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* PREFAŢĂ 

Oierini astăzi al 9-a volum din colecția mea de docu- 

-mente, suo numele ue „Suzete şi Izuoade,* sint dator a lă- 

muri pe cetitori, întru cit am izbutit a da în acest volum 

„documente basarabene“ ce privesc trecutul îndepărtat și al 

unei localităţi şi al unei vechi famili: boerești — Catargieștii. 

Importanţa acestui volum reiese de la sine, întru cât noi cir- 

„culăm prea puţin în părțile basarabene,. unde se duce o 

-viaţă curat moldovenească în păturile de jos, cu inclinări 

-spre rusificare în risdurile preuţilor, dascalilor, cinovnicilor 

şi marei proprietăţi, dar cu instinctul de conservare al 

neamului în măsura în care noi ceşti din Regat nu ne prea 

dăm bine sama. Volumul de față e urmarea neaparată a unui 
ame 

„asemenea instinct de conservare, şi de aceia datori sintem 

a stărui mai mult asupra locurilor şi familiei, despre care 

-se vorbește în acest al noulea volum. 

A) Cobâlele, zis şi Cobilnia (rus. KHewna) de oficiali, 

e un sat așezat pe apa cu același nume, un afluent al Cior- 

nei, ce se varsă în Nistru la Răzina şi Răbniţa. Satul e a- 

-şezat pe o vale îngustă, cuprinsă între 2 dealuri, şi se în- 

tinde pe coastele amânduror dealurilor. Sat irumos, cu case 

“bine durate şi streşinate, cu aceiași iniățişare ca ori ce sai 

-din Moldova, cu bogate livezi de pomi roditori, cu &0spo- 

dari cuprinși, oameni ai lui Dumnezeu, pravoslavnici, buni 

Moldoveni, te simţeşti ca la tine acasă, când de pe balco- 

nul curţii boereşt, încunjurată de un parc încântător, de o 

livadă covârșitor de mare, stai şi te uiţi în vale spre satul 

-pălit de soare, cii casele văruite, cu prispele lipite, cu ie- 

restrele încrestate în îel şi chip de hnii albastre, cu acei 

„hăuit al vieţii de țară, lătrat de câni, sberăt de vite, semn 

.de viață şi de mişcare, peste care suta de ani de viață
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mulcomită basarabeneană nu le-a schimbat graiul, ci abia. 
de-a putut arunca un puţin lustru de rusificare, începând 
de la șapcă, o pojghiță subțire pe un adânc de suflet ro- 
mânesc. — Două biserici de piatră şi o şcoală clădire nouă, 
slujesc norodului, una pentru lumină, alta pentru închină- 
ciune, dar de o camdată iîmbele dau numai pe ruseşte şi: 
din când în când pe moldoveneşte. 

Astăzi sînt 2 mahalale în Cobâle : Cobălele de jos şi. 
Cobălele de sus, cum spun toţi sătenii, de la 1800 incoace, căci 
pe atunci se zicea Cobâla zeche şi Cobâla 104, cum atestă şi: 
d-na Olga Catargiu în nota trimesă d-lui |, Bo8dan la publi- 
carea uricului din 6995 Oct. 12 (1486), „pe lângă satul vechiu: s'a întemeiat nu de mult unul nou cu acelaşi nume“ (|. Bogdan. Documentele lui Stefan cel Mare I, 516); unuia ii zic Cobâla de sus, altuia Cobâla de jos* (Despre Cobâle vezi nota de la pag. 58). 

Cobălele e o denumire topografică slavă, ca foarte multe altele din toponimia ţării noastre. Numele de Cobale se găseşte în cele mai vechi documente ale veacului XV-a: și de sigur că e anterioară descălecatului, când populaţiu- pile slavone de prin văi şi munți se îndeletniceau cu creş- terea cailor, păscând pe întinsele Şesuri şi văi ale apelor hergheliile lor de zepe, pentru prăsila vestiţilor cai moldo- "Yeneşii, cai sirepi şi iepe moldoveneşti. Prin pustiurile ce | erau așa de dese şi întinse prin părţile Moldovei la pragul | vieţii Româneşti, nu se puteau creşte de cât herghelii de | căi ȘI lepe, una din cele mai mânoase îndeletniciri de stepe | şi pustiuri, întru cât tot comerțul vechiu al centrului ŞI. ; Nordului Europei. spre_Ca lui . Gala se tăcea cu căruţe trase de cai; scuți pe înseși intiasele pustiuri ale Moldovei, de cari ne vorbesc aşa de d es vechile noastre urice. Tot în. acest iel își explică şi d. |. Bogdan întinderea acestei de- numiri de Cobale, când zice: „Se numiau astiel probabil. locurile unde se creşteau hergheliile de cai, cu mult mai numeroase în seci. NV-a de cat astăzi (de la slav HoGul-ra =—iapă. Doc. lui Stefan cel Mare II, 36). „La considerentul comercial al nevoii de a creşte her- ghelii de cai şi iepe al seci. al » trebue să adăusam necesitutea militară, căci din vechi armata era mai. mult călăreaţă alcătuită din boeri, şi fiecare boer era îndatorat să dea 3 călăreţi pe sama domriei în caz de războiu ; şi: tot d. I. Bogdan în »Uricul- Razenilor« vorbind de armata veche sub Stefan cel Mare socoate că se puteau scoat până la 10000 ostaşi călăreţi din: toată Moldova. i



i 

Numai așa ne explicăm noi întinderea acestei denumiri 
“date şi la munte (Bacăul) și la dealuri (Roman, Dorohoi) şi la 
răsărit în părțile Nistrului (Soroca). Nu greșim când afirmăm 
că primii proprietari ai locurilor numite Cobâle au fost ei 
“singuri mari crescători de iepe și că din lumea slujitorilor 
“Şi argaților năimiți pentru creșterea acestor herghelii de 
zepe a eşit vorla „la Cobâle,“ mai întăi văilor pe unde 
“erau păşune, apoi apelor ce udau acele văi, mai apoi dea- 
urilor de îmbe laiurile apelor, şi la urmă de tot satelor 
aşezate pe acele văi, când boerul îşi aşeză odăile „câșia“ 
lui acoio şi urmaşii au binevoit a se statornici în vechile 
case ale primilor stăpâni. 

Aşa a decurs lucrul; și de aceia nu cred că să avem 
a face aice cu o expresie figurată după relieful dealurilor 
— deșălate— ca şi spinarea iepei şi a calului, cum apoi a 
dat românul înțeles cobiliței de adus apă de la fântână. 

Fără a mai pomeni de toate Cobâlele 1) cari se găsesc 
în diplomatica secl. XV-a, satul Cobăâlele din ținutul Soro- 
cei e pomenit întăia oară în 1482 April i5, în uricul a că- 
rui cuprins îl dau mai jos în întregime, căci lipsind din 
arhiva d-nei Catargiu, îl găsesc publicat de d. |. Bogdan, 
-după originalul comunicat de dl Radu Roseti. In izvodul 
-de acte ale moșiilor Catargieşti (v. pg. 229) se vorbeşte de 
“uricul de la Stefan Vodă din 6990 April 15 între hărti- 
ile Cobălei. 

- lată în traducere acest uric, a cărui text slavon La 
“publicat d. I. Bogdan (0. c. 1, 261). 

1) In 1436 Sept. 9 Iliaş Vodă întăreşte stăpânire unui Jlerp4 
“Mă Hoghiak (1. Bogdan o. e. 1, 290). 

— In 1481 Februar 1 +e vorbeşte de „WAHHe cea0 S hoBnis 
:MaHAVk GEAHBECTpIH — un sat la Cobăle anume Selivestrii, în jud. 
Roman (idem 1, 948). 

| — în 1491 Ianuar 17 se vorbește de „Apareatnp wr Konzar“ 
:şi de „EAHHO ceao HanME& Yeperiann. S Roszat“ (idem 1, 456). 

— În 1467 Oct. 2 se vorbeşte de altă Cobălă: „H NpoAdA HU 
“wrePSnna ceao Batnibă Naumk BoBzalei RHIUNEH PA BHA 
Acm Grana HaBnuia=— şi a vândut şi a lăsat satul lui Babiş anume 
-Cobălie de sus, unde a fost 'easa lui Stan Babeş (idem I, 122). 

— In 1472 April 25 se vorbeşte de un „LAEOu wr BoBhiacy“ 
-(idem 1, 169). 

— In 1492 Mart, 41 se vorbeşte de „IICASBHHă CEAO Hă Rosz- 
„AX Hanavk KRpariemiin“ iar mai jos se zice: „EAHC ceao 5 HoBzary 
-NOA, Moruae race EHA Han S Beprcrrn. (Idem II, 34, 36).
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„Din mila lui Dumnezeu Noi Steian Voevod, domn 

„țării Moldovei, înştiinţare facem cu această carte 'a noas-- 

tră tuturor cui pre dănsa vor căta sau cetindu-li-se 0 vor 

„auzi-o ; iată că au venit înaintea noastră şi inaintea tuturor 

„alor noștri moldoveneşti boiari a mari şi mici sluga noas- 

„tră Şteful Spineanul şi cu a sa iumeae cu Felca fata lui 

„Cămiiă de a lor bună voe de nimeni <iliji nici învăluiţi şi 

„au vândut un sat anume Cobălele pe Duislru, ocinu Lel- 

„căi, fata Imi Cămilă, din al ei drept şi curat uric; şi au 

„vîndut acel sat jupănului Cozma uşariului dirept 160: 
„zloți tătărăşti. Şi s'a sculat sluga noastră Cozma uşar şi 
„a plătit toţi acei de mai sus scrişi bani 1060 zloți tâtărâşti 

„în mânule slugii noastre Şteiului Spineanului, şi în mă- 
„nule jupănesăi sale Fetcăi, toţi cu bani gata, inaintea 
„noastră şi înaintea tuturor aior noştri moldoveneşti hoiari: 
„a mari şi mici Deci noi văzând între dânşii de bună voea 
„lor tocmală și deplină plată, şi noi aşijderea şi de la noi 
„i-am dat şi i-am întărit slugii noastre dumisale Cozmei 
„ușariului pe cel de mai sus scris sat Cobaâlele la Dnistru, 
să-i fie lui Şi de la noi uric şi cu toate veniturile lui şi 
„copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoţilor şi împrăştiaţilor 
„lui şi la tot neamul lui ce i se va aleage mai de aproape 
„nerușăit nici odănăoară în veaci. lar hotarul celui sat să. 
„fie pe vechiul hotar despre toate laturile, pe unde din veac 
„a îmblat. lar la aceasta iaste credinţa a noastrei domnii 
„de mai sus scrisă Noi Stefan Voevod, şi 
„iubiţilor noștri copii Alexandru și Bogdan Vlad şi credinţa 
„boiarilor noştri ai Moldovei, credința dumisale Vlaicul - Ati . , GIN; par 
„calab de Orhei şi credinţa fiului său pan Duma; credinţa 
„dumisale Zbiare, credinţa dumisale luca credința lumi- 
„sale Hrană dvornicul, credința dumisale 'Niaa credi ta d 
„misale Gangur, credința dumisale Hrăman. & di ia du „misale Gherman şi credința dumisale Oan redința du: 
„Cetatea Albă, credinţ ana parcalabi de a dumisale lvaşco şi credi i „sale Maxin parcalabi de Chilia, credința dute aa ata „parcalab de Neamţ, credința dumisalc Fete Cica coală „umisale ragoș parcalab de Novograd, credinţa 'dumisale „iațco Hudici, credința dumisale Stetul p 1oti 
i pa dei ul parcalab de Hutin 

„colă visternac, 
„dința dumisale Ioan paharnic 
„stolnic, credința dumisale Groze 
„dința tuturor boiarilor noştri ai 
„lar după a noastră viaţă, ein 

credinţa prea 

postelnic, cre- 
credința dumisale Petre 
Micotici comis, şi cre- 

Moldovei a mari şi mici. 
e va: fi. domn ţării noastre a.
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„Moldevei din copii noştri sau din al nostru neam, sau 

„chiar pe ori care altul Dumnezeu îl va alege să fie domn 

„tării noastre a Moldovei, unul ca acela să nu strice a 

„noastră danie şi întărire, ci mai vârtos să io întărească 

„Şi împuterească, căci că nui înșine i-am dat'o şi întărit'o 

„pentru a lui dreaptă şi credincioasă slujbă şi spreacea că 

„el şia cumpărat cel sat cu ai săi drepți şi curaţi bani. 

„lar spre mai mare tărie şi împuterire a tot ce sa scris 

„mai sus, poruncit-am la al aostru credincios boiaria Tâu- 

„tului logofătului să scrie şi a noastră pecete să o lege de 

„această carte a noastră, A scris Borcea în Suceava la 

„anul 6990 luna lui April 15 (1482)* 

Există dar un sat „ceao“ Cobălele, —wAnHHO CEAO nana 

RoBbiaia-— care aparținuse lui Qămilă incă de la inceputul 

veacului al XV. E curios un boes poreclit Cămilă—o nă- 

milă de om—să fi stăpânit un sat /Zapa—Keshaia—în plin, 

mecl al XV-a! Crescător de cai boerul nostru de țară—un 

simplu moşier—a izbutit să dea numele locului pe unde îşi 

avea aşezate 'câşleiz—Cobâiele—sale de cai, după ocupați- 

unea sa, şi aşezându-şi se/o „sat“ el cu cei ai săi şi cu 

slugile sale să inchege un sat în înțelesui vechiu al cuvin- 

tului. Răminîndu-i numai o lată „Feica“, aceasta nu avea 

interes să-şi mai ţie moșia—satul—ci-l vinde cu 160 zloți 

tătărăşti uşierului Cozma în 1482 April 15. Deci nici Că- 

milă nici Fetca, nici Cozma nau dat nume satului după 

numele lor: Cozma=Cozmeşti; Cămilă=Cămileşti, Petca=— 

Fetcești ; nu ; ci așezarea satului fiind făcută pe locul unde 

erau herghelii de cai—câșlele—s'a dat numele aşezării 

după câșle. Incă nu venise Tatarii să se aşeze în Bugeac 

în mod definitiv, ca să dea la aceste aşezări numele de 

câşle, ci se zicea în graiul celor locali <Cobâle». Mai a- 

poi când agricultura se va întinde în țara Moldovei şi când 

toată gospodăria rurală se va mărgini în pluguri, grape, 

rarițe, seceri, coase, căruțe, boi de jug, aşezările acestea 

vor lua nume de odae „odaia Bursucanilor“ sau armane cum 

se zic în unele părți ale Munteniei. , 

O dată întrat satul Cobălele în stăpânirea lui Cozma 

ușariul în 1482 „cumpărat cu ai să drepți bani“ şi întărit 

de domn pentru ale lui slujbe făcute domniei, stăpânirea a 

curs liniștit în Cobăle timp de 3—4 generaţii. A stăpânit 

în Cobăle Patraşco parcalabul, fiul lui Cozma ușarul, între 

1500 —1550 (vezi nota de la pg. 60). Patraşco are 3 copii: 

juraşco uprod, Pavăl şi Maria, cărora Aron Vodă le în- 

tărește stăpânirea în Cobâle, dând 2 ispisoace, unul.pe nu-
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mele a 2 îraţi, iar al doilea şi pe numele surorii lor Ma- 

rica. Aron Vodă aminteşte după 110 ani (1592 Febr. î7) câ 
nepoții au satul Cobâlele „Kesuaiia“ dreaptă ocină şi muşie 
din diresele de cumpărătură ce-a avut bunul lor Cozma 
uşar de la bătrânul Stefan Vodă (pg. 59). Alte urice de 
întăritură asupra Cobălei date de lon Vodă cel cumplit şi 
de Petru Vodă Șchiopul, şi despre care atestă Gaşpar 
Vodă în ispisocul lui din 1620 Mai 10 nu se păstrează în 
arhiva  Catargiul ; ele s'au pierdut în vremile proceselor 
iscate sub Moise Moghilă Vodă, care părtinind călugărilor 
de la Pantocrator, ctitorie Movilească, au rupt diresele mai 

vechi ce vorbiau de drepturile urmaşilor lui Cozma uşariul. 
Intre 1600— 1620 trăesc în Cobâle urmaşii celor trei 

frați, cărora li se întărise” stăpânirea de Aron Vodă în 
1592. Din cei 3 frați se vede că Pavă!l n'a avut urmaşi. 
ori eșind din Cobâle n'a mai avut legătură cu satul. cum 
se întâmplă adesaori: prin spiţele răzeșeşti şi bocreşti. Intru 
cât spițele nu sunt arburi genealogici, ci incrângaturile în 
legătură cu dreptul de succesiune la pământ. De urmaşi 
nu ni se vorbește decât pentru luraşco aprodul şi Mlărica; 
Pavăl muri sterp.—Ei au de moştenit un proces cu călu: 
Sării de la mănăstirea Todirenilor cu hramul Pandocrator. 
ctitoria lui T. Movilă din târgușorul Burdujeni. Gaşpar 
Vodă judecă procesul în 10 Mai 1620 şi cum Peaicul păr: călabul dovedise cu 24 jurători că moşia liii din MOŞII stră- moşi ŞI pe temeiul uricelor arătate de la Steian Voda bă. trinul, de la Ioan Vodă cel Cumplit, de la Patru Vodă Șchiopul, de la Aron Vodă şi de la Radul Vod de cumpărătură, altele de întări “ odă, unele ț , e întăritură, altele de piră. dă ho- tărire în favorul lui lonaşco Peaicul. Diacul de divan în: cepuse a scrie ispisucul numai pe numele lui lonaşco Pe. aicul ; observându-se însă că nu e întreg şi că în proces au Atat voli ai lui adică şi cumnaţii săi: Radul şi Mateiaşi —SINeri1 lui luraşcu-—se strică redacțiunea, se întoarce fila şi se scrie alt ISpisoc, aşa cum 'l'am publicat ia pg. 9%v Din această schimbare de redacţi E 

„această scl e reiese că cei 3 inşi, ce susțin şi câștigă procesul în 1620 u„u erau Îraţi, ci cei ori 3 cumnaţi de verişoare (nacate nu). 
Procesul cu călugării de la Pang şi sub Radu Vodă, cum sună cartea Gaspar pi AREA HCHHcot 3a Pasa ROERCĂH Rao eu a ara perăa Ioatuke IIRuRSA ca Racu nar- 

Şi asemenea ispisoc de ta Radul Vaca m i 

ocrator se mai ţinuse 
de judecată a lui
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părit şi atunci, şi iarăşi a fost rămas Ionașco Peaicul cu 
ioţi ai lui veri pe călugări pentru cel de mai sus scris sat 
_Cobăliia.“ | 

Cum în Cobăle erau proprietari urmaşii din 2 fraţi: 
din luraşco aprod și din Mărica, satul s'a fost împărţit în 
două jumătăţi: de sus și de jos. In partea din sus stau 
proprietari lonaşco Peaicul sulger, ginerele Măricăi, căci 
ținea pe 'Tudosia fata Maricăi, Vasilcea cumnatul'său, căci 
ţinea pe o altă fată a Maricăi, pe Nastasia, şi alți 3 cum- 
nați : Pavăl, Anghelina și Frăsina (v. pag. 213); iar în 
partea de jos stau Iachim Bandur şi Mateiaş Cârlig ginerii 
lui lurașco aprod, dintru Unguraşi, cel întăi ținind în căsă- 
torie pe Totana, cel de al doilea pe Todosia (v. pag. 212). 
Amândouă jumătăţile de sigur că mergeau din apa Ciornei 
în sus pănă în hotarul Coșmircăi, acesta fiind curmezişul 
Cobălei, latura despre Ciorna. Partea din jos venia spre 
Balamuteni şi Miţova (azi Şiştacii). După 8 ani nici unui 
din cei ce au susținut procesul sub Gașpar Vodă nu mai 

“trăiau, căci la 1628 April 25 unul din ginerii lui lurașco 
aprodul, lachim Bandur, care ţinea pe Totana, işi vinde 
partea sa jumătatea din jos lui Gavril Gorgan ce a tost 
parcalab de Soroca cu 300 taleri. Actul de vinzare se îace 
la laşi, unde Gorgan şi numără 200 taleri. Neamurile lui 
află de această vinzare a lui Bandur şi se iscă gâlceavă în 
familie. Gorgan aflând de aceasta, el care întrase cumpără: 
tor în satele din jurul Cobălei, Camănca, Unchitești şi Co- 
tiugeni (v. pag. 102) sileşte pe Bandur să-și limpezescă 
situaţia juridică față de rudele sale. În adevăr în ziua de 
13 Mai 1629, adică după 12 luni lachim Bandur dă zapis 
la mâna lui Gorgan biv parcalab că dacă pănă în ziua de 
SinPetru (29 Iunie) nu se va păciui cu ai săi să strice 
vinzarea ; şi zice în zapis: „iar după aceia am avut gâl- 

ceavă cu acești cumnați ai miei pentru cea gumătate de 

sat: deci acmu miam luat zi păn la Steti Petru ori săi lac 

ispravă şăşi ție acea giumătate de sat ce iam vândut, ori 

săi dau banii doao sute de taleri“ (pg. 109). 
Iachim Bandur 'nu era singur cu dreptul de stăpânire 

în jumătatea din jos a Cobălci; de unde însă îșiia el drep- 

tul de a vinde el singur toată jumătatea din jos cu preţde 

300 taleri lui Gavril Gorgan ? Lămurirea ne-o dă cartea ve- 

liţilor boeri din 26 Noembrie 1629, întărită de Vodă Ale- 

xandru Radu Vodă în aceiaşi zi. 

Incă de sub Radu Vodă cel Mare. călugării de la mă- 

năstirea lui Toader Movilă postelnicul, Pantocratorul, purce-
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sese cu pâră contra lui lonaşco Peaicul şi neamurile sale, 
stăpânii Cobâlei. Procesul s'a ţinut şi sub Gaşpar Vodă. 
Ei Pau dobândit „dar cu mare cheltuială ce au cheltuit în- 
suşi lonaşcul cu banii săi“ (pg. 110). După obiceiul pă- 
miîntului trebuia ca toată cheltuiala să fie împărţită pe rude 
şi adica Ionaşco Peaicul să ia parte cu jumătate, iar pe 
jumătate să o râdice Bandur și Mateiaşi Cârlig, cumnați şi 
wineri lui luraşco aprodul. lachim Bandur a îmbiat pe cum: 
natul său să ia parte pe giumătate, dar Cărlig neavind cu 
ce-şi plăti partea sa „că a iost sărac“ el şi-a luat asupră-şi 
toată cheltuiala şi a dat lui lonaşco Peaicul 83 galbeni; şi 
întru cât partea lui Cârlig preţuia mai mult de cât partea de 

_cheltueli în proces, Bandur mai întoarce cumnatului său > 
cai buni şi un vig de postav, cum şi câteva părţi de moşii 
ce avea cumpărate Pandur şi cu îemeia sa Toiana în Un- 
guraşi. Şi aşa ajunge lachim Bandur stăpân singur pe toată 
jumătatea din jos a Cobâlei, iar lonaşco Peaicul rămâne 
pe jumătatea cea de sus, 

lachim Bandur trăia mai mult la Botești în ţinutul 
Neamţului şi eră un simplu diac de ţară, şi nu prea înţe- 
legea cel mare îolos din stăpânirea Cobâlei, de aceia „vă- 
zând că iasie om sărac şi nu va putea ţinea ocina a scos'o 
vânzătoare“ şi neîngăduindu-i obiceiul pământului s'o vânază 
lui Gavril Gorgan, o vinde tot cu 300 taleri bătuţi şi un viu 
de postav lui Dumitraşeo Stefan logofătul cei mare, fiind rudă 
mai de aproape cneaghinei dumisale Zinica fata Mogâldei vor- 
nicul. Dumitrașco Stefan moare năprasnic, aşa că urmaşi săi: 
Gheorghe Stetan-—viitorul domn — Gligore Mogâldea şi Vasile 
Stelan cad la împăcăciune cu Gavril Gorgan fostul cum- 
părător şi tac târgul. |n zapisele lor de vânzare ca ŞI în 
ispisoacele de întărire de la Vodă se povestesc pe  laru 
toate amănuntele. Gorgan vornicul dăduse lui Iachim Ban. 
dur 300 taleri, 80 oi, 4 boi şi 3 vaci, lucru ce nu reiese 
din inseşi zapisele lor, caci ei afirmă că din cei 300 taleri 
n apucase a da de cât 200, iar de alte lucruri în natură nu 
pomenesc nimic. După 2 ani însă de la vinzarea întăia, co- pii Zinicăi afirmă că Gorgan plătise lui Bandur toți banii şi 87 capele vite: oi, boi şi vaci. Răscumpărând Zinica 
„ca una ce s'a tres mai de moșie“ de cât Gorgan, n'apu. 
case a-i întoarce de cât 260 taleri proști, iar capetele de vite şi 40 taleri n'apucă să-i întoarcă şi muri, Gorgan vorni 
apucă pe cei 3 copii ai logofătului să-i plătească. Şi atunci ci se hotărăsc să se desiacă de Cobăle, şi în loc s tul 

ho 
ă dea restul, mai iau de la Gorgon încă 60 de galbeni şi-i trec Ca 
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veci vânzare toată jumătatea din jos a Cobălei (pg. 119)-. 

Moise Moghilă Vodă întăreşte această vânzare prin ispișocul 

său din 1631 lanuare 26 (pg. 121). De notat că după ară- 

tările acestor 2 zapise un ug în 1631 valora 4!ja taleri proşti, 

de oarece pentru 260 taleri proşti, ficiorii. logofătului Dumi- 

traşco iau de la Gorgan 60 ughi.. 
In vara lui 1631 Gavril Gorgan cumpără şi celelalte 

jumătăţi din Cobăle de la Totana jupăneasa răposatului lonașco 

Peaicul sulger şi dela ai lui cu 150 galbeni, din care 80 

walbeni îi ia în mână, iar restul de 70 de galbeni să-i dea la 

ficiorii logolătului Dumitrașcu Stefan, căci cu aceşti galbeni 

fusese împrumutat el de tatăl lor Dumitrașco Steîan logotăt. 

Pe când Tudosiica afirmă că vânzare s'a tăcut în ughi 

__150 la număr—; ficiorii logofătului Dumitrașco Stefan a- 

testă că cumpărătura s'a făcut cu 300 taleri ; deci un gal- 

băn în 1631 valora 2 taleri bani buni, sau 4'/a taleri proşti. 

Din arătările zapiselor de vinzare se constată că Zi- 

nica soţia lui Dumitrașco Stefan logofătul şi deci mamalui 

Gh Stelan Vodă era o. Mogâldeasă. Ea nu putea fi de cât 

fata lui Mogălde agă în 11602, care stăpânea o moară în 

Târgu: Frumos (Surete V, 234), și apoi vornic de poartă în 

1603 (Ispisoace I, 2, 21). Dintre copii săi se pomenesc Zinica 

măritată cu Dumitrasco Stefan logofătul şi Simeon Mogâldea 

ce e pomenit în zapis din 1633 (Ispisoace II, 1, 30), unde 

i se dau şi neamurile lui. Iată de ce unul din copii lui Du- 

mitrașco Stefan ia nume de Gligoraşco Mogâldea, irate bun: 

cu Gh. Stefan Vodă şi cu Vasile Dumitraşco. Supt Gh. 

Stefan Vodă se rădică în vază politică Neculai Mogăldea 

paharnicul, care ia parte la bătălia de la Hotin și Sirca 

contra lui Vasile Lupu. alăturea cu ruda sa de aproape Gh. 

. Stefan (Let. 1, 303, 304, 314, 315), iar despre încrângăturile 

lui cetim în Surete V, 167. Un urmaș de a lui N. Mogâlde 

e- serdar sub Cantemir şi trece Nistrul împreună cu domnul 

său (Let. Il, 366), dar nu mai e socotit între familiile boe- 

reşti din Moldova de acelaşi Domn în scrisoarea Moldovei. 

Revenind la proprietatea din Cobăle îl găsim pe Ga- 

vril Gorgan deplin stăpân pe toată Cobăla de sus şi de jos, 

după ce dăduse 600 de taleri bătuţi la toți foștii stăpâni 
urmași ai lui Cozma uşar din 1487, care ținuse în a lor stă- 

pânire timp de 4 generaţii satul Cobălele cu toate ale sale: 

locuri de ţarini, de fânaț, păduri şi alte venituri. Ispisocui 

de întăritură pe toată stăpănirea întregei Cobăle îl capătă: 

Gavril Gorgan de la Moise Vodă Moghilă în 1631 Iulie 23. 

Trec 2 ani şi jumătate şi în acest timp domnia la.



X 

Moldova se schimbă. Moise Moghilă mazilit revine din nou 
în scaun; și cel întăiu act de judecată, care-l îace este să 
tulbure stăpânirea în Cobăle, luând tot satul din mâna lui 
Gorgan și să l dea lui Pătraşco Ciogolea pentru ale lui 
slujbe făcute altor domni mai denainte cum şi însuşi dom.- 
riei sale acum „a AHec rsenoAcriamii CASK kre ca iipanet 
n ekpuo casxa$.* Mai mult încă, întroduce o nouă legenda 

-asupra: pricinilor cari au făcut să se tulbure proprietatea in 
“Cobăle, inventând pe dea-ntregul legenda lui Gonţea vornic 
care voind să se facă domn în locul lui Petru Rareş. acesta 
îi tae capul, îi confiscă moșiile şi le dă visternicului său cre- 
„dincios lui lun Movilă— care-i era şi ginere, căci ținea pe Mla- 
ria, una din fetele sale. Vodă Movilă nu se mai uită ca 
stăpâni cu pretenție mai erau şi călugării de -la Pantocra- 
ior (Todireni-Burdujeni), cari purtase procese sub Radu 
Vodă şi Gaşpar Vodă, şi deci ia Cobălele ca un patrimo- 
"niu Movilesc şi îl dă slugii sale credincioase lui Ciogole Pă. traşco. Dar pentru a da temeiu de adevăr pune pe diacui 
său Şaidir şi înjgheabă un îalș în -acte, şi ne dă un ispi- soc sărbesc scris ca în 7056 Febr. 4, cuun cuprins hibrid. cu 0 întortochere a faptelor politice, şi pe baza acestui act. de care nu s'a vorbit pănă acum Nimic în nici o hărtie oficială, Moise Movilă Vodă ia de la adevărații stăpâni sa. tul Cobălele, cum și 3 ispisoace vechi. de la Stefan Voda. “de la Pătru Vodă şi de la Iancul Vodă şi le dă în mâna lui Ciogolea. Falşul e publicat la pag. 25--20; iar cartea de întăritură a lui Moisi Moghilă la pag. 129, 

". Actul de autoritate și de răsbunare politică a lui Moise -Moghilă Vodă n'a avut urmări, căci lucrurile s'au repara: mai pe urmă, dar a tulburat paşnica Şi liniştita stăpânire a adevăraţilor proprietari timp de aproape 20 de ani, pur-: tându-se procese Ja divan pe baza acestui ispisoc a lui Mo. vilă Vodă. 
Destășurarea evenimentelor politice avu urmări şi mersul proprietăţii, căci intre Movilă Vodă şi au fost frământări adinci, cari au adus şi la C bări de proprietate, loc de a ilustra felul la noi politica mai din vechi. 
Gorgan Gavril. îşi întinsese stăpânirea şi peste Cobăle, ei care stăpânea alte 3 moşii în jurul Cobălei : Unchiteştii. “Camănca și Cotiugeni (pg. 108); şi întrele altele îşi capătă de ginere pe Gh. Catargiul, boer din Valahia, care pribeginc “din cauza dușmăniei cu Matei Vodă Basarab se căsătorise cu Irina, fata lui Gorgan şi-i dădu parte în moșiile sale între cari 

în 
Vasile Voda 
obăle schim- 

cum se ducea 
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şi Cobălele. Ficior de ban mare,—a lui Enachi, — nepot al 

Buzeștilor, păharnic în Muntenia (1624). soarta lui şi-o leagă. - 
de istoria politică și socială a Moldovei şi ia de la capăt 
erarhia boeriilor de divan, la o vrâstă de cel puţin 40 de - - 
ani, pănă ce la adânci bătrâneţe ajunge vornic mare sub 
Duca Vodă cătră slirşit şi sub scurta dar viioroasa domnie 

a ginere-său Stefan Petriceicu Vodă. (pg. 167). 
Gh. Catargiul știind că are între zestrele sale şi Cobă- 

iele, căpătă în 1640 lanuar 20 carte de stăpânit de la Va- 
sile Vodă (pg. 135). Ciogolea Pătrașco care şi el îşi avea. 
un titlu domnesc asupra Cobălei tace, dar nu după multă 
vreme izbuteşie a-şi intocmi o carte de stăpânire asupra 
Cobălei ; diacul de divan o scrie, şi stă gata s'o prezinte 
lui Vodă. In zădar i-a fost așteptarea, pentru că Vodă n'a 
mai iscălit cartea de miluire și stă aşa scrisă gata şi azi 
în arhiva Catargiască de la Cobăle (pg. 136). Se iscă un 
şir de procese între Patraşco Ciogoha şi Gh. Catargiul 
pentru Unchiteşti, şi tocmai în 1650 Aprii 7 Vasile Vodă. 
răiueşte definitiv stăpânirca legală în Cobăle, dând rămas 
pe Patraşco Ciogolea biv logofăt cu tot dresul lui de la 
Moise Aloghilă Vodă şi întăreşte iui Gh. Catargiul biv agă. 
stăpânire în Cobăle pe temeiul tuturor actelor din vechi; lui 
Ciogolea îi spune că n'are nici o treabă „nn sAno pr ca 
"mor ceio“ iar călugărilor de la Pantocrator să nu îmble cu 
hitlenie „Ha YoAkrr ex jurpoerin“ (pg. 144). Gh. Catargiul 
agă pune “ferăe 12 zloți în visterie şi ia titlu definitiv la mână. 

După 1630 stăpânirea în Cobăle a curs liniștită la ur- 
mașii lui Gh. Catafziul. Nici un act de stăpânire nu se mai 
găseşte în pachetele Cobălei ; asta arată că de la G. Ca- 
targiul proprietatea a trecut la fiul sâu Apostol Catargiul, 
cu fraţii săi, iar de la acesta la Ilie Catargiul logofătul cu 
lraţii şi verii săi. “Tocmai în 1722 Dec. 36 adică după 72deani 
se găsește cariea de judecată a lui M. Racoviţă Vodă, care 
judecă pricina dintre llie Caltargiul vei logofât cu călugării 
de la Pandocrator pentru Cobăle. Ciogoleştii dispăruse de 
pe arena politică, în urma tăerii capetelor lor de cătră Vasile 
Vodă; Călugării însă tot mai ţineau la vechile lor titluri de 
proprietate, și luîndu-se după iscoada lui Ezechil, egumenul 
de la biserica Si. Atanase de la Copou, redeschid procesul 
stins de 72 de ani. Rari procese se prezentau în divanul 

gospod în condițiuni aşa de ciudate ca acel al Cobălei. Se 
aduc acte străvechi de sute de ani, se desiășură în ochii 
veliților boeri toate patimile strămoșilor şi se dau din nou 

râmaşi călugării de la Pandocrator (pg. 211).
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Apostol Catargiul vel postelnic stăpânise multe moșii 

„în Moldova şi la ţara Rumănească atât de baştină cât şi de 
cumpărătură şi de danie“ (pg. 978). | 

Fiul său cel mai mare, llie Catargiul, luă la sine toate 

mârtiile şi le trimese spre păstrare în țara Ungurească le 
Braşov, în ţară fiind vremuri tulburi. De la Braşov s'au 
adus scrisorile în 1748 şi pănă la anul s'a întocmit izvod 
de împarțală a moșiilor şi a zapiselor în 3 catastișe. De la 
Ilie Catargiu scrisorile au rămas la fiul său Filip Catargiu 
xvist., care tot a amânat împărţala între îraţi şi veri a moşiilor pe 
inotivul că trebuie să se cerceteze întăiu moşiile şi ţiganii 
„ca să se vază câte moşii va fi de irunte şi câte mai proaste 
“să se știe şi așa să se facă împărţala“ (pg. 279). Pentru 
acest scop se  însărcină pe med. Ioniță Pilipovski ca să 
facă cercetarea, dându-i pentru aceasta 500 lei. Pilipovschi 
nu-și îndeplini însărcinarea, așa că se ajunse la 1775 suh 
“Gr, Alex, Ghica Vodă, 

Dacă în formă Catargieșştii nu-şi împărţise moşiile. de 
fapt însă ei continuau să stăpânească unii unele, alţi altele. 
"Cobălele în acest caz erau căutate de Patraşco Catargiul 
-pitar, de şi dezbaterea prin judecăţi a dritului legal o fă. 
-cuse Ilie Catargiul. De la Patraşco Catargiul mort dupz 
1740, Cobălele au rămas în sama copiilor lui Patraşco, în 
număr de 10, băeţi 5 şi 5 fete. 

Cum fetele se inzestrau mai mult cu scule, odoare ŞI 
de ale gospodăriei, cei 5 fraţi rămân stăpâni în Cobâle. şi 
încă din 1749 rămân Cobâlele pe sama lui Toma Catar- 
giul. Se vede însă că din cei 5 fraţi, “nu rămân în 1767 
de cât 2: Ion Catargiul stolnic şi Costin Catargiul clucer. 
cari iau carte de la Gr. ]. Calimah Vodă de stăpânire aSsppra 
“Cobâlei (pg 266). . 

Satul Cobâlele începuse a se forma. 
secl. al XV-a, el nu sa mărit şi n'a cres 
aere, de pomi Şi razăși a vechilor săi stăpâni, i căci. la 

„Y* A te! „ace uție înceată a îindesirii 
populației prin creștere din generație în generaţie. Pra. 
prietari: au stat de o parte cu rostul lor poiitic în stat, în: 
Aruntând toate restriştele vremilor, iar satul s'a înjaheba: 
din adunătura oamenilor veniţi pentru hrană ori în “Sluiba 
personală şi directă a stăpânilor, ori pentru ale lor proprii cultivând pământul, pe atunci fiind mai slobozi şi mai La utați cu strămutarea de la un loc la altul, mai ales de peste 

cai ut rea rioadăe Q primitor proprietari. Cawala și a de cât v înjshebare de case de 

Urzit la pragul 
cut prin întia- 
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ale argaţilor chemaţi să crească hergheliile de cai şi epe 

ale boerului. In a doua perioadă—Cozma uşar şi urmaşii săi 

— stăpânire care au durat în 4 generaţii— 146 ani—n'au avut 

aşezarea efectivă în satul. Cobâlele, şi apoi au iost puţine 

suflete. Din hârtii reiese că âu fost numai 16 nume de 

oameni trăitori în Cobâle, de la Cozma ușar la vânzătorii 

Peaicul şi Bandur; dar și aceștia fiind slujbași în trebile dom- 

piei şi ale ţării: ușar (Cozma), părcălab (Patraşco), aprod 

(luraşco), diac (Bandur), sulger (Carlig), nu-și puteau avea. 

așezarea statornică numai în Cobâle, ci-i găsim cu slujbele 

duși pe la Neamţ. ca pe Bandur. 

In acest răstimp de 146 ani, cât a duiat proprietatea 

coborătorilor din Cozma satul s'a urzit cu oameni veniți în 

slujba stăpânilor sau ca să cultive moşia, dând boerilor de a 

zezea, dar acte n'avem directe să ne vorbească de dânșii. În 

“ori ce caz era lume puţină în sat, ca de obiceiu prin toate 

satele din Moldova de pe acele vremuri. 

Intrând moşia Cobâle în mâna Catargieştilor de pe la 

1650 în mod definitiv. —264 de ani neîntrerupți— primii Ca- 

targieşti fiind oameni cu înalte slujbe în stat vornici şi lo-. 

goleţi, ei au suferit urmările peastâmpărurilor vremilor şi-i 

vedem luptându-se la Hotin, prin Polonia, fugind la Bra- 

şov, ducându-se la Țarigrad, după chemările lor politice, 

aşa că moșia a rămas în căutare pe apucate. Lumea “dia 

sat s'a înmulţit fie prin naşteri fie prin veniri de pe aiure- 

lea, şi când stăpânii Catargieşti dornici de a-şi regula 'stă- 

pânire după zapise şi titluri legale, şi simt nevoe de a se 

lega de pământ, ei iau carte de la divan—era Grigore lon 

Calimah —în 1767 vara şi atunci vine pentru întăia oară 

pomenire şi de săteni, pentru a căror soartă şi legături cu 

stăpânii se face pomenire în carte de stăpânire: „să aibă 

a lua şi a strânge tot venitui moșiei din pâne, din fânaț, 

din: prisăci cu stupi și din tot locul cu tot venitul, -aiară 

din grădini ce vor fi pentru hrana locuitorilor, dintr'acele 

să nu ia nimic. Aşijderea şi oameul ce vor fi cu case pre 

acea moşie 'să aibă a lua de la toți venitul de pe case. 

după hotărârea ponturilor domnie: mele, ce s'au tăcut pen: 

tru toţi de obște, iar de s'ar arăta vreunii împctrivitori şi 

n'or vrea ca să dea venitul moşiei pentru unii ca aceia 

poruncim domnie mea la dumneavoastă ispravnici de So- 

roca, să-i împliniţi de la unii ca aceia supuindu-i ca să dea 

venitul după obiceiu şi după hotărirea ponturilor“ (pg. 266). 

Obiceiul din vechiu era că ori cine se putea așeza pe 

moşia cuiva, fie adus cu hrisov, fie chiar venit aşa :0are-
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cum ; el își putea face sămănătura lui, să-şi aşeze prisaca 
lui, să cosască fânul pentru vitele lui ; stapânul era în drepl 
a-i lua de a zecea din toată roada. Şi cărţile domneşti 
sint foarte lămurite în ceia ce constituiă venitul unei moşii: 
iazurile, fânețele, poenile cu prisăci, livezile cu porni, gră- 
dinile cu legume .pentru vînzarea în târg, şi ţarinele cu 
pâne. Țarina era mică, pentru nevoile interne ; multe erau 
iazurile cu peşti; prisecile cu stupi, imaşurile „cu cirezi, 
turme şi herghelii. Şi nici că se putea ca pe întinsul unei 
moşii cu păduri seculare, unde se deschideau poeni, ori se: 
jăceau curături, să se facă altă cultură, de cât în vale pe 
„cursul apelor să se facă iazuri pentru peşte, să se aşeze 
mori, să se păzească în braniște imaşuri pentru vite, fineţe 
pentru fân; pe coaste în curături să se taie brazde 
pentru ţarine, impărțindu-se țarina pe bătrâni, bătrinii pe ji- 
rebii, jirebiile pe pămănturi, pămănturile in şurine, când stă- 
pânirea era răzășeșcă curată. aşa că mai totdeauna moşia 
dădea venit; căci era rodul drept: al mânei lui D-zeu, nu 
al muncii omului. 

| Mai mult încă; în spiritul celor vechi raportul econo- 
mic era aşa de îndulcit pentru țarani, că se oprea ca stă- 
pânul moşiei să ia de a zecea din rodul grădimilor cu le- 
gume, când ele slujiau numai pentru hrana omului, 
erau făcute spre vinzare. Nu numai că se] 
tive țarina şi să-şi cosască fânul-— 
ci erai indatorit tacit şi legal a-i lăsa în a lui proprie dis- poziție tot ceia ce-i putea asigura lui o sporire economică 
ca să poată trăi, pentru ca mijlocit şi el să-ţi asigure un. anumit venii moșiei tale, căci omul cu munca braţelor lui a iost aceia care a valorificat economiceşte pământul ; şi din ceia ce era articul fără cel mare preţ în vremile de de- mult, azi a ajuns cea mai bună plasare a capitalului pus în exploatare. 

Sătenii veniţi în Cobala n'or fi 
1767,—cel mult 40 de case—cum re 

- nutului Hotinului la 1771 Sept. în e 
nutul Hotinului erau 153 sate cu 59 
în medie câte 40 case de fie-care sat (Acad. Rom. II, 117 vezi Surete. ms. ENVII, 401). Pentru casă se plătea un adeliu pe an de 2 lei, aşa că tot venitul ce irage cei 2 fraţi Catargieşii, 
100 lei adetiul de pe case, cu 
hârtiile Cobâlei avem 2 izvoade de veni 
sala: 25 clai grău cu sacară, 

ŞI nu 
ăsă pe om să-şi cul- 

dăndu-ţi din zece zu, 

fost așa de mulţi pe la 
iese din catagrafia ți- 
are cetim că în tot ţi- 
15 case, ceia ce vine.
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puşoi, 15 stoguri fân, i clae hrişcă, 100 mănuşe de in, 
150 mănuşe de cânepă, 2 dimirlii mazere, 2 dimirlii îasole, 
1 dimirlie bob, 30 lei venit pădurea, (pg. 334), iar din 1798 . 
avem alt izvod, care arată că o moşie producea 116 lei 
(pg. 339). Legiuirile vechi cari regulau raporturile econo- 
mice dintre stăpâni și săteni, și care erau aceleași. și pen- 
tru Moldova dintre Prut şi Nistru, erau foarte uşurătoare 
pentru săteni, de şi ca stare legală erau mai aspre, pentru 
persoana săteanului ; săteanul putea să se întindă cu locul 
de hrană cât avea nevoe, și legiuirea lui Suţu din 1794 â 
stăpânit şi la Nistru, iar strimtoririle legale venite mai apoi 
în Moldova n'au mai privit şi partea de peste Prut. rămâ- 
nând tot la Andronachi Donici şi la vechile oblădiiri ale 
Moldovei. 

Cei 2 iraţi Catargieşti îşi luase carte de stăpânit a- 
supra Cobălei, încă din 1767; lață însă de towţi membrii 
din familia Catargiască, urmaşi ai lui Apostoi Catargiul 
postelnicul nu era regulată împărţirea prin divan. Tocmai 
după 8 ani în 1775 Iulie divanul e sezizat din nou de stă- 
pânirea Catargieștilor asupra moşiilor wr după Jaloba dată 
de Costin Catargiul ban şi Ştelan Caiargiul ban. veri întăi, 
Măriei Sale lui Vodă. Ion Catargiul stolnicul murise cătră 
1770, căci n'avuse parte de îndelung traiu cu jupăneasa 
sa Catrina, fata lui Pascal, şi lăsase după moarte numai 2 
băeţi: Neculai şi Petrache ; răminind numai Costin (catargiul 
ban, el se înţelege cu vărul său şi cere de la Vodă limpe- 
zirea proprietăţilor Catargiești, ceia ce se face în 1775 vara, 
Hrisovul lui Ghica Vodă ia în cercetare moştenirea legală 
de la moartea lui Apostol “atargiul postelnicul. Vodă rân- 
dueșie pricina în cercetarea lui C. Ruset leg Man. Bogdan 

spatar şi C. Paladi pah. Comisiunea primeşte arătările ce- 

lor 3 veri : Costin, Stefan şi Catrina visterniceasa și atestă 

că lipsesc dintre hărtii 143 ispisoace doma-şti, şi 307 za- 

pise, nefiind față de cât 19 ispisoace şi 14 zapise ; se mai 

constată că o parte din zapise au luat Vasile Ruset hat- 

manul, ginerele lui Ilie Catargiul, iar Toma Catargiul a luat 

146 zapise, cari însă au ars cele mai multe în focul, care 

a mistuit biserica Dancul din laşi, o dată cu scrixurile de 

țigani. Faţă cu o aşa râsipă de scrisori Vodă hotărăşte că 

ori unde s'or afla să nu se crează fiind urate și întăreşte 

boerilor Catargieşti stăpănire pe moșiile ce le aveau de iapt 

în a lor stăpânire, 
Despre aceste vremuri tulburi vorbeşte nota fără dată, 

în- care se zice: „Cind împărțindu-se moşiile pe  hăriie 

N 
.— 

5— 
SO
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s'au văzut în destul de multe, iar când a fost vorba a în- 

tra în stăpânire părţii sale fieștecare a găsit puţin lucru, 

adică câte din treizeci de moşii ce au venit de parte, unii 

stăpânesc două, unii trei, şi alţii patru, iar mai mult ni- 

mic“ (pg. 356). lar mai departe arată că în vremea împâr- 
țelei întâmplându-se să se piarză scrisorile, a luat fieştecare 
numai câte un izvod—aluzie la cele 3 catastişe din 1749— 
cu care nici un ajutor la pagubă nu s'a pututiace. Această 
întâmplare nu puţin a dărimat toată familia în casnicile în- 
teresuri şi întâmplările vremurilor nu mai puţin de cât ne- 
statornicia stăpânirei precum şi alte politiceşti pricini n au 
ertat ceriri vremelnice“ (pg. 397). 

loan Catargiul stolnicul muri tinăr, şi cei 2 copii ai 
săi rămăsese minori. Catrina stolniceasa purtă 10 ani pro- 
cese cu cumnatul său Costin Catargiul, care cam abuzase de 
situația sa de tutore și Singurul bărbat rămas din urmaşii 
lui Patraşce Catargiul. Sint pline de învățăminte jalobele 
ei adresate domniei. Abia în 1781 C. D. Moruz Vodă re- 
gulează stăpânirea şi prin hrisovul său din 15 Martie dis- 
pune între altele cl moşia Cobălele întreagă să fie a co- 
piilor lui lon Catargiul stolnic (pg. 298), întărind astel cu 
buiurdiul Măriei sale o foarte lungă şi lămuritoare anafora a 
boerilor rânduiți cu judecarea pricinei. 
„Cei doi traţi Neculai şi Petrachi Catargiu devin ma- 
Jori, tocmai când mama lor începuse dezbaterea hotarelor 
împresurate espre moşiile încunjurătoare. Actele mai nouă 
vorbesc de hotarnice, măsorişte, fixări de hotară, aşa că 
cu toate aceste procese întrăm în secl. al XIX-a, Şi sintem 
la pragul deslipirei Moldovei de peste Prut de partea oto- 
manicească. Proprietarii Cobălei rămin fixaţi cu stăpânirea în 
Cobăle şi iau protecţiunea rusască, ce se credea pe atunci 
Stare cu mult mai bună de câtacea de raele otoma.- 

Ne oprim cu povestea satului Cobălele la 1812 căci încetând de a circula ca unitate politică Moldovenească istoricul proprietăţii din Cobăle este legat cu soarta oli- tică a Basarabiei. Stăpânii Cobâlei îşi sporesc averea n an după alipirea Basarabiei Petrachi Catargiul pah cu pără prin intermediarul lui Teodosie pitar moşia Cunice cu 80000 lei (pg. 353), iar cei 2 fraţi, a 
0 lei i sovetnic Neculai - targiul şi Petrachi Catargiul în 1814 iscălese impresiă cu alți 52 boeri actul de inființare aj] Sobraniei de- putaților Basarabiei, prin care fie-care mosi i 
ilor „_Prir Oşier se oblig contribui la cheltuelilor deputaţilor cu câte jumătate A la
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10 lei venit din moşie (KpaTrkin Cupa. 0 ReccapaBekoAt ARS- 
păânecrak 1812—1912, facsimile 9). 

Succesiunea proprietății în Cobăle a curs apoi în mod 
liniştit, de la Petrachi Catargiul la Gheorghe Catargiul, a- 
poi la loan Catargiul, soțul d-nei Olga Catargiul şi tatăl, 
d-ior Mihai şi Victor Catargiul. 

lată acum în tablou îelul cum a curs proprietatea în 
Cobâle. Deosebim patru perioade: 

* A). De la 7400—7482. Cobâlele s'au urzit sub Că- 
railă ; iar fiica lui Fetca, împreună cu bărbatul ei Steiul Spi- 
neanul vind cu 160 zloți în 1482 satul Cobâlele lui Cozma 
uşiar. 

B). De la 7482— 1629. Cobâlele. stau în stăpânirea 
urmaşilor lui Cozma uşiarul lui Stefan cel Mare; şi anume 
fiul său Patrașco parcalabul între 1500—1550; copiii aces- 
tuia lurașco aprod, Pavel sterp și Mariia între 1550—1600; 
iar strănepoții săi: Totlana Bandur diac, şi Tudosia Mateiaş 
(Cărlig), fetele lui lurașco, sînt stăpâne în Cobâlele de jos; iar 
Tudosiia lonaşco Peaicul sulger -și Nastasia Vasilcea, Pavăli, 
Anghelina şi Frăsina, copii Maricăi sunt stăpini în Cobâlele 
de sus între 1600—1699; când Dumitraşco Steian vel lo- 
goiăt cu soția lui Zinica născută Mogâldea cumpără cu 300 
lei Cobâlele de jos; iar mai apoi ficiorii lui D. Stefan lo- 
gătătul o revind lui Gavril Gorgan, care în 1638 cumpără 
de la Peaicul şi Cobâlele de sus; cu un preţ general de 
600 taleri de argint. | 

C). De la :1629-— 1650. Cobâlele au trecut prin vân- 
zare de la strănepoții Cozmei la Dumitrașco Stefan şi apoi la 
Gorgan ; proprietatea apoi este tulburată prin dese procese la 
divan de cătră călugării de la mănăstirea Pantocrator (Bur- 
dujeni), şi dată în tărie Ciogoleștilor de cătră Moise Mo- 
ghilă Vodă; iar prin zestre trece de la Gorgan la ginerele 
său Gh. Catargiul paharnic, fiul lui Enache Catargiul banul 
Craiovei și fugit din Muntenia de ura lui Mateiu Vodă Ba- 
sarab. 

D). De la 7650— 1974. Cobâlele au stat şi stau neîntre- 
rupt în stăpânirea neamului Catargiesc, având acești stăpâni ; 
Gheorghe Catargiul vornic,—1680; Apostul Catargiul pos- 
telnic—1710 ; Patrașco Catargiul pitar—1750, lon Catargiul 
stolnic— 1770, Petrachi Catargiul paharnic—1800, Gh. Ca- 
targiul—-1860, lon Catargiul— 1896 şi azi frații M. şi Victor 
Catargiul.
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Puţine sate își pot avea istoricul lor aşa de întreg şi 
lămurit ca satul Cobâlele din Basarabia. In urzirea Şi des- 
voltarea acestui sat din apropierea Nistrului noi cetim ur- 
Zirea şi dezvoltarea a zeci şi sute de alte aşezări sătești, 
unind într'o înfrățire cu pămîntul, pe săteni cari au făcut să 
rodească ogoarele şi câmpiile pămîntului românesc cu stă- 
pânii acestor moşii, cari pe lingă grija pământului au fost 
siliți să ducă jugul vieţii politice de stat, cu toate valurile 
ce au trecut după vremuri asupra pământului Moldovei, ici 
înalțând vaza unora, colo scoborind'o sau chiar anihiiând'o 
ori prin descăpăţinarea unora ori prin desţărarea altora. 

La Cobâle au fost de toate. . 
“Nu pot cuprinde prin cuvinte adânca mulţămire su- 

fletească ce am că prin deosebita bună-voință a doamnei 
Olga Catargiu, şi a tânărului Victor Catargiu am putut ex- 
tinde cercetările mele istorice şi peste Prut şi să complectez 
colecţia. mea de Surete cu un întreg volum de documente 
Basarabene, cel întăiu până acum apărut pe ogorul publi- caţiunilor noastre istorice, 

Incheind zic de cei de azi, ceia ce Matei P'ogonianul 
zicea, în 1618 de cel dintăi Catargiu — banul Enachie — „ra- muri bune din bune rădăcini, Strănepoţi străluciți din stră- „ luciţi strămoși“. - 

Iaşi 25 Martie, Buna Vestire. 

Gh. Ghibănescu



DOCUMENTE BASARABENE 

I. Sumar: 6945 Zuli 20 (143%) Vaslui. Iliaş şi Stefan Vodă 
dau şi întăresc lui Cristea Negrul iazerul Cerlenul (Balta roşie) pen- 
tru slujbele făcute domniei. 

Suret de pe ispiso: vechiu pe sărbie de la Ilieş şi 
Ştefan Vodă scris în Vaslui din Jeat 6945 Iulie 20 (1437). 

Cu mila lu: Dumnezeu Noi lliaş Vodă şi fra- 
tele domniei mele Stefan Vodă, domnii ţării Mol- 
dovei, înştiinţare facem prin această earte a noas- 
tră tuturor cui vor căuta asupra ei sau o vor auzi 
celindusă, pentru acesla adevărat slugă și cre- 
dincios boerul nostru dumnealui Cristea Negrul 
că mai înainte au slujit cu driaptă și credincioasă 
slujbă întru sfint odihoitului părintelui nostru, iar 
acum ne slujaşte noao cu dreptate şi cu credinţă, 
a căruia văzând şi noi cea cu dreptate şi cu ere- 
dință catră noi slujbă, lam wmiluit cu deosebită a 
noastră milă şi iam datui în țara noastră un îazăr 
pe Prut anume îazărul Cerlenul pentru ca săi fie 
uric cu tot venitul lui și fiilor lui şi frăținisău 
Giurgii şi fiilor lui nepoților strănepoţilor lor 

şi preastrănepoţilor lor şi la tot neamul lor ne- 
stramutat nici odinioară în veci, şi spre aceasta 
este credinta a mai sus numiţilor domniei noastre 
llieş Voevod și Ştefan Voevod, şi credinţa a tuluror 
boerilor noştri ai Moldovei, a mari şi a miri și spre 
mai mare tărie tuturor acestor de mai sus scrise 

Surete şi Izvoade IX (Acta Catargiu) 1
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am poroncit crediucioasei slugii noastre Oantii.lo- 
gofătului să scrie și catra adevarata cartea noastra 
această pecete să lege. 

„De pe sărbie pe limba moldovineasca am tălmăcit eu la anul 1807 April 26. Poleovnicul Paval Debrici ot 
Mitropolie.“ 

Suretul face parte din arhiva Balş, în posesiunea d-nei Olga Catargiu din Cobălele (3urete Şi Izvoade Ins. XXV, 643). Originalul se păstrează intre actele mănăstiri Putna, căreia i-a aparţinut iazărul ro$ în urma daniei lui Stefan Voevod cel Mare ia 1502 lulie 2. (D. Dan „mănăstirea Pulna“ pg. 205). Asupra acestui iazăr roş şi satul Fru- moasa (Fâlviu) se păstrează Ja Putna 13 acte. la arhiva Balş din Chişinău nu se giseşte de cât traducerea făcută în 1807 April 26 de polcovoicul Pavăl Debrici din Mi- tropolie, unul din traducătorii oficiali ai uricelor slavone pentru trebuinţele divanului gospod. — Cristea Negrul Şi fratele său Giurgea se întălnese destul de des în diplomele timpului. Așa în 6944 lucie 24 „Cristea Cerna“ (Ispisoace 1, 1, 9); 6945 Februar 94 „Cristea Negrul“ (Wiekenhauser Sf Onofrei 174). 6946 Iu- nie 20 „Cristea Negrul“ (Wu. Bohotin 65). 6947 Iulie 2 (Diianiţi „Material“ 57). 6947 Martie 12 (Uricar XVIU, 13). 6947 Mai 10 (Uricar XViul, 17). 6947 1uli 15 (Wieck. Ho- Todniceni“ 201). 6948 Aug. 6 „Cristea Cernea“ Acad. Română pecete 6). 6950 Febr. 24 
I 

Venelin „Gr a“ 58). 
6951 Mai 4, 30 (Venelin 61, 62). 6951 ae mea, A 
1, 1, 123). 6954 Ghenar 25 (Ulianiţki 68).  Suretui nostra 
ne mai adaugă că Cristea Negrul avea un frate Giurgea. 

— Iazerul Cerlenul. Traducătorul Debrici s'a oprit. 
asupra cuvintului Cerlenul, roş şi face următoarea notă!: 
» Acestu lexis "azerul Cerlenul, cu toate că Cerlenul vre-o 
semansie întreaga mare, ci după limba slovenească Cerle- 
a ocigrrea să zică roşu, dar se poaiv numi ezerul sau In adevarul poleovai ici 

: 
cul Debrici. e că cuvintul Cerlen nu e uzual în limba. usasea arat lia 

i . a rusască, fiind în- ioeuit, eu Crasnoe, ȘI că in textele Sluvonice su găseşte : 
și ip pate, roş (M. C.); in malorusă uepaenuu adj. roş; seşte balta RE adj. roş. In harta Grecenilor se gă- Oşie între _ieze 

i peste Prut între Rogojeni și On fața Frumoaeei de
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II. Sumar. Fără veleat (6994 Oct. 15; 11485). Stefan Vodă dă 
“şi întăreşte lui pan Lupe cumpărâturile ce le-a făcut de la Stanciul 
-a lui Husea cu 80 zloți în gura Sărăţii Ja Ulmi şi jumătate de Iluse- 
“dani; şi o altă cumpărătură cu 150 de zloți de la Sora fata Laţcăi în 
:satul Vultureşti de pe valea Moisiei ; toate aceste sate din judeţul de 
azi al Fălciului. 

iMacrito BX Ani OTehan ROEROAA. FPENAApZ 3EMAH MOa- 

„ AARCKOH, SHAMEHHTO UHHHM HCCAM AHCTOM HaulHM. BZCAM KTO 

“M4H CY3PHT HAH PO OVCAHLIAT, WE NpiHAO | Uiă npaA, Ham. 

“4 Baa, HaUUHMH  MOAAdRCKHMH Borape. caSra nau Granuva 

„XScua no cROE ACEBOI ROAR. HHRHM HENOHVIREL.  ĂNHNBHCU- 

-ACEAH. H NBOAdA CBS | page H NHTOMOY WTHHHOY WT npa- 

Sare H nnTomaro Spnka, eAHo Miere wT CEAO NORHUIE SeTru 

Gaparu HaumE rac ch sofer Oyaain | un noactuua wr 

Xvesanu nonnx Sc'ru Gapari. n CA CRpATORE, H KpzHuuŞ 

"Tpăghipeen, RSS names Avne Eparv Tpnanog. 34 n 3AaT | 

"TĂTApCRUK. H TaRoXAcpe NpinAcuik  np'ba, nasu Gopza AcukA 

Manta wT Moncia. THA NO CBC AOEpSIO ROCAR HHKHM HENO- 

NSXEHA ÂNHNpPHCHACBANA | H NPOAaAa CES NpAROR WTHHHZ WT 

npaaro n nuromare Spuka. Ano ceno na Moncia nanma ESa- 

“răpemin "ru cavSk HamueMS | Dan Avne 34 ȘH 3437 TATAgc- 

RH. H VETARUIE CAVTĂ Hat Nan Avne. H Sana4Ta Sen Henoata 

“TOTH BHwmenucatin Muuk(3n) n Saae 8 pSku i cavsk RaueMS 

ranuva Xveu, H moră fu Saar S pvin Gopa Acuki Aauta. 

“WWr ÎMoHcia MEpEA HAM H IpEA, HalHAMi AMOAAABCKHUMH EOApH. 

-4H0 MH | BHA RBUIE HX  ACEBOL TORMER H HeNAZHOR BANaaT, 

-A MU TAKE H WT Ha ECMH Ada H NOTRPZAHAUN TH. NpAA- 

PEUEHHE cea, Aa CVT cavSE Hammer nânw ne n wW7 | ac 

"4pHK H <2 BZCEA ACXOACM. EMS n AkTeM ro n SHvuaTroa 

“sro. n NpaSpATem £r6. H EacemMv poa tre. KTO CE em HaBr- 

9ET HAHBANXKHIH HENOpSUIEHHO HHKOaHE | Ha BEERH. â YOTAp 

km ceawa Aă se wr Sc"EX CTopoHn No CTapoMs XoTapS no 

KVAA U3 BĂERA WKHEaan. d Ha 'T6 ccT B'Epa TenABMH Beliu 

«Caunaro | mu Crepana BocgoAH, H kkpa (npatz3arBacniuy AETH
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Hai Macăauapa ui Boriana haaăa. n akpa) op MAY Aoa=— 

AdRCKUX. B'Epa nana 3asiapk. a. n. Hari. n. Vanrvpa. K. 1. 

Xpana ABOpHHEA. E. DN. XpAMANA. BN. XeaAnua 8.1. Aa 

sora. R. n. IȚlegvaa. ui nana (lenta XeTuueRuă. E. 1. | AMukeruaa. 

u Pieta)  MEMEnCRuy, E. HN. Uspropotekin. BR, 0, 9036. 

g. n, (Iwna  Gekapa lskerpaackiiy &. n.)  ÎcaASpa BHcTIp: 

HHKă. E. A. FÎUADINEA ua Ra. EN Îlerpa CTOARINKA. f& 

u.  Egemia nocreanuka |! Rhkpa nana Ilatăpa KOavica îi apa: 

BBCEY E9ap HANIAX MADAAARCRIIĂ REMIKIN II MANY. 4 19 MAMA 

MHROTE KTO BVACT CHAD Mata Stiu Wr AkTU nau | 

HA WT Hamero poAS. aa ax la a tsăeprT PenApIM 6HTHĂ 

HALE BEAAH MOAAARCKII. "POT WOR HENCASUIIA MAUIEFO Ad 

ania aan wozu em Spania. Sauwvat | ceai pă Aaa 34 WI0 

WHH COBH KVIIHAN BA CRSH NIRBI. a HA RAII KPANCET TOAS 

EZCEMV Bimenncatinomy taban ecavui tanmeat RkpuSaw | nn 
Tavrvav ApuRĂeHTI KCEM ANTE ae. umeaa HocTi B%. 

Gvuagz. tarw (răuuă) mena wr. Ri 

tarii a mila lui D-zeu Noi Stefan Voevod, Domn: 

noastra ee înştiinţare fucem cu aceasta carte a 
auzi Ca uturor, cul pre dânsa vor câula, sauo vor 

alor noştri m a venii înaintea noastra şi inaintea: 

cil Llusea de ovenesti boiari sluga noastra Sfan-- 
nici învaluit le a sa bună voe de nimene silit 

uit Şi a vândut din a sa dreaptă şi curata 
ocină din al s , | i 

mai sus de au şi adevărat uric uu loc de sat: 

Uimuiă, si uită Saraţii, anume unde se numește 

Saraţii şi cu sarat In „Fluseiani mai jos de gura 

gii noastre |] Lu uri Şi .cu fântâna Gradişteei, su: 

tatăraşti. Si ui Lupe fratele lui Trifa drept 80 zlott: 
>» ȘI iarăşi a venit inaintea noastră Sora, 

   

fata lui , , 

de aimeni Sp din Moisiia tot de a ei. bună voe 

reaptă otisa n Dic: învăluită și a vândut a sa di- 

să din al sau drept şi adevărat uric u%
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sal pe Moisiia anume Vultureşti;, iarăşi slugii noas- 
re luipan Lupe drept 150 dezloţi tătărăşti. Şi sa 
“sculat sluga noastră pan Lupe şi a platit toți de- 
plin cei de mai sus scriși bani '80 zloți în mănule 
Slugii noastre lui Stanciul Husea şi cei 150 zloți 
în mănule Sorai fata lui Laţco din Moisiia înaiulea 
moaslră şi înaintea a lor noştri moldoveneşti hoiari. 
Deci noi văziud a lor de bună voe toemală şi plală 
«deplin, iar noi de la noi i-am dat și i-am întarit 
«mai sus zisele sale să-i fie slugii noastre lui pan 
dupe şi de la noi uric şi cu toate veniturile lui şi 
“copiilor lui şi nepoților şi strănepoților .lui şi la tot 
meamul lui, ce i se va alege mai de aproape neru- 
-Şuit niciodănăoară în veci. lar hotarul celor sate 
să fie din toate pârţile pe vechiul holar, pe unde 
din veac a iinblat. Iar la aceasta esle credinta a 
însuşi domniei noastre mai sus scrise Stefan Voe- 
:vod şi credința a prea iubiţi fii a domniei noastre 
“Alexandru şi Bogdan Vlad şi credința boeri!or noş- 
ri moldoveneşti. credința dumisale Zbiiarea, cre- 
«dinţa dumisale Neagul, credinţa . dumisale Gangur, 
credința dumisale Hrana dvornie, credinţa dumisale 
tirămau, credinţa dumisale Hudici, credinţa dumi- 
“sale Daijbog, credința dumisaie Şteful (şi dumisale 
Ioan parealubi de Hotin, credinta dumisale Micolici 
şi Reateş parealabi). de Neamţ, credioța dumisale 
“Ciortorovski, credința dumisale Groze. credinţa du- 
iisale (loan Săcară parealab de Cetatea nouă, ere- 

-dinţa dumisale) Boldur visternic, credinţa dumisale 
Andreica ceuşnic, credința dumisale Petre stolnic, 
credinţa dumisale Eremia postelnic, (credinţa du- 
anișale Şandru comis) şi credința tuturor boerilor 

noştri ai Moldovei a mari și mici. lar după a noas- 
iră viaţă cine va fi domn ţării noastre a Moldovei 
lin copii noştri sau din al nostru neam, sau iarăşi 
pe ori care altul Domnul Dumnezeu îl va alege să 
Sie domn țarii noastre a Moldovei, acela sa nu
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strice a noastră danie, ci mai vârtos să i-o întă- 

rească, căci că noi i-am fost dat spre aceaia că în-- 

suși a cumpărat cu ai săi drepti bani. lar spre- 

mai mare tărie a tot ce s'a scris mai sus porun- 

cit-am la al nostru credincios boer Tâutul logofatub 

să scrie şi a noastră pecete sa acate la aceaslă: 

carte a noastră. 
A scris Coste în Suceava la anul (6994) luna- 

Octomvrie 145. 

„_ Originalul pecete, foarte ştearsă scrisoare Şi Cros pe 
la încheeturi, că nu se pot ceti bine toate cuvintele. Șnur 
roş cu pecete mare în ceară atirnată. Se ceteşte: 1 niuara. 
Iw Grea BEOERSAA recnoAap Seman avcaAaRekeu. (Surete Şi: 

Izvoade ms. XXV, 51717). 
— Data. Seriitorui Coste a uitat sa pună dâta de 

an. Diacul Coste îl găsim scriind mai multe acte ca cel: 

di 
i 

- . - - , 

vag Răzenilor (lon Bogdan) şi din 6995 (Uricar 

__ Luindu-ne după vornicul Hrană, îl socotim a fi seris- 
din 6994 Oct. întru cât în 6995 găsim pe Dragoş de vor- 
nic, slujbă în care rămâne pănă cătră 6999 ându-i 
Boldur. Ceilalţi boeri vi e cătră 6999, urmându“: 

doc. din 0995 919| 6. in aproape în aceiaşi serie ca şi În 

-- Uricul nostru vorbeşte de , , , , 

în i Pe ! proprietaţi ce azi intră 

ae județul Falciu. Cum s'a răzleţit in pachetele Calargieşti 

Catar iestii Tue ne putiem explica, de cât că mullin urmă 
j apelestii lin Fălciu au stăpânit moşii la Urlaţi şi pe 

cel Mare î Şi deci s'a pulut rătăci un uric de la Stefab- 

în legătură actele Catargieştilor. Uricul acesta îl punem: 
154 Se Fă uricul din 6997 Mart. 13 (Arh. ist. 1. 1-. 

rată că er se vorbeşte de acest Stanciul Husul, şi ne a-: 
a fi i : 

trîn. Pan Lup cui uri Husul, nepot lui Ilusul cel bă- 

sul ni umpără aici moşii de la Staociul Hu- 

cumpără dt fără boerie; în 1489 el era armaş şi dupăce 

sura Sărăţii țile lui Stanciu Hucul din Ulmi. mai în sus de- 
cu sărături Sica fi Huseienii mai în jos «le gura Sârălii,. 

ani el cumpără k anlâna Grâdiştei, cătra 1486, după trei 

Prut, unde a fost e la Stanciui Husol şi seliştea de peste 

de la Sarata, e âigul Sărăţii. Isprăvindu-şi răzeşiile- 

părerile despre inte Şi-a pulut lega numele de ua sat, $ 

mele Surele şi Izvoade vel. Vivi Huși vazărse 10 a - VII, pag. XXXV.



Mai interesant e arătarea uricului că același Lupe, apoi 
armaş, a cumpărat şi satul Vullureştii pe apa Moisiia,. de 
la Sora fata lui Laţeo. Vultureştii au existat ca sat pănă 
cătră 1700, şi în studiul nostru asupra Bârboşilor am gă- 
sit răzeşi, în număr de 8 ce stăpâneau Vultureştii, pe cari 
îi cumpără pe la 1620 Dragan armaşul. Uricu! de faţă ne 
voi beşte de vechii proprietari ai Vuitureştilor: Laţco pe 
la 1400, Sora pe la 1450, Lupe armaşul pe la 1486 (ef. 
Cuzeştii, laşi, pg. XCVII). 

III. Sumar: 7770 Zulie 2 (1302) Suceava. Stefan Vodă dăru- 
eşte mănăstirei Putnei următoarele sale cumpărături: Boiștea, satul 
unde a stat Fălciu pe Frumuşiţa cumpărate cu 10: zloți de la Duma 
Mădoia şi neamurile lui;—apoi iazerul Cerlenul, satul Bălinteştii, se- 
liştea Manei, cumpărat cu 500 zloți de la urmașii lui Cristea Negrul; 
—apoi Frăcenii, Scheia şi fântâna lui Măceş cumpărate cu 330 zloți 
de la urmaşii lui Neagoe logofătul. 

Suret de pe i?pisoe vechiu de la Stefan Vodă scris 
de Toader în Suceava din leat 7010 Iuli în 2 zile, 

| Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, 
domnul ţării Moldovei, înştiinţare facem prin această 
carle a noastră tuturor cui vor căta asupra ei sau 
o vor auzi celindusă, precum au venit înaintea 
noastră şi înaintea tuturor boerilor noştri, ai Mol- 
dovri Muşa fata Dumei Mădoia şi ficiorii ei Lupe 
şi Nastea şi nepoţii de soră a ei Ionut şi Malea 
nepoți Dumei Madoia, şi de nime siliţi nici asu- 
priți ci de bună voia lor din drept uricul lor au 
vândut o bucata de loc din hotarul Boiştei, puţin 
mai jos de gura Boiştei, şi de vărsătura gârlii unde 
iasă din 'Talharu, şi pavă unde dă în ezărul Cer- 
lenul şi cu toate gârlele şi cu toate baltiuganele 
(sau ezărelele) cum şi satul pe Frumuşiţa, unde au 
fost Fălcin mai jos de Andrieş şi leau vândut a- 
ceslea domniei noastre drept una sulă zloți tătă- 
răşti. După aceea iarăși au venit înaintea noastră 
şi inaintea boerilor noştri slugile noastre fraţii şi 
nepoţii de soră a lui Tudurau şi Vlad şi Luca Jo- 
riță şi Toader Pacurariul şi Briţeu şi Marta şi Dan- 

.



— 8 — 

ciul feciorul lui Marcu şi Ignat şi Ivan fratele lui 

Ignat şi Rada fata Oanei Laărgianului şi fata lui 

Stoian şi cu tot neamul şi samânța lor toți nepoți 

a Cristei Negrului şi a fraţinesău Giurgei, și iarâşi 

de buna voia lor şau vândut dreaptă ocina lor din 

uric a moşilor lor a Cristei Negrului şi a Giurgii 
un iazer peste Prut anume iazârul Cerlenul şi în 
marginea iazerului aceluia (sau în malul lui) situl 
Baliuleştii şi din g&os de Balinteşti saâlişte Manei în 
gura Frumuşiţei, Domniei mele drept ciuci sule 
zloți tâtărăşti cum şi ispisoacele ce leau avut moșii 
lor Crăste Negrul şi fratele sau Giurge pe acel 
iazer Cerlenul de la unchii noştii i de la Ilieş şi. 
Stefan Voevod încă leau dat în mânule noastre. 

Dupa aceia iarăşi au venit înaintea noastra şi 
înaintea boerilor noştri slugile noastre Manuil Paşzo 
şi fratele său 'Toader şi nepoata lor de sora Niaga 
nepoţii logofătului Niagoia şi iarăşi de bună voia 
lor au vândut din uricul moşului lor a Niagoiului 
logofat din ispisoc ce au avut el de lu moşul nos: 
tru Alexandru Voevod. trei sate peste Prut pe Fru- 
moasa anume Frăcenii din gios de Troian şi cu 
moară şi Şcheia în gura Frumousei şi la fântâna 
lui Maceş ce! în capul cel de &os a iazerului Cer- 
lenul. ŞI cu toate gârlile ce sânt în dreptul acelor 
dec uta la erat iarăşi domniei mele au vândut 

me am plati + i: te zloți dătară ști ŞI Domnie în mâne tutuoti acei de mai sus arataţi bani gata 

inte a tuturor bo, e or de mai sus numiţi. dena- 
Si plata e erilor noştri a Moldovei. | _ 

>! piăund tot deplin domnie me am bine voit 
cu a noastră bună voi NR , 

. . . ntă cu ali 3 cu 
bună voinţă şi curată inimă şi 
ami cu ajutorul lui Dumnezeu ca să în- 
sari au a sfânta mănăstire cei pe Putna, unde 
arhimaadrit i ormirea Maicei Precistei. unde este 
Denlru cei i gumenul Paisie şi am facut pomenire 

| ei întru sfinți odihuiți procatihii moşii şi
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părinţii noştri și pentru sănătatea şi mântuirea 
noastră şi pentru sănătatea şi mântuirea a Doamnei 
noastre Mariei, şi pentru sănatatea şi inântuirea a 
fiilor. noştri şi am dat şi am întărit mai sus nu- 
mitei mănăstirii noastre mai sus numitul iazăr Cer- 
lenul şi cu toale iazăraşile şi gârlile lui şi cu mai 
sus numitele sate Balinteștii în margine (sau în 
malul) iazărului Cerlenului, şi mai din gios salişte 
Manii în gura Frumuşitei şi pe Frumoasa Frăcenii 
din gios de Troian și cu moară în Scheia în gura 
Frumoasei şi la fânlâna lui Măciş ce-i în capulcel 
din gios a iazărului Cerlenii şi cu toate gârlile ce 
sint iu dreptul acelor sate şi păn în Prut, cum şi 
acea bucată de loc din hotarul Boiştii puţin mai 
gios de gura Boiştei, şi de vărsătura gârlii de unde 
iase din Tălhare pănă unde dă în iazărul Cerlenii 
şi cu toate gârlile şi iuzăreșele, şi satul pe Fru- 
mușiţa unde a fost /Fălcin mai gios de Andrieș 
pentru ca sâ fie mai sus numitei mănăstiri Putnii 
de la noi uric cu tot venitul și cu vama şi cu dej- 
ma ce va eși dintracel ezăr Cerlenul, nestrămutat 
nici odinioară în veaci. Cum și ispisocul a Crastei 
Negrului şi a frăţinisău a Giurgei ce lam avut pe 
acel iazăr care lau fost dat în mânule noastre mai 
sus numiții nepoţii lor, noi încă lam dal în mâna 
lui Pais'e arhimandritul mănaăstirei Putnei. 

lar hotarul acelui iazăr Cerlenul, şi a celor 
mai sus numitelor sate să fie după vechiul houtar 
pe unde au aflat şi an holărât al nostru credincios 
boeriu Tăutul logofătul şi cu megieşii începind din 
sus din malul Prutului şi din gura gârlii Zanrii 
cei în dreplul Rogojenilor, apoi peste hlabnic şi 
peste capul cel din sus de vărsătură, apoi la gârla 
Rentii, apoi piste acea gârlă şi peste drumul cel 
mare şi peste Troian la deal la movila cea mare 
ce-i săpată în vârlu, unde între dânsele este satul
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Madoeştii, apoi piste câmpu şi peste valea Niagu- 

lui la deal, putin mai sus de drum la movila mică 

cei săpată în vârfu, şi iarăşi câmnul peste valea 

cea mică si peste vale Cahovul prin ștejăriş, la 

pisc la movila săpată, apoi întoreând câmpul la 

vale la ştejărei şi la movila săpată de lângă dânşii, 

apoi iarăşi câmpul la vale la daoa movili gemini, 

apoi întorcândusă şi peste vale Cahovului la mo- 
vila cea mare ce-i lângă drum, apoi drumul acela 
la vale pintre Frumoasale, păna la movilele cele 
săpate ce sint lânga același drum, apoi lasind dru- 
mul apucă câmpul la movila cea mare, apoi la 
Troian în movila cea săpată, apoi Troianul, apoi 
întorcând spre dial peste gradişte la movila cea 
săpată ce-i despre hotarul Husilor, apoi peste vale 
ce să numeşte Carhana la vârtul dialului despre 
Cahov la movila cea sâpata, apoi dealul acela în 
gios pănă mai gios de doao movile, la o movilă 
găunoasă apoi întoreând la vale piu ciritei până la 
un stejar însămovat, apoi iaraşi peste vale ce să 
numeşte Cărhana câmpul la movila săpată, apoi tot 
câmpul ŞI peste drum şi peste troian, la vale lui. 

drept Sat Po peste gârla Carhanii, si peste Hlabnic 

șului si a blo e să întâlnesc hotarale a Piele- 
pana în dre Tar de aici tot Prutul în sus 

Zancii, de aride a osojniţa, pâna la gura gâriii si spre a de tu început. Atita este tot hotarul. 
3 aceasla este credinţa a însuşi domniei noas- 
tre de mai si , | 

preiubit ful a numit Stefan Voevod şi credinţa a 

dinţa a tatareabuiei, mele Bogdan Voevod, și cre: ia i eri or noştri ai Moldovei a mari 

ar strica aceasta A blastamul ce face asupra CU! 
mai mare tarie si ame şi întăritură zice), şi spre 
mai sus seri. „Si intăritura u tuturor acestor de 

crise am poroncit credincios boeriului nos” 

Li
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tru “Tăutul logofat ca spre adevărata cartea noas=- 
tră această pecete a noastră să lege. 

„de pe sărbie pe limba moldovenească am tăl-- 
anăcit la anul 1807 April 26. | 

Polcovnicul Paval Debrici ot Mitropolie“ 

Suretul face -parte din Aihiva Balş în stăpânirea 
doamnei Catargi, împreună cu tvate actele ce privesc ola-- 
tul Grecenilor, unde întrau aceste moşii; Boiştea, Fălciu, 
şi iazătul Cerlenul. (Surete ms. XXV, 644—648). 

Oiiginalul acestui urie scris pe pergament face parte 
din actele măn. Putna asupra Frumoasei și lezerului roş. 
Sureiul e trecut în inventarul actelor Pulnei la No. 158;. 
iar donatia vine a 16-a la rînd intee cele 17 mari donații, ce a 
facut marele Vuevod ctituriei sale, mănăstirei Putna (D. 
Den, Mănăstirea Putna 19). 

— Stăpâni. In Boiştea, ce vine peste Prut în drep-- 
tul Rogojimlor e stăpân Duma Măndoia la 1400, Muşa fata 
lui la 1450; Lupe şi Naste fii Muşei la 1500 cu verii lor Ignat 
şi Malea, cari vind lui Stefan cel Mare. 

Fălciu, sau cum îl ceteşte păr. Dan Fălciu a trebuit 
să !răească pe locul din gura Frumuşiţei, unde azi e satui 
Frumoasa în dreptul Oancei, înainte de 1400; şi nuenici 
o mirare câ de numele acestui străvechiu Fă/cin sau Făl: 
ciu din secl al XIV-a să se lege numele, târgului Făâlciz- 
lui, fără a ne duce cu mintea la Taifali cum zicea Can- 
temir Vodă în scrisoarea Moldovei. Dacă legăm stărânii,. 
av urma câ Duma Mandoia a fost un urmaş de ai lui Fălein. 

— Iu balta roşie — iazerul Cerlenul — stăpâni avem: 
Cristea Negrul, 1400; şi cu fratele său Giurgea Negrul ;: 
Ciistea şi o soră, feciorii Cristei Negrului, apoi Marcv, 
Oană Lărgianul şi Stoian  fieiorii Giurgii, pe la 1450;— 
Tudoran Vlad, Luea Joriţă, Toader Păcurar, Biitcu şi 
Marta ficiorii unei fete a lui Cristea, apoi Danciul, Ignat 
şi Lvan fiii Martei, Rada fata lui Oană Lărgianul, şi fata 
lui Stoian stăpâni in (500, 

— la Frăcevi, Neagoe logofătul ; Manoil Paşco, Toa-- 
der şi nepoata lor de soră Neaga, 1500. | 

Cum vedem, de aceste locuri din partea de jos a 
Basarabiei, care a format mai apoi olatul Grecenilor, în 
deosebire de Bugeacul tătărăsc mănăstirea Pulna cu mo- 
şiile sale a făcut fruntaria ţării Moldovei despre Basarabia,.
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“cum se chema mai de demult parlea de jos a Moldovii 
dintre Prut şi Nistru de la vale de valul lui Traian. Ma- 
rele logofăt Neagoe a lui Alexandru cel Bun, cum și Cris- 
tea Negrul erau proprietari pe aici la pragul secl.al XV a. 
“Harta Grecenilor are de hotar la rasărit apa Jalpubului 
mare, la sud valul lui Traian, la apus apa Prutului, iar spre 
nord dându-și coaste cu ţinulul Fâlciu'ui; acet o/at [acea 
parte din ţinutul! Fălciului, cum şi Ilotărnicenii cu capitala 
Leova lot d» Fălciu aparţineau. 

— Tradueătorul Polcovnicul Paval Debrici nu ne dă 
Jista boerilor. Divanul Jui Ştefan cel mare din 7010 lulie 

„2 se compunea din aceşti boeri: Duma, Boldur vornie, 
Toader şi Negrilă parealabi de Ilotiu, Eremia şi Dragoş parealabi de Neamţ, Şandru pare. de Roman, Arbure por- tar Sucevei, P. Clanău spatarul, Isac visternicul, Cozia 
Șarpe postelnicul, Mohilă paharnic, Frunteş stolnic, Pr- irică comis, Ion Tăutul logofat. ” 

IV. Sumar: 7075 Dec. 74 (1507) Suceava. B d 
DR r 2 e . Bogdan Voevod întăreşte iui Jurj Hrabor comisul cumpărătura ce a făcut cu 300 zloți jicarasti în satul Bălănești pe Siret de la Stetul parcalab fiul lai 

acri EXEEIO: Mal ROCA ani ROEROAAd. FenAph Bimari. 
"MOAAABCROH. SuameuTo YANUHM HecuM AHCTWA Hanu RACE 
KTO HAH EB3puT.. nau uzrzuH. cre Scantunr. we npinae | “RWE, Ham. n "pa, Scumn HatH Au MBAAABCRHAH Bota ni 
Halun Rkpunuu nana ÎjlreSan Napsiăăzn. cun Iwanzuleah, 

RĂU AUHnpuehastatin, Hi NpOAdAh cROIO NpaRSe, wruuus WT  CRSEro npataro Spuka WT Spikă ua cRoero Iwanzuura, FANE ceas na HepaaA k, uanavk 
S Hepaaan ra NPOAdSA Troc ciao. cast. namemS Rkpuons XSSpăn Xpaops ROMHcS. 34 pui cra . 

+ BĂSTh "TATapekHkh H ua E'&phnru caSra Aispa | Xpaswp KOMHCh Banaarhan Scu moru nunkan î 3aar TăTapckuyn $ 
-pSkbi nat$ IIeSas napkaaaR$ cHok Iwanarmeaş. Npâa, 
WPAA, Hatuniu Esakpu. |n Ai BHA ku HXE AcEpS 
TORMEEh H NOAHhIH BAnâ4T. a Mi TatoaAc un 

Haiti n 

BOAP H 

WF ac EcMuU
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Aaa n norapăAtau cass nauiimS BkpuoaS MSpai Xpazo | p8- 

xomneS ros ctao Hanatt Baaneait. na Bepasa kk. n manu S Bepaaa. 

KARS Ad ECT EMS WP tac SPIRU CR BRACEM AOCOAOMI II A ETEAin ere. 

