 131. 
| Istrate pupă 130, 181. 
! lueşăni 17. 
! Iuga vist. 92. 
1 luraşco 49. 
'iuzlue 209. 
Ivancăuţi 88, 91. 
Ivaşeo 92, 289. 

| Ivasco Lupaşco 197. 
Ivăniţeşti (azi Vineţeşti) 10. 
Iveşti 292, 
Izmană lon camaraş 5. 

Jijia 216. | | 
Jivertie Romaa 91. 
Jora Antiohie vel log. 37, 39. 
Jora Gh. 1. 
Jora Giigore 3 log. 4, 2l. 
Jora Toader 2 sulger 310. 
Jorăşti. 202. 
Jumătatevici Jurj 88. 

! Jup turcul 344. 

| |
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dura Și. 

jurâmint 450. 

Juriescul Gavril 250. 

juzi ligăncşti 305, 308, 346. 

Ladianscbii (Lebia) 234, 

Lăpuşna 286, 297. 

Lăpuşniţă 236. 
Lăţeani $3. 
Lateo (rediul —) 83. 

Laur 250. 
Lavrentie Epis. Roman 

Lazea 243. 
Lazor 96. 
Lazor judele 323. 

Leca Gavril post. 57, 58, 64 

Lehia (Craivl —) 237; (Ladi- 

ans hii) 24%. . 

Leonte Maita 165. 

Leonte Nec. 165. 

Leţea Vasiie 307. 

Leu Costantin. vălav de a- 

prozi 36. 

Leo Dumitru voinic 93. 

leul bătut 29; „dept 4 lei 

proşti“ 107, 108, 410. 

Levânţul Macarie 139. 

Licivl 268: 

Liescar 49. Ma 

limbă „a lăsat cuvântul 

limbă de moarte“ 

Limpede T. 76, 356; 

Lipovanul popă 130. 

Lisecanu Ion 191. 

Livănţul 123. 

Lohan 5, 198. 

Loghin Ghiniia 162. 

Loghin lon 2, 95. 

Loghina 257, 259, 263, 

Luca director de divan 192. 

Luca bau 19. 

Imea Stef. vist. 35, 49, 56; 

2— treti logofat 335. 

Luceri 216. - 

Îuucbian parc. 

244, 

65, 329 

Hotin 265. 

! Ludeşti 259. 

: Lupan 131. 

i Lupaşeo 28 163, 

: Lupaşco odobaşă 19. 

; Lupaşco popă ot Bărboşi 49% 

i Lupe 98, 162. 

i Lupaşeo Pantea 93. 

i Lupoae Tudora 93. 

i Lupul Vas, leo Vodă 218. 

; Lupul Gh. hatman 181, 820; 

i Lupul Gavril hatm. şi parc.. 

i Sucevei 278, 281. 

Lupul Stefan Vodă 281, 309;. 

; 812. 
: Lupul Vasile Vodă 80, 95,£6,. 

i 97, 142, 1 149, 225, 2:95, 

| 292, 2%, 299, IE 

i Lupul 48, 149. 

i Lupul de visterie 29. 

: Lupul comis 265, 

i Lupul lon 358. 
i Lupul vel spatar 28. 

; Impul a preutecăi 20. 

i Luzeştii 208. 

i Macovei tigan. 269, 211, 278;- 

i 802, 305. 
; Macri 7, 
: Macri C. 22, 

cu : Macri Dumitraşco vătav 150. 

: Maltei 99. 
i Măgdâlina 9%, 236, 243. 

i Măghina 102. 
i Maăicani_195, 271. 

i Malaeşti 49. 
: Malcuci 49. 

: Mateoci Zberea 16. 

i Maidareşti 314. 

:meltin (stofa) 210. 

: Malu 76. 
i mamusă (o —- de miam făcut: 

i. baibarac) 26, 

: Mândra 301. 

: Manole pare. Roman 298. 

: Mane parealab 136.
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Manea Ioniţă cupeţ 373. 
Măneşti 199. 
Mănje uricar 279. 
Mânjeşti 83, 95, 10, 

115, 116, 121, 195. 
Manole Gheorghiţă vornic de sloată 320. 
Mânzat Trifan 34. 
Mărăţei 252, 257, 292, 340. 
Mardare 131, 181. 
Mardari vornic de poartă 143, 

145, 147. 
Mardari parcalab 230. 
Măreai Patraşco 252. 
Mărgilat Coman 236, 
Margilat Toader. 250. 
Margină Vasile 337. 
Margine uricar 228. 
Mărgineni 1. 
Maria 141, 145. 
Măricuţa 44, 160. 
-Măriia 234. 
Mâărinca 236. 

- Mărişani 318. 
Matrişca 56. 
Marmure uticar 253, 
Măroae „îi—* 317. 
Mătroae arman 316. 
Maruşea 236. 
Mârzae Vasile post. 346, 
Matăşeni (Chilia) 60, 63. 
“Mateiu popă 95. 
Mateiaşi Gavril log. 288. 

108, 

de 
Mateeşescul V. vornic 

poarlă 48, 
Matos arman din Vaslui 345. 
Mâţa Trohin 337. 
Mâţă Vasile 337. 
Mavrocordat Leon 192, 
Mavrocordat C. vornic 79. 
Mavroeurdat N. Ion Vodă 351. 
Mavrocordat C. Alex. Vodă, | 

369. 
Mavrocordat A. Nicolae Vodă 

40, 42, 78. | 

96 -— 

| mazili 870. . 
i Maxim de lu Chilia 92. 
| Maxin 1, 146, 163. 
Maxut vel usier 57, 158, 
Maxut post. 58, 79. 
Medieşti 30. 
Mebhedia (valea —) 74. 
Mehmet apa Cozliceanu 364. 
Meleghi lon vornic de poartă 

362. - 
Meleghi 'lanasă 362. 
Meletie arhimandrit şi egu- 

| men măn. Precista din Oenă 
|__378. 
| Meletie egumeo Ia Nicorită 53. 

| Merescul Iacob 98. | 
| Mereşti 6. 
! Merișani 74. 

| merțe de grău 134. 
| mesiţa (lună) 2. 

| Mica 2, 36, 250. 
! Mielescul lobiță 356. | 
|oielești 132, 138, 139, 14, 

143, 147. 
Micul 84. , 
Micuţă Dutaitraşeo vornic de 

poartă 310. 
Miera 50. 
Mierăuţ 99, 115, 162, 328. 
Mirăuţă Aniţa 121, 162. 
Mirăuţă Maria, 162. 
Mierăuţă Probhira 162. 
Mirăuţoae Todică 163. 
Mihâcioae Tudora 315. 
Mihail diacun 323. _ 
Mihail vornic de gloală 333. 
Mihail ot Dorohoi 88. 
Mihăilă 236. 
Mihăilă popă 268, 29%. 
Mihailescul pare. Neamţ 258. 
Mihalcăul 198. 
Mihălachi post. 265. 

| 

  

| Mihalcea 116, 122, 324, 
Mihalcea Gavril 198. 
Mihoci 14, 45, 52, 259.
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Mihoci aprod 230. 
Mihu! hatm. şi pare. 

258. 
Milicenii 36. - 
Milescul 328. 

Mile Stef. elucer 158, 164. 

Milescul Steian vel şatrar 48, 

149, post. 124% 135, 138, 

139, 141, 147, 230. 

Mileşti 337, 351, 361. 

Minciună loa 2. 

Mirea 316. ! 

Mirceşti 95, 106, 120, 193, 

198, 14, 147, 155, 159, 

190, 191, 195, 228, 230. 

Miron 13. 
Miron Gavrilaş 286. 

Mizail Mitropolit Sucevei 4, 

65, 329. 
Misihânescul Isac căpitan 313. 

Misibtreseul Irina 313. 

M:s'hânescul Cost. 313. 

Mitrea vel post. Î- 
Mitrul 1, 301. 
Mitiu preut 3928. 

Miţeale, deal 205. 

Moga Pricope monah 256. 

Mogoşeseul Matei biv sardar 

„848, 352. 

Moghita Eremia Vodă 935, 

243, 241, 961. 

Moghilă Simion batman şi! 

pare. Sucevei 238, 945. 

Moghila C. Vodă 231. 

Moiceşti 285. 
Moineşti 198. 

Moisia, apă 250, 286. 

Moldova „titulatura domnilor: i 

bojiiu milostiiu gospodară 

zemii Molaavscoi |, 3, ? 

10, seq. 
Moldovan Patraşco ermonah 

Cohanovschi 236. 

Sucevei ! 

- 

: Mantevească (țara —) 

: Neagu 

Moldoviţa (- atugării de la —)i 

: Molniţa 8%. 
Morariul lon 49 

' Moruz D. C. Vodă 202, 367, 
: Moruz C. Ales. Vodă 207, 372.. 

: moşan 35. 

: moşelnie (răzeş) 136. 

: Moşulet Chirilă 9, 356. 

; Motăş 

; Moţoc spatar 21. 

; Motoc 
: Moţoc 

i Movileni 316. 

(podul —) 232, 

lie med. 319. 
Vasile 10, 310. 

: Movileanca 13. 

mu mbaşir 362. 

* Munteanul lou 167. 

Munteanu Stoica 25. 
95. 

i Munteri (a fost vornic în sat. 

11 ani) îl. 
Murgoci Maria 317. 

' Murguleţ Dumitrasco vorpit 

de ginata 320. 

i Muşa 236. 

i Muşat Jilimie 

: Muşat Sanda 368. 

; Muşata (gura - -) 296, 

i Muste 76. 

i Musteţoae Duwitra 156, 193.. 

tigan 365, 369. 

i Naciul 13. 

i Nacul /beare 22, 

Nadabaico Vas. 285, 

i Natorniţă Lupul 76- 

: Nastasia |. 

; Nastasă Toader 16. 

i Nastase visi. 4, 

: Nastea 236. 

Navărneţi 38. 

i Neagoe log._89. 
i Neagul 92, 268, 

i Neagul Irina 115. 

Neagul sulițaşul 110, 115. 

Vas. uricar 3 

Neaniul Gavril 2 log. 113,. 

319.
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-Neaniul Maftei vornic de 

la 76. 
“Nechifor, prisaca lui — 

236, 268. 
Nechita popă 328. 
Nechita post. 191. 
Necoară 93, 112, 164. 
Necoarăa popă 250. 
Necoară St. 167. 

„Nectarie egumen la Galata 
364, | 

Neamţ 265. 

198, 

Neculacki pare. 
„Necula Ioniţă 11, 
Necula ponă 317. 
„Neculai 130, 139, 292. 
Neculai preut 361. 
Neculai vornic 20. 
Nedeeni 43, 47, 48, 50, 51, 

56, 78. 
„Negar Vasile 337, | 
-Negoeşti 109, 115, 121, 193. 
Negoiţa comis 20. 
-Negra, baltă 977. 
Negre 88. 
“Negre lon 192. 
Negreşti 101. 
Negrila 88. 
Negrita 243. 
„Negrul pivnicer domnesc 7. Negru vătav 1, 19. 
Negruţ Ion vier domnese 20, „Nemicani 250. 
Nenica ţigan 346. 
Nestor vel post. 364. 
„Nicoară 167. 
Nicoară diac 238, 245, 947. 
Nicoară 2 log. 351. 
Nicoară vornic țării 

257. 
Nicheia 61. 
„Nichifor parealab 130. 
Nicodim stareţ, 226. 
Nicola parc Hotin 258. 
-Nicolachi stuln. 238. 
Nicolau Toma 150. 

de sus 

poar- ; Nicoreşii (căpitan de —) 1%, 
: Nicoriţă hatman 54. 

: Nicu diac 128. 
: Niţă 137. 

: Novaci 276, 
;: Novoseliţa 318. 
: Nuor diac 258. 

: Oana 104. 
: Oancea 198, 
: Obârşia 182, 228. 

; obrațele pământurilor 73. 
' Obrejie Vasile 112. 
;obroc de grân 3 orţi 3%. 
iobroc da pâne 1 ort, 3%. 

: Ocna, măn. Precista 373; „din 
,  Şfertul — 339, 

; ocrăsti (megieşi) 131. 
i Odobeş'i 72. - 
i: Odochiţa 16. 

: Odarne V. 233. . 
: Oas Hilohi» 98. 
Ojog 137, 138. 
:Ojogu Const. 76. 

: Ojogul Maxin 76. 
;0jog Stefan 163. 
: Ojog Stratina 132, 162. 

: Olăneşti 135, 139, 329. | 
: Olaşei 15, 46. 
i Ologul Toader 236. 
;0m gospod 371, 

: Onace 130, 9268. 
; Onciul Gavril pare. Roman 

218. 
i Onceoae 236. 

: Onceşti 198. 
: Oneştii 216. 
Omceni 1, 38. 
Oniţă popă 250. 
Oaotrei 315. 

i Opată lordachi 36. 
Opre ţigan 354 
Opriş 89. 
O aş 264. 289, 993. 
: Oraşeni 290.
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Orbul Iacob 83. 
Orhei linut 197. 
Orheianul Toader diac de ca- 

mară 70. 
Ostahie vier 20, 131. 
ot (de la) îl. 
ottam (deacole) 52. 

oteți (părinţi) 318-—de Nicheia : 

Oţeleni 35. 

: Părpale 231. 
; Partănești 202, 

i Parţaşti 2960. 
: Părvul calaraş de Tarigrad 

233. 
i Pârvul Const..şetrar 63. 

: Pasat Vas. 192, 

Pascal 56, 163, 165. 

i Pascal calugăr 135. 

: Pascal Iordache 118. 

: Pascal stegar 52. 

Pâcurar 9/7. 
Pâbnești 250. 
Paiul Nec. 14, 4. 

Paladi lon sulger 156, 158! 

160, 164, 166, 180; —veli: 

vist. 32, 37, 39, 42, 71;: 

p. v. spatar 338. 
Paladie jude 327. 
Paladie vornic 34. 
Faladi C. biv sulger 37. 

Paladie Nastasia vorniceasa, ! 

fata vornic. ]. Racoviţă 37. ! 

Paladi 1. vist. 344. 

Paladi Preda vel armaş 17: 
vel stolnic 39. : 

Palaghia 48, 157. 
Pâlicas Stefan 123. 

pământul de 20 paşi 

24 paşi în irunte, pasul de i 

6 palme“ 55; de 30 paşi 

57, 38, pămâatuii 15, 46. 

pamete 344. 
Panaite Hagi Stefan 52. 

Pauaite vel uşiar 120. 

Panaiotachi uşiar 319. 
Pănceşti 163. , 
Pantea 109, 304. 

Pantea şetrar 44, 30, 217. 

Părasca 96, 101. 
Paraschiv căpitan 122, 120. 

Parcul 161. 
Parfeni 195, 163. 
părgari de. Huşi,952 —; 

„968. 

161; „de! 

Vaslui ; 

: Patrăşcanu 
: Patraşcan 

: Pătrăşcăneasă 

: Paşcani 190, 225. 

: Pascani ot Covurlui 197. 

i Paşcani ot Vaslui 195. 

Păscuţa 354. 

Pătrăşean 2 sulger 320. 

Pâtrăşcan loa 108, 180. 

Gligore 168, 180. 

Vas. 120, 152, 168, 

180. 
i Pâtrăşcăneasă Vasile 15. 

Patrăşcâneasă Gligore 155, 

Pătrăşcăneasă lon 155. 
Maria 163 

Patraşco 56, %, 99. 103, 106, 

107, 108, 110, 12%, 153. 

Patraşeo 3 log. 320. 

: Pătraşco vameş 297, 

Patraşco parc. Nearât 281. 

Patru diacon 1927, 162. 

Pătru Vodă 93. 

; Păun Petre 349. 

: Păun postelnic 17. 

: Pavăl 228. 

„i Paval vel armaş 159. 

i Pavăl căpilan 297, 299. 

: Pavăl diac 126, 127, 322. 