H SuSuarom cro. n nptSnSuarea erou nphipSparoan sro H gaze 

POAS £ro KTO EMS BSACTh HANBANEHRIH HENOPSUENAO NHSOANA Ha 

Rikki. 4 XOTap POMI | ceaS po na Bipaaa E nănak Haanetpoan, 

AA ECT WT ScHy CTOpWU NOCTapoAs XoTap8 NokSAA WRHBAAH HS 

BREkA d HA 'P9 scr REpa Hauusro PEnAKA. BNIUIE | MHCAHHArO, Ant 

BOrAaHa ROEECAnI. II R'Epa HAluHk Boaap. BEpa nana IjeăSaa. g.n, 

Apareulă Akipună E. n. TO4Atpa H NANA Herpnaa. | napkaaa- 

Bone XorinuckHkh. B. 11.  Gpemin n nu. GOpSHTeinA NApKAAAGOBE 

Hemeuuyi. &. n. IMlanapa napaaaga HoBorpaAckore | B. n. Sp- 

"BSpa nvprapk GSuanckore. B. 1. Moran. B. n. Aaa cO4TApk.. 

8. n. Hcaxa BueTepunika. &. n. Illapne noereannta | B. n. Ile- 

TpHRA Wauiniika. B. n, Kocre pate croatia, B&. 1, Herpuka . 

KOAHCA, H B'EBA OVCHY BOrdp Hauuy MCAAARERIIA.. BEAHKHRL | 

H Maâikh. 4 No HăuleM MuRoTE KTO BSAETI PCNOApA Halat 

3EMAH, WT AÎTE HAY Han WP Haier poa. HAN Nk 

BeyAlkore EA HBEEPETI ERITH. "TOT Ii9GH £ | AS HeniopSulHA HaLutro 

Adătiiă Hi 0OTBEPAXBAEHIA aan BU EMS Sepknnab. BauSXe Ada u- 

NOTEPAAHAH Ecat Sa EDO NpARo REpHSR cASABS. n Sa uo | R8- 

HA COEH CESHAMI NHHk3MH. d HA EOauite NoPRpzMAtHie Races 

EI ENHCAHHOMS Reakan temi Hauiim$ kpioMS aorobers | nu- 

CATHU H HatmuS nzuara NpH&kcuTil. KCEMS AHcPS HanieM3.. He 

Eacko Cpaanu, ga GScagt aro asi AMcua AEkERpIA Al. 

Din mila lui Dumnezen Noi Bogdan Voevod,. 
Domn ţării Moldovei, înșliinţare facem cu aceaslă 
a noastră carte tuluror cui pre dâusa vor câla, ori 

o vor auzi cetindu-li-ze ; că adică au venit înaintea 
noastră şi înainlea tuturor a ler noștri moldove-- 
neşti boiari al nostru credincios pan Seful parca. 

lab fiul lui lonăşu de a lui bună voe de nimeni:
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silit nici învăluit şi a viadut a sa direaplă ocină 

diu al său drept uric, din uricul tatălui său loanăş, 

un sat la Berlad anume Blaneştii şi cu mori în 

Berlad ; acela Pa vindut slugii noastre credinciosu- 

Jui Jurj lrabor comis drept 300 zloți tătăraşti. Şi 

al nostru credincios slugă Jurj Ilrabor comis a plă- 

Ul toți deplin acei bani 300 zloți tatăraşti în mâ- 

uule lui pan Stefal parcalab fiul lui loanâş, înain- 

lea noastra şi înainlea a lor noștri boiari. Deci uoi 

vaziud a lor de buna voe şi tocmala şi deplină 

plata, iar noi aşijderea şi de la noi am dal şi am 

întărit slugii noastre credinciosului Jurj Hrâbor co- 

misul cel sat anume Blaneştii la Berlad, şi moară 

în Berlad, ca sa-i fie lui şi de la noi uric şi cu 

toate veniturile şi copiilor lui şi nepoților lui şi 

strânepoţilor lui și rastrănepotilor și la tot neamul 

ce-i va fi mai de aproape neruşeit nici odănăoară 

in veaci. lar hotarul celui sat ce-i la Berlad anume 

Blaneştii să-i fie despre toate laturile pe vechiul 

hotar, pe unde din veac a îmblat, lar la aceasta 

este credinta a domniei noastre mai sus scrisa Noi 

Bogdan Voevod şi credința a lor noştri boiari, cre- 

diuţa dumisale Steful, credința dumisale: Dragoş 

dvornic, credința dumisale 'Poader şi dumisale Ne- 

grila parcalabi de Hotin, credința dumisale Eremia 

şi dumisale Frunteş parealabi de Neamţ, credința 

dumisale Şandru parcalab de Cetatea nouă, credința 

dumisale Arbore porlar Sucevei, credința dumisale 

Moghila. credinta dumisale Dan spatar, credinta 

dumisale Isac visternicul, credinţa dumisale Șarpe 

postelnicul. credinţa dumisale Petrica paharnic, cre- 

dința dumisale Coste Carja stolnic, credinta dumi- 

sale Petrica comis, şi credinta tuturor poerilor noş- 

tri moldoveneşti a mari şi miti. lar după a noastră 

viială cine va fi domn țarii noaslre din copii noştri 

ori din al nostru neam, sau chiar pe ori care altul 

Dumnezeu îl va alege să fie; unul ca acela să hu
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strice a noastră danie şi întăritură. ci să i-o întă- 

rească, căci câ i-am dat-o şi am întărit-o pentru a lui 

credincioasă slujbă şi pentru că a cumpărat cu ai 

săi drepţi bani. lar spre mai mare tărie a tot ce 

Sa scris mai sus poruncil-am la al nostru credin- 

cios Tăutul logofătul să scrie şi a noastra pecete 

să o acăţe de această carte a noastră. 

A scris în Suceava Vasco Saărbliţ la anul 7016 
luna Decembrie 14. 

Original pergament foarte bine păstrat. Are pecete 

“mare alârnată cu şuur roz; se ceteşte: near Iw Bor- 

_AAHA BOEROABI POCNCAAp BEMAn MoaAgckou. Capul de bou, 

stea între coarne, soare şi lună (Surete ms. XĂV, 581). 

—. Steful parealab e des pomenit în uricile timpului. 

Nu e lot acelaşi cu Steful, care vine în capul listei bo- 

erilor fără boerie şi care se găseşte în capul divanului şi 

al marelui Stefan. Tatăl său Ioanăş se găseşte între boerii 

lui Alexandru cel Bun (Surete şi Izvoade 1, 196). Pe Ste- 
ful îl găsim ca parcalab la Hotin în mai mulţi ani, după 

-6995, pănă cătră 6998. 
Cumpărătorul Jurj Hrabor comis, nu era boer de di- 

van, întru cât în divan vedem figurând ca comis pe Pe- 

trieă, încă din anul 1497, fiind înlocuit eu Toma Caţelan 

„după 1510. Era dar acest Jurj Hrabor un al 2-a comis şi 

tocmai fiul seu Maxin va ridica sub Petru Rareş boeriile 

pănă la mare postelnic. * 

— Asupra moşiei Blaneştii la Tecuciu sînt o serie 

„de acte în arhiva d-nei Catargi, despre care vom reveni la 

locul lor. 
De şi multe moşii au eşit cu vremea din propiietatea 

Catargi ori Balş, actele însă n'au trecut la noul proprietar, 

ci s'au păstrat în mănule vechiului proprietar, şi au în- 

dural. soarta răzlețirei de pământ. 
De aceia nu-i de mirare că în cursul tipărirei actelor 

Catargieşti vom da şi de urice şi ispisoace vechi ce vor- 

besc de alte moşii de pe întinsul a toată Moldova veche.
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V. Sumar. '7037 Mart 16 Huşi (1529). Petru Vodă Rareş în- 

tăreşte ficiorilor lui Oană Talmaciu : Pârvul, Jon şi Sora. satul Ruse-- 

nii pe Tutova, Davideşti la Berheci, Simineşti pe Tutova, Neagomireştii, 

Tomeşti la Maluri pesțe Prut, Spriia în pustiu la Troian, pe Cahul 

la fântâna Zeletinului, satul lui Mir pe 'Lutova. siliştea Lalova pe 

Dimaciu la Tecuci, siliştea Lungociul la Olteni între Caloian şi Nă- 

neşti, ca unele ce fusese cumpărate de tatăl lor Oană Talmaciul încă 

de sub Stefan cel Mare. 

Suret de pe ispisoc sârbesc de la Petru Vodă din 
leat 7037 Mart 16. 

Facem înştiinţare pentru adevărate slugile noastre 
Părvul cz fratesău lou şi sora lui Niacșa feciorii 
Oanei Talmaci osăbit de alta milă noastră iam 
miluit pe dânşii şi liam dat şi liam întărit lor întru 
al noshu pământ al Moldovei pe a lor dreaptă o- 
civa şi cumpaârătură a tatălui lor Oanei Talmaci 
din urie şi din dresuri ce au dela parintele dom- 
niei mele Stefan Voevod şi de la vărul meu Slefan: 
Voevod un sat anume RHuseni pe Tutova şi trei 
părti dio sat de Davidești pe Berheci unde au şe- 
zut David. parţile cele din gios şi salul Simineşti. 
pe Tulova şi pe Bârlad, satul Neagomirești unde 
au șăzut Dragomir Petre, din sus de Criveşti şi 
peste Prut satul la Maluri anume Tomeştii şi cu 
moară, şi un loc din pustiu din sus de Troian pe 
Cahul la fântâna Zeletinului anume Spriia şi pe 
Tutova satul unde au şezut Mir doao locuri din 
pustiu la ţinutul Tecuciului şi o selişște pe Dima 
unde se chiama silişte Lalova şi moară în Dimat. 
şi alte selişte din pustiu la Olteni între Caloianu 
şi Naneștii anume Lungociul toate acele de mai 
sus scrisă ca să fie lor de la noi uric şi cutet ve- 
nilul lor şi copiilor lor. nepoților şi strănepoţilor și 
a tot neamul ce se va alege mai aproape neruşeit 
nici odânăoură în veci. lar hotarele a tuturor sa- 
telor ce sau zis mai sus şi a seliştelor sa lie din- 
spre toate părțile după hotarăle cele vechi pe unde 
au îmilat din vechi. Pentru aceia credința domniei 
noastre Petru Voda şi a preiubit fiul domviei mele
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Bogdan Voevod. şi credința boierilor noştri dmlui 
Grozav vel vornic şi a dmlui Liciul vel post. şi 
dmlui Ion vel comis. și pentru mai buna credinţă 
şi întăritură am  poroncit cinstilului şi credincios 
boiarului nostru dmlui “Toader vel logofat să scrie 
şi a noastră pecete cătră această adevarata carte 
noastră să o lege. Sau scris de Grigore Bogza în 
Huşi leat 7037 Mart 16. 

Suretul e întăril de Gavril Mitropolitul Moldovei, năs- 
cut Calimachi (1760—1786). Face parte din Arhiva Balş din 
Chişinău (Surete ms. XXV, 608). 

VI. Sumar. 7037 Mart 20 (1529) Huși. Petru Vodă Rareş în- 
tăreşte lui Alexe şi Stan fraţi, cumpărătura ce au făcut ei de la Ba- 
lan cu 180 zloți tătărăşti şi jumătate de sat ce-i pe Albia, undea fost 
Neacşul partea despre răsărit. 

Macri Bis Ani ÎlETpA BOERCAA. PENADE BEMAU MOA- 

AdABCKOH. 3H4MENHTO UHHHA HCCHA AHCTOM Hauluăt gackm RTO 

HA BA3pHT HA UTSUH £r0 OVCABUIHT. WE NpiHAE np'EA, Hain 

H NP'EA HALIHMH MOAAARCRHMU BCrape. atu caSra ! Rzaan. no 

ErO ACBpBOH ROAH HHRHM  HEnNONSătcun,  aHHnpiceasBanu (n npo- 

AGA CROI) Mpa wTunHS n BiiKSnaeiie cBOE. H H8 rph&Hais 

RSNERHOE, 1țlO CHH HMaAri WT EATA rCNARAUI. WT HOPAdAHA RO- 

ERAI. NOACBHHA csao | io Ha flasin Hauma rac Bhia HkiiuSa 

VACĂ WTKA BăcToka. caSrum natiuni Man n par cre CTran$ 

34 CTO Hi Wee AFCAT 3A4TH TATApckHyţ. n Hal caSrn flarăa 

H Bpar eros Gan 3ana4PHAu | Sen roTH Biienucanni  nun't3u 

pn Baa? rarapekuy. 3 p8Ku cast nament BzaauS mpa, Ham 

II HpEA BABA  MOAAAECKHMH EOldpi. HHO Athi BHARRILE Hy 

ACRBO ROANCR TORAEK H SANO | BanaarS ati 'TAKOX. Hi WT 

Hac Ami H NOTBpBAHAn cm caSra Hatna flatău n BpaTs ere 

GTrânS. Toc NSACRHNA CEAS [10 Ha FABIA Hai TA B5iA Hkr- 

WISA Wacr WTRA BECTORA | KARE Ad ter HM HI WVT AC Spui că 

Surete şi Izvoade IX (Acta Catargiu) 

 



BACEM ACXOACA, HM H AETEM Hy Hi BHSuATom NY. Hi npauis- 

pk'rom HX H EaceMS poAS NY RTO CA HA H3EEPET HAHBAHnKHIH 

HENOpSuienHo  HHkcan HA Bi. ja xoTrap ron np'apeuetiuisu 

NOASRHNH ceao mio Ha Magin nanma rac Rhia MHkkiuSaA uacTr 

WTK& R&CPORA Ad ECT WT Sero YOTApA IIOASEHNA. a WP INI 

CTOPOH NOCTApOMS xoTapS | no KSAa H3 BEA WHRaati. A HA 

To ECr Bkpa namere renAcRă Biuenncatitaro Ati Ilerpa KOEROAA 

H Bkpa npERz3ArEArnnare cua renabamti Horaana n p'kpa 
S9ap Hatuy E. n. | Wpesăgă ABopuuka. a. n. Herpiaa. ku. 
Taaaga, E. u. Cnpunke. B. n. Baaaa Hi ni. AlHgSAa HapKaaaReRE 
XoruneRuy. 3. n. Bpaenu. XSps | naptaaaone Heaven Kuy, 
REpa Dana AanuSaa ui nana Băitapk HonorpaaeRuk. n. n. Bap- 
BCEcROre, noprapk Csuanckere. &. n. Apariuana cnarapt. n.a. 
ASauua | Buerkonnka. k. n. Anusaa NOCTEAHNARA, Ra. Peak 
MătHHRA BE. 11. ToaAtpa croannka k&. n. wa KOMHCA. 1 nkpă 
Bey Botap namuy MOAAAECKHY REAMIRUL Mu | Maat, 
UEM XHROTE KTO BSArr TENAPX Hale a; 
HAMHR, Han WT Hamere poAa Han 

A 9 a- 

Mau we Akren 

MAK  BESAkoro ha nageper 
EHTH Hâtucu MOAA,AR ROSU Beau | TOT Bhi HAM UENSPSUIItA. aan 
aBH SkpEnna sanse cca AaAH Să 119 Wu con RSA Ha 

ABH H NHTeau nunkan, a ha Boa | Kpkuser u 
RpAXAENIS TOMS Ra | ce 
REanoMS nang ToaAtps a 
CEAS ancr8 

cRoH ng 
H9T- 

MS RHIUIENIHCaRH9MS Reakan ECMRI Haâlnem$ 
oroeTs nucaru n Hâui$ near npukkenru 

HatnemS | mica Ipuropie Borsa $ Xscwy are =F843 AMeua daprie &. 

Din mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod Domn tarii Moldaviei; instiintare facem cu această carle a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta sau 0 vor auzi cetindu-li-se, iata ca a venit înaintea. noastră și înaintea a lor noştri moldoveneşti boiari a noastră slugă Bălan de a lui bună voe de _ni- ment silit nici învăluit ŞI a vândut a sa direaplă
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ocină şi cumpărătură a“sa şi din diresele de cum- 
părături ce le-a avut de la fratele domniei mele 
de la Bogdan Voevod jumătate de sat ce-i pe 4/b:a, 
anume umde a fost Neacşul, partea despre răsărit 
slugilor noastre lui Alexa şi fratelui său Stan drept 
una suta şi opt zeci de zloți tătărăşti. Şia noastră 
slugă Alexa şi cu fratele său Stan au piătil toţi 

acei de mai sus scriși bani 180 de zloți tătărăşii 
în mânule slugii noastre lui Bălan înaintea noastră 

şi inaintea a lor noştri moldoveneşti boiari. Deci 
noi văzînd a lor de bună voe tocmală si deplină 
plată, noi aşijderea şi de la noi am dat şi am în- 
tărit. slugilor uoastre Alexăi şi fratelui sau lui Stan 
cea junâtate de sat, ce-i pe Albia anume unde a 

fost Neacşul, partea despre răsărit, cu să le fie lor 

şi de la noi uric cu toate veniturile lor și copiilor 

lor şi nepoților lor şi strănepoților lor şi la tot 

neamul lor, ce li se va alege mai de aproape ne- 
ruşeit nici odănăoară în veci. Jar hotarul celei de 

mai sus zise jumalăli de sat ce-i pe Albia anume 

unde a fost Neacşul partea despre răsărit să le fie 

din tot hotarul pe jumătate, iar dinspre alte laturi 

pe vechiul hotar, pe unde din veac a îmblat. Iar 

aceasta este credinţa domniei noastre mai sus scrisă 

Petru Voevod şi credința a prea iubit fiului dom- 

pie: mele Bogdan şi credința boiarilor noştri, ere- 

dinta dmsale Grozav dvornic, credința dmsale Ne- 

grilă, credința dmsale Talabă, credinta dmsale 

Seripeă, credinta dmsale Vlad, şi dmsale Mihul par- 

calabi de Hotin, credința dmsale Cârje şi a dmsale 

'Huru parealabi de Neamţ; credinta âmsale Danciul 

și a dmsale Zbiare de la Cetatea Nouă; credința 

dumsale  Barboski portar de Suceava, credinta 

dmsale Dragşan spatar, credința dmsale Dumşa vis- 

ternic, credința dumsale Liciul postelnic, credinta 

dmsale Felea paharnic, credinta dmsale „Toader 

stolnic, credinta dmsale lon comis şi credința lu-



turor boerilor noştri Moldoveneşii a mari şi mici. lar după a noastra viața cine va [i domn țarib noastre din copii noştri sau din al nostru neaur sau chiar pe oricine altul Dumnezeu îl va alege st fie domn ţării noastre a Moldaviei, acela „să nu strice, ci mai vârios sa le întărească, raci ca ei singuri au cumpărat cu ai lor drepti şi adevaârali bani. lar spre mai mare tărie Şi împulterire a tot ce s'a scris mai sus poruneit-am la al vostru ere- dincios hboer pan Toader logofătul sa scrie șI a noastră pecete sa atârne la această rarle a noas- lira. A scris Grigore Bogza în Huși la anul 7037 luna Martie 20. 

Originalul pergament bine păstrat. Pecete de ceară atârnată cu şnur de matasa roșie. Inscripția pe peecele e Sfârmată ; se celeşte numai: T near Iu Ilerpa RO(EROAA. PSENSAAPZ 3EMAH MoaA)aReken. (Surete ms. XXV, 573). Nu putem preciza astăzi locul acestei moşii ; pare: a fi din Putna (Surete 1, p. 171, 

VII. Sumar: 1041 Mavt 8 (7533) Pastui. Petru Vodă Rareş. 
dă şi întăreşte lui Stepan parcalab de Orhein pentru slujbele sale ? sate în pustiu, unul pe Ialpuh la rediul Stângăcenilor şi alt loc la 
gura Malurilor, la heleşteul lui f-oţofană ; asemenea îi mai dă şi par- 
tea nepotului său Stepan fost Pivnicer din satul Stepaneşti. 

iH acri BRIEIS 
AdRCKOH. Suaatenure 
H4HEM Bzaâpur, 

Mi Ierpa ECFROAA. Penapă BEA Ata 
UHHHM uccua AHCTOM natiuni Rack nTo HâHi ro urSuu eng Seaniuur. WE i TOT ue Truu- Hi caSra ua &kpnin Crenau NPAKZA4R wp Gpy bn cas. MHA HAM npago un Ekpuo. ram an BhA'kRiuie ere NpARIR ue Rkpuor CASES Ao nac M4AoBAAH scAMnI. ere | 3 WCOBHNOD naut MACTIR Aaa scan EMS S Hăliet $ AtoaAateneu SEMAu Ata mere 5 nseru eAne m'keme Ha TaanSy S PAA Cranrauzuu ; H Că KPAHUHLA IS EcT Thu EBETORA. a ApSroe Mere (na se. ic) MaaSpnac rac scr cra Rouodanwa n9 WB&k ereponu |
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<EMAR, H TAK | Ecâtni eMS Aqan uacT Henoma ro GTenana 

(angunu)apt EwBwaro wr cea wr Crenateiii 10 Ec'T Ha Aa- 

ASE . . + WăcTh "TOE | BititenHcannoe ARk avkera wTP NSCTIb 

„dr Grenaneţn . 1... Dn WT hac SpHR H ca BE- 

ceai ACkoAoM (EMS n Akrem sro) ui Suoyuarom erou npESno- 

aro ro n npaipS$prom ero n Bacem$ poasS sro kTro ck| 

"SMOV HSEEPEF HAHBAHARUÂH HenopSineHHoe HHKROANAE Ha BRE. d 

XOTap "TEAM ABRoM AMkerom w7 NSETHNRSY 10 Ha IaanSk 3 paa, 

Granraueă. | H CA KpAHHUA MO ECP WTRA EZCTOROV. 4 ApS- 

"roate Avkerr $ Serie ManSpiawp. rac cer crag Houodanoa 

NO WE €CTOpONH Ad ECT ROAHKO MOPOT WRH | RATH ABă MecT'k 

WT USCTHUH ACCHT, A [OTap "TON NpRApEuEHHoI MaCTh WT CEAC 

w7 Grenanemuui po cer ha (llanSpe. Aa Grenatia BHBUIATO NHE- 

un |! cap aa cr W7 BaCero VoTapa Romante ch EMS H3EEBET 

"PON WACT. 4 Hă PO ECT RRpA HALllerO PENABĂ BRiIENHCaHHArOAMH 

Ilerpa noracai u ekpa nphkaz3An | BAEHHaro cHa FCNARAtnI. 

Boraana n Bkpa Botap Haig ekpă nana X5pS AROpHHRA B. n. 

"TporSmuana a. n. Gkpumka E. n. Rasaa n 1. FOaatpă NpAKana- 

sac Xoruiekiif &, n, AanuSaa n n. AHuSaă npzkaaagote He- 

MencRuy e. n. Bitappă n nana Rapauvha Hoko | rpaAckuiă &. 

îi. dingSaa noprapk Govuagckare. BEga n. Apâruiană en4rapt, 

:t'kpa nana Taskana RHeTEkpHHRA. B. ni. FABOTA noeTeannta | E. 

a, IlonzekSaa uamhuka E. n. Hpaka (2) eroannka B. n. Apaăuna 

MOMHCA. H BEA EZCUX BOT HAmnX  MOAAAECKHX BEAHGH H 

Many. | a ne nani WHBOT'E KTo BSACT FEIAp HaăuleH BEMAH 

MOAAaEckon wr Ak'Ten Ham ik HA WT Hâlmero OAS HA MAK 

'BSAROPO ra B2 H3BEpET FCIIADEM BHTH HANE  MOAAAB-| CKOH 

BEM TOT Bal EMS HENOPSUIHA NAiero Aaanit H  MARaNie 34 

NSE EMS AAA. 3a Er0 Mpa | BO H EkpHS CASES. A Ha EOauite 

pbncer , , . nan$ ToaAepS | aorodera NHCATH n Halo DEuAT 

npHEEenTH KCEAOY AHCTOI HALIEMOV, MHC Town Gaoucck$ 3 Ba4- 

CASH EATO F3Ma MCUA MABT Hi.



Din mila lui Dumnezeu Noi Pelru Voevod, 
Domn Tarii Moldovii, îuştiintare facem cu aceasla 
carte a noastră tuturor cui pe dinsa vor câta sau 
cetindu-li-se o vor auzi; iata ca aceasta adevarală 
slugă al nostru credincios Stepan parcalal de 
Orheiu, a slujit noao cu dreptate şi credinta. Pen: 
tru aceia noi văzâud a lui dreapta şi cu credinţa 
slujbă călră noi miluilu-ne-am spre el din a noas- 
tra deosebită milă datu-i-am lui de la noi în pa: 
mântul nostru al Moldovei doao locuri în pusliu, 
un loc pe Ialpuh în rediul Stângaceni şi cu fântâna re-i despre răsărit, iar alt loc în gura Malurilor unde iaste heleşteul lui Coţofană pe înbe malurile câl trebue sa traiasca doao sale, Și iarâşi i-am dat partea nepotului lui Stepan fost pivnicer din sat din Stepăneşti ce este la Maluri. Drent aceia par- tea cea de mai sus scrisa doao locuri din pustiu, cu un loc pe Ialpuh în rediul Stângăceni și cu fân. tâna ce este: despre răsărit şi alt loc la gura Ma- lurilor, unde este heleşteul lui Coțofana şi partea din Stepaneşti sa-i fie lui si de la noi urie ŞI cu toate veniturile lui şi copiilor lui şi uepoților lui și strănepoţilor lui şi răstrănepoţilor lui şi la tot nea- mul lui ce i se va alege mai de aproape neruşeil NICI Odănăoară în veci. Jar hotarul celor 2 locuri din pustiu ce-s la lalpuh la rediul Stângaciului şi cu fântâna ce-i despre rasarit, iar ali loc din gura Malurilor, unde iaste heleşteul lui Coțofana pe îmbe malurile să-i fie cat pot irai doao locuri din pus- tiu. Iar hotarul celei de mai sus zisa părţi din sat din Stepanești, ce-i la: Malure, a Ji Stepan fostul PivDicer, să-i fie din tot hotarul cal i se va alege noagt ete lar la aceasta este credința domniei 

prea iubitului fe al du nelra Voevod şi credința dința boesil u a! domniei mele Bogdav şi cre- : Cerilor noştri, credinţa dumisale Huru dvor- Dic, credința dumisale Totruşan, credinţa dumisale



Scripeă, credința dumisale Vlad şi credința dumi- 

sale Toader parealabi de Hotin, credința dumisale 

Danciul şi a dumisale Liciul parcalabi de Neamt; 

credinta dumisale Zbiiare şi dumisale Crăciun: de 

Novograd, credinţa dumisale Mihul portar de Su- 

ceava, credința dumisale Dragşan spatar, credinţa 

duwmisale Glavan visteraic, credința dumisale Al- 

bota postelnic, credinţa dumisale Popăscul. ceaşnic, 

credința dumisale Crăc stolnic, credinţa  dumisale 

Draxin comis şi credinţa tuturor boerilor noștri 

moldovenești a mari şi a miei. lar după a noastră 

viaţă cine va fi domn ţării noastre a Moldo'rei, din 

copiii noştri sau din al nostru neam sau chiar pe 

oricare altul îl va alege Domnul D-zeu să fie domn țării 

noastre a Moldovei, acela să nu strice a noastră 

danie şi miluire căci câ i-am dat-o pentru a lui di- 

reaptă şi credincioasă slujbă. lar spre mai mare 

tarie şi împuterire, a tot ce s'a scris mai Sus po- 

runcit-am la al nostru credincios boiarin, duinlui 

Toader logofat sa scrie şi a noastră pec: te să a- 

cățe de această carte a noastră. A scris lon Flo- 

cescul în Vaslui la anul 7041 luna Mart 8. | 

Originalul pergament ; face parte din arhiva Balş din 

Chişinăv. E ros puțin la încheeturi, dar se pot întregi lip- 

surile prin repetarea de 3 ori a lozuilor dăruite: intăiu 

când arată ce-i dă, al doilea când întăreşte dania pentru 

toți urmaşii; şi al treilea când le arată hotarele satelor 

dăruite. Pecetea lipseşte. (Surete ms. XXV, 609).. 

— Rediul Stângaciului pe Lalpuh. In harta Greceni.- 

lor stă însemnat acest rădiu a! Stângaciului spre Ialpuhut 

mure, spre răsărit de Cazaclia. Celelalte localităţi nu-s: 

notate ; se pot însă lua cele 2 râpi din sus de Albota.. 

Numele aşezărilor pe aceste locuri din pustiu s'au schim- 

bat în cursul timpurilor. 

Ceia ce reținem aici e că din cauza donaţiunilor 

downești din partea de jos a Basarabiei cătră mănăstiri 

şi fețe ho'resti s'au pastrat administraţiei moldoveneşti 

„to: tă partea Basarabiei din sus de Troian, formâud mai multe 

olate mici ca al Grecenilor, al Hotărnicenilor, al Codrului
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ținând unele de Fălciu. Iar hotarul Bugeacului despre Moldova nu-l forma Prutul de cât de la Valul lui Traian în jos spre Dunărea, iar la nord era apa lalpuhului și alte văi secundare, pănă ce sa interpus aici hotarul lui Halil paşa cu cele 2 ceasuri în larg şi 30 ceasuri în lung, ca dispărţire de Bugeac. 

VIII. Sumar. €001, Mart 29 (4416) Petru Yoaă Rareş întăreşte urmașilor lui Ion Odoba satul Verişanii ja, Cobăle, undea fost Verişu, după direse de la Stetan Vodă, împărțind ca Margilat şi Marişca să ia jumătatea din sus, iar Anuşea şi Sofiiea să ia jumătatea din jos. 

Suret de la Petru Voda din leai. 7054 luna Mart 29, 
Facem înştiintare pentru adevărale slugile noasire Margelat Și sora lui Marișca și rudeniile lor Anuşca şi sora ei Sofiica, toți nepoți lui Ioan Odobă ca osabit de altă milă a noastra leam dat Şi leam întărit lor pe a lor dreapta ocina Şi moşie din dires de cumpărălură ce au avut mosul lor loun Odoba de la păriatele domniei mele Stefan Vodă un satu la Cobale anume Verişanii, unde au fost Verişu, ca sa le fie lor de la noi uric cu tot venitul. lor şi copiilor lor nepoților lor şi străne- poților și a tot neamul ce se va alege mai aproape neruşeit nici odănaoară în veci. inca sa Je [ie lor acel sat in doaa jumătăţi, sa fie a slugii noastre lui Mărgilat ȘI Surorii ]ui Marișcai giumatatea cea din sus, târ giumătatea cea din gios sa fie a Anuseai şi a surorii ei Sofiieai din hotarul acelui sat. de 

mai sus SCTIS ce este la Cobale anume  Verişani, unde a fost Veriş. sa fie lor din tot hotarul iu 
doao, iară despre alie părţi după hotarul cel vechiu 
pe unde din vechiu au îmblat. Iara de sare ivi 
cândva niscai diresa sa nu să tie în sama Pentru 
mai bună credința domniei mele cj a pre iubiţi fi- 
ilor domniei mele, ]lieş ȘI Ştefan si Costantin şi. 
credinţa tuturor boerilor noştri” dinlui Huru vel. vornic, şi dmlui Iurie vel Spatar, şi dmlui Movila,
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vel visternic. şi dmlui Hrabor vel postelnic. şi 

dmlui Patraşeo vel paharnic şi dmlui Neagul vel 
stolnic şi dmlui Placsa vel comis. și credinţa tutu- 

ror boerilor noștri mari şi mici. lară după a noas- 

tră viată cine va fi domnul. ţării noastre să nu 

strice a noastră danie și întăritură, ci mai vârtos 

sa dea şi să înlărească. iar mai mare credinţă şi 

întaritură am poronrcit cinslii şi credinciosului bo- 

iarului nostru dmlui Mateiaş vel logofat să scrie şi 

a noastră pecete catră aceas:ă carte a noastră să 

0 lege. 

Suretul ce să păstrează in arhiva d-nei Olga Catargi 

e tradus de Gh. Evloghie dascal în anul 7271 (1763). 

(Surete ms. XXV, 571). 
— Ion Odobaă trâeşte sup! Slefan cel Mare. Fii săi 

nu ni-i spune uricul. Dar de la unul din copiii săi avem 

pe Mărgilat şi Marişca, iar de la alt copil avem pe Anuşca, 

Sora şi Sofiica, veni intre ei „nasmeunkogt“, Odoba a putut 
„să fie fiul, ori ginerele lui Veriş, şi deci în curs de 4 ge- 

nerații (de la 1400-—.1546) aşezarea lui Veriş continuată 

de lon Odoba, de fii sâi şi de cei 5 nepoţiai săi să dea 
maştere satului Vezrzşani pe Cobăle. 

IX. Sumar. 7056 Fev. 4 (1518) fără loc. Petru Vodă întă- 

veșie cumpărătura ce a făcut lon Movilă vel vist. cu 480 ughi de la 

Gonţea biv dvornie în satul Cobălia, cure şi acesta il avea, cumpărat 

de la nepoţii lui Cozma parealab. 

i Tlerpz BOEBROAA EXT MAcTIIO PENAph SEMAN MOAAAR- 

€ROH. WR NpiHACuE NpEA tă |n n Mpa, HAI HAA  MOAAdK- 

exnam Boatpn. name caSra Lonuk RHRUIÎA AROpPHHK. cun! 

IZKIpap HkRUM. HENOHS%KAAN AHHNPHCOACBAH. H NPOAAA CBOE 

4WTHHUS n KS | NERO, CEAC Koszai uro S RoascT Gogouckou 

UTV TOT CEA EHA9 EA CaMoMS KSNEKHo. WT wu8rote Rosa 

BHBUĂH N&PKZAAE. TOE NPOAAA HăiemS gkpuoms BoabpuinS nans$ 

Hu AMorhaa gucrkpunk. 3a Sin Sr, moariu H EBeTasck Hwu 

AMoruaa BRHCTEpHHR. H Mad | THA EMS HCIIOAHA. TOTH Sen. BHue-



nneatliu Sa. Sr xcoarzn Aaa uk Ba pSKS Lonuk| GHRUSH AROA- 

un ca IlzkSpap Wwr MBA renAgmn H wT HpEĂ BECEro ca- 

gkT cakkTro FeNARMH. H Aaa EA Spuk | Lonm& uro Havaati 

wuSnoae Rosmu wr cTagare Orebana BROEROAA. RA PSR Hr 

Moruaa sa | rom 4 MH BHA RULE. HIX BA ACEpO Nk TORMaAaR. 

H WA4TA HENBAHA Și "TH TARCMAEDE.  AdASĂOM | NOTRPBAN- 

Xem BHwmenneantom$ Boakpuns. Hwu  (Mornaa RiicT punti na 

or cra RoBzAauX | AA EBAEP EMS. ca KZCRAM ACXOACA Heno- 

pSinene uuuoane Ha Rkku, a Koan ck Nporatab&hTr | Ra ha. 

&phkak nkuiu HapeAenie Ra Nazmennkoae Lonuk Hi BA WVHSRORE 

Kosmu Aa ch i ne RepSior 34 uTo He HMaan HuURTo TpEES ca 

er ceao BoBzAIX Hi Ad HAMAIOT TECATH | HHKSanAte Ha Bi 

| Rar taus e. A. 

T euAnz KABaa 

dareranu” BeAnkin Acroder Su. n neRaa. 

+ ASmuTraS Backan nucaa 

Petru Voevod din mila lui Dumnezeu Domn 
țării Moldovei, adică a venit înaintea noastra şi 
înaintea alor noştri Moldovenești boiari a noastră 
slugă Gonţea biv vornic fiul lui Păcurar, de nimeni 
silit nici învăluit, și a vândut a sa direaptă ocină 
ŞI cumpârătură satul Cobă/iă, ce-i în tinutul Soro- 
cei, care acel sat i-a fost lui însuşi cumparăturaă de 

„la nepoţii Cozmei biv parcalab ; acela Pa vândut 
la al nostru cinstit boiarin dumnealui Jon Moghilă 
visternic drept 480 ughi galbeni; si sa sculat Ion 
Moghila visternie şi i-a plătit lui deplin acei toţi 
mai sus scrişi bani 480 ughi galbeni; i-a dat în 
mănule lui Gontea biv dvornie fiul lui Pacurar de- 
naintea domniei mele şi denaintea a tot sfatul dom- 
niei mele. și a dat un uric Gontea ce V/au avut nepoții Cozmei de la bătrânul Stefan Voevod în mănule lui Ion Moghila ; drept aceia şi noi vazină
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a lor de buna voe tocmală şi plată deplin; şi iarăşi: 

de asemenea dat-am şi am întărit mai sus scrisu- 

lui boiarin lon Moghila visternic pe acel sat Cobă-. 

li sa-i fe lui cu toate venilurile neruşăit nici odă-- 

năoară în veaci. lar când se vor alla în nescareva 

vreame niscareva direase la semințeniile Gonţei şi: 

la nepoţii Cozmei să nu se crează, pentru căci că 

mau avut nici o treabă cu acel sat Cobaăliă, nici: 

să aibă a se pâri în veci. la anul 7056 Febr. 8. 

Domnul a arătat 
+ Dumitru Văsean 

Mateiaş vel logofăt,a învățat zi a iscălit 

Originalul hărtie, o coală întreagă. Marca hărtiei o 

„broască ţestoasa“. Sigiliul e de ceara aplicată pe hârtie, 

Actul e semnat de Mateiaşi logofătul. Există şi un suret 

făcut de Gh. Ev!oghie dascal în 1786 Mai 21. (Surele ms. 

XXV, 548). | | i 
— Cuprinsul. Cred că avem a faee aici cu 0 misti- 

ficare curată. Intăiv actul poartă data de 7056 Febr. 4. Când 

Petru Ra'eş era mort de 18 luni, căci ela murit în „105%. 

Sept. 5. Vineri la miezu-nopţii“ (Let. 12. 205). adică în 

toamna lui 1546. Din ullimul! lui an de domnie, avem cele 

mai multe documente, ceia ce arată că în 7054 divanul 

a lucrat foarte mult, prin Mart în Bărlad, în April şi Maiu. 

in Huşi, în lunie în laşi şi din (0 urice ce am îna mea 

listă de boeri (Surete ms. X, s. a 705%), cel din urmă e 

din 10 Iunie la Iaşi. Se vede că s'a îmbolnăvit greu după 

10 Iunie, căci după 2% luni el moăre, cun “scrie şi Ure- 

che: „Petru Voda fiind bătrin de zile şi căzând în boală 

oroa.k La 4 Septembre era mort. Nu putea dar tetru 

Vodă să dea hărlie de proprietate la 1548 Febr. &. 

— Alt fapt care arată că sîntem în fața unui falş 

grosolan, e că actul vorbeşte de nepoţii lui Cozma parca- 

lab, cari vind lui Guntea biv voinic, pentru ca acesta să-și 

vânză ocina în 1548 lui Ion Movilă visternic. Toate bune, 

dar nepoţii lui Cozma uşierul trăesc prin 1592 sub Aron: 

Vod3, şi se chemau Juraşco aprodul, Pavăl şi Mărica ; că: 

tatăl lor a fost DPatraşeo parcalabul, şi că dar cel ce a. 

seris actul a trebuit să scrie dupa 1593, când se ştia de: 

nepoţii lui Cozma, mistificând adevărul, că aceştia tus trei



“deparle de a-și vinde urina lor, capătă carte domnească 'de la Aron Vodă de stăpânire. 
Nu se putea ca în intervalul de la 1300 la 194S sa trăiască lrei generaţii şi să se vinză lasăşi de nepoţii ce- “lui de la 1500. 
— Dar ceia ce e mai interesant este că Gonţea nu mai trăia la 1548, caci in 7037 Mart 25 (1529) se vorbeşte de -„Gonţea vornic cănd şi a pus şie nume de domn şi a pus şie capul“ (Gh. Coriolan „Petru Ber.ş şi Petru Pcibeogul.: “Buc. 1909, pg. 41). 

In uricul dat de Petru Voda Rareş în 7037 Mart 95 in Huşi ; deci cu 2 ani după suirea sa pe tion, serie că “întăreşte lui Paval Scripea Brâniştar cumpărâlara cea [ă- cut cu 130 zloți în satul Heghedişani pe părâul Lelea -„H4 NoTwuk Meakea“ danie ce o face el de lu sine „EC MRI EMEY Ada w'r Hac* în sulul Cobâliia 'u Soro'a, pe care l'a fost cumpărat Gonţea cvornicul de la Toma Paharnicul şi de la fratele sau Gherasim călugărul, nepuţii de frate lui "Cozma parcalab de Neamţ, şi a pierdut cel sat în hiclenie, cind şi-u pus Şie nume de domn Şi si-a râpus şi capul -zEÂHO reno $ Gopoukou AEPaRu nanavk Boala, We Ba Ki- “Ha TE ceao Ponua AROpHHK. wr “Toata Mzyaprnutaa H para eo Lepacum RăASrepa Bparannu Kozak NApRAnata  Hkmeukoro H BArSRHA "ToE cene S xnna'knerau KOAH  DocTakita con naut PENAPACKOE, H NCCTARHA COBH rAaRs* (Ac. Ron. paq. 47, VI). ___ Asupra hitleniei lui Gonţea, taptele S'au petrecut in- nainte de 7037  Mart 15, intru cât in acest an, 1529, onţea îşi răpusese capul. Intre pretendenţii la domnie Gin partea boerilor pribegi a fost şi acest Gontea, pe liogă mut def mpeazul ŞI, cred, Ştefan Lâcustă, crescut şi susţi- 
___ Din documentele de pănă acum ti vor- 

Dic ai lui Petru Rareş. IIrană (1527 215299 acesti fost Î5P Stelânita ; Grozav (1529-1530), plz? Huru (1531-- 1546 „Păstrându-şi vornicia şi sub Lăcustă şi în a doua sa mn Deci Gonţea a fost vornic inainte de Petru Rares. stat Ornici mari sub Stefan ee] Mare şi Bogdan Voda au stat multă vreme de Boldur întee 6999—17016; apoi Petre între 7023 şi 7031, Sub Bogdan Voda ne lipsi P ice d 
divan pe vre-o 5 ani aşa câ i imp Pap se urice de 

„All aşa că in acest timp ni se vorbeşte 
ornic prin 7023. Se vede Vornic. Boer cu numele de
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Hurul vornic e acclu care a dat lui Petru Vodă un 

mare ospăț la Bârlad, rând a venit a duua oară domn; 

„şi sosind la Bârlad i-au fâcut un mare ospăl, şi ucest 

credincios şi ciostit boiarinul său Huru vornicul“ (Let.. 

12, 202). Ureche vorbeşte de răpunsri de boeri. Așa Si- 

meon parcalabul de Cicriu impreună cu Viadica Aunas- 

tasie se sfâtuiră să prinzi pe Petru Vodă, să-i tae capul: 

şi să-l trimeată lui Stefan Vodă Lăcustă; dar aflând Pe- 

iru Vodă „silii-au cu meşteșug de i-au scos din cetate şi: 

i-au gonit Petru Vodă pentru această fapta“ (Let. 12, 198).. 

Venind în scaun a doua oară „aflat-au cu vicleşug pe Mi- 

hul hatmanul, pe Trotuşan iogofătul, pe Crasneş si pe 

Cozma şi le-au taiat capetele“ (Let. 12, 209). Ba Cronica- 

rul face şi reflexii asupra acestor boeri: „lan socotiți 

Damoevoasiră, cum plăteşte D-zeu celui ce face rău. 

ceştia fiind lei sâlbateci şi lupi încruntaţi, multe pedepse 

au facut lui Petru Vodă io domnia dintâiu. Mai apoi: 

stâmpărindu-şi inimile asupra lui Stefan Vodă, neavând 

nici o vină cu grea moarle Pau omorit. lată dar după 

fapta lor cea rea, curânda vreme le trimese D zeu osîndă 

asupra lor, de luară şi ei plată cu sabia“ (Let. 12, 203). 

_ Că avem a face cu o mistificaree că actul e sem- 

pat de rel logofăt, eria ce nu se obişnuia încă pe la 1546, 

de oare-ce abia Eraclide Despot isealeşte cel dintăiu uri- 

cile, iar dintre logoteţi, pare-ni-se, Lupul*Stroici. Scriitorul. 

actului a luat dar un obiceiu de cancelarie mai nou şi la 

pus pz vremea lui Petru Rareş Vodă. Cât despre marca 

fabiivei, filigrama hărtivi, pe alunci se obişnuia la noi bâr-- 

tie cu fligrama porcul, iar nu broasca ţestoasâ. 

__ Ca a uitat se pue locul, unde Sa seris actul, nu 

mai punem la cocoleală ; dar scriitorul pune că Gonţea 

vornicul era fiul lui Păcurar, pe când de vânzători tace ; şi 

din miile de zapise şi cărti domneşti n'am văzut nici uvul 

sa nu saună înlâiu numele vânzătorilor; apoi să arăte ce: 

vinde, cui vinde, şi li urmă cu câl viode. Aici se începe 

cu cumpărâtorul ; iar pe vânzători îi lace, câci spune „WT" 

suSnoac Kosmin GHRUIiu napizaas.“ 

In uricul lui Petru Voda Rareş din 1037 Marl 95 se 

arată că Gonţea a cumparat de la Toma păharnicul şi de 

la featele său Gherasim călugăr, nepuţi de frate a lui 

Cuzuiu parealab de Neamţ. latre parcalabi de Neamt gă-- 

sim plecând de la 1472 Arbore; apoi pe Dajbogă după 

1416; Micota şi Reaţeş după 1486; Eremia şi Dragoş după 

1498 ; apoi Eremia şi Frunteş după 1508; în sfarzit pe:
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"Eremia cu Cozia în 1513; în 1515 găsim la Neamţ pe “Coste şi Condrea pănă la 15923; după această dată vine “Cârje şi Hurul (Uricar XVIII, 480 seq.). 
Pe când insă ispisocul lui Petru Rareş vorbește de “Gonțea fiul lui Păcurar şi că Cozma parcalab de Holin a avut un frate, de la ai cărui copii Toma păbhărnicel şi * Gherasim călugărul cumpără Cobălele, ispisocul lui Aron “Vodă din 1592 Fevr, 17 (vezi mai jos) vorbeşte ca Cozma a fost uşiar sub Stefan cel Mare şi că fiul său a fost Pa- iraşco parcalab, iar nepoţii lui erau luraşco aprod, Paval şi “Marica. 
— Dar falşificatorul tradeaza falşul şi prin alte ami- nunie : nepoţii lui Cozma parcalabul vând lui Gonţea cu "480 ughi ; ei dau lui Gonţea cumpărătorul uricul bunului lor Cozma de la Stefan cel Mare, acesta ii da apoi lui lon “Movilă visternieul, Dar falşificatorul s'a grabit si incheie actul cu această frază: iar dacă se vor ivi cândva alle -direse fie la rudele Gonţei, fie la nepoții Cozmei să nu se crează, căci că ei nu nai au nici o treabă în satul Cobălele, şi nici să se mai părască în veci.“ Da ce s'a - grăbit să pună într'un act de Vânzare o incheere dintr'ua act de pâră ? Aceasta tradează că actul s'a faurit în preaj- fi unui proces asupra Cobâlei şi că s'a crezut că cu acest -talş se va sluji in cauză. În orice caz asemenea redactare e ceva neobicinuiț Şi miroase a fals, iDgurul lucru ce tradează ulina cunoşti de tre- „cut e numele celor 2 poeri: Mateias lose a de Mo- vilă visternicul. In adevăr după ce Petru Vodă iae capul lui Totruşan logofătul pentru vina că a omorit pe fratel: 

său Stef LUV. : pe fratel+ reteta Vodă Lacusta, în 1542 găsim pe Mateias lo- “gofatul, “tre este şi sub Iliaș Voda până în 1550, - pentru. ; on Movilă visternicul Vine după Dan, la 15î5, 
“calab de H ta on Petricină Daneiul, el trecând ca par- olita şi apoi logofat sub Lăpuşneanu. 

acestui act vom stărui ua : „Ve Spune în divan de acest Gontea şi de daniile făcute de Rareş Vodă asupra Cobălei.
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X. Sumar. 7062 Huşi (1554) fără lună. Alexandru Vodă Lă- 

puşneanu dă şi întărește lui Cazan parealab de Soroca 2 locuri din 

pustiu pe apa Răutului, în jos de Sărăteni şi de gura Săgălii, unul 

În făntâna Oanei şi altul la fântâna voinicului Puliiac, pentru slujbele 

făcute domniei. 

Ahacrite Bia ani SIArĂanApz BOEROAd, rCNApz BEM 

MOAAdECRON. SHAMEHHTE UHHHA HCCHM AHCTOA HAlUHM oct 

RTO HAREM B23pHT. HAN cro (uTSuu SeaniuuT. WE TOT HCTI- 

uin cara hau R'Epuin Kz3an | napkaaasa Gopoukn. cAS%HA HaA 

npake n REpho. TEM AU Eu ku £ro npăgeb H R'EpHoOR 

ASKBS Ero A0 Hac MAAOEAAN SCM CA WCORHOIO Halle MAcTR 

Aaa temH EMS w7 Hac S Hate MOAAAECKOn SEMAH AER ake- 

o | wr nSeruna Ha PEBTH NOTOK.., NOHHXE Caparkun n nonn- 

e Serie Garaan S Koaca kan GOnu . . . . Xa MEcTa S ROAs- 

A ka Rennnuu nSaitaun $ KRAMENHiU CToanS PAE BHA | ROLA nkra 

„Ca CaACBE H CA CTARH MECTA . . . . » EET NBOTHK 

06 ROASTA H CHHOKATU HI. , . 'TOE RECE EHIDENHCÂNHOE Ad ECTh 

EMS WwT Hac SpHK CZ RACEM ACXCACA 29 un Abram croH S- 

sSuarom crs. n npkSH$S | uarom ere. H npapSpETom ere H RE-. 

EMS poas cre (nro cb H3)BepeT HaHEAHKHii HENOpSuUIEno RHKO- 

aume na Bin. a korap Tm Atom Amber WT n$erHnu Ad 

SETH HM ROAURO MOrST WKHRATH ARE ceaa n SEAN e. 

A HA TO ET B'Rpă BisienHcăHăre AH Macăanăpă BOEROAH. N 

REA BOrap HANny. E. A. HZAZEAHRO ABODHHRA. E. N. Ilergu 

HpaROEHUA. B'Epa Nâud BOALA NApkAaagă. E. N. FĂuko |- nâpka- 

ag. &. Hi, Iwanz Xappothua H Mala Hbroe WZprAAAGeBE Xo- 

ruuekHk. 8. n. Hwha H uană ÎeHca NAPRAAABORE Hemeukny B. 1. 

Fkaepuua n nana Backâtă NApKAAABOBE HoBorpaActik. E. II. 

Aaa noprapk GSS! (uagekâre) 8. n. (Ille ApreRSaa cu zrap'k. 

g. n. Loan Ilerpuunta) EHcTEpHHRA E. D. dMiornaa NScTEAHnkA. 

8. n. TOaAcpă VamHnka. E, N. MeatakHa eToanHRă. n. n. Ilaaău 

OMHCA H REpă BECHX BOrape | (HamHă  MCAALECKHĂ EEAHRHX n 

«MAH, a 116 HAUIHM mugOTPE KTO BSAĂET PCOAaph HăuleH BEMAH
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MoaAagerku wT7) AETH HauiHk. Hat wr Eparin NANNY Han 
WT HâUEro poAB. HAN Na BOVAKOPO BA HSBEPETI FCNAPIM GHTH 
HaUIEH MOAAAECECH Seman. TOT | ...... Să UTO Ham cAS- 
XHA. A Hă BCAUIEE KpEnocTh H noTRpa | AEHIE TOMS RRcrMS 
FKIUIENHCAHHONS Beakan names a'kpromS nanS (AM oruaa) aoro- 
&erS nucaru n HauS ntuar Bak'kewru BceMS acrv HA EA”, 
nHcaa ASmurps Rackanoanu $ XsScej are țsăr. 

Din mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, Domn ţării Moldovei; înştiințtare facem cu această carte a noastra tuturor cui pre dânsa vor căta sau 0 Vor auzi cetindu-li-se; adica aceasta sluga a noastră credinciosul Căzan parcalab de Soroca a slujit nouă cu dreptate şi credinta ; deci noi va- zivd a lui dreapta şi credincioasa slujba catra noi miluitu-ne-am spre el cu osăbila noastra milă, da- tu-i-am lui și de la nOi în al nostru pământ al Moldovei doao locuri din Pustiu pe apa Hâutului, mal în jos de Saăratevi şi mai jos de gura Sagalii la fântâna Oanei și alt loc la fântâna voinicului Puliiac lastâlpul de piatra unde a fost Coșar Neagul.... cu livezi ȘI cu iazuri... și cu toate locurile ce sint impolriva acelei balţi şi fânaţ . . . toate acele de Wat Sus svrise sa fie lui de la noi uric cu toate veniturile lui şi copiilor lui și nepoților lui şi stră- otilor lui şi râstrănepotilor lui şi la tot neamul odaia Se a alege mai de aproape neruşeit nici eci. Iar hotarul celor 2 locuri din pustiu să lie lui cat pot trai doao sate... lar spre 
aceasta este credinţa domniei noastre mai sus scrisă 
Alexandru Voevod şi credinţa boerilor nostri, cre- ata dumisale Nadabaico dvornic, şi credinla du- 
laa e Cracovici, credința duwmisale Bodeiu parca: 

, credința-dumisale laţeo parcalab, credinta dumi- sale Ion Harovici şi ă” diimisale Neagoe parealabi de Hotin, credinţa dumnisale loan şi dumisale Veisa
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parcalabi de Neamt, credinţa dumisale Veveriţă și 
dumisale Vasean parcalabi de Novograd, credinta 
dumisale Dan portar Sucevei, credința dumisale 

Şendrescul spatar, credința dumisale lon Petricin 
visternic, credinţa dumisale Moghilă postelnic, ere- 

dinţa dumisale Toader paharnic, credinţa dumisale 

Medelean stolnic, credinţa dumisale Plaxa comis şi 

credinta tuturor boerilor noştri moldovenești a mari 

şi mici. lar după a noastră viaţă cine va fi domn 

tării noastre a Moldovei din copii noştri sau din 

fraţii noștri, sau diu al nostru neam, sau chiar pe 

oricare altul Dumnezeu îl va alege să fie domn 

pamântului nostru al Moldovei, acela să nu strice 

a noastră danie şi miluire, căzi că ne-a slujit noao. 

lar spre mai mare tarie şi împuterire a tut ce s'a 

scris mai sus poruncit-am la al nostru credincios 

dumnialui Movila logofat să scrie şi pecetea noastră 

să o lege de aceasta carte. A scris Dumitru Vas- 

canoviei în Huşi la anul 7062. 

onservat, afară de 2 riniuri Originalul pergament bine e 
şterse şi lectura e foarte . la îneheieturi slovele roase şi 

anevoioasă. Pecete lipseşte (Surete ms. XXV, 584). 

— Cazan parealabul de Soroca e acum întălnit pen- 

tru întăia oară. Mai găsim apoi Cazan post. sub Gaşpar 

Vodă şi Alex. Vodă, cred nepoți de ai acestui parcalab de 

Soroca (Surete II, 40). - , | 

— Cetatea Sorocăi era ridicată în acest timp, intru 

cât vedem că âiepa că şi celelalte cetăţi pe Nistru: 

Hotin si Acherman, iar Kilia pe Dunăre. Cetatea Sorocăi 

vine asezată in vale pe apa Nistrului în apropierea târ- 

faţa vadului uşor de trecut, 
gului vechiu al Sorocăi şi în at U 

malul stâng al Nistrului formând aici un frumos vad în- 

trucât apa face un cot foarte mare, în formă de potcoavă 

ase ale Sorocii. Cetatea 
cu înfundâtura în stâneile prăpâstiv 

se păstrează azi foarle bine, are formă pentagonală cu 

purge la fiecare colţ, mai largă în fața despre Nistru, și mai 

îngustă cu spatele spre târg. Se zice că se găseşte în la 

untru un începul de muzeu arheologic pus supt privig 

rea lui. Gudeviei. | 

Surete şi Izvoade IX (Acta Catargiu) 
9



ss
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— Loe rătat aici prin uric vine azi tn ţinutul Or- heiului, ia găseşte şi satul Sărătenii şi apa Sagaul — RoAsA E3i e un cuvint malorus, fânlâna, în loc e HCTOUHHKZ ŞI KpaHnua ce se găsesc în |. rusă „izvor, fân 

fân, > Lista boerilor din 7062 e cunosculă priu cele încă vre-o 5 urice pănă acum publicate din acest an (Surete ms. X, s. a. 7062). 

XI. Sumar. 707 Mai 23 (1569) Iaşi. Logdan Voevod întă- reşte stapânirea urmaşilor lui, Lupu Creangă în sutul (iseni pe bi răul Râpilor, jumătatea cea din jos despre câmp şi le împar e a Sorae să ţie o cincime, iar nepoţii ci din frați şi surori să ție « lalte patru cincimi. 

me DI OBE TIPA Heruunaa Conae. AURA (loRA Kpanr$ n NAEMEHHR | 

- +. 4ĂHu cuz Gan, "RdASBAAH ECMH  Hamu (wco)ano ALE Macrie. n Adi n no] 
e HX ĂSRa Rpaurs, n ASA u TeaAps n Gata. wr AEAa nauere îiorAana | 

* DOAOBHHA craw up G)uuianu. na NETA U4CTUH NEPAA MACTH. Aa. ser camen Gopac Acuku | 
o ARTA Toaaepa. n îMaduns. cua G)ana. Rako Aa ECT HM 7 ae, Spukz ca Race ! 

* e HENop&ulenHe HHKOAHMRE Ha &EKRH. a XOTap “Pon no- 
ASRHHH ceao wm ] 

ee H8 Be WKHBAAH. a Hă "To ET REpa uanisro 
TENA Bam BHiuenHcannaromn ! 

"o APA ARopnun, Ekpa nana IKpa . 3 AROpHuR, 
EEpa nana Iwn | 

"= n HEMELERA, Bkpa Hăta Ko . o. "RKO IAPRANABOSBE 
Poamau | 

e &Rpa nana n d CPOAnHRa, K'kpa nana . se (nau)ere poa... ESAkore AdREKSuU | 

| 
- 

a MA Hâtuicu AOA-



Bags wiunu$ n ARAHURS . . . Ali KpannscTr 

:H ROTEPAX | 

„_keenS nerunnemey anerS (name). nuca j 

a Man ei, 

„Suret de pu ispisoc vechiu pe sărbie de la Bogdan 

Voevod domn ţării Moldovii scris în laşi de Andronachi 

Hamza diiac din leat 7077 Mai în 15 zile. 

Iaştiinţare facem prin această carle a noaslră 

tuturor cui vor căuta asupra ei sau 0 vor auzi ce- 

tindusă, pentru această Surae adevarată fala. Lu- 

căi Creangă, şi nepotul său Sacalăș ficiorul Dumei 

şi neamurile lor Dragotă .... surorile lui Fedca şi 

Doda şi Dragna fii lui Toader, cum şi neamurile 

lor Mazxin ficiorul Oanei, precum că iam miluit cu 

osăbiia a noastră mila de liam dat şi liam întărit 

de la noi în tara noastra a Moldovei driaptă ocină 

lor si moşie din ispisoe de cumpărătură ce lau a- 

vut moşii lor Luca Criangă şi Duma şi Toader şi 

Oană de la moşul nostru de la Bogdan Vvod, giu- 

mătate de sat anume Oişenii pe pârăul Râpilor 

giumătalea ce din gios despre câmpu. Insă această 

giumătate de sat din Oişăni să le fie lor în cinci 

părti, o a cincia parte să fie numai însăşi Suraei 

featei Lucăi Criangă, iar celelalte patru să fie lui 

Sacalăş feciorul Dumei şi lui Dragolă și surorilor 

lui Fedcai şi Dodai şi Draguei ficiorii lui Toader 

şi lui Maxin lieiorul lui Oană, pentru ca sa le fie 

lor de la noi uric şi cu tot venilul şi fiilor lor şi 

nepoților, strănepoţilor, preastrânepoţilor şi la tot 

neamul lor nestrămutat nici edănăoară în veaci. lar 

hotarul acei giumătăți de sat din Oișeni pe pârâul 

Râpilor, giumaătatea cea din gios din tot hotarul 

sa fie giumaâtate, iar spre aceasta este credinta a 

mai sus numitei domniei noastre, Bogdan Vvod şi 

credinta a prea iubiților fraților noştri Mihail, Pe- 

/



tru și Costandin şi credinta a tuturor boerilor noș-- 

tri moldoveneşti a mari şi mici, şi spre mai mare 
tărie și întăritură tuturor acestor de mai sus scrisă 
am poronecit credincios boiarinului nostru Gavril 
vel logofat să serie şi cătră adevărată cartea noas-: 
tră această pecete a noastră să lege. 

Originalul pergament foarte stricat şi nu se păstrează: 
de cât acest fragment în arhiva Balș din Chişinău. Se vede 
că pergamentul nu era aşa de stricat ip 7270 (1762), când 
Gh. Evloghie dascal îi face traducerea în 12 lunie (Surele 
ms, XXV, 611). Cum însă este o altă traducere mai în- 
treagâ tăcută de clucerul Pavăl Debrici în 1814 Fevruar 
21, am dat această traducere, întregind textul fragmentar 
(Surete ms. XXV, 607, 667). - 

— Luca Creangă trăeşte sub Bogdan Vodă pe la 
1510; erau 4 fraţi: Oană, Duma, Toader şi Luca, toţi 
Creangă. Stăpânirea unu şi întreagă a avut'o in acest sat 
Creangă cel băt:ân sub Stefan cel Mare. Urmaşi din cei 
4 ficiori ai bătrânului Creangă au stăpânit Oişănii în de- 
valmăşie pănă cătră 1569, când bătrâna Sorae, singura 
din copii lui Creangă bătrânul mai traia îşi împarte mo- 
şia cu nepoții ei de fraţi în cinci părţi, rezervându-si ei o cincime şi ceior 6 nepoți celelalte patru cincimi. 
a — Nu putem preciza nici moşia Oişănii nici pârăul 

hâpele, de o cam dela ; pare a fi tot în Olatul Grecenilor. 
— HI Bu ni-i dă nici traducăturul Gh. Evloghie 

nici clucerul Paval Debrici, întiu cât nu ein sisteznul 
lor de u pune şi lista boerilor meprezentând pentru di- 
vanul de judecată vre-un interes. Din d i i 

, . Tes. ocumentele timpului 

putem complecta lista boerilor după uricut dat în laşi la 
Maiu, deci cu o zile inaintea acestuia (Ispisoace |, 1, 122). 

| 

jui apă: Sumar. _£0€8 Aaiu 15 (1570) Suceava. Bogdan Vodă fiul 
țigani pentru sjaăaineânu dărueşte lui Dragan logofătul 13 sălașe de 
dan, după ce sinele făcute domniei şi sub Lăpuşneanu şi sub Bog- 
prin. Dingă postelnicul, a-şi aduce aceşti ţigani robi fugiţi în Polonia 

Macri. Baie A Boraau 9 
Ade 9 | EECĂA renApz seMat Aoa- 

Kon. Toi . | 

u ÎMANEUTA. “nui ucehav AHCToA HaHA RZA KTE 
HâHEM BA3pHT Han ero uroauu o 

CAHIIUT, a Rom EBSA, noTphe,
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3Hă BSACT. WX TOT HCTHĂHNIA ÎI DOueTE | HH Hall REpHIiH Bra 

“piu nau Agpzran A9r6ăer caSsHA MpaRo H BEBE PWANTEAL 

"TEN ABAU. STasBan Apa ROEROAbI. 4 AHEC CAMAHT Ham NpERo n 

gkpio. "ra A RHA ERIE EP UPaBOI H BR'EPHOIR CAREA 

AO Hac JAAOEAAH ECMH O | WCOBHOI HAIER MACTIR. N AAACK 

A MOMHASEANAIO ro WT7 Hăc c4 HEROAnku ue4kAH XOaonu muH- 

“rani, Nana Hai mMoacae n Kena cro ... Hi Ari uk Tpu- 

aha... Hi Hacrhk n Mapinka H 'PECTA PRR Dapaopa. | One 

-n Menă er MapinRSua n AkTru HX Snăcracin -H cecTpa Er 

Xanka. n Mnyana n Xena ero Grana n A kru uk Tpnboa ui 

Kocruua ,..n5,.. n Banopa 4 Menă er ASula |n Aki uk 

-Gumuwu un [aura un AapkS n Rocranrun Hu Tecra co, n ha- 

cuait n ea cro Slaga n Aki uk HanSua n Iloaacna. n Az- 

HBHA W REA ro... Cati Ari up... h Goian Maraa, 

Hwn in mea cre Barpk un Abru n Toror n Toata n dz 

miau ăSran ... n oua u ea ro BpeTuă Hi AETu 

“uk Ranopa n cecmpa ero Godponia n... H Xena ero Ilpoxupk 

H ATU sro... n Gogponia n Ppua, n flnApenka |! Hi ea ero 

Bpernhă. un AkTu uk Loua. n MukSia n HacnkSua. n Iw- 

vatuite, n Hoyaa n Xena cre Maacga n ARTH Hy Xankau 

Masai. n Hekoaan n Xena sro Oypara n akrh Hk dănxana. 

n acuku uk Uwputoka n Hacrk n Haiau n Mata |u Xaaa n 

. AMapiuka, n Toros n ea sro Bacau AEru uk BSazu n hd- 

HSa n AlomSa n Ăcutu Hy Mapinka n Temuă sro flansa. ue 

TOTH CH EHUIENHCAHHIA XOA9NH UHrâni H UHPANRH BHAH WT 

AdRHO MOBEFSIDA H Se | OUA WT Halen MOAAAECROH 3EMAH 

Ad BEMAN (AAA lANKOH) -HURTE HE MOroUIA HX H3BAAHTU Wr 

TOTa BEMAA HhKAFO. HHO TCIIABMH H câ NpABRZBAR (BEHHiNk- 

EPA) "TOM PCRARAH AOMHCANȚAMO, H c&BkTOEAX | Moca (ca B2- 

CEA CEAT rcuARaMH) n NponSeTruX Me Ha AĂpBrană Remik(aro aoro- 

era) S noceacTR9 AW Rpaak aaAianekora KVnuo CB NAHOA AnHrA 

ROCTEARHR (ww7 TEX HA ApSTIA MHOTHAW HAINA NOTPEBAX. ABU



nam KBăa NpUCErAA SNOTERAHTI BHTH) NpOMERA HAMH Mp ACEBII? 

| n nokcu (n ovatanuinick) Kato A0 H3taa ku Eero (XOaonn WuH- 

TÂNH) W'T "TOP BFAam ROANRO BSAST CSRH MS(uH). 40 Wii GHAn 

(iweaoB9AHan) n caT&opHan naniS caSxeS | (sint şterse şi rupte: 

8 rinduri.; iar din alte trei rânduri nu se pot ceti de cât 

- cuvintele izolale: u'kpâ nana... croannka; K'Epa nana FIpRaTa. 

KOMHCA. nu R'kpa BZCEL BO4p Hamiik KEAIRUX UI MA. A 00 Ha- 

INEM,.. HAN NAK BSAROrO rz EZ HBREPET BGHTU WALLIS BEMAN ALOAs 

AdBCKCH. "ror En cro uenepSuma crea Rock NaRScHT că 

kpSwunru .. | SSAer npoxakr n rpexakr ur fa îa CBTROpIDArE 

ui H BEMAH. A WTA, SVPAHCTI HI WU Bi ANCTAn. Hi ww PH 
oii Hesinekuyk (u wm RACAL CTHĂ He we RkKa Bo Earo- 
SroAHBuitk n Aa) BHTu Suacrie ere cx rpeakroa | (Spnem n. 
ca Sac Hez n) unu HOVAEH exe Basknnutaă ua Xpera- 
„EDER ETO HENOBHAHEH AA 6CT Ha Hy H Ha UAAa nf a a. 
BCanite Kpkneer u NOTEPZ) Acne "PoMS Race 

- HOMS Beakau ccm Hâtemo p'kpuoaer 

KOMS acroderoy 

MS Knienhean | 

nano (L'anpin)aS Bean- 
NHCATH H Hâni$ near upikacuru (Reeato” uc- 

THRHOMOY aneto nauemer) (nucaa) naponunt Xamaa o 65 
UăBA | BATo $30u mea dan ci, 

Din mila lui Dumnezeu Noi Bogdan Voevod, Domn ţării Moldovei, înştiinţare facem cu această. carte a noastră tuturora cui pre dinsa vor căta Sau O vor auzi cetindu-li-se, sau ori cărui va fi tre- buință să ştie, lata ca acest al nostru cinstit şi strălucit al nostru credincios boiarin pan Drăgan logofătul a slujit noao cu dreptate şi credinta pa- rintelui domniei meale Alexandru Voevod, iar a-- cum  slujeaşte cu dreptate şi credința. Pentru. acela văzînd a lui dreaptă și credincioasă slujbă. . cătră noi miluitu-ne-am spre el cu osebita noastră: . 3 . . 
. 

milă datu-i-am ŞI lam miluit pre el de la noi cu 
Hescareva sălaşe de robi țigani şi ţigance anume.



Nan judele si femeia lui... şi copii lor Trifăilă... 
şi Nastea şi Maăriica şi soacra lui Fadora,—One şi 

femeia lui Maăriicuta şi copii lor Anastasia și 
sora ei Hapca ;—şi Mihail și femeea lui Stana şi 
copii lor Triful şi Costina şi . . . ;—şi Banul şi fe- 
meia lui Duşa şi copiii lor Simion şi Gligă şi Marcu 
şi Costantin şi soacra lui;—şi Vasilie şi femeia lui 

Alba şi copii lor Nanuţa şi Polasna ;—şi Danăil şi 

femeia lui... şi copii lor... şi Sofia şi Magda; 

—lon şi femeia lui Catrea şi copii lor Totoe şi 

Toma şi Marica şi Luca;—şi Lucca şi femeia lui 

Cristina şi copii lor Vanul şi sora lui Sofronia ;— 

şi ... şi femeia lui Porbirea“şi copii lui Sofronia 
si Frim ;—și Andreica şi femeia lui Cristina și co- 

pii lor Gugea şi Micuța şi lIlencuţa, şi lonașco;— 

şi Bolhaiu şi femeia lui Maliuha şi copii lor Hapea 

şi Palabia ;—şi Neculai şi femeia lui Urâta și copii 

lor Mihail şi fetele lor Ciorniuha şi Nastea şi Ili- 

iaşa, şi Alexa, şi Halca şi Mariică; —şi Totoe şi 

femeia lui Baba şi copii lor Budăi şi Banul şi 

Moşul şi fata lui Mariica şi soacra lui Anica; cari 

aceştia toți mai sus scriși ţigani robi şi ligance 

au fost fugit mai de demult și s'au pribegit din 

tara noastră Moldovenească în ţara Leşască; şi 

nimene n'a putut să-i scoată pre ei dintr'aceia tară 

nicicacum. Deci domnia mea şi cu preaiubitii frați 

al domniei mele gânditu-ne-am şi ne-am sfătuit cu 

tot sfatul domnesc şi am trimes în solie pe Dragan 

logofătul la Craiul Lihiei cu pan Dinga postel- 

nicul pentru aceștia şi multe alte ale noastre trebi. 

lar Craiul a fagăduit să fie între noi pace bună şi 

linişte şi a dispus acei țigani robi ca să i se scoată 

din ţara lui câţi se vor putea găsi ai lui. Deciei 

i-au sloboziteşi ne-au făcut a noastră slujbă . .. 

(lar la aceasta este credinta însăşi a domniei noas- 

tre Bogdan Voevod şi credinta a iubiţi fraţii dom- 

- niei mele Patru şi Costanlin şi credința boerilor
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noştri, credinţa dumisale Zbiiare dvornie ţării de 
jos, credința dumisale Crăciun dvornic țării de sus, 
credinţa dumisale loan Caraghiuzeal, credinţa du- 
misale Cozma Murgul, credinţa dumisale Sava și 
dumisale Turcul parcalabi de Hotin, credinţa du- 
misale Paşco şi dumisale Toader parealabi de Neamt 
credința dumisale Costea şi dumnealui Porosaecea 

_parealabi de Novograd, credința dumisale portar de 
Suceava, credinta dumisale Toader spatarul, cre- 
dinta dumisale Jurj visternicul, credinţa dumisale 
Dingă postelnic, credința dumisale Moghilă pahar- 
nic, credința dumisale Vascan) stolnic, credința 
dumisale Arvat comis, și credinţa tuturor boerilor 
noştri ai Moldovei a mari şi mici. lar după (a noas- 
tra viață cine va fi domn ţării noastre a Moldovei 
din fii noştri sau din fraţii noştri sau din al nostru 
neam) sau ori pe care altul Domnul D-zeu îl va 
alege să fie domn ţării noastre a Moldovei acela 
să nu strice a noastră danie şi miluire (ci mai 
vârtos să i-o întărească, căci că şi noi am dat şi 
am miluit pentru) a lui dreapta şi credincioasă 
slujbă. Iar cine S'ar ispiti să rază (şi sa strice a 
noastră danie şi miluire), unul ca acela să fie proc- 
leat şi trăcleat de Domnul Dumnezeu facătoriul 
Ceriului și al „pamântului şi de catră cei 4 Evan- 
Sti ela i A cei 12 apostoli, şi de cei 315 pa- 

matul Arie şi ca 1 N Sa, fie partea” lui cu blasta- de ludei cară ai ni Şi eu ceilalți din uelegiuilii 
nevinocat iq striga la Hristos: „sângele lui 
mai mare tăi pe dânşii şi pe copii lor.“ (lar spre 

A e tărie) şi împuterire a tot ce s Tis 
Mal Sus poruncit-am la al AI C . sa sc Gavril mhrelui i a nostru credincios pan 

ui logofăt să scrie şi a noastră pecete 
a seria ala (de această adevărată carte a noastră); 

E DIC amza în MRI 
luna Maiu 45. Suceava la anul 7078 

Originalul pergament foarte Strieat. EI cuprinde 25
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rânduri, din care se pot ceti bine primele 12 rânduri, iar 

de la al 12 pănă la 22 e rupt, mâncat de şoareci şi foarte 

şters. Ultimele 4 rânduri se pot întregi. In lectură am în- 

tregit boerii în finalul după alt uric din 13 Mart 1078, 

dat tot de Bogdan Vodă în laşi lui Dingă postelnic peutru 

danii de tigani (cf. Uricar XVIU, 170). 

lo Mart 20 Bogdan Vodă dărueşte lui Dingă postei- 

micul 13 sălaşe de tigani, căci amândoi aceşti boeri au a: 

dus din pribegie din ţara ieşască toate sălaşele de ţigani 

fugite de lu domnie, din care sălaşe domnul le dă la cei 

doi soli câte 13 sălaşe. Povestirea faptelor e aceiaşi şi 

deri lipsurile din uricul nostru se pot intregi cu rândurile 

rămase bune din uricul lui Dingă postelnicul. (Surete ms. 

XXV, 587). 

XIII. Sumar. Fără seleat (cătră 70£8—1540) Suceava. Bog- 

dan Vodă întăreşte Ciorcei fata lui Toader Fiera, şi foasta giupăneasă 

a Daneiului postelnic, următoarele sate şi moşii: La Giurge_ Grecul 

de pe Botna, cumpărată cu 350 zloți; Udrina, cumpărată cu 150 zloți, 

seliştea Chipialea pe Dobruşa la Suroca, cumpărată cu 860 zloți, U- 

râta, pe Ciuluc ; Curcubeta, seliştea lui Ivaşco, un loc la Soroca lângă 

movila Hecei, Zavediniile şi Ursul. 

Suret de pe ispisoc vechiu pe sărbie de la Bogdan 

Voevod domnul ţării Moldovei scris de Ion Solomoneseul 

în Suceava, în care veleatul şi luna nu să văd fiind legate supt 

malasă și pecete şi fiind foarte rupt şi şters după cum se 

vede, deabia sau putut alege numai aceste cuvinte care 

mai gios sint sorisă : - 

Inştiintare facem prin aceasta carte a noastră 

tuturor cui vor căuta asupra ei sau vor auzio ce- 

lindu-se pentru această adevărată Ciorce fala lui 

Toader Fierăi giupăneasa a dmsale a lui Danciul 

“post. că am miluito pe dânsa cu adevărata milă a 

noastră, de iam dat şi iam întărit ei de la noi, în 

pămânlul nostru al Moldovei a ei drepte .ocini şi 

cumpărături a tatului ei, a lui Toader Fierăi, ce îi 

liau cumpărat el pe însuşi drepţi banii săi, din di- 

rese ce au avut el de la părintele domniei mele 

de la Alexandru Voda (lipsă) un loc din pustietate 

pe Botna cea mare pe di ceia parte de Botna, pe



din gios de Batog, în gura văii Colonului ce se nu- 
meşte la Giurge Grecul, parte cea din mijloc şi cu 
heleştee şi cu mori pe Botnu ce şau cumpăsat el, 
de la Dumitru din dresă de dunie ce au avut el de 
la bătrânul Stefan Vodă, drept doao sute cinci- 
zăci zloți tatăraşti. Aşijdere şi din o a treile parte 
o giumătate din parte ce de pe Udriva parte cea 
din %os și cu parte din heleşteu şi din moară, ce 
şau cumpărato el de la Giurge Grecul fratele lui 
Dumitru dintracelaşi dres drept 150 zloți tatărăşti. 
Și iarăşi iam dat și iam întarit una seliște supt 
Caragecul lui Mavrodin, pe Dobruşa în ținutul So- 
rocei anume la Kipialca. la fântâna Nitai, între 
Dobruşa şi între Raspopeni ce şau cumparat el de 
la Elisafta nepoată dmsale (lipsă) drept 360 zloți ta- 
tarăşti din direse ce au avut strabunul ei dmlui Mi- 
hail Dorohonstkii de la unchiul domniei mele ce au 
fost mai înainte de la llieş Voda. și iarâşi iam dat 
ȘI lam întărit un loc din pustietate pe Ciuluc în 
tinutul Orheiului în gura pâraului Urâtei, unde cade 
Urâta în Ciulue pe amâvdoao părţile Ciulucului şi 
cu heleşteu şi cu moară în Ciulue ce se numeşte 
acel loc după satul Urâtei, şi iarăşi iam dat şi iam întărit din dresă 2 locuri din pustietaie din sus de 
acel loc pe acelaşi Ciuluc în gura Cohanei unde 
țile Giueate| Curcubete, ce sunt pe amândoaă păr- 
si all ini ȘI cu heleşiee şi cu moară în Ciulue 
(lipsa) pănă ANRE un e să numeşte sălişie lui Ivașco 

heleşteu şi cu : oveşte In drumul (lipsă) ŞI Cu 
iam întărit ei a loc di deci BOI iarăşi iam dat şi din sus de movile $Șin puslietate în tinutul Sorocei 
rita, si cu helestă ecii, pe din ceia parte de U- 
Zavedinele (i Şteu ȘI cu moară (lipsă) şi satele 

'psă) un loc din pustietate după satul 
un rând jumătate) ce sa numeşte acum 

Ursul (lipsa 

venitul iar hotarul ace- 
la Giurge ca săi fie ei cu tot or de mai sus numite sălişte anume Chipialea la
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fântâna Nitai, şi a Răspopenilor să le fie de prin 

toate părţile după hotarele cele vechi pe unde din 

veci sau apucat; şi spre aceasta este credinta dom- 

niei mele de mai sus numit Noi Bogdan Vodă şi 

credinta a prea iubiţilor şi fraților domniei mele 

a lui Mihail, Petre şi a lui Costandin şi credinţă 

tuturor boerilor noştri a Moldovei a mari şi mici. 

Şi spre mai mare tărie și întăritură tuturor acelor 

de mai sus serise am poroncit cinstit eredinciosu- 

lui boerului nostru dmsale (Gavrilă) vel log. să scrie 

şi pecetea noastră să o lege cătră această adevă- 

rata carte a nostră. 

„Copie asemenea scoasă de pe suret tălmăcit din 

limba sărbiască pe limba moldovenească din uricul de la 

mai sus numitul domn Bogdan Voevod, de lon Stamati 

pitar, în Eşi la 1809 lunie 10. 

Suretul face parte din arhiva Catargiu (Surete ms. 

XXV, 485). Originalal lipseşte întru cât vorbindu-se de 

mai multe moşii a trebuit să rămână la una din ele, Za- 

vedenile, singurele cari întră în acest uric, avându-şi hăr- 

tiile lor deosebite. 
— Qiorce tata lui Toader Fierăe, bătiînă în 1510, 

cred că era soră cu Grigore Fierievici, uricarul lui Petru 

Rareș, şi care şi-a adăugat sufixul vici după moda sla- 

vonă, cum des. se găseşte la diecii timpului: Sturzevici, 

Vaseanovici, Cristovici, Borceavici, Predivici Musteavici, 

Bilavici, Bozgovici, Crâjeviei, Popovici (vezi Uricar, 53, seq.). 

Pe Danciul postelnicul nu-l putem identifica nici cu 

Daneiul Hurul parcalab de Neamţ, nici cu lon Petricină 

Danciul, visternicul lui Lăpuşneanu, întru cât” aceste lim- 

puri fiind tulburi pentru politica internă ne lipsesc datele 

asupra a vre-o 5 ani unul după altul. 

—-Moşiile vin : La Giurgea Grecul pe Botna în Bugeac; 

Chipialca la Soroca pe apa Dobruşei, uude e şi mănăstirea 

cu acelaşi nume; Răspopeni vin mai în jos de Dobruşa, 

sat mare astăzi. Celelalte sate pe Ciuluc nu-şi păstrează 

azi numele lor, devenind trupuri de moşii, iâr nu aşezări 

de sate: Numai cunoaşterea de aproape la faţa locului ar - 

putea să ne spună câte din aceste numiri vechi s'au păs- 

irat în trupurile moșiilor de aslăzi, întru cât vetrele sa- 

telor s'au schimbat în cursul vremilor.
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XIV. Sumar. 7089 Iulie 3 (1581) Suceava. Iancul Vodă întă- 
reşte Elincăi şi verelor sale Măriica, fata lui 1. Bainschie si altă Mk- 
riiea fata Nastei, nepoate lui Cristea, stăpânirea satului Voloucinţii 

"de la Soroca, întrucât dresele s'au pierdut sub Ion Vodă. 

i Hw IASA BROFROAA BX Macri PENApPZ BEMAN MO 

“Ad&ekon. ww npiu Acu npka, Haatu n | np'EA SUCHAI HAINA 

Boatkpu Gainka Aocuka flunnun. n nacmeHiuta Hy Mlapika Acuka 
Iwh BanneRiu un "ru NaeMEHHUA HY izpina Acuka HacrHRH, 
Sen SHvkoRe KpicTnh | Hi Manokaat HAM REAMIROR MaasBS N că 
EFANROI  MAPTIBHIR că APAĂNMH ACEpU HN ca w | RoanuMu 
MEXITALIN  pEROVUNA EpE NpHRHAiE Sa Adâtie uTo Hâva Atk- 
AOEE HX | Wr cTagaro Grebana ROEBOALI. Ha ctao FRoacRuntuuţiut 
NTO 6... Beacer Geopontomv. |a Porn NpHRHATE HSrt= 
BHAn HR Rakrink Bannetin AR Hă BE AHH În 

| BOEBCAi Koan naanan n nokia Haurk gemaa. n ROPAA (cama 
nnE)runk Baunekin „ EUDE BEhaa kaskaca wr "FIX NOPAHHY, 143HK. 
HHO AH ua Bus BREAHKOIW | MAACEV H CA REAHRSR MApTipiR 
TO HAM MApPVpHeaau. a AH Tatok i ASASkeA n NSTRPBA YOM 
HAI. "POE CEAC RARE Aa scr uiMui wru AC Cc KZCEM A0 | Keanu. 
Muc $ G3uaa akp 3nă Rar. 

î Tenanz peu 

Grponu Bta acroder vu ui nexaa î AvauiTp8 

lo Iancul Voevod, din mila lui Dumnezeu Domn 
țării Moldovei, iată a venit înaintea noastră si îna- intea tuturor alor noştri boeri Elinca fata Anei, şi 
vara ei Maăriica fata lui Lon Baenschie şi iarăși vara lor Măriica fata Nastei toate nepoate Cristei şi 
una Jaluit Doao cu mare jalobă şi cu mare măr- 
zica da oameni buni şi cu megieşi de pren prejur, |. cum diresele de danie ce le:au avut bunii lor 
de la bătrauul Stefan Voda pe satul Voloucinţii 
ce se afla în ţinutul Sorotii ; iar cele direase le-au
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(fost pierdut eneaghina lui Bainschie mai de derault 

în zilele lui loan Voevod, când_a v„ădat-și au jă-- 

cuit p aostru, şi când chiar ceneaghina lui, 

Bainschie u fost luata în robie de acele limbi pă: 

gâne, Deci noi văzând cu mare jalobă şi cu mare. 

mărturie ce ne-au mărturisit, iar noi aşijderea dat-- 

am şi am întărit lor cel sat ca să le fie lor şi de 

la noi cu toate veniturile. S'a scris în Suceava la. 

anul 7089 lulie 3. 

Domnul a zis 

Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit 

+ Dumitru 

Originalul hărtie, bine păstrat, pecete desprinsă. (Su-. 

rete ms. XXV, 612). In harta Voloucinţilor din 1802.se a- 

rată întinderea moşiei şi vecinătățile : nord, Şolcanii a măn. 

Neamţului, Bădicenii răzășii şi Cremenciuc a Buzneştilor ;: 

apus, Şeptelicenii a Sf. Spiridon şi Cureşniţa răzăşască;. 

sud-est, apa Nestrului, care face cot mare aici. (Sureie 

ms. XXV, 686). 

XV. Sumar. 7094 April 1 (7586). Petru Vodă întăreşte lui, 

Toader vel vatag şi fraților săi Ioanăş, Innat şi Grozav stăpânire pe- 

satul Beliciu ce-i pe Ciulucul mare, diresele fiindu-le pierdute în pră-- 

darea ţării sub Ion Vodă. 

Suret de la Petiu Vodă anul 709% April 7. 

Facem înştiinţare precum au venit înaintea. 

noastra și înainlea boerilor noştri sluga noastră 

Toad-ra velic vatag şi loanăș şi fralesău Ihnat şi 

Grozav şi sau jăluit noao cu mare jalobă și cu 

multe mărturii și cu megieşi diapre împrejur zicînd: 

ca diresurile ce au avut ei de danie de la Alexan-. 

dru Voda pe un loc din pustiu la Ciulucul cel mare: 

Ja fântâna Ciobanilor, la gura pârăului adâuc, şi 

cu loc de moară în Ciulucul cel; mare şi. cu: loc de.



e 
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: „Zavedenii pe Răut la, Soroca, 

cu hotarul satului lu 

„AABRCROU, 3SHaMenuro uHHH 

rRRpue n noupeu Boă'kpnn 8 pan 
NpaRS 

prisacă, la Frasini, ce să cheamă acum satul la 
_Beliciu acele urice a lor au perit de Tatari, în zi- 
Adele lui lancu Vodă când au răzbit țara noaslră, 
când el însuşi loan Vodă au perit, deci şi noi vă- 
Zându a lor mare jalobă și multe marturii, ce au 
jăluit şi au mărturisit înaintea noastră așijderea şi 
de la noi am dat şi am întărit lor pre acel de mai 
;sus zis satu ce să chiamă Beliziu, si cu loc de 
moară în Ciulucul cel mare, şi cu loc pe prisacă 
în Frasăni, şi să fie lor şi de la noi cu tot venitul. 

Stroici ve log. au învațat ţ Mihailescu au scris 
Suretul face parte din arhiva Catargi; se referă la 

proprietatea Bălţilor; „iară în anul 1767 Mart 21 s'au lăl- 
anăcit de Evloghie dascal.“ (Surete ms. XXV, 590). 

_— Beliciul ca sat e fixa de docoment: „un loc din 
pustiu la Ciulucul mare la fântâna Ciobanilor, ia gura 
pârăului adânc, cu loc de moară în Ciulucul mare şi cu loc de prisacă la Frasini, ce se cheamă acum satul la 
Beliciu.k 

Ia uricul de mai jos sub anul 7096 se aminteşte ea satul Beliciu şi-a luat numele de lu Beii:iu vătag : „iar de acolo ait stâlp unde se întâlneşte hotarul satului Zâvedenii 
i Beliciu vătag în vârtul Sângereilor.“ 

XVI. Sumar. 7096 Awqust 2 o . a qui pe ar. ivgust 20 (1558) aşi. Petru Vodă Sehio- pul dă şi milueşte pe Andrei hatman şi a) daţi Sucevei cu un sat 
3 > pentru slujbele făcute de el domniei cînd “ x . . ? LU _Tă ( 

Teiul a Căzacilor ŞI a mai dat 55000 aspri în treaba ţării. Ca pri- 
istoria pt ge hotare între Zavedeni şi l;udăeşti cu IMociul, se face 
dru Vodă LE enilor că a fost acolo scutărie domniască sub Alexan- 
pe Răut: Helegiu Și sau fost risipit din cauza aceasta 15 sate 
Mărculești, Pr Su, Joldestii, Prajilele, Coluneştii, Drojdieşti, Nomţeni, 

, 5 edeani, Bezeni, Căinăreşti i i 3 aații 'Tinliceatii Puiceştii şi Vădurenii la Oprea. esti, Patineşti, Budăeștii, Tiplicestii 

Macri i 
19 Eee an. Hw Ilerpa Reetoaa PENAPA BEMAN MWA- 

M HCCHA AHCTOA HAINA, RECEA KTO 
HAHEM Bz: , AM EA3pHr han -ur8uu ere Scanner. wa "Tor NeTAUNiN Ha 

4 ua pe Feravau cASEHA Has 
HR'&pne. „pne amu „BHAE&IE upate u R'EpHoR Ep CASES
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AD ac KAASKaaN ECAM £IO WCOBHOID MANIE MacThi H AdAN 1 

SI AHASRAAH ECAM ro WT ac 9 HALLE BEMAN. $ MOAAABREROU, CA 

SAS ctao HaHMk BCRAAHHEAE. UTO S BOAOCT CGopouchou Bă 

pkuk PaSraa. n no wek croponn Para n ca MECTo 34 

mauun S$ PaSrom pia. UTo POT CEA BHA TID4E CEA renApzcRS. 

ka pat H SpHungAO EMS POT CEAO RAO AA EET EMV WT 

PENARSAH ceao H WTHHAHS cc BECEM ACNOACM H CA BEC YOTA). 

Ba HERE AdAOKOA EMS pAAH BE £ro caS | menie me RACASXHA 

PENARAMH H BEMAED TeNABSAMH. 4 WT "TOM RACTAAHCA EAHH CE 

aste nume ESAzepin n XaubA H HHHX CEACBE UTE cST 

W'TRBICTA BARZA H R4AORĂAHCA HAM H  ROCNPOCHIIA COBH 

XOTABHAR. Ha HAL Bkpen AanuRA EHBUIA UPXKRAAAB. KAKO Ad 

Xolra)phu HA WTRO CEAD BABAAHHIA. TA KARE BHA HM XOTAPHĂ 

Adhutoa BHR NpERAAGE WH HERZAMOBHILE, HĂ HAR  EBCNpOCHILĂ 

APT Hac HI XOTAapHHAR HA HAI pkpeu RoXană cnăTAp. HHS 

cuie C&RAkTEACTROEAA Np'EA, HAM HâNil gkpen Boynaz cuaTPAp 

a CupETan APAN ASBpH si CTApn H W | Koaunai HX Meirauii 

MW HAaă XOTApHTH H NOCTĂRHT CTOANU NpARIA XOTAp S RE- 

antet moruaS nu Keaa, E. WT TOM HUH croan$ nn Epznnus 

Hoskuum $ nuck$S. n nn CToan5 SV morHa$ Rogkhua Ha BOZX 

STASI. WTOM HH CPOAUS TAL CA CHHMAET XOTAp CEAS | Ba- 

BRAAHNUAL CA XOTAp CEAD EsAnuv RAPAr Ha EAX GHUEPEWA, 

AVTWA NpakO HH%E PAC CA C&R&KSNHT AVAHHH HE NBIHAST WT 

Năpuu BOERUHA. WTRZ Eocaoniii. 4 WTOM Ha MOPrHAS PAE ECT 

Ep WAZHA, WTKZ GoaoHtu,. d WTOM UEPE3 ASAHNS An UEpHM 

S NHERS. d WPOM Hă RPZNI Pp'EAL PaopiM $ Kpan AOporA INS 

-S Pop. a WTWM NpakO HA BpZĂ repS $ wepziuiie lpacănni, d 

AUTO tipako S aAtorHAS HRAMIKOEA. UTE Hă EDAX EPAPOILOM, d 

WTroM CTOanS wW Kpăn CEAo CRUHAHgEINA. d WPOA AO Seri 

ROECATH. WT HHIMAY CTOPOHH NOPAL H3 BEKA | WHBAAN,. A CEA 

ESazenii cpt HE Ap WAAHCA HH 84 CECT YOTAg. HăĂ Hak NpHDIAN 

<A TRAEOR UpEA HAM, HO AH HENHTOBAXALO Ne ApSENO 34



BEA Toro cEAo B4ABAALIN n 3a XOTap AS no ras ĂPBXAA, 
TAXĂ CHIE WEpEToXOA,. AXE "Po ceao BARAAHnH ERE ui | ckY- 
TApiE reNApeKA caPzopea wr SardanApa Rokean. n Tora 
KOAH CPAA TAMe CKSPZpIE WH pacHnaa RZCII CEACRE FAHKO EH 
Ha Pz8r no wEa copou PaSTa Aaa  Hemuanun. n ete 
XoTap cea BzBaAnnuM Aca$ Aaa Hemukuu, n Aaao | Se- 
TI Raenâpk, 4 WT RULE KOAHRO RESAOPEIIĂ ACCArATH Acu 
TOT. BaHeX Ruule BzBaantu R'hkule avkere NSCTO. 4 "THA CLASA. 
HA%E Ba pacunaa Marăana pa ROEECA, tei Aaa stii Tora avkero 
KâkO A4 Scaakr conu CEAORE pPAaAti CA CHA CEAAM | WAX BHA BRa- 
BA HM. n Aaacck paai ceae Xeuepiu. Huerkpunuiu. n Pasi 
CEAo ASoaAcipum rum $ HneTritapunu. a paau  Ipamnarie cea. 
Loenemin ua Pas. a pai KoaSnerin ceas SpeSuanin. a PaAi 
ApoxAnHepiu. AdAsce HA MEKAS pian n MEXAS | upona 
WTo Ha Bzenapk. a pai Hemuanu Aaasc'k NBOPHRS A9SHA n 
NeBbsuis Koiuukra, a pai AxpRSaepnai nuiu A apkSacpu ua 
Baza. a paaut IpuA Ein Ada na un Crrpauann una Pasr. 
4 paâti Beoykuiu. nuiu Heyknu uro ua Kaenapk. | a paai Ka 
HXĂBENA Ada HA unic Seri BCAOTA rAc naenSer aa I[ISa. a 
pân IlSrunepua Adi HM HE Seri bSpeska. un Ruue ESp5- 
eSuain. a paan ESazenum n Unnacueua. n IISuuepua n Ez- 
ASpkuum, u PAC HMenSer | a GO u pt TH CEACRE HE EHAHD Ha B'EKa na cckAasamuca nocau CAMPTA flardanApai BORSA. N nocai HorAana ECERCAII. 4 nozau pacinanie GiSragiu. a 'rtk R o 

- 
HILENHcannuy CEACRE AO cec CTOIGAA 'PaMo ckSTrapie Racu npt- BHBâ4u NOrAE BHAo, Aauo HA. A nocan Slacăau Apa Botkoai s'kue MHOTUX cmkiuenie Bzceu Hâinen Seman îl Ba Thy cmt- HeHin ru BHINENHCANHH) ceaoRe Bzcu ca ACA KAXAIH Ao cRouy 

| H Aaanie n Buna Aaa i 
RSMH BHABBuIH 'Toauko 

WĂHUWpBEHIEA BpATH- 
avkeroge n Buan APZXanuu Hi A Atu 
im Sarăana pa BOEROAI. "TEAM pai CenAe 
UK uta penie HX MNAR Bă3kyae TOTH ce- ACBE HAE cvTr &HUINHcânnH B&xăcu, H NSMHAcBAY rena$mni ca Punk.
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CEACRE MAK HatuenS BEpnoamS H nourenno ESak | pun8 RSianS 

Mape Peraau, u npzkaaag GSuanckon paai kz ero caSaătetie 

RE ERBCASKHA PCU ARSMH H 3EMaAu CenARSaAu. KOrAă BZ3IUAĂ 

TE A9TpH KZ34UH HAA, FCNARAMH H HAA, BEMAEIO TENARMH. 

ApSro6 00UT9 Ada TCNARSMH HU NATALCAT H NAT THEaAU 4cnpH 

| na rpkeS n aa rkr$Srho BeMazie reuaBSAu. TEAM paaH FAKE 

Ad ECT EMS TPHY BHUIENHCAHUN CEACEE WT TENABOAMH CR BACEM 

ACXOACM H CA BEC XOPapi.. EMSH ABTEM €M5. H WHSUATOM 

ms. un npkwnSuarem H Mpa SpkTroa Fm8 H BACEMS | poa EMS 

KTo ch EMS HAREPET HAHBAH:KHIH HENOPĂNIENO Ha BREBU. A XOTAp 

Ctao ÎRRAAHHIHM Ad EAAEP N9 THX BHAMEHU HE CST  RHUIUH- 

CAINI Hi AAC TACE ApZăaui pi AHH Masăau Apt BOEROA, KOAU 

gh caSrzpie. d TUM cEARHOAM WT THX RHIU | nheauniik case 

PCUARMH AdAGYOA HM APARAT COBH MĂCTPORE 10 TAL BHA 

Aaa Hm SlacăanApA BROEROAdA. d Ra PX RHMIMHCANHUL c(EA)OBE, 

goanie Aa ca He SMHINAET, A KTO BSALT HHARS BAaSRATU TOT 

nexer ur un că ARAHUNS. a Hi czAa | aice n fine n HHa4 

Kapatiiă BSAST HAMATH, H "PAROAE Ten ARSA. EIe TeNABasu S- 

MHACCTHRALEA N NOMHADRAŞ N4K Haibţem)S BEpom$. H nouTe 

uuom$ goakpunS te Rimini XSnaui Mnapiui Lermat H CA 

ABAAECAT CZAalun | 34 Mirânn. nonavk Îluannka ca Xa H c4- 

AETMU. Hi EpAT £ro PpAUuHAX ca X%eHd hi CE Ara. 4 'Tapac 

Epâr Hy cz (KeH4) Hi cBA RT, II Aa ca ea n ca ATA 

n Lkra Bpar £ro ca MEHA H CA Ara. H EukSaa ca ea | 

n ca AkTu. n Lanră ca XEHA H CA Akru. n Xuaun Bssk ca 

mea n ca abru. n Ilerpt că XA Hi c4 Ahru (n Husa sar 

Tanzănsa ca sia ui că AETi. Hi Bank Hs$Spar$a cz XEHA n 

n Bperk cuih HacrSp | că XeHă ncz Aki. ui Lwn 

u Kepshkue ca Xeta H CA AkTu. n Mău- 

n n Ierpusa ca ea n cz AT. 

u Gaga cun Gnmiwu ca 

cz Aku. 

Ca XeHa H cA AETH. 

TPISTEAA că (ea Hi câ A,E'r) 

n Tanga Romak ca mea n ca AETH. 

“m PZAMBA Epar £ro ca AEHA H CA Aku. 
me] han că AkrH. 

4 
Surete şi Izvoade IX. (icta Catargiu)
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H Bzacp Uopura ca mea n ca AkTH. n oTRI Yoas(un uu- 
PANĂ BH)au Bach Hat NpARH PENApERRIE. TRM paAH KARe Aa 
scr Hamem8 BkphomS n ncurennomS Bo | akpuuS n eumnn- 
uim. finApen Lerman Bz:iH 'roru BHUI ENHCAH HH): XoASun unranu 
WT PENABAM(H SariSăte Aaaa emS n ABTem EMS H GenSuarea 
H nipkwnSuarom un npapSpiirom EMS un R&ceMs POAS EA | Bo 
ch EMS H3BepeT HaHEAnKHin HenopSuleuHo Ha ku. a na ro 
ECT  BEpa Hauiere renABamu EBIULElIHcatnar(oain  Ilerpa nos 
BRO9AH) n &'kpa Np'ERZ3 MOBaEHHuX H CDAUNRIY CHWE PenA RAMIN 
Greana n Baaa, Boe&oAn. un Bkpa Borap | Hatib a. n. hSuRm 
REAHRATO AROpHHka Acanku 3cAAH. ui Ekpa nana Gpemita Reau- 
Râro Atkop(unka aHuin'kn aem)an, BREpa nana Kokoppa n nană 
Liwprie npakaaaBoRe Xorunektuk. B'kpa nana Fakpha | n naHa 
Hperk npakaaaBoRe Heavenckiiy. E. ui. AxtHAa n nana Hewana 
NpAKaAaBo(Be Hotorpaacuy.) R. 1. SlnApeta usprapk CSuak- 
ckare E. n. ÎpSr nocreanuka E. n. | Bpzazakua cizrapk e.n, 
Lîwprie uawnnka FR. n. Gata CPoAnHkA R. i 1. (Iluu knerejpnnka 
&. n. (Grana) eankaro KOALHCA. H i'kpa Scuy Hătniiy Esatkpuy BEAHRHL H (Maank. a no namuum XH&OTE& Kre BzAer reuApă WT AETeH naună. nau wr HAUIEr9 poAa. Han Ha ESA(aere ra Să H36£peT rennA)pem BuTh Haueu se 
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nau ASns Grponu Btangin acreber nucaru n HAI NEUAT Hipul- 

aksaru (ReemS uc)rnunS BHameniTS AncTS HAUIEMS. NHCAA Pouika 

Sputap. S racoy | Bare aus ag. E. 

Din mila lui Dumnezeu Noi lo Petru Voavoj, 

domn tarii Moldovei, iuștiintare facem cu această 

carte a noastră tuturor cui pre dâusa vor căta sau 

o vor auzi celindu-se. lata că acest adevrăral al 

nostru crediueios şi ciustit boiarin jupan Andrei 

Ghelman şi parcalab Sucevei a slujit noao cu drep- 

tate şi credinta. Deci noi văzind a lui cu dreptate 

şi cu credință slujba catră noi miluitu-ne-am noi 

spre el cu osebita noastră milă şi i-am dat şi l-am 

miluit noi de la noi în tara noastra a Moldovei cu 

un sat anume Zovadinele, ce-i în ţinutul Sorocei 

pe apa Raulului şi cu loc de moară în apa Rautu- 

lui care acel sat fost-a drept sat domnesc. Drept 

aceia şi i-am uricit lui cel sat ca să-i fie lui de la 

Domnia mea sat şi ocină cu toate veniturile și cu 

iot hotarul, căci că i Pam dat lui pentru a lui 

slujbe ce a slujit domniei mele şi tării domniei 

mele. 
Jar într'aceasta s'au seulat unele sate anume 

Budăeşti şi Fleciul şi alte sate ce sint în prejurul 

Zavadenilor şi s'au tânguit noao și şi-au cerut singure 

loruşi hotarnie pe al nostru credincios Daneiul biv 

parcalab, ca să le hotărască lor despre satul Zăva- 

dine, însă cum le-a fost hotărât Danciul biv par- 

ealab ei nu sau mulțămil, ci iarăşi au cerul de la 

noi alt hotarnic pe al nostru credincios Cohană 

spatar. Deci astfel a mărturisit înaintea noastră al 

nostru credincios Cohană spatar cum a strins oa- 

meni buni şi batrini şi de prin prejur megieşi şi a 

inceput a hotări şi a pune stâlpi, întâiul hotar în 

movila cea mare mai jus de Cheldea; deacolo alt 

stâlp mai în jos de fântâna Bobenilor în piscu, şi 

alt stâlnu în moghila Bobenilor în vârful Aluneilor;
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de acolo alt stâlp unde se întâlueşte hotarul salu- lui Zăvădinilor cu hotarul satului lui eiciu ag în vâul Sîngereilor ; de acolo drept N Jos e se unesc văile ce vin din țarina Loheanilor spre Soloneţ, iar de acolo la moghila unde este vara Odăilor despre Soloneţ; iar de acolo peste Mi Miceşiilor în piscu, iar de acolo in variul re i LUI Florii, în marginea drumului ce merge la cea lar de acolo drept în vârful dealului la obârșia fă sanei, iar de acolo drepl în movila lui Ivaşcu, ce: : în vârful Vârtopului, iar de acolo slâlp în margi- nea salului Schindireştilor, jar de acolo la gura: Coboltei despre alte laturi pe unde din veac a a: blat. lar satul Budăeștii nu sa tinut nici cu aces hotar, ci iaraşi a venil cu pâră înaintea noastră. Deci noi am cercetat din nou de rândul celui sat Zăvădeni şi de hotarul lui pe unde a ţinul; deck astfel am aflat cum acel sat Zăvadinile a fost scu: (arie domneasca facuta de Alexandru Voevod; şt atunci când a stat acolo scutarie s'au fost răsipit. toate satele câte au fost pe Raut şi pe îmbe la- turile Răutului pâna la Nemţeni şi a fost hotarut salului Zăvadinilor valea pană la Newmleni şi păva la gura Cainarului, iar din sus câta putut cu- prinde, căci mai în sus de Zavadini a tost loc pus- tiu. lar celor sale ce s'au fost rasipit Alexandru Vodă le-a fosţ dat loc pentru loc, şi le-a dat pen. . tru satul Heceştii, Vistearnieii Şi pentru satul Jol-- deștii, tot în Visterniceni, iar pentru Prajilele satul Goeneştii pe dutu, iar pentru Coluneştii satul: Bursuceanii, iar pentru Drojdiești datule-a lor între trifan şi între Miron ce-s pe Căinar; iar pentru. . emțeni 
-OŞtiug, iar pentru 

datu-le-a în faţa Coziilor şi mai sus de Marculeşti alți Mareuleşti pe Camauca, lar pentru Prideani datu-le-a lor în jos- 
ărceni pe i băut, iap pentra Begeni alti Begenr e-s pe Cainar, iar pentru Caiuareşti dat-a lor în-



jos de gura Bolotei, unde se numește La Stiuca; 
iar pentru Putineşti dat-a lor în jos de gura Bur- 
-sucilor, şi mai sus de Bursuceani; iar pentru satul 
Budăeşiii şi Tipliceșlii și Puiceştii şi Vădurenii şi 
unde se numeşte la Oprea acele sate n'au fost din 
veari, ci sau așezat după moartea lui Alexandru 
Vodă și dupa Bogdan Voevod şi după râsipirea scu- 
tăriei. Jar cele sate de mai sus scrise, cât timp a 
stat acolo scutărie așezată în acele sate, toate s'au 

mulat pe unde le-a fosi dat lor; iar după Alexau- 
dru Voevod fost-a mult: amestec pe toata tara 
noastră ; şi în acei amestece toate acele de mai sus 
„scrise sale cu jalanie s'au întors fiecare la ale sale 
locuri, şi lo-a fost ţiituri şi moşii şi danie; şi le-a 
fost dat lor Alexandru Voda Pentru aceia domnia ” 
mea văzând atâta jalanie a lor, iarăşi am luat a- 
cele sate care sint scrise mai sus, toale și ain mi- 
luit domnia mea cu acele sate iarăşi pe al uostru 
credincios şi cinstit boaiarin jupan Andrei Ghetman 
şi parcalab Sucevei, pentru a lui slujbă ce a slujit 
domniei mele și ţării domniei mele, când au venit” 
acei_tălhari. Cazaci asupra domniei mele şi asupra 
ţării _domniei mele ; alt pentru că a dat domniei 
mele şi 55000_aspri-în treaba şi in sarcina tării 
domriei meale. Drept aceia ca să-i fie lui acele de 
mai susScrise sate de la Domnia mea cu toate 
veniturile și cu toate hotarale, lui şi copiilor lui şi 
nepotilor lui şi strănepoţilor lui şi la tot neamul 
lui ce i se va alege mai de aproape neruşâit în veci. 
lar hotarul satului Zăvadinile să fie pe acele semne 
ce sint mai sus scrise și pănă unde au stăpânit în 
zilele lui Alexandru Voda, când a fost Scutarie, iar 
acele sălişie din cele de mai sus scrise sate Domnia 
mea le-am dat să-și ţie lor locurile pe unde le-a 
fost dat Alexandru Voevod, iar în aceste de mai 
“sus scrise sate mai mult să nu se amestece; iar 
cine va face altfel spre a băntui, acela nu va
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nici cu moşie nici cu danie şi îucă şi allă pedeapsă 
va avea. şi astfel (am dăruit) Domnia mea; încă 
Domoia mea m'am milostivit şi am miluit iarăsi 
pe al nostru şi cinstit boiarin, care scriem mai mai 
sus pe jupân Andrei Ghetman, și cu 20 saâlaşe de 
țigani anume : Ţilincă cu femeia şi copii — şi frate- 
său Frăţilă cu femee şi cu copii— şi Taras fratele 
lor cu femee şi cu copii—şi Ghedea cu femee şi 
cu copii, —şi Teaga frate-său cu femee și cu copii 
—şi Nicula cu femee şi cu copii—și Gliga cu fe- 
mee şi cu copii—şi Hilip Buzea cu femee Şi cu 
copii—şi Petre cu femee şi cu copii—şi Mica gi- 
nere lui Gulbânul cu femee și cu copii—şi Vanea 
Neturatul cu femee şi copii—şi Cristea fiul lui Nas- 
tur cu femee şi cu copii— şi Ion cu femee şi cu 
copii — şi Berbeace cu femee şi cu copii—şi Mitiu- 
lealu cu femee şi cu copii --şi Petrica cu femee şi 
cu copii—și Tabae Coşlea cu femee şi cu copii— 
și Sava fiul lui Simion cu femee Şi cu copii—și 
Gămba frate-său cu femee și cu copii —şi Fador 
Ciorita cu femee şi cu copii — şi aceşti holopi ţigani au fost toţi ai noştri drepți domneşti. Drept aceia ca să-i fie a lui nostru credincios ŞI cinstit boiarirr 
care scriem mai sus lui Andrei Ghetman toti acei de mai sus scrişi țigani robi de la domnia mea, căci că i-am dat lui şi copiilor lui şi nepoților lui şi strânepoţilor lui şi răstrănepotiler lui şi la tot neamul lui ce i se vu alege mai de aproape neru: şeil în veci. lar Ja aceasta este credivța  Domniei noastre mai sus scrisa Noi Petru Voevod şi cre- dința prea iubiților și din inima fiai domniei mele: Stefan şi Vlad Voevod şi credința boerilor noştri, credința dumisale Bucium marele vornic de tara de jos, credința dumisale Eremia mare vornic de țara de sus, credinţa dumisale Cocoara şi dumisale Gheorghe parealabi de Hotin, credința dumisale Gavril şi dumisale Cristea parcalabi de Neamţ, cre-



diuţa dumisale David şi dumisale Bejan parealabi 
de Novograd, credinta dumisale Andrei portar de 
Suceava, credinţa dumisale Brut postelnicul, ere- 
dinta dumisale Barlădeanul spatar, credința dumi- 
sale Gheorghie ceaşnic, credinţa dumisale Sava 

siolnie, credinţa dumisale (lane) visternic, credinta 
dumisale Stan mare comis și credinta tuturor bo- 
erilor noştri a mari şi a mici. lar după a noastră 
viaţă cine va fi Domn din copii noștri sau din 
neamul nostru sau chiar pe ori care allul Domnul 
D.zeu îl va alege să fie domn țarii uoastre a Mol- 
dovei acela să nu-i strice a noastră daanie şi mi- 
luire, ci să-i-o dea şi să i-o întârească, caci că noi 
i-am dato pentru că a slujit domniei cu dreptate 
şi cu credință şi tării noastre, şi pentru ca a dat 
domniei 55000 aspri, ce i-a dat şi în treaba şi în 
sarcina ţării domniei mele. Pentru aceia cine se 
va ispili dintre domni care vor fi după a nostră 
viață şi va rade a noastra tocmală şi daanie, unul 
ca acela să fie neerlat de Dl D-zeu. care a făcut 
ceriul şi pământul şi de cei 19 vârhovnici apostoli 
și de cei 4 evangheliști, şi de toţi sfinţii, carii din 
veac bine au plăcut lui Dumnezeu. lar spre mai 
mare lărie şi putere a tot ce sa scris mâi sus 

poruncit-am la al nostru cinstit şi credincios boia- 

rin jupan Lupu Siroici marele logofat sa scrie şi 

a noastră pecete s'o lege de această adevărală şi 

cunoscută rarte a noastră. A scris Roșca uricar la 
lași în anul 7096 luna Avgust 20. 

Originalul pergament f. bine păstrat ; pecetea lipsește; 

ce păstrează şnurul roş. La partea de jos pergamentul e 
mpi, ca şi tăiat de farfece, ceia ce arată că a slujit în 
proces şi că sa pierdut cu cl. Face parte din arhiva de 
documente a d-nei Olga Calargi, şi e primul act cese re- 
f«ră la proprietatea Bălţilor (Surete ms. XXV, 553). 

— Andrei portar de Suceava şi hatman e primul 

boer care izbutește a intruni pe numele său cele 2 boerii:



bătmănia şi portăria Sucevei. In 7095 el eru numai por- 
tar de Suceava, în 7096 el capătă şi hitmânia. De la a- 
rest Andrei aceste două boerii au fost totdeauna unile şi 
în mâna uneia şi aceleiaşi persoave. Nu putem şti cauzele, 
dar trebuesc căutate în desele lupte ce domnişorii Cazaci 

“le dădeau contra scaunului Moldovei; şi pentru izbâada 
în rezistenţă a trebuit sa se uneasca boeria de portar al Su- 
cevei cu acea de şef general al oştilor — hatman—pentru a 
fi o singură direcţie militară în jurul domnului beteag. 

— Zavadinele. Numele satului vine seris în 3 feluri, 
în textul slav: Zovadinele. Zăvudeni, Zavadini. Astăzi 
satul nu mai există, dar se păstreaza numele in trupul de „moşie ce lace parte din moşia Bălţilor, şi anume partea de loc din jos de gura Bălţilor din zarea dealului; 6 ki- 
lometri in jos. 

In 1588 era satul Zăvedinile „EAHo ceao Hank Bona: 
AHHeac“, dar intemeerea lui nu pare uşu de veche, de oarece el a inghiții întinsul ca întindere de pământ 11 sate mai vechi din Căuza aşezării scutării domneşti. Cum pe atunci Limba oficială de Curte și meșteşugul tabricei de scutarie se practică de Slavi, ei au zis pe limba lor la fabrică n SoBaaa şi la toate aşezările scutarilor fabricanți, care poi au ăcut sat s'a zis Zavedeni—Zovadinile ;- -După cum asezarea Zovadinilor pe locul celor îl sate au tăcut sâ şi primind parile lor, oamenii mutându-se în alte locuri 
dau Alexandrovici! Vară». tot aşa după moartea lui Bog- 
Spărcuit, meşteni o ă 1572 Zavodul de pe Raut s'a satul Zagoul2te scutari s au dus şi deci sa desfiiuţat şi Vodenii luindu-i locul toți cei îndepărt d meleagurile | a . ji p&! indepartat de pe ba Si e or de catra seutarii lui Lăpuşneanu Vodă, „ŞI all Că cuse 5 sat : ii iplăceslii „Puiceştii, Vadurenii şi la Oprea, e ; Budaeștii, Piplăceştii 
rată dentru a putea irâi 16 sate pe locul Zăvadenilur a- 
cut 2 hotarnice a lor era foarte mare. In adevăr s'au fâ- Dice. ana de Danciul fost parcalab (Vezi Uri- imensa întiad erilor) şi de Cyhana Spătar. Acesta arata 
tului : Beliceni (sud) Sang loc domnesc în pustiul Rau- : uger Ş x E boltei (nord) Aluniş (vest). rei (est), Soluneţ în gu:a Co: 

movilă mapane de hotar vechiu se dau o serie de morile: 
Odăilor spre sa osti Cheldei, ravvila Bobenilor, movila 
pului; deci din pneb movila lui Lvaşeu în vârful Vârto- 
rului, [n adevăr movile in ceie pateu direcții ale huta- J Nicăiuri nu se văq mai multe movile ca în
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jurul Balţilor pe culmea dealurilor ce despar 

Balților spre apus şi nord. De ce atâtea mo 

rate pe culmile cele mai înalte ale dealurilor aşeXtă 

o simetrie voită ? Intru cât aice a fost începând de lu 1556 

scutărie domnească, adică fabrică, Zavod, de făcut scutărie 

Sa cerut pentru bună pază a fi presărate cu movili pentru 

înştiinţare la caz de atac. Mai ales că în partea sud-răsă- 

riteana vine Măgura cel mai înalt punct de observare 

strategică şi unde domnia ţinea o grupă de hânsari ca 

strajă la Msgara. 
Lăpuşveanu fiind trăitor prin părţile acele de loc a 

aşezat fabrica de scutărie în Regiunea Răutului, întru cât 

apa ure maluri înalte, e bine apărată ce colina dealurilor- 

avea la spate dealul Măgura şi se putea îaştiinţa prin sfară 

în (ară de pe întinsele şi presăratele movile pe toată za- 

rea dealurilor. 

Sumar XVII. Fără dâtă (cătră 1100 Pebr. 11). Aron Vodă dă 

carte de stăpânit la fraţii Juraşeo aprod şi Pavăl asupra satului Co- 

băliia de la Soroca, fiindu-le direaptă ocină şi moşie. 

+ low ppon BoEBoAa. Eee MAcTiIo PCNApZ BEM4N 

MOAAAECKON, AAA ECAH WP AHCT FENABMH | cavsk namea 

TO pamno anpoa n apar ev llazza Ha Tw wi 

AA EVAET MOUEH n cHarH | Hecea “aceea TEIARAVA 4,492 

XÂTE CON DpâROIO WTPHUE HM A'E anunte at ceao  BoBziia 

wP ROoAocT (Gopourii NpOTOV HERTO AA cam'ker  Wnnparu 

BRA CH AHcPOAM FernAtAn. 

Gaa renaba ptu 

Bea qorsdber vu + (au) 

lo Aron Voevod, din mila lui Dumnezeu Domn 

tării Moldovei, dat-am această carte a domuiei 

meale slugii noastre lui luraşco aprod și fratelui său 

Paval spre aceaia ca să fie tare şi puternice cu a- 

ceustă carte a domniei noastre a-şi” stăpâni a sa 

dreapta ocină şi moşie anume satul Cobăliia din
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tinutul, Sorocei, pentru ca nime să nu culeaze a 

opri innaintea acestei cărți a domniei mele. 

“Jasuşi Domnul a zis 

vel logofat a învăţat T Manea 

Originalul hârtie; pecete în ceară e sfărmală. 
E primul act care se păstrează in arhiva d-nei Olga. 

Catargi, de şi asupra Cobalei să amialesc a fi fost şi alte 
acle ca cel falş din 7056, şi de cari vorbese ispisoacele de 
mai apoi, şi pe cari le vom lămuri lu locul lor. (Surete 
ms. XXV, 547). 

Arhiva Cubălei cuprinde aproape 400 acte, scrisori, 
zapise, şi ispisoace domneşti, din cari vre-o 70 se referă 
uum i la Cobaăle, iar restul ia procese de hotară cu sutele 
din jur, ca Siştacii. 
____— Cobăle e nume slav şi înseamnă iapă „KoBnaa“ 

şi avem şi noi sate Cobăla în judeţul Dorohoi, cătun dia 
conu. Şendrenii, despre care avem amintiri încâ din 7165. Noen:. 8 (1656), când Gavril Briciul, Gociul şi cu Dumi- treşcu postelnicul îşi impart în două satul Cobăle (Surete şi | voade IV, 81, 83). | __ Satu! Cobale vine aşezat pe o frumoasă vale, pe a- mid-:oă părţile pârăului satului ce se varsă în Neagra (Ciornaia) un afluente al Nistrului spre Răzeni şi Râbnița. | In cadastrul Basarabiei din 1817 cetim că erau 2 Cobălu: Cobăla nouă (KoBwiaa HeRaa) proprietatea lui Nec. Catargiu paharnic şi Cobăla veche (RoBnaa erapaa) propri- cletea lui Petraki Cataigiu paharnic. Cobala nouă avea 2 preuii, | diacon, 1 eclesiarh, 73 gospoiuri, 5 văduve, în 

Şune | moară de apă, 400 falci pădure, 18 gradivi | prin , ! livada ŞI O vie a Paharnicului N. Catargi. 24, _cobala veche cuprindea în 1817, 2 preuţi, i diacon, 
pi pe cal, 1 clisiarh; 70 gospodari, 9 burlaci, peste tot 85 cani ce familie. Moşia cuprindea 50 falci selişte, 300 fălci put 500 falci țarină, 300 fatoi pășune, 300 “falci pădure, văr . i i ni ” a . . - 

tarului P. Catuazie livezi prin sat, 12 falei vie a proprie- 
Deci toata moşia Cobalele, veche ŞI nouă. a celor 2 

ge, (atargieşti cuprindea în 1817, 92618 fălci sau 3490 
In Cobale sînt 2 biserici, una ctitorie Caltargiască şi
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alta zidită de săteni prin strâogeri de milă; amiîndouă bi- 

sericile de piatră; posedă cărţi vechi româneşti, pietre 

mormântale ctitoreşti, şi în ograda bisericei din dea], cti- 

tori» Catargiască, e un vechiu stejar, cel puţin de 400 ani 

vechime. martur al aşezării lui Cozma uşiarul pe aceste 

lo:uri supt Stefan cel Mare. 

XVIII. Sumar. 7700 Fer. 77 (1592). Aron Vodă dă şi întă-- 

reşte lui Ivaşeo aprod, Pavăl şi Marica fraţi, fii lui Patraşco parealab 

şi nepoți lui Cozma uşiarul, a lor moşie Cobăle de la Soroea, după 

dresele de la Stefan cel Mare. 

- Iw por BOEEOAd. BĂÂIO MACTIIO PCIApA BEMAH MOA4- 

AABCKOH. AdAH HM HOTEGZAHAU CĂ CAVTAAI  NăUIHAI TO. 

PanKkO dp, HI BpÂTY EI Magea n cecron nt Maz- 

puka ciige ]lzrpauko NApkzAuE. BHVUH Rhosmn vulăp- 

| EX Ipagoto WTHHHY Hi A'EAtunY GOT HCOpHLHALE KVIIEXHO. 

umo nătaa Aka Hy Rozata Suap wr | craparo Grea no- 

egoai. ceao Hank Honnaita v goaccr Gopouen, ka 

PAAH | KAKO Ad ECT HA H VOT Hac YpHkU NOTROAAALIE.. 

CA BACEM AOXOAOA. H HH AAC HE VAHWArT, 

nuc v dc akm F3p. deep. i 

+ Lenanz peu 

+ Bzckuva 

Epzazarkhva Bea aoroder vu H HekaA 

lo Aron Voevod din mila lui Dumnezeu Domn 

tarii Moldovei, dat-am şi am intarit slugilor noas- 

tre lui luraşco aprod şi fratelui său Pavăl şi su- 

vorii lor Marica, fii lui Patrașco parcălab; nepoți 

Cozmei uşar a lor direaptă ocină și moşie din di- 

resele de cumpărătură re au avut bunul lor Cozma 

uşar de la batrânul Stefun Voevod, saltul anume 

Cubăliia în ținutul Sorocei. Drept aceia ca să-i fie-
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lor şi de la noi uric şi întăritură cu toate venitu- 
ile ; şi altul să nu se amestece. 

scris în laşi la anul 7100 Febr. 17 
Domnul a zis 

Bârladeanul vel logofat a învâțat și a iscalit 

Tr Băseanul 

Originalul hărtie, bine păstrat; marca fabricei o mi: Zră. Pecetea în ceară aplicală sub hartie romboidală des- „prinsă şi căzută. (Sarete ms. XXV, 547). 
— Coama uşiarul a fost primul stăpân al Cobaălei de pe Nistru. El a trăit sub Stefan cel Mare câtră 1509; Ș: nu-l putem ideutifica cu alt Cozma parcalahul, care traia tot sub Stefan cel Mare şi avea pri:acă la Hlăpeşti pe Valea aibi lângă Bâ-jovani, şi ai eăruia urmaşi ni-i arată ispiscoul din 1542 a fi fost al de Ciupercă şi ai lor. (Ispi- soace şi Zapise ], 1, 68). Apropiem însă de o cam dală, fără altă indicație pe acest Cozma uşier de sub Stetin cel Mare, de Cozmu parealabul de Neamţ sub Bogdan Vo. evod (Arh. ist. 1, 1, 157), râdieat apui ca bose fâră bosrie căiră 1516 (Acad. Rom. pecete 87), pentru a nu se mai pomeni de ej Cu venirea în scaun a lui Stefan Vodă în 1518. Despre fiul său Patraş:o parcalab, găsesc in listele mele de boeri (Surete ma. Ă) cu începere d> la 7043 sub Stefan Vodă Licustă pe un Patraşco comis (Wick. Ilomor "96, N. lorga Doc. VI, 8%; Surete şi Izvoade 1, 236). Sub Pe- iru Kareş în a doua domnie acest Patrasco se râdică ra paharnic, se vede că a trădat politica featelui său vtrig Stefan Lăcustă şi a trecut de partea lui Rareş. In pahăr- nicie slă tot timpul dombiei de a doua lui Petru Vodă Rareş şi Sub domnia lui liaş Vodi pănă în April 1550, câad venind Stefan Voda Rareş e inlocuit cu Pogan cen:uie, Cronicarul G. Ureche povestind tulburările de suplÎ rez Vodă, aminteşte ca intre Dozrii, eari au ales de domn a lor pe Alexandru Cornea erau: Mihul hatmanul, Trotnsan logofătul, Patraşco, Crasneş şi Cozma si că venind din nou în scaun Rareş Vodă în 7049 Februarie a lăiat ca- ul acestui Alex. Cornea şi a lui Patrasso la Galaţi (Let 1 201). Nici Cozma, nici Patraşeo din 1541, nu sini sa. pâuii Gobălei, de care vorbeşte ispisocul lui Aron Voli
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Sumar XIX. 7705 Febr. 5 (1597) Suceava. Zapis de mărturie 
din partea a 6 boeri, cum Mărica fata lui Bainschie, nepoata Cristei 

a vindut lui Macri vel armaş şi Nastei a treia parte din Volocinţi pe 

Nistru cu 100 taleri. : 
e, ——_ 

BATO +46 

+ Ge vao a Hwn Bea unrap n Avnva haame cva- 

map | u Epraira Apmau. n Hekoap Apa. n Iarpanuco 

KAMZDALU | OT IIHTap MHUEA Hi AătM AHanie CHA HADHM 

nucanie | epe npinaz rip'ba, nam Mazpunka Acuka ha- 

Hickn, aura Kperen n cuz su TaBpHa. 110. HY  AOBpOI: 

BOA HOKUM | HENORVIKAEHA 4 NHNBHCHAORAH A NpPOAdăa Wa 

KVinoX |! ca cii EH cEOE patos wrhuut n A kannhv Tperaa 

uacr Wwr ceao | Foacunnuu uro na, Hucrov v Boaocr 

Gopouku. ae HHWIda UacT | WP BATPgv n WT OA "TA 

HpOoAaan. Nanv Marpuen Bta apa |n ca %HTeannun- 

sro Hacru 34 cro Taazpn anunuk n Bacrag | inc eruu- 

nucanin nan AMlakpu ca apmauu n Ki'kronk Macra anw- 

Ka  Mzpuu. n Banaarnan cn n ci cu | Tagpna ace: 

HCNAZIA "THR BWUBENENNĂ p Taatp | ui tako BZ3Bau Banaa- 

TV CHUE (Wa ceh apbricreogaaa | Hac BO ECT EA Xa: 

HEMOIȚINA H BOAHA BZCET AA HE MOKET | ACEHEATH HHUIEE 

Bannc. Wr ero MACT. UP PerABAmu EFO MAcT, Sunt |] 

EMV â€ W'P cere HCTHHATO HANIfro BANHcă AdCE | VUHHATH 

TpHRHAÎE. HA TO  EHUINHCANOE TBETOE UAcT | Bă CEA WT 

Roacunnun. we garpv n wr moas n cz aibcero | 3a manu: 

Haa Hucro'k. n ia Bvauie kp'bnocr vmauaac | nam  Ma- 

pita n ch ci Faepua ci nucaniie nicaTi edi | Hi ca Ha=- 

UIHAL Ntdard, 3oncuaTaTu, mucaa. lenta vpnkap. 

v Gvuar dr. 

Iwu murap;  Meeap apa, Gpeatira apa, Ava 

Baawue cvamap, Ilapatuo kzarmpau, Ilenea'k ee nenncak, 

*
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lata adică Noi lon vel pitar i Iupul Balşe 
suljiar i Eremiia armaş i Nicoar armaş i Pătraşco 
câtmnăra ; de pitari, scriem şi dăm şlire cu aceasta 
a noastră scrisoare cum au venit înaintea noastră 
Marica fata lui Baiuskie, nepoata Cristei şi fiul ei 
“Gavril, de a lor bună voe de nimene silita nici în- 

„Văluită şi a vândut dânsa împreuna cu fiul ei, a sa 
direaptă ocină şi moşie a treia parte din satul Vo- 
locinţii, ce-i pe Nistru în ținutul Sorocei, însă par- 
tea din jos din valră şi din câmp ; aceia a vindut 
dumisale lui Macri vel armaş şi sotului sau Nastei 
drept 100 taleri curați ; şi s'a sculat mai sus scri- 
sul pan Macri vel armaş şi cneaghina lui Nastea 
nepoata Mariicăi şi i-a platit ei şi fiului său Gavril 
toți deplin acei mai sus Zişi 100 taleri; şi cun: a 
luat plata astfel dâusa a marturisit nouă cum este 
o muiare nepulincioasă şi bolnava şi că nici ca cum 
nu poate dobindialt zapis de la umila sa, de la Dom- 
nia milei sale a i se face ei, ci de la acest ad- 
vărat al nostru zapis să i se taca privilegii pe a- 
ceastă a treia parte din sat dia Vo'ocinți diu va- 
ira şi din câmp şi cu loc de moara pe Nistru ; şi 
spre mai mare tărie rugatu-s'a noao Mărica şi fiul ei Gavril a se scrie aceasta scrisoare, şi cu a noastră pecete a pecetlui. 
a scris Pepelea uricar în Suceava la anul 7105 Fev. 5 

Ion pitar (pecete Hwn) 
vecoar armaș (pecete o pasere) 
Eremia armaș (pecete 2 lei: Bacnait) Lupul Balş suljar (pecete Eaauis) 
Patraşco camaraş (pecete o pasere) 
Pepelea care a scris (pecete o monogramâ) 

Originalul hărti i . : din Chișinău (Surete ms. EX. Cponagă i arhiva Balgască ? j XXV, 700). Marea hărtiei o mitră. Vânzarea. Mărica fata lui Bainschie, şi nepoata lui 
Cristea stăpânia a treia parte din Volocinţi pe Nistru. Ea
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vinde cu 100 taleri partea sa lui Macri vel armaş. Această 

vânzare e pomenilă şi in uricnl cel mare, ce Macri ar- 

maşul şi Pa scos: de la Eremia Mogbilă în 71108 Mart 20 

(1600), cu care orazi» arată că nevasta lui Nastea era 

fata lui Chicer diacul. Acest Macri armaş cumpâră cu 990 

zloți mai multe părţi din Jumataleni pe Jia (Surele şi 

Izvoade Il, 182) pe lângă cumpărăturile făcute in Voulocintţi. 

Sumar XX. 7106 April 11 (1598) Suceava. Irimia Movilă Vodă 

întăreşte lui Macri vatav de Iaşi și soţiei sale Nastea stăpânirea a- 

supra satului Volocinţii pe Nistru, cumpărată partea Mariei Hăsăneasă 

—două părţi—cu 200 taleri şi partea Măricăi Bainschi—o parte—cu 100 

taleri. , ă 

+ premia  Mornaz BOcROAA. BĂĂEIO MAcTII FenApa 

BEMANL AWAAABCKON. WAX NpINAE Np'EA aa H Hp'Ea, nauut- 

mn Bonton | Mapnna Xaczu bea acuta Nacmunu 

Bivka ÎpucTu no En APBPOH BOaH HHKHA  HENOHVRAEHA | 

ANHNPUCHASEANă H IIPOAAAA CEOE NBAROE WTHHHS, AE any. 

wm HeHCOR 34 AMapTvple. n 34 | UOTEPAKALHIE EXE sarkau 

wm cero Jlerpa BOEROAA, ABA ACTH WWT CEAO E oacunniuu 

uro Y BoaocT | Gopoukomv. dc CA UâcT MAEMERHUH cu 

Gaunka cutu AuHunn. NouTaA CATEOPHAH uBarkuv | exe 

CERE. H Papi TOE 'PpETOE UACT 6Ă (WT CEAd Boacuunun. 

ana Buwenncanon. Ganntu | Acusu Înnnun Hawke 34 

H3kno. ApVro TBETOE WAcT WT ceda Baunun | Ta npo- 

Ad4ă CAVSH Hdul EAuY grkpunoav  Makpueau  BEAHKHAMV 49 

mamv u camnreanuun ero | Hacru. 34 AB'k cor Tadtpn. 

“CDEEPAHNĂ. N BăNAATHA €H RACE HCNAANA, "THX BHUIE | HHcă= 

HHK nuW'ksu. € TaAcpH CpERPAHUX, H HCIHCOR PE nav'kau 

om lerpa ROEBOAA, CAE ETNO | HM Ad4t WT riprka, Han H 

mpa, Ha | wnmu Boakpn. a NOToM "TH piHAE np'kA, 

Mamu. | n mpa haunmn (B04kpn BHwenncatiu cavr anuiă
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Rkpuin (Ala)kpu ara aarăr Idlexin n cui: Tiaulilța VE 

Hacrk. n npunecan EANU Bănie WT naum „Ftri apt : 

AMun'k nurag n lun ru lun Goeantra apaiăuu 1. Flenoap : 

apataui. n Ilavpanke Kanuk kgazgaul cereti ati E. 
una. | Alzpuka acuta lanncie no tu AOEpoII BOA, HHkiiu Ş 

HEDOHVRAENA AHHIIpHEHAORaHA | n Upoadaa cRoL IIpatoe wr- i 

univ n Akai "peTaa uacT WT Toro craas Boo : 

NAKHK H3 roro menucek | exe navkani WT Ilerpa Boo Ali 

up IAukva BOEROAN, “Pa HpoAaaa Enuenncaneăn Ala e 
EBH îi cureaua ere acru. | sa cre adept MugiE 

HHA EPAa Buabkoa mor sanuc B'lponakoa. ui “Aaa “me: 

EPEANA căt ai Tor guime | mcanee. ce „ponei 

KARO Ad cf um ui 7 ac patee WwrumuYi 1, Euin, . 
H HN Aa c te Satnarr, | = ARĂ r 

     

    
   

nuc v Cvwu, 
Lenana peu 

Grgonu gta aoreăer vana. m MCRAA “SĂ 

Tal : 

| Eremia Movila Vodă, din mila lui. Dumnezeu 
domn. țarii Moldaviei, adica a venit inaintea fiioas- iră şi înaintea a lor noştri boiari Mărica * Hăsă- neasa, fata Nastei, nepoata Crislei, de a;eibbuuă 
direa se nimeni silila nici învaluila şi a vânduț a e 

de îularitura ei osie din ispisor de marturie și şi de la pă ce la avut de la însuşi Petr“ Vodă 
cinții, e ancul Voda doao parți din. satul Volo- ge “sati tinutul Sorocei, însa cu „partea 
schimb int inca fata Auei, căci ca n'au facu 
a ei din ae Iele: Si pentru aceasta a treia parle 

“N Satul Volociuți a dat mai sus- scrisei Elin- 
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căi fetei Anei schimb pentru alt schimb altă a 

treia parte din satul Băinţii ; aceia a vândut slugii 

noastre credinciosului “Macri vel armaş şi sotului 

sau Nastei drept 200 taleri de argint; şi au plătit 

ei toţi deplin acei mai sus scrişi bani 200 taleri 

de argint; şi ispisocul ce l'a avut de la Pătru Vodă 

încă i Pa dat denaintea noastră şi denaintea alor 

noştri boiari. Iar intr'aceasta iarăşi au venit înain- 

tea noastra şi înaiatea a lot noştri boiari mai sus 

scrisă sluga noastra Macri vel vatag de Iaşi şi cu 

sotul sau Nastea şi au adus un zapis de la ale 

noastre credincioase slugi, Manea pitar şi Ion ij 

și Eremia armaş şi Necoar armaş şi Patra:co Cap- 

sea cămăraş cum au venit înaintea lor Marica fata 

lui Bainschie de a ei bună voe de nimeni silită 

pici învăluită şi a vândul a ei dreaptă ocină și mo- 

şie, a treia parte din acel sat Volociuţii tot diu 

același ispisoc ce Pa avut de la Patru Voevod şi 

de la lancul Voevod; aceia a vândut mai sus scri- 

sului lui Macri şi soţului său Nastei drept 100 ta- 

leri curaţi. Deci când am văzut cel zapis crezut- 

am şi am dat şi am întărit lor cel de mai sus scris 

sat Volocinţii ca să li fie şi de la noi dreaptă o- 

cină şi cumpăratură; şi altul sa nu se amestece. 

scris în Suceava la anul 1106 April îl. 

Domnul a zis 

Stroici vel logofat: a învăţat. și a iscălit 

. Pepelea 

Originalul bărtie; arhiva Bâlşească din Chișinău (Surete 

ms. XXV, 695). Pecetea în ceară aplicată pe hartie, căzută. 

— Proprietatea. Cristea a avut 3 ficiori  Nastea, 

Ana şi Bainskie. Nastea are pe Marica Husăneasa, Ana 

face pe Ilinca ; iar Baiuskie pe Marica. Marica Hăsânea â 

dând verei sale Elincăi parlea ei din Băvati, a rămas stă- 

până în Volocinţi pe Nistru pe dava treimi, pe care le 

vinde lui Macri vătav de laşi cu 200 taleri. Marica fata 

Surete şi Izvoade IX (Acta Catargiu) ! 5
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jui Bainski, altă vară a Maricăi Hăsăneasă vinde şi ea a 
treia parte din sat cu 100 taleri; „Şi iată dar că în 159 
Macri vel vatag de laşi rămâne singur stăpânitor pe tot 

| Voloeinlti. , i 
sau — Marturii. Zapisul nostru aduce aceşti & marturi: 
lon pitar, Manea șitar, Necoară armaș. remia armaş 
şi Pătraşco Capşea camaraş, cari toți iscâlesc actul. de 
vânzare al Maricăi Bainschi cătră Macri vatag de laşi. 
Dacă alăturăm ispisocul Im lrimia Voda cu zapisul adus 
mai sus, din 7105 Febr. 5, adică 14 luni mai înainte, ve- 
dem o schimbare în numele mariurilor: Ion pitar, Necoară 
armaş, Eremia armaş, vin în amândouă zapisele ; lui Pa- iraşco cămăraş de pitari îi zice numai Patraşco Capșea; iar în locul lui Lupul Balşe sulger găsim pus pe Manea pitar. 

XXI. Sumar. 1/0 Mai Ș (1598) Suceava. judecă pâra plecată asupra lui Macri b. v. armaş pentra un plean luat de la nişte 'Turei din pădurea UOnicenilor, de cătră C. Murguleţ şi alţii ai lui. Vodă ameninţă cu glouba de 5U boi pe acel ce va mai deschide. pâra. 

Jrimia Movilă Vodă 

7 Epeavira Moruan BSERSAA. BR Macri renapa statui Alea. 
| AdECKOU. wat IpinAoue np'k A PenAtvan Rhocruu Awprvacu, wT Ppachun |n ex Kon ASH WT  XunacRoAe. n ex Pairopie wr 

Ronoara. u ca langa up Aripa Euu. un că Guauwu ur A98e Hi Xaucapu we îarv p. H că j Xancap WP ROASCP GOpoRA. 
H rk&raan ua ca a Hat dMakpu nuguinu | REA Apr Pâăut EA Hanakuenin exe nanaknua vw EHY Anna | TWpROAL ERE CE pa3- 
BHân Ac HkoRuinu. (O)unuaneRoaw-. 1 cine | Kazaan  npba, PENĂRVAN de ne RASHMaau [ TOAHKE) take 

KZBAA  ROAuIle, 
cArra nau Wakpu. unu 

| ezakp Hatuy. 

55 FHA9 HOtuc | ie wT TENARVAU aa€ Bua 
HHO K4 TOM B%ETaRINECE | 

STPORAHA că rutasu 
E W npaa, Bop 

TOPUA. REA ARopuuk. 
muoru BR 

5 VALHpItace WT npaA 
HAmuE or upkă Fan- 

now Tipa Hukeap aoroder un wr nptka SHHH npkanuk. Rake mA | ce He nxsensher unu Anu Hă Aptrore HHROAHX | na uk, CE KASRHSaTu n RACYOIeT kr | 

34 cis vam 
4 RSTopin HMET 

TH Hă Her sa cie TR. ad



WH AEP Aa BECTE pEKEM NOcaăTu. [Hi BVALT gEskru. wr 

TOP UÂRA H. BOA. H Hak HE EVAET. 

nuc v CGvu. Bar Fâps man fi. 

Venana peu. 
+ Lawa 

Eremia Moghila Voevod, din mila lui Dumne-= 

zeu Domn ţării Moldaviei, adica au venit înaintea 

Domniei mele Costin Murguleţ din Frasini şi cu 

Cotlon din Hnilodove și cu Gligorie din Cobolta şi 

cu Pavăl din Dumbraveni şi cu Simeon din Loze 

si 10 hansari din Măgura şi cu Hansar din tinutul 

Sosdrai stau pârât pe sluga noastra Macri biv vel 

armaş pentru un plean ce au pradat de la ei a u- 

nor Turci ce răzbise în pădurea Onicenilor, şi ast- 

fel au aratat înaintea domniei mele cum că dânsul 

wa fost luat numai după cum i-a fost învățătura de 

la domnie, ci a fost luat mai mult. Deci întw'aces- 

ea sa sculat sluga noastra Macri şi sa tocmit cu 

ei şi Sa împăciuit denaintea sfatului nostru şi de- 

naintea boarilor noştri, denaintea lui Gligoreea vel 

vornic şi denaintea lui Nicoară logofăt şi denaintea 

a multi militari mai denainte, cum să nu se mai 

râdice nici unul asupra altuia cu această pâră nici 

odănăoară 'în veaci. lar care se va scula şi ar voi 

să pârască pe altul de aceasta pâră ; iar el bine 

sa ştie că îi voiu lrimete și îi va lua de laacel 

om 50 boi. Şi altfel să nu fie. | 

seyis în Suceava la anul 7106 Mâi 5. 

Domnul a zis 
+ Gaoa 

Originalul hârtie ; Pecetea în ceară e căzută. Face 

parte din arhiva Balş (Surete ms. XXV, 697). 

— Măgura e un deal foarte inalt ce vine în tata sa- 

tului Faleşti, formând culmea din sus a dealurilor Bâcu- 

Jui. In vârful Măgurei e mare movilă de strajă. Documen-
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tul nostru ne. arată că în vechi era un corp de hăosari, 
cari străjuiau la Măgura şi că 10 din acei Hănsari se ră: 
dică o dată cu Costin Murguleţ din Frasini cu pâră con: 
tra lui Macri armaş. 

— Plean ; ispisocul nostru zice: „Baa eine Hanat-, 
Henie exe Hanakuna.“ Se vede că unii Turci se oploşise în 
pâdurile Onicenilor şi apucase a-i prăda ceata bănsarilor 
de la Măgura, din Soroca sub conducerea lui Costin Mur- 
guleț. Poruncă a fost de la Vodă cu să se cerceteze şi să 
se ia o parte din pleanul 'Lureilor. Macri armaşul mai la- 
com fiind a luat mai mult de cât fusese povelele "„novue 
ni“ lui Voda. Cum însă la mijloc era un ordin domoest, păra a tost închiză, părţile s'au impăcat imediat nerekau- anct n vanphance, Vodă ca să-i Sparie pe pârâsi să nu mai deschidă o pâră, unde la mijloc ura o poroncă dom: nească, ameninţă cu glouba a 50 boi,v toarte mare gluabă, care se punea in imprejurări toarte crilice. 

XXII. Sumar. Fără teleat (cdtră F1Uc 1599) Iunie 3. Cotela. Gheorghe părcălabul de Hotin întăreşte provizor vînzarea co a îfăcat Maruşca fata lui Drăeşan cătră Patraşeo din Babici in partea sa din Butici cu 30 talezi, ? 

Suret de pe un zapis vechiu sărbase şi mărturie fară leat, scris în Cotela Iunie în 3 zile. 
Pan Gheorghie parcalab de Hotin, precum au venit inaintea noastra Maruşca fata lui Dracșan din Butici ŞI Şiau vândut partea ei de ocină, partea ei ce 1 se va alege din satul Babici si o au vândute de nimeni silita nici asuprila lui Patrasco din Ba- bici iar Patraşcu sau sculat şi au platit deplin trei- 

Zeci laleri bavi sata, dupa toemala ce au avul, Deci văzând noi aceasta de bună voea lor toemală 
cum ȘI plata divainiea noastra. drept aceea i-am făcut ŞI noi lui Patraşeo această de la noi martu- tie pentru ca să fie unde va “şti, lui de trebuintă ȘI Pentru ca să aiba, sa-şi faca si ispisoc de la Maria Sa Voda, şi la aceasta au fost mulți oameni tav şi Celesieși de pren preşiur Romşa biv vel Va- 

> ela Diac și Udrea din Tescani și Patraş-
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co vatav din Vârteporoh şi Toma din Gicoteni. 
Aşa dăm şlire pentru ca să ştie. 

De pe sârbie pe limba moldovenească am tal-' 
imăcit la anul 1809 Mart 4 zile 

Ciucer Pavăl Debrici 

Suretul e poslăduit de departamentui pricinilor stră- 
ine în. 1811 Mart. 4, iscălit de Andronachi Donici agă, 
Vasile spatar şi V. Danu poslăduitor. 

Data o putem stabili după boerul Gheorghe parealab de 
Hotin. Acest Ghaorghe a ținut mult timp şi supt multi domni 
părcâlăbia de Hotin, cu începere de la” 1581 în tovărăşie 
cu Toader (Wick. Putna 214); apoi de- la 1587 e tovărâş 
cu Cucora (Uricar XVIII,.207); de la 1591 în tovărăsie cu 
Gavrilaş (Rev. Arheologică II, 4, 703), şi de la 1597 vine 
singur parcalab de Hotin până la 1599, când e tovarăş 
cu Zota ; apoi iar singur e până la 1607. când îi urmează 
Petre şi Todic. 

XXIII. Sumar. 77/0 Oct. d (16017) Jaşi. Cartea lui Eremiia Mo- 
ghilă Voevod dată eneaghinei ai Macri biv armaş cu să-și ia fânul 
de pe Holoueinţi, oprit în tărie de Moţoc. 

Epimira AMoruaa BOEROAa. BOX  MACPIIR PCNApA BEM 

MOAAAREGOH. Aaa CA CECT AHCT PenARAMH. RiErHUn HOROH- 

Homv Makpn BHR APAN HHROTO WHakeT  NOCAATU HHKTE Wu 

AA EC MOUEH H CHAH H CA AHCTUM PCIIAKAAH ROSHTH CoBH 

HEKoE CkHaXE ROCHAA WTHA B2 EAHH KApTON, ERE ECT $ cEA 

NoacgunHiun. se &iina Makpii Tor cs v XzczHke, H MOROBA 

Bia dĂakpi XHR WH AEpaa Mkere moro n nokocua. a nik. 

wunpaa ouek Toro ka cA AHcT FenAkAMH.  HHOX WHA Ad 

HMAET CORN EOBUTH CHA YTO NOROCHAN. WHA dupe, CR. MHITH 

douox urme se ere AvkeTa. d Wh BZAET CERE pAsAbauru ui 

HBBEPHTH AVECTO WTKA H6i. UpOTOX HHKTO Ad HE CAVEET €H 

BSAEPRATH, Hah WaHpăTH NpEa, cum AneToMr FEN ARAMI, 

MHC Y fac BAT Fapi WE. A. 

Iw Epemira Mornaa BOEROA, T ĂrmnTpv
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Eremiia Movilă Voevod div mila lui Dumnezeu 
Domn ţării Moldaviei, dat-am aceasta carle a dom- 
niei meale cneaghinei răpousatului Macri biv armaş 
ca pe oricine va trimite dinsa sa fie lare şi puter- 
nic şi cu cartea domniei meale a-și lua şie nescare 
fân care a cosit dânsa înti'un hârtop, care iaste 
în satul Holoucinţii, ce l'a fost cumparat Macri cel 
sat de la Haăsâneasa ; şi pre cât a fost Macri viu 
el şi-a stapânit cel loc şi l'a cosit. iar acmu o0- 
prii-a Moţoc cel fân cu cartea domniei meale. Deci 
să aibă dânsa a lua fânul ce la cosil ea: iar cât 
se vă părea lui Motoc ca este locul lui, iar el să 
aibă a şi-l deosebi şi a-şi aleage locul despre diusa 
căci că nime să nu îndrăzneasca a i-l stăpâni sau 
a opri înaintea cestei cărţi a domniei meale. - 

scris în laşi la anul 7110 Oct. 4. 
Iw Eremiia Moghila Voevod + Dumitru 

Originalul hărtie; arbiva Bals. * 
i ă- 

(Surete ms. XXV, 625). Pecelea desprins 

cul AI Sumar. Fără veleat (ante 7114 Oct. 3). 'Ureche vorni- 
rașeo Dr e jos dă carte de zi, după Crăciun în 3 săptămâni, lui Iu- ace să-şi întrebe cu Toader Căpotiei pentru satul Iloloucinţi. 

Tan Ovypeke Beaukin AROPUHK AARE BEMAN. HUIEM Hi 
dat Shane Wx upu | haotic npea nac EOpauke  Apaur. H era Ha Toaatp Kanoruu, PAAH EAHa ac | 3a wr- 
HHUY WF ceao Xoaceuinuu H3 BoaccTu -Geopvka H Rasa Toâatp Kanoruu | Kako kvnur “vora k vacr tor kkt 
ZCâH. "Toro paan Aaan | 

A 
ECAH Hat AHZ Kato Ad | cranvT 

4 du n WU TIpEA, Hâc Kako A0 conu NOHHECVT upH&HAita, n ET HA M AHZ | nocau cre POKAECTA  Xpcăa. 84 Ton  HEAEANI, CHILE MHUIEM Aa ce aHarr, 

nic ov Xoruui A. 3 bp'kie nckaa ! ă
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Pan Ureche vel vornic al ţării de jos. scriem 

şi dăm ştire cum a venii înnaintea noastră lu- 

raşco Drace şi a pârit pe Toader Căpotici pentru 

o bucata de ocină din satul Holoucinţii din ţinutul 

Sorocai, şi a aratat Toader Capotici cum a cum- 

parat acea parte de la cneaghina lui Haăsn, pen- 

tru aceia am dat lui zi ca să stea de faţa înaintea 

noastră, cum să-și aduca diresele, şi iaste lor zi 

dapa sfânla naștere a lui Hristos în trei săpta- 

mâni. Aceasta scriem ca să să ştie. 

scris în Hotin Dec. 7 

Ureacha iscal 

Originalul hârtie filă; arhiva Balş din Chişinău. (Su- 

rete ms. XXV, 683). 
"—. Zi de judecată: „şi iaste lor zi după sfânta Naş- 

tere a lui Hristos în 3 săptămâni.“ 

XXV. Sumar. Fir veleat (ante 7114 Oct. 3) Dec. 7. Hotin. Nistor 

Ureche vel vornic de ţara de jos dă carte la mâna lui T. Căpotici să-si 

întrebe cu Hăsăneasa pentru că a vândut rău partea lui luraşeo Drace 

[lau Ovypee BeAHKiH ABOHUK ACAHEH SEMAN, Adăni fcai 

CECT AHCT Haul | CV HAuleAv. “Toaaty Bznoruu. wr Rz- 

NOTEI Ha TO cH Kako Ad ECT | AOIENI W CHAEH HeHâ AHc- 

mom nana norernvru n noreavu Ha RWE | ruh'k Xacau. 

NOUTO EMY NPOAAAA EAHA UAcT 34 WTHHHV 4WT cEA0 Nz- 

asgunniua | si roma wacr Ehaa EOpauiko Apaue ni Aa atac 

Ha He AaTru ToaAtp | 24 BEAMkiH opoku. A CEA HE BA- 

aer nara nopSu. a Loaarp Kao | Ad HAMdET Ha HE 

AZpAATH.. EZ CEON ACM 40 TOT AHh, FEAA BZAFT HA 

To | aaepseu. n FOpaumko Apaue moro pan HHKTO Ad He 

CM'RET HA HE BAAZPXATH | Hanu WnHpaTHi DIpEA ch AHc- 

TOM HAINA. MHC OV ĂOTHH AF. 3, 

Wprhe uekaa



— 70 — 

Pan Ureche mare vornic al țarii de jos, dat- 
am această carte a noastră fiului nostru lui 'Toa- 
der Caăpotici din Capoteni spre aceaia cum să fie 
tare şi puternic cu această carte a noastră a trage 
şi a întreba pe cneaghinea Ilâsan, caci ca i-a fost 
vândut o bucată de ocina din satul Lloloueiniii ; şi 
acea bucată a fost a lui luraşco Drace, şi sa aiba 
pe dânsa a o da Toader de mare chezâşie ; iar de 
nu va avea chizâşie, iar Touder sa aiba ao ținere 
pre dânsa în casa sa din acea zi cind va f a lor, lui 
Toader şi lui luraşeo Drace, penlru aceia nimene 
Să Du cuteaze pe dânsa a o tivea sau av opri 
înaintea aceslei carți a noastre. 

scris în Ilolin Decemvrie 7 
Ureache iseal 

Original hărtie filă. Surete m:. XXV, 682. — Westor Ureche ni e dat în Hotin şi de boer de țara de jos, eăci era vornic la Bârlad, el da carte de chi- zăşie lui Toader Capotici fiiod la Hotin. — Chizăş „nepSa n“ cartea lui Ureche vornicul stă- rue asupra rolului garantului sau a chizaş lui. Hăcaneasa vinduse rău lui T. Căpolici pautea lui luraşco Drace ; a- cum Ureche îi cere sa aducă un chizăş, și neputând gâsi chizăş să îngădue lui Ţ. Capotici să sechestreze in casă pe cneaghina lui Hăsan. 

„XĂVI. Sumar. 7244 Oct. 3 Moshilă Voevod cătră Toader Căpo 
(1605) Suceava. Cartea lui Eremia 

Holoucinţii. tici să-și ţină vecinii săi din satul 

Epeasita  Moruad BROEBOAA. 
MOAAARCKOH. Aaa cati cec aner! TENABAAI cavSu natmeai$ Toaatp Kansrua na mw AH ECT ACE Hi cae CA Ac: TOM re ARamu AVARA PH n nike 
CEAH 197 ceao Xeon 

BiKitO Macri TCUADA Beat 

HE Adru | caouc cw. 
EANKO cVeeAN same cur. u Yoz



— 18 — 

"Ten | Te NpÎNAEP ca AUC Pena SRe3ăTniea S ceao ele 

Ad HE HAMAET | AaPH HHKOAS NOKOBA fIPÎHAET 34 ANUE TIPEA, 

TEN ABMU. 0pOTOX | HHKTO Ad HE CAEET BAAOEATH. IpEA, CHA 

AHCTOM PENABAMU, | | 
ac v Govuag +apai we 

Tenanz Benta 

Grponu Bra awroer vuna. | 
+ Grpaua 

Eremia Movila Voda, din mila lui Dumnezeu 
domni țării Moldaviei; dat-am ceastă carte a dom- 
niei meale slugii noastre lui Toader Căpotici spre 
aceaia ca să fie lare şi puternic cu aceasta carte a 
«lomniei mele să tină și nimărui să nu dea ai săi 
vecini din satul, Holoucinţii, câţi vecini acolo sînt, . 
si voiud cineva să' vină cu cartea domniei meale 
să-i ia din sat, încă să naibă a-i da nimaărui, fără 
să vină de fața inaintea domniei meale; căci că 
uime să nu cuteaze a-l învălui înaintea acestei cărți 
a domniei meale, | | 

scris în Suceava la anul 7114 Oct. 3 
Domnul a poroncit - 

Stroici vel log. a învătat 
+ Stărcea 

Original hărlie fili, din athiva Balş. Pecetea in ceară . 
roşie. Surete ms. XXV, 624. | 

Peste cuvântul cacuy stă scris sacr Apaun a „partea 
Dracei, iar“ 

, 

XXVII. Sumar. 7/73 Mart 16 (1600 Zași. Cartea lui Simeon 
Moghilă Vodă dată cneaghinei lui Macri armaş să-şi stăpânească sa- 
tele Voloucinţii, iurăştii, Cohăneştii, Bainţii, a patra parte din Mălă- 
ieşti şi. llişenii. ă 

+ Iw Gnatewn  ornaa BOEBOAA. BIS  AACTII FCIAp 

3EMAH MWAAAECROH. Ada ECAMI | cec anerr PerlARSatni. KH'triHu



ROROUHOAW AĂakpH APAN. HA "TO Wa Aa sef MOUHĂ H Cha 

HCHM | AHCTOA HAIDHA. APEXKATH N WIIHPATH DpaRiR SROH WT- 

nuuu un AbGAnunu un Rukvnac ! in csao hoaovunuiii Baa lu- 

erpk vw goaccr Goponuke. ni EOpempin noa Hesanur v Roaccr 

Xpzasek | u Kokznupin vw noaccr Tilekon. n anti  BOAccT 

CvuaBcken. H UETRPBTaA Uacr Ww7 | ceao Aizaxeljiini VP KOANT 

Idexen n ru uacr uk wr ceao Hanunrkiin, Ure coBH KUAMAN | 

wr Kocrun, Bakpin. H wr cecrpu HX. UT TRY BUIIIHCARN). 

CEMAY. CVT HAM Mpakad | WTPHiiHa 1 KHkwnacie EXKVIIE 0 AX 

i nokonnar Makpn Apătaui, d Re | At € Aur HhKaa KpuBec- 

Tia. Ad kânpecuTr cotu nHnBâni wrote HA npoAăa | HAN A4 
CTAHET AHUEM NpRA, Ham. NpOPEA HUKTO Aa 6 CMkET FĂ 
344pă | ări HAN WDHpATPHi. Np'RA, CHA ANCA HaiDHAi. 

nic WV tac AT apei MApTI 

Gam renana ktaka 

Giiatiwn RoekoAa 

+ Îwttau ko 

lo Simeon Moghilă Voevoa, din mila lui Dum: 
nezeu Domn ţării Moldovei ; dat-am această carte 
a domniei meale cneaghinei văpousatului Macri ar- 
maș spreaceia să fie tare şi puternica cu aceaslă 
carte a noastră a stapâni şi a opri dreptele sale 
OGnI ŞI. moșii şi cumparaturi satul Voloucinţii pe Nistru în ţinutul Sorocei şi lureșiii pe Cozance în tinutul Hârlăului şi Cohaneştii în ţinutul laşilor și în tinutul Sucevei şi a patra parte din sa- 
Băinţii 

tul Malăeştii din ținutul lasilor, înca şi partea lor 
Singur au cumpărat de la Cos 

din satul Ilişenii ce 
tantin Bahrin şi de la surorile lor; care acele de 

or drepte ocini şi cuu- 
mai sus scrise sate sint ] 
părături Mbpreună cu barbatul ei rapousatul Macri 

cul 1 Sar părea vre-o strâmbatate sa-și 
armaş ; iar 
ceară el banii de la cine le-a vândut, dar sa slea



de faţă înaintea noastră ; drept aceia nimene “să 
vu cuteze a-i stăpâni sau a-i opri înaintea acestei 
cărli a noastre. 

scris în lasi la anul 71:15. Mart 10 
Insuşi Domnul a poroncit 

Simion Voevod 
+. lonaşco. 

Originalu! hărtie coală, arhiva Balş,. Chişinău. Surete. 
ms. XXV, 698. 

XXVIU. Sumar. 7775 April 3 (1607) Iași. Simeon Moghilă: 
judecă pricina dintre Macri armaşu pentru Holoucinţi dînd câștig de: 
cauză Nastii. Se pune ferăe 12 zloți. , 

+ Hw Gnauwn Mlorhaa BOERSAA.. EXIR:  MAcTII renAp& 

3EMan  MoaAdeeten. wi npinacik | npka. nam H upEa, na- 

una Boakpu. Mapua acuza Hanhckoav” H. ca Eh. Pagpia. H 

Mapuka Xzeanke | Acuka Hacru. guvea Bpuieru. n Tera np'bA, 

udmn Ha Hacrk Kukrunk Manrpu apa PAAH | "Pon uacr WT 

ceno XoacRunuilu. urme Ha nerpv. H. CHE CONU  Kasaau up'EA, 

HăH. 4% WHH | HE NBOAdAN. POPA BHILENHCANHIA WACTH Bă Wr- 

unuH. a Rruipeuciuă Hacrk Knbruik | Map APMAUNIt Wata, 

RABAa4 NpEA Ham. AK WHA KVUHA H Ada HM. Ezcii nHHkSu 

HCROAHA. | une re ARV AH H CA HAM CBEETOAL cAAnNoM HX 

NpABAEHHA CBATEM NC BARON BEMCROM: H CAMOTPU | XOM npn- 

Baie H ueunesaut wro Hmaaa. Riimepeusniaa: Hacrk ukrunk 

Mlapu "AMALIA. AWP NOKOHHAFO  EpATA TcuABVAN - Spemita. 

Aloruaa BSEROAH ae ECF KYnsHa H Spui! WEHA WT cFAMH ARTU. 

H NHUECOKE WHH AO CAAa HE "PEPAa APHAEK. BHA. MAX EH] 

Alakpu apmaui, "ra Mzpuka Acuka Hanheknav H că cn Ia- 

Epua. n Mapnka Xacanbe WwHH | AscTaan WT7' BACErO Haulero: 

3akona. a Hacrk kukrunk Map apmamnv,. wWHă că Snpa— 

EHAA H NOCTPARHAA CORN dEpHI Bi BA4T.. TAR WT CHAR Hă NpEA,



  

a TR.  MHKOARĂ HA BOAUIE AA MAST , CE Perarii patut Cia "Th 

* N SDU ah. a. ghena. npka, ca ANCTOA Maui. ne Ş tic Ahr $3p | 

1 Veuauz peu i i ca 

' “căhrr vu u HCKe Grponu hea acre  ackara 

lo Simeon Moghila Voevod, «din mila lui Dum 
nezeu Domn ţării Moldaviei, adica a Venit în ca 
noastra şi inaintea alor noştri boiari Mariea fait 
lui Bainschie şi fiul ei Gavril ŞI Marica l as; n 
fata Nastii, nepoata Cristei și a pârit inaintea note 
tra pe Nastea cneaghina lui Macri armag, per y 
trei părţi din satul Holoucinţii ce-i pe Nistr RA 
astfel ei au aratat înaintea noastra cum ei na 
vândut cele de mai sus scrise parti de ocină, la 
mai sus serisa Nastea eneaghina lui Macri arma: 
şului, dânsa a aratat ivaiulea noastra cun le a 
cumpărat şi a dat lor toti banii depliv. Deci Don 
diia mea şi cu al nostru sfat judecat-am lor cu 
d-rept judeţ dupa legea țarii şi am vazut lor di 
rease şi ispisoace ce au avut mai sus serisa N tea cneaghina lui Macri armașul de la va posalul trate al domniei mele Eremia Moghila Voda; şi îi iaste ei cumparătura şi uricita de Tani şi nime din ei pănă acum n'au pârât pana când a fost viu barbatul ei Macri armaş. Și aşa Marica fata lui 
Bainschie şi fiul lui Gavril şi Marica llasaneasa ti Au rămas din toata a noastra lege, iar Nastea eneaghinea lui Macri armaşul, dinsa sa indiveptal 
şi a pus singura feraie 19 zloți. Astfel de acum inainte mai mult sa nu aiba a se pâră de această pără, nici odanăoara în veci înaintea acestei carii a noastre. S'u scris în laşi la anul 7443 April 30 

Domnul a zis | 
Stroici vel logofat a înv 

N Stroici logofat 
Originala! har 

vele ms, XĂV, 699 

atat și a isealit 
+ Baseanul 

tie coala. Pecetea mica in ceară. Si J,



1 
XXIX. Sumar. 7175 Mai 25 (760%) Iași. Cartea lui Simeon, 

Moghilă Vodă dată lui Teader Căpotici să ţină părţile Hăsănesei 
și a lui Drag din Holoueinţi, cu vecini. 

+ Hw Guaiwn Mornaa ROEROAA EXIL MACTID renAp& 

BEMAH MWAAdBCROA. Ada CAM CECT AHCT rerlABVAMN | cavSk 

Hauita 'Toaarp Banoruu Ha "To WH AA ECT  MOIEH H CHAEH 

eX CHA AHCTOM PENABVMH AEpEATU | A wnupaTu. uăcT Xace 

ke n uacr Apar. WT CEA XoaW'BUHHUH. nouTo wHa NpOAaaă. 

user Apăutk | Toro paAH HHKTO Aa HE CAEaT WilHpaTH. H 

TAKBO H uacT iN zpakr eu Xeare RTO CBTRO | pHTH H AHCT 

PEUARVAH, EMIE AA HE WHHpATH CYCHAH BACH KOANILE CAT 4 

CRA9. 4 HI MAR | AIE KOA AHHT KDHEAA 4 WH Aa coBH, 

aurar. anuem npkA renAkrani a cavra Ha . Lol AAED Ad 

HMAET paBOTATU. CA CVCHAĂE IIpOTOX. HAKTV Ad NE HMAET WNH- 

PATH  HAU | BABOPORHTH np'EA, CHM AHCTOM.  PENABMH Tak 

Ad BHâNTE Hi Hâk He Vunnute. | 

| ! nuc $ tac BAT LEBpri Mân Ke 

i VenAuz pru 

GHAMIWH BROEROAA 

Grgouu gta awrâr vu + Tagan 

fo Simion Moghila Voevod, din mila lui Dum- 

nezeu domn țarii Moldaviei, dal-um aceasta carte 

a domniei meale, slugii noastre lui Toader Căpo- 

lici spreaceaia ca sa fie tare. şi pute: "nic cu această 

carte a domniei meale a stăpâni şi a opri partea 

Hasăneasai și partea lui Drag din satul Holoucinţii 

pealru caci dânsa a vândut partea Dracei, drept 

aceaia hiinerelea să nu cuteaze a opri, şi încă şi 

partea Maracuţei Holtei, care a făcut şi carte 

domniia mea, înea să nu oprească vecinii toţi câți 

sint în sat și nici moară; iar cui i sare părea cu 

strâmbul, iar el să-şi întreabe de fața înaintea 

domniei meale; iar sluga noastră Toader să aibă
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a munci cu vecinii, pentru căci nime să nu aibă a 
opri sau a-l obori înaintea acestei cărți a domniei 
mele. Aşa să ştiţi și altfel să nu faceți. 

seris în laşi la anul 7115 Mai 25 

Domnul a zis 

Simion Voevod | 

Stroici vel logofat a îuvătat 

f Tăban 

| Originalul hărtie coală ; arhiva Balş. Surele ms. 
XXV, 702. 

, XĂX, Sumar. Fâră veleat (câtră 1116). Scrisoarea de mărtu- 
zie a Mariei Hăsăneasă cum a vândut Nastei părțile ei din Holoacinţi 
"din partea Dracei. ' 

Ge a3 Mapinna Xacznacz UHULEA CHA HAMHAL  IMCa- 
miei avapropie wm | npoaaa uacr Apauei wr Xoaceunnuiu 
S Boacer Gopouou u Koyanaa | S avene nui  Macre 
Aziprpu Kuuopnua. a ame c'k na, | KakoRnai npăgom n3- 
TOANT c4 ce Hat paRorincaniie. patat Bila | rako ian 
AIDH Toai At0AH  a06pin un cavr renapekiu. no navk | Ile 
"Tpauko wr Hpausku. n vonauko wr Kaznovkun, n Pea- 
Ap mopocko | n Hava mu un Grpvuva n Bpaau, n 
HUF MHOP APA | AOBpHX, înpu -Pokataa:k Ton  Henour- 
BOAN Hu nocuak na | ea Boasie A0Bporo pu PUR AAN A 
SPHX Rbitinncanuă, | "Pak TRI AI0AH AoBpiti au aBetuny mmok- 
AA AEpYto. | neuaTH cgonk npn'ruehva 40 cer Maprepie 
TARE MUT | cea Ha pe, ue Hatăer nu wae a'kae FOpanuko 
Anauk ca | uacm Butuniticua, wr cea Xoaoguntuuiu. na aipe 
CR eat vapur n'kkaa EPHEAA. 4 MON Aa nurarr. cet:k ngat 
lez Maginta Xzcanacz moako Aâ ck act. paqn crem | 

"PORMAA,
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Adică eu Mariica Hăsăneasă scriem cu această 
a noastră scrisoare mărturie cum am vândut par- 
tea Dracei din satul Holoucintţii în ținutul Sorocei 
şi a cumpărat-o de la mine cneaghinea Naste fata 
lui Chicioară, iar dacă s'ar întărzia cu nescari drep- 
turi, cu aceasta a noastră scrisoare dăm de ştire 
cum au fost intr'acestea oameni buui şi slugi dom- 
meşti, anume Petraşco din Brânzeni, şi lonaşco din 
Capoleni şi Toader Porosco şi Necula tij şi Strutul 
si Burdaş şi alți mulţi oameni buni în tocmala 
aceasta ne siliţi nici învaluiţi, ce de bună voea 
alor oameni buni de mai sus scriși; astfel cei 

sameni buni văzând toecmala bună peceţile lor au 
pus la această mărturie emu. de acmu înainte să 
nu aiba nici o treabă luraşco Dracea cu partea 
mai sus scrisă din saiul Holoucinţii, si dacă i se 
va părea luişi vre-o strâmbătate, iar el să-şi întrebe 
de-a direptul numai cu Mariica Hăsăneasă ; să să 
știe pentru această tocmală. 

Originalul hârtie, filă. Acta Balş. Surete ms. XXV, 615. . 

XXĂI. Sumar. 77/76 (4608) fără lună, Iaşi. Cariea lui Costan* 
tin. Moghilă Vodă dată lui T. Căpotici ca să-şi țină. satul Holoucinţii 
de la Soroca. 

7 Hw hocranrun  Mornaa Botgoga. „Boite atacTilo 

PCOApA Bedtân MOAAÂABCROH.  AdAH ECCA | cec ANCT TONABRMH 

cavstk nameav "Poagrp. Banoruu: na To wi Kako Aa cer: 

MO EH | H cHâc Heat AHCTOA  TCOABAN AApAHTH. RACE 

ceao Xoaogunnuu umo cv v:Boaccr Goporkon | noro ter 

ETO OPUHNA BACE CEAS H II MarT NpHEnHaira HA RACE CEAO, 

HpoToX | HHK'TO Ad HE crem EMY 344 4pkâTu HAR WIN 

MATE DEA CECT AHCT TONARMH | a 'THă ECAl KOAIY CE MHET
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HEKaă KpHEAA a VH Ad CeBH HAT BA AHILE 4 Opea, rea 

BAH. TAR AA BH4ET. 4 HAK Aa HE VunuuiTe, 

MIC OY 1ac BAT +305i 

Fcuana peu 

Bocranrun BOrBoAa Reanui Boa'kpn va 

| + Vaurogie 

lo Coslantin Moghila Voevod. din mila lui 
Dumnezeu Domn țării Moldaviei, dat-am această 
carte a domniei meale, slugii noastre lui Toader 
Capotici spreaceia ca sa fie tare şi pulernic cu a- 
ceasiă carte a domniei meale a stăpâni tot satul 
Floloucinții ce iaste în ţinutul Sorocei, căci că îi 
iaste lui ocină tot satul și are privilegii pe tot sa- 
tul, drept aceia nime sa nu cuteze ail tiuea sau 
a-] opri îuintea acestei cărţi a domniei meale; iar 
cui i se va părea cu strâmbul, acela să-şi întreabe 
de fața înaintea domniei meale. Aşa sa ştii şi alt- 
fel sa nu fie. 

| scris în Iaşi la anul 7116 
Domnul a zis 

Costantin Voevod marii boeri au îuvatat 

T Gligorie: 

Original hărtie coală; acta Balş. (Surete ms. XXV, 652). Pecetea căzuta. NE 

„_XXXIL. Sumar. 7777 Ghenar 32 (1609). Costantin Movilă Vodă. scrie la Iuraşco Dracea în pricina pârii ce a pornit Nastea jupăneasa,. lui Macri armaș contra lui pentru satul Voloucinţi, două părţi cum- părate de la Mărica, Hăsăneasa. Ca, legătură de pace omnia pune 50 boi amendă. 

+ lu Heeran'ruu Aoruaa BOEBROAA, BRiEO MACTIEIO PenApa. 
BEMAH MOAAABCROU. Niue carsk tatea  EOpanike - Apaua. 
AdEMO TH 3HaTu cepe HAM maater HacTk nn'krunE nokonunoaw
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Mâkgu agmaul. Ha m: pekvu CAE AX: KVIIHA MAX ch Mapu 

apau ABk uacri 3ă Wrunuv wr ROAouinHu n. WT Ma'TrăIua 

am wm Mizpiia Xzcgikeă. a RBAA €CT CRAA A Whia He. 

HMAcT ROKOH WTKA Bac. H& RaBhaceui €H CEA. H HMaAuEe Te 

AA BEA, namH. WT BRA ero macr nat Vpike BH& ABOPHUR. 

AA  EHAHSC TE S4 AHUL n an umacr mpunceru. HacTk coBn 

NPHBHAHE HN A8H BHA 34 AHUE H Mazpinua Xaczankeaă. HHO RBAA- 

BHa Ha Ah. 4 Hack DpHUIEA HA. AHZ H HE Ada EEE FANA 

TAKAEH pE3 AHN. H VBABORAAIII COBH NpHRHAlE H HENHCOAuL 

uro nana 3a Eikrnaeie. H cama Mzpinia Xacznrte. cREAk- 

TEACTBOBAAA AKE UpoAana HM THH ARE uâctH. 84 WTHHH..H 

petaz CHE AK ECH EH NpOAdaA WT cROUX AA "Tperăd uacr 

wT Bogzuanu. n Rack acT EH WT Xpăuciiii, Toro păi tAR9 

V3puuii CscT AHCT Hat, A TH Ad HMAET AHUIHTu HĂ Y MHpHO. 