; Peaicul lonaşeo 259, 

; Peicul Lanasă calugăr 191, 
230. 

i Peicul Toader 19i. 

: Peicul Apostol 230. 

: pecetluituri 72. 

Pelin Gh. 44. 

Penişoară Mihalachi 36.
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Pepelea, baltă 277. 
Perieni 34, 38. 
Părgarul Vusile 131. 
Peire 164, 
Petre lon 189. 
Petre stolnie 92. 
Petrescul Uavă 23|. 
Petrescul Stan 231. 
Petreşti 52, 292, 315. 
Petriceaico Vodă 323. 

__ de sus 287. 
Petriman Palaghia 47. 
Petriman Costantin 47. 
Petriman. vist, 104, 232. 
Petronie ermonah 226. - 

236 (bătrinul) 
Petru Vodă Șchiopul 256. 
Pierseci 104, 109, 111, 112,: 

: Portari 295. 
!Portărescul Lon 10, 13. 

! Posmag 950. | 
i Postoluchi 16, 132, 135, 13, 

116. 
Pietrusul 197. - 
Pilat vornic de poartă 57. 

„Pilat Vasile . ritaş 7. 
Pipirig (fântana —) 236. 
pis (scri:) 130. 

5. 
Pisoschie Ioniţă 48. 
Piţcani 198. 
Plăcintă 32. 
Pleş 198. 
Pleş Ionaşeo 11. 
Pleşca Vasile 49. 
Pleşca llie 2 jitnicer 127. 
Pleşca Toader 292. 
Pleşoiul 362. 
Ploeştii 163. 
Plopeni (3. . 
Plopii 358. 
Pobrota 360. 
pocloane 329. 
Podeni 259. 
Pogăneşti 286, 304. 
Poiană uricar 317. 

: Poeneşti 292. 
:pol (jumătate) 35, 

: Polei Lupul 35. 
- Pomăria 16, 
: Popa 50.. 

: Popa Dumitrașco 191. 
:popă lipovan 268, 

: Popăscul Andreiu 29. _ 
: Popăscul pare. Hotin 287. 
: Popăscul Vasile 29.. Petricesico_T. vel vornie țării ! Popeşti 13, 98, 115, 123, 959, 

: Popiţoae Anisia 264. - 
: Popiţoae Andonia 264. 

: Popiţoae lon 264. 
: Popiţoae Moisei 264, 

i Popiţoae Pavăl 264. Petru Voda Rareş 88, 92, ; 
i Porcişeni 155. 

; Porhir Dumitru 2. 

Popşori 252. 

Porosehie 'frobhin 33. 

139, 141, 143, 147, 15, 
159, 160. - Pişeni „toe —“ aceasta scriem ipotronici 253, 268, 339, 34. 

i : Potropeşti 191. 
iPotnrac Gavril 106. 
!Praja 231. | . 

; Prăjescul Ioniţă vornie ţării 
de sus 310. 

i Prajescul Nicoară 22. , 
i Prăjescul Savin dv. ţării de 

: - jos, 278, pare de Neamţ 287, 
ipreţ „pământul câte un zlot 

70, „un bou drept 20 lei“ 
194, „am văndut drept 20 
lei bani gata şi 6 boi, 6 
vaci şi 20 matce stupi 37, 
„2 merţe grău câte 8 pa- 
rale 49, preţ, a văndut par- 
tea sa din Șurinnşti pre 
un cal 95, „2 falci vie pen- 
tra pâne drept 25 lei, e
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ează cu pivniţă drept 10 lei! 

4, 2% falci vie drept 10: 

lei şi 2 vaci de mijluc 20,! 

a dat un cal şi o lingură! 

de argint şi a răscumpărat ; 

22, am dat un cal şi zece : 

lei şi calul drept 30 Jei 23, : 

miau luat un cal şi aufu-! 
şi eu! git in țara uvgurească 

sa iau moşie ce oi găsi! 

23, 18 galbeni ung. fac 63! 

Ju 330, izvod de bucate: 

344, un salaş de ţigani pen-! 

tu 2 cai telegari 343, 20! 

ocâ cafea eminu sau dat 2! 

lei 15 parale, | oră cale! 

proastă'şi 30 dramuri sau dat: 

85 parale 342, moşie penlru ; 

un poloboc de miere 324, : 

an puloboc de miare pre-! 

tuit 10 galbeni 315, un cal 

pretuit 920 lei 3l5, pentiu - 

3 cai 2 vaci cu vitei 14 

stupi şi 20 ughi 292. o -: 

gancă drept 40 lei 319, ua: 

copil de ţgan drept 35 lei. 

312, a vmdut 2 ţigani drept! 

un cal pretul lui biciul. it! 

50 ţuleri curati 241. căte: 

un leu pămâotui 116. 

Preulescul Stan 83. 
Pribea 9E.. 
pribag „fiind eu pribag în țara 

leşuscă“ 2. i 

Pribeşii 97, 19 

Pricop 151. 
Pricopie 310, 312. 

Prigoreni 964, 292, 293 

primeni (a se) «sau primenit ; 

Stefan cu alta femer> 2. 

Probira 163. “ 

proca negutitorul. 30. 

Procelnici 4%, 50, 5. 
pron (biv, fost) 12. 

P;otasia 299, 

2 Be 

; Racoviţă Alex. 

i Racoviţă C. 365, 37 
; Racoviţa C. spatar 214. 

: Racoviţă M. Ceban C. Vodă 

i Racoviţa N. C. pos 

Prundul 362. 

Prut 276, 318. 

Purcariu 944. 

Purcel Nec. bulucbaşă 191. 

Purcel Ittodie 101, 115, 14%. 

Purcel Apostol 102. 

Purcel lttimie 133, 142. 

Purcel, legendă 981 nota. 

Porcel D. 278. 

: Purcel postelni: 304, 

Purcel Tudora 278. 

Purceloae 93. 

Purceloae Anisia 215. 

Purece celucer 18. 

Purece (valea —) 140. 

Putineştii 350. 

Putle Maria ţiganca 

Putna (staroste de 

198. 

Pule+-deni 375. 

364. 
— ), 150, 

BR. Cost b. v. spatar 201. 

Rachitoasa, (egumen de 

345. 
Racoviţă Aftanaşie ierodiacon 

201, (Andronachi) ermonah 

365, 31%. 
med. 20|. 

Racoviţa Andrei 126, 163. 

: Racoviţă Andronacbi 200. 

"i; Rarovilă Cehan 2 log. S0, 99, 

293, 297, vel log. 300, 301, 

306, 307, 308, 
312, 313, 

303, 305, 

309, 310, 31, 

31%, 
6, 

244, 36%. 316. 
telnie 200, 

203, 204, 366. 

: Racoviţă Dumitrașco post. 327 

: Racoviţa Dum. piv vel comis 

329, 

i Racoviţă Dum. hatean Su- 

surete și Izvoade VIII. (Acta Gh. Racoviţă, Vaslui) 26
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193, 337, 346, 352. 
Racoviţă M. Mih. biv pare. 

214. 
Racoviţă Nec. clucer 209, 217, 

219, 292. 
Racoviţă Nec. med. 199, (nota 

genealogică) 195, 355, 3%, 
368, 379. 

Racoviţă Nec. post. 205. 
Racoviţă Nec. b. 3 comis 193. 
Racoviţă Nec. hetman 99, 101, 

102, 103, 104, 105, 10, 
108, 109, 110, 112, 144, 
115, 316, 121, 226, 9%, 
228, 317. 357; log. 11, 101, 
124, 125, 149, 170, 15, 

cevei 9, 39, 169, 335, 336, 
337, 340. 

hacoviţă Dum. vel vornie 362. 
tacoviţă D. clucer, 377. 
Racoviţă Dum. Dumitraşco b. 

v. med, 352. 
Racoviţă 'D. Dumitru 2 log. 

348. 
hacoviţă D. clucer de arie 

346. 
Racoviță Dum. 2 post. 151. 
hacoviţa Gh. 202, 209. 
Racoviţă Gh. agă 221, 223, 

nola. 
Racoviţă Gh. post. 369. 
Racoviţă Gh. spatar 374. 
Racoviţă N. Gheorghe 200, 180, 182, 187, 190, 1%, 203, 365, 368. 228, 819, 322, 327. 
Racoviţă Ionică 209. Racoviţă Nec. Nec. clucer Racoviţă Ion serdar 376, ; 200 | Racoviţă Ion vei comis 221, : Racoviţă Radu camaraş de 319. | ocnă 337, 338, 339, 341. Racoviţă Ion pal. 139, 174, ! Racovita Radu b. v. jiunicer 153, 187, 190, 220, 224, 343, 345. 

    

    
   

  

230, 307. + Racoviţă Kadul 2 pah. 347. 
Racoviţă lon vel spatar 214,; Racoviţa Radu hatman, nolă 

320. ! genealogică 312, 333, 35. Racoviţă Ion vornic de tara , Racoviţă Radul voroic 349. de sus 37, 181, 929, 322, '' Racoviţă Radul b. v. log. 336, 323, 825, 326, 328, 334.] _ 360, 361, 364 Racoviță D. lon spatar 344, ! Racoviţă M. Ş efan Vodă 214, 345, 346, 348. 362. . Racoviță N. M. post. 203, | Racoviţă Catinca 208, 342. 204. Racoviţa Elena clucereasa fala Racoviţă NM. Ssulger 371. | _ lui C. Rezi vel dvor. 315. Racoviţă Mih. post. 367, 369, | Racoviţoae Elenco pâhărai- 372. ceasa 378. Racoviţă Mihalache comis 132, | Racoviţa Elenco postelniceasa 135, 138, 139, 140 141, 203. 
143, 147. 208, 230. Racoviţoae ilinca jitniceroae Racoviţă M. spatar 152, 154, 194. 
156, 158, 159, 164, 165, | Racoaviţoae. Ilinca pabh. ră- 167, 168, 169, 180, 181. posata 375. 

Racoviţă Mihai Vodă 10, 18,| Racovilă D. Ilinca bătniănea- 
32, 39, 71, 72, 13, 189, sa 347.
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“Racoviţoae Maria sulgeroae ! 

31%. | 

Racoviţoae Maria logofeteasa 

103, 105, 140, 143, 148. 
Racoviţa Nastasia 341, 315. 

Racoviţă Nastasiica visterni- 

ceasa 369. 
Racoviţă Safta vorniceasa 209 | 

215 '222, 308, 329, 393, 
395, 326, 334. 

'Racoviţoae Smaranda med. | 
199, 200, 202, 216, 312 319. 

'Racoviţă Taânică 208. 

Racoviţa Cehan “'ofana 313. 

'Racoviteş'i, nota genealogică 

331, pomelnie  Racovitesc 

233. 

Radăuţi (episcop de —) 40, 

    

Rădueşti 52, 232. 
Radul Vodă 256, 957, 25, 

967, 216. 
'Radal gramaticul SS. 

Radul 2 pah. 5, 10, 12, 86, 

— postelnic 140. | 

:Răea 951. | 

Ralet D. vornic 215. 

 “Ramandi Alex. vel nşiar 120, | 

— vel post. 15%, 319. 

Raşca, mânăstire 60, 61. 

Răşcani 286. | 

Răspopi 286. | 

Rajgău V. 293. | 

“Razul C. vornit 197, 316. | 

Rediul 204. 
Repede Mihalache 2. | 

Rista Chiriac 150. | 

“Robul Stefan 19]. | 

Rochiţă 296. | 

“Rohotescul Hilie 168. | 

Rohotescul Tudora 130, 16$.!| 

Rohotescul Anisia 130, 16$. | 
'Rohotescul Gheorghe 130. 

Rohotescul Tanasa 130, 153, | 
“Rojnită V. vornic de poală] 

51, 166. ! 

Roman (tărg) 52: ținutul— 17; 

ispravoie de —-315. 

Romăneşti, sat 3, 198. 

Ropceanu V. 2l. 

Roset Alex. hatman 79. 

Roset C. log. 368, 369,—spa- 

tar 318. 

Rosă Lascarachi vorn. 192. 

Rosst Nicolae vel post. 3%, 

vornic 215; logofat 19%, 

315. 
Roset Petrachi post 79. 

Roset Râăducanul hatman 

Roset Stef. vist. 195. 

19. 

Rosohovatie star. 31$. 

| Roşea Dumitrașco vornic de 

poartă 121, 310. 

Roşea parc. Hotin 998. 

Roşca Sava stolnic 250. 

Roşeani 198. 
Rotundoae lriua 115. 

Roznov 198. 
Rudeanu! Barbul 352. 

Rudeanu Mb. post. 393. 

Rugină Pavăl b. v..jitn. 335. 

Rugină vornic de gloată 310. 

Ruja lvaşco sulger 180. 

ruj cea mare 19. 

ruja cea mică |. 

Roset Anton Vodă ISt, 320, 

324, 325. 

Ruset Anton Alesandru bei 

zadea 181, 320. 

Ruset Anton Aniţa 151, 320. 

Ruset Lordache vist. 79, 151, 

194%, 155. 156, 157, 159, 

160, 161, 164, 165, 166, 

167, 169, 177, 179, 1S7, 

189, 190; vel vornic 10,73. 

uset Manolachi,vel vornic 5%. 

uset Safta visternireasa 156, 

157, 139, 160, 164, 165, 

167, 1717, 119, 187, 180, 

190. ” 

Ruset Stefan vel 

R 
R 

stolnie 17.
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Rusvi 99, 107, 105, 110, 163,: 
; Savin vel sulger 319. 
; Savin biv spatar 180. 

: Savin: vel ban 4. 
: Savin uriear 64, 68, 33. 
 Seanteae 95, 98, 101, 10% 

228, 250. 
Ruzul lonaşho vel log. 102, 

225, 304, 806, 207. 
Rusul Lica 99. 
Rusul Toader 99. 
Rusul Simion 99. 
Rusul Mieria 99. 
Rusul Uiâta 99. 
Rusul Toderaşco 2 post. 
Rusul Vasile b. log. 229. 
Ruşinţii 198, 
Ruxanda 17. 

Saca (apa —) 38, 198. 
Sacul 131, 179. 
Safr Vasile 11. 
Safta 144, 
salcie „a întrat în —“ 3842, 
Sâmion 99. 
Sămion lon 134. . 
Samson 315. 

Samsoneasă Maria 134, 135, 
137, 139, 144, 148, 149, 
152,153; i— 133; îi— 153. 

Sandul 18. 

Săputeanul. Andrei vornie de ! 
gloată 320, 125 (poarta) 127. | 

i : Silişteanul Varvara 286. 
i Sulişteni (sat şi schil) 13, 25 

Sâpoteni 198, 227. 
Sărata 198, 

361. 

Sărbi ct Covurlui 54. 
Sarghie țigan 367. 
Sărghie vornic 75. 
Săriian 198. 

„Sal domnese 275. 
Sava 158. 
Sava diac-290. 
Sava (site —) din laşi 74. 
Sava vornic 17. . 
Sava Episc. de Huşi 12, 
Sava Mitropolit 60, 61. 
Savastiu C. vameş 150. 
Savin 155, 
Savin cel bătrân 33. 

236, 243, 295 

Savin jilnicer 127. 

131, 153, 155, 168, 28; 
vornic de — 134, 136. 

: Secăntee (om) 76. j 
„i Scarlat Dabijea vel clucer 32: 

: Suhida Floarea 123. 
; Sehida Apostol 123. 
+ Sch'da Marin 123. 
: Skidon (Spiridon) Gh. 12%. 
: Scridon 228. 
: Scorpan Ion şei 192. 
: Seriptu Grigoraş 76. j 
: Scutul ture din Vaslui 3%, 

: Seipoteni 197. 
"Serafim egumen 30, 61, 22% 
Serghie 318. 

„sfori (a) 379. 
: Siliman lureul 338. 
Silion Andrei 50. 

„Siliou Stefan b. v. clucer 45, 

49, 50, 160; med. 335; bi 
vornic 44. | 

Silișleanul Anesia 296. 

289, 29. 
"i Sima 55. 

: Sima Marin 56. 
! Simeon 131, 29%6.. 
: Simeon ierei 51. 

: Simila (apa) 39. 
: Simileştii 36. 
; Sintilie, biserică 40. 
: Siceceni 29. 
 Siretiul cel bâtrin 17, 41. 
: Sirghie 30. 
: Stipoteşti 196. 
: slobuzie „a făcut —* 230. 

i Sorola 205, (prisacar la —) 
182, 18%, stari'a de — 184:
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“Sotronia 48, 51, 999. 
“Sotronie Ion 356. 
Sofronie stareţ 22". 
“Sobhiiea 140. 
Soholeţ 158. 

“S huleț popă 264. 
Solesti 115, 285. 
“Solomon log. &l. 
Solomon şetrar 28. 
Sora 236. 
Sorăci D. 250. 
Sorbizamă 313. 
Soroca ținut 197. 
"Smaranda. 208. 
Spandoni post. 150. 
“Spiridon Florea 149. 
stălpi „„& stălpi cumpăraţi“ 

16, 318. 
“Stamate 289. 
Stamate Iacob, Mitropolit Mol- 

dovei 4 (nolâ). . 
Stamboliu Neculai 205. 
S'amatie vel post. 113, 114,: 

120. | 
Stamate Stefan biv vatag 61. 

Stan 89. 
Stanca 277, 316; „îi Stancei“ ! 

317. 
*Stancioae Dumitraşco „ai — 

130. 
Stanciul pare. 92, 357. 

“Slaneşti 6. 23, 256. 
Stăngari 250. 
Stăngăcioae Maria 250. 

Stanileşti 13, 195, 276, 986. 
-Stăreea C. pare. Holin 287. 

Starcea Vasile vornic 40. 

Statie calaraş 9233. 

Statie vel clucer 190. 

Stavăr 17. 

Stefan 140, 

Stefan Gh. 
306, 307. 

Stefan Gh. 
305. 

u 

193, 
Voda 54, 224, 303, 

Fiisafta doamua 

Stefan 

; Stefan 

: Stefan 
: Stefan 
"Stefan 
; Stefan 
: Stefan 
; Stefan 
: Stefan 
: Stefan 
: Stefan 
: Stefan 
i Stefana preuteasă 16. 
: Stefănuchi 205. 
i Stefăneşti (pare. de —) 51, 58. 

i Stetul popă 162. 
i Stemnie 52, 931, 325. 

i Steţeo Ursul”19. 
: Stețeo Vodă SS. 
i Stoeneşti 286. 

Vodă bătrânul 91, 236, 
911. 
Dumitrașco log. 

243, 
267, 

269. 
vel armas 161, 930. 
ciucer 135, î60. 
v. comis 154. 
postelnie 133, 161. 163. 
şatrar 365. 
spatar 141. 
b. v. sulger 156. 
ermonah 226. 
lacătuş 202. 
biv căpitan 317. 

Stoian 109, 105. 
; Strahoeşti 256. 
: străngere (1—) 9. 
; Strati H»gi soltuz de Tecuciu 

301. 
; Stratina 10. 
: Stratul 5i, 
: Stratul pah. 290. 
; Stratul Grozava păh. 290. 
: Stratul uricar 316, 
: Stratulat 128, 132, 135, 

10, 149, 956. 

133, 
139, 141,143, 147, 159. 

i Steatalat diac 114. 
; Stratulat postelnic 230. 
: Stratulat biv vorni: de Seăn- 

teia 134, 137, 139. 
: Stratuţe 200, 

: Stravici Bratul 8%. | 

: Străzescul Gh. vornie 156, 158. 

Streşineşti 195. 
: Striza 236, 
Stroi Gh. vornic glotnii 164, 

167.
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Stroici spatar 16. 
Stroici louaşeo 256. 
Stroici Lupul log. 

247, 256. 
Stroici Simion vist. 
stupi, dări 199. 
Sturza A. spatar 215. 
Sturza Alex. vist. 79. 
Sturza C. vornie. 79. 
Sturza Chiriac ceaşnic 3819. 
Sturza Chiriac b. v. spatar 71. 
Sturza D. spatar 374. 
Sturza D. vornic 215. 
Sturza D. log. 75, 318. 
Sturza Grig. logofat 19. 
Stu:za Ion vel pab. 39. 
Sturza Mh. b. v. clucer 347, 

cumnat su Radul Racoviţă ! 
vel pabh. 

Sturza Ilie stolnie 227. 
Sturza Ilie vist. 120. 
Sturza llie vel voinic țării de : 

jos 319, 
Sturza Sandu! vel ban 337. 
Sturza Toderaşco hatm. 71,79. 
Sturza vist. 215. 
Sturzoaea lui Chiriac Sturza 

spatar 72. 
Suceavă 89, 245; tărgoveţii 

de — 340; portar de — 
92; tinut 40. 

Sudislovo 8!8. 
sudui (a —) 18. 
Sulger C. 80, 

„Suseni 38, 
Suveică V. 198. 
Svredeiaş Giurgea 115. 
Şacovăţ 14, 45. 
Șaidir uricar 293. 
Șandru portar Sucevei 84, 92: 
Sarpe Toader 92, 109, 
Şătrăreni 6, 17, 21. 
Şchee 133. 
Șcheişoara 195. 
Sehiopul lon 198. 

238, 945..: 

  

i taleri 94, 228; 352; 
. gint 256, 260. 

i Tamaş stolnic 54, 

: Seramăt Ionașco 97: 
| : Şerban popâ 36. 

233, 9245,: 
; Serbăscul (11. 
Şâiban vornic 340. 

Şerbes ti 191. 
: Şerhoteşti 15. 83, 107, 108, 
i 110, 115, 121, 19, 21, 

361. 
: Şerbul Scarlat comis 13. 

: Sereani 197. 
' Sindila 187. 
: Sindilă lon 193. 
: Şolda 19$. 
i Şoldan D. vornic țarii de sus 

278. 
' soltuz 268, 
i Sopărleni 250, 
Şorogari (vii la —) 199, 

i Sotropa C. 11, 35. 
: Ştibaţ Vlasie 929. | 
; Ştirbeşti (Biileşti) 316. 
Ştiubreni 253. 
Surineseul Damian 163. 
Surineşti 83, 84, 93, 94, 9% 

9%, 97, 98, 99, 101, 102, 

103, 104, 100, 10, 107, 
108, 109, 110, Lit 109, 
115, 116, 118, 121, 1%, 

123, 194, 126, 127, 195, 

129, 130, 131, .132, 134, 
135. 136, 137, 138, 139, 

140, 141, 143 14, 145, 

146, 147, 148 149, 154, 

152, 193, 134, 15, 156, 

157, 160, 162, 164, 16, 

166, 167, 168, 170, rola. 

178, 179, 193, 19%, 90$,. 

| 222, 938. 

'"Taban Alex. 335; 

: Tăbârţoae 199. 
: Tăcmâneşii 292. 

—de ar-
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Tanasă 7. 
Tanasă brat Tobilat 13, 
Tanasă parcalab î8. . 
Tanasă preul ot Preapadoam- 

pa din laşi 19. 
Tânjală M. 192. 
Tărăceni 75. 
Târgu Frumos (parcalab de 

— ) 19, 52, 58. 
Tărziul C. 166. 
Tărziul Stratulat 166. 
Tătărani 30, 356. 
Tâtăranul Andreica popă 107. 
Tâtăranul lon 107. 
Tataranul Tudosă popă 103, 

105, 107, 108, 1:0, 11, 
112, 115, 154, 301. 

Tataraşanul Vasile 103. 
Tatăraşi 268. 
'Tatari pradă 23; „iar uricile 

şi zapisele miau perit de 
groaza de T-tari şi de Leşi 
şi de talhari“ 7; „apoi sau 
prilejit răscoala în tară de 
au venit Tatari, şi pe urmă 
au venit Leşii de iau pră- 
dat toate şi lau lasat nu- 
mai cu scilelul l6. 

Tăutul log. 92. 
Tenciul 97, 99, 104, 162, 163. 
Tenciul Istratie 104. 
Tenciul Dumitraşeo 104, 
Tenciul Stefan 104. 
Tenciul Doroltea 104. 
Tenciul Iiltimie 104. 
Teanciul Parasea 104. 
Teanciul Const. 104, 114,135, 

444. 
Tecuci 229, parcalab de — 

317, şoltuz de — 317, cu 
12 părgari. ispravnice de — 
369; — ținul 197, 317, 876, 

telter 309. 
Teguleşti 350. 
Teizori 99, 104, 109, 111, 116. 

07 — 

Teleajina (gura —) 73. - 
Terechilă Nec. 151, 152, 176. 
Terehnic 88. 
Yeriachioglu C. pab. 219. 
teslim „să facă —“ 369, 
ti (iarăşi) 19. 
Diwirleni 13. 
Timuş ceavş 205. 
Tincă Andrei 337. 
Tirioueasa loviță 123, 
Tirlie Toader 315. | 
Tiron 145, 183, 259, 394. 
Tiron D. ţisar 304%. 
Tiron Nec. vornic de poartă 

356, 358. 
Tironeasa Chirilă 118, 193. 
Titeşti 337. 
Titiana 322. 
Toader 137. 

: Toader armaş 150. 
: Toader călvgă: 92. 
: Toader crăşmar 216. 
i-Poader diacon 13. 
: Toader Gavnl 105. 
;: Toader lonaşeo 267. 
: Toader pare. Roman 238, 245. 
Toader preul 38, 131. 
Toader Tudora 295. 
Toader uricar 57, 96. 
Toader vist. 197. 
Tocilone Todosca 189. 
Toderaşco vel spat 113, 114. 
Toderaşeo vel vornic ţării de 

jos 287, 314. | 
: Toderaşco vel log. 293, 2%, 
; 999. 
Todosiica ţigancă 236, 261. 
Todică Toader 95, 100, 142, 

144, 
Todică 93, 9%, 97, 99, 1i5, 

163, 
Todică Mirăuţă 94, 96, 10, 

105, 106, 108, 109, îl, 
112, 121. 

- Todică Ma'ia 100, 197. 
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Todieă Aniţa 109. 
Vodică Prohira 100. 
Todică Ion 100. 
Todirac 22. 
'Lodireşti 83. 
Todiţă 131. 
Tofan 13, 115, 964, 329. 
Tofan popă 126, 

139, 141, 230. 
Tofan potropop 361. 
Tofana călugăriță 36. 
Tohalinel 198. 
Tobilat 13. 
Toma 292, 353. 
Toma diac 92. 
Tomceştii 376. 
Tomina 310, 312. 
Tomita Creţui 923. 
Tomiţa Serafim monah 2, 6,: 

Ș, 21, 26, 27. 
Tomiţa Vasile 6, 
Tomita lua 6. 

Tomiţa Gligoraş post. 16,1 17, ; 
20. 

Tomiţa Pănteleiu 21. 
Tomiţa T. vornie 

doamna 6, 64, 338. 
Tomşa 93, 134. 135, 138. 
Tomşa Stefan Vodă 80, 249, : 

216. 
Torceşti 317. 
Totoescul Nec. 7. 
Trelea 17. 
Trele Mihalache 19. 
Teencă Gh. 44. 
Tresliana (hotarnica —) 38. 
triclet şi proclet 28. 
Trifan 70. 
Trifan popă 250. 
Troeneşti 198. 
Trofana 14, 43. 
Trohin preut 44, 51. 
Tudor popă 317 r 
Tudoran Gh. elucer 379. 
Tudori biv parc. 285. 

despre 

132, 138, 

: Pamboi V. 
: Tampul Nistor 347. 

i tara muntenească 142. 
;Parău loan 12. 
; Farigrad 181, 276. 

Tirțag T. 
“libe Dumitraşeo 146, 114. 

  

: Tudori Stavru 374. 
: Tudoriţă de Galata îl. 
: Tudosă Safta 154. 
* Tudosă V. 14. 
: Tudosca 154, 162. 
: Tudosia 316. 
: Tufeş Gligore 228. 

: Tulea 9]. 
: Punsul 310, 312. 
: Turbâăteşti 62, 
i Turce ști 198. 
: Tulova (ţinut --) 9%, 

64, 69. 

191, 
237, 244, 316. 

198. 

'ffiban 83. 
ijieşa 98, 162. 
“'ifârdan şoltuz 31. 
“Titul 32. 
: Tiganaş Gligore îl]. 
iFiganeşti 295, 310, 312, 317. 
:4:gani domneşti 224, 325. 
:Tipileşii 31. 

iLirea lonaşco 115, şetrar 143, 
167, jituicer 125. 

146, 174. 
161, 

:Țirțag Vasile 146, 174. 
Firtag Ion (74. 
Țirţasa 187. 
Pirul Vasile 229. 
Tugulea T. 131. 
Tutco Petre 315. 

155. 

u (prep.)=la, 1, 3. 
ucil „vel logo at — 16. 

Ucraina 128. 
Udvea 97. | | 
ugbi 310, 312; —ae avi 

264. 
Umbrăreşti vornic de — 229. 
Ungurul Mihai 2V.
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Urăta 140, 198, 281. 

Ureche C. 201. 

Ureche Nec. ţigan 201. 

Ureache .V. ligan 198, 200. 

Urerha Nistor vel vornic ţârii : 

de jos 237, 2%, 987. 

ureadnic 250. * 

Urlaţi 13. 

Ursachi Domitraşeo 180. 

Ursachi sulger 160. 

IJreche Gh. spatar 

AJrsachi -vel vist. 

190, 318, 319. 

Ursăchioae stolniceasă 343, 

Ursul 129, lo. 

Ursul C. 30%. | 
Uesul loniţă 11, 35. i 

Ursul pare. 51, 58. 

Ursul vornic poartă 195,310. : 

XJesul Vasile 15%. 

'Uspenia Maicei precista din ; 

laşi (Banul) 18. i 

981. 
113, 11% 

VUca Toader 293. 

xacari de Tutova şi 

ui, 7. 

vacărit sub C. Duca Vodă,65, 

nota 66. 

Vaăcoleşti 60, 6l, 68. 

_vadea — pl. vadeie (soroc, 

zi) 311. 

Valahia 362. 

Vâlcea 88. 

de Cohur- i 

39, 65. 

- Varlan vornic în Deleni 1]. 

Varlaneasă logofeteasa 40. 

Vărlugă Grigorie 130. 

Varnara 99, 110, 415. 

Vârtan 52. 

Vartieâuţii 198. 

Vartişcoi 36%. 

Vasălina 316. 

: Vasile pare. de Neamţ 

; vejă (căruţă, colibă) 

; Velicico Costin post. | 

i Velie, apa 285. 

i Veaideș 105, 151, 179. 

i Verdeş Nicoară 192. 

i Verd şeștii 196, 
i Verigă Gh. 197. 

i Vicol eăpitan îl. 

, ; Vicol Vasile 1. 

Aasco 9]. 
i 

Vâscănoae lovana 317. i 

: Văsian 950. 

: Vasile 97, 145, 149. 

: Vasile popă 30, 101, 102, 159, 

165, 992. 311. 

Vasile jienicer 199, 141, 143, 

141. 
a 

935, 

245. 

: Vasile şatrai 953. 

: Vasile vel votat: țării de sus 

190. 

Vasile b. v. log: 319. 

' Vasile Gligoraş urica 

i Vasile diac 20. 

i Vasile comis 1 

r 339, 

32, 230. 

Vacile căpitan 800, 305. 

Vasilioae 115. 

i Vasluiu, pârâu $3, 956, 260, 

263. 