H EGALE Ad HE HAVAEUI WMHUIATHCA Eb "TOT CEAC HX A. Ale H- 

Macin Hkkaă KpHEAd. A “cn AA nds con nnrarn ca Azpuka 

Xacawkea 4 aie BBAEIU HX BOANIE BIAOBATHA. H GBALIII €KO- 

UHTPH Ha HHL. H HA ADAL HĂ Kao ce MAnSBAA. 4 TeNARMH 

NOCTABHLoAM cRE3AncTRO ÎN BOau ARII Rau. TOPO paâHi AA 

BAAEL NOCOROTHTH. Ad HMĂET MHD WTEX BAC. CHILE naut, ] 

Adi Tu 3HATH. h HA HE VUNHH, 

| s Gacek atr F3pâi re. KB 

Cenanz Baba | 

BEA A9rWĂT VUHA (+ Hnkoap) 

lo Costantin Moghilă | Voevod, din. mila lui 

Dumnezeu Domnu țarii Moldovei, seriem slvgii noas- 

tre lui luraşco Dracea, damu-ţi știre cum ni se Jă- 

lui Nastea cneaghina rapaosatului Macri armaş pre 

tine zicând acestea, cum a cumpărat barbatul ei 

Macri armaş doao părţi de ocina dia Volocinţi de 

la maluşa voastra de la Marica Hasăneasă, iar 

când fu acimu, iar dinsa nu are pace despre voi, 

Surete şi Izvoade IX (Acta Catargiu) 6
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ci îi luaţi ei satul și a avut şi zi înaintea noastră 
denaintea milei sale pan Ureuche vel vornic, ciun 
să fie de faţa și să-şi aduca Nastea și privilegiile, 
şi să fie de față şi Marica Haăsăneasa. Deci când 
a fost la zi, iar Naslea a venit la zi şi i-am. .niai 
dat încă o săptămână peste zi şi şi-a aratat ale 
sale privilegii şi ispisoace ce a avut de cumpărâ- 
tură, şi încă Maria Hasaneas a marturisit cum a 
vindut lor cele doao părţi de ocină, și astfel a zis 
cum dinsa a vindut din ale sale ocine au treia parle 
«lin CGobaceni şi toata partea din Hrăcești. Drept 
aceia cum vei vedea aceasta carte a uoastră iar 
iu să aibi a-i lasare foarte în pace şi nai muli sa 
wu aibi a te amestecare în acel sat a lo;, iar de-i 
avea vreo strâmbatate, iar tu singur sa aibi a te 
întreba cu Marica Hasăneasă, iar lor mai mult să 
nu aibi a-i învăluire, nici să sari asupra lor şi a- supra oamenilor lor cum Sau piinit, iar doinnia 
mea am bus legătură 50 boi între voi; drept aceia să aibi a te socoti: să aibi pace despre voi. Aceasta scriem și damu-ţi ştire şi altfel sa nu faci. 

Ia laşi la anul 711:/ Ghen. 22 
Domnul a poroncit 

vel logofat a învalat T Nicoară 

Originalul bărtie, coală. Acta Catargi; pecele mică în ceară. Surele ms. XĂXVI, 653 

XXX. Sumar, 711 Ghenavr . 2 (7609) Zaşi. Constantin Moghilă Voâă jndecă_ şi dă rămas pe lurașco Dracea în pîra ce a avut cu cneaghinea Nastea pentru Voloucinţi, plătind terăe 24 zloți. 

î Hw Kocranruu Mor 
BEWAN MWAAARCEOA, we npi 
&bTrou. Hack SHEruna.. noKonnoav Maxpu APMAi. Hi XaAo- Edâti Hai Ha LOpauo Apauk. pexvu 

HAGA. ROERCAA. Bis MAcTIE% renApa 
HAE npEa hamu n UBEA, Haiti ca- 

AEE RYOHA Aa sn dl axpn



— 83 — 

APMAL FANA UAcT 84 WTHHUV, W'P CEAO Boaotutiuu wr diz- 

PÎnKA  ACURA Bauneku. u ARE uacT THR WT ion CEA WT 

AMazpita Xacanke. aat EAHa aer 'BHaa. naemeuui cu: Gauntn 

avi FOpaulte AĂpauii. 3a uTo HMaaa usavkuenit ca Eanuka 

avi IOpamke Apa. H Eblăă AAA EH TpETAA UACT CEA WT 

AAN. HO CZAA HAT pH WTKE IOpauuo. Apautk. sa 

To Bhlaă TIpoAaaa 3a Mzpinka Xacanke n Tâa "Tperăa WâcT 

ww Bahn. HHO EMA ANZ tip'EA, Hamu cz EOpatmuro Apauk. 

ar npta, REpuiH n nousrenin soabpuu nau Vphne Bza ABOp- 

UHR. KZAA RIA V XOTPHHA, BAKO AA Haar KH'Erana Hacra 

pica ÎNDEA, HăMH VpHK H HENHCOAUE KVIEXAHO. UT HMAa4 Wr 

poAHTEA PenAzami. Epsmia dsriaa BOEBOAH. HA “Fin WAcT 34 

wenn iwT BoAOuHniui. îi aEH HAMAET NpHHECTHA BEA, HaMH n 

soro coAbhT Hă Mzpunka Xzeznke. HHo KBAA BERIA Ha AHb 

a Hacrk kukruna llakpu. a wa NDHINAA Ha AH. H HK Ada 

sie sana Tokari npes Alin. a FOpatuiko Apaut. 4 wH NE Npu- 

ANE4, HHO AI ROMA EHAEȚOM. A HE IpHINEA Hă AHX KOpaune 

Apautk, ua weraa a Hacrk.nubrunk Aakpu APMAL VKABOBAAA 

SIPEA, HAMH VpHK A HCNHCOAUE EX HMAA0 WT EVNEAHO. WT po- 

- Amiea PeRARAMU. Îw Epemin dlortan BORA, BACOHTAAM ECMH 

n Ha Mapuka Xzcanke. a WHă cama cab A E TEACTEORAAA. AX 

ABOAAAA HAM THAN UAcT WT Reasuunuu. ant n cz uacr natie 

uni en Ganutu mru IOpauto” paun H pe. 4 npeAaaa Hu 

“AA PpETAă UacT WT BAHHUH 34 UTE TâRO WHA cg'RA TEAC» 

BOBAAa. ARE NpOAdaA FOpamto Apar e ngagin WTHHRH H UacT 

"TpETAA UACT CEA WT- Bonzusiiu. n Băck uacr ci Wî Xpxuetu, 

40 MU HN c4 CARETA Hanlt Rea ana ke ax umasr  Hâcrk 

«nErana Magi apman. vpHK HI HENHCOAUE KYNEKHO WT BOANHTEA 

venagati n cama Mapinka Xucznke BA BT EAcTBV tan akon 

Apvra n IOpamso Apa Bnaăkipe am He nphiuta Ha Ab Hă 

Aveăa a Mii ui că esRSTa hau WIIpARABXoa Ha BH'krunrb Hack 

AMakpuwac. n Bzâbkom WT Ha Bepzt BA BA4T, TOLO pai Wr
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c&Aa Hă npea, a IOpaulko Apauk a twun Aa He nataer aan 'Tk- 

răru, Ha Hacrk kubruuk Makpu. paan cita 7 HBKOANK Ha. 
ERRH. HA. AA HMacT WH COGH IHTATHA C& AAPILUE EFO fAzpuuka. 
Xacankea. mos NHUEM H Adei Satin. ex cu AHCTOM HauiHat, 

ue v ilcex akru fapsi re. RR 
Tenanz Beata 

Grponu Rea acrwâr vu n HckaA + Hnkoap 

___ Io Costantin Moghila Voevod, din mila lui 
Dumnezeu Domn ţării Moldaviei, adeca au venit 
însintea noastră şi înaintea al nostrului sfat Nastea, 
cneaghina  răpousatului Macri armaş şi s'a jaluit 
noao. pe luraşco Drace, spuind cum a cumpârat 
barbatul ei Macri ârmaş acea parte de ocină uin 
satul Volvucinfa de la Mariica fata lui Bainschie 
şi doao parți tij din acel sat de la Mariica Hasa- 
deasă ; însă una pante a fost ua verei sale Elincei,. 
mama lui luraşco Drace, și a fost dat ei a treia parie de -sat din Baiuţi; deci acu are sila despre Iuraşco,. Drace, pentru căci i-a. fost vânduta de Ma- riica [Hasaneasa şi acea a treia parte din Baiuţi. Deci au avut zi înaintea noastra cu lurașco Dracea denaintea credinciosului Şi cinslitului boiarin pan (Ureche vel vornic; când u fost la Holio, cum să aiba eneghina Nastea sa aduca înaintea. noastră 
ULIC ŞI ispisoace de: cumparatura ce a avut de la părintele domniei mele Eremia Moghila Voevod pe cea parte de ocină din Voloucinţi, şi sa mai aiba. a aduce îuaintea noastra şi al său stăpân pe Ma- riica Hasanvasa. Deci când a fost la zi, iar Nastea cneaghina lui Macri, ea a venit la zi şi Sa mai 

n'a venit la di] a ZI > CCI DOL când am vazut că 

uric 5 ie! isoace L | aş a aratat înaintea noastra _S A „avut de cumparătura de la



“parintele domniei mele Io Eremia Moghilă Voevod; 
şi am întrebat însumi “și pre Maărjica Hăsăneas; 
iar ea singură a marturisit cum a vândut lor cele 
„parti din Holoueinţi dar şi cu partea verii sale E- 
linea mama lui luraşeo Drace şi zice cum a vindul 
şi cea a treia parte din Bainti, de aceia cum dinsa 
-a mărturisit că a vindut luraşeo Dracea -a ei di- 
reaptă ocină şi parle a treia parte -de sat din Co- 
bâceni şi toată partea ei din Harceşti. Deci noi şi 
cu toli sfatul nostru când am văzut cum are Nastea, 

eneaghina lui Macri armaş uric şi ispisoaae de 
cumpărătură de la părintele domniei meale şi în- 
suși Mariica Hăsăneas au mărturisit aşa; alta şi 
că luraşco Dracea văzând că n'a venit la zi, şi a 
rămas; iar noi şi cu tot sfatul nostru îndireptat- 
am pre cneaghia a Nastea Macrioaa și am lual de 
la ea fierae 24 zloți. Drept aceia de. acum înainte 
iar luraşeo Dracea să nu aibă a mai pără nici o- 
dânăoară în veci,.ci să aibă a-şi întreba cu mă- 
tuşa lui Maăriica Hasâneasa. Aceasta scriem şi dăm 
stire cu această: carte a noastra. 

scris în lași la anul 7117 Ghenar 22 

Domnul a poroncit 
Siroici vel logofăt a învățat şi a iscălit 

+ Nicoară 

Acta Catargi. Hărlie coală. Surete ms. XXV, 660, 
— Pecete mică în ceară aplicată pe hârtie; diame- 

trul 0.015, cu exerga : Iw Kocranrun Mornaa BROrgoAA. Ca- 
pul de bou. 

XXXIV. Sumar. 7178 Sept. 22 (1609) Iaşi. Costantin Moghilă 
Vodă judecă şi dă ramas pe luraşco Dracea în pâra ce a avut cu 
Nastea, Macrioae pentrn Voloucinţi. Se. pune ferăe 24 zloți. 

T Hw Koeranrun AĂOrHAA ROEROAA. EXÂEIO MACTIIO PCNApă 

BEMAH MOAAABCKOH, WE MPIHAE HIpRA HamH.j Hi Dp'EA HăUHMH
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Ecatkpu, CAVT Hai KOpaue Apauk crin Ganukui. n TEraane sa 

anu, ca Hacrk kukrank noxo | sare  AlaRpri apasat. paaui 

"PpETăă udcT wr ceno RHoacRunnuul. petSun IOpauiko Apauk ax 
scr EMS AEAnHuHHS n | Bia uacr MATHCII GAFHRU. HI NpHXoAnane 
EMS AzpaTu a Hacrk Kuhrnut akon. prkSu ax | aSmuta 
Ma sh. Makpu âpmaui "or css. EAHa uacT wr lÂzpiKA Aziţa 
Banucan. n ABk uacru | wr îMzpiunna Xzcznke. aac cAHA uacT 
BHAA NAemenuuH ei Eannsu. ara EOparuko Apaui sa uroj 
Han Hâm'knenie Garuka aAvru IOpamke. Bnaa: Aaaa i pain 
TO: Pperaa uacT WT | ceao Rânuun.. 4 noeranuan npEa, hac. 
Hemucoaue ui Spuk KSnexitcu W'Y  CTONCUuNRUuI Aro | poAnHTEAE 
PENARAU. Epenira îMoruaa BcekoAH. ue TENARAH CA KE Ca- 
RkT renAgmn czĂnkoa HX No | BakouS semeomS. u czatorp- 
XSM 4% ECT EH IpARA RHKSnacHie MAK CROEMS KHinnnHican nokon- 

| Haro Makpu APMaul. n HMaisuu "PAKOBIH Henncoaus un Spiik. n 
H3AARHOE KSNEAnHO. TEnA An | HeRzekor'Ryoa. ckasiTru si ngi- 
Bhâie H Spuk uTo naaa wp PoAHPeae Pena. SHTu BacSE | 
H CATEOpiH wr TOAHBA R9 bavk. HA că Racu CABETa PCULARMU. WNpABAAXoM Ha Ku'krunk Hack j A 
Hiră diepie KĂ saaru. a IOpamuto. Apa 

| Bakona. 'rk 

AKpiiwae. n aBkyom wr 

uk wH wetaa wr R&ckro 
M PAAH Rako Aa ec cu &HuInuHcau'ku Haeru Ma- KPHWas "TOT cea gHuinneari Xoaokuuuuu | Hi W'T Hac wruuS n UOSTEpZXA chic ca Back ACĂOACM H wW7 căAa na np'Ea Ad HE HAaeT IO paurxe Apaurk 4 HH Naemtu 

HH B'kpoRarue Ez NEROE apt 
nt Hacrk Baa cita 

HUH ea AMN FPErATU 4 
Mk ca Huy acru | na ku'kru- 

E 4 un AcBHBATu eu HHKOANE Ha Bkiu, HH Aa c He S | Mnuaer PEACH aero Hain, 
o HHC S tam ar i : 

Pena peu 
Mi BAT pui Gen. na 

Grpenu ea ASroĂT Suna n Hckaa 

T Racnaie Aunra 
Io Costantin . Mogbila Voevod, dia mila lui Dumnezeu Domn tarii Moldaviei, adica a venit îu-
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naintea noastră şi înainte a lor noştri boiari, sluga 
noastră. luraşco Drace fiul Elincâi și sia pârit de 

(aţă cu Naslea eneaghina răpăosatulni Macri armaş 

pentru a treia parle de sat de Voloucinti. zicând 

iuraşco Dracea cum iaste lui moşie şi a fost partea 
mamei sale Elincai şi i sau venit lui a-l stăpâni; 

iar Naslaa cbeaghina lui Macri a zis cum a cuni- 

părat bărbatul său Macri armaș acel sat, una parle 

de la Mariica fata lui Bainschie, și doao părți de 

la Mariica Hăsâneasă ; iar una parte a fosta rudei 

sale Flincâi, mama lui luraşco Dracea, căci câ a 

avut schimb Elinca mama lui luraşco şi a fost dat 

i penlru acea a treia parte din satul Bainţi şi a 

pus înaintea noastră ispisoace şi urie de cumpără- 

tuia de la sfânt răposatul părinlele domniei mele 

Eremia Moghiia Voevod. Deci Domnia mea cu lut 

sfatul domniei mele judecat-am lor după legea tării 

şi a: aflat cum îi este dreaptă cumpărătură bar. 

batuiui sâu mai sus scris răposatului Macri armaș; 

şi având asemenea ispisoace şi urice şi de demult 

cumparaturi, domnia mea n “am mai vrut să ne a- 

răte ale ei privilegii și uric ce a avut de la pariu- 

tele domnii mele find facut de atita vreme, ci cu 

tot sfatul domiiiei mele am îndreptat pe cneaghina 

Nastea Macrioae şi am luat de la dinsa fierie 24 

zloți ; iar luraşco Dracea el a rămas din loată le. 

gea. Dret aceia ca să-i fie ei mai sus serisei Nas- 

tei Macrioae cel sat mai sus scris Holoucinţii şi 

de la noi ocină şi întărilură cu toate veniturile; 

și de acinu înainte să unu aibă luraşeo Dracea, şi 

nici seminlenia lui a mai pâri şi nici să se mai 

crează în vre-o vreme cu neseare drease în contra 

Nastei pentru această pâră, şi nici sa dobândeasca 

contra ei nici odânâoară în veri; şi altul sa nu se 

amestece înaintea aceslei cărţi a noastre. 

a seris în laşi la anul 7118 Sept. 22 

Domnul a zis 
Stroici vel log. a învăţat şi a iscalit 

+ Vasile Dingă



. 
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Hârtie, coală. Acla Catargi. Surele ms. XXV, 663. 
Ferăe de 24 zloți arata Voda Moghila ca s'a plătit 

de cneaghina Nastea şi în 7117 Ghen. 22; şi în 7118 Sept. 
22, adică după 8 luni, ceia ce însamnă că cu loală darea 
ferăei- nu s'a închis procesul, judecat în Ianuarie, ci s'a 
redeschis imediat şi după S luni s'a dat alte hotariră de 
acelaşi doiiua în acelaş proces. 

XXXV. Sumar. 7/78 fără lună (1670) Zași. Cartea lui Cons- tantin Movilă Vodă dată lui Crăciun din Horodişte să-şi stăpânoască seliştea Cărjeoani pe Derevţel, căci că u plătit o moarte de om. 

* Hw Rocraurun Aforuaa BOEZOAd. BX%IID Macri renapa 
BEMAN MOAAARCKON. wm pina, np'Ea, ami n npha, nana 

- BOAEpH BEAHKHMUI Hi Mana. câvra Ham Fpauvu. wr Xope- 
AHipe goacer Gopoka. n npunee NpEA nam un npEa, naumnan 
czBEToA KHur wr HEROHHaro  poanreak renavan Epraira 
d ornaa BOEEOAH H wr Kpnork neankiu AEophuk n wr Veprin 
H Wanzna npaRaaagu Gopouetuy Chuc nice H cR'kAkTrea- 
CPEOIAIRE  Kâko "Tor gHuipeusnniu KEpzuvn. Aaa TpHHaAcc kr 
BOAH, ACEpIH 84 kvnerkoH un EHUOAoRaHu 34 cre n Tpn Acckr TaâitpH AHSHHX paAn eAna AEUIVTHBHNZ uTo c wBpkTaA €AMH 
SARK MPTAR Ha ceanipe KpzeSa U7O HA AEpeButa. H ca avere 
Bă CTAR H 3a AMaAnnn, TAE Snaaaer S paSr sa uro HHK'TO. He 
W&p'kraa ek naarura. wr rin APĂH WTO AEp%AAn Ta4 CEAHIIE 
Kapxuwanu ame rom Bimpruennin Bpzuvu nara ca cRoHAMU KOMATH. Kăko n Ruunuure, e ae EPĂA 3RE BHA Epao Tor EHWIHcâHHIH Aneru sa cRkakreactao uro wu NpHHe npka, RâMH n npka. namumu CAEETOM. rcuARi mu &'kpogakoa a cer NpaktA Ho, km paan Kako Aa ccm EMV WT7 Hac. WTPHHHA H BHKVNAEHIE AONAEK em Bparka sro WTPKOAV npa, cum auc- TOM Hamunm. 

MHC S tac akr +apin + 

Lenapz peu, Iw Boc'ran'ruu ROEROAd 
Izrganuko Bea AESpHuUK gu u Hekâa 

t Bzckhva



lo Costantin Moghila Voevod, din mila lui 

Dumnezeu Domn ţării Moldovei, adică a venit în- 
naintea noastră şi înaintea a lor noştri boiari a 
mari și a mici sluga noastra Crăciun din Horodişte 
tinuțul Sorocei şi a adus inainter Tiastră Sr ma 
inteă sfatului nostru carte de la răpăusat părintele 
domniei mele Fremia Moghilăa Voevod şi de la 
Cristea marele vornic şi de la Gheorghie și Măna-: 
ilă parcalabi de Soroca astfel seriind şi mărturisind 
cum acel de mai sus zis Crăciun a dat 13 boi 
buni de negoț și biciuluiţi drept 130. taleri curaţi 
pentru o deșugubină, căci ca aflatu-s'a un om mort 
pe selişte Cârjeuca ce-i pe Dereviel. şi cu loc de 
heleștee şi de moara, unde cade în Râut; şi deci 
nime nu s'a aflat să plătească din acei oameni ce 
țineau cea selişte Carjioanii; iar cel de mai sus zis 
Craciun a plătit cu ale sale bucate, cum scriem 
mai sus. (Deci şi Domnia mea) când am văzut a- 
cea de mai sus scrisă carle de marturie, ceela 

adus îuaintea noastră şi înaintea al nostrului sfat al 
domniei mele crezut-am că iaste cu dreptul; drepl 
aceia ca să-i fie lui şi de la noi ocină și cumpă- 
rătură pănă când îi va întoarce lui cineva de a- 
colo, înaintea acestei. cărţi a noastre. 

scris în laşi la anul 7118 

Domnul a zis 

lo Costantin Voevvd 

Patraşco vel voinic a învățat şi iscălit 

+ Băseanul 

Acta Catargi; hărtie coală. Surete ms. XV 412. 
Este şi un suret tălmăcit de polcovaictul Pavăl De- 

brici ot Mitropolie în 1803 Mai 31 (Sureie ms. XXV, 431).



+ 
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XXXVI. Sumar. 7122 dart 9 (1614 Iaşi, Cartea lui Stetan 
Tomșa Vodă dată lui Vasile Macri diac să și stăpânească satul [lo- 
loucinţi la Soroca pe Nistru. 

+ Hw Grregan BOEBOAG. BXÎIO AACTIIR PenAph 3£A4H 
MOAAABCKON.. AdAH €cAH cît AHCT renABAMH cASSH Ha | uses 
Makpin  “Altak. Ha mo wu Ad ECT . AOILE Hi CAE - HCCHAL 
AHCToAI FEUARMH AGAXATH, n wi | PĂTH CEOA NpâRa UT. 
HUHH HU AEAnHna ceao XoacoSunnuin uro $ goaocr Gopou: 
CKOMY că MAHHH | n ca BACEA AOXOACAt, 4 Koai GzAarr ut 
KoE KpHRAEHIE, Aa cCTaneT Anufa np Ea, renagan. nporo:x 
HHKTO | Ad he cm'ker cuv 3aBoponnTu Han wnnparu np'ka 
cin 4ucr TenAgatn. 

Vtac Ba” spre Alapr a 
Teuana uea'ka 

Baae awrgr vu 

Tlo Slefan Voevod diu mila lui Dumnezeu Domn țarii „Moldaviei, dat-am ceasta carte a dom- niei meale Slugii noastre lui Vasilie Macri diiac spre aceaia ca să fie tare Şi puternic cu aceasta carte a domniei meale a stapâni și a opri u să dreapta ocina şi moşie satul Holoucinţii, ce-s în ţi- nutul Sorocii cu mori şi cu toL venitul; iar cui îi va îi vreza Slrâmbătate sa stea de fața înaintea domniei meale ; pentw'aceaia nime să nu cuteaze a-i strica sau a-i „Opri înaiutea acestei cărți a dom- niei meale, 

In Iași la anul 122 Mart 9 
Domnul a poruneit 

Balşe logofat a învățat, 
Hartie coală. Acta Catargi. Surete ms. XXV, 613.
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XXXĂVII. Fără dată (edtră 7122) Mart 9 tei Scrisoarea de. 
mărturie a lui Balş logofătul pentru învoială între V. Macri şi Onciul 
diacul de Cotoviţa, cu Dima, petru o moară. 

Baa awr&? NZpTEBHEEERV, FV UacTă RapTe d ME RAM 

av Benur | „pdnuTk HOaCTpa GOnuia Aitakva Ac ROTORHUĂ UA 

ev | Amata Ant Gopoka A£ car Tokmiir AnHauirk noacrpa KS 

Bac | naie Mazpu Aitakva. nerpv ww Moapă ue ar atv 

COnua KV ĂHMa | pe ARYA avu Bacuaie. iun Ape VOTapta avu 

WH npe ană avu. tap Rai cuaie Hav EpvT HHus ATpvu KHn. 

Ann Mm pVrar ui cv. Acu dv ba | KT ui nenTpv Rota 

mi. ui ca mmokmur Ka ca aace Bacuaie | cz .ÎBAE aua MoașA 

a EDuunaru Ii 4 ÂHMEH. «p WacTz Bapz. HSaau A Built cau ta. 

MOAPA. UI 4 AT WIIT TanEpu | ANHAANTIE HOacTpa A£ d- 

UACTA MEPTVPHTECR KV UacTă | cepuieoape a'AVE ca c mie. 

V AC MApT £, 

Baauie awrăr HeRaA 

Hartie. coală ; Acta Catargi. Surele. ms. XXV, 614. 
-— Fiind seris moldoveneşte Pam dat cu slove chiri- 

ici pentru studiul filologitor. E 

XXXVIIL. Sumar. 7125 Apr 15 (1647) Iaşi. Radul Vodă. 
Mihnea întărește Antemiei femeia lui Lupui logofăt şi neamurilor ei, 
curgători din Poroseati stolnie un vad de moară -în Răut, mai în jos. 
de Urhei, 

Mnceriero Butito Au Hw PaaSa ROEROAA, Mur. „renApz. 

BEMAN MOAAAECROH, BHAMEHHTA UHHHM. HECHM. AHCTOM . HâLDHM 

BZCEAM. RPO HâHEA EA3pHT Hau Urouit. Ero Scan P. WXE. 

npinAciui | npea, Hamu. îi mpa, Sea Hanu Mi | AMPAAARCRAMU 

soakpu gsairnmu un aaniau Au'ruaia. nubrunuk ASnSa aorder 

Azia Guauiwn URSA n NasmenHnoge en Hopua. n |iceempa sro. 

iMapuka cun Granka. nix MapzSua. cub Hfru, Şcu enâun. 

Hopouki BHB CTOAHUR. H MAAOBAAHC ; HAM c4 BEAHKOIO KAACES 

H e4 AMHoraă mMapTSpiz Boakpn | u Bonuui NpEA, HHX WT ABOB-



"TENABAMH. 4 WROAHHAIL HX Mekeraul. ui pekouk ax N PHRH At 
Ba Aaanie Te HAaA AKA uk. Ilogouku croat wp Sarăan a pe 
"EOEEOAA Ha £AHH Bpoa, 3a manu S PaSra Luro er NA CTa: 
păro Copkea. TAC H3UAcr PazSr wr crenn$. 4 TOP SpHR 34 
RONA BhA S BEM Hi Noruua. Pak: * neuar npuinecant np'&A, Haas 
-AHIEM. H S&aBORaan Hi. Huo MH EH | A RRIDE HAM TOARE Rade: 
Baie n cRkAkTeacrRo a MU TĂKORAEDE Hi WT Mac Aaa n nor. 

"EpaAnan cemu EHUINHcăntHA. Surumin xu'krunu Asnsa acrozer 
-ABinu Gumuwu U3usa lu NAEMEHAROA cui opun ui Alapuku cun 
"Grautu u ANHoASuz cun H&ru. Bacu RHSRoAM Ilopoeku crea. "HHE. Ha TOP Epoa, SA manu dr Pas TACE H3năer Păsr wr SGrenkS. noun CTarap GOpyea. Rako Aa ccm MAH VT Hae Adânie u NOTEpZRAcnie. n Spuk cz BăCEA ACkoAca. nm HaAk- "TEM HU &nSuarom u nptwu8uarom n npaiSpkrom un gace- -M5 poAs | nm Krocum H3BEPET HanSanxniu HFHopSulenuo nm Hu- oAn%, Hă than Bbunur. a na ro ECT Bkpa nature TENARAAW RHiinHcânnaromu. Iw PaASA RorBoAa iWuyuk. n apa np'kazz- “AP | Raenare n CPAAHUHAre ca renEMuH Satăanapa BROERCAH. n Ebpă Botap Hanu Rkpa nana ASmnTpS  Tope Beankare AESp- “HAKA. Acan'ku semau, E'&pa nana Hukoap Reankare AGop | nuka fop- ku âeMau. REpa Nana Idkomin. n Iwnauko HpARZAaBH  Xo- THHCKUL E'kpa nana Cuwpriu n Woanăna npakXAa6u Heaeukuy. &kpa nana Ăsnsa Aparorx un ASka | npakaaasu Poaanciuy -R&pa nâna Muysa Perman ui PAL XA4EA GSuagekare. B'Epa nană - BepHaTa NCeTeAnHka. B'kpa vâna, Bacnaie cnaTrapk. R'kpa nea Muykana | spuna SANHKA. B'kpa nana Luwprie eroanna, &kpa Mâna ASmnrpaxiu BHeTkpiua, &'kpa nana Gumnwn  [eSna KO Mea. ui B'kpa RACEy BOtap nauuy 
ANX 4 9 Hanu m XHBoTk n renag 
Ak&ru HAHL Hai 8 nauiere Poav. 
SEPET renApn &wru. Hâiuen Seman 

-NOpSuIHA naurere 

MOAAAECEHĂ EFAnkHy | u Aa- 
OBânie Ko EzAer TenApn Y 
HAH Dak Bzatero Bra H3- 

MoaAaBcicou To? GH na | ne. NOTBpzEA chic na AAEBH HA Ada n Skp'&nna
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H CUTO ECT HA Npakoe, HcaSătetiie. A Han ESaiuen  Kpkiocr.ir..- 

NOTEPAXAEHIE TOM BACEMS BHIUI NHCanOMS | keakau ccm. Ha: 

WeAMS kkpuomS n nousrininoMS oakpniS uan$  Fuiairu Beâu- 

RoMS aorober nucaru i Hau$ neuar npnkkaaru keemS nerHu- 

HOMS ancrS namemS | micaa SIpceniie HesoikaTko., S tc BATO: 
F3pke Mea anpha ri. 

Iw Paqva HorROAA 

Panrk aoreder H. HCKRAGA 

Din mila lui Dumnezeu Noi lo Radul Voevod. 
Mihnea domn țării Moldaviei, înştiinţare facem cu. 
această carte a. noastră tuturor cui pre dinsa vor 
căla sau. cetindu-li-se o vor auzi; adica a venit 

înaintea noastra şi înaintea tuturor a lor noştri 
noldoveneşti :boiari a: mari: şi. mici Antimia cnea- . 
ghina Lupului logofat fala lui Simeon Ciucul şi se- 
minteniiie ei Borcea şi sora lui Marica fii Stancai,. 
şi iarăşi Mirăuţă fiul Neagai, toţi nepoți lui Poro- 
ceah biv stolnic şi. s'au jăluit noao cu mare jalobăa 
şi cu mare mărturie a boeri şi militari mai inaiute 
de la curlea domniei meale și ocolaşi mepieşi.: şi. 
au zis cum diresele de danie ce au avut moşul lor 
Poroceaci stoldic de la Alexandru Vodă pe un vad. 
de moară în Râut, ce'iaste mai jos de batrinul 
Orheiu, unde iase Hautul din stâncă; iar cel uric 
fiind îngropat în pămînt şi a putrezit şi n'a adus. 
de cât numai pecetea înaintea nuvustră de fața şi 
au arătat ei. Deci noi văzînd lor atita jaluivre şi. 
mărturie, iar noi aşijderea şi se la noi am dat şi 
am întărit mai sus scrisei Anteiniei cneaghinei Lu-. 
pului logofat fata lui Simeon Ciucul şi verilor er 
Borcei şi Maăricai, fii Stancei şi lui Mirauţa fiul 
Neagăi, toti nepoți lui Poroseaci stolnie,' pe acek 
vad de moară în Răui. unde_iuse Hautul din stan- 

  

că, mai jos de bătrivul Orheia ca Să T5 Ac lor ŞI 
- 7 > at Ce am za ep e | . 

de lă noi danie şi întărire şi uric eu toate 'veni-- 

St
e,
 

me
i 

Ț
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turile lor şi copiilor lor și nepoților lor și slrăne- 
'poţilor şi răstrenepoților şi la tot neamul lor ce li 
-se va alege mai de aproape neruşeit lor nici odana- 
-oară. în vecii vecilor. lar la aceasta este credința 
-domniei noastre mai sus scrisa. lo Radul Voevoil 
Mihnea şi credinţa preaiubilului şi din inima fu al 
“domniei mele Alexandru Voda şi credinţa boerilor 
noștri, credinţa dumisale Damilru Gore (sic) vel dvoru. 

“țării de jos, credinta dumisale Nicoara marele vor- 
ni: al țării de sus, credinta dumisale lacoinii şi 
“onaşeo parcalabi de Hotin, crediuța duimisale Ghe- 
“orghe şi Ciolpan parealabi de Neamţ, credința du- 
wisale Lupul Dragota şi Duca parcalabi de Romauv; credinţa dumisale. Mihul Hatman ȘI parcalab Su- "revei, credința dumisale Bernat postelnicul, credinţa "dumisale Vasile spatarul, credinta dumisale Mihail Furtună ceaşnic, credința dumisale Gheorghe stol- nicul, credința dumisale Dumitrachie visterie, cre- “dinta dumisale Simeon -Gheuca comis, şi credința “taturor boiarilor noşiri moldoveneşti a mari şi mici. “lar după a noastra viața şi domnie cine va fi domu “din copii noştri sau diu al nostru neam, sau pe oti- care altul D-zeu îl va alege să lie domnu tarii uoas- tre a Moldovei, ucela să nu le strice a noastră în- “tăritura, ci mai vărtos să le dea şi sa îutărească, căci ca este lor direapta slujenie. - Iar spre mai mare tărie și iîmputerire a tot ce Sa scris mai sus “poruncit-am la al nostru credincios şi. ciuslil. buia- "n dumisale Ghianghe marelui logofat sa scrie şi a noastra pecete s'o.- lege de aceasta adevarata “carte u noastra. 

„A Scris Arserie Nebojat o în Iași la anul 7125 duna April 15. 

lo Radul Voevod 
Ghianghea logofat şi a isealit 

Originalul: pergament ; “acta Pava! Gorie din Chi ŞI-
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rău. vice mareşal al robilimei Basarahene. (Surete ms, 
XXV, 617). i 

— Porosecea stolnie (nopocku, nepoutku, nspouky) se 
întâlneşte în actele de sub Alexandru Lăpuşneanu. De şi 
ne lipsesc actele pentru mulţi ani sub vijeloasa domnie.a 
iui. Vodă: Lăpuşneanu, Porosecea il găsim parealab d Ro-. 
man în 7076—'1078 sub Bogdan Alexandrovici (Uricar. XVIII, 
164, XXI, 413; Surete ms. X, s. ani). După uricul defaţă 
Poroseceu a avut 3 fii: Stanca, Neaga și Simeon Ciucul. 
Neaga naște pe Mirăuţă; Stanca pe Maria şi Borcea ; iar 
'Simevn Ciucul are pe Antemia, soția lui Lupul logofăt. 

-- Răutul între Balţi şi Orheiu curge printre maluri 
slâncoase, -cari se apropie de ale Nistrului. Vadul de moară 
ce se dă Antemiei, mai în jus de bătrânul Orheiu „cra- 
pare GOpysta“ cădea tocmai în şesul Răutului, unde _apa 

Ti iese dintre stânci „HanAcr_ PAST wr Grenki“. 
DR a 

XXXIX. Sumar. 7195 Zulie 3 (1617) Iași. Cartea lui Radul Vo- 
evod cătră giupăneasa lui Macri armaș, cum a :rămas la divan pe 
luraşeo Dracea pentru Volocinţi de la Soroca, nefiind faţă la zi. 

lw Radul Voevoda. bjiiu mlstiiu gspdri zemli 
Mwldavseoi. dăm ştire | cu cartea domnii wmeale. cum 
au avut zi giupăneasa ceau fost a .lui .| Macri seau 
tostu armaş cu luraşco Dracea. preutru (sic) sat pren- 
tru | Volocinţi ce iaste la Soroca. dece Supăneasa 
lui Macri | şau venit la zi și au adus hraătie de la 
Patraşco de Brăzeani i iară Dracea nau venil la 
Zi ceau rămas de zi. şi giupaă | neasa ş'ku adus di- 
reasele un: uric de la Eremiia Vod. şi ispisoc de 
lu | Costantin Vod. pre acel. sat cum li e ocina. 
dece deacmu ca să naibă Dracea a mai pârâ de 
iasta pără nic  dănâoară | înaintea cărței dumnii 
aneale.: | 

pis u laş vlt 7195 lulie 3 
Gspdna re€ | 

Ghianghea velichii logofet at. 
$ Dumitru 

Bartie, coală; acta Catargiu. (Surete ms. XXV, 616).



, — 96 — 

XL. Sumar. 7/28 Mari 73 (1620) Jaşi. Gaspar Vodă judecă 
pricina pentru Holoncinţi, dând ramas pe luraşco Dracea sluger,. de 
oarece Vasile Macri a dovedit că tatăl săa Macri armaş a cumparat 
bine trei părţi din Voloucinţi de la, Marica PBnenskie şi de la Mărica 
Hăsăneasă. 

Hw Lawmnap Borgoaa. Biro macriie TEAPA Sean 
MWAAaBcoH. (we npinae np'ha nau n npka, Sci na: 
iuti | MoaAaReinmu Boa'kpn. caSra nani. IOpauio Apaut 
But cSaw'p. n meraacik sa anweat np'ka, tati, ca caSra | 
Mame Eacnaie AMapun cut Alakpn Bea ApMAul. paAH "Tg 
Tâa WacT WT. cEA0 Xoaovunnuui. ro $ noacer Gopouui, | 
ro Kazaa IOpauo Apaul c6a. ame CATBOBHA  NpHCEAoBA- 
Hie Makan acă apmâul. n BzZ3Ra oa uâcr wr Arn | tre 
Hanna. ez Anu Epemira Mornaa BOEROAi. 4 Facuaie Ala- 
KDH KABaa a KSnua Wa ro Makpun Bea i 4Apmau Ton 
dăcrn Wwr Pops ctao wr Xoasuniui taia uacT KSNHA WT 
Mapuka acua Harnckiu, a AB uacru | KSana wr AWz- 
phka  Xacan'ke Acukă Macme grwa Epcru aae ca cană 
dâcTa BHaa nataeinun | en Haunkzu avu, TOpawko Apaun 
H Pa4n rea uacr aa în u3akuo sa H3Akno ApSra peraa 
MdacT | wm ceqo Hannun, vre $ gosocr Gsuagckou. n noe- 
TABHA cec Spnue Hi Hcunesaue. W7 Epemira  AMoruaa | not 
BOA 34 KkSitemno un ApSr ucancok wr Kocranruu BOEBOAG. 
34 r'ka H_3a depzto. une TCOARMU n ca Hanu | czikioat 
CAMATp Akon "THX Hph&naie n wap'broroa AM ECT  MpaB4 
BukSuzenie Makputeu tea aparu | n kukranu ero Hacrru. 
WT Mapnra  Xacanke, n wm (Wapnka - acuta  Eaenekin. 
HHo wWEprk'rokoau HA caA40 | ca Back naum caamveal. 
KAKO Aă Acpur cene Eacnaie MM akpu THX 'Tpn uacTrii GOT 
CEAO Xorovunnuu | H GOfIPaRAHACC. H IOCTARHA CERE depz 
FA Saar $ euer'kp reiau. a EOpatuko Apauk zocmaa wr 
BACECO | nau BARONA.  Kako Ad TIHTAET ceBE cz E&NYUH Xa Cake. n Aa Basa HHAE WOTHHII, Pac BZAcT umar | d
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Mat EVAme Ad HE HMaEi Man TETATH A HE AORHBATII, Ha 

Bacnaie Makpu pai uk 'Tpu uacTi W'T ce4o XoqcvuHHuH 

| uukoană Ha bin Buni, a ten ae Ba3Bu3aTu "kat 
WT ÎNNA Ha PA. Ad EBAET 34 PAoE RI Eoan nopT$ | 

CENARMA, Ha AA EcT e iipagon wriunS n BHKBIAcie H 

noTEpzKAcie ca BCE AOXOA0M.H HN Aa ce he Smnuaer. 

. nHc OY dc BAT Fâpriu mapr ri 

FCNANZ Kâ34A 

“ Tranr'k “gta aoroder vu n Hekâaa 
+ Bopaknva 

In dos: Bz HeRuTrHocm ere mhaccr na L'kur'k Bta A0- 

rodem 8 Atopu. 
a3 Hegoarko acroder 

lo Gaşpar Voevod. din mila iui Dumuezeu 
Domn tării Moldaviei. adică au venit înaintea noas- 
tră şi înaintea tuturor alor noştri moldovenești bo- 
iari sluga noastră luraş:o Dracea biv sulger. şi s'a 
pârit de față înainlea nvastră cu sluga noastră Va- 
silie Macri fiul lui Macri armaş pentru a treia parte a 
din satul Holoucinţii, ce-i în ținutul Sorocei; ce a 

arătat luraşco Dracea sulger ca a făcut silă Macri 
vel armaş şi a luat acea parte de la mama lui 

Ilinca. în zilele leremiei Moghilă Voda ; iar Vasilie 

Macri a aratat cum a cumpărat tatăl său Macri vel 

armaş trei părţi din acel sat din Holoucinţi, o parie 

a cumpărat de la Marica fata lui Baenschie, iar doao 

părţi a cumpărat de la. Mărica Hăsăneasa fata 

Nastei, nepoata Cristei ; însă cu o parte a fost a 

semiuţiei sale Ilincăi mama lui luraşco Drace. și 

pentru acea parte a dat în schimb pentru schimb 

altă a treia parte din satul Bainţii, ce-i în ţinutul 

Sucevei, şi a pus singură uric şi ispisoace de la 

Jeremia Moghilă Voevod, de cumpărătură şi alt is- 

Surete şi Izvoiâde IX (Acta Catargiu) „d
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pisoc de la Costantin Voevod, de paără şi de ferâe, 
Deci domnia mea şi cu al vostru sfat vazut-arn 
cele direse şi am aflat cum iaste direaptă cumpa- 
rătură lui Macri vel armas şi cneaghinei sale Nustei 
de la Marica Haăsăveasă și de la Marica fata lui 
Bainskie. Deci aflat-am lor judei, cu tot al nostru 
sfat cum să-şi tină singur Vasilie Macri ceale 3 
părti din satul Holoutioţii şi s'au îndireptat şi Şi-a 
pus singur ferăe 24 zloți în vistiarul domnesc; iar 
luraşco Dracea a rămas din toată a noastră lege, 

„ca să-şi întrebe el cu nepoţii  Haăsănesei şi sa-şi ia alte ocini, unde vor avea ; iar mai mult să nu „aibă”ă mai pâri nici a dobândi pe Vasilie Macri pentru acele trei părţi din satul Holoucintii nici o- dănăoara în veacii veacilor ; iar de va mai lua pâra de acmu înainte sa fie de gloabă 12 boi por- tii domneşti, ci să-i fie lui direapta ocina şi cum- părătură şi întăritura cu toate veniturile ; şi altul „Să nu se amestece. 
seris în laşi la anul 7128 Mart 13 Domnul a aratat 

Ghianghia vel logofat a învățat şi a iscălit 
1 Borleanul * 

„în nefiinţa milei sale pan Gheanghe vel logo- făt la curte“ = 

eu Nebojateo logofat 

Hărtie coală. Acta Catargiu. Surete ms. XXV, 692. „o „BA HE&HTHecr“ în lipsa marelui logofat, cure tre- buia să dea modelul actului, logolatul al 2-leu, adică seful cancelariei a iscaălit el, dând și felul cum să-l „scrie. Can- celaria veche obişnuia acest sistem: Domnui poruneia vel logofătului să lege peretea de uric şi să serie uricul. Tex- tul ne spune „Beakan ecmn& »POensAnna Beata“ sau renAuz BaSaa“ sau »PCAHh peu, 
” Odată poronea domnului îndeplinită ; 

o 
vel logofătul învăța „Suna“ jap diacul seria „ne“ s » MHcâa, IiHcaaa,



XLI. Sumar. 7/28 Ja 10 (1620) Iaşi. Gaspar Vodă judecă 
“pricina dintre lonaşco Peaicul şi ai lui strănepoţi ai Cozmei ușiarului 
:Şi între călugării de la mănăstirea lui T. Movilă pentru Cobălia, dînd 
rămas pe călugări, după ce Ionașco jură cu 94 bozri de curte. 

+ Hw Tauinag gorgoaa. Biro AMACTito FEADR  BEMAB 

„AMOAAAECKONe Vă npinae pa  Haai. ui np'ka nauemu. 

„mwagatetin Boakpu | caSra: nau.  Hwnamko Il'kuisSa ana 

npzkzaas. n ku'krumk ero Togocira. n Paasa. n una ere 

AInreajna n Marita | n ina er Fogocka cfige FOpawko. 

u Mapinku, anSuu Ilzrpâuo. azcu np'kSnun Kosme Sw'kp 

N Peraauc | Sa anu, ca kaaSrepin WT monacrup Toa- 

Ap Mornaa prusiiu, kaaSrepu. win Hataer cauti cea uit 

| Bogzairă S$ noaccr  Goponmekon n napkaenie. na mer. a 

Îwnawmko ca na'kaiennoge Hy east x. a cavra nau Îw- 

Hăuiko | IlzunSa. n ca zen na'kmentunui HX. Skasogaau. 

ngka nam. Spuk wr Gedau Roegoii n 34 NOTBpZEAcnNiE 

HcnucokH | 607 Îwan' Boegoai. n wr Îlerpu BoEBoAa. Hi W'T 

flpon gotgea n makoman Hcnucok 34 Pasa Boetoai. KAko 

Teraauc, n Toraău [n nak Socraa name Îlkukva. ca 

“B2CH NARMEHHUM HX. Ha Kaatrepu, Baa "TOT  EHUUEIACĂN 

câao HoBzaira | n npucuraa ca kA BoAkpu. WT  AB0p. HHo 

FENABMUH. Că Bace” CABĂTA PenABMH, 'TPAKORAEpH WNScTHA | 

Hâ "Tor ca4ă. uro E'kiu Han rp'Răac. Ho BocTaa Kasorepiu 

MP Bzcer 3akona Hauiero. a caSra hau  Îwanmuko | Il'ku- 

Sa n km'kruu sro Togocira n Pasa nu mnua er. nre- 

anna. n Marea, n una er Toascka. cuge LOpamko | u 

Mapitiu.  eu$un Ir pauike, gzcu nphuun Rosmru 

“Sup. tun Snpannack. n mocrazua con depie | pa, 

Hanu. Tm pai wT czaa ta Np'EA,. Ad HE HMaeT "Ad
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TECATH Kâ4VTepiH, 4HH AOEHBATU. HHkOAuK Ha ek, | NL 

„AA HMAeT  cavra aul BHuipeuiniu. APZXATH  CROH  Npaga 
wriHS n kvnkwnor. caao RoBzaita ca ea | cea  AOXOAcm. 
Ha Aa c HE Vantuacr npka, cum Aero tauea, 

HA $ tau EATO ++3pkH Mai | 
Gam renana peu 

T Avkou 
In dos: „8% HEEHTHOCTII EP MAcT na 

L“khrk Bea Aoroder $ AROpH 

43 NetokaTko HekaA 

lo Gaşpar Voevod, din mila lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei; adica au venit înaintea noas- tra şi înaintea a lor noștri moldoveneşti boiari sluga noastra lonaşco Peaicul biv parcalab şi enea- ghina lu: Todosiia ; şi Radul şi femeea lui Anghe- lina ; şi Mateiași şi femeia lui “Todosca, fii lui Lu raşco și ai Mariicei, nepoli lui Patraşco, toti straă- nepoți ai lui Cozma uşear şi s'au părit de fata cu călugarii (kaaSrepin) de la mănaslirea lui "Toader “Moghila zicând călugării cum ei au un sat anume Cobaliia în ținutul Sorocii, şi direse pe el; iar Io- naşeo u semințeniile sale l'a luat lor; iar sluga noastră lonaşco Paicul Şi cu toale semințeniile lui au arătat înaintea noastra uric de la Stefan Voe- vod şi de întărire ispisoace de la Ioan Voevod şi de la Petru Voevod și de la Aron Voevod şi ase- menea ispisouce de la Radul Voevod cum s'au pârit şi atunci, şi iarăşi au ramas lonaşeo Peaicul cu toate seminteniile lui pe călugari pentru acel de Dai Sus scris sat Cobaliia şi au jurat cu 24 boeri de da curte. Deci domnia mea cu tot sfatul dom- niei meale astfel am aflat de acea judecată cea fost mai inainte. .Deci au ”âmas călugării din toata.
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legea noasiră, iar sluga noastră Ionașco Peaicul şi 
cneaghinea lui Todosiia şi Radul şi femeea lui An- 
ghelina şi Mateiaș şi temeia lui Todosea fi lui lu: 
raşco şi ai Maăriicei, pepoţi lui Patraşco, toți stra- 
nepoți de ai Cozmei ușiar, ei s'au îndreptat şi au 
pus loruşi ferie inaintea noastră. Drept aceia de 
acum înainte să nu aibă a mai pări călugării, nici 
a dobândi nici odănăoară în veci, ci să aibă sluga 
noastră mai sus scrisă a stăpâni a sa dreaptă ocină 
şi cumpărâtură satul Cobăliia cu tot venitul. Altul 
sa nu se amestece înaintea acestei cărţi a noastre. 

scris în laşi la anu! 7128 Mai 10 
Insuşi Domnul a zis 

T Lucoci 

In dos: în lipsa milei sale dumnealui Ghianghia 
vel logofat Ja curte, eu Nebojatco am iscălit 

Origivalul hărtie coală; Surete ms. XXV, 549. Pece- 
tea aplicată pe hârtie romboidală. 

— În dosul actului, pe faţa a treia stă seris un îa- 
ceput de act îu aceiaşi pricină: | 

„Hw Tarunap BOEBOAA. EXIR MACTIIO FENApZ BEMAN MWa+ 
„AdkeKoH. WE HpiHAE pa, Ham. H pa, Haule | awaAagckiu 
Boakpi kaaSrepiu wr moHacrup. ToaAtp. Morhaa. n Tiraah Ha 
caSra Haui wake IznnSa, paai ceao Boszaita uro 5 Boacer 
Gopouckon pekzipin Bo cST Hf | npagaa A kan H Aaanie WTP 

MoBHaupH a cAVrA Rae. ÎWHauko ÎIZHKVA BHR UBZAZAAE. 
wH | Skăsegaa NpEa, Hain, Spuk wT Grea BOERCAH H Henn= 
cok wr Îwan BorgoAnh. H wr Ilerpa Bogoan. n WT | Spon Bor- 
EOAH Ba NOTEPEEALIE. 

„lo Gaşpar Voevod, din mila lui Dumnezeu Domn 
țării Moldaviei, adică au venit înaintea noastră şi înainlea 
a lor noştri moldovenești boiari călugării de la mănăsti- 
rea: lui Toader Movilă şi au pârit pe sluga noastră lonaş- 
co Peaicul pentru satui Cobăliia ce-i în ţinutul Sorocei, 
zicând cum este lor dreaptă roşie şi danie de la Movi- 
leşti ; iar sluga noastră Ionuşco Peaicul biv parcalab el a 
arătat înaintea noastră uric de la Stefan Voevod, şi ispi- 
soc de la loan Voevod şi de la Pătru Voevod şi de la 
Aron Voevod de întăritură. 

-Este şi o traducere făcută de Gh. Evloghie dascal 
din anii 1786 Mai 21. 

+
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_XLIUL. Sumar. 7136 Ghenar 15 (1625) Iaşi. Miron Barnovschie- Voâă dă şi întăreşte lui Gavril Gorgan parealab de Soroca ale sale ocini: Camănca pe Răut, Cotiugenii şi Onchinteştii. 

THw upon Hapuogcrin  Alornaa BOEROAA. EXIL. 
MACTIIO TENApE EMA AWAAABCKOLN, WE npinaou'k  np'ba 
Hamu n 0p'ka Scut Hawumu MOAAdBckHan ! nos'kpu Bt- 
AHKH îi maan. Haui E'kpun ui nourenu, Roa'kpun  Aluţan. 
Xakne Rarâkozune. Ruerkpnuk.  nekuan, 
DDHCEAORAN. NA 34 CEOA ASBp9H &oan. 

nensnSaaiu | ănn= 
1 pOAdA cea Npata. 

W'PHHH H AaniE. H MHAcRanie wm Hâp“k acetic uro 
Ba Aatiie dor nokounar PaaSa BOEROAj. 
HM4A 34 norapzaenie, 

Ha | 

H 47 Hap'karie ure 
WT CAMAre FeHABAH £AH0 cedo | Hauatk  Bamzuka na Ppatv $ Raocm Gopouekou. $ RATp8 cei un $ noak n ca pzcem HPHXOA. 'Tom8 ceac. 'Paa npoaaa cASSk | naum. Tanpha Togran IapKzAaB Gopouckon paau: AGA CTA Taaton GHTHL. 4 EAHn KoN ACRpS. uno cara renatatu | Lakgna Topran IIZDKAA4E R&CTAAcA. H BaNAaTHA CEE HCNAZH9. "Tur nun'kau EAWIHCAuHuX. î, Taitp  EHTH). H EAHH ON | Bz p8u8 hu nncătare. -Boa'Bpun rceamu Alu. Xanaaris Harakozuno. BHCT. "Toro paai n Mu: rako Sen a'E= X9A MEA HHMH | AoBpoRoaneIo TORMEX H 34  HCIIBANOR NAaT$, "Takok Ape AAACĂCM. n 1oTRpZAHYWAM Ha Tone ce4o, BHuinucanâro Hamza | na  Ppasr Aâ ECT EMS u wm nac Mpâkda wTHHo n RukSnaenig H Spui un NOTEpZKAcNiE ca Ra 

HX Aatm | a NOTEPAXAaEM  BiunHca= | u Laepua Topran na ere Npâtâd WTHHA n Adânle wm ce4o Roriowknu umo eu8, AdA non Jlzu- T'k wm Rokzpetp. cun Herpua aus Toma PAAi Atua er 
H POAHTeAu ere Ezck uacm sro tankock | H3BEpET WTKZ HHtux EpATiAx wr sanne ume SRasogaa 
Iar un wm HHUIHY MHOPH 49 
NOTEpzM Aa cas renAemu, 

WP camarv rien 
AH ACEpH | u Tux aaeau 
Taagua Topran nzptaaaa ua
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sro pata wrunH$S ww ceao Rorrox'kuu. uacr | Ewpren n ap8- 

nun cu. Kzperuna- wm ceso Rortoanu. uro cer sm$ aa- 

aie wr Toaarp n wm Huy BpaTroge ro | cine  Hwgren 

“wwemam. upo Hm Bnao nekSnarie wm naruink Hznornu 

MOCPEARHK 407 Batiuce To SKABOBAA | WT MHOTH AAN 

ASBBH H 007 câqt. Toaatp H WT7 HHIUHYX EpATOBE ErO NuHca= 

IO H cREAHTeacTESrauiH. . Bako Win | 3a AOEpoROA HK 

Ada. sa8 aa gnuwnucana uacr 3a wrun5 wr Rorroxanu 

ca8sk renagaun Lopran nzpkzaaă pai Ale HX |hH poAH- 

TEA HA. "TOPO PAAH KaKO Ad EC EMS H WT PCNARMH. 

Npaga wriha Hu Adanie n Spuk. H NOTBpaMAciile | ca B2- 

chat ACkoaoa. | n TĂXK Adei Hi NOTEPZKAGEM BHUINHCA- 

naro cass'k renaemu. Laapna Lepran nzpkzaa H Hă HH- 

IHk | uacru 34 wruHS wr ceao Sikn'repu uTo ser em$ 

euaSnaenie wr Lanropau cun Lagpna BnSt Murzu | sauko 

ca u3neper uacr Tagpuaog, wreu, Lanropauu. H ApSraa uac'r 

sa WrHHS uk W7 moro cea0. uacr Takpnacg EXe | B'kule 

npopană. nkenam kaaSrepum. n nau nekSrina en Tanropaui 

CE CROHMU P23AUIH. HOCAH caMzpTH- Wa £ro | Laepua. WT 

3anuce uTo SKABoRaA Np'RA- Râu. WP MHOTA AAN ACEpH. 

H Eonhu npaanin. n 607 cam Lanropaui | W7 ShkiTepu. 

MNHCAIOIIH H CEEAHTEACTESTALIN KAKO WH 34 CBOE A0BPU BOA 

HŞOAdA "uk Euin | caHuă acra a wrnnS ww eo BHi- 

kureipu cass renagau Lagpna Loprai NZpRBAaE păa. 

me Ascrkr Taatpi BHTHX | hi TAK Adei H NOTEPAKAdEA, 

“cass romptamn Laspha Lopran mapkza4B. H Ha ApSrHX 

UacTu 34 WTHNS COT TWroXtE ce4o %HKUTELpIA WW7 Hcrincok 

| 34 HOTPRpAKAEniE uTo SKA30RAĂ GOT NOKOHHAT Paasa Bo- 

EROAÎ EAHA uacT 84 WTPHHS UTO Ad4 BpcSa. n mru ere 

Hacracia Azuia | EOpamko. noaogna. GOT uacT OTE, ti 

HOpauo wm csao WHkHTEMH EA 34 AIE HA H pOAHTEAH HX 

n ApSraa uacr 3a wrnu$ ro wi cene | KSnHA. WT Înre-



y 
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Mia H wm cecrpa ei Nacracia Aocukn. FO pauuko azc'k uacr 
HX, cănkock u3Reper wm 'morome ceao BikHTEapH | paan ne 
“Acer Tasepu EHTHX, Hu 'THX KSNHA cec COT Ypeva cHh 
Toazn euSk Ppzunakcka. Bac uacm Ureu, ere Voazn | 
To H3BEpST ww "Toro cea pai Tph Atckr aa. Bu'Tuy 
că M'kcro 8a cTaR u 3a manti H mu KSnHA cek wm 
Tanropau cun apua Bn$k opuun | wr uerapara uacr, 
4 IOACEHHA CEAO NCACBHNA WT TOTO  ceAo bnkuTeajin 34 
ueT AtckT - 'maarp EHTAX. H "THE Adeai H NOTRPZKAGEH 
Ehiwnhcan | caSs*k renagan Taepna opran WAPKAAAE H H4 
ABSr uacr 3a wrun$ wr BHKW'Peiu cană uacr sa wrun$ 
WT NoACEHHA WT Bzcero | ceAo UltcTaa ac. uro ccm 65 
Aanie GOT ASnsa Azoaz8 MHT. H cecrga ro Granka ciige 
Puaun sarax. wm Kapnnuanu | BuSun Aparun. np'kwnSuu 
COunkzu. MSuar Ene Bta AEOPHHK, Wwr Sarnce umro Sha: 
B0E44. Wr mMHoru APAH AOBDH GOT Toro BAOCT H WP cam 
Asnsa Azpaas nur. n wm cecwpă ro Granika. near 
H CBEAHTEAcTBSratție | Kako wi "Asan cass renataaui Ia- 
BpHA Topran nzprzaat 'roa BHUiNHcâtia uacr 34 wruu$S wr 
Snkurein. paqu Ae HX LH peanTean um. n Euao HA 
pasa wrhHa n Akannua. HekSnaenie, n TAROMAEpE  11o40- EHHa WTr 'Taa | gumnncaa acm ww noasauua CEAS uuec'Taa MâCT [IpOAaAt  ghuinHeantare Iakpuaau  Toprau DAPKBAaE Gepouenon | PAAh Tpu acckr weum cz tarnaru. com sanue UT SkâsoBgaa pia, Had com cama Avva Azpaz5 n wr cecrpa sro Granka |n wr HHUIHX MHOTHT Ar04H Acu aa CEEAHTEACTEO, 'Poro pa4H "Tom ceA9 Raaizanka u ApSruxk ez- 
CHĂ MacTu a wrun8 i EHUNIMCANHL Wr ces Rorroanu n 

| 
WT GOuknTetn aa ter cor FEABMu cass*k namen Taapua T > 

Togran NEPKZAAR patut | wruin n Aanin n &uKSnaenie Hu Spuk n NoTBpawAeniie ca Back ACXOASA  HenopSuui enHo |



— 105 — 

WHkoane Ha E'kku g'kunuy. n ni aa ct ne SmiuaeT apa 

CHA AHCTOAM HâluHM, 

| nuc S tac BATo F3pas re. ui 

Tenana cam Beata 

AvauTrpanuko Iledan gea awrr vu 

+ Hlananp 

Iw Miron Barnovschi Moghilă Voevod din mila 
lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei, adica a venit 
înaintea noastră şi inaintea tuturor alor noştri 
moldovenești boiari a mari şi a mici, al nostru 

credincios şi cinstit boiarin Mihailachie Catacozino 
de nimeni silit pici împresurat, ci de-a sa bună 
voe şi a vândut a sa dreaptă orină şi danie şi mi- 
luire din direse ce a avut de danie de la răposa- 
iul Radul Voevod şi din direse ce a avut de în- 
“tăritură de la acelaş domn, un sat anume Camănca 
pe Râut în tinutul Sorocei, în vatră de sat şi în 
câmp ru tot venitul acelui sat; aceia a vândul 
-slugii noastre lui Gavril Gorgan parealab Sorocei 
pentru 200 taleri batuţi și un cal bun; deci sluga 
domniei meale Gavril Gorgan parcalab s'a sculat 
şi a platit toţi deplin acei bani mai sus scriși 200 
taleri şi un cal în mânule mai sus scrisnlui -boia- 
rin al domniei mele Mihailachie Cataeozino vist. 
Drept aceia şi noi cum am văzut între ei de bună 
voe tocmală şi deplina plată, aşijderea am dat şi 
am întărit pe acel sat de mai: sus scris Camanea 
pe Răut să-i fie lui şi de la noi dreaptă ocină şi 
cumpărătură şi uric și întăritură cu toale venitu- 
rile. Şi iarăși dam şi întarim mai sus scrisei slu- 
gii domniei meale lui Gavril Gorgan pe a lui 
dreaptă ocină şi danie din satul Cotiujeani ce l-a 
dat-o lui popa Pantea din Cohareşti fiul. Petrică 
nepot 'Tomei pentru sufletul lui şi a părintelui său 
toată partea lui câtă i se va aleage despre alte
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părti dia zapis ce a arătat de la acelaşi popa Dan: 
tea şi de la alţi mulți oameni buni; şi iarăși dăm 
și întărim slugii domniei mele Gavril Gorgan par: 
calab a lui direapta ociuă din satul Coliugeni, partea 
lorgai şi soţiei sale Carstina din satul Cotiugeni, ce este lui danie de la 'Poader Şi de la alalti fraţi ai sai fii lorgai de acolea, ce le-a fost scumpărare de la cneaghinea lui Căpotici postelnic din zapise cea arătat de la mulți oameni buni şi de la insuşi Toader și de la alalţi frați ai lui, scriind şi martu- risind cum ei de buna voia lor au dat lui aceu de mai sus scrisă bucata de ozina din  Cotiugeni slu- gii domniei mele lui Gorgan parealab pentru sufle- tul lor. Drept aceia ca sai fie lui şi de la domnia mea dreapta ocina Şi danie şi uric ŞI întaritura cu tot venilul. Şi iarâşi dam ȘI întarim mai sus scri- sei slugii domniei noastre lui Gavril Gorgau păr- calab, şi pe alte părți de ocini din satul Unchiteştii, ce-l este lui cumpărătura de la Gligoraş fiul lui Ga- vri! nepot Micaăi, câta i se va alege partea lui Gavrilă, iatal lui Gligoraş şi alta parte de ocina tij din acelaşi sat, partea lui Gavrila, care a fost vindut'o la nişte călugări, și iarăşi a Scumpărat'o pre ea Gligoraș cu ai Sâ! răzeaşi dupa moartea păriutelui sau Gavril din Zăpise ce a aratat inaintea noastră de la mulţi oameni buni şi militari maj înainte şi marturisind cum el de a sa buna voea vândut cele de mai sus scrise parti de ocină din satul Unchitești slugii domniei meale Gavril Go 

părți de ocina din ace- 
ispisoc de întaritura ce a arătat de la rapousat Radul Voevod o parte de o- cină ce a dat Ursul şi îmâsa Nastasiia fata lui lu- Taşco Jumătate din partea tatalui ei luraşeo din satul Unchiteşti pentru duhul lor Şi a părinților lor și altă parte de ocina ce. el singur a cumparat de la Antemiia ȘI de la sora ei Nastasiia fata lui Iu- 

laşi sai Unchiteşti din
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raşeo, toată partea lor câtă se 'va alege din acelaşi: 

sat Unchiteşti pentru 50 taleri bătut; şi iarăşi a 

cumpărat de la Ursul fiul lui Golai nepot Fraţi- 

leascai toata partea tatalui lui Golăi ce i se va: 

alege din acelaşi sat pentru 30 taleri bătuli cu loc 

de helesteu şi de moară; şi iaraşi au cumpărat el 

de la Gligoraş fiul lui Gavril, nepot lui Ciorcin din 

a patra parte din jumătate sat jumatale din acelaşi 

sat: Unchiteşti drept 50 taleri batuţi; şi iarăşi dăm 

şi întărim mai sus scrisei slugii domniei mele Ga-- 

vril Gorgan părcalab şi pe alte părţi de ocină 

Qin Unchiteşti o parre de ocina din jumatate din- 

tot satul, a şasa parle ce-i iasle lui danie de la. 

Lupul Darlau pitar şi sora lui Stanca, fii lui Filip- 

vâtav din Carniceni, nepoți Dragnei, slrănepoți O- 

nicai Muşat biv vel vornic din zapise ce a arătat 

de la multi oameni buni din acel ţinut şi de la. 

însuşi Lupul Darlau pitar şi de la sora lui Stanca 

scriind şi mărturisind cum ei au dat slugii urele 

Gavril Gorgan pârcălab acea de inai sus scrisă 

parte de ocină din Unchilești pentru duhul lor ŞI: 

a parinţilor lor şi a fost lor driaptă otină şi moşie 

și scumpaăratură, şi iarăși jumatate din cea de mai 

sus scrisă parle din jumatate sat a şesa parte a 

vîndut mai sus scrisului Gavrilaş Gorgan părcalab: 

Sorocei pentru 30 oi cu miei din zapis ce a arătat 

“înaintea noastră de la însuşi lupul Darlau și de 

la sora lui Stanca, şi de la mulţi oameni buni de 

mărturie. Pentru aceia acel sat Camaănea şi alalte: 

toate părti de ocina mai sus scrise din satul Co-- 

liugeni şi din Ooebiteşti, sa fie de la domnia mea 

slugii noastre lui Gavril Gorgan părcalab drepte 

ocini și danii şi cumparătură şi uric şi întărire cu 

toate veniturile neruşeit nici odanăoară în vecii ve- 

cilor, şi altul sa nu se amestece înaintea acestei: 

cărti a noastre. scris în laşi la anul 7136 Ghevar 18: 

Domuul singur a poroneit 

Dumitraşco Stefan vel logofat 1 Şaidir
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Hărtie coală. Acta Catargi. Surete ms. XXV, 422. Câte trele satele sint in imprejurimile Cobalii. Ca. -mănca vine pe Răut, la apus de Cobălia, la cotul cel mai de nord, pe unde trece trenul spre Bălţi ; azi se zice gura Camencăi. In 1817 avea 56 de locuitori, şi moșia era pro- prietatea lui Alexandru Hrisoverghi spatar cu“ 400 falci. Cotiugenii vin la sud de Cobăla și e foarte mare sat şi frumos. In 1817 Cotiugeni avea 167 locuilori ; era propri- etatea lvi 1. Sturza Spatar cu 3000 falci. Unchiteştii vive la nord de Cobâla şi avea în 1817 numai 43 locuitori, şi aparținea post. Iancu Frunzeti cu 240 falci, 

XLIIL. Sumar. 7436 April 25 (1628) Iaşi. Zapis de vînzare prin „ care lachim Bandur vinde lui Gorgan biv părcălab cu 300 taleri ju- “ mnătate din satul Cobăliia, partea din jos. 

Adecă eu Iachim Bandur. scriu ȘI maărturisascu cu cestu zapis al mieu cum am vândut gumatate de sat. de Cobalie de nime nevoit nici asuprit. lui Gorgan ce au fostu pârcălab. dreptu trei sute de taleri. bani buni. am vândut acea part de ocină „Bumâtale de sat din Cobâlia. partea din &os. și asta tocmala am facut denaintea lui Badașco părealabul. şi denaintea Nekitei diiacul din Spinoasa Şi dena- intea lui lonaşco Bandur. şi denaintea lui Vasilie Corpat şi denaintea lui Toader Beldiman şi dena- intea lui Vasilie Banu. şi denaiute lui Vasiian Kihae din Verbuşcani şi denaintea lui Gavrilaş Ca. potici şi denaintea lui Dumitraşeco Fulger diiac şi  denaintea a mulţi oameni buui şi bătrâni şi tineri. deci noi Văzându de buna voe lor. tocmal si deplin „plat pre mai mare credința. neam pus şi pecetile ca s aibă uş face ŞI ispisoe domnescu. pre acestu Zăpis al nostru. şi acestu zapis sau facut în trăg în laşi. în casa lui Ştefan mesereiul, și eu Vrân- “Dan diiac am ȘCris. Aa c shaem, IE 
Mic $ mac Bar +apas an, KE az Toader Beldiman iscal, 

* 

„az Badaşco parea-
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lab iscal, az Nekita iseal, az Dumitrașco Fulger” 
iscal, az Gavrilaşco Caăpotici iscal. 

Originalul hărtie coală. Acta Catargiu. Surele: ms: 
XXV, 550. 8 peceţi în fum; una un cal, 7 cu figuri ge- 
ometrice. 

XLIV. Sumar. 7737 Mai 13 (1629) Iaşi. Scrisoarea lui lachim. 
Bandur de aşezarea cu Gavril Gorgan biv parcalab pentru Cobăliia 
jumătate de sat, dindu-şi vadea în ziua de 29 Iunie să-i dea ori moșia 
ori banii îndărăpt 200 taleri. 

+ Adeca eu lachim Bandur scriu şi mărturi- 

săscu cu cestu zapis al meu, cum ami fostu van-. 

dut jumatate sat de Roszaira, lui Gavril Gorgan ce 

au fost părcalab ! drept doaw sute de taleri bani: 
buni, iar după aceia, am avut gâlav cu acești | 

cumnați ai mei, pentru ca Sumătate de sat, deci: 
acmu miam luat zi pân | la Sti. Petru, ori sai fac: 

isprav, săş ție ata giumatate de sat ce iam vân- 

dut | ori săi dau banii doaw sule de taleri şi toc- 

mala neau fosil denaintea Tomei sulgeariul şi a lui. 

Arsenie vornicul şi a Jorai vornicul şi a lui luraşco 

Başola vornicul şi a lui Costantin Drăgușescul, şi 

denaiutea a mulţi oameni buni și eu Ştefan diiacul, 

am scris acest zapis să să știe. 

u las vit 7137 Mai 13 

az luraşeo Başotu vornic, az lliiaş Jorea dvor- 

nic iseal (|. p.), az Arsenie logofat prelojihomsea vă 

sii tocmej, (prilejitu-ne-am la aceasta locmala) az. 

Drăguşescul iscal dvornic. 

Hârtie coală. Acta Catargi. Surele ms. XXV, 505, 

5
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-ALYV. Sumar. 7438 Noe. 26 (1629) Iași. Cartea veliţilor bo- “eri prin care arată cum Iachim. Bandur diiae din Boteşti a vândut cu 300 taleri şi un vig de postav jumătate sat din Cobălia, partea din "jos jupănesei lui Dumitraşco Stefan logofătul cel mare, fiindu-i rudă mai aproape. Se face istoricul împresurării satului de la Toader Mo- “vilă şi mănăstirea sa, . - . 

Ge Sao mn Lupul vel dvornie vişneai zemli. i 
Gheorghie vel sulgiar. i Gheorghie Başota biv vis- 
tearnic. i | Gheorghie Roşea biv vistearnie i Ghe. 
orghie Jora biv pârcalab Hotinski. i Arsevie. i lon 
dvornici glotnii. | u HHAX_ Roa'kpii ww ABop remanv er 
MacT. scriem şi maărturisim cu cest zapis al nostru cum. au vivit înainlea noastea Iakim Bandur diiac ot Boteşti ot volost Neamţu de a lui buna voe de Dimene nevoiţi. nici asupriti şi Sau tocmit cu dum- nealui Siupânul Dumitrașco Stefan logofătul cel mare. cu giumătate de sat de Cobalia | de la Nistru in fânulul Sorocei. ce au fost întaiu acel sat Co- -baliia împresurat de Toader Movila | şi lau fost dai măvastirii sale de la Sutava iarăş apoi sau sculat Jonaşeo Peaicul; împreună cu nepoatele | sale cu Tofana fameaia lui Iakim Bandur. şi au pârât pre călugări pentru acel sat căci leau fost de mosie. si au fost împresurat făra ispravă. deci lau dobân- dit însă cu „mare chelluial. ce au cheltuit însuşi lonaşco Peaicul | cu călugarii banii sai. şi au lual acel Sat pe mânu sa. iar „apoi sau sculat lakim Bandur ȘI au îmbiiat pre | cumnatul său  Mateiaş Carlig să intoarca Peaicului pre giumaătate de sat. căci le să venia așea. iar Carlig nau avut cu ce ioaree ca au fost sarac, ce au dat lakim Bandur 

de galbeni bani buni eaicului | opluzăci şi trei UI. apoi sau tocmit și cu eum- na usău Matiie; Carlig şi iau dat şi lui doi cai 

uri întru U(u)guraşi. înpreuna cu fameaia sa Tofana şi în halișteae. deci ce sau venit parțile lui Iachiwm Bandur înca leau : lasat i lui Carlig. şi
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Mateiaş Cărlig iau: lasat de tot acea“ &umatate de 
sal de Cobaliia. apoi vazându Bandur | că: iaste un 
om sărac şi nu va putea linea ocine. el au scos 
vâvzâtoare ace giumâtate de sat. deci i altul nu 

sau aflat nime despre acea moşie să o plăteasca. 
“căci au fost saraci. ce sau aflat ruda mai aproape 

| giupăneasa dumisale a logofătului Dumitraşeo 
Slefan despre acea moșie şi sau tocmit +u Iakiwm 
Baudur de bună voe şi iau dat trei sute de taleri 
bătuţi baui gata. și un vig de postav denainlea ! 
noastră a tuturor. deci noi dăcă am văzul cum au 

„plătit dumnealui logofatul cel mare. acei bani | toţi 
“deplin întru mânule lui lakim Bandur şi acel pos- 
'tav. pre acea giumătate de sat di Cobaălia. noi! 
am facut dumisali cest zapis al nostru. săi hie de 
„mărturie săşi fucâ dumnealui și direase domneşti. şi 
pre mai mare credinţă pusuneam toti peceţile și 
cu mănule am scris să s ştie. şi eu Borăleanul u- 
xicar | am seris acest adevarat zapis. 

pis u las vit 7138 Noev. 96 

Lupul vel dvornic iseal (|. p.), az Gheorghie 
“vel sulgiar iscal (|. p.) 

Originalul hârtie, coală. Acta Catargiu. Surete ms. 
XXV, 55|... 

XLVI. Sumar. 7138 Noembre 26 (1629) Iaşi. Alexandru Vodă 
întăreşte lui Dumitraşco Ştefan vel logofăt cumpărătura ce a făcut 
în satul Cobăliia, jumătatea din jos, cu 300 taleri de la Iachim Ban- 
-dur diiac, întra cât jupăniasa sa Zînica, fata lui Mogălde vornic, era 
rudă mai de aproape. 

„Hw dacăanap8 BorgOAa. ch HokoHHaro PaASA Borgo. 

„ROXIE MACPIO PCNAȘA SEMAH MOAAaBckon. W% npiuaourk | 

apa, nau, n np'ka, Bzekan Boakpu remain Be4ukumu 

ui mâaimu. TĂum HahASp Aitak. no er ACEPOI BOA | Ht- 

EH HEMONSAALH AMUDPHCEAORAN, HU NOToKÂnAc cz Haluer
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B&piomv u noureinomv Boa'kpun. nan | ASmnrpawko IJIe-. 
dan Bea aoroder, n MIDOAAA cv NoacRHHa ctao wr KHoBg- 
sia Haă HicrpS 8 goaocm Gopomenomv, | uro B'kure nat 
Supnceaogan. Tor ctao RoBzaia wrkaz Toaatp  AMlognaa n 
EBU Ada Moacrup | cnosro ee careopna po Gsuae, n 
NO9ToM  BzcTraica Iwnauiko Il'kukSA Bakvun ca CEC TptHH- 
UHREM ro Todana | ena IAkna Hanavp |n ca Toaoria 
meta Marita  Kapaur AcukH  IOpauiko napraaag. Or 
Shrvpatu. H TETaaHi | no kaaSrepu. PA "TOT cEAo 34 uTo 
BHac Hu or ceao sa pkannS n E'bue Sripiiceaogan Ta 
AOBHRAA, ETO | 44 Că REAHKA KEATOBANIE UT KEATORAA CAM 
Iwamko Ilknkva ex Ka4Srepu. n BA3"BA cam mor ceao, 4 
norom | gacraaca TArum EanASp n kasaa KSmnar8 cacere 
Marita Epzaur. take dd EpATHAH NOAOBRHHA wm more 
ceAY | noumo Aocraacc Ha Tako, 4 MWzriram Ezpaur ue nataa 4TO A4TH Sa uro BHa cupor. a drum Haharp Aaa n3n | cRoer un Bpamrna Ilkuroeu wenmaeckr n 'Tperu vru nH3H ACGPHX. H noroanac'k n ca Marita Ezpanr. n A44H | EMS ABA KoHH AcBpur. un EAHH Bi 3a cvkuo. n a'kule HMaa HI Hkkoankut uacru 3a wruuuv Sâ KVIEKHO Ba CEA0 | VhrSpau. arm ca mena ere Toiana. n $ cranu. no Ade To ca npukoanac Ba uacr Idu Hanavg. exe w | CTABHA AĂzrirauioeu Ezpaur. n Bzpanr weragna. gack oa N9A ce4o wr Roazaia. a norou &na bau, IAkua Bauavg | ame ecr cupor. n ne MOXET AEPEATU WTPHHH HN Ha BAAHAN, "Tea noa cra  npopaue. HHOX HH HHKTO He We Bp'traac'k | man BAHXHIH Ba Akantn. CoT mor ceao aa ATo BHAH E&CHX cupoTu, makams wâp'kraac:k nn'kruuk ne ASmuTpauko | IȚepan aoroder.  nanm'k Buninka  aouka îMorzaqu ARopnuk. n NorokmHane ca Idu Hahavp n aaa. emS 'Tpu | era 'maarpn nusu A0EPHĂ. H EAHH BUT Sa cva. WHO PenAgam. euakamue. x AOEpO BOANOIO Tome n naz-
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Horo | naamv az pvk. Tun BanAvp. 4 renABMu epitk Aa- 

Ackoa si norepzanxoa ni$ Avmnrpauino aorărv. n knik- 

ruuu ere | Suiukzu Kato 4ă £cT Hi H AWP reNAgAIB 

npakois dun n EukYnaenie oa noa ceao wm BoBgathia, 

nene | pSuentomv nuoanie, HUH Aa c He Smninaer, 

MHC V tdc EAT F3pAN HO. KS, 

Gam renanz Rta'ka | 

Iw Aacăanap5 BoERoAd 

| + Bopaknva 

Ilw Alexandru Voevod, fiul răposatului Radul 

Voevod, din mila lui Dumnezeu Domn ţării Molda- 

viei ; adică au venit înaintea noastră şi înaintea 

tuluror boerilor domniei meale a mari şi a mici 

Jachim Bandur diiac de a lui bună voe de nimeni 

silit nici învăluit şi sa tocmit cu al noslru eredia- 

cios şi cinstit boierin pan Dumilraşco Slefan vel 

logofat și a vindul lui giumalate de sat din Cobă- 

liia pe Nistru, în ţinutul Sorocei, ce a fost mai 

înainte împresurat cel sat Cobaliia. despre Toader 

Movilă şi Pa fost dat mănastirii sale ce a facut la 

Suceava. Şi într'acestea sa sculat ionaşco Peaicul 

impreuna cu nepoatele sale de soră Totana femeia 

lai Iachim Bandur şi cu Todosiia femeaia lui Ma- 

teiaş Cărlig, teatele lui lonaşco pârcălab de Ungu- 

rași, si a pârit pe câlugari pentru cel sal, eâci că 

le fusese lor cel sat de moșie, şi le-a fost împre- 

surat. Astfel a dobândit pre el, dar cu mare chel- 

tuiala ce au cheltuit iusuşi lonaşco Peaicul cu ca- 

lugării şi a luat el singur cel sat. lar după aceia 

Sa sculat lachim Bandur şi a spus cumvatului său 

Mateiaş Carlig, cum să întoarea giumatate din a- 

cei sat, caci le-a fost râmas lor aşa ; iar Maleiaş 

Carlig ma avut ce să dea, câci era sărat, iar la- 

chim Bandur a dat banii sâi şi a întors Peaicului - 

Surete şilzvoade 1X (Acta Catargiu) 8
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85 ughi bani buni, şi sa tocmit şi cu Mateiaş 
Carlig şi a dat lui doi cai buni şi un vig de pos- 
tav; şi le-a fost luat lor și nescari părți 
de cumpaărătură în satul Unguraşi împreuna cu fe- 
meea lui Tofana şi s-au rămas; deci partea cei 
s'a venit în partea lui lachim Bandur încă a la. 
sat'o lui Mateiaşi Cărlig şi Carlig a lasat toala cea 
jumătate de sat din Cobaliia. lar după aceia vă: 
zind lachim Bandur ca este sariman şi nu poate 
stăpâni ocina, el a scos cea giumâtate 'de sat vâu- 
zăloare ; deci nime altul nu s'a aflat mai aproape 
de moşie din cel sat, căci că erau toți sarimani; 
numai s'a aflat eneashina dumisale Dumitraşeo 
Stefan logofat, anume Ziniiea fata Mogâldei vornic 
şi sa tocmit cu lachim Bandur şi a dat lui trei 

„sute taleri bani buni, şi un vig de postav. Deci 
domnie mea văzînd a lur de bună voe tocmala şi 
plata deplin în maănule iui lachim Bandur, iar dom- 
nie mea încă am dat și am întărit dumisale lui 
Dumitraşeo Stefan logofat şi cneaghinei sale Zini:cai 
ca să le fie lor şi de ia domnia mea dreaptă 
ocină şi cumpărătură cea jumatate de sat din Co- baliia, nerușeit nici odănăoară în veci, Şi altul sâ 
Wu se amestece. 

: scris în Iaşi la anul 7138 Noe. 9. 
Însuşi Domnul a poruncit 
Iw Alexandru Voevod 

T Borleanul 

„„. Originalul! hârtie, coală. 
XAV, 551. Pecete în ceară a 
Bai A pS BOEROAA cun P 

" MOAAAREKoH, 
Este şi un sur 

Acta Catargiu. Surete ms. 
plicată pe baărtie: +Iw slar- AĂSA EOAz. BOX macrii TENApzA BEAM 

1786 Mai 24 et. de Gheorghie Evloghie dascal din 

“ p 
e “ 

“ atatea sa din jos, de la luarea în tărie
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“a lui Teodor Movilă sub Rareş Vodă. In 1592 erau stăpâni 
cei trei feciori ai lui Patraşco pârcălab: luraşco aprud. 
Pavel şi Maăriica (pg. 59); după 28 ani se rădică proces 
“între câlugării de la mănăstirea lui Toader Movilă şi ur- 
'maşii celor 3 ficiori .ai lui Patraş:o: lonaşco Peaicul, An- 

.ghelina, Tudosea şi Tofana eu barbaţii lor, cari câstigă 
“procesul sub Gaşpar Voda. In urma acestui proces, după 
“8 ani lachim Bandur vinde jumătate de sat lui Gorgan ce 
:a fost parealab cu trei sute taleri. Vinzarea n'a fost ră-" 

masă bună şi în 1630 Noem. 26 boerii de divan atestă 

cum Iachiaa Bandur a vindut tot cu 300 taleri jumătatea 

-de jus din Cobălţa Ziniieai jupâneasa lui Î). Stefan vel lo- 
.gotăt, după ce cumnatul său Miteiaş Cârlig a arătat că e 
“sărac Şi nu poate cumpăra. | 

Din ispisocul lui Alexandru Vodă se vede că Ionaşco 
'Peaicul era ferate cu Mâriica, jopăueasa lui luraşco aprod, 

de oare ce copii lui lucaşco, 'Tofana soţia lui Iachim Ban- 

-dur, şi Todosia Ini Mateias Cârlig îi veniau nepoate de 

soră : crerpunnuuae.* In 162S murise, se vede, Anghelina 
femeia lui Radu, probabil o alta fat a lui Iuraşco şi a 

“femeii sale Măriica, întru câ! pu se mai vorbeşte de insa 
supt Alexandru Vodă. | i 

intru cât in 1620 Ionaşzo Pesicul cheltuize în proce- 
sui cu călugării de la mănăstirea lui Toader Movilă 83 de 
galbeni, nepoţii săi după s'ră, se scoală şi voiod a lua 
moşia pe sama.lor, intru cât era părințască a lui raşeo 

aprod, se înțeleg între ei s'o râscumpere; dar parale p'a- 

vea de cât lachim Bandur, care întoarce moşului sâu 10- 

naşco Peaicul cei 83 galbeni, iar lui Mataiaş Cariig îi dă 
2 cai buni şi un vig de postav şi aşa rămâne vi jumă- 

tate de sat din Cobaăle, iar lui Mateiaş Carlig, cumnatul 

său, îi lasă parţile din Unguraşi ale lui luraşee apred şi 

un heleșteu. Se vede insă câ toate aceste răscumpărări se 

facuse cu banii lui Dumitrașco Stefan vel log. a carui fe- 

mee Zipiicai fata lui Mogâldea vornicul era rudă cu lachim 

Bandur şi în acoiaşi zi vinde Cobâlele, partea din jos lui 

Dumitrașco Stefan cu 300 taleri. 

XLVIL. Sumar. Fără veleat (7138) Iaşi. Divanul marilor boeri 

mărturisăse cum Dumitrașco vel logofăt a cumpărat ea 309 taleri ju- 
anătate din Cobălia de ta 'Todosiia Peicului şi de la neamurile ei. 

F'kuria gea ABopuuik. Aoamku Seman. 4 AVVA XAT- 

Ma. H IApkzdat (Gvuanctiu, n Letprie gta mralap, Hi T:-
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wpriie Hopa Bug nzpkzaaă rpaa, korunenen. n Tawprie Ba- 

W9P BHE gucTikpiuk. n Avaurpv hvyvur ae ancr'bpune. 
Toma Bu nocreatuk. n AĂvan'rpauiko Illoasan EHB cTro- 

Hu, H Hekvaakin Bea croannk. n I[ledan mperun aorodber. 

n Apeenie Agophuk raorhiu n Lopran ABOGUNK r4oTHiH. 

scriem și mărturisim cu cestu zapis cum au venit 
înaintea noastră Todosiia giupâviasa. râpaosatului 
sulgiarului Peicului şi cumoatusau Vasilcea. cu fe- 
meea sa Nastasiia. sora Todosii. Supanesei Peicu- 
lui şi sorusa Aughelina. şi sorusa Efrosina. şi fra: 
tesau Paval de a sa bună voe. de nime nevoiti nici 
asupriti. şi au vândut a lor direapta ocina şi mo- 
şie. giumaătate de sat de Cobaliia (Henzaira) ce iaste 
în ţinutul Sorocii. dumsale lui Dumitrașco Stefan 
logofătul cel mare şi giupănesai dumsale Ziniica. 
dereptu trei sute de taleri batuţi. deci dumnealui. 
Dumitraşco Stefan logofatul cel mare ŞI cu giupă- 
veasa dumsale Ziniica. sau scutat şi au plalit aceşti 
bani deplin întru mânule Todosiei giupaneasa Poi- 
cului. şi a cumnatusău Vasilcea. şi a surorilor ce mai 
sus scriu. denaintea noastră şi de acum vaiut'k ca 
să aibă. aş face şi diresa domneşti. de pe acestu 
zapis şi: prea mai mare credinţă am iscălit. şi neam 
pus și -peceţile. aa c'k arpver. 