: Vaslui (târg) 129, 959, 26, 

259, 306; ținut — 1, 14%, 

45, 13, 12, 136, 138, 143, 

181, 190; soltuz de — 925%, 

caitan de —- 29î: parca- 

labi de — 137, 139, 14i, 

: Vasiran QC. 198. 

i vataji ţigăneşti 305. 

: vataman 300. 

| ; Vatămanui Vasile 236. 

a! 
: Veatreş dvornie de poartă 221 

: vecini 151, 

i vecioâtate „il trage la —*“ 336. 

Varlaam episcop de Huşi 5,: 

o 
ae vatav de vieri 

182, (nota) 184. 

Veisa C. 3it. 
323, 
2, 

Vicoleni 16. o 

Viermănosul Gavril tignn 197.
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Vileoviceşti 231. 
Vilneşti 985. 
vânzare, „am întrebat 
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133, 138, 139, 141, 41 
230 

pe toți | Zaharia Mihalachi 195, răzeşii mei“ 12, întorsătură | Zaharia vatav 155, 139. 142. 
Vişan 139. 
Vlădineşti 76. 
Viadnic 34. 
Viaicani 301. 

"Vlaicul pan 92, 
Vlasie 55. | 
Vlasie vornic 229. 
vleat (anvl) 4. 
Voico log. 253, 260, 263. 
Vuinescul 215. 
Voinescu A. serdar 208. 
Voineşti 60, 61. 
Voloseni 276. 
Vonica 300, 303. 
vorvic despre doimna 338. 
Vrahie 293, 
Vrahie aprod 93. 
Vrabie Apostol 52, 233; gărla 

lui — 80, 
Vrăbieşti 198. 
Vuiutul (poiană) 319. 
Vultureştii 216. 

Zabuliceni 33. 
Zaeţ Nică 197. 
/aiţa Vas. 200. 
Zaharie 133. 
Zaharia curtean de camară,! 

Izălog „au pus 2 urice zălog* 
16 

za; Luca 259. 
| Zâmeşeşti 157, 158. 

i Zăpodeni 74. 
Il Zatia 161. 

| Zâtreanul Stefan diac de di- 
van 365. 

Zberea 95, 236. 
Zbiera pan 92, 
uter C. logofăt 40. 

  

Zbiare Zătitu 34. 
zeace „a luare de a zecea“, 

| 9, 18, 42. 
| zestre 68, 216, 375. 
|zet (ginere) 13. 
|zi „la zi noi da bani la zit 

18. 
Zlătăreşti 97, 105, 107, 108, 110, 1192, 115, 154, 163, 

; 300, 801, 
Zlodica. mănăstire 20. 

i 7loţi (galbeni) 94, 155. 
! Zosea 7. 

| Zota biv bulubaş 150. 
IZota căpitan 150. 
! Zubricăuţi. SS. 

! Zubriceni 91. 
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5908 Pebr. 11 (1400) Suceava. Alexandru Vodă întăreşte 

lui Dan vameşul stăpânirea a 6 sate întrun hotar: Şurineştii, 

Mânjeştii, “Podireştii, Şerboteşştii, Leţcanii şi jacobeştii. Se dau 

hotarele acestor 6 sate . a. - 

6937 April 17 (1429) Suceava. Alexandru Vodă milueşte 

pe Radul gramatic domnesc cu-2 sate ce sint pe Terebnic. Zu- 

bricăuţii și ivăncăuţii, pentru slujbele ce a făcut domniei . 

3987 Mui 24 (149) Suceava. Slefan Vodă întăreşte lui 

Tlaneu cumpărătura ce ă făcut cu 2C0 zloți tătărăşti în satul 

/ubriceani şi Ivăncăuţii pe Ciuhur de la Jivertu Roman şi cei ai lui 

7106 April 10 (198) Suceava. Eremia Moghilă Vodă dă 

și întăreşte lui Ceban şi rudelor sale stăpânirea pe sătele Co- 

măneşti pe Lăpuşnita, Striza la Onceoae, DBosănceni la Sarata 

şi” seliştele din gura Cogălnieului, şi Slobozia lui Gureş, uricile 

vechi fiind putrezite în pământ . . . 

7106 April 15 (1598) Suceavu. Eremia Movilă dă şi în- 

tăreşte lvi Cehan vatah şi fratilor săi stăpânirea în satele Bo- 

sănceni din Chigheci şi Jlorjeşti din ţinutul Lăpuşnei, după di- 

resele vechi ale strămoşilor lor . . . 

1109 Mart 8 (1601) laşi. Eremia Movilă Vodă întăreşte lui 

lonaşeo Cehan diac cumpărătura ce & făcut de la lonaşco biv 

stolnie a unui ţigan pentru un cal preteluit cu 60 taleri. . 

1120 Iulie 19 (1612) laşi. Stefan Tomşa Vodă întăreşte 

lni lonaşeo Cehan vornie de gloată cumpărăturile sale din Ne- 

micani de la T. Hudici pitar, din Sopărleni şi din Dolheşti, după 

zapisele ce a prezentat; cum şi un ţigan rob pe Poader; pe 

preţ de 142 lei şi un cal a 50 lei . . . 

7121 Mart 4 (1651) Popşori. Zapis de mărturie de la Șol- 

tuzul şi cei 12 părgari din Vaslui pentru cumpărătura ce & îă- 

cut Voico vel logoiăt cu 150 taleri argint în Fauri şi Grumă- 

zesti de la Simion Crasneş 
. . - 

1126 Gheaar 30 (1648) Iaşi. Radul Voevod întăreşte lui 

Petre Cehan vătah campărăturile ce a făcut în satele Strahoeştil, 

Răii si Mărăticii pe apa Vasluiului mai în sus de. iărgul Vaslu- 

iului de la lonaşeo Lupul Stroici, de. la nepoţii lui Gheorghe 

logotătul şi de la Busea şi Loghin + . , . 

1127 lulie 27 (1619) laşi Gaspar Vodă întăreşte lui Apostol 

Cehan cumpărătura ce a făcut cu 140 taleri de argint şi un cal 

bun în_satul Fauri şi Grumăzeşti de la Vaslui, de la V. Bogza 

129 Mart 15 (1621) laşi. Alexandru lliaş Vodă întăreşte 

lui Petru Cehan şi fiului săn Apostol Cehan Grumăzeştii şi Fauri 

st 
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Pag. 
de la Vaslui de la urmașii lui Cracneş visternicul, cum şi două Pătrimi din Prigoreni . . . . 7132 April 6 (1624). Toader Șarpe vinde lui Todică a pa- tra parte dintr'un bătrân dia partea  Crăeştilor, din Şuri- nești cn 12 taleri . , . , 7132 ?April 6 (1621) Mircești. Zapis de vânzare prin care “Costantin al Magdalinei şi Boţea al Pribei vând lui Todică și . ficiorului său Mirăuță cu 12 zloți şi o vacă cuviţela zece zloți, a treia parte din partea Duteeştilor, partea din jos din Şurineşti €152 April 13 (1624) Iaşi. Radul Voaă întăreşte lui lo- naşco (cehan biv dvornic pe al său tigan “Toader cu femeia lui Todosia, cumpăraţi sub Eremia, Vodă de la Ionașco biv stolnic cu 50 lei . . . Ie 7153 Mart 24 (1625) Vaslui, Zăpis de mărturie cum C. Celan fiul lui Petre Cehan a cumpărat cu 15 zloți şi 2 potro- nici partea lui Ionaşeo din Dumbrăveni la Vaslui . 7155 Mart 30 (1630) laşi. Alexandru Vodă fiul Radului Vodă întăreşte lui Ionaşco Cehan pitar un salaş de ţigani—Ma.- covei cu femeia lui şi copii—dat de Miron Vodă în prețul unui cal prețeluit 100 ughi . . . 7141 Febr. 2 (1633) aşi. ' Alexandru Ilias Vodă întăreşte 'lui Tonaşeco Cehan spatar un salaş de țigani-— Macovei cu femeia: şi copii lui—dăruit lui de Miron Barnovsehie Vodă î145 Mart 10 (1638) lași. Vasile Vodă dă şi întăreşte lui - lonuşco Cehan biv vel vornie şi lui Duca biv comis satele No- vaci de la Fălciu ; iar lui Ionaşeo Cehan îi maj întăreşte seliş- tea Stănileştilor, Volosenii, Măieanii şi Erbicenii cu bălțile de peşte: Căuşul, Alba, Neagra, Paplea, Cerbicana, (Gărla Stălpu- lui, Lungul; a două zecea parte din Dolheşti pe Crasna; Codă- eştii de la Vaslui; şi un sălaş de tigani (Macovei) - 1149 April 21 (1641) lași. Vasile Vodă întăreşte lui Ra- “coviţă Cehan și 2-a logofăt şi soţiei sale Tofanei satele: Bala- sineşt Hotin), Soleşti, Moiceşti, Vilneşti, Fereşii, Făstăci (Va- sluiu), Stănilești, Crăstinici, Stoeneşti, Bărboșii, Seliştenii, Răi- cenii, Răspopii (Fălciu). Pegonești (Lăpuşna), Storeștii, Rendre- nii (Hărlău): în tota! 16 sate , Da Ă - 1149 August, 24 (1641) Iaşi. Vasile Vodă dă dreptate lui Andronie să întoarcă luă Todică un cal şi Să-și ia partea sa din Surineşti ce i-o văndnse fără ştirea fratelui său Costantin, pe când el lipsia în țara Muntenească. . : - 7151 April 23 (1643) Iaşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Apostol Cehan cumpărăturile ce a făcut cu 29 ughi, 3 câi, 2 vaci şi 14 stupi de la V. Polişor şi de la Loghina în satele _Mărăţei, Poeneșşti, Grumăzești, Fauri, Prigoreeni, Tăcmăneşti, :Pâtreşti şi Băileşti A : i - îl54 April 12 (1646) Iași. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui Racoviţă Cehan al 2le logofăt cumpărăturile sale ce a făcut cu 113 ughi în satele Prigoreeni şi Țigăneşti de la Vaslui, Păr- țeşti şi Silişteni de la Fălciu . , . 7156 fără lună (1648) Iaşi. Scrisoarea de mărturie a lui Pătrașeo vameşul pentru datoria. ce a rămas Pavă] căpitan de curteni din darea curtenească, şi cum Cehan logofătul plătindu-l i-a luat satele Botenii şi Dolheştii . . . 1156 April 27 (1648) Iaşi. Vasile Vodă întăreşte lui Ra- 
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coviţă Cehan logofăt al 2-lea stăpânire asupra satelor Botneni 

si Dolheşti, zălogite ui de Pavăl căpitan. pe care ba plătit de 

o dare curtenească cu 36 ughi . | . . 

1156 tuli 9 (1618) Iaşi. Vasile Vodă scrie carte la Udrea 

si Vasile pentru pâra dintre Todică cu Tenciul şi Andronic să 

cerceteze cum stă lucrul cu purtea din Surinești ce zice Todică 

să ia dat'o Bărsan Boziian din partea, Dolhei ; asemenea pentru 

nişte pietre de hotar de sînt puse pe direptul ; cum şi partea 

ce lonaşeo Serămăt a fost dat'o lui Mierăuţ Todică. o. 

7156 luli 17 laşi. Vasile Vodă serie carte lui V. Giurgea 

că Andronic în urma pârei cea pornit contra lui Mirăaţ a lui 

“podică, are dreptul de a-şi lua de a zecea din arăturile făcute 

pe bătrânul său din Surineşti . . . 

1139 Noem. 10 (1650) Iaşi. Zapis de vînzare prin care 

Antemia preuteasa popei Crăste vinde logofătului Racoviţă cu 

2) lei partea sa din Cojocari, bătrănul Dragan . 

159 Noem. 10 (1650) laşi. Zapis de vinzare prin care 

Mărica Cojoc din Cojocari vinde logofătului Racoviţă cu 20 lei 

părţile sale: din Cojoeari, bătrânul Vonicei . . 

1159 August 16 (1651) lași. Zapis de danie prin care Jon 

si Lupea dăruese armaşului Gligorie partea lor din Surineşti, ap 

"ătrîn în al şeselea pământ, partea Ţicşei , . 

1164 April 1 (1656) laşi. Gh. Stefan Vodă întăreşte iogo- 

fătului mare Răcoviţă Cehan stăpănire pe ţiganul Macovei, 

dăruit de Miron Barnovschi unchiului său Ionaşeo Cehan logofătul 

ținsemnări posterioare) . , . , 

116+ Mai 13 (1656) Iaşi. Iisaita, doamna lui Gh. Stefan 

vodă serie la juzi ţigăneşti să lese 'în pace pe Petrică a lui 

Macovei, tigan Racovitese, de lă Ionaşco Cehan - . 

7164 Mai 26 (1656) laşi. Uh, Stefan Vodă întăreşte logo- 

satului mare Racoviţă Cehan stăpânire în cumpărăturile sale din 

Cojocari de la Vaslui, din Duşeşti părțile de pe unchiul său 

lonaşeco Cehan vornic şi din Borceşii lângă Pogănești, dăruite 

de Maria Gramadă - 

7164 Iunie 10 (1565) Iaşi. Gheorghe Stefan Vodă întăreşte 

ini Racoviţă Cehan b. v. log. satul Păşeanii pe Cutitna la Va- 

slui, ea despăgubire de pierderile ce i-au adus ca zestre gine- 

rele său Alexandru păharnicul, după moartea fetei sale .. 

1165 Sept. 20 (1656) laşi. Gh. Stefan Vodă întăreşte lui 

Racoviţă Cehan biv vel log. stăpânire asupri ţiganului C..Ur- 

sul, cumpărat cu 35 galbeni . . . 

7163 lulie 28 (1657) laşi. Gh. Stefan Vodă scrie carte la, 

joanăş şi Vasilie Leţea să cerceteze pricina dintre itacoviţă:Ce- 

han log. si răzeşii din Dobroslăveşti, Vaslui . o. 

7166 April 26 (1658) Iaşi. Gh. Ghica Vodă întăreşte lui 

aăcoviţă Cehan vel logofăt stăpânire asupra unor vii: din dric 

de la, Huşi foaste a ginerului său Alex. paharnicul, ce a tinut 

pe Safta Racoviţoae . . . o. 

1166 Mai 26 41658) laşi. Gh. Ghica Vodă serie la juzii și 

vătaşii ţigăneşti să lese în pace pe feciorii Ursului, ţiganul lui. 

Răcovită vehan vel logofăt . . PE 
1168 April 3-(16£0) Iaşi. Stefan Vodă Lupul dă şi milu- 

este pe Racoviţă Cehan vel logofăt cu un salaș de ţigani, unu-- 

me Vasile Moţoe . ” 
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1169 Febr. 26 (1661) Iaşi. Cartea de mărturie a marilor 
“boeri prin care arată că Racoviţă Cehan vel logofăt a cumpă- 
rat cu 25 galbeni jumătate de bătrân în Țigănești la Vaslui, 

-de la nepoţii 'Punsului . . - . 
1169 Fever. 26 (1661) Iaşi. Stefan Vodă Lupul întăreşte 

“lui Răcoviţă Cehan Log. cumpărătura ce a făcut ca 25 ughi în 
satul Țigănești, la Vaslui de la nepoţii 'Tunsului , . 

1171 Junie 14 (1663), fără loc. Soborul mănăstirii Dobro- 
vătul dă lui Nec. Racoviţă hatman o hueată de loc de pe Cu- 

-țitna lăngă Codăeşti, pentru că a făcut o pivniţă, o casă şia „acoperit biserica ceu mică de la Dobrovăț . - 
7172 Sept. 17 ț1669) fără loc. Mărturia hotarnică a satu- lui Merișeni, despre Novoseliţe, din care jumătate este a lui-Ion +Răcoviţă vel comis . . . ! 1172 Fevr. 8 (1664). Zapis de danie prin care Isac Me- sehănescul şi ai Jui dau danie lui Racoviţă Cehan vel log. şi „ jupănesei sale 'Tofana un sălaş de ţigani, Sorbizamă . 7112 Mast 1 (1664) laşi. Zapis de vinzare prin care Ten- “ciul şi cu Părasca cu toţi ai lor vînd lui Nec. Racoviţă hatman „cu 80 galbeni părţile lor din Şurineşti, în sumă de 44 pământuri | 7172 Mart 1 (1664) Iaşi. Zapis de vînzare prin care Fri- mul și cu toţi ai lui vând lui Neculai Racoviţă hatmanul şi jut- “pănesei lui Maria cu 18 galbeni 11 pământuri din bătrînul Bu- lăescului şi alte 15 pământuri din bătrânul Dutceştilor, „din sa- -tul Nurineşti . . . ă . 7112 Mart 28 (1664) Iaşi. Zapis de vănzare prin care Ga- "vril nepot lui Veardeş vinde cu y galbeni lui Neculai Racoviţă hatmanul jumătate din partea lui Veardeş, bătrânul Bulăescului, 22 pămlnturi . . . . 7172 Mart 2$ (1664) Iaşi. Zapis de vânzare prin care Io- naşco şi fraţii lui ficierii lai D. Burnar vînd lui Neculai Raco: viţă hatman cu 12 galbeni partea lor din Şurineşti, 24 de pă- “mânturi ce cuprind a patra parte din bătrânul Dolhei . 7172 Mart 28 (1664) laşi. Zapis de vînzare prin care Todosie şi Ion.ficiorii popei Andreicăi vînd lui Nec Racoviţă hatman cu 9 galbeni partua, lor din Șuruneşti jumătate din a “treia parte din bătrânul Dutceştilor . » 7112 Mart 29 (1664) Iaşi. Zapis de vînzare prin care AIi- răuță a lui Todică vinde lui Neculai Racoviţă hatman cu 30 -galbeni 65 pământuri din Şurineşti din bătrânii Duteeseului. Dolhăi şi Bulăeseulai: iar cu 6 galbeni vinde şi partea din Ne- goeşti din bătrinul Pantei . . ” - 1113 Sept. 5 (1664) Codăeşti. Zapis de vânzare prin care Irina şi cu ai săi vinde lui Neculai Racoviţă hâtmanul 12 pă- : mânturi din Şurineşti din bătrânul Șărbăseului cu 9 galbeni “173 Sept. 5 (1664) Codăești. Zapis de vânzare prin care Irina și ai săi vinde lui Neo. Racoviţă hatman cu 12 galbeni $ „Pămînturi din Șurineşti bătrînul Dolhăi , - 7174 April 6 (1666) Iaşi. Cartea lui Duca Vodă prin care “întăreşte călugărilor de ja mănăstirea lui Aron Vodă, din țarina -laşilor balta, Ilărceatele de la Fălciu, dată danie de îasuşi Aron Vodă, ptitorul mănăstirei. Hotarele le-a stălpit Racoviţă Cehan 

“2 logofăt -. . . - 1175 Ghenar 20 (1667) Iaşi. Zapis de vînzare prin care Vasile Obreja vinde lui Nec, Racoviţă hatman partea sa din Șu- 
„rineşti, o pătrime din bătrinul lui Nicoară, - 
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1175 Mart 2 (1667) Iaşi. Zapis de vînzare prin care Cos- 

tantin ficiorul lui Tenciul vinde lui Neculai Racoviţă hatman 

xestul din bătrînul Dolhăi—3 pol pămînturi—cu 12 lei bătuţi 
1175 Iunie 5 (1667) Iaşi. Iliaş Alexandru Vodă dă şi în- 

tăreşte lui Apostol Cehan stăpînirea în Petrești pe Stemnic şi 
în Ştirbeşti (Băileşti) la Tutova, pe zapise de cumpărătură de 
la, răzeşi cu 50 taleri 8 galbeni şi un cal (20 lei) şi un poloboe 

de miare (10 galbeni). i . . . 
1175 lunie 22 (1667). Zapis de alegere prin care răzeşii 

din Şourinești în număr de 17 aleg de o parte lui Nec. Racoviţă 
hatman 200 pământuri din Şurineşti şi părţi din Mânjeşti cu 
Jonaşeo Țirea şetrar şi Dumitrașco Gugescul parealab după 
cartea mării sale lui Vodă . Ă Ă 

7176 Sept. 1 (1667) Iaşi. Boerii de divan atestă vânza- 
rea ce Mierăuţ Todică şi ai lui o fac în Şurineşti, Mânjeşti şi 
Negoeşti cătră Nec. Racoviţă hatman, cu 124 lei, așa cum le-a 
hotărit Ţirea Ionașco jitnicer şi Dumitrașco parcalabul 

7126 Fevr. 16 (1668) Tecuci, Zapis de vînzare prin care 
xăzeşii de Blăgiari vînd Ini Nec. Racoviţă hatman. părţile lor 
din Blăgiari . . . . 

7183 Dec. 21 (1674) laşi. Cartea lui Dumitrașco Canta- 
cuzino Vodă cătră Paraschiv căpitan şi Mihalcea să oprească 
fânul cosit în Sorineşti de Andronic și alţi răzeși, şi să vie la 
divan să-şi întrebe . . . 

1184 Iunie 16 (1667) Şurineşti. Scrisoare de alegere a 88 
pământuri în Surinești, din bătrânul Dolhei, tuturor urmaşilor 
“din Dolha . . . . 

1186 April 20 (1618) Iaşi. Cartea veliţilor boeri prin care 
întăresc lui lon Racoviţă spatar stăpănire pe satul Greci, la 
Vaslui, eumpărat cu 500 lei de la Alexandru Ruset Beizadea, 
fiul lui Antiohie Ruset Vodă. . . , 

7188 Mart 15 (1680) Iaşi. Zapis de danie prin care 1o- 
maşco şi cu femeea lui Tudosca dăruese lui Neculai Racoviţă 
logotăt partea lor din Șurineşti de pe moşul lor Duteo . 

7389 Fevruarie 2 (1681) laşi. Zapis de danie prin care 
Paraschiv căpitanul dărueşte lui Andrei Racoviţă partea lui din 
Surineşti, partea Verdeştilor. a treia parte 

1189 Fevr. ît (1658) laşi. Duca Vodă întăreşte lui Necu- 
la; Racoviţă b. v. log. stăpânire în Botneni, pe Crasna la Făl- 
.ciu, danie de la răzeși . . . 

1189 April 7 (1681) Iaşi. Zapis de vînzare prin care dia- 
conul Petre vinde lui Nec. Racoviţă logofătul cu 10 lei partea 
„de pe imă-sa Grozava şi de pe socru-său Todică din Şurineşti 

“1190 April 29 (1682) Iaşi. Cartea lui Duca Vodă cătră 
Jon, litode şi Strătulat să aleagă părţile de ocină ce are Mărica 
Androniceasa în Surineşti . i . 

17191 Oct. 20 (1682) Iaşi. Cartea lui Duca Vodă cătră Ion 
al 2-lea spatar să aleagă din nou părţile Mariei din Surineşti 
afară de locul ei pe care Nec. Racoviţă log. şi-a făcut case 

_1192 April 15 (1684). Zapis de danie prin care Tănasie a 
lui lHilie Rohotescul dărueşte lui Vasilie Pătrăşcan partea lui 
„din Surinr şti . , , , 

1194 Ghenar 20 (1686) fără loc. Zapis de danie prin care 
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nepoţii lui Deli Gheorghi dăruese lui Ion Răcoviţă vel vornie de 
țara de jos un vad de moară la tărgul Tecuciu pe apa Bărladului 

7195 lunie 28 (1687) Crăeşti. Zapis de vânzare prin care 
Sacul cu femeia lui Maria vînd lui Todilă şi Lupan fraţi, părțile 
lor din Snrineşti, din bătrânul Crăeșştilor din partea lui Verdeş 

1196 Noem. 20 (1687). Zapis de danie prin care Stefan și 
Stratina, fata lui Ojog dau paharnicului Ioan Racoviţă partea 
lor din Surineşti o o . . 

7196 April 4 (1688) fără loc. Ion Racoviţă paharnic al 
“loilea cumpără cu 12 lei părţile nepoților Peicului din Dănceşti 
pentru că i-a scos de la o nevoe . | . N . 

119 Noem. 92 (1638) Iaşi. Costantin Vodă Cantemir dă 
carte vornicesei lui Ion Racoviţă să caute pe ţiganul Butucea 

7197 Mai 6 (1689) Iaşi. Costantin Cantemir Voaă dă carte 
Saftei jupăneasa lui Ion Racoviţă vornic să-şi ţie ţiganii săi, 
e-i are cu zapise vechi , , . 

„7199 Oet. 18 (1900). Zapis de mărturie a călugărului Iî- 
- timie Purcel pentru măsoriştea bătrânului Dolha din Surinești, 

adică S8 pământuri , . . . 
7199 Oet. 18 (1690). Izvod de alegerea "părţilor lui lon 

Răcoviţă 'paharrie din Șurineşti după stălpitura Țirii, de cătră 
Stefan postelnicul A . . . 

(199 Febr. 3 (1691) Iaşi. Cartea lui Constantin Cantemir 
Vodă scrisă la Stefan Nilescu postelnie pentru' 8 merţe de pâne 

„ce a luat Stratulat de la Maria Samsoneasă de pe Șurineşti 
1199 Febr 20 (1691). Zapis de vînzare prin care lon ne- 

pot Tomşei vinde lui Ion Racoviţă păharnie 2 pământuri din 
Surineşti din fundătură . . . 

„199 Mai 15 (1691) Iaşi. Cartea lui Costantin Vodă Can- 
teriir ce scrie parealabilor de Vaslui să plinească de la Stra- 
tulat tot ce a luat cu sila de pe moșia Măricăi din Surineşti 

„1499 Mai 15 (1691) laşi. Cartea de judecată a Ini Cos- 
tantin Cantemir Vodă prin care Qă rămas pe Stratulat în pâra 
cu Măriea Samsoniasă pentru Surineșşti, nefiind moşelnic âcolo 
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1199 Lunie 20 (1691) Codăeşti. fapis de vînzare prin care” 

Toader și Anghelina ficiorii Niţei, nepoți lui Ojog, vind lui Ion: 
Racoviţă paharnicul din Codăești, două pământuri ale lor din 
Surineşti din bătrânul Tomşei şi patru pămâuturi din bătrânul 
Dărdăr , . . . . 

„1199 August 16 (1691). Zapis de danie prin care Macarie 
levintul şi cu fiul său Nicolai dăruese lui lon Băcoviţă pahar- 
nicul părţile lor şi ale vărului lor primar Vişan, din Şurineşti,. 
din bătrânul lui Hoştină, stălpul Dolhăi . - 

1200 Sept. 9. Zapis de danie prin care Toader Căuea și 
Maria dau danie lui Lupul Costachi vel spătar partea lor din - 
Horgești . . . . 

1200  Mart 2, Procelvici. Zapis de vânzare prin care 
theorghe şi ai lui, nepoți Dagâţii vind: lui Pavăl Ciocărlan pali. 
partea lor din Nedeiani cu 5 lei . . - 

1200 April 24 (1692). Zapis de danie prin. eare Urâta cu 
soțul ei Ioan şi copii săi dau danie logofetesei Racoviţoae toată 
partea lor din Șurineşti, din bătrinul lui Duţă pentru. mult 
bine și milă ce au avut de la ea S . 2200 Mai 9 (1692) lași. Cartea lui Costantin Vodă prin 
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care întăreşte Mariei şi Gattonei fetele lui Andronic să-şi ţie 

partea lor din Şurinesşti, întru cât tatăl lor a întors banii pen- 

tru moșia vândută fără ştirea lui . . . 

7200 Mai 10 (1::92) Codăeşti. Zapis de vînzare prin care 

Lupul Flondor vinde cu 7 iei logofetesăi Maria Racoviţoae 7 

pământuri din Şarineşti, stălpul Dolhăi, bătrânul Hărae partea 

Burnăreştiler . . . . . 

1200 Mai 28 (1692) Iaşi. Cartea lni Constantin Vodă Can- 

temir prin care judecă pricina dintre Maria Samsoneasa şi sora 

ei Gaftona cu Iitodie Purcel călugărul pentru partea ei din Şu- 

rineşti, răscumpărate de tatăl lor Andronic după ce s'a înters 

din ţara Muntenească . . . . 

1200 lunie 16 (1692) Iaşi. Costantin Vodă întăreşte lui 

Neculai Paiul partea din Armeneşti pe Șacovăţ la Vaslui, de pe 

soacră-sa Trofana, dând rămase pe alte seminţii din sat . 

1200 Iunie 17 (1692) laşi. t-ostandin Vodă Cantemir dă 

şi întăreşte lui N. Paiul partea sa din Armeneşti de pe soascră-sa 

“Pofana dând rămaşi pe răzăşi ce pornisă pâră vontra lui Pavăl 

1200 Iuli 3 (1692) Iaşi. Cartea lui Constantin Vodă Can- 

temir scrisă lui Mardarie şi Tiron vornici de poartă să cerceteze 

pricina a 22 pămînturi din Şurineşti impărţinu-le pe 3 îraţi: 

Maria, Gaitona şi Vasile câte 7 pămînturi . . . 

1201 Noem. 6 (1692) Iaşi. Costantin Vodă dă carte la mâna 

lui Dima, bacalul să-şi ţie 100 de pământuri, din care 53 la Arme- 

neşti și 47 la Olăşei ot Vaslui, după hotăritura făcută de Ble- 

bea vornic de poartă . . . . 

1901 Noembrie 6 (1692) Iaşi. Costantin Vodă dă carte la 

mâna lui Dima, bacalul din laşi să stăpânească 100 pământurii, din 

oare 53 din Armeneşti şi 47 din Olăşei după hotarnica, lui Blebie 

vornic de poartă . . . . . 

1901 Ghenar 16 (1693) Iaşi. Zapis de danie prin care Pa- 

laghia fata lui C. Petriman dă danie lui Pavăi Ciocârlan vel pa- 

harnic 6 pământuri din Nedeeni la Cârligătura, iar pe alte 6pă- 

mânturi a luat 15 lei . . . . . 

1201 Ghenar 22 (1693) Cudăeşti. Zapis de vinzare prin 

care Vasile Ţirţag şi ai lui vând paharnicului lon Răcoviţă 11 

pământuri din Şurineşti, din bătrânul lui Maxim .- . 

7201 Febr. 25 (1693) Iaşi. Zapis de vânzare, prin care 

Gheorghe al Soironiei vinde lui Pavăl Ciocărlan vel paharnic şi 

jupănesei sale Maria cu 13 lei partea lor din Nedeiani . 

1201 Mart 1 (1693) Iaşi. Zapis de mărturie cnm Ion Ra- 

coviţă vornicul a cumpărat de la Mihalcea, din - Glodeni partea 

sa din Cojocari pentru un poloboc de miare, sub Ruset Vodă 

7201 luli 16 (1693). Zapis de danie prin care Lascar Malcoci 

dă danie lui Andrei Cujbă un loc de prisacă în săcătură la 

izvor, pe locul Mălăeştilor la Fălciu . . . 

7201 Aug. 22 (1693) Iaşi. Cartea, lui Costautin Duca Vodă 

cătră Stefan Milescul vel şatrar să cerceteze pricina de pămînt 

între Maria Samsoneasa şi logofeteasa Racoviţoae — - . 

12U2 Sept. & (1693) laşi. Costantin Duca Vodă dă Saltei, 

jupănesei răposatului Ion Racoviţă vel vornic, pe țiganul Gli- 

gorie din ţiganii domneşti . . . . 

17902 Mart 25 (1694) Procelnici. Zapis de vânzare prin care 

Simeun şi ai lui ficiorii Antoniei vănd lui Pavăl Ciocârlan vel pah. 