A Y tac apr ri 
tanrk Bea ARopHnk uekaa (l.p.) 

Hartie coală. Acta Catargi. Surete ms. XXV, 502. N Data. Luînd în vedere lista boerilor veliţi amin- tiți în această carte de marturie Şi mai ales ispisocul adus mai jos de la Alexandru Vodă lliaş din 7138 Mart 20, kelese că acest document e tot din 1138 Mart 13, cw 7 zile anterior ispisocului domnesc.
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XLVIIL. Sumar. 7728 Mart 20 (1630) Iași. Alexandru Radu 

Voăă întăreşte lui Dumitraşeo Stefan vel logofăt şi jupănesei sale 

Zinica cumpărătura ce au făcut cu 500 taleri în jumătate sat Cobâla, 

de lu Todosiica Peicul sulger, şi de la îraţi şi surorile ei. 

+ Hw Satan Ap$ 758944. cHZ NOKOHHAT, Pana Bo 

BOAM. EOÂIO MACTIIO FEIIAPA B£M4H MOAAAECKON. WE NpiH- 

acw'k | npka renagamu. n îlpa, Hameatu BOA'kpn M04Aat- 

cxin. Braunan n maaumn, Togocita khertanui ! Il'bukSa uk 

cvayikp. n uwvpun ev. Hat Eacnaut. ca una cr Hacracita 

cecrpa Toaociră KNETHHE | Il'kurva ana cvakp. n cecrpu en 

Surtauha un Ppacuna H par en Îagea WTP sr ASEBOH B040 

MEA | HEIIOHOKAEH AHENPHCEAORANA. H NpOAAAA, CBOHĂ IpAA 

went n aanuv  noaognna | ceqo. BoBzaita uro 67 Y 

acer (Gopouckou, că EACEA AoXOA0AI. UT, ck u3Beper. a 

wrinv npopaa. | naueav Brkphomv H nouurknoamv Boakpnii 

nau Avamurpamko ÎȚledan Beankin aorezer iH aurul ero 

Buia. 34 'PpH co Tâttp BHTH. AH BacTaack  HauieatY i 

grkpnomv n NOWT'kHOAMV HKE HUNI EA. MăNi Av murpauko 

Ilegan eranrin aordr n kiertan'k ere Buia, i IAATHA 

| 34 HCNAZHO HK BHUUNHUUICAI. 'TpH CPE 'TAAEPH GHTH, HIHSH 

romogu, ea pvi Togocira | kneriin'k Îkuva Bug cvakp 

n iuvpuu er. Bacau. H cecmpi EA. Hacracira n Sureanna 

n Gpacnna. n par en IlageA. TAkOXALpIN TCIABMH Ele 

EHABXoM A05pon H MEKHOH. TORAAAC | H MCMAHON SADAA- . 

“pe Ape AAAOXOA. H NOTEPZAHXOAL Hatiemv  B'BpHOAiwv. H 

sur AHHonv | Boa'kpuu. n% Bunule nân Av anTpauuko 

iledsan eeanniu acord. n anerunk er. Bunitikă | Ad BA4£T 

HAL. MOT HAC HIpARA WPHHY Îi BUKVIAEIE CA gacka Avrko- 

A0a. uro ck H3BEpeT | Hi HI pa c€ HE (OAMIUAET npka, cnai 

AHCTOM FEAR, . | 

nuc $ rac BAT FÂN MApT E 

Cam reuata Bea'ka 

Iw SAcăanAp8 BOEROAA - + Tdluzu kzanu
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lo Alexandru Voevoa fiul răpousalului Radul 
Voevod, din mila lui Dumnezeu Domn larii Molda- 
viei ; adică au venit înaintea domniei mele și îna- 
intea a lor noştri boiari moldoveneşti a mari şi a 
mici Todosiica cneaghina Peaicului biv sluger şi 
cumnatul ei anume Vasilcea cu femeia lui Nasta- 
siia sora Todosiei cneaghina Peaicului biv sulger 
și surorile ei Anghelina şi Frăsina şi fratele ei Pa- 
val. de a ei bună voe de nimeni sililă nici asu- 
prită şi a vândut a lor direapla ocina Şi moşie ju- 
mătate sat Cobaliia, ce iaste în tinulul Sorocei, cu 
toate veniturile ce se vor alege; acea ocină au 
vândut la al nostru credincios şi cinstit boiarin 
pan Dumitrașco Ştefari vel logotat şi cneaghinei: 
sale Ziniica drept 300 taleri bătuţi; şi s'a sculat al 
nostru credincios şi cinstit, ce scriem mai sus pan 
Dumitraşeo Stefan marele logofat şi eneaghina lui 
Ziniica și au platit deplin ce scriem mai sus 300 ialeti bătuţi, bani gata, în manule Tudosiicai cene- ghina Peaicului biv sulger şi cumnatului ei Vasil- cea și surorilor ei Nastasiia şi Anghelina şi Fra- sina şi fratelui ei Paval, Aşijderea Domniia mea cum am văzul de buna voe şi între ei tocmală şi. deplina plata, înca am dai și am întărit la al nos- tru credincios şi cinstit boiariu ce scriem mai sus „pan Dumitraşco Stefan marele logofat şi cneaghi- nei sale Ziniica, să le fie lor de ja noi direaplă ocină ȘI cumpărălură cu toate veniturile ce se vor alege; şi altul să nu se amestece înaintea acestei cărti a. domniei mele, 

” 
Scris în laşi la anu] 1138 luna Mart 20; Insuşi Domnul a poroncit 

iw Alexandru Voevod 

tlanăş Belici 
Hărtie coală. Acta Catargiu. Surete ms. XXV, 502. ecelea în ceară aplicata pe hartie romboidala: + Iw
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SacăanapS RoeRSAa ch PaASa BOAZ. PeUIABA BEMAN MOAAAECROH. 

Capul de bou. 
Este şi un suret făcut de Gh. Evloghia dascal. în. 

1786 Mai 21. 

XLIX. Sumar. Fără veleat (139) Ghenar 20 Iași. 7apis de: 
vînzare prin care ficiorii lui Dumitrașco Ştefan vel logofăt: Gheorghe,. 
Gligore şi Vasile vînd lui Gavril Gorgan, jumătate de sat din Cobăla. 
partea zisă a lui lachim Bandur. ” 

Adecă noi Gheorghie Ştefan şi fraţii mei Gli-. 
gori. şi Vasilie ficorii a rapousatului Dumitraşco- 
Ştefan. tau fostu logofat mare înşine pre noi maăr- 
iurisim cu cestu zapis al nostru. cumau fostu cum-- 
părat răpăusatul părintele nostru. gumâtaate de sat 
de Cobaliia (hogzaira) parlea din Sos de la lachim 
Bandur pentru trei sute de taleri. caare &umataale 
de sat au tostuw cumpărat şi Gorgan vornicul ia- 
rași de la lachim Bandur pentru trei sute de ta- 
leri bani buni. și optuzeii de oi şi patru boi. şi 
trei vaci iară pentru câce sau tras de moșie acea 
parle de sat despre răpăusata maica noastră. fostau 
luat răpăusatul păriatele nosiru acea gumătaate de 
sai. de la Gorgan vornicul. dece dentru acele ceau 
fostu dat Gorgan lui Bandur întorsuiau răpousatul 
parintele nostru doaiî sute și șasezici de taleri proşti 
iară cu ceialalte câte scriem şi mai sus. iau fostu. 
rămas. şi nu iau dat. când au fostu după svârșenia 
răpousatului părintelui nostru. Gorgan vornicul au 

eşit la divan și neau cerut acele bucate câte nu i 
sau fostu' dat. dece noi văzăndu că vine să plătim cele 
bucate de bună voe a noastră um mai luat şesezeci 
de galbeni buni de la Gorgan vornicul. şi iam dat 
acea Sumălaate de sat de Hoszaina. ce să cheamă 
partea lui lakim Bandur. dereptu aceaia ca sâi fie 
lui direaptă ocină şi moşie şi altu nime să nu să 
amestice preste ataastă scrisoare a noăstră și pen- - 
tru credința am iscalit cu mâna me. şi miam pus
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şi pecetea. şi alti boiari carii să vor scrie mai jos. 
săi fie de marturie. pa ch sas. i | 

u las Ghenar 20 dai 
Gheorghe Stefan iscal (.p.), az Iliiaş Jorea 

biv dvornic iscal, az Ghica vel şalrar iscal (|. p.), 
Nexoheaos dep daza papat za uvadey (|. p.), az Va- 
'silie... diiac cemie nphavunkoatcil aa cen 'TokMaa. 

„sa eu Ştefan Hriucovici, incă mam tamplat întratia tocmal cântu (sic) sau dal aceşti bani cât 
mai sus serie. 

az Stefan Hrincoviei 7439 (1631) 
Eu Vasian înca mam tâmplat iu tocimala du- misale lui Gorgan az Vasian 

Hârtie, coală; ucta Catargiu. (Surete me. XXV. 506). Data ne o arata St. Hriacovici în iscabtuci su, când pube amândouă veleaturile. 

L. Sumar. Jără veleat (2139) Ghenar 27. Iaşi. Zapis de vin- zare prin care ficiorii lui Dumitrașco Stefan vel iogzofăt vînd lui Gor- San vornie, jumătate-de sat din Cobăla, partea lui lachim Bandnr, cu 00 galbeni, încheind răfuiala datoriei rămase de ia tatăl lor, 

Gheorghie Stefan i Gligoraşco Musuăldea i Vasilie Dumitraşco. ficiorii răpăosatului Du itraşeo Ştefan cau fostu logofat mare. scriem şi maărturisiin e Zapis al nostru cumu au fostu cumparat răpăosatul părintele nostru Sumătate de sat de ionzaia de la lachim Bandur care Sumaătate sat. au fost înainte cumpărate de Gorgan vorvicul de la lakim Banvdur. dereptu trei sute de taleri bani bani. şi oplu zăci de oi și palru boi, și trei vaci. drept aceia. aflatu- Sau maicei noastră moşie acel sal. deci răpăosat părintele nostru nu an vrut sa lasa pe Gorgan vor- nicul sa între întra acest saţ, ce sau sculat şi au întorsu lui Gorgan doa sute ŞI şes(zaci) de taleri proşti. care cu alţi bani și dobitocul ce mai sus seriem lau fostu ramas. deci dupa moartea pări(ați)lor
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noştri. sau sculat Gorgan vornicul şi au eșit la 

divan. şi au zis că nu i sau plătit deplin. deci noi 

văzând că nu i sau dat deplin. iară noi neam toc- 

mit cu Gorgan vornicul şi neau dat zeszări de 

_-lbeni. şi iam dat acea Sumaătate de sat de Hesz- 

Aita. ca sai hie direpta ocină şi moșie. şi înlra 

dastă tocmală au fostu Pătraşco Başotă logft. şi 

Savin spatarul şi Patraşco tolpan biv jieniciar, şi 

Ghiorghi Başot biv visternic și Juraşco Başota biv 

dvornic şi Dumitraşco Şoldan biv stolnic și Dumi- 

tru Buhuş biv visterie. și Gligorie_Ureachi biv lo- 

gofăt şi Stefan biv log. și Mirăuţ Hranifi biv 

dvornic și alţi boiari ce vor iscăli mai jos să să 

crează. şi noi pre mare credinţă am iscălit şi neam 

pus pecețile să să ştie. Gorovei diiacul pisal Aa c 

suanie _u las Ghenar 21. - 

Gheorghie Stefan iscal (|. p.), Bnonite Acpu- 

pasta (|. p.), Patraşco Başotă log. biv iseal (|. p.), 

az Mogâldea iscal, az luraşco Bașo:ă vornic iscal 

(|. p.), az Dumitru Buhuş biv visternic iscal (|. p.), 

Gligorie Ureache iscal, az Patraşco togolea biv jic- 

nicer (l.-p.), az Başotă vist., az Vasile Qiiae etpe GHă 

ga cia 'rokataav (|. p.), Cehan (|. p.), Stroicz Aorodsera 

(. p.). 

Hârtie coala. Acta Catargi. Surete ms. XXV, 507. 

LI. Sumar. 7132 Ghenar 26 (1621) Iași. Moisie Moghilă Vodă 

întăreste lui (Gavril Gorgan dvornie stăpănirea pe jumătatea din jos 

a Cobălei, cumpărat cu 60 galbeni de la ficiorii lui Dumitraşeo Stefan 

biv v. logofăt. 

+ Vw AMoven Mornaa EorBoaa. BX AMacTII0 FeIApA 

204 MOAAABCKEU. (W3% IpIHACULE Ip'kA, HAM n npkA, Ba- 

cumu namumbi | Moagaickiăin, BEAHRUX N AMAAN, CHBE No- 

konnare ASmnmpamko IVledan hig Bea aoroder. naut 

Tewprie Iledan n Lanregie | Morzaak. n Eacnaie ASatn-
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paie H 34 HK AOBPO BOAIO MEKHA RENOVARI aHenpu- 

ceaogan. n norokanauek | că cavra renatăt. Vaepraatu 
Topran. BhiB AROOHHK. Gai [OAORHHO cp40. HeBzaia HHxtiia 

No4eRHHa KOTOpA | noaoguna 3a ceao. KSmua wuz Hat, AS- 

MHTpaulko Bnig Bta A0rdr., wTr Iduna hanavp. paant 'Tpii 

CTA | Tăatpu cpeRHuk, Hi Wee AECRT WVBH. HI UETHBH Boau. 

H 'rpu Kpagu. 4 3ankx. ek sa a'kann$, wTkz arPpe Ha 

| kr&rank aoreerike. ana ezaka. wuz na ĂSmurpauko 
BhiE AOTĂST. 'Poa MoAoRHHA a ceao wT Loprai ABOpHHEk. ! 
TAK WKOanko Aaa. cavsk nam Fopran. ABOpHuk. BE pr. 
HaAvp paqi oa s4c5HHe 34 ce40. BS3EPATHA | POANTIA 
Hăi Avamnrpauio acroder BA pvk Leopran ABROPHHE. PaKA0 
ABA cTo n uter Atcikr maarp nus ngocmru. a ca MHHX KO 
AHKO Han BHUIMIAUEM. Wor BOCTAA ES tieada Baci OH3n.4 

KorAa B'kur He no ca | atprn PoAhTEacat hai. cavs'k rena- 

Bâii. Enuinuean Lopran ABOPHHK, GOH ceBE Baciipocia 1H3H. 
KoaHKo HeAaa ASmnrpauko A0roder. n nak BHiunnean cHEt 
NoKoHHarS A Smnrpatuko Bhig Aordm tao Raku Kako. c 
OPHXOANT Hm | ă Gin aa acre TOAHKUX. AH3H, a Win 34 
HX%E A05por0 Eoano noTromuack u Ada Ha. Loprau ARop- 
HHK, LUECT Acc'krr vr nusu ACBpii paai - roa 
NOAOEHHO 84  ceao 

BHLUACAHNA, 
ai A wT RoBzaia Ba pVE BHIDnHcannumi. | 

Dâiuko A4croder. uno renagmu takom Sena,bron MERAC HHMH. A0BpO goanoro TORMEX. n Aaro | 4 TCOABAN emit ui ww mac AAĂOXOM H NOTEPZARXOM. EMY 
T'km PâAli. 'Toa BHuinucanua BA cCeAo 
IIOAOBHNO t4ko 

AHSIO | GOrOARHe. 

| or Honzaia. Mun oare rate AA BGAET U WT renagmn. pate run ni IKVDAtnIE |! cavs'k PENABMH. Ruunucan  Leprat AECBUHE. 4 pun n NOTEpZKAthie ca gzckm £ USPYUIEHHOALY  nukoanăt | ua R'kru g'kuni aci VAI ACT np'ka, cum ancrom mana, mmm 
E za asr WC 47 F3paa renap KS der vu ui HckaA + luna 

Ww 

Taur:
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lo Moisi Moghila Voevod, din mila lui Dum-= 
nezeu Domn tăvii Moldaviei; adică a veuit înaintea 

uoastră şi înaintea tuturor alor noştri moldovenești 
boian a mari şi a mici, fii rapousatului Dumitraşeo 
Stefan biv vel logofat, anume Gheorghie Stefan şi Gli- 
gorie Mogâldea şi Vasilie Dumitraşco, si de a lor bună 
voe de nimeni siliți nici asupriţi şi sau tocmit cu 
sluga domniei : soastre Gavrilaş Gorgan biv “dvor- 
pie pentru jumaălate de sat Cobaliia partea din jos, 
care jumătale de sat a cumpărat tatal lor Dumi- 
iraşco biv vel logofat de la lachim Bandur pentru 
trii sute taleri de. argiut şi 80 de oi şi 4 boi şi 3 
vaci. penliaceia câ a fost de moşie despre mama 
lor  eneashina logofeteasa, a fost luat tatal lor 

Dumitrașco biv logofat acea giumătate de sat de 
la Gorgar dvornic; astiel din cât a dat sluga noas- 

tră Gorgan dornic în mânuie lui Bandur pentru 

acea jumatate de sat a întors pariutele lor Dumi- 

traşco logofat în mânule lui Gorgan dvornic, nu- 

“mai 260 taleri bani proşti; iar cu alte câle mai 

sus scriem i-a râmas lui nedaţi toți banii. iar când 

a fost acmu dupa moartea parintelui lor sluga dom- 

piei mele mai sus scrisul Gorgan dvornic el singur 

şi-a cerşut banii, câţi nu i-a lost cat Duwmiiraşco 

logofăt ; și astfel mai sus serişii fii a râpousatului 

Dumitraşco logofat, cum au văzut ce se cuvine lor 

că au a da alâția bani, iar ei de a lor bună voe 

Sau tocmit şi au dat lui Gorgan dvornic 60 ughi 

bani buni pentru cea de mai sus scrisă jumătate 

de sat din Cobaliia în mănule mai sus serişilor fii 

ai lui Dumiiraşco logofat. Deci Domnia mea cum 

am vazut între dinşii de buna voe tocmală şi paş- 

pică înțelegere, iar domnia mea încă și de la noi 

le-am dai si le-am întărit. Drept aceia cea de mai 

sus scrisă jumatate sat din Cobaliia partea din jos, 

ca să-i fie și de la domnia mea direaptă ocină şi
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moşie şi cumpărătură slugii domniei imeale mai sus 
scrisului Gorgan dvornie şi uric şi intăritura cu toate 
veniturile neruşeit nici odanăvara în vetii vecilor ; 
Şi altul să nu se amestece înaintea aceslei cărți a 
noastre. 

in laşi la anul 7139 Ghen. 86 
Insuşi Domnul a poroneit 

Ghianghea vel lagoiil a învâtat şi a isealit 
+ lonaşto. 

Originalul hărtie coala. Acta Catargiu. Surele ms. XĂV, 503. 
Pecetea în ceară aplicată: low Abwven Mornaa tor 

BOAA BI Macri renâpa 3eMAn MesAdtckou. Capul de bou. ste și u5 Sutet făcut do Gh. Evloghie dascal în 1186 Mai 21. _ 

restal il: Sumar. 7439 Mai 11 (7631 1aşi. Moise Movilă Vodă în: tăreste lui Prăţiman biv paharnic stăpânirea în Pistrueni, pe Răut la Saroea, dând rămași pe toţi nepoţii Pistruinlui. Se plăteşte forăe 12 

Suret de pe ispisocul moldovenes la Moiseiu Mo: vilă Voevod din leat 7(39 Mai m de la Moisei 
_ Adică au venit înaintea domniei meale si îna- intea boerilor noștri mari şi mici Vlasa Branza şi Palraşco şi Simion  ficiorii Comişăscului nepoți nasureiulai ŞI au pârât pe Fraţimau ce au fost pa- „ic din dreapta ocina şi cu moară ceau vândut lui, Frăţitnan Gavrilaş ficiorul Baltatului, ca au a tin „parte de sat de Pistrueni ce este pe aut, în “man G, pipecei Zicâud ei Că iau vândut lui Frăti- zis ca iau păpbâriea ce din jos. iur Frăţiman au vile, curg au arat partea din Sus cum sunt ţermu: 
domnie me cu t ţ în Ie pe, acea parte. Deri intracestaşi ch; ot s alul domniei mele nam crezut si ar tnirie IP Îi am facut carte domniei mele ameni buni megieşi, ca să soco-
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tească cu sufletele lor, cum vor afla, cu dreptate. 

Deci acei megieşi au scris de au dat ştire cum au 

cumpărat Fraţiman parte ce din sus cu nume . . - 

ughi . . . deci nepoţii Pistruiului au rămas dina- 

intea domniei mele şi din toată lege. lar Frăţiman 

pah. sau îndreptat şi şau pus ferâiu 12 taleri în 

visteriul nostru. Deci sa aibă ași ţine parte de 

sus cum au cumpărat cu tot venitul cum îi spun: 

şi uricile. iar nepoții Pistruiului săşi ţie parte de 

gos iar carele dintre dânşii să va ispiti căndva a 

mai pârâ pentru această pâră, să hie de gloabu. 

portii domniei mele 50 de boi, şi să hie de mare 

certare, n Hi Aa c He SMnuuacT Mpa chat. ANCTom. 

namem$. (și altul sa nu se amestece înaintea acestei 

carți a noastre). 
Lenauz peu 

[eur gta log. iscal 

Acta Catargi. Hăriie coală. Surete ms. XXV, 572. 

Actui se păstrează în 0 copie posladuta în 1813. 

Notm. 7, după alta copie alui C. Comizescul din 1779 

Iunie 5, care şi acesta la scos după suretul scris de pe îs- 

pisocul cel adeverit de loniţă Condicar. : . 

LII. Sumar. 7739 Mai 22 (16317) Iași. Zapis de vinzare prin» 

care Todosiiea. jupăneasa lui lonaşco Peaicul sulger. vinde lui Gavril 

Gorgan biv vornic jumătate de sat Cobăliia cu 15U galbeni. 

Eu 'Todosiia g&upăneasa răpausatului lonaşco 

Peaicul tau fost svlgiar, scriu ȘI maărturisescu cu. 

cest zapis al mieu, cum eu de bună voa mea am 

vandut gumătate de sat, de Cobâliia (BoBxaia) de- 

țânalul Sorocei, lui Gavril Gorgan dau tost vornic, 

direptu. o sula şi cincizeti de galbeni, bani buni. 

dece optzeci de galban au dat la mâna me, iar 

şeapte zaci de galbeni iaste sa dea lui Gheorghiţă. . 

și lui Grigore şi lui Vasile ficiorii rapăusalului Du- 

mitraşco Ştefan logofătul cei mare, care „baui iau. 

fost dat Dumntraşco Stefan logofatul, la mâna me
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pentru acea gumatate de sat, și au fost ramas cu aceşti optuzăci de galbeni, deci acmu am vandut lui Gavril Gorgan, cu ce neam tocmil de buna voia noastra cu dumnealor cu toți, şi în tocmala noas- tră au fost Gavril Mirta vornicul şi Dumitraşco Gheuca vornic, și Lepadat vornicul şi Stralulat vor vicul şi Ursul Vrantan şi alţi boiari și oameni buni Și eu Şaidir diiacul am scris sa sa ştie. 
u lus vlto 7139 Mai 92 az Duinitraşco dvornie isca] 

az Strătulat vornic 
Acta Catargi; hărtie coala. Surete ms. XXV 305. 

LIV Sumar. 7739 Zunj 15 (4637 Jai, Zapis de întorsătură prin 
“care Gavrilaş Gorgan întoarce 300 taleri ficiorilor Ini  Dutuitraşeo 
Ștefan pe jumătate saț din Cobăliia, cumpărat de la 'Pudusiica femeia 
Peicului. 

Ge Snoati Ghiorghii Stefan j Gligoraşo i Vusilie Snve  nokoinaro Dumitraşeo Ştefau biv vel logft scri- em Și mărturisim n0i cu cestu zapis al aosttu, cum 'sau sculat dumnealui Gavril Gorgan ce au fostu vor- DIC ŞI au întorsu Sumâtate de sat de Hoszaira ce iaste în linutul Sorocei, de la noi care ocină o au fostu cumpărat parintele nostru Dumitraşco Stefau ce au fostu logofi mare de la Todosiica giupâneasa Peaicului ce au fustu sulger și de la cumnatusau Vasilcea, ȘI de Ja femeaia lui Nastasiia, sora “Tu. dosiei, Slupăneasa Peaicului ce au fostu sulgiar, şi 
de la surorile ej Anghelina ȘI Frasiva, și fratesau 
Paval dereptu trei Sute: de taleri bătuţi, deci dum- nialui Gavril Gorgan ce au fostu vornicu sau scu- 

at și „usau întorsu noâ acei bani deplin ce mai sus „Mel sute de taleri bătuţi întru mănule noas- 
ire şi să tie dumnealui ocina acea Sumatate de sat, 
«e Cobaliia ȘI aCasta tocmala au tostu dinainte du-
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misale lui luraşco Başot vornic şi înaintea lui Gli- — 
goraşco Ureche ce au tostu logofat şi dinaintea lui 
Dumitrașco “Buhuş - vistiarnie, şi dinaintea lui Du- 
mitraşco Şoldan stolnic şi dinaintea Lupului Pră- 
jescul postelnic şi naintea vornicului Stratulat şi 
denainte lui Vasilie Banul dvornic. şi dinaintea a 
multi ficiori de boiari, de atasta scriem şi mărtu- 
risim, noi cu acestu zapis al nostru şi pre mai 
mare credința am iscălit şi neam pus și pecețile 
cătră acesta zapis al nostru şi iam dat şi zapisale 
carile au fostu noaw de cumpaârătură, ae ct snarr, 

pis u las vit 7139 luli 15 

Gheorghe Ştefan (|. p.), az luraşco Başotă sul- 
ger (|. p.), az Dumitrașco iscal (|. p.), Vasile Banul 

iscal (|. p.), az Başotă vornic iscal (|. p.). 

Originalul hărtie, coală. Acla Catargi; Surele ms. 
XĂV, 508. 

LV. Sumar. 1139 Julie 23 (1631) Iași. Moise Moghilă Vodă 
“întăreşte lui Gavrilaş. Gorgan cumpărătura ce a făcut de la ficiorii 
lui Dumitrașco Ştefan vel logofăt cu 300 taleri bătuţi jumătatea de 
'sus din Cobăliia de la Soroca. 

T Aw Aoucn AMornaa -ROSROAA. BX -MACPIL renApA 

Beau Moapagekou. w% npinaoiurt npba nau n nip'ka ez- 

CHU BOA'kpH Pen AEMH. REAHKUMH H MAAHAMH. CASTa PCIABAH. 

Tuwprie Ijlegan n Bgar ero Fpuropauuo Morzaark. n bacuaie 

“ ASmn'rpam ko, cfige nokounaro ASmu'rpatuko ÎȚledan. Bta aw- 

TOdET HERHA HENOHVAAEUU,  AHHNBACEACEANH, Hă 09 HF A0- 

BBOH BOAH H [popa cBoa Npaga. GOTHA. H AEAtinha cite 

Brkune. kSnexno. wi uk. ASunrpawe Ilea  awrogr. 

wm Toapocita. uukrun'k nokoumn.re. FOnamro Ilkurva eng 

csamapu. n wm Spui cu | Bacnauk n xenă ero. Nacracia, 

cterpa Toaocia kukrnu'k Ilkunva. n wr cecmpoge uk flu- 

reauua. nu Ppzcuna, n WT Epar HX Ilagea. noaoenia | ceas



HoBx4i a. Buutaa uacm ca re, IIPHLOA. uro $ ROAUCT Go. 
99UcKH. Tea npomaa. caSsu renagani  Vagpua opran sne 
ABOPHHK. păAh ph cTa 'Taatpii BHTHX. H BECTAACA BHIU- 
HHcan.  câSra renagaan Lagpna Lopran n sanaarua Tnţ 
H3H Bacu î 'Taatpn 6uwruț. BX pna Iiwprie Ileban. n 
Eparoge ro Ipnropamko AMorănak n Pacuaie AS 
Tpatuko ce ASanTpaurko. INedan ea awrdr, wr apt FCIABMH Hu Wwr mp'ka gacero cae'kra "CNABRAIH. Toro pai H AH BHARăie uk A9Bpo goanei TOKAEK. H Ba HCNOANcH 
NAGTV.  TAKOXAEpE n tom nac | AdACĂoAN Hi NOTRpEAnYoA np'b Apeuennomv caSsH renatmn Iapa Vopran. Ha mea. 
EHIUIHCAHAA 1IOACEhHA  ceao Boexaia. | Buurnaa uacr, wr BATpY ces un wr nmoak. n wr abc. n wr Bea, n wr BEC MpHXOA. KAkO Aa Ec'T Ev n wo ae NpARA4 WTHHa n BH 
KSnaenie lu Spuk. n NOTEpzKAenie. ca azchku AX Ac, HENOpBUIENHO, HHKoAHkE,- Ha Eu. n nu Aa ck ne Smnusaer: IPĂA CH HcTuntomS ancromv Hâueav, 

Muc. $ rac BATo :Fapag Acua KA kr, 
Gam Lenanz Rea 

Ttanr'k gea aoroăer vu n nekaa 

T Ulananp 

I& Moisi Moghila Voevod, din mila lu Dum- nezeu Domn țarii Moldovei, adeca au venit înain- tea noastra şi inaintea tuturor boiarilor domniei mele a mari şi mici, sluga noastra Gheorghe Şte- fan şi fratele sau Grigoraşco Mogâldea şi Vasilie Dumitraşco. fii răpousatului Dumitrașco Ştefan vel logofat, de nime siliţi nici asupriţi, ci de a lor buna Yoe și au vândul a sa direapta ocină și moşie, ce a fost cumparat tatal lor Dumitraşco Stefan logofat de la Todosiia, cneaghinea rapaosatului lonaşco
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Peaicul biv sulger şi de la cumnatul ei Vasilcea și 

femeia lui Nastasiia, sora Todosiei, cueaghina Peai- 

cului si de la surorile lor Aughelina şi Frăsina, şi 

de la fratele lor Paval, jumatate sat Cobăliia par- 

tea de sus cu lot venitul, ce-i în tinutul Sorocei, 

aceia a vândut slugii domniei mele lui Gavril Gor- 

gan biv dvornie, pentru 300 taleri batuţi. Şi s'a. 

sculat mai sus scrisa sluga domniei mele Gavril 

Gorgan și a plaătil cei bani toți 3800 taleri batuti 

întru mănule lui Gheorghie Şteian şi fraților lui 

Glisoraşco Mogâldeu şi Vasilie Dumitrașco, fii lui 

Dumwmilraşco Ştefan vel logofat denaintea domniei 

mele şi denainte a tot statul domniei mele. Drept 

aceia şi noi văzâud a lor de buna voe tocmală și 

deplină plată, așijderea şi de la nui am dat şi am 

intarit mai sus zisei slugii domniei mele lui Gavril 

Gorgau pe cea de mai sus scrisă giumatate de sat 

Cobaliia, partea din sus, din vatra de sal şi din 

câmp şi din pădure, şi din apa şi din toi venitul, 

ca sa-i fie lui şi de la noi dreaptă ocină şi cumpa- 

ratură. și uric şi întăritură, cu toate veniturile ne- 

vuseit nici odanăoară în veci. Şi altul sa nu se a- 

mestece înaintea actslei carți a voastre. 

seris în Iaşi la anul 7139 luna Iulie 23 

Insuşi Domnul a poruncit 

Ghianghea vel logofat a invatat şi a iscalit 
| + Saidir 

Hârtie coală. Acta Catargiv. Surele me. XXV, 508. 

Peeetea aplicată, se cetrşie: + Dw dăwvcu Moruaa Bo- 

EROAA, EXP MACTILR FeIIApA 3£M4U MOAAdBCROH. 

LVI. Sumar. 7.42 Noem. 13 (1683) Iași. Moise Moghilă în- 

tăreşte lui Pătraşeo Ciogolea treti loguiăt satul Cobăliiu de la Soroca 

care a fost drept domnesc şi dat de Pătru Vodă Rareş lui Ion Mo- 

vilă visternie pentru hitlenia lui Gonţea vornicul, fiul lui Păcurar. 

T lw Aloven Mornaa Boetoaa. BOXÎI AACTIO FeNApA 

BEAMAN MOAAARCEOU. WWE TOT HCTHHHU HAN g'kpun oa'ăput 

Surete şi Izvoade IX (Acta Catargiu) 9
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Ilzrpauiko  Worsait PpETiH.  AWroder | caSua npbitai, HHHA. To Noungrunai renapu np'k aena GHENT, d Ant, VeNABMH cASK'k pe ca upanore n &'lpuore CASE, Tha sat | euarkupe ro paote n 'kpiiore cas: 40 ac, PKA4ORAAR ECAH EMY Cocoon naut MACPU. Hi Aaa ui H0- AHACBAAN, tcmn ea wm ac, 8 nani BEMAN MOAAagrkon. £AHo ceao Hanm'b. Honxaia $ BAccT. Gepoueku wr Henpu- Bhait uTo Hasan AEAoRE nauin Iwn Mora BHCTApHuK. ww llerpa ROEBOAG. Sa Aaatie n aa MHAOBanit na Toro CEA9. WTO 'ToE ceao nrkure Npâto 34 gukSnatnie Vonun  Bug- unu, AEOPHUK. cun IlzkSpapu wm COtiauaroge hosma auauiu 112pkz44& n u3r$Bua. "poe pâaprueunoe ctao Ronxaira Lonurt cHh  IlakSpap s BHKAAHETEO  koraa. BA3RHSaAHn cec nav'k aa "ENACTEO Ex Ann: Ilerpa EOEROAA. "Pasi pan 'Toe guuus. diHcanioe ctao Honxaia dA ECT WT  renacmeau oa'kpuu$ Huem$ &uu: nncau Ilzrpauo “oroa'k AWwroder npaaa wruno 4 Adânie n anăcganie n Spuk n No TEpaAenie ex Baci MPXOACAL.  HenopSu euno, HHKOAHK na ku. a ate nporaa- akrorek., aa tkkoa ap ak trkkuy Hap'kaenie ae Hu x H'bkuy US any. FEApH. Aa ch ue &'kpSar | noneme sem 1IPARO renABMu. sa Akai, a HO Hâuta mugorik FEN Ac PEoBânie Ko Bem FCIAPE WT aaru HâmHy nau w7 ua- AUErO pod. Han nak ESAKOro Ba HSEEpET auru renapa $ 
Nâlueu 3EMAu, MW4Aagckon, TOT nu EA HenopSuna Hâule 
Adânit. n MHAOBaanie, ua A4HBH EMY sau ui Skpanna. a 
KTO c'Rk nokScum Pâ3ophru. n CK43u'TH nauie ScTpoenie. ra 
Ad ET Tpakaam n HPORAAT wr ră pă CATEOpulăro. uao 4 
BEMAE un wp fipucnm'a. ere MToa. n wm EACAL CTHX Home arş 
&aroSroaugme 4 Ad Hmacr uacm ca HSACA. n cz 'Tpuka'k. 
Ton Slpia. Ba BESKOHEUNiA Bkau H alu 4Muu, MHC S racok are Sp nora ri, 

Caan TCNAHA Beaaa 
Io Aloveu doruaa ROERO Aa
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lo Moisi Moghila Vodă din mila lui Dumnezeu 
'Domn țarii Moldovei, iata acest adevărat al nostru 
credincios boiarin Patrașco Ciogolea treti logofat a 
slujit înainte aitor sfinți rapousaţi domni ce au 
fost mai denainte, iar acum domniei meale slujeşte 
cu dreptate şi cu credinţă slujba. Drept aceia şi 
noi văzînd a lui dreaptă. şi cu credință slujba spre 
noi, miluitu-ne-am spre el cu osebita noastra milă 
şi i-am dat şi i-am miluit de la noi, în tara noastră a 
Moldaviei, un sat anume Cobaliia, în ținutul Soro- 

i, din diresele ce a avut moşii noştri lon Movilă 
vislernie de la Patru Voevod de danie şi de milu- 
ire pe acel sat; care acel sal a fost drept de cum- 
părătură Gonţii biv dvornic -fiul lui Pacurar de la 
nepoţii Cozmei biv parcalab, și Va_fost pierdut a- 
cel de mai sus zis sat Cobaâliia Gonţea fiul lui Pa- 
curar_în_ hillevie, cînd şi-a luat şitiiu EU e 4 e de domuie 
în zilele lui Patru Voevod Drept aceia acel de mai 
sus scris sat Cobaliia să fie de la domnia mea bo- 
iarivului nostru mai sus scris lui Patraşco Ciogolea 
logofat, dreaptă ocină şi danie şi miluire şi uric și 
întărire cu toate veniturile neruşeit nici odănăoară 
îu veci. lar dacă se vor afla în nescai vreme nes- 
careva direase de la aiti nescareva domni să nu se 
crează, căci că iaste drept domniei mele de moșie. 
iar după a noastra viiaţa şi domnie cine va fi domn 
-din copii voştri sau din al nostru neana, sau pe ori 
care altul Dumnezeu îl -va alege să fie domn înal: 
nostru pământ al Moldovei, unul ca acela să nu 

_Slrice a' noastră danie şi miluire, ci mai vărlos să-i 
dea şi să-i întărească. Şi cine se va ispiti să rază 
şi să strice a noastra aşezare, acela sa fie trecleat 

şi procleat de Domnul Dumnezeu facătorul ceriului 
şi al pămîntului şi de preacurata lui maică, și de 
toți sfinţii, cari bine au plăcut lui Dumoezeu şi să 
aibă parte cu Iuda şi cu trecleatul Arie în nesfar- 
şitul vecilor. şi a muncitor amin, - 

Scris în faşi la anul .1142 Noem. 13. 
Insuşi Domnul a poruncit Şaidir 

lo Moisi Moghila Voevod (m.p.)
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Autograf. „Socotifa domuk me. apoi uricile moşilor „Hoştri. cari mai sus scrie ! şi suu a/lat cum părălur MOŞII „lui domnii mele Ion Mozilă visteruze | ucestu sal Cobălie. „de la Gonte su Lăcurar. nepotul Cozmei. zur la domnie „lui Pălru Vodă. Pe a: să: buni. pentru acea cu mâna mea „»AHl Scris singur ca st S crează. duhiiam și dao urice de „la Pătru Vodă şi altele do la Juncul I'odă. mai dabiam pai aric de la S/efau Vodă. 
Iw Moisi Moghilă Voezod 
Or'ginalul hărtie, coala, Acta Catargiu. Surele ms. XAVI, 510. Pecste mică în ceară aplicata. | . Procesul. Pâra dintre călugării de la Pantocrator SI stăpânii din Cobăle incepuse incă din 1620 (7128) Mai 10, sub 2$par Vodă, care judecă pricina ; și cum lonaşeo Peaicul ficiorul lui, lurașco nepotul lui Patraşco,: strânepotul lui: 

Cozma ușiarul de sub Stefan cel Mare, dovedeşte cu 24 
boeri jucători ea el e adevărat stăpân, Voda Gaşpar da. 
rămaşi pe călugări. 

După 9 ani, în 7138 Noemb. 26 (1629) Alexandru Vodă judera acelaşi proces, întărind cumpârătura lui b. Ştefan logotatul în satul Cobaăliia. upă alţi 4 ani în 7142  Noem. 13, fiind domn un 
Movilă, strănepot dea lui Movila visternicul din 705t6—recle —ia afacerea din nou in judecata ; confiscă tot satul Cobâla ; nu ia în vedere nici un act anterior, şi-l] declară 
ea aparținiud de drept lui Ion Movilă visternic, si ca din 
al său ji dărneşte lui Pătraşco Ciogole treti visternic, boer 
iidicat la boerie de Movileşti. 

, 
Movilă Voda aminteşte de hillenia lui Gonţea vorni- 

cul, fiul lui. Păcurar, cind şi-a dat nume de domnie, şi a: 
teslă sub propria lui “emnătură că moşul său Ion Movilă 
Xisternic a cumpărat Cobaliia cu ai săi bani de la Gonţea: 
fiul iui Pacurar, nepot Cozmei sub Palru Rareş, și ca el a 
gat în mâna lui Ciogolea logcfat 3 urice: unul de la Şte fan: i ȘI a a lancul Vodă. 

Uticul de la Ştefan Vodă e pierdut astăzi. Ia el se , 
ozina uşiarul, ajuns apoi pârcal,b.. 

Uricul de la Petru Rareş nu este cel i et 03 aa de Pelru Rareş (vezi mai ec in 7037 Mart 25 da = 
Sus pag. 28), ei cel făurit din 

1056 că ar. Â vindut Gontea Vo i , a .. . Ș 

Movila vist. cu 49 ogtant taie satul Cobăliia lui Ion Deci putem prinde data «a din 7056; ar i iua proces; Vă SUi | 
acea |] “2 Procesului din 71 2 No- 

embre, pentru a indritui pe Vcdă ca satul e a lui. şi că 
deci poate <ă.-] dea dauie unui | incios, ca Patrusco 
Ciogolea. Se prea poate ca insusi Şaidic sa & 3co intru cât tot el serie şi acest ac apă fi făcut actul
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LVII. Sumar. Fară velent, lună. 2: şi loc. Zapis de vinzare 

-prin care Pepelea scutar vinde jupânului Apostolachi cu 6 lei partea 
“iui din Păţăşti, partea de gios. ” 

Ev Ileneae cavrap pier MZpTYgneren te | acra 

CRpHCODE 4 Aa MIN RE uzerv  Sanne, da div, KA am 

BAHAVT  Aptanra acne, anni napTe lamai | nacp Anu 

APTE AE Wve. a BZHAYT AGEIITV 5 An, yrizuvavu Anec. 

POAARH. AE HEME HEESWT, HHIDECVPAT. HHUN VANT. UE Ar 

BVHZ BOE AA. KBNAY am avar Bani. Atannre avu Pa- 

sura uiu Torpvuatva iGraa. ui Îonanuko un Vpeva. iOraq 

(şters mu Vprne) Wraa mn a Ilocmvavu wP  Sluva. iu 

Xasakva Ora mun Aaa Ora. un Îuapere (ram un 

MVA WMENH BVHA UA BATPZIU. UI 'TAHUDE, DUH TIpE Adi 

AApE KPEAHHUZ iam five Ut fturieăe cz ca pie, 

“A COTE PZAVPHAE KATE AYAN DAMZINTVPA 

Acta Catargi ; hârtie filă. Surete ms. XXV, 512. 

. 

LVIIL. Sumar. 7148 Dec. 12 (1639) Jași. Ion Vasile Lupul 
Voevod dă şi întăreşte lui Ghica vel stolnie satul Bilacăul pe Nistru 
ia Soroca, pentru slujbele lui făcute ţării la Țarigrad. 

3 

Huw Îwu orgoaa crin acnaie BCEROAA. BXILO MacTib 

TCAP BEMAH AWAAdBCRON, WWĂ& TOT HCTBINHIN. HAI BO- 

akpun ekpunin Vuka. Bea croannt. caSHia Ip'Eae Ha 

renagica mpa Bngwum Hac H CASA WU PCABANH, 

Ho Bacuqie BoeRoaa. cBAta cCASKUT WU PCIABAMH, “n BemAn 

nauin aa Ilgurpaa. Thai ati Bia;R&e £ro npateto e'kpror 

CASES A0 Hac, XanoBadh ECMH eo COCOBHOIO TdiE  AACTh, 

1 Adam H MNOmaogaan cat emS wT ac, $ Hanilito 3emau $ 

MOAqaRekon. cane ce4o Haiim'k BuaakzSa To €cT Ha Nec- 

mon 8 toaocm GOpyetoctom$. To TOT ceao BHA PARE 

renApackon. npucaSuleni KZ WKOA TOXATHN. Hi ECT Em$ paz 

ROI B4 MAoRAHIE WT WWiă FeiiABAiH, Pachăie BoROAA. "pa 

Pi



m
e
a
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"Vasile Voevod. Drept aceia ş 

— 184 — 

PAAH. Hi FenABA Aaaotom n NOAAOEAXOA, TOT ceao nana 
E naakaSA nâă  Necrpom,. Roa'kpunS nau en ek prntoat Pukzu BEA cToanuk, Kako AA ECT EMG Hi AP Mac NpaBi WTPHHS. n Aaanie n Maoganie, n NOTEpz Acne n Spuk. ue HopSiietinomv nukoah: ună kr E'Butin, a 10 naut iu BOTH. H PENACTBO. Ko SE H3REDET reuApA BiwTu nauin BEMAH AHDAAABCKOI. "Po Bu pag HENOpStuInA  mauutro mas: Bănie n Scrporiie. na anu eug Ada n Skprkunan. a arie re SnokScurea pasopuru nature Add n macganie TOT 49 BAAET 'Tpeka'kr. n npoka'kr wp PA Ba caTBopuaro Heo n BEatari. n wp npucvaa aro MaTpz. n wr gi CTUY anocToati, H W7 Bgzc'ky CPU. ku PAAH HN HUKTO a c ne SMuuatT: ip'ka cua aero Haina, 

Mic S tac gate Spui ae, ei 
Gaam renana aca:ba 

| leo ean Boegopa | 

+ Dopa'kusa 
„Io Ioan Voevod fiul lu; Vasile voevod, din: mila lui Dumnezeu Domn țarii Moldaviei. iata gă acest adevărat a] nostru boiariu credincios Ghica vel stolnic a slujit înaintea altor domni fiind îna- inte de noi şi a slujit şi parintelui domniei mele Io Vasile Voevoa, iar acum slujaște si domniei „mele și pămîntului _u$5 Tu la Țarigrad. Drept aceia Văziid a lui dreapta ŞI” Ci eredinta Slujba cătră DOI mmiluilu-ne-am noi cu  osebita voastră milă, datu-i-am Şi lan miluit pre el de la noi în tara noastra a Moldaviei un sat anume Bilacăul, ce-i pe 

Istru în tinutul Orheiuluj, care acel sat a fost di- 
tept domnesc, ascultător de ocolul Tohatin şi iaste 
lui, dirept de milă de la părintele domniei meale 

i. domnia mea am dat 
Bilacaul la Nistru bo=
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iarivului rostru credincios Ghicăi vel stolnic casă-i 

fie lui şi de la noi dreaptă ocină şi moşie şi danie 
şi miluire şi îutăritura şi uric neruşeit. nici odănă- 
oară în vecii vecilor. lar după a iioastră viată şi 

„domnie, pre cine Dumnezeu va alege să fie doma 
pămîntului nostru al Moldovei. unul ca acela sa nu 
strice a noastră milă şi așezare, ci noi i-am dal-o 
şi i-am întărit:o; iar cine sar cerca să rază ă 
noastră daanie şi milă, acela să fie trecleat și pro- 
cleat de Domnul Dumnezeu, făcătorul .ceriului şi al 
pămîntului, şi de catră preacurata lui Dumnezeu 
maică şi de cei 12 sfinţi apostoli și de catră toti 
sfinţii apostoli şi de câtră toți sfinţii, Drepl aceia 
altul nimene să nu se amestece înaimea acestei 
cărţi a noastre. 

scris în laşi la anul 7148 Dee. 12 
lasuşi Domnul a poroncit 

lo loan Voevod 
+ Borleanul 

Hărlie coală mare. Pecetea în ceară aplicală cu in- 
scriplia : 7 Iw Iwan BoeBoAa EX MAcTIIe renApz BEAAH MOA- 
AdBcKon. Cap de bou. Acta Catargi. Surete ms. XXV, 421. 

— Cronicarul Miron Costin vo'beşte de aşezarea în 
scaun a lui lon Voda fiul lui Vasile Voda: «cât aice în 
locul său pusese domn pre fiul său Ion Vodă, în scaunul 
țarii cu boeri, cu ispravnici, cu domnie deplină, liind -ca 
în palmă domnia ţăci Humaâneşti» (Let. 1?, 307) lar mai 

jos precizază că «tostan această zarvă între Matei Vodă şi 
Vasile Voda în anul 7144 şi 7145, cu lupta dela Ojojeni 
(idem 309). 

LIX. Sumar. 7148 Ghenar '20 (1640) Zași. Cartea lui Vasile 

Vodă dată lui Gheorghi Catargiul parcalabul să-şi ţie moşia Cobălia, 
ca a sa dreaptă ocină. 

H(co Hacnaie BorBOAA. BRIO AM)HAOCTIIO FenApz BEAMAH 

(moaqaBckou) datam cartea domniei) | meal(e) slugei 
domnie(i) meale lui Gheorghţie Cat) argiul părca- 

em
ma
, 
m
i
a
 
a
,
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labu! | spre a(ceaea ca sa fie are și pulearnic cu 
(c)artea domniei meale a opri şi a ti(nea) satul Co- 
baliia (BeBzaira) cu tot venitul. ce iaste la tinutul 
Sorocei. cei iasle acel sat direplu. de moşie. iară 
de va părea cuiva ceva cu strambul. şi va avea 
Discareva direase. pre acel sat. să vie sa stea de- 
fața înnaintea domniei meale. cu boiarinul domniei 

„meale. ce scriem mai sus. ŞI saşi aducă și direasele 
TOE MIHAI, FTCNABAMH. H Hak HE Baaer (aceasta scriem 
domnie mea şi altfel sa nu fie) u las vit 7148 Ghen. 20 

ț lanachi 

Originalul hărtie, filă. Acta Catargi; Surele ms. XXV, 408. Pecetey se ceieşte: Iw Bacnane ROEROAA BRÎR  AACTIR TENĂPA BEMAH atoaAatcien. Cap. de bou. 

LX. Sumar. Fără veleat, (dupe 7145) lună şi zi. ași. Vasile Vodă dă şi întăreşte lui Patraşco Ciogoleu hiv. logoităt stăpănire în Cobălia şi Balamuteni, la Soroca, potrivit dreselor ce a arătat stri- cînd întăritura ce a făcut'o lui Gheorghe Catargiul parealab. 

Iw Vasilie Voevoda, bojiiu mistiiu gspdra zermli Moldavscoi, adeca domniia mea neam milostivit şi am miluit de iznoava pre boiarinul domniei meale credintos Patraşco togolea tau fost logofat, cu sa- tul Cabaliia (Bonaaira) şi Balamulteanii ce simtu în tinutul Sorocei, care sat(e) leau fost dat domnia mea Slugei noastre lui Gheorghie Catargiul parcalab. după ce au adus boiarinul dombiei meale Pairaşco &ogolea logofat: urice scriind cum au fostu aceaste sate carile mai sus scriem Cobaliia şi Balamuteanii a lui lon Movilă au fost vistearni: dare si miluire de la (loc gol). Aşijdere şi alte drease de miluire ŞI cumpărătură de la Moisea Moghilă Voda pre a- ceale sate boiarinului domniei meale carile mal sus scrie. Domnia mea deaca am văzut aceale drease scriindu întracela chip, domniia mea am socotit “și I-am dat și de la domnia meu şi am îutarit pre bo-
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iarinul domniei meale cu aceale sate, Cobăliia şi Ba- 

lamuteanii, iar Gheorghie Catargiul să naibă nici o 

treaba de acum înainte cu aceaste sate, pentru căci 

sau aflat adevarate că sintu dreaplă miluire şi cum- 

părătura a boiarinului domniei meale a lui Patrașco 

togolea logolat, iar alt nime ca s nu s ameastece 

peste cartea domniei meale, iar pentru nişte drease 

ce ere Gheorghie Calargiul cum am dal pre acea 

-ocipă de la vânzător. pentru câci sau aflat că nau 

avut Bandur nici o treaba cu ucele sate carili scrie 

mai sus, iar pentru care lucru au fost gural Ban-. 

dur și răzeaşii săi în zilele Radului Voda şi au fost 

Juate aceaste sate. de la calugării de la mănăstirea 

Carnului căci ei nau avul drease, nu sau tinut în 

sama căci sau aflt că au Surat acei oameni străm- 

bătale, ce am aflat domniia mea adevârat că simtu 

de moşie a Movileștilor, cum mai sus scriem. Pen- 

“traceaea leam dat să fie boiarinului domniei mele 

Patraşeo togolea logofat acele sate Cobaliia şi Ba- 

jamuteani cu tot venilul neclatit nici odănăoată, 

înaintea cărței domniei mele. | 
u ias ll 71(45) 

Sam gospodnn veleal 

Hârtie coală. Aela Catargiu. Surete ms. XXV, 511. 

Vasile Lupu prin şovâăiala ce a arătat în ceia ce pri= 

-veşte drepturile de proprietate asupra Cobalei, a dat naş- 

tere la o serie de procese, cari abia după 1U ani se vor 

sfirşi în folosul lui Gh. Catargi, si în ajunul îrădării Cio- 

goleştilor în răscoala lui Gh. Ştetan logăfătul. Ispisocul a- 

cestâ Tare uici iscălitura logofătului nici a diacului de divan. 

LXI. Sumar. 7149 Zunie 8 (1641) Țipiloua. Mărturia lui Ştefan 

'biv logotăt părealab de Soroca pentru alegerea unei poene dintre Co- 

:bălia a lui Gh. Catargiul pah. şi ocenii de Cunicea. 

Emo aa (adica eu) Stefan biv logofat parcalab Sorot- 

-skii. seriem şi. dam ştire cu tastă scrisoare a noastră.
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cum au venit la noi dmnealui Ghiorghie Catargiul păharnicul. cu ocenii (GOucnin) din saat din Cunicea. şi n'kau adus cinstita cartea maăriei saale lui Voda. scriindu maăriia domniei sale la noi sa mergem să socotim cu oameni buni megiiaşi. de prin pregur pentru o poiavă. tau avut price dumnealui Ghior- ghie Catargiul paharnicul, cu ocenii de Cunicea, diau zis că iasle de hotarul Cobaliei (KoBaaien) iar ocenii den Cunicea. au zis că iaste de hotarul sa- tului lor a Cuniicei. de care lucru mătsam pre po- Tunea -măriei saale lui Voda, şam strânsu oameni buni megiiaşi de prin pregur şi întralt chip nam putut aadeveri lucrul. aceii poeni să să ştie a cărui “Satu iaste pentru căce diresele nau avut nici dum- nealui CGhiorghie Catargiul paharnicul nice ocenii de Cunicea. ce sau învoit ei dimbe (Ana) parţile de bină voia lor. şau lăsat cu ertare despre dinşii pre Bunacale de Soroca. şi pre Gora de Cobaliia (Kosznita) şi pre Buda: de Cuuicea şi pre Mihaila de acole şau soeoiil cumau ştiut ei cu sufletele sale. diau ales despre acel loc. aceii poeni. şi hotarul Cobaliei și hotarul Cunicei. şi sau și stalpit acel loc pre unde au mărsu acei omeni buni, diau ales: cu sufletele saale. și sa şi înpăcat denaintea  noas- tră Şi a multi oameni buni ocenii den Cunicea cu dumvelui Chiorghie Catargiul păharnicul ca sa nu. S mat părască nici Odănăoară în veci păntru acea poiană ce să fie pre alesul şi pre tocmala acelor oameni buni. atasta scriem şi dam ştire. 
v. Inunacau Fâpalg, son ui Ann 43 Î[lezan ere A9roer nckaaa 

| 
Hărtie coală. Acta Catargi.  Surete ms. XĂV, 388,
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LXII. Suinar. 750 Zulie 27 (1642) lași. Vasile Vodă judecă; 
pricina între Gh. Catargiul biv ceâşnie şi Pătraşeco Ciogole vel şetrar- 
pentru a patra partie din Unchiteşti ot Soroca, dând rămas pe Catar- 
giul. Se pune îerăe. . . 

[Hw Bacnair RoftoAd. ROItO AHAOCTIL PeNApA BAH: 

MOAAABCKOH. we npinaouie npha Haan ui np'la Bzchain. 

HAUIHAMH ACAAABRCKHMH BOA'kpu | Br4nkuMH H Mana. Ha: 

B'kpnin Boa'Bpun Ilzrpawmko Worca'k gta mergap n m'kraan. 

3a anu up'ka, tamu, ca caSram | n Boakpun nau L'ewp- 

rie BaTPapyiiva BuIRiDIH UAurHHK. AA UETEDATAA Var Wr: 

ctdo Vukumeapu umo $ gaocr v | Gopouckomv, p'kziţn Hat. 

g'kpuaro' coa'kpun euunnean Woroak Bea uempap axe cer 

ta Ta uevepaTa uacr Wr Gnkumvetpu. | npaga wins, 

coTtia naemennuu €M8 haanka Lerman n Haankogu Lew- 

Manv Bao ta npata kSnekna, | wriia Camonă. n Iw- 

natie. Hi dopa H cecrpn ti Asa. n Mpuna akru Hu: 

Koap. wivkote (Mapko. n wr vnko n Loaagp| in cecrpn. 

ero Eacna u Suna. avkru Mapko Kokopa. n TH 07 nar- 

menu H Hukoap. n cecrpa tre GOaokia a'krn llvpun | 

Sce WwHvkoBE n Mpa ŞOAORKA. pati 'TpH CPa 'Taatpu 

CpEGpAHHX. n SKABOBaani  NprEA, aa, HI HCMHCOR. 34 Rv2 

neuo | wm Kocranrun Boegoaa. a Lewpricen Faraginva 

wn Take wre'kipaa npka, Ham, axe cer Toa uerepamaa | 

uacr ceao COurnreun. upaga kvnexna Tecrbl 48 Logranoant 

Atâpunk wruia ASuva Apzpazv Hi WT Heat. n WT Bpar 

ere | Eacirau. n WT Huuuț Arana. n Bu ui THk  Dpo-: 

ARH 33 AU pik, Han, n Ezcero Hatutro caB'bTa, 

CZAÂXOAL Ha HK | CZ HAUIHĂL NpABHAI ca, H Take :wap'k- 

TEXOAL HAI BARON [pat DO 3AKONA A£MCKAFO. Kako Ad Maer 

apzmait | aoarkpunv renazan p'kpuaro. Ilarpaumko Uoroa'k 

BEA WIETBap Ta WrTEpATAA ac Wwr cea GOukriTepn ca 

miere sa mun S| MoToRV MEABezten. CA BEC IpHXOA,
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ÎS 

“E2SBau 47 Hero un dprpatio ui saar 5 BRUCTitdp Hat. 4 
“casra n Boakpnnv | nau Vevbprie RarapyuSa n ca sny 
NBOAAKHHUA. Ci BocPaa. 607 PR Hai Hi UT Bec 3a- 
HO BEAMCKATO. Ho ww chat | na pla, noa pa ne ata- 
mr nau 'rkrarin. pag ci ris uuoatk Ba ku ui un Ad 
“c He Saniwarr, | 

| OV Tâcoy BATE F3pH MCrța ISAIE Ră Atat 
Gaaa renaua eta'ka 

Tagpna Marea uta acrober 

FĂ VANT Pau RO 

lo Vasilie Voevod din mila lui Dumnezeu Domn: 
“tării Moldaviei, adică a venit înaintea noastră -şi inaintea tutulor a lor noştri moldoveneşti boiari a mari şi a mici, al nostru credincios boiariu Pă- “iraşeo Ciogolea vel Şatrar și s'a parit de fata înain- tea noastră cu sluga şi boiarinul nostru Gheorgiiie “Catargiul biv ceașuic, pentru a patra parte de sat -Unchiteşti, ce-i în ținutul Sorocei, zicând al nostru credincios boiarin mai sus scris Ciogolea vel şatrar cum este lui cea a patra parte din Onchiteşii di- reaplă ocină de la seminţenia sa Balica hatman “şi lui Balica hetman i-a fost lui dreapta cumpară- tura de la Samoil şi lonaşeo şi Gora şi surorite lor Liubca şi Irina ficiorii lui Nicoară, nepoți lui Marco 'ȘI de la unchiul lor Toader Şi surorile lor Anna ŞI -Elena, copii lui. Marco Cocora; Şi iarăşi de la se- minţile lor Nicoară şi sora lui Odochia copii lui "Giurgia toţi nepoți şi stranepoţi lui Holoucaă, drept 300 de taleri de argint, şi a arătat ivaintea noastră şi ispisoe de cumpărătură de la Constantin Voevod. Iar Gheorghe Catargiul așa a răspuns îna- intea noastră, cum este cea a patra parte diu sat “Onchiteşti dreapta cumpaărătură socrului sau lui Gor- sau dvornic, de la Lupul Darlau şi de la Isac. şi -de la fratesau Vaăsiian şi de la alti oameni şi find
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şi aceşti viînzători de faţă înaintea noastră şi cu. 

tot sfatul nostru, judecat-am lor cu al nostru drept 

judet şi aşa am aflat lor leage dreaptă pe legea. 

tarii cum să aibă a linea boiarinul domniei mele- 
credincios Paâtraşco Ciogolea vel șetrar cea a patra 

parte din satul Onchiteşti, cu loc de mori în apa- 

Medvejei cu lot vinilul ; şi sa luat de la dinşii şi- 

ferăe 12 zioti în vistiarul nostru, iar sluga şi bo-- 

iarivul nostru Gheorghie Catargiul şi cu alți vân- 

zălori ei au rămas dinaintea noastră și din toată 

legea țarii. Deci de acum înainte mai mult să nu 

aiba a se mai certare pentru această pâră nici o- 

dala în veci, şi altul să nu se ameslece. 

în laşi la anul 7150 luna Iulie 21 zile 

Iasuşi Domnul a poruncit - 

Gavril Mateiaş vel log. | 
T Dunmitraşeo 

Acta Catargiu ; hărtiv, coală. Surete ms. XXVI, 426. 

— Ferăe ce se pune de Ciogole Pătraşco e de 12: 

zloți. 
— Holoucă, stăpânul de al căruia nume se leagă sa- 

tul Holoucinţii pe Nistru, a avut aceşti urmaşi: Marco, 

Cucoru şi Giurgea, iar de nepoli pe, Nicoară, Samoil, lo-. 

naşeo, Gora, Liubra, Irina, Toader, Ana, Elena şi Odochia. 

LXUL Sumar. 7/55 April 13 (1647) fără loc. Zapis de vîn-- 

zare prin care IMilip fiul Anei, nepot Stetului vinde -cu 15, galbeni lui. 

Toderaşco din Ruşi din jumătate de sata patra parte din Dușmani. 

Adecă eu Hilip feforul Anii nepotul Ştefoloi 

de Oişani. scriu şi mărturisăscu cu est zapis al 

miu.cum am vândut w(oy) parte de sizină lui To- 

deraş:o den Rusi -ps iam vândut di Sumătate de: 

sat a patra parte ce să cheamă despre partia Duş- 

manilor de nime nevoit nice asuprit şi dea a mea 

bună voe. o am vândut dereplz î5 galbeni banr: 

gata şi mium loat banii deplin. şi toemala noastră
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Diau fusia în casa popii loi Ghiorghie de laşi de la besiarica de la sveati Iwan de lu Maji. şi Gligorie Barna de Zabulutiani şi Toader turlic de Trifeşii şi Anton cel batrân de Oişiani și fecurul loi Anton Simion. deci noi aești oameni deaca am văzul ne. :goțul lor de plin și Șiau loat bani deplin denainlia noastră pe mai mare credință neam pos şi pece.- 'tăle ca sa s ştie. 

și eu popa Lazor am scris zapisul 
valeat 7155 mias, Ap. 13 doi | Borna (|. p. animal cu coada barligata, stea), Toader (|. p. arbore, 3 stele), Anton (i. p. Spice), “Simion (|. p. figură). 

| | Originalul hărtie, coală. Acta Catargiu. Surete ms. XXV, 432, ) 

LXIV. Sumar. 1755 Oct. 14 (7649). Zapis de vinzare prin cari 
urmaşii lui Dragoş Vornicul vând lui Vasile Mărzac vel căpitan de 
Hotin cu 550 taleri de argint, 3 părechi de boi “şi 10 vaci cu viţăi 
anoşiile lor Drăgoeştii pe Solovăţ, la, tinutul Iaşilor, seiiştele Buhăenii 
“şi Meliştenii şi altele, 

- 

Suret de pe zapis sărbese din veleat 7158 Oct. 14. Adecă eu Lie i Gheorghie i Neculai i Sala- Văstru i Codan i Necoi i Vasilachi i Uirlan i Nica i Zamfir, cu femeia lui Marina i Solomon i Tanas Şi Nasta i Ionașco fratele lui Sarghie, Grozava i (Vasi)laş fetori lui Ion i Vacihovschi i; Alesandru i - Radul 1 Pahomi fiorii lui Trifan i Grigori i Dochita i Sofronina fetorii. lui Dumitru i Danila j Paraschiva i Magdalina ficori lui Dumitraşeo Albota stolnic toti nepoți și Strănepoți lui Dragoș vornicul. scriem şi incrediuţăm cu această a noastra scrisore la mâna dumisale Vasile Zăcul, marele capitan de Hotin de nime sălii nici asipriți, c6”qe a noastră buna voe am Văndut a noastra driapta ocina si moşie, „e avem noi în pustie peste Prut la ținutul Eşului
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pe părăul și pe valea Solovățului, un sat . anume 
Drăgoeştii, ce iaste lăngă. Folinteani şi Melinteani, 
pe Sovățul Bugăi şi lam vândut drept 300 de taleri 
de argintu dmisale şi noi am luat în mănule noas- 
tre deplin plată banii aceștia mai sus scrişi, săi fie 
în Veaci şi iarăşi încă iam mai văndut dmisale Va- 
sile Căpitanului -şi alte 2 selişte în pustie din susul 
Sovaţului din ținutul Eşului pe nume Buhăenii. şi 
Meliștenii în mijlocul Usliei şi Alibenii a Caspililor 
pe langa Funduri şi Duşmani și aceste doa selişte 
Jiam văndut drept 200 'de taleri de arginlu şi trei 
părechi de boi buni și 10 vaci cu vițăi și când am 
vănduto sau tâmplat multi oameni buni de pe îm- 
prejur megieşi bătrâni şi tineri cari numele şau - 
„pus şi pecețile pe aceasta scrisoare şi zapis săi fie 
dmisale în veci, şi noi dacă am văzut în mănule 
noastre :350 de taleri și lrei perechi de boi şi 10 
vaci cu viței pe acesti trei seliște ce sâni în pustiu 
pe Toporul, pe părăul Soluvăţului cu vaduri de 
moară şi cele 2 sale den sus pe Sovaţ Bohăenii şi 
Maneştergurenii ce sânt cuprinsă tot întrun hotar 
şi iară cu vaduri de mori noi încă am dat atastă 
scrisoare în mănule dumsale mai sus pomenit şi noi 
dintru acesta ceas nici o dată să nu ne amestecăm 
în veci și a noastre isprăvi şi întărituri ce am a- 
vut pe aceste 3 sale au pierit din cetate Sorocii 
de Cazacii” Zaporojeni. cănd a au aprinsu și au dobân- 
CE „cetatea. Soroci și a noastre mărturii ce mai a- 
Ye de'lă oameni buni tinutași din penpregiur leam 
dat în mânule dsale Vasile marile capitan și a 
moasțre peceţi leam pus pe a noastră scrisoare ca 
“sai fie in veci de veci, şi în a toate săvârşit, şi maă- 
mule neam pus. 

„Lărbenii pe Sovaţ iau dat Păşcanul dani lui 
'Sfeti Spiridon şi mănăstire au dato în sama vorni. 
cului Misai ca să pue vethil pe cine va socoti, iar 
-avăndu a -răspunde să vie de fată la divan. 

loan Meleghi vornic de poartă“



Acta Catargi. Surete ms. XXV, 735. CE. suretul din: 
71180 de-la Duca Voda, dupa 22 de ani. când Vasile Mar- 
zacul vine şi-şi intăreşte staânirea pe baza zapisului 
din 7158. 

Traducăturul pune îsfrăuz în loc de direse. 

LXV. Sumar. 1/58 April 7 (1550) Iasi. Vasile Vordlă judecă 
pricina între Pătraşeo Ciogolea biv logofăt şi (îl. Catargiul biv agă 
pentru Cobăla, dînd rămaşi pe Ciogolau şi călugării do la Pantocrator.. 
Se pune ferăe 12 zloți. 

EX : : - 
T Hw E acnaie ROEROAA BĂȘIIO AMHACCPIIO TCRIADh BEM 

MoAadgckon, x mpinaomk mpa anu. n pila, zachan: 

tadlunatn AA A, ABCKU AH goă'kpu, BEAHIKHY ui AMdAHY poa'k | 

pun ii Izarpauko VWoroak. cra awrober. u mkraan 3a. 

anu, np'EA aan ca caSra nam Tivprie RarapyuSa Ene ară. 

pasi tanu ceao Hanatk Hosxzaia | ure 5 noacer Copoucko- 
48. prhaziu.  Yoroa'k AWrOdET. a EC 05 TOT cEqo: 

HpăRaă GOTHNa H kvnemtino w'r Movezn Mornaa BoetoAa. 
H Skasoganu np'ka uda B'kkum -crpneuaie, CPApUN WP Aat- 
HiuX eprkaennn. n caSra nau Tivoprie HarapuiSa aug ară. 
WE Tao wrB'kipaau Np'BA, Hat ame TOT ceao Bhiao (IO 
gol) n Skagonaa. npka tamu un. HâpeaAennie 3a hu un 
depato. wr PaAsa Borgoai. iMuknoguu. n ww  V'amnap er 
BOAa Kao ck rkraaa | cax npoaaminiuuni, Voroau. Mor. it 
ca Kantrepu wT craa anerup lanrokpaTep, MHo POrAa. 
BOCTAA tă HHUX. NouTre (Wii Ne Haaer Hu eatinno *rp'ksv; 

| ca "POT ce4o. HNHO FeiAkMH ca Bec cane CENALAII cs- 
MoTpurom n wBphkmokoa. take: He natarm Bca'kpuu$ nau 
Moroa'k sug awrebar nu | EAHO Tp'kav. ca "Tom ceao. RHut- 
nucanntum BoBzaite. Hi datini: Hanu KâAVTEpH,  BHWNUt- 
cant, Wr craa mohacrup Ilanrorparop. na xoarkior ca 
XH'Tpo | crito. ma whu 3ceraan wr npka, Hanu u wT 
&ec Bakon Bemrkou, 4 caSra nau Tewprie HarapyiSa BbiE 
ară, Wii  SNpaRHAcA, Hi ISCTaBtA conu: epaie. ei | 3aar &
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sncrirap uit. kai paqu ww cab na np'ka Kato Aa mataer 

WH APBEATU, co npagaa wriuina (loc gol) anupeurnniom$ 

ceas HoBaaia | ca Bic YoTap:u Aa: HE Halder Iau bran, 

paan cita rw untoant ua e'kriu. n Hui Aa ek ne vauiae. 

inc $ tăcak BATO ar. 8 Atibi 

Caaai renanz BE4'BA Bea acoroder uckaa  LoAtpauiko: | 

_ ĂSaurps ea 

lo Vasilie Voevod din mila lui Dumnezeu Domu 

țarii Moldovei, adecă au venit înaintea noastră şi 

înaintea tuturor alor noștri moldoveneşti boiari a 

mari şi a mici, boiarinul nostru Patraşco Ciogole 

biv logofat, şi s'a pârât de fata înaintea noastră 

cu sluga noastra Ghiorghie Catargiul biv agă pen- 

tru un sat anume Cobâliia, ce-i în tinutul Sorocai 

zicand Ciogolea logofat, cum iaste lui acel sat 

dreapta ocină şi cumpaărătură de la Moisei Moghilă 

Voevod, şi a arătat înaintea noasiră nescare di- 

rease vechi din bătrine vremi, iar sluga noastră 

Gheorghie Catargiul biv agă, el astfel a arătat îna- 

intea noastră, cum acel sat a îost ..... şi a ară- 

iat înaintea noastră şi direase de pâră şi de ferae 

de la Radul Voevod Mihnea şi de la Gaşpar Voe- 

vod, cum Sa pârât cu vinzătorii lui Ciogolea logo- 

fat şi cu călugării de la sfânta maănastire Panto- 

erator ; deci atunci i-a rămas pre dinşii, pentru ca 

dinşii să nu aiba nici o treaba cu cel sat. Deci 

domniia mea cu tot sfatul domniei mele văzut-aim 

şi: am aflat cu adevărat cum nu are boiarinul nos- 

tru Ciogolea biv logofăt nici o treabă cu cel sac 

de mai sus seris Cobaliia nici rugatorii noştri că- 

gării mai sus scriși de Ja sfanta manăstire Pan- 

docrator să nu umble cu hitlenie. Astfel ei au ră- 

mas denaintea noastră şi din toata legea tarii; iar 

sluga noastră Gheorghie Catargiul biv agă, el sa 

îndireptat şi a pus şie ferae 12 zloți în. vislierul 

Surete şi Izvoade IX (Acta Catargiu) 10
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nostru. Drept aceia de acmu inainte ca să aibă el. 
a stăpâni dreaptă ocină . . . . mai sus scrisul sal 
Cobaăliia cu tot hotarul şi să nu aibă a mai pâri 
de uceastă pâră nici odânăoara în veci. Şi allul să 
nu se amestece. | 

scris în laşi la anul 7158 luna April 7 zile 

Insuşi Domnul a poruncit 

Toderaşeo vel logofat a iscalit 

-“ Dumitru Leca 

- Hârtie, coală; acta Catargiu. (Surete ms. XXV, 376) 

LXVI. Sumar. 7764 April 4 (1656) Iași. Gheorghe Stefan 
Vodă dă şi întăreşte! lui Ghica ce a fost vornic mare. partea, sa de 
ocină din Vasilăuţi la laşi, din Zorilova pe : Prut, din Vlăsinesti, pe 
Jijia. la Dorohoi şi din Cuciarov, zis şi Vertiporoh. 

î Hw Tewprie Greban BorRoAa. BIR  MACTIR. renApE 
BEMAH MOAAAECKOU.. WE TOTH HETHHÎH Hale EApUIN. ROAEpH: 
Tuka snamiu kea ABOPHHK | Xaaogaau sc EA. WCoBRHOR Ha: 
INEIO MACTII h Aaau u NOFEPAAHAN £CMH. s45 WT Hac.S NANE 
BEMAH MOAAABERHI. Că ro | npatui wrunu n KSuexhH;: Wr nuca- 
His BA CEAAATEACTEO. TO HMaM Wr npaa, Mmoruk Bcakpr. 
H AAN ACEpHX. WT TpeTaa | uacr wm ceao  RacnarSun Atk 
WACTH, uTro Ha Ilpvr S$ gave IĂucku, YTYW Wu coBn RSUHA Wr 
Hekvaa cuz Apzrzaunu | euSk Hwu. H wr BHacnaie cun Mapuka. 
&HVK Nzcracka. np'kwhSun AcEpann. PAI EAHA CToH ARa AfcAT 
AEVRORH. BHITHX | H "THR Tperaa uacr 
w'r Hwhamko Homnuiekva | paan FANA cre H nerArekr Ta- 
AEDH CPEBHU. A MW BHAo BARA KVneRHo. wr Muvua n wT 
Ainepaa. | Azipn Cumiwu Biunuz. n wr Eacuait cun Magus. 
H WT ĂCRHiLă Acuka Heacicu. &uvuu ' KanAakicn. un wr Hw- HAUIRO | H wr ceerpa ete Heruua, cune Izrp | WP HHHX Sparita ua. A ru wu: CEH kw 

„ W'T TOPOR CEAO KVAHA. 

are EHeunuhz, n 

NHA. nat -wr Hw-
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M4UIRO | ROMHIDECRVA. WF PpEPaA WacT WT TOrGA CEA0, 10A9- 

Rubiă. ww ucr. guum'kio paai uerupH: AtcaTr Sri: nnâu. "AO: 

Bpuy. | ă tat BHA0 Npaga KvueHo, wr: Mnepaa” Acuka Hacracit - 

wwe Hekvaa n wm cecrpa taw Macracia H SIARa'| cuRe Aps-. 

Paun. ui wr Para. ea Eacnais Fopureka.. H TaRORALpE.! 

AGAH n NSTRPZĂHAN. CM EN că ere iipata | WTURA n k- 

NEXHHA FANA cete, Hanata Bopnaogă. ue ua Îpvi: Ba To- 

arome Iekin. uro Wu ceai inna Iwr opie n Wr7 EpaTitaţ 

cam Hekvaa n ToaAtp. cuke Ilagvaua wr Tomipu. Bhrun fI- 

Kpam n wr Mupwu, cuz Toaatp |.RUVK "Mureainen păai ARk 

CTO, H ABRhAsCkT ArKOBH BhIPH, HI, TH Că CTAR. $ Raman 

H CX: NSASRHHA WT RBosak | Boaoru, ue ck. acer BOpHAORA, 

PAE BHA CTApArO. CEAHIRA. H CA BEC AOXOA. Hi: THR AAAONOM îi. 

NOTRPZANFoM | Boabpunv Haui RMIUINHCĂNHSAV, - CA 6PO NpAgă; 

WTHHWY H "RwnekHHŞ. UETEPATA ua:T w7 BEC CEAO Razwnhen. | 

epkAtina- UACT. H MNAR WP UETRORTAA UacT, wr moro CEAO ww 

uacrr Pocun NOAOBHHA. UTE WH coEH BHAo | Renua, wr Hou 

CHR Kupuan Rakaaziu. give Mara. n wT7 Hoare. cHh Ba- 

KaAzuil, H wr Geogponia BHVEA. | Kupnau paan „(loc gol) aw- 

okH EMITA, Hi TH FANA aer uro c H3BEpET! WT TOrOK CEAS. 

Razuunein, | sacr 'Hwn Bakaaviuul. uro Ha: Snsi £ goascr 

Aopeyouexoa. WT RATE CEA H WT. NOAA H W'T BEC AOXOA. 

UTE RYNHA | WT HEPO PăAli NETHAALCET  AWESRH -BWITHX,: n 

WIPO TAKE Ape AAACĂOA n NOTBPEAHXOM. EA | c& 'Tpu UacT 

AT Bic! cae ESuapoa. u'ro HMEnVeT HHa Bep'runopok. HI W'T "TOa 

METEP&TAA WAcT. “PpETAA | aer uTo Ha Uioxpv. 8. BaccT Xo- 

"THHEKOMV, H ca MAcT BA CTAB $ Yioyp8. ue wn' cosu KVHHA 

vr Tagpha hpzsckva cHh jean EpziekSA pPaAH uETHpH co 

"manepu BHTHX: WT HCNHCOK WTO HAMAA. * WIG BOCAN. | IjIean 

Hpatekva. We. Epumia Mornan. BOFBOAA H WP Banc 34 TAK 

uTo uman, WHH WT Bacnaie, ROEBOAdA. uTo cl TATAA Tvraa: ca 

Iz putea H ca Tlspek. H „sseran NA a, TOre%AL pan RAKS Aa
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ECT uU WT ac 29 | akpunS me Răphin LHKA ARCBHNE PAR 

WPHRRI Hi BHkwnachie 4 Spun NOTRPXAALHIE CX KECAA | Ac-. 

" XOAcm, nenopStiet ue HHROA Ha &kEH EA i AFTHA cre 

SHSUAToA tre. H HN Ad c€ HE VAHILIAET, | 

nuc s tace Rar T3pĂA Menta an. A: ARH 

Gaam renAHz Reaaa a 

| IwHamke Prea Rea asrober 

In dos: sean aanne. sa norapa Ace ua ceaay Paciarvruh 

H Bepuasta 1] F az urmtieu n Bep'renopox. 

lo Gheorghie Ştefan Voevod, din mila lui Dum- 
nezeu Domn țarii Moldaviei, adica acest adevarat 
al nostru credincios boiarin Ghica fost mare vo»- 
nic miluitu-ne-am spre el cu osebita noastra mila 
și am dat și am întarit lui de la noi în pâmiîntul 
nostru al Moldaviei cu ale sale direpte ocini şi cum- 
pârături din înscris de mărturie ce Pa avut dena-- 
intea a mulţi boiari şi oameni buni, din a treia. 
parte din satul Vasileuţi, doao pârti ce-s pe Prut. 
în ținulul Iașilor, ce el singur a cumpărat de la: 
Necula fiul Drăgaălinei nepot lui Lon şi de la Vasile,. 
fiul Maricăi, nepot Nastasiei stranepoţi Dobranei: 
pentru o sută şi doao zăci de lei batuti ; şi iaraşi 
a treia parle din acelaşi sat partea din 
heleşteu la Camănca, ce el 
la lonaşco Cowmişescul pentru 
iară lui i-a fost dreapta ce 
și de la Mierla, featele lu 
Vasilie, fiul Maricai 
tepoti Candachiei, 
lui Istina fii lui Pa 
ai lor. Şi iaraşi el 

mijloc cu: 
singur a cumpărat de 
150 taleri de argint; 

umpărătură de la Micuta 
e lui Simeon Beşină şi de la 

şi de la Dochiţa, fata Chelsiei,. 
ŞI de la Ionașco şi de la sora 
traşco Beşina şi de la alti frati. 
Sipgur a cumpărat tot de la lo- naşco Comişăscul din a treia parte din acelaşi sat. jumatate din partea de sus pentru 40 de ughi bani buni; iar lui i-a fost dreapta cumpârătura de la Mierla fata Nastasiei şi de la Necula si de la su--
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xorile. lui Nastasia şi Alba fii Drăgalinei şi de la 
“Galla. fata lui Vasilie Gorcescul; şi iaraşi a dat şi 
a întărit lui cu a lui dreaptă ocină şi cumpărătură 
.o selişte anume Zorilova, ce-i pe Prut de la Gorie 
-şi de la fraţii lui Necula şi Toader, fii Pahulcei - 
-din Tomeşti, nepoți lui Avram și de la Miron fiul 
lui Toader nepot Anghelinei pentru” 220 lei bătuţi, 
-si iarăşi cu heleşteu în Camănca și cu jumătate 
din Colacul Balţei, ce se numeşte Zorilova unde a 
fost seliștea bătrână şi'cu tot venitul; —Şi iarăşi 
am dat şi am întărit boiarinului nostru de mai sus 
scris cu a lui dreaptă ocină şi cumpărătură a patra 
parte din tot satul Vlaşineștii, partea din mijloc, și 
iarăşi din a patra parte din acelaşi sat din partea 
lui Răskip jumătate, ce el singur a fost cumpărat de 

“la: lon fiul lui Chirilă Bacalăș, nepot Magdei şi de 
la lonaşco fiul lui Vasilie Bacalaş şi de la Sofronia 
nepoata Chirilei pentru . . . lei batuţi.—Și iarăși o 
„parte ce se va alege din acelaşi sat Vlăşinești par- 
tea lui lon Bacaluş, ce-i pe Jijia în ţinutul Doro- 
hoiului, din vatra de sat şi din cămp şi din tot ve- 
nitul, ce Pa cumpărat de la acelaşi pentru î5 lei 

„bătuţi ; Şi într'acestea iarăşi am dat şi am întărit 
„lui cu trei părți din tot salul Cuciarov, ce se nu- 
mește acum Vertiporoh, şi din acea a patra parte 

„a treia parte ce-i pe Ciuhur în ţinutul Hotinului şi 

cu loc de heleşteu în Ciuhur, ce el singur a cum- 

părat de la Gavril Brăescul fiul lui Ştefan Brăescul 

de la Eremia Moghila Voevod; şi dia zapis de pără 

„ce-a avut el de la Vasile voevod, ce s'au părât a- 
“lunci cu Pârciul și cu Poroh şi i'a rămas pre din- 

sii. Drept aceia să fie şi de la noi boiarinului nos: 

tru credincios Ghica dvornie dreaptă ocină şi cum- 

părătură şi uric şi intăritură cu toate veniturile ne: 

ruşeii nici odânăoară în veci lui şi copiilor lui și 

mepoţilor lui, şi altul să nu se amestece. 

“scris în Iaşi la anul 7164 luna April 4 zile 

Insuşi Domnul a peroncit 
lonaşco Rusul vel logotat 

Hârtie coală; acta Catargiu. Surete ms. XXV, 428.
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LXVIL.: Sumar. 7165 Ghenar 27 (1657) Iaşi. Vapis de vinzare 

prin care Todosiica călugăriţa vinde cu 200 taleri ginerelui său Miha- 

lachi casele sale şi cu pivniţă. 

Adecă eu Todosiia călugăroae. scriem şi mâr-: 

turisim cu tastă scrisoare a mea. înuaintea duhov- 

nicului al mieu. popei Neculai şi a dumisale Supă- 

nului Pan biv staroste şi dumisale Manei ngulitor. 

şi Pavăl staroste şi Mecula lij cupeț şi Panaioti tij 

și Dumitraşeo Sucevan. şi David zeat Arkerce. cum 

mai înnainte de darea sufletului mieu. am vândut 

casa cu pivniță şi cu loc cu tot gineremieu. lui 
Mihalachie dereptu. doaw sute de taleri bătuţi. de- 
naintea ginerilor miei. anume Enachi sus Craâstei 
şi a lui Alexandru lij gineremieu şi cu voia lor sau 
văndut atastă cas şi am fost de faţ și nepotamea 
Păscălina fata surorimea Nastasiei cu fiiu său Ghe- 
orghiţ. aşiiderile şi de rândul fiului mieu lui Tran- 
dafir să naibă nic o treabă. del va adute Dumne- 
zău de unde iaste. pentru că& am lua! aceşti bani 
de miam grijit sufletul. ce mai sus seriu. pentru 
-aceaia. să fie ocin şi moşie gineremieu lui Mihala-: 
ehie şi fiicei (unnuru) meale Saftei și fiţorilor du: 
milorsale în veci. iar alta ruda sau nepoti sau stre-. 
nepoți nici ceştea gineri sa naibă nici o treabă peu- 
tru cal au fost și ginerii cumnatţii lui Mihalachie 
de faț. iar cine va vrea să facă intraliz chip de 
cun sau toemit ionaintea dumilorsale acestor ne- 
gutitori. să fie neerial de Dumnezău şi de svănta 
maică a lui Hs. de Prista. şi de loan Crstitel şi 
de 318 otiu tau fost în Nicheia. şi pentru credință 
neam pus şi pecețile de mărturie şi locul iaste pe 
uliţa strâmba lângă biserica lui Danco. 

| u las It 716: Ghenar 27 
T 'Todosii Caâlucăroae 

az pop Nacul iscal duhovnicul czpaea aota.. 
gi 10.0 a! ph . . eo zoyee pugeripus, Eu Paăvalo hagi (|. p. căpri-
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oarâ), + Alexandru (|. p. figură), + Paâsecalina (.p. 
Sf. Gheorghe călare), i Dumitrașco, az Necula iseal 
(|..p. St. Gheorghe,câlare), Maye p.upr'npo za. ayo%ev, 
az Savin Larie am scris acest zapis „cu învăţătura 
dumisale 'Todosiei să fie de mărturie, llezuvos z00- 
aahapzoc 58 Vnasris parent ră ăvodey. 
Da 

Acela. Catargiu. Surete ms. XĂV, 755. 

  

LAVIII. Sumar. 7766 Zanuar 20 (1655), Zapis de mărturie prin 
care Toderașco arată că Avram, tatăl său a cumpărat părți din Gi- 
coteni de la popa Griga Crivopis cu 42 lei şi o vacă-cu vițel. 