şi japănesei sale Maria en 18 lei bătuţi partea lor din Nedeiani 

Surete şi Izvoade VII (acta Gh. Racoviţă, Vaslui) 
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1202 Iunie 14 (1694) Iaşi. Cartea lui Duca Vodă cătră 
Mitrul şi fraţii lui, nepoți lui Vicol din Mărgineni să-şi ia de-a 
zecea de pe moşia lor din Oniceni, pe Bârlăzel la Vaslui 

1202 Iunie 26 (1694) Iași. Cartea lui Costantin Duca Vodă 
cătră Stefan Milescul şetrâr să cerceteze pricina între Măriea 
fata lui Andronic şi Lupul pentru 30 pământuri vîndute lui lon 
Răcoviţă paharnicul în Şurineşti . . . 

1202 Iulie 11 (1694) Iaşi. Zapis de vânzare, prin care 
Nastasie şi Lupaşco vând cu 12 lei partea lor din Epureni lui 
Ionașco Buzarnii . . . - . . 

72083 Ghenar 3 (1695) Roman. Zapis de vînzare prin care 
Dochiţa vinde cu 9 lei lui Pavăl Ciocârlan paharnic partea sa din 
Nedeiani ot Cârligătura . . . a 

7203 April 14 (1695) fără loc. Zapis de vânzare prin care 
Gheorghe ficiorul lui Apostol Cehan vinde lui Gh. (Grecu, ca- 
laraş de Țarigrad părţile sale din Petreşti, pe Stemnic cu 83 lei, 
Se dau hotarăle . . . A: . 

__1203 Iunie 15 (1695) laşi (regeste). Carte de judecată a 
lui Antiohie Costantin Vodă pentru Butucea ţigan a jupănesei 
Safta Racoviţoae . . . . . 

1204 Sept. 18 (1695) Focşani Zapis de mărturie a Floarei 
fata lui Spiridon că n'a dat de tot lui Neculai Racoviţă logofătul, 
ci numai să-și pue prisăeile sale pe partea sa din Şurineșşti, iar 
dania a făcut'o cătră nepotul ei Lon, nepot şi Marii Samsoneasăi 

7204 Săptembri 20 (1695) Iaşi. Cartea lui C. Duca Vodă 
cătră Cărstea ,vameş să nu mai bată oamenii lui Dumitraşco 
Racoviţă 2 postelnic pentru slujbele desetinei . . 

1204 FPevruarie 20 (1696) Iaşi. Zapis de vînzare prin care 
Neculai Terchilă vinde cu 4 lei şi jumătate 44 pământuri din 
Șurineşti bătrânul lui Pricop, cătră Iordache Ruset vel visternie, 
ginerele lui Nec. Racoviţă logofătul . . . 

1205 Noem. 30 (1696). Zapis de vînzare prin care Vasile 
Patraşean vinde cu 3 lei şi un zlot Mariei Samsoneasă partea, lui 
Costachi din Şurineşti bătrinul Dolhei pentru îurtişag de pâne - 

1200 Mart 23 (1697). Zapis de danie prin care Negrul 
vatavy dă nepotului său de vară primară lui Gligoraş, 2 fălci vii 
în Ruja mică despre Bubalniţa . . . . 

7205 Iunie 7 (1697). Mărturia lui' V. Popăscul ot Dvoreşti 
despre felul cum a ales hotarăle satului Dvoriştea Ciogolea 
răposatul . . . . . 

7205 lunie 13 (1697) Schee. Zapis de vînzare prin care 
Neculai Bălănici vinde Mariei îi Samsoneasă partea lui nevîy- 
dută din Şurineşti . . , . o. 
„7200 August 6 (1697) Rădueşti. Zapis de mărturie de la 

Dionisie călugărul şi alţii pentru moşia, Rădueştii pe Stemnie că 
este a lui Mihoci : . . . . 

7206 Oct. 25 (1691) Iaşi Zapis de vinzare prin care Ur- 
sul de Zlătăreşti vinde cu 15 lei bătuţi lui lordachi Ruset vel 
visternic 15 pământuri din Şurineşti din partea Crăeştilor 

__ 1206 Ghenar 4 (1698) Iaşi. Cartea lui Antioh Costantin 
Vodă cătră Pavăl Ciocârlan vel pah. să sorocească la divan pe 
răzeşul său Ganea peritru moşie lu Nedeiani ot Cârligătura 

7207. Sept. I (1698) Iaşi. Carte de mărturie a lui Dabija * 
Scarlet vel clucer şi Gh. Apostoi biv sărdar pentru alegerea unui 
bătrân din Băiceni ot 'Lutoca a mănăstiroi Nicoriţa din laşi 
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7207 Oct. 8 (1698) Iaşi. Zapis de danie prin care Axintie 

al Candachii din Scănteia dărueşte lui Vasile, Ion şi Gligore ai 

Pătrăşeănesei partea lor de ocină din Şurineşti din bătrânul Cră- 

eştilor partea Bulăeştilor , . . 

7207 Noembre (1658). Zapis de vânzare prin care Dima 

a Simei vinde moşului său Sava cu 10 lei 2 pogoane de vie 

7207 Noem. 22 (1699) laşi. Zapis de vînzare pria care 

Urâta, futa Fnioigăi, vinde lui Iordachi Ruset vel vist. şi ju- 

pănesei sale Safta 19 pământuri în Șurineşti, câte un leu pă- 

mântul a 20 paşi de lat . . , 

7207 Noem. 22 (1698) Iaşi. Zapis de vânzare prin care 

Vasile Ardarie şi ai lui, ficioriii Grozavei Fuioagăi vînd lui lor- 

dachi Ruset vel visteraie 33 pământuri din Şurineşti, bătrînul 

Duteului, câte un leu bătut pămîntul, lat de 20 paşi . 

7207 Noem. 22 (1698) Iaşi Zapis de vinzare pgin care 

Gheţeu călugărul şi ai lui vînd lui lordachie Ruset ve vist. 14 

pămîntnri din Şurineşti câte un leu pămîntul . . 

7207 Noembrie 22 (1698) Iaşi. Zapis de vînzare prin care 

Parfenie. şi ai lui vînă lui Iordachie Ruset visternie 149 pămina- 

turi câte un leu pămîntul din Şurineşti . - 

7207 Noembrie 23 (1698) Iaşi. Zapis de vînzare prin care 

Marta vinde lui Iordachi Ruset vist 6 pămînturi din Șurineşti 

câte un leu pămîntul . , . . 

7207 Noem. 25 (1698) Iaşi. Zapis de vînzare prin care 

Sava de Soholeţ vinde lui lordachie Ruset ve! visternie 18 pămân- 

nturi din Şurineşti, bătrînul Bulăescului, cîte un leu bătut pămîntul 
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7907 Noem. 28 (1698) Iaşi. Zapis de vânzare prin care Loa- . ” 

der al Măricăi vinde cu 10 lei partea sadin Nedeiani lui Pavăl 

Ciocârlan vel paharnic şi jupănesei sale Măriea . 

7207 Noem. 29 (1698) laşi. Zapis de vînzare prin care 

Postolachi şi V. Ardarie vind lui Iordachie Ruset vel visternie 

26 pămiînturi din Surineşti, bătrinul Dutcului, câte un leu bătut 

pămîntul - . . . . 

1907 Decem. 3 (1698) Iaşi. 7apis de vînzare prin care 

Tărziul vinde lui lordachie Ruset 8 și jumătate pământuri din Su- 

rineşti, câte zece potronici pămîntul . . 

7207 Decembrie 4 (1698) Iaşi 7 pis de vînzare prin cure 

lon Manteanul vinde lui lordachie Ruset visternic 6 pămînturi 

din Şurineşti câte un leu pămîntul . , . 

1201 Decembrie 7 (1698) Iaşi. Zapis de vinzare prin care 

Vasile Pătrăşean vinde lui lordachie Ruset 19 pămînturi din 

Şurineşti . o. . . 

7207 Decem. 13 (1698) Iaşi. Ispisocul lui Antioh C. Can- 

temir Vodă prin care întăreşte lui lordachie Ruset vel visternic 

toate cumpărăturile făcute de socrul său Nec. Racoviţă vel 10- 

sofăt, ale lui Ion Racoviţă pah. cumnatul său şi ale sale pro- 

prie din satul Şurineşti, ot Vaslui, cuprinse în 33 de zapise 

7207 Decem. 21 (168) laşi. Zapis de vinzare prin . care 

'Podiţă şi ai lui vind lui tordachi Ruset vist. 9 pămînturi din 

Șarineşti câte un leu pămîntul . . De 

1207 lunie 22 (1639) lași (regeste). Antioh Cost. Vodă întă- 

reşte lui Ion şi Costin sărdarul, fiul log. Miron Costin, cumpărăturile 

sale din Romăneşti, pe Bahlui la Cârligătura, de pe la. răzeși 

7208 April 8 (1700) fără loc. Zapis de vînzare prin care 
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Tuader Done vinde cu 2 galbeni la ficiorii lui Pătraşca 6 pă-. 
mînturi din Surineşti . . . . 

7208 Mai 1 (1100) Iaşi. Zapis de vînzare prin care Gaitona 
fata lui Bejan de Tătărăni vinde lui Proea neguţitorul de Iaşi cu 
30 lei o bucată de loc numit la Coarba:'ot Iaşi. Se dau hotarele 

7208 Mai 16 (1700) Iaşi. Antiohie Costantin Vodă judecă 
pricina între Mibai Racoviţă vel spatar şi Ioniţă din Greci, 
dîndu-l de vecin, fiind cumpărat odată cu satul Grecii de la 
Alexandru beizade, fiul lui Antonie Vodă Ruset . 

7203 Ianie 29 (1709) Iaşi. Antioh Costantin Vodă serie 
carte la Cărste stolnic şi Tiron să aleagă 22 păminturi din Şu- 
rineşti, din care a cumpărat rău Ion Racoviţă paharnicul, de la 
Maria, Gaitona şi Vasile . . . 

1208 Iulie 13 (1700) Iaşi (regeste). Cartea de mărturie a 
veliţilor boeri pentru alegerea locului dăruit de Vodă lui Macsut 

„uşiarul din hotarul târgului Hârlăului . . 
7208 Iulie 24 (1700) Iaşi. Antioh C. Vodă dărueşie lui Macsut 

vel uşiar o bucată din hotarul târgului Hărlăului. Se dau hotarăle 
1209 Mai 19 (1701). Zapis de vînzare prin care Andrei 

fiul Cărstoaei, vinde Lupului Costachi vel spatar cu 10 lei partea 
lui din Ţiful . . i RI . 

7209 Iunie 26 (1301) Iaşi. Sinetul lui Vasile Cantacuzino vel 
vornic pentru 80 lei reparația mănăstirei Râşea o. 

7209 Iulie ? (1701) Iaşi. Zapis de vînzare prin care Serafim 
egumenul Răşcăi vinde cu 80lei moşia Mătăşenii fără răzeşi lui 
Stefan Bârcă de visterie pentru multe nevoi ce au căzut asupra, 
mănăstirei . . . . 

1209 Iulie 16 (1701) Iaşi. Costandin Duca Vodă dă și întă- 
reşte lui Stefan Bârcă de visterie cumpărăturile sale din Mătăşeni 
(Chilia), cu 80 lei, de la egumenul de Râșca care a fost vân- - 
dut'o pentru lipsurile mănăstirei . . . . „1209 Iulie 18 (1701) Iaşi. Cartea lui C. Daca Vodă la 
Juzii ţigăneşti pentru ţiganul Butucea a lui Dumitraşco Răco- 
viță postelnicul . . . . 7210 Febr. 10 (1702) Iaşi. Zapis de vânzare prin care Pos- toluchi Nastasă şi alţii vînd pit. Dumitra şco partea lor din Pomârla , 7210 Iulie 9 (1702) Iaşi. Zapis de vinzare prin eare lon Bu- 
Joreanul vinde cu 43 lei bătuţi lui Stefan Bărcă de visterie partea sa din Turbăteşti, cinei părţi din a treia parte din jumătatea de sus , 1210 Iulie 14 (1702) laşi. Cartea lui C. Duca Vodă cătră jupăneasa lui lon Racoviţă vornie, să lese în pace de vecinătate pe Chirilă, pentru care s'a pus chizăşă stariţa de la Socola „1210 Aug. 20 (1702) Iaşi. Zapis de vînzare prin care Fră- tiță comis vinde cu 75 lei lui Stefan Bârcă de visterie toată partea lui din Turbăteşti . . - 1211 Sept. 20 (1702) lași. C. Duca Vodă dă hrisov domnescu cu mare legătură şi blăstăm, prin care se desfiinţează văcăritul cum şi desetina de stupi pentru ceară şi miere, care au fost puse pentru multe nevoi şi greutăţi ce s'au fost făcut țării . „7214 Noem. 7 (1702) Iaşi. Zapis de vînzare prin care Ghe- orghiță biv comis vinde cu 70 lei lui Savin vel ban o casă cu pivniţă pe uliţa Chervăsăriei în laşi . . . 1211 Decembrie 2 (1702) laşi. Costantin Duca Vodă întă- rește lui Ion Bujoreanul stăpănirea în Văcoteşti și Turbăteşti pe 
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părţile lui Pascal Corlat, cumnatul său, ca unul ce a fost vindut 
zestrele surorii sale Aniţa . . . 

7912 Noembrie 15 (1703) Iaşi. Zapis de schimb. prin care 
Păun post. dă lui Ilie nişte case în laşi pe uliţa mare şi ia în 
schimb un loc de prisacă la Jucşeni, Roman . . 

1213 Noembrie 7 (1704) laşi. Cartea lui Mihai Vodă Racoviţă 
cătră loan Abaza biv postelnie să aleagă cu Bejan ]ludici vornie 
de poartă locul dat de dinsul lui lon Paladi vel visternie din 
hotarul târgului Bărladalui , . . 

7213 Noemb. 25 Iaşi. Zapisul lui Stavăr şi a Ruxandei 

care zălogesc lui Gr. 'Tomiţă pentru 10 lei părţile lor din Șe- 
trăreni şi Giumătăţeni, punînd vadea la sărbătorile Paştelur 

7213 Noembrie 29 Iaşi. Carte de hotărita lui Bejan Hudiri 
vornic de poartă şi Ion Abaza pentru locul domnesc dat de domn 

lui lon Paladi vel vist. din hotarul tărgului Bărladului . 

1213 Ghenar 27 Iaşi (regeste), Cartea lui Mihai Răcoviţă 

Vodă cătră Purece clucer pentru o livadă a Boldeseului . 

7913 lunie 10 (1705). Izvod de cumpăraturile lui Raco- 

viță logofăt în satul Cojocari, cum le atestă boerii Ion Buhuș 

şi Costin logofătul . . . . 
7943 Îuli 12 (1705) Iaşi. Antioh Costantin Cantemir Vodă 

scuteşte de tot îelul da dăjdii pe 2 preuţi, un diacon şi an ţircovnic 

de la biserica din satul Fereşti, Vaslui, ctitorie veche Racoviţască 

7213 August 2U (1705) Iaşi Cartea domnului Antioh Cos- 

tantin Voda dată vornicesei Safta lui lon Racoviţă să ia dea 

zece de pe moşiile sale Dănceni şi Crăngeni ot Covurlui . 

1214 Octomb. 26 (1105). Zapis de vînzare prin care 'Totana 

călugăriţa vinde lui Ion Paladi vel vist. pentru 20 lei, 6 boi, 6 

vaci şi :0 matce stupi partea ei din Bujoreni . 

7214 Mart 11 (106) Juşi. Zapis de vînzare prin care Stratina 

fata lui V. Afendi vinde cu 4 zloți 4 pământuri din Armeneşti 

jupănesei Saftei Dinuleasă 
7914 Iulie 10. Mărturie hotarnică a satelor Goeşti şi Za- 

bulicenii pe Bujor. a lui Stefan Luca visternicul . . 

7214 Iuli 12 laşi. Zapis de vînzare prin care Trifan şi 

Stratina vînd cu 6 orţi un loc de prisacă la Armeneşti Saitei 

Dinulesei . . . . 

7215 Ghenar 18 (1707) Iaşi. Antioh Vodă dă şi întăreşte) lui 

Radul paharnicul stăpînire pe satal Budeşti, pe apa Lohanalui la 

Fălciu, danie de la Golăe vornic de poartă . o. 

7215 Mart 22. Scrisoare de împărțală prin care Serafim 

Tomiţă împarte moşiile sale la ficiorii săi Toader, Vasile, Ion 

şi Gligore . . e 

7215 April 15. Serisoarea lui Serafim Tomiţă „călugăr 

cătră cei 4 ficiori ai săi prin care dispune fiului său Gligoraşco 

o parte mai mare în moșii, căci la ajutat la nevoe „o 

7215 Iunie 24. Izvod de moşii ce-şi face Serafim Tomiţă 

—din mirenie Stefan—pentru alegerea şi impărțala la ficiori 

1216 (1708). Copie de pe hotarnica moşiei Trestiana a 

vel vist. Ion Paladi, întărită de Mihai Racoviţă Vodă —- . 

7216 Mart 11 laşi. Zapis de danie, prin care pOporănii 

de la biserica Prapadoamna Paraschiva din laşi (azi zisă la Maici) 

dau preutului Alexa de la biserica Banului un loc de casă pă- 

răsit pentru pomenire . - . 
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17216 April 23 Iaşi. Mihail Racoviţă Vodă scrie carte la 
Tanasie Bosie, Ion Portărescul şi Radul biv pah. în pricina dintre 
Aftenia, Golăiasa vorniceasa şi V. Moţoe pentru Ivăniţești . 

1216 Mai 5 Iaşi. Cartea lui Mihai Racoviţă Vodă cătră 
Dabija b. v. pah, pentru datoria de 600 lei luaţi de la un Ture 
din Galaţi de spătireasa lui Chiriac Sturza spatar . 

7216 Mai 6 Muntsni. Serisoarea lui Iamandi proin ar- 
maş cătră Vodă pentru cercetarea ce a făcut în Munteni în pri- 
vinţa dreptului de stăpînire şi luării de a zecea a lui Albul şi 
a log. Racoviţă - . . . . . 

12:6 Iunie (1108) tără loc. Izvod de pămînturile din Su- 
rineşti cu zapisele lor de: cumpărătură . . . 

7216 Iunie 15 (1708) făra loc. Măsura hotarnică a 4 bă- 
trîni din Şurinești, scrisă de Axinte Uricariul . . 

1211 Oct. 4 (1108) Cotnari. Zapis de vînzare prin care Gli- 
goraş Blănarul şi ai Ini vîni cu 10 lei şi 2 vaci? fălei şi jumătate 
vie în ruja cea mare la Bihalniţa postelnicului Gligoraş Tomiţa 

1217 Oct. 13 (1708) Iaşi. Zapis de vînzare prin care Gh. 
Apostol b. v. sist. vinde lui Dumitraşeo Răcoviţa hatman cu 
2V lei ţiganca Maria, . . . 

1211 Decemb. 12 Iaşi. Cartea lui M. Racoviţă Voda cătră 
Solomon Costachi vel celuceriu pentru pricina dintre spătăreasa, 
lui Chiriac Stu:za şi un Aftenie Chirică, pentru un bou . 

1217 Ghenar (1709) 17. Jzvoa de banii cea primit Serafim 
'Yomiţa de la fiul său Gligoraşeo Tomiţă în curs de aproape 10 
ani. (1698-1709). 7. . . , E 

1217 Ghenar 20 Iaşi. Mihai Racoviţă Vodă întăreşte lui 
lordachi Rusăt biv-vel voznie locul Buloae din gura Teleajinii 
cumpărătură de la Pătraşco Buznea. Se dau hotarele . 

T2li Mart 31 (regeste). Zapisul de vînzare prin care llinta 
Văcăi vinde cu 16 lei lui Radu biv pal. partea sa din Budești 
pe Lohan, la Fălciu . . a . 

1211 Mai 25. Carte de hotărit a lui St. Ruset vel stolnie 
pentru moşia, Hălăseni peste Limpede, ot Bacău, cum să-şi ţie Arapul şi Golăeştii _ . . . . 

1217 Avg. 7 (1709) Iaşi. Mihai Racoviţă Vodă dă şi în- 
tăreşte lui lor jachi Ruset b. v. vornic ţării de jos stăpînirea 
peste Dănceşti, Paşcani şi Glodeni pe apa Cuţitnei. Se dau ho- 
tarăle acestor 3 sate . Pi . . . 

1218 Mart 14 (1710) aşi. Cartea lui Nec. Alex. Vodă cătră Ion bulucbaşa şi (ianea răzeşii din Nedeiani în pricina lui Vasile 
Ciocârlan vornie pentru dreptul de a lua dea zecea din pâne din satul Nedeiani ot Cărligătura , . . 1218 Mart 26. Neculai Alexandru Vodă Mavrocordat scrie carte lui Bejan Hudici vornic de poartă să aleagă hotarele satului Bereşti pe Siret în pricina dintre feciorii lui lonaşeo stolnic şi Vârlăneasa, logofeteasa, dînd rămas pe această din urmă 

1218 August 29. Zapisul lui Grigoraş Drăguş prin care dă pentru datorie lui Negoiţă comisul partea lui din Medieşti 
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12:9 Sept. 10 (1710) Iaşi. Cartea lui Neculai Alexandru . Vodă Mavrocordat dată lui Ion Paladi vel vist, să-și stăpânească şi să-şi ia de a zecea de pe moşia dăruită de Mihai Vodă din ho- tarul târgului Bărladului . . . - î219 Sept. 18 Iași. Neculai Vodă Mavrocordat întărește
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şi el lui Ion Paladi vel vist. dania făcută de Mihai Vodă a 
unei bucăţi de loc diu hotarul tărgului Bârladului . 

1219 Noembrie 10 (regeste); N. Alex. Vodă Mavrocordat 
întăreşte lui Maxut post. dania locului din tărgul Hărlăului 

1219 Mai 18 (1111) laşi. Cartea lui Dimitrie Cantemir Vodă 

la Dumitraşeo Racoviţă biv hatman pentru Stetan vecin al său 

1919 Iunie î. Zapis de danie prin care Dochiţa şi Tofan 
dăruese Radului 2 pah. un bătrîn din Popeşti pe Lohan la Fălciu 

7228 Iulie 21 (1720) Iaşi. Cartea lui Mihai Racoviţă Vodă 

scrisă cătră Artenie Bantăş ca să oprească partea lui I. Șindilă 
din Surineşti fiind chizăş pentru el la Neculae ; . 

7230 Dec. 4 (1721) fără loc. Zapis de danie prin care popa 

Artenie Bantaş dă lui Dumitraşco Racoviţă hatman 25 pămiîn- 

turi din Titeşti la Vaslui. . . „- . 
7230 August 6 (1722) Iaşi. M. Racoviţă Vodă întăreşte 

_Radului Racoviţă cămăraş de ocnă stăpinire asupra ţiganului 

Y. Batog, luat în 37 jum. lei de la T. “Tomiţa vornicul . 

7231 Fevr. 10 (1723) fără loc. Chitanţă de bani din şfertul 

Ocnei. a lui Răducan Racoviţă camaraş . , . 

1934 Noem. 28 (1725) fară loc. Chitanţa Radului Racoviţă 

camaraş din banii sării . . . , 

1236 Mart 27 (1728) fără loc. Cartea lui Grigore Ghica 

Vodă dată Radului Racoviţă jienicer să-şi cerce vitele sale aflate 

pe aiurea . . . . . . 

7937 Mart 23 (1127) laşi. Cartea lui Gr. Ghica Vodă la 

“7, Cantacuzino med. pentru pricina dintre Radul Racoviţă jit- 

nicer şi Ursăchioae stolniceasa . . . . 

1943 Noem. 10 (1734) fără loc. Izvod de-bucate. . 

1944 Iunie 12 (1136) fără loc. Impărțala de ţigani între 

Mărzac post. şi lon D. Racoviţă . . . 

7947 ali 1 (1739) fără loc. Cartea lui Iordachi Cantacu- 

zino vornic să lese în pace pe Stefan ţiganul Rndului Racoviţă 

vtori paharnic . . . . 

7248 (1749) fără loc, lună şi zi. Scrisoare de schimb de 

țigan între M. Sturza şi Radul Racoviţă pah. cumnaţi . 

7219 Febr. 5 (1741) fără loc. Scrisoare de aşezare între 

Cristina, jieniceroae şi Ilinca Racoviţă hătmăneasa pentru un 

țigan . . . . . 

7952 Sept. 2 (1743) (Bucureşti). Scrisoare de danie prin 

care Ilinca Cantacuzino hătmăneasă lasă nepotului su D. Ra. 

coviţă vtori log. moşia Fundeni ot Ilfov , . 

7252 lunie 10 (1744) fără loc (regeste). Izvod de zapise 

pe Bogdănești, părțile lui Radu Racoviţă vel logofăt . 

7954 Ghenar 16 (1746) fără loc. Cartea lui Ion Neculai 

Vodă pentru ţiganul Caloian a lui Radul Racoviţă hatman 

7254 Febr. 13 (1746) fără !o0c. Scrisoarea de aşezare în- 

tre D. Racoviţă b. vel med. şi M. Rudeanu post. pentru moșia 

Fandeni, de la Ilfov . . , o. 

7954 lunie 10 (1746) fără loc. Scrisoare de aşezare în- 

tre Radul Racoviţă hatman și Iordachi Cantacuzino batman 

pentru: ţigani . . . . 

7255 Febr. 24 (1747) fără loe. Chitanţa hatm. Radu Ra- 

coviţă pentru banii Benderului . . . 

î257 luni 10 (1749). Iaşi. Serisoarea lui Canta vel log. 
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Pag. 
cătră nepotul său Nec. Racoviţă să hotărască moşia Ilieştii de la Vaslui a sulgeralui Adam . . _ . 7257 Iulie 12 (1749) fără loc. Mărturia lui Stefan Fuioagă, ficior Urîtei asupra plăţii a 12 lei şi un bou drept 20 lei penşru părțile vîndute de maică-sa Urâta. . , . 1258 Aug. 20 (1750) fără loc. Zapis de vînzare prin eare Neculai cu ai săi vinde llincăi jitniceroae 88 pămînturi în Şuri- nești câte un zlot pămîutul . o. . 1262 Mart 3 (1754) fără loc. Matei Ghica Vodă întăreşte Radului Racoviţă vel log. satul Tătărănii şi Childeştii ot Vaslui în marginile: hotarnieii . . . 7262 Iunie 10 (1754) Iaşi. Scrisoarea lui Radu Racoviţă vel log. cătră călugărul Ghervasie, fostul său prisacar, că n'are nici o trebă cu moşia lor Drăgeştii pe Bărlăzel . 1263 Iunie 30 (1755) Iaşi: Matei Ghica Vodă întărește lui Nec. Racoviţă vel med. stăpinire pe toate satele, moşiile şi ți- ganii ce iau împărţit eu Ștefan Roset b. v. visternie . 7263 Aug. 17 (1755) Iaşi. Zapis de vînzare prin care pre- utul Neculai din Sărboteşti vinde cu 15 lei lui Radu Racoviţă biv vel logofăt şepte optimi din a 5-a, parte de sat din Cojo- cari la Vaslui, celelalte părţi fiind a dsale A . 1265 Sept. 17 (1756) Iaşi. Cartea lui C.M. Racoviţă Vodă cătră armăşie pentru un tigan a lui Rada Racoviţă b. v. logofăt să-i dea la Galata, . . . . 1164 August 2 (Bucureşti). Ştefan Mihai Racoviţă Vodă întăreşte lui Dumitrașco Racoviţă vel vornic stăpânire pe moşiile sale, cumpărate de la Mehmed aga Cozliceanul . 1765 Noem. 20 (Iaşi). Grigorie Alex. Ghica Vodă dă carte la mîna Smarandei Racoviţoae să ia de a zecea din satul Mă- neştii de lu Fălciu . . 1774 April 23 fără loc. Scrisoarea tuturor fraţilor Raco- viţeşti, ficiorii lui Nec. Racoviţă med. prin care dăruesc lui 1o- nițe Cuze spatar, unchiu de pe tatăl lor, un sălaş de ţigani, pentru mult ajutor făcut lor o. . o. 1717 Fevruarie 15 fără loc. Zapis de vînzare. prin care Gh. Nec. Racoviţă vinde eu 200 lei lui T. Carp logofăt de vis- terie salaşul de ţigani zis Ghelemes . . 1778 Mai 13 fără loc. Atanasie N. Racoviţă ierodiacon la Roman vinde lui C. Balș b. v. stolnie 2 sute de ţigani . 1779 Sept. 28 fără loc. M.N. Racoviţă post. şi Gn.N. Racoviţă fraţi vînd lui C. Balş stolnic o fată de țigan, Paraschiva, cu 50 lei 1779 Mai 25 Iaşi. Cartea lui C. D. Moruzi Vodă prin care volnicește un aimăşel să ia de la Smaranda, Racoriţoae medelnicereasa și de la fiul ei Gheorghie Racoviţă pe un ţigan Ștefan lăcătuşul cu tiganca şi 7 copii ai lor şi să-i ducă la C. Bulş b. v. stolnic ea unul ce i-a cumpărat cu 275 lei - , „1781 Mart 19 (Iaşi). Costandin D. Moruzi Vodă dă volni- cie lui Arghire Cuza ca să ia dela MN. Racoviţă postelnicul pe "țiganul Sărghie, de oare ce Va iost cumpărat tatăl său Ioniţă Cuza spătarul cu 9288 lei . . : Ă 1781 lunie 9 fără loc. Scrisoarea de împărțală de ţigani între Gligoraşeo Șetrar şi ficiorii med Nec. Racoviţă . 1733 August 7 (Iaşi). Cartea lai A, Coslandin Vodă Ma vrocordat cătră, isprăvnicia din 'Teenci să se aleagă părțile vis- ternicesei Hacoviţoae din Brăişeşti ” 
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1788 Pebr. 3 (laşi). Hăvcaşul lui Gh. hatman cătră N. Canta 

paharnic ispravnie de Vaslui în chestia unui sălaş de ţigani 

hacoviţăse de dat stolnicului Arghire Cuza . . 

1749 lunie 27. Scrisoarea cătră C. N: Racoviţă postelnicul 

pentru botară de moşie (probabil hădiul). . . 

1792 Dec. 23 (laşi). Cartea de judecată a divanului în pricina 

unor ţigani ce avea 'le luat Safta Gânduleasă de la răposata medel- 

nicereasa Smaranda Racoviţoae şi de la M. N Racoviţă fiul ei 

1792 Lulie 28 (laşi; Jaloba ficiorilor lui Ion tuza spatar 

contra sulgerului Mibalachi Racoviiă pentra un salaş de ţigani 

1195 Qet. 11 (laşi). Cartea lui iordacbi vel log. cătră is: 

pravnicii de Roman asupra pricinei între rărăşii din Ceretevani 

si urmaşii păh. llinea Racoviţoae - . 

1195 Mai 10. Zapis de vinzare prin care Nastasă Cojoca- 

rul vinde cu 130 lei un pogon de vie lui Nec. Racoviţă pos- 

telnie şi jupănesei sale Ilinca; la dealul Miţele Il: Socola 

1795 Mai 29, tără loc. Zapis de danie prin cre Maria Ra- 

<pviţoae dă danie 2 suflete de ţiguni lui Taduri Stavru pentru 

300 lei 2 vaci cu viței şi cheltuelile cu apărarea zestretor sale 

1198 April 1, fără loc. Foae de zestre ce C. N. Racoviţă 

a, dat fiicei sale Nastasiica . . : 

1802 Febr. 15 laşi Cartea divanului în pricina de ţigani 

între Meletie egumenul Precistei din Oenă şi clironomii Elincăi 

Răcovițoae păhărnicesei , - . 