 Adeca eu 'Toderaşeco snn Avram. vnuc Ca- 

potin. ot Lucăceani. scriu și mărturisăscu cu aiasta 
scrisoarea me. însumi pre mine cum au fost cum- 
păraş părintele mieu Avram uneşte părți de moşie 
den Gacoteam. anume de la popa Griga cn lui Cri- 
vopis din Hotin. şi de la Costea Herlenco ce iau 
fost cumparătură și de la Boboş. şi de la Tatea. 
parte de gos de Gicoteani stramoşia lui Gicot. 
carea moşie sau gasit că iaste lui Ştetan stolnicul 
și lui Darie. și lui Grigorie. fetoii Mariei fetei Bat- 
cihăi. nepota lui Gicot. carea moşia direaptă iaste 

"lor căndu iaste aemu. sau sculat Maăriia Bateihu. 
cu fetorii sai caris mai sus scriși. şi mam tras la 
divan. eu ştiindu den oameni buni. bătrâni. de pren 
pregiur megiiași că le iaste a lor. moşie direaptă. 
pâm vrut să mă pârască ce mam lăsat ca sămi 
întorea cumpârălura tătănemieu iui Avram cari 
bani au dat popei Grighei (I'gnren) fetor lui Crivo- 
'pis den Hotin patruzeci de taleri baluţi şi doi şi o 

vacă cu vițel, deci eu um luat acei bani toţi 40 şi 
doi de taleri. și o vacă. şi le am întorsu moşiia 
lor. şi în zapis ce am avut domnescu pre aceale 

părți. eu cu mâna me. lam orbit și le am ras de 

Ja ispisocul mieu. ca sa le fie lor moşie. și răs-
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cuwmpăratură adevărată. și de acmu nainlea. de să 

va găsi undeva la cineva macar încătava vreame.Să 

naibă credinţa în veci vrun dires pre acea moşi ce 

mai sus scriem. ce să le fie lor moșie în veci de 

veci. şi în tocmala noastră a fost Costin Liciul şi 

Cojan Avraam și Andronic diiacon de Belhouţi. şi 

Costiu 'Taban de Tâtarouca. şi Vasile de la Soroca. 

si Istratie de colea şi Gligorie Margine iar de la 

Soroca. şi &oropeo vornicelul de Kelmeşti şi Ilea 

vataman de colea. şi Gligoraş Zazulea de Medvidca. 

şi lon de Colela. şi Prodan decolea. şi Pântelei 

decolea sănu Druţea şi Savin tij. şi eu Drutea starii 
am seris. deaca am văzut a lor tocmala de bună 
voia dmlor ca săş faca ispisoc domnesca să să şlie. 

vit 7166 lan. 20 

| az Loderaşco săn Avraam iscal, Starii Drutea 
iscul, Andronic diiacon (|. p. figuri geometrice). uz 
Simion șoltuz „za Hotin iscal, az Costantin Liciul 
iscal (|. p. inițiale). | 

Acta Catargiu. Surete ms. XXV, 757. 

LXIX. Sunar. 7466 Mai 6 (658 sc a 
Ap alar, _£ 8) aşi. Cartea lui Gheorghe 

Ghica Vodă cătră Necula, socotitorul satelor Grumazii de la Soroca 
să lese în pace satul Holoucinţii ce Pa dat pe sama lui C. Macri. ! 

_ jiu Ghiorghie Ghica „Voevod, bjieiu  milstiiu 
gospodarza zemli Moldavscoi. scriem domniia mea 
la sluga domnii imeale, la Necula carele esti soco- 
titor. pre la satele tau fost a Grumazii armașului. 
ce sîntu la tinutul Sorocii. “dămuţi știre. dacă vei 
vedea cartea domnii meale. iar lu sa lasi în pai 
satul, Holoucinţi. la nemic sa naibi trkb. căci fam 
dat pre sama slugii noastre lui Costantin Macri 
că iaste  direptu de moşie a lui, aşijderea şi voi 
satianii cari veţi hi la acel loc sa aveti a asculta
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“toţi de sluga domnii meale ce mai sus, scriem, ni- 

me nicăiuri să nu răşchire. aiasta scriem domniia . 
mea. întralt chip să nu fie. | 

| u las lt 7166 Mai 6 

Saam gspduz veleal 

lo Gheorghie Ghica Voevod 

Hartie coală. Acta Catargiu. Surete ms. XXV, 616. 

— Insemnătatea aceslui act pentru * raporturile soci- 

ale şi economice între săteni şi stăpâni este mare. Soco- 

tilorul Necula al satelor Grumazii. de la Soroca, ca să ia 

„cisla şi alte angarale, putea să socotească şi partea sate- 

Jor lui Macri: Cum însă acesta căpătase de la Vodă drep- 

tul de a-şi socoti el pentru sine satul lui, socotitorul dom- 

mese Necula n'are ce căuta. Dar în schimb domnul nu 

ezită a porunci sătenilor din Holoucinţi «să aveţi a asculta 

toți de sluga domniei mele, rime nicăiuri să nu răşchire.» 

Iată deci legătura sâteanului de pămînt, şi consfinţi- 

“vea şerbirei lui. 

LXX. Sumar. 7167 Iulie 6 (1659) lași. Cartea lui (ăheorghie 

Ghica Vodă cătră Gheorghie Catargiul şetrar să meargă la satul. Măt- 

„<ăuţii pe Răut şi să aleagă părţile lui Buhuș vel clucer. 

lo Gheorghie Ghica Voevod. pojiiu milostiiu 

„gspdra zemli Moldavscoi, scriem domniia, me la bo- 

iarinul nostru Gheorghie Catargiul şatrarul cel mare 

dau de ştire. că domnia mea team ales de om bun şi 

înțelept. daca vei vedea carte domnii mele. iar dum- 

neta sa mergi la sal la Mateauti și să alegi toate 

părțile boerinului nostru Buhuș cluceariul căt va ave 

„cumparaturi pe direase ce va avea. din vatra . sa- 

tului şi din campu. și dintralte din tot locul cu tot 

venitul. şi precum vei alege să pui şi semne. aşij- 

derea sa socolești hotarul acelui sat a Matcăuţilor 

câ Sau jaluit dmlui clucerul ea i să impresoară ho: 

tarul despre alte botară. Deci să socoteşti cu oa- 

ameni buni sa tocmeşti pre unde au fost din vac.
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şi să pui semne împregiur. “Poe Mult în t4k0 w6g'b-- 

Patul „Ad CATBOPHUE HâM Iiicatită Ad BHAcM Kako TI wapt-. 

wa. (aceasta scriem şi precum vei afla să faci 

noao scrisoare să ştim cum vei afla.) a 

a pă u Eși let 7167 luli 6 
Ga renAna Kasaa (loc pecetii) 

Racoviţa vel log. Corlat 

Hărtie coală. Acta Paval Gorie. Surete ms. XXV, 649.. 
— Măşcăuţi e sat *n jos de Orheiu pe Râut. 

e 
4 

i LXXI. Sumar. _Fără. veleat (cătră 7166). Cartea lui Gh. Ghica 
Vodă. cătră Costin Liciul și alţii să cerceteze pricina între Ştefan. 
stolnic și Toderașco Avraam pentru Gicoteni. 

+ Hw Ghiorghie Ghica Voevod. bjiiu milostiu 
- gospodar'k zemli Moldavscoi. scriem domniia me la 
slugile noastre la Costin Liciul şi la Drute şi la 
Cojan. şi la alţi omeni şi m'kgeiaşi batrâni. de prin 
pregur. damu ştire că domniei meale sau jăluil. 
boiarinul nostru Ştefan stolnicu!. pre 'Toderaşeo i- 
corul lui Avraam zicăndu cau cumparat neşte părti: 
de ocina den sat din 'Țacuteani (Ilzko:rAnn) la popa 
Grega şi popa Lpkra. nau avut nici o treaba la 
moşiea lui Otaşteni... 

Acta Catargiu ; harti», coala. Surete ms. XXV, 590. 
„__ Seriitorul n'a isprăvit actul, deri poronca lui Vodânu 

șa indenlinit. Pentru Gigoteni sau igoteni, vezi actul de 
a-pag. lol. - ” 

| LXXUL. Sumar. 7169 das 26 (A ; i 
_ Sumar. 7769, 661) laşi. Cartea lui Ştefan: Vodă Lupul cătră Costin Liciul, David şi Rura” căpitan să cal noi pe locul celor vechi aleși din Gicoteni. . , 

Iw Stefan Voevoda. bo 
zemli Moldavseoi. scriem: 
noastre la Costantin Liciul 
tanul Rura. 

jiiu milostiiu gospodar 
domniia mea la slugile 

ciul, și Davidu. și la câpi- 
dămuvă ştire daca veţi vedea. cartia
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domniei meale: iară voi să mergeţi la Gicoleni. şi: 

sa strângeţi oameni buni şi să alegeți pre stalpii 

cei bătrâni. ce au fostu. :stălpiți. de. moşii .lor..şi să 

puneţi stalpii noi. pre undea vor veni. iară să ale-- 

geţi cu măsura tot satul şi sa masurati &omatate” 

de sat. den sus șapoi veți masura şi parţile lui 

Darie. partea dn gos şi să chemaţi și pre Tode- 

rașeo fetorul lui Avraam la hotărât şi pre cum: 

veți afla mai cu direplul să faceți şi scrisoare pre 

cum veţi afla cu sufletul vostru şăşi facă şi diresele. 

u las vit 7169 Mart 26 

Saam gspâna ret. (| p.g.) 

“Acta Catargi; hărtie filă. Surete ms. XXV, 408. 
Pecelea se ceteşte ; + Hw IJledan Reegsaa Box Macri 

TENAPA BEAM AMCAAAECKOH. +apăă. 

LXXIII. Sumar. 7/69 Iunie 11 (1661) Iași. Cartea lui Ștefan 

Vodă cătră un aprod să-şi ia de a zecea din jumătate sat de Gicoteni. - 

Iw Stefan Vasile Vasile Voevoda. bojiiu milos- 

tiiu gspdra zemli Moldavscoi. datam carte domnii - 

meali. slugii noastre cestui aprod ca să fie tare şi 

putearnie cu cartea domnii meale a lua a zece den. 

Gicoteni pre &umătate de sat de Gicoteni. a sa 

driaptă moşie. şi den fan și den păne şi den tot. 

vinitul ce va fi. şi nimeni să nu culeaze a tinea. 

sau a opri preste carte domniei mele. iară cine va. 

opri peste cartea domnii meale de ruşine va fi. iară 

-aşijdere păne ce aţi luat în doâ veri cu tărie încă 

veti ave a vă întreba înnainte domniei mele pentru. 

ata pâne. 
u las vit 7169 luni îi 

Saam gspdna velel  (|.p.g.) 

Hărtie filă. Acta. Catargi. Surete ms. XXV, 419.
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LXX1V. Şumar. 7169 Aog. 28 (1561) lași. Curtea lui Vasile 
Ooevod scrisă la Pătraşeo 'Țanta de Zamostia să cerceteze pricina din- 
“tre Cueoranul şi jupăneasa lui Pilipovski sora lui Buculei pentra 

” »Ivancăuţi. , 

” 1 Vasilie Voevoda. bojiiu milostiiu gospodar 
„zemli Moldavseoi. scriem domniia mea la sluga 
noastră la Patraşco. Țanla de Zamostia dămuți ştire 
„că domnii meale sau jăluit sluga domnii mele. Cu- 
coranul zicându înainlea domniei meale că are o 
ocină în sat în Ivăncâuţi de pre giupâneasa lui Pi: 
elipovski sorii lui Buculei. cât sa alege partea ei să 
aibă a 0 opri. iar cui va pârea cu strămbul să le 
dai zi înaintea domniei mele. mot nnuea. 

u las vel 7169 Av. 28 
Saam gospodin. reă 

Hărtie filă. Acta Catargiu. Surete ms. XXV, Ms, 
Aici tatăl da carte gospod în locul fiului. 

LXXYV. Sumar. 112 Sept. : 20 (1663) Hotin. Zapis de vinzare. 
«prin care Darie, Vasile şi Antemia ficiorii lui Andrei parealab de 1lo- 
n vind cu 415 lei, 2 cai, 4 boi şi 20 oi satul întreg Gicotenii de la 

otin 

Adiea eu Darie şi cu fraţii miei Vasilie ci cu 
sora noastră Antemia, ficiorii lui Tudosăe Andrei. 
“ce au fost parcalab de Hotin scriem şi maărturisim 
“cu cest adevărat zapis al nostru. de nimeni sălit 
mici asuprit. -ci de a noastra voe bună. am vândul 
"un sat întreg. ce vecini ce am avut noi de la pă: rintii noştri. anume satul Gicotenii,. ce este la i- 
“nutul: Hotinului. pe apa Tecuci. dumisale lui Prodan | 
Drăguşescului medelniceriului Şi giupănesei dumisale 
şi cuconilor şi. nepoților şi stranepoților dumisale. 
acest sat ce mai sus scrie. cu vatra satului. cu fâ- 
vată, cu pomeţi, cu rădiuri, cu hăleştee, cu vaduri 

-de mori, ca să hie dumisale moşie în veci neclătil 
“Si ca să aibă dumnelui ași face şi dresa domnești
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pe ace moşie. şi niau dai dumnelui 475:lei bătută 
şi doi cai şi patru boi şi 20 oi şi toate deplin niau.. 
dat dmlui în mănule noastre, precum niau fosttoc- 
mala.: şi .la această tocmală a noastră sau prilejit: 
dumlui lancul Costin părcălabul şi dmlui Gheorghe: 
Hajdău și dmlui Ştefan Hajdău şi Alexandru.Ştranga 
portar de cetate_şi. Vasilie Cornescul şi Mirce 'şi- 
Cazlaş şi Ţica şi Chira şi pentru mai 'mare cre: 
dința niam iscalit toți şi peceţile niam pus şi eu: 
Vasilie Creţăscul am scris zapis ca să să ştie. 

-u Hotin 7172 Sept. 20 

| Darie Andria, Gheorghie Hajdeu, Alexandru. 
portar şi alţi mulți. | 

De la divanul enejiei Moldovei 
Copie aceasta fiind scousă asemene de pe cel 

adevarat zapis. sau incredintat și de -câlră noi. 

1810 luni 26 

T. Balş vel log. Alexandru lanculeu vel vor-- 
nie, Sturza vornic, Cost. Crupenski vornic. 

Acta Catargiu. Surele ms. XXV, 789. 

LYXVI. Sumar. 7775 Mai 14 (1667) lași. lliiaş Alexandra. 
Vodă serie carte lui Dumbravă Văiseeşti pentru pâra răzeşilor din 
Mărinci contra lui Istratie, Toader şi Gligorcea ce se dau răzeşi cu ei. 

_ Iw iiaş Alexandru Voevoda. bojiiu milostiiu 
gospoda:z zemli Moldavscoi. scriem domniia mea la 
sluga noastră la Dumbravă Eaucrepu. dămuţi ştire 
că au părăt defața înnaintea domniei meale Stetan.- 
și fratesău Dumitrașco deacolo den Văiseeşti pe Is- 
tratie şi pe Toader şi pre Gligorcea din Scoposieni. 
zicându înnaintea domnii meali Stefan şi fratesau 
Dumitraşco cum să fac răzeași cu dânșii Istratie 
şi Toader și Gligorcea la moşiile ce au la Mărinici:. 
şi ei nici o moşie acolo nit au nici:o treabă. iară.



. 

— 158 — 

-(Istratie -şi Toader si: Gligorce) au daat. saam na» 

intea domaiei meali c . . ... ceale urice. Gintracel. 

sat ce. serie . . . de preua. cu alți răzeaşi şi au... 

apucat de la moşii. şi părinții lor. iară.lu să străngi 

oameni buvi bâtrâni. de prin pregur acelui sat Ma- 

rinici megiiași. şi să înlrebi de acei oameni buni. 

de. vor "mărturisi cu sufletele saale. şi să va afla 

că au “ţinul la -aceale moşii. moşii şi parinții aces- 

tor oameni. şi după aceaia au linut moşie până 

acmu. de se va afla iintracesta chip vor ține după 

-cum ăw ţinut moşii.şi părinţii lor. iară dacă nu se 

va afla că nu au ţinut moşii şi parinții lor precum 

-va fi mai cu dreptul aşia sa socoteşti cu oameni 

buni şi să aleageţi ; şi precum vei socoli şi vei a: 
„fa mai cu dreptul. sa faci o marturie de la line 
şi de la:acei oameni buni isealită şi cu peceți să 
„se dei ştire. moe mmem.  u las It 7175 Mai î4 

„Saam gospodinu veleal 
Solomn Barladeanul vel log. 

SNP (.p.g.) 
Hartie filă. Acta Catargiu. Surete ms. XXV, 620. 

LXXVII. Sumar. 7173 Mai 15 (100%) Iași pour 
i : e aşi. Zapisul lui Gavril 

Costachi vel spatar pentru primirea a 4 zapise a Mibăilăănilor ot 
Hotin de. Ja giupăneasa spatarului Iordachi. 

„Adecă eu Gavril Costachi. spătarul cel mare 
scriu şi maărturisăscu. cu cestu zapis al mieu. pre: 
„cun am luat.'de 'la dumnizei giupăneasa lui lorda- 
chie spaătariuluii patru zapisă a Mihailaşiănilor ce 
“sintu la ținutul Hotinului. şintraceale zapise serie. 
intrunul și sătul Lopâtinţi şi aciastea zapisă nu liau 
dat dumneaei pre mana 'mea. iar cându or trebui 
“dumsale atuncia dumieaei și lea lua şi pentru cre- 
„dință eu singur am iscălit “sa s ştie, şi eu Corlat 
-am scris, „ou das It 7175 Mai 15 

_ăz Gavril Costachi vel spatar iscal 
Hărtie fiilă. Acta Catargi. Surete ms. XXV, 512.
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 LĂXAVIII, Sumar. 7.80 April 29 4672)! iaşi “Duta? Vodă dă 
:si întăreşte lui Vasile Mărzacul căpitan de 'Ilotin şi Gheurghe Zear- 
bură parcalab de Hotin: satele” Bubăeştii;: Măneştergurenii, :Drăgoeștii, 

"-eumpărate. cu 350 taieri de la, urmașii lui Dragoş vornic. . 

Suret asămine de pe suretul ce este 'scos de pe ispi- 
socul sărbesc de la Ducaţ?) Vvod “din veleat:7180' Ap. 29. 

Adeca au. venit înainte: noastră şi alor noștri: 
inoldovenești boiari, a mari şi a mici boieriul nos: 
tru Vasile Marzac vel căpitan de_Hotin, Gheorghie 
Zgarbura_păreălabul, de“ Holin şi niau adus de ni-au 
aratat uu zapis de cumparatura, de la slugile noas- 
tre Şandrul, Ilie, Gheorghe, Necula, Siălavastru ne- 
poţii lui Nicoara. şi Tanasie i Vlasie Başcă, Zamfir, 
Donită, Maria femee lui Vlasie Negruş, Solomon cu 
niamul lor, Tanasă, Marta, lonaşco brat lui Sărghie 

+ Grozava, Vasilachi fitoru lui Ion Căpitan i Radul, 
Ştefan stolnic, Alexandru, Pahotiie cu niamul 'lor 

i Tritan, Grigorie Doniţă, Sofronie nepoata lui 
Dumitru Poniei” paharnic, şi Danila, 'Vlasie, Paras- 
chiva, Magdalena toți nepoți și strânepoți lui Dra- 

-goş vornic şi de a lor bună voe de nime siliți nici 
asupriţi au. vandut a lor driaptă ocină şi 1ioşie din 
pustiiu de pe Valea Sacă ce-i zic 'Şovaţul de sus 
anume siliştea Buhăenii, Maneştergureni, şi cu trei 
iazuri cu vâduri de. moi cări. selişti sint” la tinutul 
Iaşului intre Ustie. şi: între Soci, ŞI capul "moşiilor 
din. gios să. hotărăsc cu  Cârpiţii iară din sus cu 
“Doşmanii mari şi mici şi liau "vândut boerilor noş- 
tri lui Vasile Mârzac vel căpitan 'de “Hotin şi lui 
"Gheorghie “ Zgarbure parcalab 'de Hotin drept 200 
taleri, şi trei părechi boi şi 10 vaci cu viței. - “- 

| Şi iarăşi au mai venit: înaintea “noastră slugile 
-noaştre carele mai de sus sunt arătate şi cu alte 
neamuri a lor Melintie cu femeia sa Todosie“ Şi 
Vlasa comis şi Miron Lupăseul pâbarnicul și” Nica 
şi iarăşi de a lor bună voeau vândut driaptă ocină 
şi cumpărătură iarăşi din pustiu la ţinutul laşului
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pe Sovăţul Bugai, tot satul Dragoeştii şi cu do& 

iazuri şi. cu doă vaduri de mori, şi cu doa puturi 

de piatră şi ramnic care să răzăşeşte cu. Folinteni: 

şi cu 'Tilinteni şi cu Burdujeni şi cu Sarala şi cu 

pustiu ; şi iarăşi au mai vândul boerilor noştri lui 

Vasile Mârzac vel căpitan i lui Ghiorghie Zgarbura 

pârcălabul de Hotin drepl 150 taleri şi doi cai buni. 

Ci dar şi domniia mea îuca niam incredințat vâ- 

zindu între dânşii aşezare şi tocmala şi plata de- 

plin 200 taleri şi trei pareshi boi huni şi 10 'vari 
cu viței au dal în imănule noastre râzeşii de mai 
sus -numiţi pentu moşie Bubhâenii şi Maâneştergu: 
renii ce sâut pe Valea Saca ce sa răspunde Sovâ- 
tul din sus, carile sînt încheiete cu pietre împreiur: 
şi 150 taleri şi doi cai buni; au mai dat în mânile 
mai de sus arătaţilor şi altoru niamuri ai lor lu: 
Meliutie cu fameia sa Tudosia şi Vasile coniis şi 

» Miron Lupăşcul paharnicul şi Stefan stolnicul şi 
Nechita căpitan şi Şaudrul Ușierul şi Necula Po-: 
păscul pentru satul Dragoeştii ce sânt pe Sovâtul 

Bugai şi cu heleșiee şi cu vaduri de mori; şi Vă: 
zind şi noi credința lor am dat şi am întărit boe- 
rilor noştri Vasile Mărzacul căpitan de Hotin şilui 

Gheorghie Zgarbură părcalabul de Hotin pe acesle- 
mai sus pomenite sate Buhaeştii şi Manaştergureni: 
i Drăgoeşti şi pe tot hotarul lor pe unde din ve: 

dit Uma „Pinduse i here în. visierl 
treaba nici sa aiba a Sela altu vime sa nu aibă a să amesteca peste aceastt 
carte a domniei mele nici , 

i NICI O dănăoar vi A- 
ceasta poruncim. ară în veci. 

Irmonah Varlam e 
măcit,  Antimon . Sina 
Costandin 
Conachi ve 

" adiverez 

gumen de Bursuci sau tâl- 

Greceanu don cum că este întocmai. 

l vornic adiver pE. adiverez, Manolachi 
ez, Sandul Sturza hatman:
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Acest suret sau posleduit cu surelul ce sau: 
vazut şi fiind întocmai sau adeverit şi de cătră noi. 

1198 Ghenar 926 
Iordachi Canta vel logofat, C. Greceanu vel - 

logofăt, C. Balş vel vornic, Sturza vel visternic. 

Acta Olga Catargi. Surete ms. XXV, 624. 
In acest ispisoc Duca Vodă întarește zapisul adus 

mai sus sub anul 7158 Oct. 14 (pag. 142). Fiind amîndoua 
numai surete s'au făcut schimbări în scrierea numelor a- 
dăugăndu-se unele şi sehimonosîndu-se altele, cum e LŞOr 
de controlat din alăturarea lor. | 

„ Toţi răzeşii din satul Dragoeştii pe Sovăţ se dau de 
urmaşi ai lui Dragoş vornicul, ce vine des pomenit în uri- 
cile lui Slefan cel Mare între 1486—1491. în jurul acestui 
Dragoş vornicul, de familie Boul, s'a urzit faişul izvod a 
lui Clănău spătarul, făcindu-l de neam tâtărăse, creștinat 
şi inrudit cu Stetaa Vodă şi pentru el se traduce cronica 
lui Huru în târg în Vasluiu în 1495, după bătalia de la 
codrii Cozminului. 

“Vedem din listele alătnrale că din Dragoş vornicul 
se trag înrudiri cu Ponici ph. și Albota stolnic, luănd 
numele cu titluri de boerii, 

LXXIX. Sumar. 7046 Dec. 24 (1307) Suceava. Bogdan Vodă 
întăreşte lui Giurge Hrăbor comis stăpănire pe satul Blăneştii pre 
Bărlad, cumpărat cu 300 zloți de la Steful părcălabul fiul lui loanăș. 

Suret de pe ispisoc vechiu pe sărbie scris de Vasco 
Sărbesc in Suceava la let 7061 (si: 7016) Decemvrie în 14 
zile. | | | 

Cu mila lui Dumnezău Noi Bogdan Voevod 
down ţării Moldovei. facem ştire cu aceasta carte 
a noastră tuturor cui o vor vedea. sau o vor auzi 
cetindusă. că viind înainte noastră şi înainte tutu- 
ror boerilor noştri a mari şi mici eredintos boeriul 
nostru Şteful parcalabul. fiul lui lonaş de uiinene 
silit nici asuprit, ci de a sa bună voe şi au vân- 
dut a sa driapta ocină din drept uricul său cel are 
de la tatal său lonaş un sat pe Bârlad ce să nu- 

Surete şi Izvoade [X (acta Catargi) 11 

(aj 24
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meşte Blaneștii şi cu moară în Bărlad. acela lau 

vandut. credincioasâi slugii. noastre lui &urgu Bra- 

bor comisul în trii sute zloți tătarăşti şi credin- 
coasă sluga noastră Giurgiu [Hrabor comisul au 

_platit toţi acei 300 zloți tătăraşti în mâănule lui 
Steful parcalabul, fiul lui lonaş înainte noastra şi 
înainte tuturor boerilor noştri. şi noi văzând ce de 
bună voe a lor tocmală şi plata deplin îucâ iam 
dat și iam întărit slugii noastre lui Giurgiu Hrabor 
comis acel sat ce să numeşte Blaneștii pe Barlad, 
cu moară în Barlad. ca să fie lui şi de la noi uric 
cu tot venitul fiilor lui, nepoților, strănepotţilor şi 
prestrănepotilor lui şi la tot neamul lui cine i să 
va alege mai deaproape nestrămutat nici odănâoară 
în veci. lar ho!arul acelui sat de pe Barlad ce să 
numeşte Blăveştii să fie din toate partile după ho- 
tarul vechi», pe unde sau apucat din vechiu. şi spre 
aceasta este credința domnii noastre Noi Bogdan 
Voevod. și credința tuturor boerilor noştri a Mol: 
„dovei mari şi miei. lar după viaţa noastră pe cine 
va alege Dumnezău a fi domn ţării acejtie din fii 
noştri sau din neamul nostru sau ori şi cine ar fi 
să nu strice acastă danie a noastră. ci mai vaărtos 
N ep Imarească, caci | sau dat pentru driapta slujba 
drepți banii săi. Si s a pe acest de mai sus numit 

mai sus scrisa am o diărire tuturor celor dle tru 'Tautul lozof poroneit credincos boerului nos- 
golătul sa scrie și pecete: tră că- 

tra această carte a noastr: a Moase | ră să lege. 
sau tălmăcit Ghenar : 

talma€ ot visterie 9, 1813 de lon lancul 

Acta Catargi. Surete ms XXV 
Sletul e des (Fă HI, 257. 

1481 — 1491 pentru pomenit ca parcalab de Hotin înlre 
ară i . 

supt Bogdan Vodă. ramâne apoi boer fără boerie pănă



A 
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LXXX. Sumar. Fără veleat, cătră 7119 (1610) Mărturie ho- 
tarnică asupra satelor Mihuleni şi Glăvăneștii pe Cobileanea, a vister- 
anicului Boului. , 

Suret de pe un suret de mărturie hotarnică scos de 
pe cel adevărat sârbesc de polcovnicul Pavă! ot M tropo- 
lie la 1801 Mart 13 scoatere iară facere fără veleat şi fără 
lună (călră 71198) 

„lată eu Irimia Pistruiul şi Costea Brătulea- 
nul vatav de Hansari, și cu megieşii noştri de pen 
pregiur oameni batrani anume Bursuc de Mihuleni 
și Sircu din Glăvănești și Maxin ottam, Crincul din 
Socol şi Ignat de Soidaneşti. scriem plecata sănă- 
tale dumitale ciustite și de bun neam boeriu Boul 
visternic. cătră aceasta facem dmtale de stire pen- 
tru răndul hotarului ce am hotarât ocina dmitale 
satul Mihuleanii şi Glavăneştii de catră hotarul Mi- 
tovoii cu Pisotki. după poronca şi cererea dmlale, 
şi am aflat cu sufletele noastre şi cu mulţi megiiaşi 
oameni bâlrani de pen pregiur. precum au fost 
detrunlai şi am pus stălpi deasupra vai Hlibocai 
(adică unde sau ucis Cobanul) şi am pus stalpi 
unde cade -Hiiboca în Cobăleanca den partea cea 
din os a vaii. şi am pus stalpu deasupra Haărto- 
pului Polonit şi în deal din sus de heleşteul cel 
vechiu şi am pus stălpu în gura piscului crucei 
Polonitul, unde cade Polonitca în valea Ciorna (a- 
dica Neagra). Atasta marturisim cu sufletele noas- 
tre şi îți dau dmtale de ştire şi să te bucuri întru 
domnul. | | 

„sau scos de pe suret tălmăcit de polcovnicul 
Paval de mine la leat 1802 luni 8 

acestu suret posladuindusă de mine sau aflat 
întocmai 1802 luni 9 A.R.K. 

Acta Catargiu. Surete me. XXV, 693.



LXXXI. Sumar. 7444 Inuie 5 (7636) Zaşi. Vasile Vodă întă- reşte lui lonaşco Hasnaş cumpărătura ce a făcut cu 132 lei în satul Hăsnăşeni pe Cobăleie la Soroca de la 'Tudosca Hermezioae şi alţii ai ei. 

Suret de pe ispisocul sărbescu de la Vasile Vodă din veleat 7144 Iuni 5. 

„Adică au vinit înaintea noastra şi inaintea a tuturor alor noştri Moldoveneşti boeri mari şi mici sluga noastră lonaşco Haznăş cu zapis de nişle părţi de la nişte niamuri ale lui oameni buni şi voinici denaintea lor anume Ion Hanul şi de la Neagul şi de la Rotopan sulger şi de la Sculeş vâtav şi de la Isac Stărcea Şi de la Vrabie vătag şi de la Vasale Curlat diiacul. şi de la multi oa- meni huni și hotarnici, scriindu şi marturisindu îu- tracest zapis precum au vinit înaintea lor 'Tudosea fata lui Nicoriei Hermeziul şi Lupu sin Toader de la Oeniţe nepol lui Nicorici şi de a lor bună voe de nime siliti nici asupriți şi au vandut a lor dreaptă ocina și moşie din satu] Hasnaşeni ce este la ținutul Sorocei pe. apa Coboltei, partile lor ce li să trage de pe mouşasa Acsânie. tau avut tot de pe partea lui Hasnăş, au văndut slugii noastre lui lonaşeo Hasnăș toate părțile lor drept 132 de taleri. care moşie este Ja Sura vai Radiului Spai- inos. ce îmbla pe amandoav Părțile Coboltei si noi dacă atm văzut azel zapis de marturie de la ataţia oameni buni şi voinici nainte lor am crezut si de la noi am dat Şam întărit slugii noastre Jui lonasco Hasnaş pe acele de mai sus pomenite parți de mo- Şle. sat intreg Haăsnăşenii- pe apa Coboltei cu lov de hăleşieu în apa Coboltei, ce îmbla pe de amaâu- doaî partile Coboltei ca sai fe şi de la domviia mea lui driapta moșie şi Cumpărătura. şi uric de intaritura cu tot vinitul uieclătit nici odanaoara in veci. acasta am dat să să ştie. Săngur domuul au
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învăţat. şi este isecalit de Gavrilaş vel logofat şi 
este scrisu de un Dumitraşco. 

„lar acum acestu suret de pe acel ispisoc săr- 
“ băscu lam seris eu Sâimnion Keşco uricar la velet 
1268 Mai 14. 

Acta Catargiu. Surete ms. XXV, 690. 
Hasnaş se întâlneşte în uricul lui Ştefan Vodă, ce 

nolărăşte târgul Vasluiului. 

LXXĂII. Sumar. 7763 Dec. 2 (1657) Zași-. Gh. Stefan Vodă 
judecă şi dă rămas pe Toderaşco Avraam în pira ce a avut el cu 
Darie şi toţi ai lui strănepoţi ai lui Țicotă pentru satui 'Ţicoteni la 
Hotin. Se pune ferăe 12 zloți. . 

„PAw Tuwpru Grean Bosgoaa. Boxiite Macro renapz 
BEmMăn MWAaatckoH. adecă au venit înnainte noastră | 
și înaintea a lor noştri boiari mari şi mici. slu- 
gile noastre Darie şi cu fratele lui Ştefan şi Gli | 
gorie ficorii Mariei. nepoți Irinei Băteihai. preastra- 
nepoți lui Îlukorz cel batrăn. şi sau parăt | de faţ 
înnainlia noastră cu sluga noastră cu Toderaşco 
ficorul lui Avram de Lucăceani pentru | sat pentru 
Iunor'knu. şi cu heleşteu. ce iaste întrapa satului. 
ce sintu la ținutul Hotinului | sicându Darie și cu 
fraţii lui. cum acel sat ce mai sus scriem. Ilukor'kniu 
inste 'a lor direptu de moşie | şi lau împresurat A- 
vram tatăl lui Todirașco far de lucru. şi neau a- 
rălat ei şi ispisoc de în | tăriiura ce au avut stră- 
moşu lui Ţicoiă cel bâtrân de la lancul Voda. și 
alle direase: de mărlu | rie. iara sluga noastră To. 
deraşco Avraam așia au dat samă înnaintia noastră 
cum acel sat | ce_ mai sus scriem Ţicoteanii. iaste 
direaptă. cumpărătură. tătânisău lui Avram cu hă- 
leşteu .cu tot şi | neau arătai şi ispisoc de mărturie 
şi de întăritură ce au avut tatăl lui Avram de la 
Vasilie Voda. | De& domniia mia unu iam crezut 
nici pre unii. ce am socotit înpreun cu tot svatul
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nosiru. şi leam facut | cartea domniei meale la slu- 
gile noastre la Ifrim Hajdau şi la Toader Liciul şi 
ia Costin Liciul şi la Malic din Cotela şi la Druţea 
şi la alţi oameni buni din pregiurul acelui sat. ca 
să aiba | ei a socoti cum vor alei cu sufletele 
sale. mai cu dreptul întracela chip să ni dea ştire. | 
Deci ei au mărsu acolo la acel saleu mulți oameni 
buni megieși şi au socolil, şi așia au allat cu su- fletele lor. cum au vaadut o parle de orin acolia popa Griga fitorul - lui Crivopis. o cum | pâratură ce au avut popa Griga de la Coste H'krlinco de Țicoteani. şi partea lui Bobaşi şi a Taţai | dintra- cela stalp. iară alte pârţi nu sa afla sa hie vândut. partia Romşei și a Mariei Batciha. | aşia niau mar- turisit cu sufletele sale. de& au rămas  Toderaşco Avram dinnaintia noastră | şi din toată liagia (4ayA) tărăi. iară slugile noastre. Darie şi cu frații lui Ştefan și Gligorie _fitorii | Mariei Batciha nepoții Irinei Baătciha cea bătrâna. preaslranepotţi lui Țicota cel bâtrăn sau indireptat | şi sau pus și Xzpza în vistiiarul nostru. 12 zlat, pentru aceaia de acmu înuaiute ca să aibă ei | aş tinea a lor diriaptă o- cină și moşie. toate părţile Romșei. și a Mariei Bătcihai cu heleşteu | și cu tot venitul din sai. din Țicoteani. şi de astă pără sa nu să mai părască nici odată în viaci. peste | eartia noasia şi alt nime să nu s amestece. u un ne EVAET. ” | 

$ tăcoț Bare :fapâr MCUA AEK. E Anu 
Gaam reuAnz BEAAA 

ionașco Rusul vel logofat 
“Dumitraşco 

Acta Catargiu. Sorete ms. XXV, 693.. Pecetea în ceară alipită pe: hărtie romboidala. Se ce- teşte: + Hw Vioprie Ijeţan. Exit macri 
. . CTFII rocnaa MAAK.  3psa=l653. . , A4p 3EMan
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LXXXIUI. Sumar. 7181 Noem. 22 (16î2) Cuzldu. Serisoarea 

lui Stefan Petru Vodă cătră Gh. Catargiul vornicul, în care vorbeşte 

de Dubău log. şi Todiraşco vist. de plata Seimenilor şi de venirea 
Sultanului la Iotin. | 

-Iw Stefan Petru Voevoda. bjiiu milostiiu gspdra 

zemli Moldavscoi. Cinstit şi credincios boiarinul 

nostru dumoealui Gheorghie Catargiul vornicul multă 

viaţa şi sănălate. Alta pentru visternicul cel mare, 

am socotit tat să “fie dumnealui Toderaşco pâna sa 

vu rădica birul. ca ne sta în spinare. şi vreamia 

este-svsită-—şi Dubău logofătul am înţăles căi iaste 

&upăniasa foarte boinava cât nu iaste nădejde să 

iasa. şi de i sa prileji săi sa şavârşască Supâneasa 

el nu va putea căota nic: o triaba de a birului. 

ceşi va sla după rău și oameni așia de ispravă nu 

are. iară: dupa bir să fie sânătate până atunria. i 

sa va aleage. și giupăneasâşi şi treabele visteriei. 

de acii rămân mai iuşoare. Deti veți fi şi dumnea- 

voastră” nevoitori pentru sărguiala banilor, si vis- 

tiarnicul va străuge banii precum iau scris şi du- 

misale. Alta pentru ciale patru pungi ce:vor să să 

trimita cu Balgi Başia. de.nu veţi hi putut. afla 

undeva niseareva bani să s fie luat, cu datorie, am, 

lăsat în casă ceale pati: pungi, ce niai adus dum- 

niata. iarăşi luaţi cu datorie. deci săi iai săi dai 

aciia bavi și apoi cat va vini din bir la visterie 

bani săi şi iai dumneta sâi pui la loc. iară pentru 

Siimeani să le si faceţi o căotare. tuturor şi 

elor şi Cr eştinilor şi pe câţi vei afla la căotare pre 

_atația le veţi socoti câte o leafă și g&umaătate pre- 

cum am scris dumilorvoastre şi la izvodul cu alte 

lreabe cari vam trimis distimineaţă (sic) şi iată 

cam trimes şi catastihul lor cu Gheorghiţa vatavul. 

deci carii sintu insămuaţi de noi nice la căotare 

nu să vor mai ceti, căci când liam fâcut căotare 

noi nau fostu acei însămnaţi. şi căotaţi căţi bani 

scriu la izvod. ca liam dat. sai seâdeţi dintratastă 

ui” 
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:0 leafă. și &umatate și alţi bani cat le va faci. săi “dai dumneta. din cei bani de la un călugăr ce sintu la dumneta. şi apoi iarăși şi aceștia din banii bi- rului săi iai dumneta şi săi pui la loc. şi sa li sa 
tae şi oborocul a tuturor Siimeanilor. sa s duca. sa nu mai șază. şi să nevoiţi sai aşăzati să li sa dia numai o liafa căci ca noi am lual domoiia din - 10 zile a lui Avgost şi de atuncia incoace pănă ce au irecut împăratul la Hotin_au fost pe slujba la noi “deacii iam “Slobozit: deci împăratul au trecut Oet. 15. şi liafa de Avgost liam dat noi deplin şau ra- mas 1 leafa pentru Săptemvrie şi le treac zeare zile a lui Ocl. ce doara vor lăsa şi ei puţive zile, căci şi ei pănă acmu tot au luat tainurile deplin. Şi să fii dumneta nevoitor după atasta de altele şi din rost am invățat pe Ghiorghiţa vatavul ceţi va spune dumtale. un sapaecreveun TENIALTH. "Tot HUI EM  PENABMU, 

  

u Cuzlău Ji 7181 Noem. 22 dui 

Acta Catargiu. Surete ms. XXV, 688. Ă Importanţa acestei scrisori reiese din relatarea ce face insuşi Domnul asupra mersului trebilor de Ja înscăunarea lui în 10 August, avind o domnie, cum zice “ronicarul : «toi de călare, că tara era tot bejănila> (Let. 112 8). - Asupra faptelor de arme la Hotio, poticăli Şi învineali ale Tureilor din şanţuri, părăsirea ui Vodă de câtră boeri ales de Miron Costin logofătul, toate acestea le Costin şi mai pe larg lun Neculce (Let. 112, 201)
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LXXXIV. Sumar. 1679 Februarie d. Cracovia. loan Sobieschi 
Regele Poloniei dă diplomă de cetăţenie polonă lui Apostol "Catargi 
ogofăt. : EI 

| In nomine domini amen. ad perpetuam .rei 
memoriam: 

Nos Ioannes leitius e 
Dei grati Rex Poloniae. maguus dux Lithua- 

niae. Russiae. Prussiae. Masouiae. Samogiliae. Ki- 
ioviae. Volhyniae, Podoliae, Podluchiae, Liuoniae, 
Smolensciae, Seueriae, Czerniehouiaeque. . 

Notum facimus praesenti Diplomate Nlost)ro 
superstitibus et poslfuturis omnibus sine vila ex- 
ceptione et singulis, Magaorum Împeriorum status, 
diversarum Gentium ciuibus fuisse compositos an- 
tiquitus probatum : ne | N(ost)ris quidem temporibus 
illi, penes quos gquum arbitri asunt, oinisserunt, 
quotios aut prima Rerumpublicarum . iecerunl fun- 
damenta, aut iacta. ad mansuram stabilire volebant 
aeternitatem. Nimirum non ignorabant illi Res ; 
publicas lam vel maxime florere, cum ex variarum 

inslituuis Gentium, velut ex diuersis iu corpore hu- 

mano elementis, vnum  coalescit, vel ad pondus, 

vel ad iustiliam. Et profecto quemadmodum horto- 

rum amonitas eă potissi | mum oblectat, et commen- 

datur, quod florum herbarumque varietate, vel ad 

regulam vel ad quincuncem disposilă, veluti vnico 

exemplo in uno loco letantis naturae gaudeat: con- 

simili modo Augustus Regnorum Apex, ex |:mul- 

tiplici preborum Ilustriumque ciuium varietate, suum 

habet et foris ornamentum, et domi stabilimentum, 

et hine Divi Decessores N(ost)ri..ă condila staţim 

Gente Polona, in id praecipug.: intendebant. vt ex- 

ternarum | Gentium ciues, vel arcanis scientiarum 
praedari, vel bello strenui in consorliuim Nobilita- 

lis Sarmatiae aceirentur, et Spei publicae admoue- 

rentur. Testantur id florenies in Regno N(ost)ro 

hucusque Prosapiae, quae ex Italia, | Germania,
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Gallia, Graecia, Hungaria. Dania, Creta, Uiraque Dacia euocatae, et Sarmaliro fertili solo insertae, eos virlutum fructus et odores ex se  ediderunt, quos plantae arborum ex natiua in alienam trans- latae humum profer | re consueueruni. Nempe n£ tura ita comparatum est, ut multarum arboram plantae et Surculi, in viciva uberius sucerescant gleba, et suaviores exse. quam in haeredilariis cam- pis, emiltant odores, Reuoluantur: sang Gentis | Ntost)rae. Annales, et quod ipsa non dissil.. invi: dia, videbit praesens et subsecutura aetas, transla- titius ex aliis Regnis et Provinciis in Polouiam familias, conterminis admiralioni, dissitis venera- tioni, hostibus teriori. Po | louis ornamento semper extitise. Quoduum ita feri quoliviano discamus ex- perimento, muneris esse arbitramur N(ost)ri, in id studio incumbere ingenti, ut Regnorum  N(ost)rum post tot bellorum procellas  Externorum  Uirorum coale | scat rursus accessionne. Porro tot alios quorum virtutes. hoc rerum in Septeulrione tem- potumque motu et âdmiramur et veneramur, .illus- tris vir Apostolus Katardzi marschalcus terrarum Moldaviae tama | et virtutum commendatione anleire videtur. Equidem ille inusitatus virtutis fidei et constantiae in Nos et Rempublicam ducta et exem- 
Cognati sui, relictis omnibus fortunis suis in ditio- dibus jurati No | minis Christiani hoslis 'Purcarum imperatoris, maluit se sub alas Aquilae N(ost)rae uti tutissimum asylum conferre, quam rabiei Tur- cică contra Christianitatem vires - suas coadunare praebuerit mansurum ad consequentem  documen- tum, par est-ut instar, aliorum | gratitudinis N(ost)rae referat symbola et beneficentiae. Quocirca ex una- nimi Senatus Nostri et “questris ordinis assensu praefato Generoso Apostolo Katardzi legitimisque, posterii eius natis et vascituris,  hane singulorem
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graliam impertili sumus, | eumque ac posteros eius: 
utriusque sexus în perpetuum legni Nostri indi- 
genaum nobilem vigore Constitutionis publicae, in 

praesenlibus Generalibus Regni Comitiis felicis Co- 
rouationis N(ost)rae, sancilae,. creavimus, fecimus: 

et ! ereximus, prout . praesenti diplomate N(ost)ro: 
creamus facimus e! erigimus. lta ut recensitur 
Generosus Apostolus Katardzi,  eiusque legitimi: 
descendentes se ex nunc et perpetuis deinceps 

temporibus Regni N(ostri et ! M. D. L. indigenam 
nubilem. scribere,. nominate, et ab omhibus nseini- 
nari ac reputari debeant, omnibusque ac singulis 
honoribus, dignilatibus, praerogativis gratiis ac iu- 
„ribus, quibus caeteri in Polonia nali nobiles gau- 
dent, guu | deant, utantur et frauntur. Stemmaque 
illius hic «ollorihus illustritum et depictum, inter- 

Stemmata Nobilitatis Polonae et M. UD. L. Colloca- 
mus et autkoritate N(ost)ra approbamus. Mandamus 

praelerea ex pleniludine Po | testatis N(ost)rae Re- 
giae.. uuiversis-et singulis tam eclesiaslicis quam 
saecularibus Regni M. D. L. Provineiarumque an- 
nexarum ordinibus et alliis ad quoscunque spectat,. 
cuiuscunque slalus, gradus, dignitalis, praemi! 

nentiae et conditionis fuerint, ut de virtute fama: 

nobilitate, prerogativis, libertatibus honoribus titulo 

Generoso Apostolo Katardzi eiusque legilimis libe- 
ris, successoribus, ac posteris utriusque sexus ab- 

eo Iegiti | mă descendenlibus et descensuris a Nobis 

et ordinibus Regvi, praesenti diplomate N(ost)ro: 

concessis, non modo detrahere non audeani vel prae- 

sumant, sed eliam graliae et beneficentiae N(ost)rae 

Regiae exemplo, ex propriae, vir | tutis meritus. 

nobilitari praerogativa decoratum, prono attectu 

prosequantur et aequalem omnibus nobilibus Regni. 

M.: D. L, et provinciarum annexarum habeant ac 

reputent, nec aliquo ad invento modo, pato aut 

ali | qua alia ratione impediant sub poenis-in legi--
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bus Regni contra improperantes oblrectans,  infa- mans, obloquens et statui nobilitari delrahens san citis. În cuius rei fidem ptaesenles manu N(ost)ră Subseripsimus et Sigillo Ma -, jestatis N(ost)rae Re- giae communiii iussimus, Datum Cracoviae Die IV mensis Februarii, anno Domini MDCLXXVI. Regui- vero N(ost)ri II. Anno. , | Praesentibus teverendissimis reverendi illustri- bus magnificis Venerabilibus et Gene | rosis Andrea 'Olsowski Gneznensi. Legato nalo Regni primate Primoque Principe. A/berto Koriianski Leopoliiensi. Praeposito Miechoviensi Archiepiscopis. Andrea Przebicki Cracoviensi Duce Severiae, Stejhanv Wierzbowski Posnaniensi, Nicolao | Stephano Pac. Vilnensi, loanne Stephano Wytzgă Warmieusi el Sambiensi Regni Procancellario, Stanislao Sarnow.- ski 'Premyslieusi nominato Vladislaviensi, Stanislao Dabski Chelmensi nominato Luceoriensi, Vespasianv 'Lanckoronski Camenecensi. Ale | xandro Kotowicz Smolenski episcopis. Stanislao Warszycki Cracovi- ensi Castellano. Alexandre Lubotnirski Crucoviensi Capitaneo Sendom Casimiro Michaele Pac. Vilnensi Supremis exercituum M.D.L. Duce, loanne Paulo San- domiriensi, Andrea Kotowicz Castel | lano Vilnensi “Capitaneo Grodnensi, Ioaune Opalinski Kalissiensi. Martiano Ogiuski Procensi. Felice Cazimiro Potocki Siradiensi. loanne Carolo Kopee Castellano Procensi, 'Sigismundo Dziatinski Brestensi, Andrea Potocki Kiioviensi. Stanislao - loanne .. labplonowski Russiae Cam | Michazle Duce in Klevan. Czartoryski Wol- hyniae. Alexandro Stanislao Belzecki Podoliae Pa- Jatinis, Christophoro Grzymultowski Posnaniensi, sacrae Reginalis Maestatis inarschalco, Alexandra Gratus-comite de. Parnow Sendomiriensi, Stanislao Skarszewski Woyniceus. ! Alexandro Sillski Gnez- nens, oanne Mecinski Siradiens, Stanislao- Marigno daskolski Kiioviens. Maximiiiaug Fredro Leopoliens
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castellanis, Slanislao Comite in -Wisniez el laro- 
slaw. Lubomirski Regni, Alexandro Hilario Potu- 
binski M. D. L. supremis marschaleis, loanne de 
Le | szno regni, Christophoro Pac M. D.L. supre- 
mis cancellariis, Michasle Casimiro. duce Radziwil 
procancellario et Campiductore M. D. L. Andrea 
de Raciborsko morku Regni. Hieronymo _ Gyspino- 
Kierszensztein. M. D. L. supremis Thesaurariis. Nico- 
lao Hieronymoă Gra now Siemianski Comite in Sklow: 
ei Mysz Regni, 'Theodoro Laski M. D. L. curia mars- 
chaleis. Francisco Prazmowski Regni, Costantino 
Brzostowski M. D. L. supremis secretariis. loanne 
Malahowski nominalo Episcopo Culmensi. Abbate 
Mogilnicens, loanne Bonaventurâ Kra | sinski Regni. 
Cypriano Paulo Brzostowski M. D. L. reterendariis, 
loanne Szomowski Regni, Benedicto Paulo Sapieha 
M. D. L. Curiae 'Thesaurariis, Theodoro Donboff 
supremo  hRegni Succamerario, loanne Francisco 
Bieliaski Regni, Georgio Fusenhaus M. D. L. En- 
siferis, Hirrouy Augustino comite Wisnicz et 

laroslaw. Lubomirski equite melitens Regni, losepho 
Boguslao Stuszka M, D. [. Vexilliferis, Stephano 
Stanislao Czarniecki notario Campestri Regni, Ste-- 
phano Bydzinski excabiarum Regui Praetfecto su- 
premo, Stanislao Koniepolski Casiro | rum Regni 
metatore, Marco Marezynski Regni, Fraucisco Sa- 
pieha M. D. L. supremis stabuli praefectis, loanne: 
Lesczynski pocillatore regni, loanne Wielopolski. 
Dapifero regni, et capitaneo generali Cracoviens. 
loanne Caroli Danielowiez incisore regni, Hieronymo. 
Olszowski sub | dapifero regui. loanne de Buin: 
Opalinski piacernâ regi. loaune Zaleski culinae 
regni praefecto, Georgia Fredro venatore regni:. 
Stanislao Buzenski Gneznens wariniens Wursaviens 
Canonico, maioris, loanne Witvicki praeposito in- 
fulato, Otycensi, Gnezuens, Varsaviens, Canonico | 
minoris regni, Casimiro Woysnarowiez Canohico- 
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Vilnens maioris. Andrea Ossowski Canonico Vilnans 
minoris M. D. L. caucellariarurn regentibus, loanne 
-Zbaski Archidiacono Gneznens nominatu E piscupo 
Premysliens Sac: Regiu. mllis cancellariv, Stanislao 
Swiecicki nomina | to Episcopo Chelmevs, sufraga- 
neo Samogitiae, scholastico Gneznens, Decano Vla. 
dislaviensi, Archidiacono Varsaviens, Michaele Rad- 
ziciowski praeposito Crucoviens, Gueznens  Varsa: 
wiens Canonico secretario N(ost)ro. Stephano Han- kiewicz decretorum curiae notario. Melchiore Go: rowski. | Hieronymo  Pinocci Judicierum Ntost)ro- rum assessore secretariis n(ost)ris Francisco Casi- miro Plaskowski, 'Thesauri Regni primo  notario. Stanislao Baczinski secretario N(ost)ro canvellariae regui et huius diplomalis nolario, aliisque plurimis ferrarum  nuntiis officialibus,  ':obilibus. in colis regni | magnifique ducatus Lituaniae ad praeseu- tem. conventum regni generaiem felicis coronatio-. nis N(ostra Cracoviae congregatis. 

IOANNES REX 
„ibdigeuatus Generoso Apostolo Katardzi mars- “chalco terrarum Moldaviae confertur. | Hieronymus Pinocci 

regni nostri secretarius 

Au nom du Seigneur Ainsi soit-il, tu perpe- tuelle memoire de la chose. 
Nous Jean II Par la grâce de Dieu Roi de Pologne, Grand Duc de Lithuanie, de Russie, de Prussie, de Ma- zovie, de Samogitie, de Kieff, de Volhynie, de Po- dolie, de Podlachie, de Livonie. de Smoleusk, de Severie, de Ichernichow. - 

Savoir faisons â lous preseuis et ă venir et A chacun sans exception aucune : Il est prouve que les Etuts des grânds Em-- pires sonl composes de citoyeuns de diferentes na-
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tions et, de notre temps, ceux entre les mains 

desquels sont confises les destinces de tous ont 

eu en vue toutes les fois, soit qu'ils ont jete les 

prewmiers fondements des Etats, soit quiils ont vou- 

lu de les consolider pour les faire durer €ternel: 

lement, et w'ont certes pas ignore que les choses 

publiques ne pouvent fleurir qwau moyen des ins- 

titutions de peuples varies, de mâme que le corps 

humain est compos€ de forces et d'6lemenis divers, 

taul pour la ponderation des pouvoirs que pour 

la justice. 
Et assurement, de mâme que lagrement des 

jardins charme et s'impose en rejouissant les yeux 

par la r&union en un seul lieu de divers specimens 

de la nature et par la variâte des fleurs et des 

herbes dispus6es soit en ligue droite soil en quin- 

conce; de m&me aussi, Auguste place au sommet 

de Son Imperial Edifice une multiple varite d'hom- 

mes probes et illustres, qui en sont ă la fois les 

ornements ă Pexterieur et les appuis ă Vinterieur. 

De m&me encore nos divins predecesseurs ont tendu 

dejă depuis la fondation de la nation. Polonaise 

surtuut ă ce que les citoyens des nations €tran- 

g&res fussent captives par les secrets de la science, 

ou que les plus braves fussent reunis par la gu- 

erre ă la noblesse Sarmate, et que la contiance du 

peuple dans le succes de Nos armes en fut ainsi 

redoublee, ainsi le prouvent les plantes transportees 

dans Notre Royaume, qui, venues d'ltalie, d'Alle- 

magne, de France, de Grăce, de Hongrie, du Da- 

nemark, de Crâte et des deux Dacies, et plantees 

dans le fertile sol sarmate produisirent des fruiis, 

des parfums, et cette feconde influence qw'ont cou- 

tume d'exercer autour d'eux les plans darbres 

trănsplanies du sol natal dans un terrain etranger. 

Car cela a ct inslituc ainsi par la nature que les 

plantes et les greffes de beaucoup d'arbres crois- 
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sent plus vigoureusement el emettent des parfums plus suaves dans un champ voisin que dans leurs chumps originaires. Qu'on parcourt en effet Nos Annales, et Penvie meme ne pourra le contester, lâge present el futur verra que les faimilles im. migrces des Provinces et des Royaumes etrangers „en Pologne ont toujours fait ladmiralion des voi- 
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sins, /'effroi des ennemis, la terreur des vaincus et la gloire de la Pologne. Comme nous apprenons qu'il en est ainsi par une experience de tous les jours, Nous pensons qu'il est de Notre devoir de Nous vouer ă cetie noble tâche pour qu”' aprăs les tempâtes de la guerre, Notre Royaume se fortifie par laccession de guerriers €trangers, En efiet, il Nous parait que tous les autres hommes dont nous admirons et venerons les vertus au milieu de ces grands mouvements politiques qui” agiteni le-Nord sont d6passes par l'homme ilustre Aposiole Ka- tardzi, Marechal des Terres de Moldavie, pat sa re- putalion et par Peelat de ses vertus. Eftectivement mi par une noble impulsion et donnant une preuve extraordinaire de sa Vertu, de sa constance et de sa fidelite pour Nous et pour la. chose publique, â L'exemple du Magnifique Petru Etienne Palatin de Moldavie, son parent, ayant abandonne tous ses biens au pouvoir de l'ennemi jure du nom chretien, lEmpereur des Tures, il prefera passer sous les ailes de Notre Aigle, comme sous /'abri le plus sâr piutât que de reunir ses forces pour seconder la rage des Tures contre la Chretiente ; le dip'Ome sulvant restera comme un exemple et un svmbole perpeluel de Notre gratitude et de Notre pi i» lance. Cerci ayant cte prealablemena Ure pietei 
la presque ubanimite de Notre Senat et de Notre 
Ordre Equestre: Au gentreux Apostole Katardzi 
et ă ses descendants lEgitimes nes et ă națire 
Nous avons accord6 cette faveur particulicre el
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lavons crâe, fait et crige Noble et Indigene de 
Notre Royaume, lui et ses descendanis des deux 
sexes, en vertu de la Constitution de VEtat. Dans 
les presents Comices Genâraux de Notre Royaume 
ot Notre couronnement a 6l6 heureusement sanc- 
tionn€ et par ce present diplome ainsi faisons, 
creons ei 6rigeons. que le Gencreux Apostole Ka- 
tardzi et ses descendants Iegitimes dorânavant et 
toujours soient regards comme Indigenes et Nubles 
de Notre Royaume et Grand Duche de Lithuanie 

„et ausi doiventiils tre regardes et consideres par 
tous et qu'ils jouissent, usent et profitent des 
memes honneurs, dignites, prerogatives, faveurs et 
droits que les autres nobles nes en Pologne. Nous 
placons son €eusson et ses couleurs illustres et 
dâpeints parmi les €cussons de la Noblesse de Po- 
logue et du Grand Duche de Lithuanie et Nous 
les approuvons de Noire autorite; Nous mandons 
en outre en veritu de la plenilude de Notre Puis- 
sance Royale ă tous et ă chaucun aussi bien ec- 
clesiasliques que seculiers, de Notre Royaume et 
du Grand Duche de Lilhuanie ainsi qu'aux ordres 

„des autres Provinces annexces, et ă tous ccux que 
cela regarde de quelque tat, grade, dignite, pre- 
eminence et condition qui'ils soient, que sur la 
veriu, la reputalion, la noblesse, les prerogatives, 
les franchises, les honneurs et le titre appartenant 
au Gencreux Apostole Katardzi et ă ses enfants, 
successeurs et descendants Icgitimes des deux sexes 
nes et ă nailre, concedes par Nous ei par les Or- 
dres de Notre Royaume au moyen du present Di- 
plome, non seulement ils n'osent ni ne presument 
les leur enlever, mais encore quă l'exemple de 
Notre faveur et de Notre bienveillance qui pour 

„les merites de 'sa propre vertu ont revâtu de la 
prerogalive nobiliaire, ils l'honorent d'une aftection 
respeciueuse, le liennent et le regardent pour legal 

Surete şi Izvoade IX (Acta Catargiu) 12
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des autres Nobles de Notre Royaume et du Grand 
Duche de Lithuanie et des autres provinces anne- 
xces; qu'ils n'osent pas former (uelque pacte ou 
quelqu” autre dessein dans 16 but de porter alteinte 
ă ses droits, sous les peines ediztces daus les lois de Notre Royvaume conire les contempteurs, les 
diffamateurs, les calomniateurs, les insulteurs el les delracteurs de la Noblesse. Eu foi de (quoi Nous avons signc les prâsentes de Notre propre main et Nous les avous fait seeller du sceau de Notre Ma- jest& Royale. Donne â Cracovie la 4 Fevrier P'An du Seigneur 1676 de Notre Regne le Second, ctant presents les tres Reverends, R&verends. Illustres, Mag- nifiques, Venerables & Gencreux, Andre Olszowski, de Gniezno legat-ne du Royaume, Primat et premier Prince, Albert Koryeinski, prâtet ae Lemberg, de Miechow, Archevâques, Andre Pezebicki, qe Craeo- vie, Duc de Severie, Etienne Wierzbowski, de Po- sep, Nicolas Etienne Pac de Vilna, Jean Etienne Vitzga de Warmie, Comte de Sambie, Prochance- lier du Royaume, Stanislas Saruowski de Przewmysl, au litre de W ladislaven, Stanislas Dabski de Chelm, au titre de Laceaurien, Vespasien Lanckorowski de ISamieniecki, Alexandre Kotowicz de Smolensk Eveques, Stanislas Warszycki, Castellan de Craco- vie, Alexandre Lubomirski, Capitaine de Cracovie, Sandom, Casimir Michel Pac de Vilna, general en chef des armees du Grand Duche de Lithuanie, Jean Paul de Sandomir, Andre Kotowicz Castellan aie "yCapitaine de Grodno, Jean Opalinski de Potec! a un A ginshi de Proch, Felix Casimir de Procn si a i can Charles Kopec, Castellan Potocki de ie „iat nski de Brest, Andre taine de Ruse Di anis as Jean Jablonowski, eapi- 

de Volhynie, Alexandre suc A. Clevan, Czartoryski dolie, pape: exani re Stanislas Belzecki de Po- | aus, Christophe Grzymultowski de Posen,
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“Marechal de Su Sacree Majeste Royale, Alexandre 
Gratus, Comte de Parnow, de Sandormir, Stanis- 
las Skarszewski, de Woynsa, Alexandre Sielski, 
de Gniezno, Jean Mecinski de Siradie, Stanis- 
las Marie Jaskolski, de Kieft, Maximilien  Fredro 

-de Lemberg, Castellans, Stanislas Comte ă Vis- 
pitz et Jaroslaw, Lubomirski, Marâchal supreme 
du Royaume, Alexandre Hilaire Potubinski, Ma. 
rechal suprâme du Grand Duche de Lithuanie, 
Jean de Leszno, Ghancelier supreme du Royaume 
et Christophe Pac, Chancelier supreme du Grand 
Duche de Lithuanie, Mi hel Casimir Due Radzi- 
vill, Prorhancelier et chef de Camp du Grand Duche 
de Lilhuanie, Andre de Racibor-Morszlin, supreme 
trezorier du Royaume, Jerome Crispin Kirszensztein, 
supreze trâsorier du Grand Duche de Lithuanie, 
Nicolas Je:âme de Granow, Siemanski, comite â 
Sklow ct Mysz, Marechal de la Curie du Royaume, 
“Vheodore Laski Marechal de la Curie du. Grand 
iuche de Lilhuanie, Francois Prazmowski, supreme 
secrelaire du Royăume, Constantin Brzostowski, su- 
p'eme secrstaire du Grand Duche de Lithuanie, Jean 

Malakowski nomwme Evâque de Kulm, abbe de Mo- 

gilnitz, Jean Bonaventure Krasinski Referendaire 

du Royauime, Cyprien Paul Brzostowski Referen- 

daire du Grand Duche de Lithuanie, Jean Szomo- 

wski, tesorier de la Curie du Royaume, Benoit 

Paul Sapieha, lresorier de la Curie du Grand Duche 

de Lithuanie, Theodore Donboft - suprâme Archi- 

chambellan du Royaume, Jean Frangois Bielinski, 

porteglaive du Royaume, George Fiissenhaus porte- 

gluive du Grand Duche de Lilhuanie, Jerome Au- 

gustin, Conte a Visnicz et laroslaw, Lubomirski 

chevaliers, porte-elendards du Royaume. Joseph Bo: 

guslaw Stuszka porle-ctendard du Grand Duche de 

Lithuanie, Etienne Stanislas Czarniecki Nolaire de 

-Camp du Royaume, Etienne Bydzinski Grand Ma-
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rechal des Logis du Royaume, Slanislas Koni- €cpolski, arpeuleurs des Camps du Royaume, Mare Marezynski Grand Maitre des Ecuries du Roi! ra A cois Sapieha Grand Mailre des Ecuries du - rand Duche de Lithuanie, Jean Lesczyuski Gchanson u Royaume. Jean Wielopolski Grand Ecuyer lean- chant du Royaume et Capilaine Gâneral de Craso- vie, Jean Charles Danielowiez, graveur du Royar ume, Jerome Olszowski Sous Ecuyer-tranchan Pi Royaume, Jean de Buin Opalinski Piacerna pe de la cuisine Royale. Jean Zaleski prefet de la cuisine du Grand Duche de Lithuanie, George Fredro, veneur Royal, Stanislas Buzenski chanoine du Royaume Majeur de Gniezno, de Warm et de Varsovie, Jean Wilwicki, ehanoine du Royaume- mineur, revâtu de lintulat, de Tycen, de Gniezno,- de Varsovie, Casimir Wojsnarowiez, Chanoine de Vilna du Rovaume majeur, Andre Ossowski, cha- noine de Vilna du Royaume mideur, Hegents des. Chancelleries du Royaume et du Grand Duche de Lithuanie. Jean Zbaski  Archidiacre de Gniezno,. nomme Evâque de Przemysle, chancelier de DOS Sacrees. Royales, Stanislas Swieciehi nomme E: veque de Chelm, Suiffragant de Samogitie,  Seho-- lastique de „Gniezno; doyen de Vladyslaw, Ar chidiacre de Varsovie, Miche] Radzicowski, preposc: de Cracovie, de Gniezno, Chanoine de Varsovie, Notre Secretaire, Etienne Hankiewicz, notaire des decrets de Notre Curie, Melchior Gorowski, Jerome Pinocci-assesseur de Nos jugements, Nos Secrdlaires,. Francois Casimir Plaskowski, premier Notaire du: tresor Royal, Stanislas Baczynski Notre Secretaire, . Notaire de la Chancellerie Royale et de ce Diplome el beaucoup d'autres deputes des 'Terres, officiers,. Nobles, habitants du Royaume & du Grand Duche.: de Lithuanie, reunis â la presente assemblee Ge-
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nerale: du Royaume de Notre heureux Couronne- 
“-meni ă Varsovie. 

JEAN REX 

„L'Indigenat est confere au Genereux Apos- 
“tole Katardzi, Marechal des Teres de Moldavie. Signc: 

Jerome Pinocci 
“Seerstaire de Notre chancellerie Royale 

0 iginal pergament; acta Catargiu. Surete ms. XXVIII, 
15S. Traducerea franceză am dat'o după cum a fâcut'o di 
Victor Catargiu, fiul d-nei O'ga Catargiu. 

In o spiță veche de neam Catargiese: „poAccacanara 
IT. I. Rarapxin“ (Surete ms. XXVIII, 177), ni se da că A- 
postol Catargi postelnicul a fost fiul lui Gheorghe Catar- 

„giul vornicul, nepot lui Nicolae Catargiul visternicul, stră- 
nepot lui Enache Catargiul ban ai Craiovei, I se dă de ur- 
maşi aceşti 3 ficiori: ]/ie Catargiul vel logofat, Stefan Ca- 
targiul clucerul şi Patraşco Catargiul vel pitar. 

Despre înaintaşii lui Apostol Catargiul sint multe de 
zis, întru cit plecind, de la Enachi Catargiul banul Craio- 

"vei, şi ginere al boerilor Buzești, de aceşti Catargieşti 
vorbesc si poeţii timpului şi cronicarii Moldoveni şi Mun- 
teni. Stălp a! tuturor Catargieştilor de ustăzi stă acest A- 
postol Catargiul postelnic şi comis, între 7177 (1669)— 

"1191 (1683), avind amestec la multe fapte de arme supt 
Petriceicu Vodă şi Duca Vodă, de care lucru vorbeşte şi 
cronicarul |. Necul:ea. „Şi s'au dus şi din boeri cu dinsul 
Miron Costin vel logofat, şi Apostol Catargiul vel co.- 
«mis, și Ilie D. ăsuţăscul 'serdar si Savin Z nucilă medelni.: 
cer şi cu fratesâu' Gheorghiţă şi cu alţii.“ (Let, îl, 247). 

In jurul polili:ei de arme cu Polonii, ce Voevodul 
-Moldovei Stefan Petriceicu a făcut'o în cele ale lui doua 
domnii la Moldova, se referă diploma de mai sus dală de 
lon Sobiesehi mareșalului Apostol Catargiul cum şi cea 
dată însuşi lui Petriceaiu Vodă şi a cărui text este acesta 

Zycagc nalezyla wvdziecanost nasze osnoiadczyt Widm. 
Slefanow. Petru Wudzie y Hospodarowi Ziem Moldawskich, 

„klory in ipso feruore woyuy 2 Porta Ollomanskg, 2 rod. 
-zoney &yczliwoski, ku wierze chrzescianskiey y “Fu osobie 
naszey, postradaesky Panistw y fortun swoich partes Rei- 
publ. seculus zviary, y slatecznosci szeey anacane pokuzuie 
-dokumenta y w niey dolad perseverat, za 2zdaniem Panov 
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avons donne V'ordre â noire Chancell 
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hady, zgodg  Poslou Ziemskich, na feraînieyszy  Seyur- Koronacyi naszey zgromadzonych, îndygenul iemu Yy po- tomkom iego Konferuiemy, „V onego pro cive Avrony: Pol-. skiey declaruiemy, takze urodz. Arostola Katardzy Miko- taia y lankula Hizdevw, szes/rzeyjcov rodzonych y sukces- Sorot sanguinis nayb/izevicowv Fospodurskich. Iacuba Cha-. lipinskiego Dwvorzanina Pokoioregv naszego, y Hreorego Chabaszeeky do Iakozvegoz Przybuszczamy indygenalu, na Co prayivileie z kancellaryi naszey îvydac roskazalismy, Pociagaiac pray tym do daiszey zyczlivvosci fu Nam y Rzeczyposp. /ospodara Jmci, Iubosmy mu z munificencyi itaszey reelivatorium ze dobrach naszych ekonomicznych - ukazali, Flore iz polrzeborm ego sulficire uie moze, obi- ecuiemy ex primis vacantibus Osoviadczye liberalitem nos- tram Regiam, a poti wakaus bonferotvany nie bedzie, na 2zzoda  wwszech Slanouw, sume «dtvadjiescia 1ysiecy zi, Polskich w sbarbie Koronnum £ prowentou ordynaryinych lubo estraordyna vinych quolanais ab actu Sevmu leras- Hiieyszego rachuigc na subsystenc wa iego y Boiarow iego Haznaczamy, klora skarb Ko, Onny teyplacaă ma bez tosze-. fakiey odhuoloki, co eo in rationibis thesauri na Seymikach Przyieto bedzie. 

Desirant exprimer notre gratitude au t'&s noble Eli- enne Pierre Voievod et Hospodar des terres  Moldaves . lequel â la Suite de son propre z€le dans la guerre avec: la Porte Oltomane, par son dâvoument ine â la religion chretienne et ă notre personne, en perdant ses possessions et ses richesses, comme parlisan de la Hepublique, pre: sente pour sa foi ct par sa Situation des documents po- sitifs (ayant du poids) et S'Y maintient jusqu'â ce jour: 
selon | avis des seigneurs du Conseil, du consentement 5 depules du royamme reunis pour la convocation des 

du Hospodar lacob BHalipi 
i 

e pinsky notre gentil Cour et Gi egoire Habachescu] dans LE menormme, de a a VOUS , erie de conferer les. 
Na peges qui y sont altaches, en invitant Pillustre Hospo.. 
pa E RIP â lavenir sa bonne disposition eavers u5 et la Republique, et comme par Vefiet de notre ge-..
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nerosi!6 nous lui avens ind'qic sur nos terrs eco- 
nomicues vne part qui ne peut satisfaire pleinement ă ses 
besoins, nous lui promettons un don de la part de notre 

Royaume, fait avec les premitres futures terres de main- 
morte. Jusquw'ă ce que celte lacune ne soit comblce et con- 
firmâe avec l'assentiment de toutes les classes, noos fi- 

xons une somme de 20000 (zloti) ducats de Pologne du . 

T'6sor de la Couronne sur les-revenus ordinaires ou, ex- 

traordinaires en comptant unnuellement ă partir de l acte 

des Etats actuels—pour son entretien et celui de ses bo- 

iares—laquelle somme doit f!re payce sans aucun delai 

ce qui sera aussi adopi6 dans les petits Etats (particuliers) * 
selon les devis (comnle) du Tresor. 

Surete ms. SĂVIII, 146). 
Am dat și aici traducerea franceză făcută de d. Victor 

Catargi spre o mai iolinză publicitate. St pomenesc în 

aceste diplome regale de aceşti boeri: Apostol Catargiul, 

Nicolae şi lancul Hajdeu, Gligore Habăşeseal batmanul, 

despre care cronica lui N. Costin zice: „lar Petriceicu 

Vodă mai vărtos cu îndemnaiea hatmanului său Hăbăşes- 

cul s'au băinit, de multe năcuzuri ce-i făcea Turcii.“ (Let. 
I, 11). 

De Apostol Catargiul vorbeşte şi K. Niesiecki în 

a sa lucrare „Herba:z Polscki* V, pg. 55. 
„Catargi Apostol boer Moţdovan susţinind pe Petre 

Voevodul Moldovei a căpătat în Polonia indigenatul în a- 

nul 1676.* Constitutio fil 59. | 
In jurul numelui de Apostol se leagă descendența 

nobililor” Apostol din Ucrama, despre cari toţi autorii, ce 

vorbesc de lista nobililor Maloruşi pun și pe Apostol. 

„Apostol s'a născut în 1658 Dec. 4 din familia Apos- 

tol și Catargi, cari au fost vinit din Moldova. Tatăl său 

Pavăl_a-venit în Ucrania şi a fost polcovnic, el a murit 

a 1668.* 
(N. Marcovieia «Istoria Malorusiia> Moscva 1842, 

N, 591) 
Tot aşa în „Russcaia Rodos'ovnaia Cniga“ (S. Pe- 

tersburg 1873, pg. 122) se zice: a 

„Paval Apostol din boeri Valachi a emigrat în Ma- 

lorusia pe vremea hatmanului Bogdan Hmelnitki şi a lost 

polcovaic la Mirgorodschi. A murit în 1668, (mamă-sa a 

tost din neamul boeri:or Catargi). _ 

lar Engel în „Gheschichte der Ukranie und der Ko- 

zoken (pg. 339) scrie: „der hetman Daniel Apostol selbst 

PD mteniniiă
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(1727—1730). Er stammt von dem vorneh men und alten: gescilechte der Katarren in der Moldau her, io Welchen Furstenlhum seine Voreltern die 8tosten Redienungen besessen haben.« 
In diplomatica Moldovei găsim mai mulți boeri Apos- tol in jumătatea a 2-a a seci. u XVII. Aşa este Nec. Apos: tol spatar al doilea şi Gh. Apostol jicnicer prin 7198 (1690) toţi de neamul Mirea. 
De şi Apostol Catargi postelnic şi apoi vel comis, n'a izbuut să Lădice trevtele byeriei ca părinţii, bunii şi str: buaii sai, totuşi a izbutit puia fapte de arme să capele 0 mui mare strălucire peste holare, să dea naştere unei tamure nobilitare maloruse a Apostolilor (! 2) şi să asi- gure lui ilie Catargiul, fiul sau căsătorie bogată cu fata de domn: ca să-i înlesnească apoi suirea boeriilor pănă la vel logofăt, şi înseriindu-şi în cronica țării numele sau dese ori prin rolul politic ce Pa ju-at, iar în actele de divan să treacăatitea za pise, cărți domneşti şi mai a'es ispisoace pentru a 1 se întari și hotărnici nrnumăvalele ]ui Moșii din intreg cu- 

prinsul Moldovei, tivalizând cu Costineştii, Rus leştii, Ra- 
covițeştii şi alţi latifundiari ai secl. al XVII şi XVUI, 

pămînturi, de la Sturzeşti şi cu 94 lej restul de la răzeși ș ă 

turi, de Sturze , azeşi în somă de 
peste 30 pământuri, şi rândueşte boeri hotarniei pentru hotărnicia moşiei, 

Hw Antioh Co-tautin Voevoda. bjiiu  milostiiu 
gospodarz zewnli Moldavseoi. adică au vinit inna- 
intea domviei inialj. şi înnaintea a lor noştri inol- 
doveneşti boiari a nări Şi a miei. credintos hoia- 
rinul Doslru. duminialui Ilie Catargiul cian fost co- 
mis mare, li&orul lui Apostol Catargiul ciau fost 
comis mare şi niau arătat adevaraţ zapis. de cum- 
pârălură pe cateva Părți de oein. din sat din Da. 
năeşti. ce sintu la tivulul Putnei. pe apa Trotusu- 
lui. de la câtiva boiari şi oam'kai buni. unu za is 
de li Ion Sturzia ciau fost jitaiciariu mare și de 
la fratesăv Sandul Sturzia ciau fosi poslelnie fitor 
lui Chiriiae Sturzia. ciau (fost) Pâharnic mari. serii. 
indu cum de a lor buu(ă) voe. au vândut a lor 
driaplă ocin şi moşie. trei sute Şi cinzaei si doaâ
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de pămănturi, dintracel sat din Dănăeşti. cure lor 
diau fost de lu unchiul lor. Lon Prăjăscul ciau fostu 
vornic. iar lui lon Prâjăscul vornicul. iau fostu 
cumpărâtur de la răzeașii de Danăeşti. opizăci şi 
opt de: pămănturi. de la lonașeo Saverenco. şi de 
la Neculai Sturzea cu toţi fraţii lor. ficiori Teatiu- 
lui de Dănăești. şi opizăci şi opt de pămaănturi de 
la Luca și de la Necula fitor(i) Iarciului. şi optzăci 
şi opt de pământuri de la Precop şi de la Simion 
şi Chiriiac. şi Dumilraşco fisori Chiei. şi optzăci “şi 
opt de pămănluri de la Vasilie Şelariul și Ion şi Ră- 
pedioae cu ficiorii ei. care fac peste tot aceste 
cumpărături. trei sule şi cinzăci și doaâ de pămân- 
turi. aceastea părţi de ocin liau vandut ei dumisale 
lui Ilie Catargiul comisul. drepl o sută și optzăci 
de lei bătuţi. Şi alt zapis de la Tudosie ginerile 
lui Simion Pepelia şi de la fameaia sa Naslasiia 
fata lui Simion Pepelia căpitanul. nepoată lui Ma- 
tei şa lui Vasile Matei. ciau fost cumnat lui Simion 
Pepelea, șa lui Gavril lutiganul din Vasieşti. seri- 
ind cum ei de a lor buna voe. au vândut a treia 
parte dintracel sat din Dănăeşti. partea din mijloe. 
dumisale lui Ilie Catargiul comisul și giupăneasâi 
dumisale Saflei drept ireizaci de lei bătuţi bani 
gata. din vatra satului și din cămpu şi din pădure. 
şi dintrap. şi din locuri de prisăci şi din tol veni- 
tul, eare lui Tudosie şi fămei sali Nastasiei liau 
fost lor driapta moșie de la părinti lor, precum liau 
hotărât Ion Gealepul.. ciau fost staroste la Pulna, 
pecum şacea mărturie de hotărăt ni sau arătat ca- 
ria au fost mulţi megiaşi iscăliți întrănsa. anume 
Dubenske de Ruginești, şi lonaşco ciau fost pitar. şi 
Necută Cruciân şi Cerbul de Domnești şi Tuţuian cel 
bătrân din Păunești. şiatţi mulţi oameni buni. mai 
arătatuniau dumnialui şalt zapis de la lon Comşia 
ficorul lui “Toader Comşea din Borzești. nepot Com- 
şei, seriindu cum de a lui bună voe. au vândut
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dmisale comisului Ilie Catargiul trei pamânturi în frunte. dintracel sat de Davăești. pamântul câte doi lei. carii face șiase lei. iaraş din lot locul cu tot vinilul. şi alt zapis de la Diicul (de 2 ori) cu frate-. său Pătrașco. și cu sora lor Velica. fitorii lui Va. sile Bleandia. şi a Todosii fata lui Miftodi diu De Dăeşti. nepoata de fior lui Craciun. strenepoată lui Iachim. cam de a lor bună voe. iau vandut dumi- sali doaa pămănturi în frunte. dintracel sat din Da- neşti drept patru lei bătuți pamantul în frunte cale doi lei. din tot locul cu tot vinitul. Şi alt zapis de la Vasili Hardalupa, şi de Ja fameaia sa Varvara, şi de la fitorii lor Iosip şi Necula, şi de la gine. rile lor Lepadat Drug. scriindu cum de a lor bună voe. au văndut dumisale patru păminturi în frunte. din sat din Danaești. dia tot locul cu tot vinitul, drepl opt lei bătuţi. care lor liau fost -cuimpărătur de la Duwmitraşco Tipaluş. fitor Pazai. nepot Moș- negealei. cum niau arătat şi zapisul cel de cumpâ-. răiur ciau cumpărat Vasile Hardalupa. de la Du: mitraşeo Tip(a)luş. și cerșind dumnialui [lie Catar-- Siul comisul. şi hotarnici. sai aliagă şi sai hota-. rască. aceale cumpărături. Pie zapise ciuu aralat. care: scriu mai sus. lrimisam domnia mea hotar. "DiCI. pre dumnialui cinstil şi credintos boiariul nos- tru Alexandru Ramandi ciau fost vornie mare. Şi pe Smilache căpitanul de curtiani. şi pi Ursul Con- țăscul. diau strănsu oameni buni. megeiași di pen pregiur, anume Pricopie Mihalcea. şi Dumitrașco Viaveriţ. ȘI popa Neculai din Danăești şi Vasile pag Ran. Și Ghiorebiţ Boulachi. Şi Ghiorghiţ ficiorul i Ă ȘI Ion fitor lui Apostol ciau fost. pitar. și popa Stefan de Domnești. si Hardalupa din Danăești şi Haret din Domneşti. şi Gafton de Ru. gineşti şi Postolache de acolo, şi Diicul for lui on Covoare pact i Aistoe” iul de Me i EȘU sau socotit ŞI iau ales.
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dumisale aceale cumpărături cu bun dreptaate pe: 

zapis ceau avut. şi iau fost și stalpit partea dumi- 

sale ce i sau vinit despre părţile răzeaşilor. ciau 

fost nevănduţi. sau ales și părțile răzeaşilor deosăbi. 

mai apoi acei răzeaşi de a lor bună voe sau soco- 

tit. -şi iarăşi şau văndut şi ei părţile lor. dumisale 

Catargiului comisul pecum văzum şi zapisăli. acelor 

răzeaşi. ce rămăsiase de nu văndus(e). un zapis de la 

Enache şi cu fratesău Vasile fitor Saftei. sor Mar- 

darii, fealii lui Arhip cămărașul. scriind cum ei de: 

a lor bună voe. şau vândut partea lo: căl li sau 

ales diutracel sat din Dănăești. dumisale lui Ilie- 

Catargiul comisul dreptu patru sprazeaci lei bătuți - 

bani gata. și aşea scriindu întracel zapis că de sar 

mai afla niscariva drease la niscari săminţii de a: 

lor. pe aceali părţi ceau vândut ei dintracel sat 

din Dăvăeşti. să nu s ţie în saam. căci ei au vân-- 

dut toată partia dințracel sat. însă şi pentru dreasă- 

ciau avut pe aceale pârti din Dănăeşti. aşea scriind 

că nu liau putut să le dia dumisali. căci scriu şi: 

pe alte moșii ce au pre aiurilea. şi alt zapis de la: 

popa Neculai fitor Anghelinei. fata lui Crăciun la-- 

chim din Dănaeşti, scriind cum au văndut doaă. 

pământuri în frunte din Danăeşti drept opt lei. și 

tot întracel zapis scriind cum au văndut şi Nasta- 

siia fata Foii. fămeaia lui Balota. iarăş doaâ pă-- 

mănturi în frunte dintracel sat din. Dănăeşti drept 

opt lei bătuţi bani gata. si alt zapis de la Arhip- 

fitor Mardarii, nepot lui Arhip cămăraşul. de fată... 

scriind întracel zapis cum au văndut toată partia 

mănesa Mardarii dintracel sal din Danăeşti dumi-- 

sali lui lie Catargiul comisul. drept doaâzăci şi 

şiase de lei bătuţi. din tot locul cu tot vinilul. dar 

driase vechi ceau avul pe aciale părți de ocini din 

Danaeşti. nu liau putut da dumisali. căci că scriu 

şalte ocini ce mai au preaiurilia. întraciale drease,. 

şi iarăşi scriind că de sar mai scula cineva din:
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fraţii lor cu niscari drease pe aceale parți de ocin -din Dănaești. sa nu s lie în saam. căcieă şau vân- “dut loata partia dintrace] Sat, şi iarăși mai scriind „tot întracel zapis. cum avand dumbialui comisul, Ilie Catargiul. un batran de danie. de la Vasilie “Grecul în sat din Berdeeşii ce iau fost lui Vasile “Grecul cumpaăratur de la Bejan Orbul. ee s hota- reaşte cu saitul Dănaăeşti. vanzandu Arhip cu fraţii dlui părţile lor din Daânăeşti dumisale comisului încă iau dăruit lui Arhip acel bătrav de moşie din Ber- -daeşti. pentru caci să nu mai aibă ameastec nime cu dumealui Ilie Catargiul comisul. îintracel sat în Danăești. caci sau vândut toate parţile din Dană- “eşti dumisale comisului [lie Catargiul. de sau plinit tot satul deplin cumpărat de dumnialui. însa acești tăzeași ciau vandut la hotarat şi părțile lor care -au fost nevăndute la hotarat au facut ei aceale za- “pisă denaintea dumlorsale acelor hotaraici dumnia- lui Alexandru Ramandi vornicul si Ursul Contaăscul - Smilache Căpitanul sau iscalit întraceale zapisă. în toate ce sau vândut la hotarăt- Aşijderile niau 'mal arătat dumnialui un zapis de danie de la Gii. gorie Comşia, Scriiad cum de a lui bună voe au dat danie dumisale partea ce s va aleaze dinteacel sal din Danăeşti carea lui iau fostu de la moasesa Pietra, fameaia lui Stefan Comşia. din tot locul cu arate ape ri înca in acele ue e ; “1 Vânzători facute d-nainlia -a boiari şa altor omeni buni de credinta. şi martu- rie. de la acei boiari hotarnici cu. isdalituri şi cu peceli. aim crezul şi dam și întărim dumisale cre- dindos boiarului nostru Ilie Catargiul comisul si :Slupăneasăi dumisale Saflei. fata dumsale cinstit si credincos boiarinului dostru lordachie Ruset vistel. -Dicul cel mare. cu acel sat Daânaesti în ținutul Put. ei pe apa Trotușului. cu tot locul şi e ini- “ul din.hotar în hotar, precum au. nolarat soi ini
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iari. ca să le hie driaplk ocin şi moşie în veaci.. 
dumilorsale și cuconilor dumilorsale. şi nepoților şi 
strănepoților. şi a toata saminția dumilorsale. cine. 
sor.aleage mai aproape. neclatit şi neruşeit nici 
dănăoara. Insă pentru o parte de ocin dintracel sat 
din Dănăeşti. ceau fost dat danie Ion fitorul lui - 
Văsiian. şi cu Alecsandru fişorul lui Babeș. lui Du-- 
mijraşco Păharnicul. tatal lui Savin ciau. fost spă- 
tar mari. şa lui Stroici spătarul al doilea. patru- 
zăci de pămănturi scrie în mărturia acelor boiari 
ceau fost hotarniei cum au mănat în doaâ rănduri: 
Ja acei oumeni carii au dat danie lui Dumitrașco. 
păharnicul. să vie săş aducă dreasele. cu ciau dat: 
acia danie şi ei nau vrut sa vie. ştiindus că nau: 
nici o moşie, ce au fost dat rău acia danie. moşia. 
caria fuses(e) a Prăjăscului. iară ei lriab nau avut.. 
nu mai hiind necăutată de Prăjeşti. cari şi răzeaşii: 
diutracel sat toți au mărtuiisit cum nau avul acei 
oameni nici 0 moşie. pentraceaia văzind domniia 
mea și mărturiia acelor boiari hotarnici. am întărit 
dumisale cu acest uric ca să le hie dreaptă ocină 
în veaci și alt nime -să naibă a s amesteca. oc: 
nuuitm. u las vlt 7206 Fev. 12 dni 

az Neculai Donici vel logofat iseal 
pisal Vasile Niagul 

Oiiginalul coală mare turcească. Acta Acad. Rom. 
XCVIII, 58 Vezi Surete ms. XXVIII, 241. i 

Proprielatea în Dănăeşii. lie Catargiul rămîne pro- 
prietar in Dănaeşti, după ce plătește 180 lei pentru 332: 
păm. lui Ion și Sandul Sturza îraţi, feciorii lui Chiriae 
Sturza paharnicu!, şi 74 lei celorlalţi răzeși peatru aproape 
30 pământuri. , 

Se observă că partea botrească se cumpără mai ef-. 
tin, iar de la răzeşi se cumpără pămîntul câte 2 lei şi 4 
lei ; asta arătă că întinderiie mari de pămint erau mai 
eftine de cât micele răzeşii, cari pentru a fi expropiale,. 
marele proprietar era silit să dea mai mult. 

_Pe cine a expropriat Ilie Catargiul ? Ă 
Intâi vin cei 2 fraţi Sturzeşti, Ion şi Sandul care şi
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ei exoropriase de pe cele 352 pământuri || răzeși. Apoi vin Tudosă şi Nastasia soţi, Ion Comşsa ; Diicul cu feaţii lui Patraşco şi Todosia: V. Hardalupa şi Varvara soți cu -3 copii ai lor; Enache şi Vasile fraţi ; popa Neculai Ichim; Nastasia Balotă, Arhip cămaâraşul, şi Vasile Grecul ; în lo- tal 17 răzeşi. 
Dâoă la 1698 erau slăpăni în Danăeşti 28 răzeși, exproprierea lor nu i-a redus în stare de vecini, căci e „greu de admis că popa 1 him să se fi facut vecin sau că- mărașul A'hip, de sigur ca mai toți aceşti răzeși dia Dă- năeşti işi mai aveau ocine Şi în alte sate, şi că chiar aşe- „Zătile lor nu erau toate în Dănăești, aşa că întinderea moşiei Domneşti și peste Dănaeşii a supţiat puţin situația „economică a celor 23 de răzeşi dar n'a nimieit”o. 

LXXXVI. Sumar. 7204 Pexvuar 25 (1698) Iași. Antioh Vodă Cantemir întăreşte lui Ilie Catargiul biv vel comis şi jupănesei sale “Baltei, toate satele şi ocinile ce le are de pe bunul ei Dabija Vodă: Crăinicii, Poenariul, Sucmezăul, Rogoazele, Măţeani, Băloteşti, Bodea, Domnești, Mihăileşti, Volovăţui, Făureşti, Dănăeşti, Bârlădeni, Răcă- ciuni, Vlamnicul, Lunea mare, Stoeştii, Oleşeşti, Sascutul, Scopeani şi Conteştii, toate la, tinutul Putnei, 

Hw Antiohie Costantin Voevoda. bjiiu _mlstiu gspdra zemli Moldavscoi. adeca domniia mea dan ŞI iatarim. credintos boiar alui domniei meali. dum- „nealui Ilie Catargiul ciau fost comis mare. fitorul lui Apostol Catargiul ciau fost comis mare și giu- pâneasei dumsale Saftei. fiica cinstit şi credintos boiariului domuiei mele Iordache Ruset vistearnicul cel mare. nepoata de fiică răpoasatului domn Ey- stratie Dabija Voda. cu a sale dreapte ocim şi mo- “sii danii de. la rapoasaţi domni şi cumpărături de pre la boiari. ŞI de pre la multi oameni moşinași. iutra noastră țară Moldova. din dreasă domnesti şi din zapis de cumpărături. ciau cumpărat răpoasatul domnu Dab'ja Voda. Satul întreg Crainiri; pn Pulo- CID, cu Vecini cu locuri de fanate şi de heleşteu. şi de moară. și de pod întrapa Sireatiului ce iaste la ținutul Putnei giumataate de sat ciau fost schim- bătură Dabijei Voda. cu Neculai Buhuş ciau fost
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-ogofat al treile. iau dat Dabijia Vodă. lui Neculai 
Buhuş logofâtul pentracea giumătaate de sat de 
“Ceainiei. satul Tâmâşeanii pe Prut în ţinulul laşi- 
lor. 'iar giumătaate de sat de Crainici partia din 
„sus. au cumpărat Dabija Voda. de la Gavril. şi de 
la popa Cornilie fitorul popei lui Hilohie. şi de la 
Necula cu fraţii lui Vasili și Loghin. și de la alte 
săminţii a lor cu tot vinitul. drept patru sule de 
lei bătuţi bani gata. Şi satul Poenariul. din gos de 
“Crainici ce să hotărăşte cu Crainicii. cu Covrigul și 

cu alte bălți de peaște, cumpărături Dabijei Voda 
de la mulţi răzeaşi drept o sută şi oplzăei şi cinei 
de galbeni. cum arată zapisul de ia Vasilie Voda. 
Şi satul Sucmezăul cu Rogoazăle. iar la tinutul 
Putnei. cu vecini cu moară cu heleşteu ce s hotă- 
răşte cu Maăţcani. ce lau cumpărat Dabija Vodă de 
la Irimiia Nadabaico cel bătrân. şi de le fiGorul lui 
Cozmita. şi Nastasiia. drept patru sute de lei ba- 
tuti. cum arata ispisocul lui Ghiorghe Şlefan Vodă 
și satul Matcanii iarăși la ţinutul Putnei pe Polocin. 
cu vecini cu moar eu heleşteu. cu tot vinitul. carile 
"au fost dat danie Gheorghie Stefan Vodă. Dabijei 
Voda pentru şiapte sute de taleri ciau fost dat 
Dabijea Voda în boerie. în lriaba țărăi. hiind vor- 
pic mare de tara de sus. care: acest sal Macani 

lau fost cumparat lorga postialnicul cu giupăniasa 

sa fata lui Trufandă. şi după moartea lorgăi pos- 

tealnicul. neavând fitori cu giupăneasa sa. și fiind 
orga postialnicul văr primar cu Vasilie Voda. au 
rămas acel sat domnescu. și domnindus pre urmă 

Gheorghie Stefan Vodă lau dat acel sat danie Da- 

bijai Vodă. pentru acei bani. iar mai pre urmă 

sculăndus rudele lorgăi postelnicul diau tras parle. 

„Dabijia Voda încă leau mai dat rudelor lorgăi 

postealnicul cinci sute de lei. ca s nu mai aibă 

“riab cu acel sal Maăţcanii. cum arată şi. dreasăle 

-ceale vechi. în carele scriu poveastea deplin. ace-
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lui sat. Şi satul Balotestii la tinutul Puinei pe ZA- brăutu. care au dat Dabijea Voda şiase sute de galbeni pentru nevoeli oamenilor din Baloteşti, la domnia lui Gheorghie Stefan Vodă. cum arată is- pisocul de la Gheorghe Ghica, Voda. pe cum liau- pus zi acelor oameni să dia acei bani. şi nu iau mai dat. şi neavandu bani la zi au râmas satul a Dabijei Voda. Şi părțile din Bodia iarăşi la ținutul Putnei. cu vecini Şi cu tot venitul danie Dabijei Vodă de la Gheorghie Stefan Voda. din ispisoc de la Ghiorghie Stefan Voda. ŞI satul Domnești iaraşi la ținutul Putnei cu verini, și Satul Mihaileştii din &os de Domnești. şi satul Volovaţii din sus de Domnești. şi satul Făureştii din sus de Volovaţi. care au cumpărat Dabijea Voda. şi dumnialui lor- dachie Ruset vistearnicul de la mulţi râzeaşi din- traceale salişte, cum arată zapisăle acelor vănza- tori. şi satul Dănăeştii cărele iaste cumpărălură boiariului nostru. Ilie Caiargiul comisul ce sau fă-- cut aceaste hotară toate un hotar cu a Domneşti- lor cu toi vinitul. Și giumaătate de sat de Barl- deani iarăşi în ţinutul Putnei cu vad de moar în Sirețel. cumpărălura Dabijei Vodă. de la Alexandra sora lorgăi ciau fost postelnic mare. şi de la fito- rul ei Toderașco cu heleşteu şi cu tot vinitul.! drept 350 lei batuţi bani gata. și satul Racăciunul iarăși în ținutul Putnei cu vecini cu vaduri de moar ciau cumpărat Dabijea Voda de la răpoasatul Ștefăniță Voda; fiăorul răpoosatului Vasile Voda. cu. locuri de fănaţ în Vlamnie, şi co poian ce s chiam- Mârvila. şi cu tot vinitul drept o mie de taleri. care sat au fost a lui Ghiorghe Stefan Voda şi lau luat Ştefaniţ Voda. cu alte moşii ciau mai avut Stefan: Voda pentru douăzăci de mii de taleri ciau „fost dat răpoasatul Vasilie Voda părintele său, săi iie Gheorghie Stefan Voda hiind logofat fiare. iar: ei sau rădicat cu acei bani. cu Ungării pe” dărnrăiia 
Om mimi asa nai UI
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lui Vasile Voda. si pentru banii aceia sau fost luat 

şi acel sat depreună cu alte ocini şi liau văndut 

Dabijea Voda. drept acei bani 1000 de taleri. iar 

alte moşii a lui Ghiorghe Stefan Vodă liau văn- 

dut altor boiari pentracei bani. Și iarăși alt sat 

întreg Lunca mare lăngă Racaciuni la ținutul Put- 

nei. ciau cumpărat Dabijia Vod. cu doamna Dafina 

de la Anuşca fămeaia lui Danăil Vilolt. slrenepotul' 

lui Butum ciau fost vornic mare. şi de la ficiorii . 

lor Vasilie şi Marica. din giumătate de sat de Lunca 

mare a patra parte din partea de %os drept o sută 

şi cinzăci de lei batuti bani gata. şi iarăși din giu- 

mătaale de sat de Lunea mare din partia de %os 

2 patra parte ciau cumpărat Dabijia Voda de la 

Gligorie şi de la fameaia lui Pudosca şi de la fraii 

lor Ghiorghită şi Baluia și Nastasiia şi Mărica fitoiii 

Antemii featii lui Vilolt ciau fost logofăt mare. 

“ drept dosâ sute şi deaâ zăci de lei. și iarăşi din 

giumâtaate de sat de Lunca mare din parlea de 

&os a patra parte ciau cumpărat Dabije Vodă de 

la Gavrilaș şi de la sorusa Marica ficiori lui Lupaşco 

Vitolt logofătul. ciau. fost facuti cu Aviiana fata lui 

tocarlie şi de la Ştefan şi de la sora lui 'Tofâna. 

iaraşi fitori lui Lupaşco Vitolt, carii sint făcuţi cu 

Nastasiia nepoata: Corpătoae. drept o sută şi cin- 

zăci de lei bătuţi şi iarăș din ăumataate de sat de 

Lunea mare. din partea de gos a patra parte ciau 

cumpărat Dabijea Vodă. de la Solca fămeaia lui 

lie Baicescul ciau fost pivniceariu. şi de la fitorii 

lor Acsinita şi Gavrilaş drept doaâ sute şi doaâ- 

zăci de lei bătuți. care fac aceaste cumpărături 

giumătaate de sat drept 140 de lei batuti. iar giu- 

mătaate de sat de Lunea mare. au cumpărat Da- 

bijea Voda. de la Lupaşco și de la fratesău lonasco 

din Mănești. fitori Acsinii. nepoți lui Bucium vor- 

nicul. drept şiase sute. de lei cari sau făcut peste 

tot satul Lunca mare cu tot vinitul. cumpărai. de 

Surete şi Izvoade IX (acta Catargi) 13
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Dabijea Voda drept 1340 de lei. aşiiderea satul 
Stoeştii la tinulul Putnei pe gărla Putuei dia -sus cu vad de moar. care iasle de moşie Dibijei Voda şi cumpăratura ciau cumpărat un vad de moar de doaâ roate de la Bejan Gheuca ciau fost pilar mare. drept patruzaci de galbeni. şi doaâ păman-: turi în frunte cu vad de moar și cu casă făcute. Şi cu trei pogoane de via ciau cumpărat Dabijea Voda de la Toader tohodariul drept şeasazaci. de galbeni şi patru pămanturi îu frunie | tot dintracel sat de Stoeşti ciau dat danie Dabijei Voda. 'Foader tohodarul fior Sanfirei, nepot lui Vartic ciau fost Vornic mare. şi un vad de moară Ciau cumpărat de la Tudora fata lui Dragota nepoata lui Oţal şa Avrăniii. fata lui Puşcă. iar nepoata lui Otal şi de la fitori ei. din ispisoe de la Vasile Voda. şi satul Oleşeştii cu vecini ce iaste pe gărla Putuei. din sus în ținutul Putnei au cumpătat Dabijea Vodă de la Paval ciau fost logofat şi de la alti răzeaşi. cu vad de moar şi cu vii drept trei sute şi trei. zăci de lei bătuţi. din ispisoc de la Vasile. Voda. Și satul Sascutul în tinulul Putnei. cu vecini şi cu tot vinitul, ciau cumpărat Dabijea Voda. de la mulți răziaşi pre zupisa ceau- arătat. Şi Secopeanii iarăşi la Pulna lăugă Sascut ciau fost de moşie Dabijei Voda. ŞI cumpărături de la alti raziaşi. cum arată Ispisocul de la Ghiorghie Ştetan Vod. şi din şiapte bătrâni din sat din Contaști cinci batrâni ciau curm- părat Dabijia Voda de la Oewna Arhimandritul ciau fost egumen la Galata şi la Caşio. drept cinei sute de lei. precum arată şi o mărtăiie de hotărât ciau hotărat dumnialui Alexandru Ramandi ciau fost vornic mare. Pentraceaia Văzind domnia mea drea- sale răpoasaţilor domui trecuţi de danii. şi de îu- tăriluri şi Zapise adevărate de la mulți boiari si alţi oameni buni de danii şi de vânzari drept i mărturii de hotărât pre aceaste sate şi parti d ocini. și de la domnia mia dăm şi întărim credin-
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os boiarului nostru dumisale lui Ilie Catargiul co- 
misul. ginerele dumsale cinstit credinos boiariului 
vostru Iordachie Ruset visternicul cel mare şi giu- 
păneasai dumsale Saflei fiica dumsale vistearnicu- 
lui lordache. nepoată de fiică răpoasatului domn 
'Evstralie Dabija Vodă. şi a doamnei domniei sale 
Dafinei. care aceaste sale întregi şi giumaătăți de 
sale, cu vecini şi cu vii și cu locuri de fănat. şi 
<u vaduri de mori cu locuri de prisăci. cu hăleaş- 
4ee cu bălți de peşte. cu livezi de pomi. şi cu tot 
vinitul. i siulu credintos boiarului domniei mele 
Îlie Catargiul comisul zeastre de la socru duinisale 
iar ciastit şi credintos boiarului domniei mele lor- 
„dachi Ruset vistearnicul cel mare. iarăși sint aciaste 
sate cu tot vinitul cum scriu mai sus. dale şi du- 
anisale de zeastre de la soacra dumisale doamna 
Dafina a răpoasatului domn Evslratie Dabijea Voda. 
care aceaste sale au cumpărat Dabijea Vodă încă 
din boerie unile. şi altele la domnie. cugetând 

a le lăsa zeastre fiicei sale doamnei Marii. ciau fost 

după dumnealui Iordachi Ruset vistearnicul. maica 
dumisale Saftei comisoaei. iar altele fiind danii de 

pe la domni şi de pe la boiari. şi alți oameni buni 

-cum arată ispisoacele domnilor şi zapisele încrediu- 

țate. pentru aceaia ca să le fie şi de la domoia 
nea dreapte ocini şi moșii şi cueonilor dumilorsale 

și nepoților şi strănepotţilor. şi uric şi întăritura 

neclatit şi nerușeit în veaci. şi alt nime să naibă 

a s amesteca. u lasoh lt 1206 msta Fev. 25 dni 
pisal Vasile Niagul 

az Neculai Donici vel logofat iseal 

Acad. Rom. XCVIII, 20. Vezi Surete ms. XXVIII, 248. 

larudirile după femee a lui Ilie catargiul b. v. comis 

<u familia lui Iordache Ruset şi Nee. Racovilă şi prin ei cu 

Dabijeștii, ne explică rădicarea lui in vaza politică a timpu- 

lui, şi marea sa avere, care a făcut să intuaece numele 

altor Catargieşti şi să devieze pentru o generaţie toată 

-atenţia spre urmaşii lui Ilie Catargiul ajuns apoi vel logofăt.
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diuţ Sumar. 72/72 fast. 12 U700 ași. „ Mihai Răco- viță Vodă întăreşte lui I'ie Catargiul biv vel comis și jupănesei sale Saitei stăpinirea în satul Dănăoşti lu Putna. - 

Iw Mihai hăcoviț Voevod. bjiiu mistiiu gspdră - zemli Moldavscoi. adeca au vinit innaintea domnii 
mele și înnaiule a lor noştrii moldoveneşti boeri. 
a mari şi a mici. credintos boerul noslru. dumne- lui Ilie Catargiul tau fost comis mare fiGorul lu Apostol Catargiul tau fost comis mar€. și niau a- 
rătat adevărat zapis. de cumpăratur pe căteva părţi de ocin. din sat din Dănaeşti. ce santu la ținutul Putnei. pe apa Totruşului. de la căţiva boeri si oameui buni. un zapis de la lon Sturze sărdariul. și de la Sandul Siuze fralesău flori sulger, ficori? lui Chiriac Sturze au fost păharnic mare. seriiudu cum de a lor bună voe. au vandul a ler dreplă ocină și moşie. trei sute ŞI cincizăci și do& de. pă- mânturi dintracel sat din Danăești care lor liau fostu : de la unchiul lor. lon Prăjescul vornicul. iar lui Ion Prajescul vornicul. iau fostu cum- părătură de la razaşii dia Dănăeșii. optzăci şi opt de pământuri de la lonaşeo Saăverenco. şi de la Neculaiu Sturze cu toți fraţii lor. ficiori Tetiului din Dănăești. şi: optzaci și opt de pămănturi de la Luca și de la Necula ficori Erăului. şi oplzăci şi: opt de pământuri de la Pricopu şi de la Samion şi Chiriacu şi Dumitraşco fiorii Kiei. şi oplzăci șE opt de pământuri de la Vasilie șelariul și Ion şi Răpedoae cu fitorii ei, care fac peste tol acesle cumparăluri trei sute şi cinci zăci şi doâ de pă- mânturi. aceste părți de ocin leau văndut ei dumi- sale lui Ilie Catargiul comisul, drept o sută şi opt zaci lei bătuţi. —şi altu Zapis de la Tudosie „gine- rile lui Sămion Pepele. şi de la fămee sa Nasta- 'săe fala lui Samion Pepele căpitanul nepoata lui Mateiu șa lui „Vasilie Mateiu. ciau fost cumnat lui Samion Pepelii, şa lui Gavril Iutiganul din Văsieşiă .
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-zeriinda cum ei de a lor bună voe au văndui a trie 
spârte dintracel sat din Dăuăeşti parte din mijloc. 
-dumsale lui Ilie Catargiul comisul. și %upănesai 
-dumsale Saftei. drept treizăci de lei batuti bani 
„gata. din vatra satului şi din câmpu şi din pădure. 
şi dintrapă. şi din locuri de prisăei. şi din tot ve- 
nitul. care lui Tudosăe şi fameei sale Nastasăei. 
liau fost driapta moșie de la părinţii lor.- precum 
liau bholărăt Ion Gealepul, cau fostu:staroste la 
“Puina. pecum şata mărturie de holaărăt niau arătat; 
Sari au fost mulţi megieşi iscaliți îolrănsa anume 
Dubenschi din Rugineşti şi Ionașco tau fostu pitariu 

“şi Necula Crutan şi Cerbul de Domoești. și Țutuian 
cel bâtrăn de Pauneşti, şalti multi oameni buni. 
anai arătatuniau dumnelui şalte zapisă de la Ion 
“Comşe ficorul lui Toader Comşa din Borzăşti ne- 
pot Comşei. scriindu cum di a lor buuă voe au 
văndut dumisale comisalui Ilie Catargiul trei pămâu- 
“uri în frunte dintracel sat din Dăânăeşti pământul 
câte doi lei, care fac șese lei, iarăşi din tot locul 
«eu tol vinitul. şi all zapis de la Diicul cu fratesau 
Pălraşco şi cu sora ler Velica fitorii lui Vasile 
Bleude, şa 'Todosăei fata lui Mistodie. din Dânăeşti 
nepoală de fitor lui Crăciun, strânepoată lui Ekim 
cun de a lor bună voe iau văndut dumisale doâ 
pământuri în frunte dintracel sat din Danaeşii. 
«lrept patru lei batuti pământul în frunte câte doi 
lei din tot locu! cu tot vinitul.—și alt zapis de la 
Vasilie Hardalupa şi de la femeea sa Varvara, şi 
«le la fitorii lor losăpu şi Necula. şi de la ginerele 
lor Lepâdat. Drugu scriindu cum de a lor bună 
voe au vândut dumisale patru pămăntluri în frunte 
-din sat din Dănăeşti. din tot locul cu tot vinitul.. 
<lrepl opt lei batuţi, cari lor leau fostu cumpără- 
Aură dela Dumitraşee Tapâluş fitorul Pazăi, nepotu 
„Moşnegelei. cum niau urâlat şi zapisul cel de cum- 
părătură &au cumpărat Vasile Hardalupa de la Du-
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mitraşco Tăpăluş şi cersându dumnialui Ilie Catar- 
giul comisul şi hotarnici sai aleagă şi săi hola: 
rască acelea cumpărături. pre zapisă dau arătau, 
care scriu mai sus fostau trimis maărie sa Antiohie 
Vodă hotarnici. pre dumlui rapoasalul Alexandru 
Ramandi tau fostu vornic mare și pre Săâimilach 
căpitanul de curteni. şi Ursul Contascul de iau 
slrăns oameni buni megieşi de pin pregiur anune 
Pricopie Mihalce şi Duwitrașco Veveriţa şi popa 
Neculai din Dănaeșşti şi Vasilie Coipanu. şi Gheor: 
Shit Boulat. şi Ghiorghit fiorul lui Vasilachii ŞI 
Ion ficorul lui Apostul tau fost pilar. şi popa Ste- 
fan din Dânăeşti şi Hardalupa din Domnești. ŞI 
Haret din Domnești şi Agaflon di Rugineşti şi Postolachi dicolo, şi Diicul fitorul<tui” Vasile Bleu- 

„dei. din Danăeşti şi Mistodie Tiul dicolo, şi Ion 
tobotarul din lonăşăşști şau socolit şi iau ales du- 
misale acele cumpărături cu buna dreptate pe za- pisă ciau avut şi iau fost Şi stalpit parte dumisale 
ce i sau vinil dispre părțile răzaşilor tau fostu ne- Vânduţi şau ales şi parţile răzeşilor disăbi mai apoi acei răzeși di a lor bună voe sau socotil şi iarâș şau vândut şi ei părţile lor dumisale *Catargiului co- INS. precum văzum şi Zapisăle acelor razeşi. ce rămăsese de nu vândusă. un zapis de la Enachie ȘI fratesău Vasilie fitor Saftei sor Mardarie. fetei lui Arhip cămărașul scriind cum ei de a lor bună Voe. şau văndut partea lor cat le sau ales. dintra-- cel sat din Danaeşti. dumisale lui Ilie Catargiut comisul. drept patrusprezăci lei bătuți bani gata. ȘI aşe scriindu întracel zapis ca di sor mai afla: niscariva dresă la nescari sămenţii di a lor. pe a- cele parți tau vândut ei, dintracel sat din Dânaeșşti să nu să ţie în samă. căci ei au văndut toate păr- tle dintracel sas. insă şi pentru dresă ciau avut pe celi parți din Dănăeșşti. aşe scriindu ca nu leu putut sa li de dumisale. caci scriu şi pe alte moşii
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ce au preiurile. şi altu zapis de la popa Neculai 
fetorul Anghelinei. tata lui Crăciun Enachi din Dă- 
năești. scriindu cum au vândut doâ pământuri în 
frunte din Dănăeşti drept opt lei și tol întracel 
zapis secriindu cum au vândut şi Naslasăe. fata 
Foei fămeia lui Balota. iarăşi doâ pământuri în 
frunte dintracel sat din Danaeşti. drept opt lei ba- 
tuti bani gata. şi alt zapis de la Arhip ficorul Mar- 
darii nepotul lui Arhip cămăraşul di fată scriindu 
întracel zapis cum au vândut toală parte mănesa 

Mardanii dintracel sat din Dănăești. dumisale lui 
Ilie comisul drept doâzăci și şese de lei bătuţi din 

tot locul cu tot vinitul. iar dresă vechi tau avut 

pe acele părti da ocini din Danăeşti. nu liau putut: 

da dumisale căci să scriu şalte ocini, ce mai au 

pe aiurile întracele dresă. şi iarăşi scriibdu că de 

sari mai scula careva din fratii lor. cu nescare 

dreasă pe acele parti de ocini din Dănăeşti să nu 

s ție în sam(a) căci ei şau vândut toata parte 

dintracel sat. şi iarăşi mai scriindu tot întracel za- 

pis cum avăndu dumnelui comisul ie Catargiul un 

batrân de danie de la Vasilie Grecul. în sat în Ber- 

dieşti. ce iau fost lui Vasile Grecul cumpărătura 

de la Bejan Orbul. ce sa hotarăşte cu satul Dână- 

ești. vânzându Arhip cu fraţi lui părțile lor din 

Danăeşti dumnelui comisului. încă iau daruit lui 

Arhip acel batrân de moşie din Berdieşti. pentru 

caci să nu mai aiba amestec nemea. cu dumnealui 

Ilie Catargiul comisul întracel sat în Danaăeşti cari 

sau văndut toate parțil din Danăeşii. dumisale 

comisului Ilie Catargiul di sau plinit tot satul de- 

plin cumpărat de dumelui. însă aceşti răzeşi ciau 

vandut la hotarât și partile lor cari au fostu ne- 

vândule până la hotărât au făcut ei acele zapise 

dinainte dumilorsale acelor hotarnici. dumnelui răpă- . 

osatul Alexandru Ramandi vornicul. şi Ursul Con- 

ţascul şi Samilachi căpitanul. sau iscalit intracele
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zapisă. în loale ce sau văndut la hotarât. aşijde- 
rile au mai arătat dumnelui un zapis de la Gligorie 
Comşia seriindu cum di a lui bună voe au dat da- 
nie dumisale parte ce sa va alege dintracel sal din 
Dănaăești. care lui iau fost de la moşesa Pietra. 
fa meae lui Ştefan Comşe din tot locul cu tot vini- 
tul. deci şi imărie sa Antiohie Vodă văziudu. acele 
adevărale zapisă de la acei vânzălori făcute dena- 
inte a boeri şaltor oameni buni de credinţă şi mâr- 
Lurii cu iscălituri şi cu peceţi de la acei boeri ho- 
larnici. au crezut şau dat şau întărit duwmisale cre- 
dincios boerulvi nostru llie Catargiul comis. şi gu- pănesăi dumisale Safiei. fata dumisale ciuslil și credintos boiariului nostru lordachie Rusăt vorni- 

«ul cel mare. de țara de os. cocel sat Dănăești în tinutul Putnei. pe apa Totruşului. cu tot locul. şi cu tot vinilul. din hotar în hotar. pecum au ho- lărit acei boeri. ca să le fie dreaptă ocină şi mo- şie în veci. dumilorsale neclatita Și ueruşăită nici dănaoară. însă şi pentru o parle de ocină din Da- năeşti. Cau fost dat danie Ion fiorul lui Vaăsiian. şi cu Alexandru fiorul lui Babeş lui Dumitrașco pâharnicul tatal lui Savin cau fost spatar mara. șa lui Stroici spătarul a] doile. patruzăci de pă- mânturi. serie în mărturie acelor boeri tau fostu hotarnici. cum au mânat în doâ rănduri. la acei Oameni cari uu dat danie lui Dumitraşco păharni- cul. să vii saş aduca dresale cu ce au dal aca da- bile ŞI €l nau vrut să vie ştiindusă că nau nici 0, moşie Cau fostu dat rău ata danie moşie care fusese a Prăjeştilor Şi ei triabă nau avut numai hiindu necăutate de Praăjaşti. care răzăşi dintracel sat toți au ăiturisit. cum nau avut acel oameni nici o moşie. Pentru aceia văzind An- liohie Vodă şi mărturie acelor boeri hotarnici au întărit dumisale „Cocel uric cu sa le fie  drepta ocină în veci. aşijdere ŞI domnie me văzind acele Zapisă ce s scriu mai sus de la vânzători şi mar:



N 
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1urii de la hotarnici ce seriu mai Sus. şi uricul lui 

Antioh Vodă. dăm domnie me incă dăm şi întărim 

dumisale creadintos boerinul nostru Liie Catargiul 

dau fost comis mare şi Supânesii dumisale Saftei 

co acel sat Dănăeşti pe apa Totrușului la tinutul 

Putnei ca să le fii driaptă ocin si moşie în veci. 

lor şi euconilor dumilorsale. şi caria sar alege mai 

aproape diu samintie dumilorsale şi alt nem(e) să 

naiba a să amesteca. Toe pișem. 
u las vit 7212 Mart 12 

Antiohie Jora vel logofal 
pis Vasile Coipan 

Hartie coală turcească. Acad. Rom. XCVIII, 59. Vezi 

Sarete mes. XXVIII, 274. 

, P.in acest brisov Ilie Caiargiul capătă de la domn 

intarirea dreptului de proprietate asupra. sat «lui Dânăești 

în cuprinsul hrisovulvi dat de Anliohie Vodă Cantemir, 

„dat n ai sus. 

„Racoviţă în 

lzpisocul e vizat cu iscâlitura lui Razu spatar, şi mai 

multe numere de înregistrare: 1837 sub N. 89, lrecut în 

condică sub No. 2, 1855 opis No. 9. 

a 

9% A 
LX! x] | Sumar. 7248 Noem. 20 (4707) Iaşi. Mihai Vodă 

tărâşt > lui Ilie Răeeriţă b. v. visternie cumpărătarile ce 

de-a făcut în sata! Vurburea zis Pafeşti la Putna. 

Iw Mihhi Racovit Voevod. boiiiu milostiiu gos- 

poda'2 zemnli Moldavscoi. vinitau înnaintea domniei 

« 

toți salenii moșinaşi din sat - din 

miale. şi innaintea a lor noştri moldoveneşti boiari 

a mari şi a mici credinbvs boiariul nostru dumnia- 

lui lie Catargiul &au fost vistiarnic “mare şi niau 

arătat câte va zapise. încredințate pe câleva parti 

de moşie. cau cumparat dumnialui.—Un zapis de la 
Turbuzea ce s 

chiama Pufeştii. la ţinutul Putnei anume Vasilie 

Hardalupa. şi Alexa Putul. şi Dumitraşco Puful. şi 

Aachim. şi Dumilru Putul. și Oumianghia (Oana). 

si Vasilachi. şi Ştefan Pealeş. scriindu şi mărtu-
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risindu cu sufletele lor. cum şliu ei cau cumpărat răpoasalul Dabijea Vudă giumălaale de batrân din Turburia. din partea Purceleştilor. ce s imparte pe 9 batrani au cumparat Dabijsa Voda Sumataale de batrân ce s hotăriaşie dinlrapa  Sireatiului păn în hotarul Spăriiaţilor cu tot vinitul. din parliai Ba- gulias și răsărindus(â) zapisul acel de cumpărâlur. au făcut ei zapis răzeaşii la mana durisale pe aca &umalaate de batrân sai hie driapta oein în viaci, cu tot vinitul.— şaltu zapis de la Ursul Găndacul. ficorul lui losip .diu Draghiceşti. și de la fămeaia lui Stef(a)niia. scriindu cum de a lor huna voe. au vândut dumisali un Pământ în frunte la Pufeşti la Turburia ce iaste din bătrânul lui Ursu, dintrapa Sirealiului păn în hotarul Spariiatilor. ce s(â) chiam drumul Fuvilor. cu sălişte de sat cu cămpu cu ta- riD. cu loc de fanaț. cu padure pe unde merge ho- tarul drept... lei bătuţi bani gata. şaltu zapis de la Alexa Putul. şi de la fameaia lui oana. şi de la fitorii lor Simion Şi Grozav. scriind cum de a lor bună voe. au vândut dumisale un pământ în- frunte din sat din Turburea. div  batrânul Dragă: linei şa Cortei cu săleșii de sat cu cămpu cu arin cu săplă)turi în dumbrav, cu tot vinilul ce s hota- riaşie iaraş dintrapa  Siriatiului pân în hotarul Spăriiaţilor drept . . . lei bătuți bani gata. şi alt zapis de la Ursul fi&or Donosii. de Drăghiceşti. și de la fameaia lui, şi de la fiorul lui Toader scri- indu cum de a lor bună voe au văndutu dumisale trei razoare în frunte la Turburia. din bătrânul lui 

la sorusa Gherghina fitori Cărstei. şi de la fă mieaia: lui Mărina fata Struţai nepoată lui Irod de la Pu-



— 203 — 

feşti. scriind cum de a lor bună voe: au vănâut 

dumisale a lor driaptă ocină ciau avut de pe îm: 

(pata) lor Mărina cât sa va aleage partia moșului 

lor lui Struţ şa lui Irod. ce să vini parlea îmei 

lor. dintraltor fraţi învoindus cu sorusa Gherghina 

să vanză şi partea ei de la Pufeşti. iar ia să ție - 

partea frăţinesău lui Durac. de la Rugineşti. şi liau “ 

facut dumnialui plată deplin pe partea amânduror 

fraţilor . . . . lei bâtuţi. șalt zapis de la Hilimon 

fitor lui Simion a Damaschinei de loneşeşti şi de 

la fameaia lui Nastasiia şi de la fitorii lor lon șe 

oana. scriind cum au văndut dumisale un răzor 

în frunte la Tulburia din bătrănul Pieleseșiilor cari: 

sa chiamă la Pufeşti. din hotar în hotar dintrapa 

Sireatiului păn în hotarul Spărieţilor cu tot vinitul. 

drept . .. lei batuţi bani gata. în cari zapis scrie 

mai sus cau mai măndut (sic) dumisale şi un răzor 

în frunte la saleșşti din batrănul Frenţăştilor. ce iaste 

la lonăseşti.— Şalt zapis de la Vasile fizor lui Ghe- 

orghe Grecul nepot Cornei din Turburia. și de la. 

Hilimon ginerele lui Ghiorghe Negrul. seriind cun 

de a lor buna voe au văndut un pământ în frunte 

la Mihăileşti care liau fost moşie dreaptă de pe. 

moşul lui Cornia. şi cându au vândut dumisale au 

adus răziaşi marturi diau mărturisit precum au mo- 

şie. la Mihăileşti. şi pamântul aste în irunte din- 

trapa Sireatiului păn în hotarul Spărietilor în să- 

liște de sat. cu câmpu cu ţarin cu săpături în: 

dumbrava cu tot vinitul. Așijderile au mai vândut. 

ei tot cu acel zapis un răzor în frunte la Turburia. 

iar dintrapa Siriatiului păn în hotarul Spăriiaţilor: 

cu tot vinitul. și alt zapis de la Țanasie Draguţul 

şi de la fămeaia lui 'Podosiia din sat din Păunești... 

precum au vândut dumisale. un batrân ce iaste la 

Bahlui langă Caretna lângă Pauneşti în ţinutul Put- 

nei. care gumataate de batran liau fost cumpără- 

tura din Hedul, şi giumătate din Condral. drept...--



— 2u4 — 
lei băluti bani gal». şi lol intracel zapis mărluri- “Sind pentrun bălrân iar la Bahluiu ce lau fost cum: parat Alexandru Alhbola vornicul de Domnești și înurind Alexandru Albota vornicul ŞI râmaind un ficor a lui. adume Islratie, şi căzind la o datorie au platit a&a datorie un nepot a lui Ion a Palaghii, că Istralie nau uvul cu ce plali şi pe urmă neavând ce lua de Ia Istralie unchiul său fiorul lui Alexan- dru Albota vornicul. iau vandul vii moşii clau avul Șău vândut și dumisale visliarnicului ]lie Catargiul un bâtrăn acolv la Bahlui, şi zapis nau apucat a faci. hiind traitor in tara muntenească. ce au Scris UD răvaş la dumnialui visliarnicul sa cumperi şi pe râvașul lui dumnialui iSternicul iau dat bani... lei triniițindui și zapisul cel vechiu de cumpaăratură lui Albota tatal lui Istratie. moşul lui Ion adiverin- dus și inai biue din Zapisal lui Tanasie Draguţul. ginerele lui Alexandru Albota care serie mal sus. câu Văndut un batrâu dinlrareiaş sălişle și înlracel -Zapis adevereaşie de acel batran cau vândut Ilona Palaghii. Deci domniia mea văzind aciali adevarale -Zapise de buna credinţa cu iscalituri a boiari şi alti Oameni buni. am “rezul şi dam şi de la domnia mia şi întărim dumisale credincos boiariului nostru 

Ilie Catargiul visliarnicul cu aciali mai sus pomenile părți de ocin ca Săi fie şi de lu domnia mea dreapte 
Ociui şi. Moşii în viaci, ȘI giupaneasai dumisale şi 
cuconilor şi nepoților cu tot vinitul neclătite veru- 
şeiie în viasj şi alt nime sa Daiba a s amesteca. u las It 7216 Noev. 20 az Ion Buhuş ve] logofat isca] . : „Hârtie coală mare lurecasea.  Acaq, Rom. XCVIUII. 
179... Vezi Surete m:. XĂVIII, 281. "Satul Turburea era împărţit în 9 bâtriui, dinlre cari 

“Zăp'sele vorbe:9 de aceştia: Purceleşti, Ursul, Steut, Fren- 
leşti, Hedul ŞI Condral. Cumpar ăturite făcute de lie Ca. 
larg! nu cuprind tot satul, și nici nu vurb:s: de prelul 
cumpărălurilor. Şi acest ISP!:s0: € vizaţ de Razu spatar,
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LXXXIX. Sumar. 7276 Noem. 20 (Î70%) Iași. Mihai Vodă Ra- 
coviţă întăreşte lui Ilie Catargiul b. v. visternie cumpărăturile ce-a 
făcut în satul Serbăneşti şi Topileni de la diferiţi răzeși. 

Hw Mihai Răcoviţ Voevoda. bojiiu milostiiur 
gospodara zemli Moldavscoi. vinitau înnaintea dom- 
niei miali. și înnaintea a lor noştri moldovenești: 
boiari a mari şi a mici: credintos boiariul nostru 
dumnialui Ilie Catargiul tau fost vistiarnic mare şi 
piau arătat câieva încredințate zapis(e). pe câteva 

părți de ocini. danii și cumpărături ciau cumpărat 
dnmnealui. un zapis de la Lupaşco ficor lui Sala- 
văstru. de Bașcani şi de la fâmeaia lui 'Todosica. 
fata lui Costantin din Hantaşti. şi eu toţi fitorii lor 
și de la Dumilraşco Balac. fior lui Balan de Baş-: 
cani și de la fameaia lui Mariia. fata lui Eftemie 
de Băşcani. și cu toți fitorii lor. şi de la Paszal 
fior lui lon Deiciş de Ploscuţiani. și de la fâmeaia 
lui Catrina. şi de la Vasilie Hardalupa şi cu fameaia 
lui Vărvara. şi cu toţi ficorii lor. anume losuj şi: 
Nicula. şi cu alli frati. și Dumitraşeo Candia fidor - 

lui Şeptelit de Poian şi lonit Țapaluş fior lui Du- 
mitraşco Tapăluş de Danaești. scriind cum de a lor: 

bună voe au văndut-a lor driaptă ocin şi moşie: 

satul Şarbaneşti ce iaste la linutul Putnei. pe apa 

Totruşului. dumisale vistiarnicului Ilie Catargiul 

care sat iaste alatuiia cu satul dumsale Topileanii 

“însă făr partea Ghindei. căt iaste în capul hotaru- 

lui den sus. acel sat lau văndut ei acei. oameni. 

fiind a lor de mosie. sau învoitei cu toţi răzeaşii şi 

lau vândut dumisale ca sai hie direaptă ocin şi. 

moşie în veaci. făcânduli dumnialui plată deplin 100 

lei bătuţi. bani gata. însă având şi Miera ispravni- 

cul dumisale Lupului Bogdan Hatmanul parte în- 

tracel sat. depreun cu fratesău Lupaşco fiorul lui 

Salăvăstru: au vâudut fratesău şi partea Mierăi 

frăiinesău zicăndu că s va învoi cu fratesău Miera 

de ia da lui intralte locuri pe unde mai au moşii,.
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-pentratea parte din Şarbaneşti. mai arataluniau 
dumnialui şallu zapis ciau cumpărat din sat din To- 
pliani ce sau chemat Brieştii. la tinutul Putnei. un 
zapis de la Costantin Hasan şi d- la fratesau So. 
lomon fiori lui Carstian şi cu fâmenile lor Aftenia 
şi Tudora. și cu fitorii lor. seriind cum dea lor 
bună voe au văndut a lor driaplă oriu şi moşie 
din sal din 'Topileani un batrăn. cari sa chiam 
bătrânul Zmeachei. și acel batran iaste a treia 
parte de sat. căci acela sat îmbla în trei parți pe 

3 batrâni. lau văndut dumisale dept... lei ba- 
tuli. bani gata. cu tot venitul. şalt zapis de la Pa- văl Proţap fitor Irimii Proţap şi de la famenia lui Dochiţa fala lui Şeptelici. şi de la fitorii lui scriind 

“cum de a lor bună voe au văndut un batrân ciau 
avut în 'Topiliani ce s hotarăse cu satul dumisale : Domneștii. unde da trotuşul în Sirealiu. cari sa chiam acel batrân a lui Draghit. iar a treia parte de sat drept. . . lei bătuți bani gata. şi alt zapis “ale la lou fitor lui Mierauţ  Scăntiai şi de la fa- meaia lui Ioana fata lui Maxin Coteodaci. şi de la Tanasie fic6r lui Maxin Cotcodaci. de Rujineşti şi de la fă meaia lui Nastasiia. nepoata Cozmei lui Tihte. scriind cum de a lor bună voe. iau văndut dumisale iar un bătrân din sat din Topiliani. ce lau fost lor de moşie. din moşi din părinti. văzind ceia răziași mal învainte cei doi batrâni. au van: el pi vagă (sic) batran cari sau facut tot satul dei la dum al(mnisa e visternicului şau luat şi ei batuți Da ul pe ace batran plata deplin ... lei 

păduri cu fanaţ cu d a * zi utgeapU cu - nelui şall zapis ciau cumpa a aeăi pi CEA „Raspopi. tot la tinutul Put sei ue pl ia ai „de fameaia lui Lonasia ut ulnei. un zapis de la Ioana 
_Taş şi Toader serii de și de la fiori ei Gligo- "vândut a lor dria ta cum „de a lor bun voe. au ptă ocin şi moşie. şi cumpăralur -
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din hotarul Răspopilor Gau fost cumpărat sotul ei 
lonaşco Veaveriț din partea de gos şiapte pămân- 
turi de la Chiul şi șiase pământuri de la lliana 
Hohjiloai. iar din partia de &os şi şiase pământuri 

de la Necuţa. iar din hotarul din Sios. cari fac 18 

pământuri. şi noaâ pământuri de la Toader Caălu- 
țanul. și şias pământuri de la fâmeaia lui Ioana 

cari sint aciali 9 pământuri de la P(ap)aret din sus 

din hotarul Raspopilor ce miargi pân întrapa Tro- 

tuşului. şi trei pământuri de la Simion Caul iar 

de la Papareţ din sus. din hotarul hăspopilor. 

şi trei pământuri de la Gligoraşco Diiacăş. tot din- 

tracela hotar din sus a Răspopilor. toate aciastea 
liau văndut dumisale vistearnicului Ilie Catargiul 

drept 40 lei bătuţi bani gata. făcânduli dumnialui 

plată deplin întrebânduş ia pre toţi răzeaşii și nime 

nau vrut să cumpere - şi alt zapis de la Necula și 

cu fâmeaia lui Aniţa. şi-cu fecorii. lui Vasilie şi 

Rusanda şi Salonea. fitori lui Ghiorghie Zavul. şi 

Maăriia cu fitorii ei Condrachi şi Carstea și Joneţ și 

Groze fata lui Negoiţ Zavul şi Partenie cu fâmeaia 

lui Savina nepoată de fată lui Tudosie Zavul. seri- 

ind cum au vândut dumisale şiapte pământuri şi 

un răzor la sat la Raspopi. şi din săleşti şi din 

tarini. din fănaţ din pomeate. din pădure. diu tot 

locul cu tot vinitul drept . . . lei bătuţi bani gata 

care ata moşie liau fost lor cumparătut de la Gro- 

zava şi Marica. şi Irimia fata lui Urmoş nepoata 

lui Anghel cel mare. precum arată zapisali. ciale 

de cumpărătură. şi tot întracel zapis scriind cum 

iau mai vândut dumisale patru pământuri și un 

răzor din sat din Răspopi din săleşti din ţarin din 

pădure din pomeate cu livezi ciau fost cumpărături 

părinților lor. de la Marica fata lui Hoidac nepoata 

Ii Nistor drept . . . lei băluli bani gata. facâaduli 

dumnelui plata deplin toţi acei bani ce scriu mai 

Sus ca săi hie dumisale driapta ocin şi moşie cu
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tot venitul. mai arâtatau dumnialui visliarnicul Ilie 
Catargiul. un zapis se la popa Neculai şi de la fi 
torii lui Paărvul şi Manolachi. şi de la fata lui. 
„Safta din targu din Agiud. scriind cum de alor 
bună voe. au vândut dumisali a patra parte din 
Paparet, ce iaste pe apa Trotuşului din gios de 
targu de Agiud. cu loc de salişte şi de tarin şi 
de fanaţ şi cu tot vinitul ce iau fost lui de la mMoșik 
lui Ghidioan şi Creţul şi de la Pahiia şi de la Ar. 
manca, precum arată uricul de la Pătru Vod. au 
vândut ei dumisale vistiarnicului Ilie Catargiul drept 
..„.„ lei bătuţi bani gata. iar de să va scula cineva 
cu găltav ei să dea saam. dumnialui să naiba triab 
ci săş ție moşiia. Aşijderili tot întracel zapis scriind: 
cau mai văndut popa Neculai. cu fitori lui. un bă 
trân din Paparet. care iaste pe din &os de hotarul 
Crețului. alături partea lui Crăciun. ce iau fost lui 
iar de la părinlele lui Vasilie de Agiud cumpără- 
tur de la nepoţii lui Crăciun din Paparet. cun 
arată zapisul cel vechiu de cumpărături. din săleşte 
din campu. din pădure. cu tot vinitul drept — lei 
bani gata. —Şalt zapis niau mai aratat dumnealui 
de la Vasile Haret ginerele lui Gligorie Stavar. și 
de la fămeaia lui Iliana scriind cum au văndut un: 
loc. de Cărșmă (kapu mă) de cas de pivuiţi de graj- 
diu. cari loc iaste pre locul Stavăraştilor unde iaste 
Alecsa Mareaiu drept zeace lei bătuţi bani gata. 
ca s fac dumnialui cas pivniţi grajdiu. să pue cărș- 
mă acolo pe. acel loc, și sai lie moşie în viaci. 
Mai arătatuniau dumnialui vistiarnicul trei zapis ciau 
cumpărat din Şendreşti pe Polocini. iar în tinutul 
Putnei. un zapis de la Gavril ginerele Ştefanii 
Carceoae (Ezpurwvat). fata lui Toader Volovatul din 
Şendreşti şi de la fitorii lor Enachi si Ursul și 
ae nia, seriind. cura au vândut dumisale un batran 
campu eu ta Șendrești pe Polocin. cu salește de 

U tarm cu tot vinitul ce sva aliagi partea:
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bătrân din hotar în hotar ce liau: fost lor de 
la moşii și părinţii lui. drept... lei batuti bani 
gata. Şi alt zapis de la Alecsandru Posmag de 
Sascul: ficor lui Dumitraşco Miaună de Lieşti de pe 
Polocini. şi de la fameaia lui loana. fata lui Vasilie. 
și de la ficorii lor Ion şi Vasilie. şi Iliana. şi Paras- 
chiva și Tofana. scriind cum de a lor bună voeau 
văndut giumătaate de bătrăn la sat la Şendrești 
pe Polocini. din bătrânul lui Toader Gârneţ drept 
35 lei bătuţi bani gata cu tot vinitul. Şi alt zapis 
de la Ion Tocila. fitor Petrei 'Toeila. și de la fă- 
meia lui Todosiica fata lui Tofan. Volovatul seriind | 
cum de a lor bună voe au văndut a lor driaptă 
ocin din sat din Șăndrești. gumătaate de bătrân 
din bătrânul lui Toader Gărneţ. ce liau fost lor de 
la părinţi cu tot vinitul din hotar în hotar drept... 
le: bătuţi bani gata. Deci şi domnia mea dacam 
văzut aceste adevărate zapis(e). de bun(a) credinţa 
cu iscălituri a boiari de curte și alţi oameni buni. 
şa răzeaşi. am crezul. şi dam și de la domnia mia 
şi întărim dumsale credintos boiariului nostru Ilie 
Catargiul visternieul. și givpăneasăi dumsale şi 
cuconilor dumilorsale. şi nepoților să le hie şi de 
la: domnia mea driaple ocini şi moşii şi uric şi în- 
tăritur cu tot vinitul neclătit de nime nerușşeit în 
veaci. şi alt nime să naibă a s amesteca. 

u las let 7216 Noem. 20. 

az lou Buhuş vel log. iscal 

Originalul coală mare tureească. Acta Acad. Rom. 
XCVIII, 180. Vezi ,Surete ms. XXVIII, 286. Originalul 
poartă şi iscălitura mult posterioară a lui „Razu spalar.“ 

Surete și Izvoade IX (Acta Catargiu) 14
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XCI. Sumar. 7222 Zuli 28 (1714) Iaşi. Zapis de zălog prin 

care Maria lui Ursachi stolnic, pune zălog la Stefan Luca vist. 5 ji- 

rebii din Lipăeşti pe Siret pentru 200 lei datorie. 

Adec Marie stolnitasa răpoosaiului Dumitraşco 

Ursachi ce au fostu stolnic mare. fac ştire cu 

aueastă adevărat scrisoare a me la mânult(e) dumi- 
-ali cumnatului Stefan Luca. ce au fost visternic 

mare. precum fiindu soţul meu dator dumisal(e) cu 
200 de lei. şi neavăndure cu ce să platescu adastă 
datorie dumisal(e). lam poftit pre dumnsalui ca să 
priimască de la mine 5 jarebii de loc. din sat din 
Lipăeşti. ce săntu la ţinutul Sucevei pre Sariat și 
1 salaş de ţigani. cu țiganeă cu copii cu tot. devi 
şi dumnealui văzăndure că cu alia nu amu pute 
săi plătesc aceşti bani. fiind şi altora deloarie). au 
priimil şi dumnealui acestia 5 jarebii de moşie. de 
sat de Lipăeşti si cu ţiganul. drept aceşti carii mai 
sus -săut serişi. pentru aciae. iam dat dumisal(e) și 
zapisăl(e) cele viachi ce au fost de cumpăratur(a) 
aceslui loc ce au fostu cumpăratură de la socru 
meu. Ghiorghie Ursachi ce au fostu visternie mare 
pentru aciae ca săi fii dumisale de acmu. dreptă 
ocină şi moşăe în veci şi pentru mai mare credinția 
me am pus și pecetia. şi acest zapis sau facut de- 
aiute a mulți boeri carii mai gos sau isealit. 

u las let 7222 Iuli 28 
Mariia . Ursăchioe 

medeea El Adam” Vasilie Habaşascu b. ve , m Luca log. 
„sau trecut de mine la condica“ 

Acta Olga Catargi. Surete ms. XXV, 239. Seriitar i : i 

Serre ae “apisp.ui prezinta particularitate fonetic 
, . rd 3 MHeAASn : apoi . : 2 
are : neavăndure. văzăndure. ; apoi are gerundiul 
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XCII. Sumar. 7290 April 26 (1722) Iaşi. Cartea lui Mihai Ră- 
coviţă Vodă cătră Dumitraşeo Macri biv vel ban în pricina a 2 eo- 
şuri de piatră luate la temelia caselor. 

lo Mihai Răcovit Voevod bjiiu mlstiiu gspdrz 
zemli Moldavscoi. datam cartea domhii miali cer*k- 
dintos boiarinului nostru. dumisali lui Dumitru 
Macri biv vel ban. să fie volnic cu cartea domnii 
miali pentru doaw coşuri de piatră ce iau luat Lu- 
pul vornicul de şau facut temelia casii şi nu i lau 
mai plătit. deci să margă la fiul dumisale de nui 
va da bani să aibă aşi lua piatra. şi nime să nu 
ste împotriva carţii gspd. 

u las It 7230 Ap. 26 

Hărtie filă. Acta Catargi. Surete ms. XXV, 682. 

XCIII. Sumar. 7237 Dec, 26 (122) Iași. Mihai Racoviţă Vodă 
judecă pricina pentru Cobălia, între călugării de la mănăstirea Pan- 
toerator (Todirenii) a lui Toader Moghilă şi între Ilie Catargiul vel 
logofăt, dă rămaşi pe călugări şi întăreşte lui Ilie Catargiui stăpănire 
pe tot, satul Cobăliia, 

Iw Mihai Racoviţă. Voevoda. bojiiu milostiiu 
gspâra zemli Moldavscoi. facem şt(i)r'k. cu atasta 

carta a domnii meale. precum sau părât de fată 

înnainte domnii miale. şi a tot sfatul nostru. bo- 

iariul nostru cinstit şi credintos dumnealui. Ilie 

Catargiul vel logofat. cu călugării de la m(â)n(ă)s- 

tirea Pandocrator de la Sutav(u) ce să numește 

Todeareni. pentru satul Cobălie de la linutul So- 

rocii. zicând câlugării precum acel sat Cobâlie ari 

fi moşie mân(â)stirii. arâtand şi un uric vechiu de 

demult de la leremie Movilă Vod(a). scriind întracel 

urie precum Toader Moghilă au dat mân(â)stirii 

sale lui Pandocerator. satul Cobălie de la linutul 

Sorocii. şi înca au mai arătat călugării şi o diiată 

iarăş a lui Toader Moghila scriind întracesta chip. 

cum au dat acel sat Cobălie mân(âjstirii sale de
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mai sus numită. larâ boiariul nostru cinstit şi cre- 
dintos dumn(ea)lui Ilie Catargiul vel logof(a)t aşea 
au dat sam(â). precum acel sat Cobalie iuste diriaptă 
moşie dumisale. şi dumnealui de cand sau pomenit 
tot au stâpânit. precum au arâtat Şi direasâ de do- 
vadă. un ispisoc de la răposatul Alixandru Vod(a) 
sin Radului Vod(ă) din valst 7138 Noewmvrie 26. 
Aşijdere şi mârturie de la boiarii cei mari cu multe 
iscălituri. iarâș din vălet 7138 Noev. 26. tot întro: 
zi scrisâ şi ispisocul şi marturie și tot de un uricar 
anume Borâleanul. întru care ispisoc şi mărturie. 
mârturiseaște pentru acel sat Cobâlie. cum au fost impresurat de acel Toader Moghilă cart mai sus sau numit. dandul mân(â)stirii sale lui Pandocrator. 
lară apoi sau sculat lonaşco  Peicul împreună ev: 
nepoatele sale cu Tofana fămeia lui Echim Bandur: 
și cu Todosie fameaia lui Mâteiaş Cârlig. fetele lui: 
luraşco parcălabul dintr Unguraş. şau pârât pe că 
lugări pentru acel sat căce leu fost de :moşie lor. 
Șau ramas pe calugar(i) cace lau fost înpresurat Toader Moghila fara isprav(a). Şi dupa aceste încă miau mai arătat dumn(a)lui vel log(o)f(e)t. şi uric de întâritură de ia răpoosatul Vasţi)lie Vod(a) din: 
vălet 7155 Ap. 5. pe acel sat Cobalie scriind pre- cum au întârit lui Gheorghie Calargiul. moşul du- misale logofă!ului pe Sumâtaale de satu de Cobâ: 
lie, carea mai înnainte au fost cumparat Gavril Gorgan de la Ekim Bandur. dreptu 300 taleri și 
»0 de oi. și 4 boi. şi trei vaci. iar după aceia sau sculat Dumitraşco Ştefan logofatul. şi iau fostu în. lorsu numai 260 taleri. pentru race “iau festu de: moșie gupăneasii lui logofeteasii. iar cu alți bani şi 4 boi şi trei vaci leu fostu rămas lor. iarâ după moartia lui Dumitraşco Ștefan logofatul. fiorii lui 
anume Ghiorghiţ logofatul. când au fost mie cu 
fraţii lui Gligoraş şi Vasilasco. de a lor buna voe au cerul şie banii de la Gavril Gorgan. ce iau
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“fostu dat lui părintele lor Dumitraşco Ştefan logo- 
“fatul 260 de taleri. şi sau sculat Gavril Gorgan şi 
leu dat lor acei de mai sus scriști) bani. Şi iarâş 
scrie tot întracel uric de la răposatul Vasti)lie Vod(a) 
cum au dat şau întărit lui Ghiorghie Catargiul, şi 
pe ceialaltă gumătate de satu de Cobaâlie. parte de 
“sus. din ispisoc de întăriturâ de la Moisei Moghilă 
Vod(ă). ce atunce au cumpărat Gavril Gorgan. iarâş. 
de la fetorii lui Dumitrașco Ştetan logofătul. anume 
“Ghiorghiţ logofătul şi fraţii lui Gligoraş şi Vasilașco 
dreptu 300 de tuleri bătuţi. care ace sSumătate de 
sat fostau direaptă cumpărătură părintelui lor lui 
:Dumitraşco Ştefan logofătul. de la Todosie &upă- 
niasa lui lonașco Peicul biv sulger. şi de la cum- 
natu său Vasilce. şi de lu fămeaia lui Naslasie. sor 
Supănesii Peicului. şi de la suroril(e) lor Anghelina 
şi Frăsina. și de la fratele lor Pavăl. întru carea 
să închka tot satul Gobalie. Şi dupa atasta încâ 
-miau mai arâtat dumnealui vel logofat. şi alt ispi- 
“soc de părâ iarâş de la răpoosatul Vasilii Voda). 
din vălet 7158 Ap. 7. scriind cum sau părât de 
față Ghiorghie Catargiul fiind atunce agâ. cu Paă- 
traşco Gogole logofătul. şi cu călugării de la mă- 
n(ă)stirea Pandocrator. toi. pentru acel sat Cobălie. 
cat au fostu zicand şi Paâtraşco togole că acel sat 
ar fi a lui. şi apoi iarăş au râmas. Şi fără de a- 

ceste încâ neu mai arătat dumn(ea)lui vel logofat 

şi alte multe urice vechi. și ispisoace şi zapis(e) 

vechi. tot pe acel satu Cobâlie, carei(e) loate nu sau 

mai putut scrie. şi aşea stând faţă la divan dum- 

mealui vel logofat cu călugării de la măn(ă)stirea 
Pandocrator. şi cu Ezechil egumenul de Copou. ca- 

rel(e) ma vârtos el stăndeprreitiă ta” toate pară: lu- 

atulem domniia mea sama împreună cu tot statul 

nostru. şi pe dirias(e) ce neu arătat dumnealui vel 

logofat. sau adeveritu şi sau doveditu ca nau avui 

«călugării ni& o. triabă. cu acel satu. Cobâlie. ce saa
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acolisit fără de ispravă. și uricul călugărilor încă 
au fostu -un lucru răsuflat. Precum adeverescu. di: 
reasele cele vechi a dumisale logofătului. că 'Toa- 

„der Moghilă au fostu împresurat acel sat râu. şi 
'au fostu dat măn(ă)stirii sale Pandocrator. deci 
aşea am dat rămaşi pe călugării d'k la ace mân(â)- 
stir'k Pandocrator. din toatâ leage a tarâi. dinpreun 

“şi cu Ezekil egumenul de Copou. au statut mart 
pricină. şau statut tot fără isprav(a). că nau avut 
nic o triab călugării. Iară boiarinul nostru. ciostit 
şi erkdincos dumn(ea)lui (lie Catargiul vel logofat. 
îndreptăndus(ă) cu dres(e) sau avut. datuem şi iam 
întărit şi de la domniia mea pe acel sat Cobalie 
de la ținutul Sorocii. din direasâ tau avut. din is. 
pisoc de la Alexandru Vod(a) şi din uric dela Va. 
stilie Vod(a). și de la alţi domni ce iau întarit 
dreptu aceaia. ca săi fie şi de la domniia mea di 
riaplă ocină și moşie. şi uric de la domniia mea. 
cu tot venitul. neclătit și neruşeit. statâlor în vet 
şi nime altul să nu să. amestece, peste acastă ade- 
vărată carta a domnii meale. | 

| u las It. 7231 Dek. 26 
vperare renacrea (a treiu domnie) 

Iw Mihail Racoviţă Voevoda 
| T Vasilie Diiac 

_Acta Olga Catargiu. Surete me. XXVIII, 97. Pe do- 
sul ispisocului se ceteşte însemnarea scrisă de însusi lie 
Catargiul logolătul : „ispisoc de pâră ce mam pârât cu 
călugarii de la mănăstirea Todireani ot Suceava pentru 
ta Deagu aQobălie ot Soroca, şi iam „rămas și sau făcut 
domnie ala Văriia sa Mihai Racoviţă Voevoda a treia 

ar îu alt loc o noliță mai novă: „la leat 1799 mam aj qeabaraie în 2 zile a ni Gear, în domoa - andru Vodă Ipsilant întâia domnie 
, ui C. Catargiul paharnic 

"2.0 acest ispisoe se face istoricul întreg al Cobălei. 
Actul din 138 Noem. 26 e publicat i pa 0 * 11; 

»
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actul din 7158 April 7 e tipărit la pag. 144. Ispisocul din 

1155 April 5 de la Vasile Vodă Lupul au lam găsit în 

actele Cobăle ; el sau răsărit de sigur prin alte acte Ca- 

targieşti, ca ale lui [lie Catargiul logofătul, care a stăpă- 

nit între multe alte moşii şi Cobălie în secl. ai XVIII. 

— Gh. Catargiul e moşul lui Ilie Catargiul logotâtul, 

căci Apostol Catargiul, tatăl lui Ilie, era ficior lui Gheor- 

ghe Catargiul, 
— Cu toată stăpânirea neîntreruptă a Catargieştilor 

în Cobalie, de la 1638 in spezial, şi mai ales după (647, 

călugării de la Pandocrator, îndemnați de Ezechiel egume- 

nul de la mănăs. Sf. Aftanasie de la Copou, după 76 ani 

redeschid protesul Tă”divăi Şi ter pentru” ei Cobaălia, pe 

temeiul unor acte făurite intre 1638 şi pe acte de volnicie 

din partea lui Rareş Vodă. Mihai Vodă judecă pricina şi 

găseşte câ p'au dreptate calugarii arâtând că „mai virtos 

Ezerhil egumenul de Copou stă de pricină la toată pâra;* 

dă rămaşi pe călugări „dinpreună cu Ezechil egumenul de 

Copou, ce au stat la marea pricină.“ 

XCIV. Sumar. 7233 August 12 (4725) fără loc. Zapis de ză- 

logire, prin care Stefan Luca visternicul zălogeşte la Sandul neguţi- 

torul 3 sate : Mândreştii şi Pleşenii de la Fălciu şi Căşotenii de Lă- 

puşna pentru un left (300 lei) şi 100 stupi în timp de doi ani. 

Adecă eu Ştefan visteenicul fac ştiut cu acest 

zapis al mieu la mâna dmsale Sundului negutitor 

ca să să ştie precum am râdinas dator dumisale din 

toate socotelele ce am avut cu dumnelui din cele 

vechi şacum de curănd cu cinci sute de lei. osebit 

de un lefiu ce am fost cat dreptu trei sute de 

lei, şi cu alte luate şi osebit de o sută de stupi 

ce iam fost dat şi mam apucat păn în (şters lrei) 

doi ani sai dau aceşti bani şi am pus zălog doă 

sate întregi de la Falciu. unul Mândreștii și Pleşenii 

şi Caşoteni de Lăpuşna făra a treia parle altor ră- 

zeşi ; iar de nu ioi de bani. păna la zi să hii Amlui 

volnic a le vinde săş scoate bani și osebit iam mai 

dat (şters şi scris alature: osebit iam mai dat 5u- 

matate de sat de Lipăeşti ot Sutava. care miau 

fost dat şi mie stolnitasa Ursăchioae drept 200 de
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lei, cu un sălaş de țigani. şi iam dat şi eu) pentru 
credință am și isealit. It. 7233 Avg. 12. 

Stefan Luca visternicul, Adam Luca sulger, Cos- tantin Pilat biv șatrar, sau trecut deplin la cundica 
Notă. „Zapisă cu ispisoace domnești în măna 

dumisale şi acel ţigan ce miau dat Ursachioae este scris mai sus în zapis.“ 

Hărtie. Acta Catargiu. Surete ms. XXVIII, 152. Cum pe la 1725 galbănul umbla cam 3 lei, leftul va- lora 100 galbeni. 

XCV. Sumar. 7242 Sept. 26 (1733) fără loc. Mărturia lui Gr. Potârcă stolnie pentru Glăvăneșştii pe Ciorna, în pricina de hotare despre Balamoteni. 

„Suret scos de pe alt suret carele este făcut de pe înştiinţare stolnic Grigoraş Potârea câtră vist. Toader Pa- ladi ia anii 7942 Săpt. 26. 

Cinstit dumneta Supâne visternice mare să fii dmneta sănătos. fac Şlire dumitale ca viind lumi- vata cartea Mariei Sale lui Vodă scriind ca să mergem la o moşie a dmtale anume Glavâăneștii din. Ciorba în sus ca sa o hotărâm dispre alte mo: șii. deci noi pe poroncă am mers la ace moșie și am cereat şi am chemat si megieşi cari au vrut să Vie și răzeși, şi dintralte părți nare nici o pri- «nă. numai din sus despre o moşie anume valea Balamotenilor. DU Să găsăsc hotarăle. nici sa afla Dime din megieşi să ştie, căâ:nu sau mai fost mai lucrat ca sa sa știe, nici hotar mutat pe cum au dat la data cineva nu sau aflat ; deci şi acel Trifan pecum a fi mărturisit la dmta. aice lam chemat şi nau vrut să vie. deci peulru hotară numai despre primăvară sor găsi, pentru pâne ce sau aflat dis- pre ace parte cu pricină. au stranso oamenii dmiale. de aceasta fac ştire dmtale și fii dmta sapătos, - mal micul dmtale Grigoraş Potarea biv stolnic.
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De la isprăvnicia Falciului 
Posladuindusă cu ce adevărată şi fiind întoc- 

mai sau adeverit şi de cătră mine. 1803 Mai 93. 
Şerban Negel spătar 

„Di pi cea adevărată copie ce am avut cu vi- 
chilu dmsale spat. Grigoraş Costachi pentru moşie 
dumisale Glăvăneştii, am scris acest suret în toc- 
mai și am iscalit. 1803 luni 16. 

Neculai Pomană. 

Acta Catargiu. Surete ms. XXVIII, 102. 

XCVI. Sumar. 7248 Mai 20 (1740) Iaşi. Grigore Ghica dăru- 
eşte lui Toader Carp vel medelnicer toate moşiile socrnlui său Ghe- 
orghiţă spatar ce au fost luate pe sama domniei după hăinia lui D. 
Cantimir Vodă, afară de Petrişul dat de Mihai Vodă visternicului 
Luca. 

[w Grigori Ghica Voevoda. bojiiu milostiiu gos- 
podarza zemli Moldavseoi. Înştiinţare facem tuturor 
“ui sâ cade a şti. pentru Gheorghiţă tau fost spă- 

tar mare ginerile lui Alexandru Buhuş tau fost 
hatman carele au fostu boeriu mark şi pămintlian 

a tarăi Moldovii. şi în vreme cau vinit Petru îm- 

părat Moschicescu cu, oştile sale_în_ potriva prepu- 

ternicilor stăpâniidi noştri la velet 1219. fiindu ă- 

tunce domn țărăi Moldovii Dimiirie Cantimir şi 

hainindusă de câtră puternica împărăție atunce şi 

Gheorghiţă spătariul împreună cu: domnul său sau 

dus cu Moscalii în ţara lor unde şi pănă astăzi sa 

află, şi moşiile şi țiganii sai tau avut aici în tara 

dupa obiceiul pamântului au rămas în sama dom- 

vii. de care moşii domniesa Mihai Voda la domnie 

a trie facăndu mila cu Luca visternicul fiindu om 

de casa domnii sale. izu fost dat o moşie un sat 

Petrișul şi zece sălaşe de ţigani. pentru 9 chizăşie 

ăau fostu Luca visternicul chizăş pentru Ghiorghită 

spatar pentru nişte bani. iar alte moşii şi ţigani au
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rămas tot îu sama domnii până acu și de vreme 
ce credintos boerul nostru 'Toader Carpu biv vel 
med. fiindu ginerile lui Gheorshiţe spatar avându 
şi copii cu acastă gupaneasă fata lui Gheorghită 
spatar aflândusă aice în t(a)ră şi mai vârtos cu 
slujbă driaptă cătră domnie me şi dumnfe)lui şi 
copii săi şi mai ales în vreme ce mai de trebuință 
căndu au venit Minih feldmareşal cu oștile Mos- 
chiceșii de au calcal pământul Moldovii în anul 
1%41 la care vreme acii mai mulți niau părăsit şi. 
sau dezlipit de cătra slujba noastră. iar dumnelui 
cum şi fii dumisale au arătat slujba cu credinta 
pănă în sfârşit şi pentru a lor driapta slujba ce 
niau slujit şi osabit ca avându şi mare prădăciune - 
de caătră oştile moschiceşti şi mai vartos de cum: 
naţii sâi ficiorii lui Ghiorghiţă spatar, carii slujinde 
Muscalilor şi viind şi ei cu oștile moschiceşti aice 
au mers la bejenie dumisale în m(ă)uo(â)stire în Go: 
lăe şi au luat îct tau avut şi pentru acasta "dară 
domnie me socotindu şi dreapta slujba lor &au âră- 
tat catră noi şi. ace multa paguba ce i sau făcut 
de câtră oștile moschiceşti şi de cătra cumnatu său 
din osăbita mila noastră iam miluit cu toate mo- 
şiile şi țiganii tau fostu a lui Gheorghiță spatar 
alce în țară, ca să fie toate a lui şa copiilor săi. 
ce iau făcut cu fata lui Gheorghiţă spatar afară 
dentracea moşie Petrișul şi acele zece sălaşe de 
tigani ce au fostu date de domniia sa Mihai Vodă 
acelui boeriu de mai sus numitu Luca visternicul, 
carele iarăşi de un domn findu date şi domnie me leau lasat să rămăe tot la fisorii Lucai pecum li său 
pat iar alte moșii şi țigani să fie toate la stapănirea 

21 dupa cum li sau dat danie şi miluire de la noi 
ȘI Dire alţii din niamul spatarului Gheorghiţă să 
pană aaa fara de. cât cum aratam mai sus toate 
afla drecăi ai to Vinitul lor şi' toti ţiganii ce sor 

pu ai lui Ghiorghiţa spatar. carea moșii şi
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tăgani şi lui Gheorghiță spatar au fostu de zeastrea 

de la soacrăsa Alexandra fata lui Ureche giupâ- 

neasa lui Alesandru Buhuș au fost hatman după 

cum lia dat danie şi miluire acestor boeri şi fiilor 

sai sa le fie de la domnie me driaptă ocină şi mo- 

şie şi drepţi robi tigani şi uricu de miluire neclatit 

şi statatoriu în ve&. Aşijdere şi după a noastră vi- 

iată şi domnie pe cine Dumnezău va alege și va 

milui cu domnie acești t(a)ră ori din fii noştri sau 

dintraltu niam poflim danie noastră să nu o surpe. 

cum ni& noi nam stricat daniile altor domni Cau 

fost mai înainte de noi ce mai vârtos să miluiască 

si să iutăriască pentru a lor ve&nieă pomenire. a- 

casta seriem. u Las vitu 7248 Mai 20 dni. 

Iw Grigore Ghica Voevoda 
proă. vel logofat 

Dumitrie Sturza 3 logofat procitoh. 

sau seris la protocol. 

Acta Olga Catargiu. Surete ms. XXVIII, 103. 

Cuprinsul acestui ispisoc este o pegină din istoria 

politică a sec. XVIII. Boervl hain e Gheorghiţă Apostol 

ce a fost visternie mare sub N. Mavrocordat (Let. 112, 296); 

paharnic mare sub D. Cantemir (Let. Il, 302), apoi vel 

ban sub Nec. Mavrocordat a 2-a oară (Let. Il2, 341), şi e 

dat în lista boerilor p:ibegiţi în Husia cu D. Cantemie 

(Let. II?, 332). 
, 

N. Voda Mavrocordat a luat pe sama domniei toate 

moşiile ini Gheorghiţă Mitrea paharnic ; venind Mihai Vodă 

Racoviţă a dăruit lui Stefan Luea treti visteroic moşia 

Pâtrisui, fiindu-i om de casa sa, Luculeştii erau rude prin 

alianţa cu Racoviteştii prin Caotemireşti. , 

_ Toader Carp biv vel med. e strănepotul lui Ga- 

vril Luogu din 1629, nepot a lui Carp Lungu armaş din 

1167, care a avut 2 ficiori pe Stefan de visterie şi Andro- 

Die camaraş. - 

Stefan a avut 2 fele: pe Ilinca ce a ținut'o Stefan 

Hermeziu, şi altă fată măritată cu medelniceriul u. Cuco- 

ranul. lar Andronie a avut pe lon, Toader Carp şi pe Gh. 

Carp de visterie (N. Iorga „studii şi doc. VI, Si seq). 

Ispisocul aminteşte apoi de venirea oştilor ruseşti
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sub Minih Feldmareşal in 7247, despre care scrie pe larg cronicarul lon Nerulcea (Let. II3, 408), şi arată cele [2 ponturi ce au dat Minih tarii Moldovei ca întocmire con- stituţională. 

XCVII. Sumar. 7257 Mat 1 (115) fără loc. Izvod de îm- părțală între Filip, Toma şi Maria Catargiui, veri, a moşiilor de pe părinţii lor. 

Împărțire între frați prezum am socotit și nem învoit şi nem împărtit moşiile părințeşti care moşii le avem ştiute far de pricină. iar carii moşii avem nedesbatute sau lasat pară le om căuta. şi le om dezbate. şi apoi după cum sa socoti cu dreptul, iar sor împarţi. dar aceste carii sau împartit. de sa tâmpla din ori cari parti să iasa vruna rea, să naibă acel frate a mai cere în locul acie. ce să fie râbdator, caci noi toate aceste moşii lem stăpânit și lem ştiut fară de nici o pricină. let 7257 Mart 1 
A. Parte dumisale Tomii Catargiul cu fraţii du- - misale. 
— Cobaălele la ţinutul Soroeăi cu &umătate de loc cât sa alege din hotarul Unchiteştilor ŞI cu a irie parte din Bulăeşti ot tinutul Carligaturii şi cu a trie parte din moşie părințască ol Tupilați de la tinutul Neamţului. 
Marie Catargioae, Toma Catargiul, Filip Catar- Siul vel comis, 
B. Parte dumisale Filip Catargiul vel comis şi cu fraţii dmsale. 
— Cheaira sat întreg la tinutul  Orheiului şi Siumătate de parti din iot locu cât sa va alege din tot hotarul Unchiteştilor ot ţinutul Sorocăi, şi a îrie parle din Bulaeşti ot ținutul  Carligăturii şi a trie parte din moşie părintască ot Tupilați ot îi- nutul Neamţului, 

| „Maria Catargioae, 'Toma Catargiul, Filip Ca- targiul vel comis.
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C. Parte dmsale Marii Catargioae a răpăosatulu; 
unchiului nostru Stefan Catargiul. | , 

— Peştire sat întreg la ţinutul Orheiului şi 
Braneştii ottam şi toate părţile din Cotujeni ot ţi- 
nutul Sorocâi, şi a trie parte din Bulăeşti otţinu- 
tul Cărligăturii şi părţile toate din Soseani ot Or- 
heaiu şi a trie parte din toată moşie părințască ot 

Tupilați de la ţinutul Neamţului. 
Marie Catargioae, Toma Catargiul, Filip Catar- 

giul vel comis. 

„Această împărțare văzând că iaste cu învo- 

iala a îmbe părţile am iscălit şi noi ca sa să crează. 
Vasile Roset visternic, Toader Jora vel stolnic. 

Acta Catargiu. Surete ms. XXVIII, 153. 
Moşia Cobălele, care în 1722 intrase în stăpănirea lui 

]lie Cata'giul logufătul, în urma procesului desbătul cu 

călugării de la mân. Todireni, în loc să râzmănă în partea . 

fiului sâu Filip Catargiul, după acest act de împărţalăa se 

trece in stăpânirea lui Toma Catargiui ficior lui Palraşco 

Catargiul. | 

Zapisnl spune în partea lui Toma Catargiul cu fraţii 

dumisale. Fraţii săi sînt : Dinul, loa si Neculai, iar surori 

sint: Smaranda. Elisaveta, Aniţa, Maria şi Ancuta. 

Filip Catargiul ia cu fraţii sâi alte moșii de la So. 

roca, Neamţ şi Cârligătura. Nici o moşie parințasca ds la 

Putna şi Tecuci nu mai erau în stăpănirea lor. De ce? 

Izvodul în adevăr spune numai de «moşii fără pricină.» 

Filip Catargiu! are 4 surori, Catrina, Ilinca, Sanda şi Maria. 

Mania Catargioae a <unchiului nostru Stefan Catar- 

giul» e fata log. D. Ceaur, şi măritată cu clucerul Stefan 

Catargi, frate cu Ilie şi Patraşco, avind de surori pe Pa- 

raschiva Sturza şi Elena Cantacuzino. 

XCVIII. Sumar. 7257 Mart 2 (1149) fără loc. Izvod de is- 

pisoace şi zap:se în număr de 515 a moșiilor lui Apostol Catargiul . 

vel postelnic, părintele lui Ilie, Patrașco şi Stefan Catargiul. 

Ispisoace şi zapise de moşii de baştină şi cum 

părăluii ce se află de la răposat Apostol Catargiu
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vel postelnic, părintele răposatului Ilie Catargiul : 
logofăt i a lui Stefan Catargiu clucer i a lui Pa- 
traşco Catargiul pitar. let 7957 Mart 2 

1 zapis din let 7146 Noem. 10 de la Lungul 
Prăjescul crucer i de jupăneasa lui Safta au văn- 
dul satul Surdeștii în gura IHolbanii ot tinut  Băr- 
ladului post. Apostol Catargiul drept 300 ughi. 

1 zapis din let 7180 April 19 dela Irimie fra- 
tele lui Patraşco Moreanul ce au fost hatm. cum 
au dat danie 2 fălci vie la Cotnari în dealul Mân- 
drul lui Apostol Catargiul comis. 

1 ispisoc din let 7180 de la Duca Vodă de 
intăritură tij comisului Apostol Catargiul pe acele 
2 falei vie. 

Scrisori ce sau aflat pe satul Cofiujeni ot Soroca. 
| 1 zapis din let 7180 de la Grigore sin Ekim 
călugărul cum au văndut lij Apostolului Catargiu 
parcalab de Soroca. a lui dreapta moşie și de cum- 
părătură ce au avut de la rudele lui din satu Co- 
tiugeni. 

„Î zapis din leat 7178 de la Sămion ficiorii 
Gurii și de la fratesău Ursul şi de la cumnatul său 
Vasile cum au văndut toate parţile lor din Cotujeni 
dmsale Apostol Catargiu postelnie. | 

| zapis de la Stefan din Loza şi de. la alțicu 
mărturie cum au dat danie Toader şi cu fratii săi 
ficiorii lorgaâi din Cotiujeni o parte din moşie Co- 
tiujeni danie lui Gavrilas Gorgan parcalab de Soroca. 

i zapis de la popa Pânte din: Cohăcesti cum 
au dat parte de moșie din Cotiujeni ce se va a- lege de cătra frații săi lui Gavrilaş Gorgan parcalab. 
„_„ Î zapis de la Anita nepoata lrimiei din Coliu- 
jeni şi de la ficiorii ei Salavastru şi Gâbriian. cum au vândut parte lor cât să va alege în Cotiujeni 
răpoosatului Gheorghe Catargiul parcalab. 

i zapis din leat 1179 de la Lupul și de la
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femeia lui Gafta cum au vândut parte lor din Co- 

tiujeni răposatului părealab Catargiului şi fiului 

asale Apostol Catargiul comis. 

1 zapis din leat 7167 de la Vasile şi Carpu Şi 

sora lor Axănie şi cu alte neamuri a lor cum au 

dat toată parte lor de moşie lui Gheorghie Catar- 

giu şetrar din sat din Coliujeni ' pentru 150 lei ce 

au dal şetrar şi au scos din robie pe o soră a lor. 

1 zapis din leat 7177 de la Grigore săn Sa- 

mion Lucescul, cum au văndut parte lor ce să va 

alege din Cotiujeni din patru părți a patra parte 

drept 23 lei lui Gheorghie Catargiul. 

1 zapis din let 1110 dela Marica fata Acsiniei 

din Cotiugeni şi cu toţi ficiorii cum au dat danie 

parte lor din moşie din Cotiujeni ce să va alege 

tij Catargiului. i 
1 zapis de la Andrieş Zmăului cum au văndut 

parte lui din Cotiujeni ce să va alege tij Catargiului. 

1 zapis din let 7173 de la loana fata Acsiniei 

şi de la toţi ficiorii ei cum au dat danie parte lor 

ce să va alege din parte Acsiniei a şesa parte tij 

lui Gheorghie Catargiului. 

1 zapis din veleat 1169 de la Irina fata Lucăi 

de Cotiujeni şi cu ficiorii ei cura au văndut parle 

lor de moşie din sat din Cotiujeni ce să va alege - 

lui Gheorghie Catargiul crucer, aşijdere iau dat da- 

nie şi alte parti a lor din sat din Zahorna ce să 

va alege partea tătânisău Lucăi, . | 

1 “zapis de la Neculae fisor Dimii şi cu Balan 

zet Dimei cum au vândut partea lor din Zahorna 

ce au cumparat tatăl lor Dima de la Băndacu cu 

12 lei. 
1 zapis de la Istrati şi de la femeia lui Maria 

cum au vândut parte lor din-Cotiujeni ce să va 

alege dmsale Catargiului vel vornic. 

1 ispisoc de la Gheorghe Ghică Voda din let 

1461 de întăritură lui Gheorghe Catargiul vel șe- 

irar pe zapise de cumpărătur din Cotiujeni.
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1 ispisoc din velet 7169 de la Stefan Vodă de 
întăritură lui Apostol Catargiul post. pe zapise de 
cumpărătură din Cotiujeni. | 

1 zapis ispisoe de la Stefan Vodă de intăritură 
lui Gheorghe Catargiul părcălab de Orheiu pe za: 
pise de cumpărălură şi danie din satul Cotiujeni. 

i carte de la Miron Donciu jic. carele scrie la 
răpăosatul [lie Catargiul log. şi cun izvod de parte 
de moşie din Cotiujeni cum au aratat răzeşii de acolo. 

1 uric de la Bogdan Voda pe sat pe Cotiujeni. 

Scrisori ce sau aflat pe sat pe Camânca ot tinutul Sorocai. 
| ispisoc de ia Alexandru Voda din let 7138 
4 zapise lij pe Camaănca. 
1 uric de la Stefan Voda. 

Scrisori pe părţile din sat din Szărceni tij la 
tinutul Sorocai. 

, 2 ispisoace domneşti unul de la Istrate Dabija 
Vodă şi altul Moisai Moghila Voda din let 7142. 

> zapise tij pe părţile din Staărceni. 
1 ispisoc de la Miron Barnovski Voda din let 1136 de întăritură lui Gavril Gorgau pe sat întreg 

Camăuca de cumpărătură de la Mihalache Canta: 
cuzino vist. pe alte părţi de sat de Cotiujeni şi din Unchiteşti ot Soroca. 

1 ispisoc de la Istrati Dabija Voda pe tote moşiile de la Orhei i de la Soroca din let 7170 luni 8. 
| ispisoc pe Camanca şi pe Unchiteşti şi pe Prădaucini şi pe Vaăscăuţi și pe Rogojeni. „____ 3 zapise pe viia de la “ Vascăuţi i moşie de acolo, | 

Scrisori ce să află pe sat pe /I/ăpesti ot țin. Neamtului. b P di | carte domnească de la Costandin Voda din
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let 17194 data lui Apostol Catargiul vel comis să 
stapâneasca 80 pământuri din Hlapeşti parte lui 
Potaărniche să să mai popreasea şi parte lui Ra- 
coviţa şi a fraților lui a trie parte din sal din 
Hlapeşti 70 pământuri cu gumaătate din haleșteu 
cel mare de pe Curcă şi giumălate din hăleşteu 
cel micu ce este din sus de pe dealu şi alte 36 
pământuri şi cu a patra parle din haleșteul cel mare 
de pe Cărcu și eu a patra parte din heleşteul cel 
mic după dial. - 

i zapis de la Racoviţă cu surorile lui cum au 
vândut 72 de pamânturi cum arată carte domnească. 

1 zapis din let 7194 de la Marie şi de la A- 
vița şi Iftinea din Hlapeşti cum au văndut Apostu- 
lui Catargiul comis 36 pământuri și giumaălate din 
hăleşteul cel mare. 

i zapis din leul 1194 de la Mirăulă icior lui 
Scofiţă cum au vândut parte lui de moşie 12 pă-. 
“mănturi din sat diu Hlapeşti Apostului Catargiul 
comis. 

1 zapis du lei 1194 și de la Gheorghiţă Brut 
și de la sotul lui Safta au văndut a patra paite 
din Hlapeşti comisului Catargiul parte lui Potar- 

nichie. 
1 zapis de dauie a lui Potărniche din sat din 

Hlâpeşti. | 
1 zapis tij ce au dat lui Ioniță Talpa. 

1 carte domneasca de rămas de la Neculai 

Voda cum sau giudecat Ilie Catargiul log. cu loniţă 

Talpa şi lau dat ramas pe Talpă. | 

1 zapis din let 7191 de la Gheorghiţă Potaăr- 

niche cum au dat danie pol sat din Hlăpeşti pe 

vale lui Sarpe nepoatei sale Saftei şi ginerilor ei. 

1 împarţală pe sat pe Hlapeşli şi pe alte moșii. 

1 zapis vechiu de lu Toader săn Nasoi cum 

au vaudut parte lor din Hiapeşti cumnatusău Condrii. 

6 zapise vechi dia Hlapeşti. 