1805 April 24 laşi. Jalba sătenilor. din Şurineşti pentru 

un gard ce împrejură fânaţul între Şurineşti şi Gherghbelău. Se 

rînduesc ispravnicii de Vaslui spre cercetare . - . 

1805 lun:e u fără loc. Diata lui Nicalai Racoviţă prin 

care lasă averile sale la copii săi: Zmaranda, Tasiiea, Catiuca, 

lonică şi Gheorghieş . . . , 

1806 Luiie 9% Izvod de eheltueli făcute cu îngroparea 

cluceralui Neculai Racoviţă. in somă de 2190 lei pentru toate 

xânduelile creştineşti de peste an » . . 

1815 Mart 11, Iaşi. Anaforaua divanului prin care arată 

că (. Racoviţă spatar şi Ianca Racoviţă spatar, îrați, sîat drept 

urmaşi ai lui Mihai Racoviţă . . . 

1816 ipril2 fără loc (regeste). Măriurie hotarnică a moşiei 

Burnazul ot Buzea, stăpînită de Zmaranda băneasa Răcoviţoae” 

1820 Mui 0 fără loc. Scrisoarea lui Aposta poleovnie 

cătră kk. Safta Racoviţoae pentru oprirea slujbei de la. biserica 

din Şurineşti şi alte afaceri mărunta , - 

18:5 Dec. 18 fără loc. Foae de zeste ce Eliza 1lcaz dă 

fetei sale Zuaraada, la căsătoria sa cu lon N. Racoviţă E 

182% Iunie 18 iaşi. Răvaşul lui Canta log. scris lui lonică 

Racoviţă să se prezinte la Curtea domnească pe adoua ziia îl 

ceasuri diminea:a pentrn căftănire 
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1396 suni 21 laşi. Adiverinţă dată de C. Grigoriu med. pre- * 

cum că s'au primit 50 lei la cutia mi'elor de lalaneu hacoviţă comis 

“41828 Febr. 15 fără loc. Scrisoarea de aşezare şi de îm- 

părtală în două între fraţii Ion şi Gheorghe Racoviţă, atît în 

moşia Şurineşti cît şi în țigani , AR o 

1898 Fevr. 15. Izvod de împărţala ţisanilor părintești în- 

tre aga Gh. Racoviţă şi I. Racoviţă fraţi; Bcicori lui Nec. Ra- 

«oviţă clucer, mort în 1806 Iunie 9 . . 

221 

222 
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Pag. Fără veleat, de an, lună și zi (cătră 1126). Scrisoare de _ mărtarie pentru o inile lui Bogza logofătul, făcute în a doua sa căsătorie cu îma lui Visarion Bogza şi a Loghinei „959 Fără veleat (cătră 7132 April 22). Pantea fiul Tudorii Lupoae dă zapis la mâna Jui Ionașco Cehan vel vornic de țara de jos ca să aducă deresul de împărțală a. satului de la Petru Vodă, pe ziua de 29 April . . „ 98- Fără veleat Noem. 30 (după 7150) lași. Zapis de vînzare prih care Apostol Cehan cumpără cu 15 galbeni a patra parte din jumătate Orășeani, jud. Cernăuţi 
- 489 Fără veleat, Sept. 192 (eătră 1151) Iaşi. Scrisoarea lai To- deraşeo vel vornie să lese logofătnlui “Racoviţă pânea âe la Măldăreşti ținut. Chigheciului , . . 814- "Fără veleat (cătră 7172 Martie). Zapis de dan e prin care Rusul ginerele Todicăi şi cu ai lui dărueşte hatmanului Neculai (Racoviţă) a sa ocină din sat din Teişori, jumătate din jumă- : tate bătrânnl 'Tudicăi . . . „99 Fără veleat (cătră 7172 Mart). Zapis de vînzare prin care Tenciul şi ai lui vînd lui Nec. Racoviţă hatman cu 10 lei bătuţi în Teişori un bătrân şi jumătate a patra parte . „  10r Fără veleat (ciitră 7179 Mart). Zapis prin care Frimul din Dănceşti vinde cu 49 lei lui Nec. Racoviţă hatman a treia parte dintrun bătrîn din Șurineşti, partea lui Nicoară Verdeş „103. Fără veleaţ (cătră 71175) lunie 3. Zapis de danie prin care Ionașco Aliuş dărueşte hatm. Nec. Racoviţă partea sa din Săpoteni pe valea Şerboteştilor . . . Pără releat (cătră 7170). Zapis de vînzare prin care Ru: sul din Șurinești vinde hatm. Nec. Racoviţă un loc de casă şi prisacă în Glodeni cu 12 taleri, . . „928. Fără veleat (cătră 719u) Noem. 5 laşi. Scrisoarea 23 chizăşi pentru Gligorcea din Obărşia, vecinul lui N. Racoviţă logotătul . 228 Fără veleat (cătră 1191—1683) Iunie 1 Vaslui. Zapis de 

Fără veleat (prope 7216). Cartea lui Dumitraşeo Racoviţă hatman şi parealab Sucevei cătră Moșuleţ să fie volnie de a-şi - lua de a zecea din Dănești ot Vaslui , . 9 
, Fără velect Mai 91 Mărăţei (cătră 1232). Scrisoarea E- 

piscopului Calistru cătră D. Racoviţă hatman pentru un slujitor în pricina cu Sucevenii. . „- „ - 839 „Fără veleat Oct. 15 (cătră 1728). Scrisoarea Catiucăi Ra- coviţă în afaceri familiare - 
841 iaşi AZă veleat (după 1180) Mai 8 (lași). Jaloba ciorilor Ilincăi Bosiasa, jicniceroae contra, lui C, Hacoviţă pentru țigani „866 Racoviţă pentru nişte rogoz şi hotarnica Rediului şi a Codăeştilor 204 

el mănăstirei, că i-a făcut un şir de binale în Bucureşti „876 Fără veleat (cătră 1826). Jalobele lui lanecu Racoviţă con- 
tra uraştihă-sa, Safta Racoviţă, născută Chirica, pentru averea 
rămasă de la tată] său Nec. Racoviţă clucerul, mort Ia 1806 . 217 

      

  

ma CITEA teoria, 
Secure      

    
  



            

  
b Î. Alecsandrescu 

  
  

i 1 

i 
a | 

Ă ( 
! 
i 
ț 

I 

: 

- | 
5 i 

, i 

Da m emotia 

 



  

       

   

   

     

   

     

       

    

  

  

    

  

  

  

           
  

  

  

    

   
   

  

    

   

  

      

          

      

„COMAN Mărgilat 
| id a o 

stăpîn în Comăneşti în 

“d. , | 

Do Sura Lăpuşniţei 
P OPe Q Il Q Y 

1.9 
TINTIUL 

i “ : 

A 
12] A a] A 00Y] 

olatul Grecenilor) 

. 

Îl 

: | nlocmit de 
Bai Mora Vian în Bentntat Ta dala 

Gh. G IBA N So 

| 3 a, în gura Căpatinoasa țin. Kigheeiului: . 

În m 
. Profesor, nenbru Corespondeny ! Ki U | | a Ia :, Pnmmernrnaereegaeeseernanaeananare ati 

. 

: : 

cade, iei 
Băloş Horjase 1 SEE DORIA Ioan lorjescul : | : 

- MARUSCA căs; 

mei Române, deputat. jescu poe noise 1on Tintiul 

, 
; cu Cehan 

. 
- : îaaa Ema Re 

; i Prea , - SR 

| 
”-"” Filip llorja Nechifor Horia i - i : SER SRI i Magda 

Cerna Cornoae Doi ia p et Peer nenea aaa aaa, 
DOR aaa mea cae Filip PI Tadoru Ion . A Anuşea K 

i | i : 
A B C CEHAN cel bătria se căsătorește cu LAZEA 

i 
po i 

“E 

Anuşea, o Drăgan, . Todosiiea, Frăția, 

pospaein Jon, Golea vornie is Iaşi 

Muse? para, Anuşea, Anisia, Avram, Cozma, - Eremia, ” PT anna nana ana aa asa 

: 
a 

=. 

șa, erea, Nastea, Mărina. Bosanci, Mihăilă, Horja, ! 
et Pere : Crăciun Goteă "3 : Cai i: ” 

Armanea, Hărlău, Mariiea, Nechifor. Ana. CEHAN vătag Măgâălina Mușa Toma Cehan Avram Grozav Negrita Ni Horja Nicoară Horja Măruşca 

Mt Anisia, Antemia.. ME 
: 

din Tomeești - . o 
" LEII 

„2 rica- 
: | 

„o _ 
ecuci) 

 ș 

ps 
- mere prez - 

| 
2 

a: Patraşco Ionaşco Cehan Bălan Cehan Toader Cehan N N: 
i 

ea A CEHAN căs, vornic mare sulger Zberea Cehan Tomina Neagn 

ca 3 Heana 

(bătrînnl) i 

pene aa Ter 
, mr 

Pavăl Istratie | Angheria | 

Toader Zosin Cehsn . Costandin Andrei Zlata căs, RACOVIȚĂ Cehau | Ioana (în 1670) Tanasă (în 1671) 

Cehan ! i Cehan Racoviţă loa Murguleţ (călugărit sub nume 

: 
_ 

ă postelnic de Meftodie m. 1664 
- . 

: - 
Dec. 15, căs. Tofa- i 
na fata lui Pătru DI: 
Şoldan vel logofăt 

aaa 

3 
- m.'1665 Dec. 31 

Gheorghe Grozava Neculai 
- i 

i i 

! 
A 

Cehan i Cehan 
i 

i AR | 
ID 

: 
: 

| 
Neculai RACOVIŢĂ Safta Ioan Racoviţă vel 

. 
/ 

Pee n nenea | Aniţa loaca A i / , vel logofăt m. 1685 căs. Alexandra vornie ţării de jos 

:4 
? 

Vă căs îi Maria căs. Ghiniţa “Mihalachi Mart 8 căs. Maria paharnicul căs, Nastasia fata 

Vasile “Ton Mar ine : T. Giurgescu : zehan medelnicer fata Lupului Balş . lui Toma Cantacu- 

Cehan Cehan “Te - : i 
Pa: 

m. 1698 
A I
I
 

an Cehan Neculâi Margine — Nastasia Gârdea Toader ” 
i 

o 

mari ea 

pr 
| 

Î mere 

Denman anna emana neoane anna dna nana aaa cu nana aaa E EI PER ERIE. pe i 
_ 

Premeeeeeenannanaaaaaa 

|. N 
A 

i : in cast Cos E fată cas. Dumitrașco. hatman 

LI 
eee a a, e eee preerie i 

: a ui ax Tofana căs, fată căs. da căs, Cos- : n. 1728 căs. Liinea 

Ezohin i i i i : i : a IOAN R. tă And i Racoviţă Ecaterina Mihai căi) Sita Ilie Enache Iordachi Canta-“.taplaehi stolnie Ion Palndi n M. Cantaciazinie 

: Pavăl Sămina, Ilinca căs, Ioana căs, loan | Toader Zaharia _ poala R IOAN cotă post. m. 1685 m. 1675 C. Cantimir Vodă spatar cuzino Deleanul ; 
spatar 

SR Pivnicer  căs. Ocină Touder Giuşcă Ceban Cehan - Cehan post, - set cu pahar 1700 ” 
b) Ana Dediul Co- 

: 

: i : i ! FI i - | ". 
reanu 

i 

tai II : 
i ! ; e] ; - 

: 

: 

: : : „i 

„ Matei Zoiţa Ioana, Te NI i Isac eee 
a
o
 

: i : căs Ioniţă clucer  Dumitraşto 

Gârdea  p le , | N ARI Li ioşcă O : 
: LS: II 

RI ; : „i RI 1 Raco- fată căs, en fată căs vornic. căs,. 

stolnie urghe “a Meranda, Maria Pavăl Vasile aAinscă FI ăi : o FIE 
IAN Racoviţă - : a căs Mihalachi Stefan Voaâă Ion beizadea Costau din Cehan Radu vornie ord. Lupu I. Bogdan căa, Plone Despa Palad! 

Lupu,  diaconiţa Sultana  Stofag. Socolei Anuşea, - Ilinca fată căs, fată căs, 
căs. Neana Eeaterina Rua a i beizadea câs. Ruxanda Găse S Mavro. căs, th Soltana căs, Maria Coatachi 

Andronic 

Mibalaehi, diaconiţa Gheorghe Ioana! :. Darie V. Arhire Andrei 
căs Scarlat Cr egel i: Ci Sa ir cordat Manjache spat. una sterp ae 

hi 
, , , . 

. Tyr D € a Suţ i 
: 

i 1: noa 2 mori ana 

Conditi Gavril Costantiri, 
Mardare | NECULAI Racoviţa Ghica VY. comis 2) fata spat. i sterp 

3 fete 
; 3 i 

” ii căs. cu Marghidla, 
! 

med. m. 1765 căs, 
M. Racoviţă j 

fată căs.  Dumitraşco 

II : 

73 i 

: : 

Costandin Stefana Satra. 

Zmaranda Roset , 
m. 177 ; 

Creţulescu vornic căs. 

Murgulet 

: 
Teme 

C. Istrati  Zinaranda 

temea 

: a male 

Ipsilante 

Costandin | Mihalachi Gheoghe Andronachi NECULAI 
Raco- Mihai „ Costantin Şi 

2 

post. post. că. . s Racoviţă Alexandru Rt agă beizadea Beizade '3 
"Mărioara clucer $1806 Racovit o ”căs, Ilinea m. 1810 - 
Neculai (Ctorita) ). Ilinca e Safta Golescu Costibhi e 

” 

i (Ci 
a ir 

i „Osta 

căs, de 2 ori Caracaş Chirica -, VO 
a oana mana DI 

: ai 3 orghe : i : RR i. ită căs. 

aaa 
b) Maria PI Săi Gheo, Costachi Mihai spatar Grigori căs, fată căs, Meletie ponită câs:, 

i ” | 
pi pm A pe poe i aa pinca Racoviţă căs. Maria Cleopatra  Ciuntu Balş st Episcop 

: 
: : : : i i : î 1 

5 - ăiloi DI. 

Ion Zmaranda Catinca Gheorghe fată IANCU căs, Catinca Profira Zmaran căs. N: spate Gb Loitan Brăiloiu : i 

căs. Maria căs,'Elena că. a) Ban- — Moscu sterp | Zmaranda Cerchez 
Coeri Trăanea: A i 

Caracaș “ Papadopol tăș b) Mihail 
Alhaz 

(Huși) Elena căs, „aaa E 

eee 
: 

Dr. Davila 
: : E AER 

a 

pr rm, 
Carol; 

Nicolaos Iancu căs, Luta cas: 

reia 

ni LI 
Dimitrie 

Racoviţă Helene leu 

ma 
_ Ă A GHEORGHE Neculai 

Alexandra, ministra 1560 princese, i 

' a i : . i : . 
; 

, ă 
. . 

licie 
scriitoare) - 

Ion Colonel Mihai Dumitru Eugeni ; lena 
Eufrosi impi 

ae 
(a 

0 c _ nia Gheorghe : Ox 
mirosina Olimpia 

Zoe Grant 

căs. Ghizela Colonel cas, căs, Elena căs. Bejan magistrat Costantiu șlena Căp. ! - 
Stamato- Duca , 

o 35 

Eafrosina Crăciun Victor căs 
îanesen 

pol i 

Orășann i Izvoranu . 

EMIL Ba- — Vaaile ”ooviță n, - (ntiat) 1368 No- are Scheia embre 8 in 
Căâs. Helene Roman Oucard 

Bea “ne Jean Andre N