Surete şi Izvoade IX (Acta Catargiu) 15
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S cărţi domneşti tij pe Hlăpeşti. | 
1 carte domnească de la Mihai Voda din let 

1231 de la logofat Ilie Catargiu să stăpănească 
parte lui Ghiorghiţă Brut din Navrăpeşti ot ţinutul 
Sucevii. 

Scrisori ce sau aflat a Pa/arnicilor sat intreg 
la tinutul Orheiului. | 

| ispisoc de înlăritura de la Mihai Vodă din 
let 17229 care acestu satu au fost danie de domni 
vechi răposatului Gheorghe Catargiul. 

i earte domnească tij de la Mihai Voda de în- 
tărilură pe acesta sat din let 7934. 

| mărturie de la Leca sărdar pentru hotarul 
acestui sut. 

1 marturie de la Leca sărdarul iar pentru ho- 
tarul aceslui sat. 

3 cărți domneşti de la Mihai Voda de stapanire. 

Scrisori ce sau aflat pe sat Mifești ce sînt la ținut Sucevii pe Moldova. | 
„24 zapise vechi şi noa ce sînt cumprăturile lui Apostul Catargiul. | 

4 carți domnești de Miteşti şi de Mihăeşti. „ÎL ispisoe de la Costandin Moghilă Vodă păr- țile Boului, - 
| | mărturie de la Grigore Carlig şi de la alții cum au ales părţile din Miteşti dinu let 7187 April 8. „„„Î Carte domnească de la Duca Voda de la Tudosa Dubău spatar şi la Ilie Pleşca cămaraș pe urma hotărârei cii dintaiu ca sa hotărască Miteștii. 

Scrisori pe sat Popeni ot Barlad 1 Ispisoc de danie de la Moisai Movilă Vodă ce au- dat lui Patraşeo 2 post. satul Popeni în ţi- nul Bârladului și Pâtraşco post. au fost socru lui Apostol Catargiul.
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1 carte domnească de la Duca Vodă. 
1 carte domnească de la Anton Vodă Ruset. 

Serisori ce sau aflat pe satul Brifcani ce sunt - 
1a ţinutul Niamtului. 

4 ispisoace domneşti. 
6 cărți domneşti tot pe acest sat. 
9 zapise şi o carte ti). 

1 urie de la. Alexandru Voda din let 1060 pe 
sat pe Frăteşti. 

Scrisori ce sau aflat pe sat pe Mâstăcani ce 
sănt în ţinutul Niamtului. 

6 zapisă 
„1 zapis tij. 

4 cărți domneşti îij. 
1 carte domnească de la Costantin Voda din 

et 7194 de potrivit o parte de ocină din sat din 
Maăstăcani. | 

Scrisori ce sau aflat pe sat pe PRogojeni ce 
este la Soroca. | | 

3 ispisoace domneşti unul de la Moisăi Moghila 
Vodă și altul de la Alexandru Ghica Vodă şi altul 

de la Alexandru llieş Vodă. : 

1 ispisoe de la Eremia Voda ij pe Rogojeni. 
2 urice vechi lij. 

-3 'zapise tij. 
i carte domnească de la Vasile Voda. 

_Serisori ce se afla pe sat întreg Patinești ot 

ţinut Sorocăi. 
8 ispisoace pe Pulineşti pe Răutu în gura Co- 

„bollei. 
6 zapise tij. 
6 cărți domneşti lij- 

Scrisori ce sau aflat pe Vezunii ce sănl lângă 
Piatră. , 

1 uric de la Patru Vodă pe Vezunii ce iaste 

lănga Piatră pe părăul Cainari.



— 998 — 

Scrisori ce sau aflat pe sat întreg Piatra ce 
este la ţinutul Orheiului din hotarul târgului şi 
părțile din Saăsâni. | 

14 ispisoace domneşti de întaritura. _ 
17 zapise pe Tupilați ot tinut Sucevii. | 

1 uric de la Irimie Voda din let 7106 peMi- 
teşti pe satu. 

6 ispisoace pe Tupilați. 
|. carte domnească de la Mihai Voda pe sat 

pe Tupilați ce sânt schimbaâtura cu Stefau Pah. 
unchiul Mării sale. 

9 ispisoace pe sat pe Badeşii. 
10 zapise pe sat pe Tupilați. i | uric de la Vasile Voda pe 'Lupilati şi Badești.. 
Scrisori ce sau aflat pe sat pe Mihăești ce sant. lăngă Tupilați ot ținut Sucevii. | 13 zapise pe sal pe Mihaeşii. 
5 izvoade de imparțala pe nişte vecini ot Tu- pilați. 
| carte de la Mihai Voda serie la Axinle uri- carul. cum nare treabă în Tupilați şi în Badeşti. I ispiso: de la Duca Voda pe sat Tupilați pe Miteşti pe Mihaeşii și pe alte sale, | ispisoc tij pe Mihăești. 

Scrisori ce sau aflat pe sat pe /liiboca ot ți- nutul Sucevii. 
| “1 uric de la Stefan Voda din let 6989 pe sat bliboea, 

“1 uric tij de lu Stefan Voda. 
Scrisori ce sau aflat pe sat pe 7ilişova și pe Mărculești şi pe Bila Carniţe ce sinl la ţinutul Soroeai. - 

” - | . 3 ispisoaze domneşti 2 de |] Alexandru lliez Voda şi 1 de la Vasile Voda. 3 cărţi domneşti.



— 999 — 

2 ispisoace pe Bila Cărniţa pa Tilişova şi pe 
Mărculești. 

4 zapise lij 
1 zapis pe Mărculești este la dumneaei Maria | 

Catargioae. . 
Serisori ce se află pe locuri de case din Eşu. 
7 zapise sau aflat. 
2 zapise pe lrei falei vie ot Cotnar în dialul 

Pioşeii de la Corosteanul. 

Serisori ce san aflat pe sat Cobălele ot tinut 
Sorocăi. 

6 ispisoace cun ispisoc de la Mihai Vodă. 
ispisoace rupte. 
ispisoace .vechi. | 
zapise vechi şi noi. . 
uric de la Stefan Vodă din 6990 April 15. 
uric de la Vasile Vodă pe Unchileşti şi pe 

“Camânca şi pe Cobala și pe Rogojeni şi. pe Bila. 
cărnița și pe Telișova' şi pe Maărculeşii, şi pe Pu- 
tineşli și pe Starceni, şi pe Spantocani, şi pe Ti- 
plicova la Eş i Drăgăneşti i Capoteştii la Soroca i 
Peatră la Orheiu. 

Scrisori -ce sau aflat pe sat pe Unchifești la 
tinut Sorocăi. 

9 ispisoace 
171 zapise vechi şi nouă. 

1 marturie da la boerii cei mari. 
-9 cărți domneşti. 

1 urie de la Moiseiu Movilă Vodă, pre Unchi- 
teşti şi pre Camănea pre sat pe Dănteni. 

1 ispisoc de la Duca Vodă din let 7118 pe 
Unchiteşti şi pe Hliboea ot ţinut Sucevei. 

1 mărturie de la boeri cei mari de pre atunci. 

Scrisori ce sau aflat pe un loc de prisacă și 

pe o vie la sal la Săneșii. 
i ispisoc domnesc de la Duca Vodă. 
5 zapise pe vii şi pre locul de prisacă. 

=
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Scrisori ce sau aflat pe Curfești ot ţinut Or- 
heiului. | , 

2 zapise de cumpărâtura parte din batiânul lui 
Vicol Qin sat din Curtești. SI 

Scrisori ce sau aflat pe sat pe Bu/ăeșţi ce 
sâni în ţinutul Cărligăturii. | 

1 ispisoc de la Costandin Duca Vodă serie tot. 
hotarul anume. 

carte hotarnică tij de la Duca Voda. 
ispisoace vechi. 
mărturii. 
cărți domneşti. 
zapise. | 
mărturie diiata de la Grigore spatarul. | 

Scrisori ce sau aflat pe vecini din Frătești ot 
ținut Neamţului. 

Î ispisoc. 
Î zapis, 
d mărturii. 

m
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Scrisori ce sau aflat pe Potlogeni ot ţinut 
Neamţului, carele moşii este de pe Niculachi socrul 
lui Apostol Catargiul. 

13 ispisoace vechi şi noi. 
5 zapise ij. , Scrisori pe sat Loză/e ce este la ținutul Sorocei.. 
i ispisoc 
4 zapise, 

Serisori ce sau aflat pe sat pe &urcanii ot ţi- nut Fălciului pe Elan. 
1 ispisoc de danie de la Moisăi Movilă Voda. şi de la Gavril şi de la Ion Movila Vodă. 
1 carte de intăritura pe Giureani şi pe alt sat Nim ir ovul. 

- "ON carle domnească de la Antioh Voda pe Giu- reani. 
i zapis vechiu.
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Serisori ce sau aflat pe sat întreg Peștera ot 
tinut Orheiu și pe un heleşteu ce este pe vale 
Ivancii ottam. . 

9 ispisoace vechi şi noă. 
9 zapise. 
6 cărți domnești. 
1 uric de la Alexandru Vodă Ilieş scriind tot 

hotarul anume şi hotarnica de la Merăută vornicul 
de poartă arâtănd toate semnele. | 

1 uric de la Vasile: Voda de danie lui Apostol 
Catargiul postelnicul. 

Scrisori ce sau aflat pe satul Coşernifa ot ţi- 
nut Orheiului şi Scripițeni la ţinutul Laăpuşnei şi 
pe alte sălişte de acolo. | 

3 ispisoace domneşti pe aceste sate. 

1 carte domnească ij. - 

_ Serisoare ce sau aflat pe a patra parte de sat 

din Sfăntocani ot ţinut Orheiului. 
1 ispisoc de la Vasile Voda. 
| carte domriască li). 

Scrisori ce sau aflat pe dugheni din Eşi şi pe 

locuri de casă. 
1 ispisoc de la Vasile Vodă pe dugheni pre 

ulița rusască: , 
1 ispisoc de la Stefan Petriceicu pe casele cu 

tot locul pre uliţa denafară carii leau dat danie lui 

Apostol Catafgiul. 

Scrisori ce sau aflat pe sat Birhoeştii ot țin. Eşii. 

1 ispisoc de danie de la Duca Vodă. 

1 ispisoc de întăritură de la Stefan Petriceico 

Vodă. E 

2 urice unul de la Bogdan Vodă şi altul dela 

Patru Voda pe &umatate de sat de Dişcova şi pe 

alte părţi de moșie. , 

1 uric de danie de la Bogdan Voda lui Dragan



— 232 — 

pisărul locul ce se chiamă Vizuniuii pe părâul Cai- 
narului. 

| ispisoc de la Stefan Tomşa Voda pe sal pe 
Mogoşești ce este la tinutul Carligăturii. 

Scrisori ce se afla pe sat pe Buhăeşti ot ţinul 
Vasluiului, | | 

| zapis de danie de la Gavriliţa  Baisanul şi de la femee sa Marie pe 2 parți din giumâlate de sat din Buhăești lui Alesandru vel postelnic. | 
1 ispisoc domnese de la Costandin Voda din. tăritură pe acest zapis de danie lui Alesandru vel postelnic. 

Scrisori ce sau aflat pe satul Corisfieni ce este la ţinutul Hotinului, 
| ispisoc de la Istrate Dabija Voda pe tol sa- tul Coristienii şi pe giumaălate de sat de Mihălo- şani parte din sus Şi părţile câte să vor alege din „sat Hădarauţi ce sint iar la tinutul Hotinului. 3 zapise tij pe aceste sate. | Î ispisoc de la Stefan Voda pe satul Coros: tenii şi pe giumaătate de sal din Draganești, ce Sântu la ţin. Sorocii pe apa Caâinarului. i carte de la Cosiandin Movila Voda de stă- pânire pe aceste sate. 

1 ispisoc pe a patra parte de sat de Corosteni. 7 zapise şi un ispisoc tij. | Î uric de la Păiru Voda din leat 7094. 
Scrisori ce sau aflat pe moșii din tara româă- „ hească pe satul Sfroeşti, şi pe alte sate. ___Î ispisoc de la Maiei Voda pe satul Stroeşli și Cuveştii de întăritură ca să le stăpânească Ghe- orghie Catargiul pah. din leat 716]. _ 1 ispisoc de Stroeşti şi pre Raăstoaca ot Vlașca tot satul cu tot hotarul şi cu toţi vecinii şi casele ŞI cu toate îngrăditurile şi cu tot vinitul din hotar
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în hotar pre hotarele vechi și pe sâmne de la Ma- 
tei Vodă din let 7161 Ghen. 25. 

1 ispisoe de la Alesandru Voda iar pe Stroeşti. 
1 carte domnească de la Grigore Ghica Vodă 

din leat 7181 data lui Apostol Catargiul ca săşi 
slăpănească a “lui drepte ocini anume satul Voe- 
voda şi satul Ologi ot sud din judetul Telejnei cu 
vii şi eu romăni. - | 

1 carte domuiască de la Grigore Ghica Vodă 

data lui Gheorghe Catargiul vel vornic ca săş stă. 

păneasca satul Ologii şi salul Voevoda. 
1 carte domnească -de la Matei Vodă dată Ca- 

targieştilor sași stapănească moşiile sale din tara 

românească. | - 
- 4 carte de danie pe sat pe Firescat ceau dat: 

Hvizei din leat 7109. e 

Scrisori ce sau aflat pe 4 dugheni ot Tărgovişte. 

4 scrisori ce au cumpărat Apostol Catargiul 

post. de la Vâsaiu zlatarul cu tot locul prin pre: 

giur şi eu ştiinţa tulurur din leat 7188 luli 18. . 

i zapis vechiu de cumpărătură ce au dat Văi 

seiu ţiganul lui Gheorghe Catargiul pe 4 dughen 

ot Târgovişte. 
i vechiu zapis li). 

Scrisori ce sau aflat în 2 urice unul de la 

Stefan Vodă din let 6989 Mart 10 şi altul de la 

Bogdau Vodă din let 1024 Dec. 10, 

1 Lucaciva ce se cheamă acmu Vorotitele 

ot Suceava. 
1 la vadul Piatra Slobozii Parinul între Mo. 

reni şi între Nistru parte din sus. 

1 Volocineţul. 
1 Bilie 
1 Carligii şi Vlădenii. 
1 Loloşa din Berheciu giumatate de sat de pe 

Zeletin. A
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1 Oneştii la Prut. 
i a patra parte din Botești, 
1 salul Ciumulești și cu mori în Saret, 
1 Broșteni. 
i Vilboea ce este deasupra Dorohoiului. 
| părţile din Putiniei cei stapănește Maria ser- 

dâroae. 
1 Brănești sat întreg ot Orheiu. 
1 sat întreg Vascăuţii ot Soroca, cii stapâ- 

neşie Vasile Costache de pe giupăneasa disale. 
1 Racoviţul ot Soroca cei stăpăneşte post. Paladi 
1 Cainari la Soroca în gura Coboltei. 
| giumatate sat de Capoteşti ce sa răspunde 

în ispisocul  Cobălelor. | | 1 sat întreg Drăneşlii pe Caâinariu la Soroca 
ce scrie în ispisocul lui Vasile Voda. 

Scrisori ce sau aflat pe ţigani a lui Apostol Calargiul comisul. 
| „9 ispisoace domneşti pe un tigan Matita, i alţi tigani Matei şi alţii. 

> zapise de la Corostianul tij de țigani. 2 izvoade de ţigani. 
„1 ispisoc domnescu pe toți țiganii lui Apostol Ca- „ targiul carele au fost de pe moşul sau Gorgan vornicul. „d zapisepeo ligancaă şi trei ficiori a lui Gligorce tiganul de la Carstina giupaneasa lui State elucer. 

„2 zapise de la Doamna Safta pe 2 ţigani cu ficiorii lor. 
| „1 ispisocu de la Vasile Vodă pe David Colţa tigan ce au avut schimbatură  Nadabaico cu câlu- Sării de Tzalau. | 

1 ispisoc de la Vasile Voda pe toţi ţiganii lui Gorgan pilar. 
i carte de volnicie de la căpitan Costin să e pe Țicul țigan din ţara Tumănească, 3 ispisoace domneşti pe țig. 1 mărturie de la nişii guzi.
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1 zapis de la Corosteanul pe un țigan anume 

lonaşco. 
3 carți domneşti de strănsu ţigani. . 

Zapis ce au dat răposatul Filip Catargiul dumisale 

răposatului Vasile Hatman Roset ca să le cerce pe: 

moşii cum răspunde cu slova dmsale în izvodul de- 

moşii. Zapisele Hlăpeștilor. zapisăle Mastăcanul, 

zapisele Briţeanilor, zapisele Tupilaţilor. 

Costin Catargiul crucer, Stefan Catargiul stol-. 

nic, lane visternicul. 

De la divanul enejiei Moldaviei 

Pe acestu izvod de moşii sau dat la măna: 

med. Ioniță Pilipovschi să fie volnicu a cerca toate: 

moşiile, şi a le lua supt stăpănire, îar cine ce va 

avea a răspunde sa vie la divan, și să poronceşte: 

şi dumilor voastre is. de tinut săi fiţi măna de ajutor 

şi cine ce va avea a răspunde pentru aceste moșii 

neodihuinduse cu giudecata dv. să le daţizi de: 

sorocu ca să vie la divan. atasta. 
1171 Iulie 2. 

Balş logofat, Costantin Greceanu ban., lon: 

Razu vist., Alexandru pah. 

Acta Catargiu. Surete ms. XXVII, 178. 

XCIX. Sumar. 7260 August 12 (1752) Iași. Costin M. Cehan 

Racoviţă Voevod judecă pricina dintre Manolachi Costachi vel vornic: 

şi moșenii de pe Greceni pentru hotarele Vintileştilor pe Prut la Făl-. 

ciu, olatul Grecenilor, şi. ale Pustiului pre apa Cahulului, dănd rămas. 

pe Man. Costachi din toată legea. 

Cu mila lui Dumnezeu lo Costandin Mihail 

Cehan Racovita Voevod domn ţării Moldovei. ln- 

sămnare facem cu acest hrisov a domnii mele tu- 

turor cine pre dânsul va căuta sau cetind va auzi.. 

adecă au venit înaintea noastră şi inaintea a lor
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moștri boiari mari şi mici cinstit şi  credintos boiariul nostru  dmnealui Manolachie Costache vel vornic şi niau dat mare | jaloba, că având o moşie Vinteleştii pe Prut la tinutul  Falciului în latul Grecenilor, Şi având şi moşeni de Greceani "0 moşie ce să numeşte Pustiul pre apa Cahului lânga Vinteleştii dumisale au avut cu âceşi moş- neni de Greceani anume Şarban. și | Gavril Gale: ie. și Vasilie aga şi Maărdarie şi alţii la domniia sa Ion Vodă în câteva randuri Sudecata şi nui Sau ales. pre urmă și Ja dumniia sa Grigorie Vodă şi cu g&udecata Mării sale i sau facut mare strâm- bălate. dâna acestor moșeni de mai sus serisi cât va loc den hotarul Vin | teleştilor. dumisale adecă din Zavoiul Marușcăi din dialul Flamandei. dia dreptul făntanii de câmpu peste Cahul undei sa- tul Greceanii jos ia Dumbrăveale. unde pană acolo să slăpânia Vinteleştii dumisale. Aşe au dat samă vornicul Manolache. Deci după juloba dumisale | sau adus pe toţi moşenii aice și stând cu toții de faţa la divan sau întrebat pe moşeni cu ce stăpâ- iesea ei acel loc din Zăvoiul Maruşcăi peste Cahul “ŞI păna în Dumbrăveale de vreme ce Manolache Vor. zice că iaste a dumisale acel loe de hotarul Vinteleştilor dumisale de pe Prut. | şi din Prut mearge peste Cahul peste satul Greceanii pan în Dumbrăveale. și ei veau arătat un ispisoc de la răpăosalul Pâtr Voda din vleat 7037 întru care Scrie cau întăril Domnie sa Părvului şi fraținisău lui Ion şi surorilor Neacşii feăorii lui Ion Talmaciu din care se trag acești | moşănaşi mai sus seriși pe a lor dreapte moşii şi cumparaturi da talâl lor Ion Talmaciu pe diresa au avut.de la niamul dou- ni! sale Ştefan Voda şi de la fratesău iar Stefan Voda un sat anume Rusenii la Tutova şi trii (prin) părți da sit de Duvideşti da la Brehaaiu. parţile de &osu şi satul Simi | neştii iar la Tutova şi la
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Bârlad satul Negomireștii din sus de CGriveşti. si pe: 
Prut satul la maluri anume Tomeştii şi cu mori 
la tinutul Falciului. întăritură pe drepte moșiile pă- 
iinţilor lor. şi liau mai dat danie tot cu acest is- 
pisoe un locu din pustiu pe din sus de Troian pre 
Cahul | la fantana V/abnice pre amăndoaă părţile: 
Vlabnicilor tot la ţinutul Fâlciului şi poiana ce iaste 
la” obărşia Zelelinului anume Sprâia (Gnpza) şi la 
Tulova satui unde au fost Mir şi doaâ locuri din 
pustiu în tinutul Fălciului. o săliște la Dimaci unde: 
să chiamă Lalova şi moară ! în Dimariu. şi alte: 
saliște din pustiu la“ Olteani între Caăliiani și între 
Naueşti anume Lungociul.— Şi niau mai aratat alt 
ispisoc şi de lu răpăosatul Eremia Vodă din vleat: 
1109 întărilură lui Grozav şi surorii lui Nastasii 
îk Corii lui Vaseann nepotii lui lon diiacul | strane- 

potii lui lou Talmaciu şi iarăş sănmiutțiia lor Vaâatie 
şi sora lor Agafiia. fedorii lui Trotuşan şi Stanca 
și cu fetorii ci pre aceste moşii pe salul Tomeşiii: 
și poiana Sprâia la obarşiia Zelelinului că având 
imoşul lor lon Talmaciu ispisoe- de lu bătrânul Sle-- 
fan Vodă pre aceaste | 2 moşii osăbit iau ars în: 
casa Mărcoae poslelnicesăi, cănd au ars casa şi 
toală avuţiia ei. şi aducând inaintea domnii sale 
mărturii încredințate şi mavluri de faţa dovadă că 
liau ars scrisotile liau dat a6-sla înlărilura care 
ispisoace sau cetit înaintea divanului domnii meale 

|'fiud și svinţiia sa părintele Mitropolitul chir: 

lacov și o samă den boiari de faţă. şi dintraceaste 

moşii arătate mai sus le stăpâănesrn tol. niamul a-: 

cestor oameni păn aecmu. lusă o samă dinlruceaste 
moşii liau şi vandul unii din niamul lor, anume 
moşiia de la Davideşii de pe | Bereheaciu. şi den 

pustiul Olteanilor dintre Căliiani şi dintre Nanești.. 
anume lungociul. dau vandut Buzamăt și Pleș ra- 

păosalei Dediuleasei spăt. şi din moşiia Neagomi-: 

reştii au vândut iarăşi niamul lor lui Gavril Cos-
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tachi biv vel ban. iar altele le siapănescu ei, şi a: 
„ceaste dovezi liam arătat | Domniia mea dovada 
pentru căci dumnelor boiarii de sus scrişi au răs- 
puns la divan că cu acel ispisoc vechiu a lui Pa 

“tru Vod. nau mai stăpănit moşenii nice o moșie 
pân acmu. şau rămas zisa boerilor deşartă. dar 
pentru locul din pustiiu și Tomeştii niau arătat 
noşenii o carte de la domniia sa | lon Voda din 
vleat 1254 scriind la lon Bogdan stolnic şi la Ne- 
grea căpitan să îndrepteze pe moşănași cu moșia 

„din pustiu şi Tomeşti. că precum liau hotarâtei 
şi unde liau -arătat locu liau facut strambaălate de 
vreame că uricul lor scrie pe den sus de Troian 

şi pre Cahul. şi Tomeștii | pe Prut şi ei liau dat 
aiurea. Altă carte iar de la domnia sa Ion Vodă 

„din veleat 7255. în carea serie la Mauolachi vornic 
şi la Vasile Sturzea păharnie şi la Scarlatachi stol- 
nic. arătăndule că dumealor prea bine îşi știu ho- 
tarul că îndestul arata în cartea de judecată din 
vleat 7254 Febr. 25 | şi li sau dat şi hotarnici şi 
sfărșit nau mai luat galGava stă tot baltă şi nu Să 
mal poate suferi plângerea oamenilor. Aşijderea au 
mal arătat şi alte cărţi tot de la domniia sa lon 
Voda cu întărite poronci seriind la boiari şi la ho: 
tarnici ca să rămâe oamenii odihniţi și îndreplati 

| Aratatuniau şi vor. Manolachi o marturie. a Ne 
Sri! în care arată că hotărând el salul lui Vicol 
şi tâmplăndusa şi Manolachi vornic acolea iau spus 
Manolachi Vornic că moşiia lor Viateleştii să începe 
din Prut şi trece peste Cahul păr în Duwmbraâveale. 
Șintracesta chip zice cau marturisit şi | oameni de 
“Greceani, dar nu arată macar lii oameni anume 
„Caril au mărturisit. şi Greceanii sau lepădat cu ju- rământ că nice au marturisit nice sliu nimica şi sa rupta de la divanul domniei mele. şi la domniia 
tinde oda nau luat sfârşit pricina şi tot sa îu- 

anolachie vornic | cu Vinteleştii lui di 

7
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Prut peste Cahul peste satul Greceani păr în Dum- 
brăveale de supăra pe oameni fără nici o carte 
domnească de aleagere. Iar apoi viind domniia 
sa Grigorie Vodă au eșit la divan toţi moşenii de 
'Greceani de mai sus scriși dănd mare jalobă de 
călearea ce li să face de cătră Manolachie vornic 

| că le ia toată moşia din pustiu de pe Cahul fara 
de nici o dovadă de marturi sau de scrisori fiind 
și Mauolache de faţă. deci Domniia sau au rânduit 
acolo hotarnici pe dmlui lon Bogdan vel vornic și 
pe Nicolae căpitan de Greceani și pe Costandin 
“Gândul biv vtori visternie și tămplândusă atunce 
de | sau bolnăvit Bogdan vornic au căutat hotarul 
numai Costantin Gândul și Neculai căpitan și eșind 
atunci marturi un lon Pavalachi de la Isac. şi Lu- 
paşco Faglea (Para) de la Greceani şi Gheorghie 
sin Stegariul ottam şi Mihai sin Teleghie şi Vasi- 
lache Balbuzan ottam şi Vărlan sin Bejan din Ro- 
gojeni oameni vechi bătrâni | au mărturisit înaintea 
-hotarnicilor cum că hotarul Pustiului acestor mo- 
şeni să începe din Dumbrăveale din deal şi trece 
peste Cahul și merge pân la Zăvoiul Maruşeăi în 
dealul Flamândei în dreptul fântânei din câmpu 
unde să întălneşte cu hotarul Vinteleştilor moşia 

boiarilor şi au şi însămoat locul pe | aceale semne. 
Dar Manolache iar nu sau odihnit zicăndu cau ho- 

tărat rău acei boiari şi de iznoavă au adus den- 

tracei marluri şi înaintea divanului domniei sale 

Grigore Voda pe Lupașco Talpa şi pe lon Păvă- 

lache şi pe Vailan sin Bejan din Rogojeni şi tot 

?atracel chip au marturisit şi înaintea divanului | 

înca Vărlan au mărturisit cau fostu față și când au 

aralat Lupul vornicul hotarul său a Vinteleştilor,. 

că păn în Zăvoiul Maruşcăi drept fântâna decămpu 

este iar nu mai mult. şi după mărturia acestor trii 

bătrâni şi a celorlalţi marturi mai sus scrişi sau 

dat rămas pe Manolache vor. cu niamul său săși
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sla | pâniască locul hotarul Vinteleştilor numai păr 
la fântăna din cămpu şi păr la Zaăvoiul Maruşcăi, 
dând şi ispisoc cu iscâlitura și pecetea domniei 
sale de stăpânire pe locul Pustiului la măna mo- 
șenilor de Greceani, în care pre largu arată toate 
dovezile şi judecata, întru care ispisoc | scrie şi 
aceste că iot neodihnindusă Manolachi vornicul nici 
cu aceste dovezi ce sau arălat înainte domniei sale 
au fost rânduit Domnia sa și pe răposatul Andrei 
Rosat vel logofat sa margă la Greceani sâ le ho- 
tărască cu hatalmi 100 ughi ungurești sa ia oste- 
niala sa şi vornicul Manolachi nav primit lasăndusă 

| după judecata Domniei sale Grigore Vodă. şi la 
domniia sa: Costandin Voda Nicolae nau zis nimica. 
Şi miluindune Dumnezeu cu dombviia pre noi în al 
treilea an al domniei noastre neau dat vornicul. 
Manolache mare juloba iarăşi mai cerând gude- 
cata peste giudecala şi sau adus moşeni de ivzuavă 
|la Eși. şi eşind înaintea divanului domniei mele 

ŞI a toală boerimea Manolache vornie cu moşenii.. 
au răspuns Manolache vornic și cu toți mazilii de 
acolo mazili și țărani, şi sau priimit cu toţii sâ 
margă acolo la Greceaui ciustit Şi credincios boia- 
riul nostru dumnealui lordachie Cantacuzino vel vor- 
nic | sa le aleagă toate pricinile, zicând vornizul: 
Manolachi că or găsi şi dumnealor mărturii acolo. 
dănd zapis la măna lui vel logofat denaintea di- 
Vanului nostru și a toată boerimea iscalita de Ma- 
nolache Vornic şi de toţi moșenii, că precum va 
aleage ŞI Va hotărâ dumnealui nime să nu mai 
aibă alt cuvant de | răspunsu nici să sa mai scoale 
vreodată sa mai cerce allă giudecatâ. Deci după. 
Poronea noastră mergând dmlui vel logofat la Gre- 
ceani la locul cel de pricină, fiind acolo Manolache: 
vornic şi Vasile Siurzea: pah. şi Scărlatache stolnie 
de fața, şi toți vornicei satelor din olatul Grecea- 
nilor | şi cu sateni de ai lor şi înlrebând pre boiari.



— 941 — 

săşi aducă mărturii tau zis la divan că au acolo, 

au adus dmlor doi marturi ca de 50 de ani, anume 

Carstea Buşuluc şi Vasilie Huzun oameni de ai lor 

'adusuşau şi moşeni patru bătrăni marturi anume 

Varlan sin Bejan din Zărneşti om vechiu ! batrăn 

şi Dănila din Creţana iar bătrân şi Postolache. 

Z7bera den' Mania iar bătrân om al boerilor şi len 

sin Pavalache din vad din Isac iar bătrân și cine 

ceau mărturisit arată înainte. şi dmlui vel logofat 

întăiu leau cetit cartea cea de blăstăm de la svin- 

țiia sa Parintele Mitropolitul asupra ! celora tor şti 

hotarul locului din pustiu, de pre Cahul pănă unde 

să întinde din Cahul catră răsărit și câtră apus. 

și cartea sau cetit în ziua de Simpetriu în bisea- 

rica Greceanilor, fiind şi boiarii şi marturii și alt 

nărod în besearică: și după dau eşil vel logofat la 

otacn la cortul său cu boiarii fiind adunare de oa- 

meni | şi mai multă -au mai cetit cartea de blăstăm - 

întru auzul şi viderea tuturor, . şi acei 4 marturi 

a moşenilor au luat carlea de au sărutato şi au 

puso în capul lor şi au răspunsu să fie blastamul 

asupra lor şi asupra fisorilor lor de nor mărturisi 

adevarul. fiind acole de faţă și părintele arhiman- 

dritul Alesanăriei | şi egumen de Hangu chir Al- 

tanasie. Cel dintăiu martur Varlan sin Bejan au 

marturisit ca când au venit Coneţkie era de 19 

an şau apucat stăpânind atasta moşie Pustiul pe 

Vlasie și Vasilie holnogul moşii acestor oameni de 

mai sus numiţi, de fața era cu dănşii şi stăpănirea 

lor era de la | Dumbrăveale cătră apus peste Cahul 

şi peste deal, dar până unde să ducia locul spre 

apus nu ştie. Al doilea martur Stânilă batrânul au 

mărturisit ca Solomon şi fratesăn Costache tatăl 

vornicului Manolache stapania şi dejmuia hotarul 

Vinlileştilor moşiii lor cătră apus pâr- la Zăvoiul 

Maruşeăi în dealul | Flamandei şi pâră drept fan- 

tana de cămpu şi au fost el de fața de prâviia 
16 
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când dejmuia iar de la aceaste semne mai mult 
nu trecea spre răsărit cătră Cahul. Au-mai mărtu- 

visit şi pentru hotarul Cărhanii ce iaste alăture ca 
Vintileştii că cănd au hotarat Lupul vornicul cu 
mulţi wmoşinaşi și călăraşi partea din Cărhana iarăși 
|păn drept fântana de cămpu sau lungit ta și 

Vintileştii iar nu mai mult. şi el au fost de fata 
„la hotarăt cu Lupul vornicul cand au hotarat şi au 
tras la fune, șau auzit din gura Lupului vornic 
că Viatileștii și partea din Carhana nu tree mai 
mult dintraceaste semne ce scriu mai sus. Altrie- 
lea martur Postolache Zbera au mărturisit câ şi el | au auzit din gura lupului vornic şi altor oameni 
că holarul Vintileştilor şi partea din Carhaua nu 
mărgu spre răsărit mai mult de căt păr drept fân- 
tăna de cămpu şi păr în zăvoiul Măruşeai şi cănd au hotărăt Lupul vornicul cu Slanila ştie şi el. Al patrulea martur lon Păvălache au mărturisit că hotarul Pustiului a mo | şeuilor merge călră apus pără iu dealul Flamănda la Zăvoiul Maruşcâi ce să loveşte în capete cu hotarul Viutileştilor, şam fost 
fata cănd au venit Lupul vornic dea străusn cară: ŞI carul lui înca lau luat împreună cu dănsu de șau strănsn dijma. și iar din Zavoiul Marușeâi şi dia faântăna de campu sau strănsi dejma par in Prut în sat | și lau întrebat Ion Pavalache pe Lu: pul vornicul dar mai înainte de ce nu mergi să dijmueşti şi el cu gura sa au răspuns că den fân- lana de campu Şi din Zavoiul Maruscâi mai îna- inte spre Cahul nare treabă. Aceştia toți întracesta chip au marturisit înainte duinisale vel logofat pe carle de blăslam şi înaintea | relorlalţi boiari şi a tot nărodul. A dusuşau ŞI boiarii pe acei doi. mar- 

Şau mărturisit că ei au apucat dij- muind Lupul vornicul de la Prut de unde lii satul păr la Dumbrăveale; sau întrebat dar ştiutau ca
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“moşia este a Lupului vornic și ei au. mărturisit ! 
'că moşiie nau ştiut a cui esle, ce numai. ştiu cau 
-dejmuit la o vreame, şi cu această marturie a lor 
“să înneca toată moşia oamenilor locul Pustiului, 

“Aoe de un pas nu le rămănea. şi marturiia lor. au 
rămas deşartă. Au întrebat dmlui vel logofâtul pe 
“boiari mai au alţi marturi sau serisori şau răspunsn | 
:că nici scrisori nici alli marturi nau; dar au pucat 
altă cale că ţăranii nu să tem de carte de blastam 
şi alte multe asemenea acestora şi văziud -vel lo- 
gofat că tot scheopătează boiarii cu. socoteala lor 
au întrebat pe acești marturi guraor ei şi în svnta 
besearecă precum au mărturisit drept şi ei au pri- 
imit | toţi că or Sura. și tămplandusă cu vel logo- 
făl sventiia sa Arhimandritul de mai_ sus numit 
iau dat în măna sventției sale și iau dus le besea.- 

_xecă în Greceani de iau jurat după obiceiul -legii. 
arătandule denainte căt iaste de înfricoşat gura- 
mântul şi zicăndule de nu şliu bine sa nu giure 
precum pre 'largu arata  mărluriia | sveuţiei sale 
ceau dato la măna oameni'or de cate leau adus a- 
minte den lege. şi ei au răspuns că ştiu şi ei ce 

iasle frica lui Dumnezău şi giurămâulul şiau gurat 

Miind fată și preotul besearecei de Greceani anume 

eromonah Ghedeon. şi văzind şi boiarii gurămăntul 

alt cuvant de răspundere nau mai avut. | Deci du- 

mnealui vel logofatul alta hotărătură nau facut de 

vreame ce era toală moşiia Pustiului înecată de 

boiari, ce pe semnele aceaste ce iau arătat acești 

4 marturi ce sint -scrişi mai sus cari au şi giurat 

osăbit de alti 4 marturi tau marturisit şi la ho- 

“tărnicie au fost trimişi de domniia sa Grigorie 

Voda | tot pr aceale semne au urmat şi după cum 

au văzul cu ochii săi starea locului şi a satelor şi 

cu frica lui Dmzeu precum au mărturisit însuşi mer- 

gând cu marturii la capul hotarului Pustiului despre 

apus la Zavoiul Maruşcăi în dealul Flamandei şi
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în dreptul făntănei de cămpu, unde lau dus mar- 
turii, şi la acest | loc sa sfârşeşte hotarul Vintileş- 
tilor moşiia boerilor. Așijderea şi hotarul Carhanei 

„ce este pe din sus tot acolea sa sfârşeşte care 
aceste moşii să începu din Prut şi sa sfârşascu 
acolea: iar de la aceaste seamne să înceape hota- 
rul Pustiului catra răsărit peste apa. Cuhului, undei 
satul Greceanii | pe din sus de Troian pân în Dum- 
braveălă; “iiit&”să loveşte în capete hotarul Tinli-. 
ului moşiia Radului Racoviţă vel vist. cu a nea- 
mului său. şi sau hotărât eu bolovari dentraceaste 
seamne arătate mai sus din eapul de cătra apus 
de cătră fântâna de campu păr în Dumbrăveale. 
și Sau pus un bolovan | în muchea dealului Flă- măndei drept doao tufe de stejar. De acole lungul 
hotarului drepte spre râsarit alalurea cu  Pelineii Tomii! Lacai din bolovan în bolovan peste -apa Ca- hului păr în movila Covașă, unde acolea sa sfăr- șeşte lungu! hotarului partea din sus despre miază- noapte. | Din movila sa întoarce cupătul pe de că- tra răsărit drept la vale Și pen Dumbrăveale ia- răşi tot din bolovan în bolovan pe unde au arătat 
marturii ce să loveşte în cap cu Ştefâneștii moşiia lui Vicol pănă lăngă drumul cel mare a Pustiului unde. sau pus bolovan şi de arolea purcede alatu- tea cu capătul | moşiei Tintiului toL la vale spre: miazăzi caltătrgiău şi langă Troian sau pus alt bolovan şi acolea sa sfârşeşte capul în curmeziș. De acolo să întoarce iar lungul tot pe langă Troian câtra apus par în dreplul Zavoiului Maruscai unde. 
acole langă Troian 'sau pus bolovan. De acolea iar să, intoarce | drept la dial calră miazănoapte capul de câtra upus ce se loveşte latul în cap cu Vinti- 
leştii tot din bolovan în bolovan prin Zăvoiul' Ma- ruşcăi şi dialul Flamanda asupra faptănei din câm- pu unde San pus bolovanul cel dintaiu în dealul Flămănda ŞI aliata este tot hotarul Pustiului, pre-
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cum | pre largu arată semnele locului şi bolovanii 
care drept ce loc sau pus în mărturia dumisale vel 
logofat de hotarat. Şi la acest hotărât sau lămplat 

sfinţiia sa Arhimandritul de mai sus numit şi mulli 

vornici şi oameni de prin sate, cari sintu scriși 

anume în cartea dumisale vel logofat de giudecată 

şi de hotărăre. | care după alegere şi holârărea 

tau făcul au dat la mâna moşenilor ca săş stăpă- 

nească moşiia în pace. lar peniru moşiia Tomeștii 

tot acestor moșani ce o scrie iarăşi în ispisocul 

lui Patru Vodă şi întărilură de la Eremiia Voda 

negăsind dumnealui vel logofat dovadă ca să sa a- 

fle acea moşie unde este. și scriind | ispisocul mo- 

șiia aciasta pe Prut şi cu mori au rămas iucrul 

săl mai cerce moşenii și salul acesta sal îndrepteza 

unde este ; căci la vremea domnieisale lui lon Voda 

au lvat aceşti boiari holarnic pe Negrea căpitan Şi 

cu socoteala lui cea deşartă şi fară nici un martur 

numai pe zisa boerilor au dat moşiia den Pustiu 

pe lăuga.| Troian să o stăpănească boiarii păun în 

Dumbraăveale, şi pe moșeni iau împins de langă 

Troian cale de un ceas spre miazănoapte. şi de a- 

colo liau dat spre lalpuh şi locul Pustiului și To- 

meştii par aptoape de Ialpuh, care mergănd dumlui 

vel logofăt -au. cunoscut aevea strămbatatea ce au 

facut Negreu. de vreame că ispisocul | 'Tomeștilor 

serie pe Prut cu mori, dar acolo unde leau dat 

Negrea nici baltă nu este şi depărtat locul acesta 

de lrii ceasuri şi mai bine den Prut peste alte 

moşii cătră rasarit şau rămas răsuflată hotărărea 

Negrii. şi moşiia den Pustiu de pe Cahul pe din 

sus de Troian uude liau hotărătu vel logofat săşi 

stapănească | moşenii cu pace. După toate acestea 

iaraşi nu sau linut Manolache cu fraţii săi nice de 

aceaslă asăzare şi hotărăre nesocolind nici locmala 

zapisului lor tau dat. nici gurămăntul marturilor, 

ce de iznoava niau dat jalobă pen scris cerşind
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iarăși giudecala peste giudecata şi domniia mea 
am triimes de am | adus aici pe toţi moşenii şi pe 
acei 4 marturi ai lor Cau giurat, și acei marturi 
au şăzut aicea o săplamâna aşleplând să vie Ma- 
nolarhe după cum miau seris, și danduse mare ja= 
lobă căs oameni bătrăni nepulincioşi și că este 
vremea lucrului nu mai pot șidea. iau adus înain-. 
tea noastră fiind faţă şi | svinţiia sa părintele Mi- 
tropolitul şi dumnealui vel logofat ŞI dumnealui |. 
Manolache spatar şi Radu Racoviţă vel vist, şi alti 
boiari a Curţii noastre fiind ea alţi Doiari mai era 
eşiți pe la ţinuturi cu slujba domneasca, şi acești 
4 marluri de mai sus numiţi Varlan sin Bejan, 
Stanila, Postotachi Zbera şi lon Pavălacbhi |.aseme- 
ea au mărturisit şi înaintea noastra precum și 
înaintea lui vel logofat cei seris mai sus. cuvănt 
nau lipsit şi după cum au marturisil sau scris cu-. 
vintele lor înnaintea divanului şi sau însămnal mai: 
Sos cu slova boiarului nostru lui. Stefan Buhaescul 
câmăraş de izvoade înnaintea noastră şi sau pus și „pecetia noastră | și sau dat la mana moşenilor și 
sau slobozit marturii. şau ramas moşenii. păr. au venit și Manolache vornicul şi Vasilie Sturzea pă-. harnic. şi atunci au venit Şi dumnealui Costachi Ra- zul hatman din slujba ce au fost rănduit, şi eşind 

„aceşti boiari denpreună cu moșenii la divanul dom-: niei mele, sau întrebat pre boiari ce pricini | mai au de răspunsu de nu:se țin înca de aceasta ho-- tărâre a lui vel logofat şau calcat şi zapisul ce: au dat la vel logofat. Dumnealor au răspuns aceasta. cum că leau luat dumealui 've] logofat moşia și le-a: dato țăranilor cu strămbatale. Sau întrebat ce fel de strambatate de vreame ca vel logofat eu marturi au îndreptat hotarul | cari marturi sau adus şi îna- intea domnii meale și &au marturisit sau dat în- SCIIS cu pecetea noastră la mana moşenilor, şi precum au mărturisit în Greceani înnaintea dumi-.
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lor voastre şi înainlea domniei meale tot acea măr: 

turie au dat care sau cetit de față la divan. Sau 

întrebat p6 boiari' şi aciasta de unde li să trage 

lor | aceaste moşii Vintileștii şi de au scrisori sâ 

le arate sau marluri de au săi aducă să stea cu 

marturii moşenilor de faţă, şi dumnealor au răs- 

puns că moşiia nu ştie de pe cine să lrage. ci a 

tâta știu că au apucato de la părinți, şi nice scri- 

sori sau mârturii nau. şi cu aciasta sau încheiat 

tol răspunsul 'boiarilor care 1 Suul cuno:cul de tot 

divanul că făra cale au îmblat diau mai adus pe 

marluri şi pe la Aşi. şi nu sau îndestulat cu atalea 

&udecâţi şi de cate ori sau adus pe moşiani la Eşi 

la domnia lui lon Vodă sau adus der... ori ; la 

domaie lui Grigore Voda de 2 ori, cănd liau dat şi 

moşie cu ispisoc, la domnie me în doao rânduri. 

întăiu când şau | ales gudecata şi hotărător pe vel 

logotat, al doile acmu cănd şau cerut Siudecata, şi 

9 ani de când să trage aciastă giudecată nu sau 

mai îndestulat aceşti boiari de giudecată. Deci 

Domniia mea am întrebat întăiu pre svinţia sa pă> 

rintele Mitropolitul ce raspuns dă la aciastă giu- 

decata. Svinţia sa au răspunsn i că domnul Hs. zice 

la sfânta Evanghelie că din găra a doi sau a trii 

să întăreşte tot cuvântul, şi unde nu sănt scrisori 

incredintate să areate pricina aiave marturii să se 

crează. Al doilea am întrebal pe dmlu: Manolache 

spatar şau răspunsz că toate lucrurile cu marturi 

să îndreplează, nice zapisul ce au dat | de aleagere 

nu să poate călca. Al treilea am întrebat pe Cos- 

tache hatmanul rudă cu aceşti boiari şi iarăşi au 

zis că după giurămaânlul martorilor să cade să să 

dea mosiia la moşeni. Al patrulea am întrebat pe 

Radu Racovita vel vist. șau răspuns că doao lu- 

cruri sintu de îndreptare: scrisori sau marturi, de 

vreame că scrisori nu sintu marturii să s | crează- 

- Sau cautat şi la alte hotărăluri vechi de moşii și
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toi cu marturi scriindui anume șau îulărit zapisele 
cu ispisoace domneşti. Scosusau .şi din pravilă câ: 
teva ponturi pentru marturi den care o somă sau 
srris şi aicea şi sau citit înaintea a tot divanul. 
Cap. 116 „de am giudecata cu tine şi scoţi mar- 
turi şi nu voi priimi, deci | iarăşi scoţi şi nui voi 
priimi, apoi iarăși şi a lreia oară scoţi mai mult 
nu pot să mă leapăd de danşii.“ Cap. 170. „Nu sint 
marturi vredniti de credinţa câţi sint în mâna pâ- 
râşului de le porunceaşte să marlurisască aşijderea 
și la fieşte ce pricina părâșul oameni de casă şi ai 
săi nu aduce marturi.“ Cap. 99: iotealt chip 
priimăsc pre marluri ce marturisăse cu gura lor 
că cu ochii noştri am văzut atasta, şi întralt chip 
priimăscu pre cei ce mărturisăscu dintru auzu, ori- 
carele dar va să aibă mărturie bune, marluri au 
văzut cu ochii lor, şi mărturisăscu cu gura lor sa 

" aducă.“ lata dar că aceşti marturi au mărturisit 
cu gura lor şi Gau vazut 'ochi lor nau nici un cu- 
vânt de răspunsu boiarii asupra lor. Cap. 20. Pen- 
tru giudecătoriul ales de îmbe părţile poronceaşte 
canonul al 26 a saborului din Catarghena ca ori 
ce va. bolări giudecătoriul cel ales ori dreptu sau 
strâmbu nimene nu le strică. nice patriarhul nice 
impăratul, numai să nu să areate judecatorul cel 
ales că pentru obraz sau prieteşugul | vreunuia sau 
vrăjmăşie nau judecat drept, numai alunci-sa maicear- 
că Sludecata și hotarărea giudecatoriului celui ales. 
La aceste rii ponturi au radicat vel logofat cu sufletul 
siu fiind . mai bătrân de cât toţi câţi sau aflat la acest 
divan, fiind şi parintele Mitropolitul de fata (zicând) 
de au facut pentru obraz sau pentru ! prieteșug sau 
Vrăjmăşie sau mita deau lual să dea sama înaintea infricoşatului şi nefaţarnicului giudeţ a lui Hs. şi 
să se osandiască de la giudecata svenţiei sale și 
au crezul de toţi. Așijderea zice canonul al 122 
lot acest sobor „şi carele nu să supune sa fie afu-
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risit“ Giudeeatoriul ales-ori | ce va părea mai bine 
hotărăşte. şi nimene nu mai giudecă de iznoavă. 
Mai poruncesc pravilele ori dreaptă ori strămbă 
este giudecata giudecătorului celui ales sta întărită 
şi nime nu o strică. Nu are trebuinta giudecata 
giudecâtorului celui aies să se maii giudece “de iznoa- 
vă giude | ţul ales de înbe (pe partile să asamână 
împarătescu şi nu să cade sâ să mai giudece giu- 
decala lui. lata dar cu giudecata pravelii şi cu giu- 
decata politeii, cu toată dreptatea au ramas Mano- 
lache vornic cu fraţii sâi şi cu alte neamuri a lor 
din giudecata şi sau dat rămaşi ca să mu mai aibă 
triaba cu. moşiia dia Pustiu | pe bolovani, au pus 
vel logoiat, şi de vor mai rădica vreodată la alţi 
luroinați domnii ca să mai. scorneasca atasta pără 

să nu ji sa asculte de vreame că au calcat și giu- 

decata allor domusi denaintea noastră neavandu a- 

ceşti boiari nice o dovadă, nice serisori, nice mar- 

turi, şi orice carti doinneşti- ar fi oprit şi nu leau 

! scos la noi sa nu li să ţie în samă. lar moşenii 

de Greceani sau indreptat cu ispisoace domneşti 

dau arâtat şi cu marturi şi li sau dat moşiia din 

Pustiu sa o stapăneasca cu pace ei şi feciorii lor 

și tot niamul lor. şi să le fie de la domnie mea 

uric de întăritura neruşăil şi ne strămulat nice o 

danăoară în veci, | Şi întru aceasla este credinta 

noastră mai de sus numit lon Costandin Mihail 

Cehan Racoviţă Voevod. şi credința tuturor boia- 

rilor noştri "dumnealor Nicolae Hrisoverghie vel 

vornic de ţara de sus. i Costachi Razul hatman. 

i Dumitraşeo Paladie vel spatar. i Dumilrașco Cal- . 

mâş vel ban. i lon Paladie vel păharnic. i Radul 

Racoviţa vel visternic | i Lupul Crupen skie vel stol- 

nic. i Rascararhi (sic) vel comis şi credinţa tulurot 

boiarilor noştri mari şi mici. Şi pentru mai multă 

încredințarea şi întărire am poroncit cinstitului şi 

credincios boiarului nostru dumnealui Iordachi
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Cantacuzino vel logofat ca să serie și a noastră 
peccte să o lege: cătră acest adevărat | hrisov al 
nostru, şi sau scris hrisovul acesta de Gheorghie 
Vrabie logofătul. vlto 7260 Av. 20. 

Hw Rooncranani ROEBOAA 

„Acta Catargiu. Surete me. XXV, 591 —606. Pergament 
foarte mare 0.66 lungime pe 0.87 lărgime. Pecele căzul:; 
se păstrează şnurul de matusâ roşie. | _ 

— “uprinsul actului priveşte practica juridică a proce- 
selor cu cetirea cărţii de blestăm, ascultarea malurilor, do: 
„vedirea adevărului in judecată, ha!ârurile politice ale mari- 
lor boeri, aplicarea Canoanelor de drept şi priudem din 
această carte de judecată, truda cea mare şi grea în a 
da dreplate părților prigonitoare. 

— Din arătarea hotarelor celor 2 moşii reiese că pe 
aceste locuri su trăit răstrămoşii Cehaneştilor-Ra:oviţeşti. 
Aici se vorbeşte de Zăvoiul Măruşcăi, de hotarul Tintiu- 
lui, moşia lui Radu Racoviţă vel visternic. Se ştie câ 
cel dintăiu Cehan, vătegul se dă de ficior Z.azei şi urmaş 
prin ea a lui Stan Horja şi a Tinliului, iar Maârvşeăiiii 
vine nepot, aceasta fiind nepoata lui Coman Margilat din 
Comăneşti. In ha'ta olatalui Grecenilor, care are dincoace 
de Prut in faţa Oancea şi Rogojeni, iar spre răsârit merge 
pănă în apa lalpugului se vede însemnat moşia Zintiul 
la apus de satul Burlacv, iar Pustiul e dat la nord de 
Burlacu. 

„__ C. Sumar. -7/23 Mai 19 (1615) făvă loc. Zapis de închinare prin care Maria băneasa Catargioae şi eu fratele ei Radul Buzeseul ieciori Radului Buzescul, închină scaunului patriarhiei de Alexandria 
schitul Stăneşti, să-i fie miroe,. 

„Cu mila lui Dumnezeu Luca Mitropolit Ungro- 
Vlahiei. 

Caţi cu Duhul lui Dumnezău sa poarta (zice 
Apostolul) aceştia sântu fiii lui Dumnezău fiii moș- 
Dcani, că cu nimica nu să poate dobandi fără nu- 
mal cu fapte bune şi cu milostenie. ca milă vo: 
iaşte Dumnezău iar nu jarifă. cum şi însuşi zice în 
sfanta Evanghelie. iar ceale înalte şi cinstite şi cu-
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viincioase carii dorescu a înlări besearica lui Dum- 
nezâu. numa celor întăi născuţi care cu denadinsul 
căutăm. întru toată tăriea lui Hs. si fiii moșneni 
iar mai vârtos a fi maică besearicilor rarile iaste 
slăvitul şi dumnezeescul seaunul al Alexandriei. 
Drept aceaia ciustlita şi de Hs. iubitoarea jupăneasa 
Mariia baneasa cea mare. şi jupănului lanachie Ca- 
targiului vel ban al Craiovei. şi iubilul ei frate 
Radul post. feciorul răpoosatului jupăn Radul Bu- 
zescul. uu dat și au închinat mânăstirei ce să nu- 
meaşte Slăneştii (care iaste hramul Adormirei prea 
sfintei stapăna noastră născătoarei de Dumnezău şi 
pururea fecioarei Mariei) ca să fie' mitoh acelui: 
mai sus zise scaun al marii cetăți a Alexandriei. 

pentru întărirea acelui sfânt loc şi întru veacnica 

pomenire. însă înainte smereniei noastre şi înaintea 

a tot duhovnicescului sâbor. care sau adunat şi sau 

unit în sfanta mitropolie (în zioa praznicului sfintei 

înălțaii a domnului Dumnezău şi măntuitorului nos- 

tru [5. H=.) cinstitul părinte Kir Maftei Mireul al 

mânăslirei Dealului. şi de Dumnezâu iubitorul Epis- 

cop al Râmnicului Kir Dionisie. al întăiului scaun 

şi de D-zeu iubitorul Episcop al Buzăului Kir Kiril 

şi alti de Dumnezeu iubitori Episcopi dintralte parți. 
carii sau întâmplat anume arhiepiscopul Ohriiţkiei 

Kic Parthenie. şi Episcopul Chitrutni Kir Erimiia şi 

cinstit mitropolit al Darstovului ISir loachim şi înain- 

tea tuturor Egumenilor şi a clirosului şi a preoti- 

lor şia diiaconilor. cum că au vinit jupăneasa Ma- 

riia băneasa si iubitul ei frate Radul post. şi au 

închinat s(hla mănăstire de la Stănești. la sfânta 

patriarhie diu celatea Alexandriei. ca să fie metoh 

în veci pentru întârirea şi hrana ŞI miluivea mal 

sus zisului scaun cai întru aceasta vreame au ve- 

nit preafericitul și prea <fantul şi asemenea apos- 

tolilor si al doile scaun sfintitorul Popa şi palri- 

arh al marii cetăți a Alexandriei Kir Kiril, întru 
*
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-acesi pământ al ţării Rumăneşti penlru cercetarea 
neamului creștinesc în zilele blugocestivului şi de 
Hs. iubitoriu şi prea luminatului domn lo Radul 
Vv. feciorul răpoosatului lo Mihnea Vv. şi neau bla: 
goslovit şi neau învăţat fieştecarele dupa a sa pu- 
tere lam miluil pre el. iar aceşti mai sus zişi bo: 
iari au dat şi au miluit cu aceasta mai sus zisă 
mânăstire de la Staneşti, de vreame ce şau adus 
aminte și au s6colit pentru pomenirea lor, şi a mo- 
șilor şi a părinţilor lor. Pentru aceasta au închinat 
mănăstirea ce sau zis mai sus sa lie metoh ace: 
lui lăcaş. ca să s pomeneasca în veaci. şi o au 
închinat cu căteva sate şi cu toate bucatele şi odăj- 
dii şi sfânte vase ale manastirii şi dabitoace. nu: 
mai să fie volnic preasfinţitul patriarh te sa zis mai 
sus cu călugării sai pre cari va vrea să trimață 
la metoh penlru posluşaniia şi să nevoiască ca uiște 
oameni credincioşi ca să adune bucatele şi agoni- 
sita. pentru prisosinţa locului şi dintracel prisos să 
irunaţa la sfanta patriarhie ce sau zis mai sus. a 
cetătei Alexandriei. la prea sfințilul patiiarh. încă şi 
dupa petrecania acelui fericit palriarh carele va 
vrea a fi nâstavnic în sfanta patriarhie a Alexan- 
oriei însuşi să fie volvie cu metohul ce sau zis mai 
Sus 1 veaci. pentru pomenirea neîncetată şi neclătilă 
în veaci. iar carele va vrea să s ispiteaseă ca să 
sirice acest aşezământ care au tacul aceşti mai sus 
ZIȘI ŞI de Hs. iubitori boiari. acela sa fie procleat 
şi afurisit de 318 părinţi de la Nicheea. aceasta cu 

"adevărat sa s ştie. întru Hs. amin. 
, - sau scris Mai 19 let 71923 

„Cu mila lui Dumnezeu Luca Mitropolit Ungro: 
Vlahie, Mireou Mateiu, Kiril ot Buzeu Episcop, Di- 
onisie Episcop Râmnie, șloakim, arhiepiscop Parlenie. 
best "je est izvovd sau talmacit dupa hrisovul săr: 
neasca lao in dascal slovenesc la scoala slove- 

a st(ea)tii Gheorghie cel vechiu in Bucureşti. 
az Costandin dascal slavonese ispisah, let 1794 -
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Copia t'aducenii din sirbeşte in 1794 de Constantin- 
dascalul slovenesc de la sf. (iheorghe cel vechiu în Bucu- 
reşti unde era scoala slavonească. Arh. Siat. Bucureşti;: 
Zlalari No. 4. Vezi Surete ms. XXVI, 521. 

Enachi Catargiu! ținea în casătorie pe Maria fata Ra-. 
dului Buzescu clucerul, marele boec al Olteniei; și prin 
această înrudire se explică ridicarea lui grabnică în cea. 
mai înaltă treaptă a boerimei muntene, bânia Craiovei 
unde fusese socrul şi cumnaţii săi. Priu faptul că jupă-- 
neasa Mariia, când iscaleşte, pune pecetea sotului său 
BAT. NOcTeaHuk, arală că ei erau căsătoriţi în 1592, cand-- 
cumpără via de la Manole (7100). 

Radul Buzescul clucerul, socrul lui Enache Catargiul 
banul |inuse 2 femei, pe S'anca ț 1590 şi pe Preda lata 
marelui ban M halcea. Radul era mort în 1610. El era. 

„frate cu Predu Buzescu ban şi Stroe Buzescu stolnic, tus-: 
trei boeri masi şi cu mare trecere sub Mihai Vodă Viteazul. 

Enachi banul Catargiul se găseşte în treapta boeriei 
de ban sub Radu Mihnea Vodă, urmind în bănie lui Tudor : 
vel ban din 7121 No«mbre 2 (1512). şi fiind înlocuit cu 
Dumitru vel ban în 7125 Dec. 19 sub Alexandru Iliaş Vodă.. 
E! revine la bânie sub Gavril Vodă Movilă în 7127 Noem. 

"91 şi 7198 lanuar 21 (Surete ms. X sub anii respectivi).. 
Enachi Catargiul se găseşte spatar în 7109 sub Si- 

menn Movila Voda (Veneliu 242). 

CI. Sumar. 7725 Septembrie 6 (1616) fără loc. Carte de ju-. 

decată a banului Craiovii Enachi Catargiul eu alţi mari boeri prin 

care dă volnicie jupănesei Grajdanei, a Lecăi spatar să-și ție viile 

şi ocinile de la Cătun, pe care Radul Vodă Mihnea le luase pe sama. 

sa şi le dăduse lui Bratul vel comis. nr 

“ Ilnuer aSnan Gnakn BEAHRIH Bari Rpaacgekin nu XSnan - 

Renrua Rea awreder. H XSnan KperE BHR EEA ABOPHHK' ln: 

ASnan Huka EHRUIEX BEA A0ră$T. duacTa d HOacTpa KâpTe, 5- 

_n&u'kcen Topa Aanen. „3nzukea a Aekzu | cnaT. Ka cz ue. 

Toare Binas. Ac aa KarSu. ue CaHTS -A- A EASA Iln'reiHa9p. kr 

Wuta ui | K$ pSmanin. IUH KS TOT REHHTVA. KBT Bd di. neu-- 

TpS ka aukere Bin. ue caHT Adu €Sc CKpicE | taas a BecT At- 

Mouiie ame Ăekzu CAT. KRVMIOZBPATE ALE pi SHAEAE A Ilepeare. 

EOERCA,. kana a$ doeT | AOMUS «ATZI WEpEH. 12p KANA as.
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docr ARSA .p Bhatae ACAnS HocTpv PaavVa BROSA, dtuopra 

Muknen BoekoA. | rap Acra ASu_ a$ niepavr__upe ea char. _ 

mu 48 AMHaSuT npe nSfran Eparva Rea Kom. RS au | cre BiH 

ae dă Barvu ue cau Man cSc ckphee, mi Akr îjiHvT. Hz 

a$ ocr Paava BOEROA. aHua „AH W298. i tap ABka ch STAT 

Paava RoERCA, Ac ana ALA Ep. Un Acp cKaSn. AES HUNT 

AcAMnS uapzn | Aloaaogen. ap xSnankea IpaXAanen. Ip 4$ 

âRST năpa KS para KoAnesa. neuTrpS Rina | Ac Aa Bars. 

Acu AS BeHHT Aa AHBâN Ut Aa ASAERATE .PHaHHT'E HOacTpz. 

MH «MHânu'rk | rSrSpop Borapnasp zu am dBocT Ac am XS 

AERAT. iu ek nzpar Ac dau. -pTpaukra non | am KESTAT WH 

AM XSArkaT. Ape Ape, ui npe akue. Wu a AaT XSnaHt- 
cen pamant | a ca die ROAHHRA cau Ile Bia. IM TOATE 

Moina at Aek%H cnzTapiea. | KSav av dor ABCAT Uh £A dă 

moaprk aSu. tap- keatSiaaa ue aS kearSur BparSa Rom. | 19 

Rinae Ac aa Karvu. ca au xSnamkea TpakaAana 4 -NTOApU 

TSar(a) RearStaaa | Bpariavu Rom, az Ra anu RS cvâbarrta 

AVH. tâp KS Bine cz HAnE TpEEz. tun dv docr | aa KSaesara, 

MOAcTpa Boiapi MaprSpin. aa ncer, ac pruni, mn Miny(z)ua 
necr. Ac Ezaknuu | mn IlpeAa karu. min GTamaTii ROM. WIN 

Mare ne. un Huxa oa. uHĂ pariu acr. | tun Mar. Ier. 

IWH AMWauM Borapu. n Hao Aa Hker no ham peu. nuc den(s)- 
AT Meta Gen. 5 Ann, 

RAT F3pKE 

=] Hartie coală. B:bl. Uceche Galiţi, Sirete ms. XXVIII, 
Pa “1 cartă iscălitura în greceşte a lui I:nachi Catargiul ban azws Wrdyos, lar pecetea e în ceară neagră sfarmată 

parte, că nu se puate celi bine inscripția. În pecete se 
vede un boer ținiînd cărja î iei de Craiova. i Ja în măna stânga, simbolul băniei
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, CIL. Sumar. 230 Oct. 26 (4721) Iași. Mihai Vodă Racoviţă 
judecă pricina dintre Ilie Catargiul vel log. şi Iazoviţii de la biserica, 
Catolică pentru un loc de casă lăngă Mitropolia cea veche fosta, 
dui Iane Hadămbul, dănd rămas-pe iazovitul Martin Kirnozeschii. 

Iw Mihai Răcoviţ, Voevod. bjiiu mlstiiu gspdrz 
zemnli Moldavscoi. facem ştire cu atastă cartea a 
domnii meale. că mai în trkcuţii ai la vlet 79226 
au avul pară de faţa cinstit şi er'kdintos. boiarinul 
nostru. dumnealui Ilie Catargiul vel log. cu (loc 
gol) iazovitul leşăscu. pentru un loc de-eas cu piv-: 
niță de piatră. care loc iaste pe uliţa mare _lăngă 

Mitropolia &a vechie tau fost mai de mult a lui 
lavi Hâdămbul şi lau cumpărat dumnealui de la gu- 
păneasa lui lie Pliaşcă. tau fostu jitniciar. şi îm- 
prăsurăndul lazoviţii cu grădinile lor. puind pricină 
ca iaste a lor. deci domniia mea am rănduit atunci 

pe boiarii noştri Vasilie Habaşescul biv vel med. 

şi pe Craste vel pilar şi pe Ion biv vel şatrar ca 
să socstiască cu împresuraşi cu dreptate. şi mergănd 
ei atuncia au aflat că au întrat iazoviţii cu gardul 
lor în locul dmsale lui vel logofat, cu o mărturie 

dau fost arătat iazovitii de la Pilat vornicul şi de 

la Bejan Hudici vornicii de poartă. tau fost mărsu 

și ei cu poroncă domniaseă. şi atunce nau vrut să 

chiami împregurașii ce liau socotit pe urma parilor 

celor viachi de şau fostu pus gardul. şi au. fostu întrat 

în locul Hadambului. iară apoi mergănd boiarii carii 

să număscu mai sus împreună cu mahalagii şau 

pus de au săpat şau aflat rădăcinile stălpilor pe 

unde au fost zaplazii lui lon Hadăwmbului. şi Sau 

dat atuncia ramaşi iazovitii din toată leagia şi pe 

mărturia 'hotarnicilor. i sau făcut dmsale şi întari- 

tură de la domnia mea. lar acmu de lznoavă au 

eşit alt iazovit de au jăluit de iznoav la domniia 

mea Marlin Kirnozeschie (scris deasupra) pe dmlui 

precum le împresoară locul. deci domnie me iarăşi 

am rănduit pe cinstit şi credintos poiariul nostru
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pe dumlui Ion Sturzea vel vornic şi pe Gheorghiţ 
vornicul de poariă ca să margă să socotească pe 
cum a fi mai dreptul şi mergând dumnelor acolo 
iarăşi au căutal şi au aflat radacinile stâlpilor a 
zaplazilor lui lani Hadawmbului pe unde au fost a- 
flat şi ceia boiari. Ga vazănd domnie mea câ îmbl 
iazoviții lot cu năpaste care cum vine unul după 
celalt si iu locul dmsale. iam dat domnie mea şi 
pe acesta Matei şi pe altii carii ar mai Veni ră: 
mași din toată leagia tarâi. şi aasta pără să nu 
să mai părască de acmu nici odânăoară peste car- 
tea domnii mele. . 

u las']t 7230 Oct, 2% 

Sturzea vel vornic vă divan 

Hărlie coală. Biblioteca Ureche, Galaţi, sub No. 11. 
Surete ms. XXVII, 611. Pecetea domnească în tuş r6$: 

, CIIL. Sumar. 7/32 Mart 74 (1624) fără loc. Zapis de danie 
și miluire prin care Maria băneasa Geza fă lui Enachi Catargiul 
vel ban şi cu fiul ei Gheorghe Catargiul vel paharnic dau Mitropolie 
de la Tărgovişte o vie cumpărată de la Manole în 1592, 

Jupăneasa Mariia băneaza. i jupan Gheorghie 
vel peh. scrisamu acesta al nostru zapis cum Să 
să ştie. cum ca am dat manastirai Mitropolie. Yie 
călă am cumpărat de la MISS pentru. sufletul 
banului ca sa fie moşie manastirii. căci “că o an 
dal de a noastră buna vos si pântru mai mare 
credența pusunăam şi peceţile noastra. 

pis msta Mart 14 vâleat 1132 
Măriia băneasa (|. p.) - 

“(sopios 24 f0v10S 

_„Hăntie coală, Ash. statului, Bucureşti, actele Mitro” 
poliei pachet LV, No. 2. Vezi Surete ms. XXVI, 4%. 

Zapisul poartă iscălitura Jui Gheorghie Catargiul În 
grecește 'sopitos 2a/npyuos, şi a Mariei Catargioae băneasă 
In pecetea ei sta scris kam, nocmeannă. iar în scut o pasere 
stănd pe o creangă.
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CIV. Sumar. 7722 Marit 28 (1624) Târgovişte. Alexandru Vo- 
evod dă şi întăreşte Mitropoliei din Târgovişte dania ce au făcut 
Naria Catargioae băneasa şi cu fiul ei Gheorghe paharnicul, în o vie, 
ce au cumpărat'o de la Manole în 71v0 (1592) în dealul rărgovişiei. 

Macriee eXie Iw SaranApS BOEROAJ. H PenAHR B2con 

StMati SSrIrppo RAAXIHCROE CH BEAHKATO | n Np'EACEparo- n Mac'ru- 

“Băro. Îw Pava ROEROAA, ARAT PCABOAMN Ci£ NOREAEHIE PEnABOMI 

erku n axereanku. Mnrponoait wr gapoiu Tpzroenie. Ha kite 

CT ŞpAM BRXBHECENIE TA BP H CICA HÂLBEPO | ÎV Xa H WUS Hauiemv 

APYIEMHTpONOAHT. RVB BAaAHka AASRa. H azekm KaASrepom. 

EAHUH XHEBUi RE CPhRAz WEHTEAH, ARO Aa cer crkn Mu- 

'Tponoiin Buuenue €Ana BhHorpăav S Akasa Tparonnipeu. 

WEAUE BHHSTPAAV. UTO ECT EHA NOKRSNHA.  NOROHHHar XYNAH 

Enaxn ana ka san RaTapuiSa ca c MECTOA. H ca e MBAAE.H 

CZ Bac ACXOAOROM. ERE BETHT HSEPATU. WTPHaX (Manoac. HA 

Anie POAHTEAH PCnAROMH. Îw PaAvA BROEEOĂ,. RE Teuehie AETOM 

F3p . 4 NOTA KZAA 6CT BHA RZ AHÎE PCHAROMH, Hi4 CRAPTU 

mvnan Enakig Basa. a Enatn Bana. H XSuanniue er Alapira 

mwnan LEpre BEA MEX. WHH ECT Ada Cid B3HECA. A CHR EM 

Ena- RHHOrpaA,. crku dănTponoain BHupkk. paAi AUIE Xa 

KER BAnSA. H norprgaa ck cer Tkaom ere. Ba CTa AĂuTrponoaie 

fakOX Aa cer emS kkunoe BEcnomnuanie, a CToM$ (Murpono- 

Alin. EX DHU H BZ WCTpAR. H HE WTKOPORAO HENOKOAREHA. 

NSpH3MO reOAROMH AZ BEKH. H EHAEXOM renABAMH H B3anHc. 

pSkamu xSnannuek Mapira Banca. n wr XSnan Fepre Bta nex. 

RâRO ECT Adă CI BHHOTPAAV CT'kH MUATpONOAIH uT7O EET EHA 

NokSnhaa. wm HaA, Mianoat. cer păAi AdA0X H PCNABMH, CTOoMS 

MHTBONOAIH. IaKOX AAM$ £cT7 cil 408 WwTHHS AEAÎHR un 84 

WXaE. 6 SEO Hi CEEAÎTEALE NOCTARHL FCDABAMH. KVBAN Sicaan 

BEA AROp. H Snan lapackHEA BEA awrăer. ui vnai Muka- 

AARH BA EHCT. H San HKOaa BEA cena n scSnai Baproasmn 

gta crea. n RSnan BpaPVA BEA KOM. H XSN4Hi Tepre BEA neg, 

n XShan ASMHTpakH BEA NOT. H He, TlapacKHBa Bta a9r$rr. n 

Surete şi Izvoade IX (Acta Catargiu) 17
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Haincak denzăAT A0r. BK HA CTOAHH rpaav Tparoehiii.. Mea 

„Haprie ku Anu H wm flAama Ac nb euenie AETOM APAR. 

+ Iw MarăanApS EWEROAA MACTIEI ROI renAHz, 

+ Hw Macdanapv BROEROAA 

Din mila lui Dumnezeu lo Alexandru Voevod. 
şi domn a toată tara Ungro-Vlabiei, fiul marelui şi 
preabunului şi milostivulu: Io Radul Voevod, da 
domnii mea această poruncă a domniei meale 
Sfintei şi dumnereeştii Mitropolii din oraşul Targo- 
vişte, unde este hramul Tăălțărit” Domnului Dumne- 
zeu şi mântuitorul nostru Isus Hristos şi a părin- 
ielui nostru arhie mitropolit chir Vladica „Luca şi iuturor călugarilor, câți stau traind în sfâutul 1a- caș, iata sa fie sfintei mitropolii mai sus scrisă o vie in „dealul Trăgoviştei“ vie întreagă ce a fos cumpărat'o răpăosatul jupan : Evăchi biv vel ban Catargiul cu loc şi cu livede şi cu tot venitul, care se va putea aleage, de la Manole în zilele părin- telu domniei mele Io Radul Voevod în cursul ani. lor 7100. Dar dupa aceia. când a fost în zilele domniei meale, la moartea jupănului Enachi banul; iar Enachi banul şi jupănița lui Maria  băneasa şi fiul lor jupăn Gheorghe ve] paharnic, ei au dat a.- ceasiă vie sfintei mitropolii mai sus zisă pentru sufletul Jupânului Enachi banul, şi s'a îngropat tru- pul lui în sfânta mitropolie, pentru ca să-i fie lui „_Ne$nică pomenire, iar sfintei mitropolii de hrană şi de ajutor și de cătră nimene neruşăit după poronca domniei mele în veaci. și am văzut domnia mea şi Zapis în mănule jupaniţei Maria băneasa, şi de la jupan Gheorghe vel peharnie cum au dat această vie sfintei mitropolii, care le-a . fost cumpărătură 
de la Manole ; drept aceia am dat şi domnia mea șfintei mitropolii. pentru ca să-i fie aceasta lozie (vie) ocină moşie şi de ohab: lata deci că şi mar- 
turi am pus domnia mea, jupan Aslan, vel dvor-



— 959 — 

nic şi jupan Parascheva vel logofat, şi jupan Miha- 
lachi vel visternic, şi jupan: Nicola vel spatar, şi 
Vartolomei vel stolnic, şi jupan Bratul vel comis, 
şi jupan Gheorghe vel peh., şi jupan Dumitrachi 
vel postelnic și ispravnic, Paraschiva vel logofat. 
Şi a scris Lepădat logofătul în oraşul de reședință 
Târgovişte luna lui Martie 28 zile şi de la Adam 
pănă acum în curgătorul an 7132. 

lo Alexandru Voevod . 

Hărtie coală. Arhiva statului din Bucureşti, actele Mi- 

tropoliei de Bucureşti plic: LX No. 3. Vezi Surete ms. 

XĂVI, 499. 

CV. Sumar. 7262 Oct. 20 (1753) fără loc. Zapis de vinzare 

prin care Iordache cu Păuna vînd post. toma Catargiul pe on ţiga- 

nul cu 30 taleri. 

Adică eu Iordache dinpreună cu imaicăme Păuna 

facutam zapisul la mâna dmsale postelnicului Tomii 

Catargiul precum să să știe că em 'văndut un 

țigan anume Ion fitorul Saltei țiganeii şi nepotul 

Sorii ţigancii şi a lui Marin țiganul. drept taleri 

triizeci. bani gata după tocmala ce am 'avut cu 

dmlui şi miau dai dumnelui toți banii deplin în mă- 

nile noastre. şi ca(njdu am vandut am întrebat 

tot nemul nostru. și nimene nau vrut să cum- 

pere. iar dmlui nau dat acei treizeci de lei ce 

mai sus serie și la făcut zapisul sau întămplat 

mu()ţ omăni buni şi boeri care mai %osu să:vor 

iscăli şiş vor pune pecetile şi peîntru credinţa nem 

iscalit. mai gosu ca să să credă 

It 7262 Oct. 20 

eu Păun(a) a li loniţă Zad(u)ful vănzător, 

-eu lordache. vânzător... - : 

Acta Catargiu. Surete ms. XXVIII, 176. 

'
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CVI. Sumar. 1766 Iunie 9 Iași. Gr. Alex. Ghica Vodă de la 
ficiorii lui Panaite neguţitor din Iaşi: Sandu, Costachi şi Iordache 
jumătate din moşia Bălţilor pe Răut, loc doranese pentru locul de 
easă din Iași de lîngă Golia dat în slujba mănăstirei pentru adusul 
apei în Iaşi, iar cealaltă jumătate de Băiţi a dat'o mănăstirei Sf. Spi- 
ridon din Iaşi. 

“Cu mila lui Dumnezău Noi Grigorie Alexandru 
Ghica Voevod domn ţării Moldovii. 

Zidirea şi podoaba tuturor lucrurilor celor bune 
iasle omul pe carele însuși sfântul Dumnezău lau 
făcut, şi lau înfiinţat dupa chip şi după asămănarea 
sa şi lau împodobit cu luarea aminte la toate cele 
folositoare, şi sufleteşti lucruri dâudui puterea a 
cunoaşte binele şi răul, şi a să feri de râu șia 
face bine întru carea deapururea prin svintele şi 
dumnezăeştele scripturi i să poruncește că întru 
toate şi de apururea cu faptele ceale bune, sa fie 
înfrumusețat, şi mai vârtos să aiba întru dânsul 
roduri sufleteşti, care iaste lucrul cel mai fericit, 
de vreame că rodurile Şi faptele celea sufletești, 
iaste rădăcina şi fapta tuturor bunătăţilor, (după zisa Evggelicescului cuvăntu). Pentru aceaia dar şi domniie mea fiind ravnitor tuturor lucrurilor și 
faptelor celor bune, vrând dentru toatâ iuema noas- 
tră ca să împlinim dumnezăiasea poruncă, după ce întru tot milostivul sfântul Dumnezău, neau înco- 
ronat cu stepena domnii, a pravoslavnicii și de Dumnezau pazitei ţarai aceştiia, la slrămoșescul 
nosiru scaon a Moldovei, din cât niau luminat sfântul Dumnezău, între alte lrebuința şi purtări de 
Sti) Cam avut domniia mea, pentru folosul tarâi și a poliliei aceştie, văzând domnie mea că orașul acesta, întru sine, nu are apă dindestul ca să fie pentru îndestularea norodului, şi fiind par la atâta 
de isterisit oraşul ucesta de îndestularea apii, din voia lui Dumnezau și a domnii meale putință, a- vând domnie mea râvnă ca aceaia, ca să împodo- bim şi să îmbogăţim atasta politie cu îndestulare
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de apă, ca; să fie de prisosit orăşănilor,-prin-oste. -. - 
niala și silinţa ce sau pus de cătră Domnie mea 
afara de apa ce sau adus la mănăstirea sfântului 
Spiridon, sau adus şi altă apă deosăbitâ la svânta 
mănăstire Golăe, după cum şi la o parte şila alta. 
Dar fiind trebuinţă ca să s scoata haznaoa de la 

- Golăe afară la uliţă, şi mânăstirea neavând loc a- 
fară pentru trebuința haznalii, fiind un loc de cas(â) 
cu pivniță de piiatră lăngă zidiul mănăstirii Golăe, | 
a răpăosatului Panainte neguţitor, den poarta mă- 
năstirii Golae, alăturea cu zidiul în lung pănâ în 
gardul ogrăzii lui Enachie... neguţitor, şi până în | 
uliţa ce marea ce merge la târgul făinii. Acesta 
loc cu voia şi priimirea a fiilor lui Panaite anume 
Sandul, Costandin şi Iordache. cât au fostu pentru 
trebuința haznalii sau luat dentru dânsul, şi sau 
dat mânăstirii Golăi, pentru scoalerea şi facerea 
haznalii afară, iar celalant loc lam dat domnie me 
mănăstirii svăntului Spiridon afierosiri şi danie ca 
sa facă dughene pe dânsul să fie pentru spilal, şi 
peniru acestu loc ce sau luat de la fitorii lui Pa- 
naite vrâud domniia mea ca săi mulţămim şi aflând 
domniia mea, cum că între ținutul Iașului şi între 
ținutul Sorocii pe Răul, iaste o moşie ce să nu- 
meşte Bâlţile. care moşie fiind domniască şi pustie, 
şi nefiind dată nimărui, sau luat suptu stăpânirea 
domnii, și vrând domnie mea, ca să alegem şi să 
hotarâm moşiia aasta de câtră alte moşii, triimi- 
sam domnie mea pe credintos boeriul nostru . lor- 
dachie vtori logofat şi pe loniţ Pilipotki med. ca 
să aliagă şi să hotărască moşiia acasta, carii mer- 
gând acolo la numita moșie, întăiu. au cercetat 
toată starea moşii aceştii, şi după hotarniea lor 
așe arata câ au aflat (adecă) atastă moşie pe. din 
gos să holarăşte şi merge alăturea cu moşiia lui 
Gheorghie .Carpu vel căpitan de Ropce, ce să nu- 
meşie Zavădinile, care şi atasta au lostu iarăş.
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moşie domniască dată danie cu ispisocul răpăosa- 
tului Patru Vod. din veleat 7096 Avg. 20, hatma- 
nului Andreiu, apoi viind la starea locului şi fii d 
faţă şi Postolachie Carste biv vtori pah. om cuvios 
și bătrin de vârsia, Apostol Porcos biv stegar de 
He& om batrân, Timotte Harbul stegariul de He, 
i lon Negre om bătrân, i Gheorghie Harbuz, Toa-. 
der Uzun, Petre Topal i Toader tuban om bătrân 
i Vasile Hriţco,'i Grigoraş Frunză, i Vasile Deliul, 
i Lupul căpitan fi&or lui Decusară căpitan, i Ursa- 
che Topală vornicul de Câinărești, om bâtrân,i pe 
Ignat Moroşan de acolo batrân i pe lon Rotar tij. 
de acolo. Pe aceştie întrebândui pentru moşie Bal: 
țile cum o ştiu toţi au raspunsu că de când sânt 
ei trăitori şi aşezaţi cu șederea lor'la ace parte 
de loc aproape de 40 de ani. Aşe au apuzat şi așe 
ştiu cum că moșiia atasta Baălţile tot domniască sau 
numit şi domniască iaste şi dentru început aşe ştiu 
şi de la părinţii lor cum ca nime stapănirea pe 
dânsa nau avut, nici de parte boerească, nici ră- 
zăşască, nici alţii streini tar de cât o stăpaniia 
Tatarâi şi o păşte eu vile şi hergheliile lor pânâ 
acmu în vreme domnii meale, ce am dezrădăcinat 
Taătarâi, și sau gonit din ţara. Şi cercetănd numiții 
hotarnici întâi hotarâle moşii Zavadenilor pe din os alăture cu moşiia Balţile cu preotul şi cu toți 
oamenii de mai sus arătați, liau aflat toate deplin, 
după cum sântu arătate la hotarniea lui Carpu, 
care vin cătră răsărit şi catra amiazăzi. După a ceala au cercetat şi de cătra miază de noapte, și ;arâș au aflat piiatră hotar, de:unde au început: a hotărâ puind stâlpu de piiatra întro movilă den. 
susde- gura Copătancai despre apus .şi despre fi- nut ul Iaşului. Şi de acole asupra Răutului spre râ- - 
sărit şi în muche dialului Răutului, diasupra Sirâm- 
bului' între doao moviliţe sau pus iarăș piiatră ho- iar langă drumul ce merge la Hotin. Şi de acole
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peste Răut în şes lângă o movilă unde au aflat 
piiatra vechea hotar despre parte Sorocâi și de a- 
cole dreptu spre rasărit întrun podiş din sus de 
o movilă marea sau pus iarăş piiatră hotar în po- 
dişul din mijloc diasupra drumului ce merge la 
Movilau pe valea Flămânzii. Şi de acole dreptu peste 

„valea tot asupra răsăritului în muchia dialului des- 
pre răsărit; alăture cu Zâvădinile iarâş au pus pi- 
iatră hotar chiotoarea întro moviliţă. De acolo 
dreptu muche dialului în gos păuă în dreptul unei 
movile mari au pus piiatră hotar întro movilă mică 

despre răsărit. De acole la vale spre hâut unde 
iarăş au pus piiatra hotar întro movilita di la dial 
de drumul Sorocii alăture cu altă movilă. De acole 
pesle Râut despre ținutul  laşului la dial pănă în- 

_tro piiatra veche hotar -ce au aflat întrun piscu, 
din gos de movila Bobeanului după cum adeve- 
reaza hotarnica lui Carpu, şi de acole muche dea- 
lului la o movilă ce să numeşte a Bobeanului, ia- 

răş au aflat piiatra vechea hotar căzuta la pământu 
diasupra unor alunei. Şi de acole tot pe dial în 

&os până întraltu hotar vechiu în fundul Solonetu- 

lui, unde să impreună cu hotarul Zavedinilor cu. 

hotarul satului Bili& vatav diasupra Sângereilor, 

unde să întoarce hotarâle moșiilor lor spre rasaărit 

fiind piiatra chiitoare moşii. Zavedinilor şi a lui 

Harbu şi a lui Bili€ vatav, şi moşii domneșii, de 

acole podişul spre amiazăzi până în muche dialului 

și din muche dialului peste bhărtoape până întralta 

piiatră hotar vechi a lui Bilic vătav, ce scrie în- 

“trânsa ca iaste a sa după cum sau pomenit mai 

sus, care piiatră iaste deasupra a trei rădiuri lân- 

ga un drum vechi, şi de acole au purces spre a- 

miazăzi peste Fundurile culucurilor, pe din gos de 

acele radiuri păva la mijlocul unui podiş şi au pus, 

piatra hotar, și de acole tot inainte asupra; unii 

movile mari diasupra tulucului celui marea peste
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nişte vai şi iarăş au pus piatră holar intro -costiş, 
în fața despre răsărit din sus de o movilă mare, 
ce iaste în muche dialului care den sus de movila 
şi între hotar sântu nişte ponoară, fiind piiatra a- 
dasta pusa din os de nişte ulmi, de acole sa în- 
toarce hotarul îu sus asupra apusulni până unde 
să intălueşte în capele cu alte mosii. Cu aceste 
semne au încheiat tot hotarul moşii Balţilor dom- 
nești de catră toate moşiile de pen pregur, şi după 
porunca au avut de la domniia mea hotarnicii de 
mai sus arătali ca să masoare mouşiia austa în: 
curmeziş după cum iaste obiceiul au facut stanjâu 
de optu palme domneşti şi după stâujan au făcut 
funie odgon de 25 d: stânjeni. cu care masurând 
moşiia aCasta în curmeriş sau aflat 228 de odgoane 
cari fac stânjăni şasea mii patru sute ciuci zeaci, 
iar în lungu pănă unde să întâlneşte cu alte moşii. 

AcCasta moşie dupa cum sau hotarat pe arâta- 
reu s-mnelor ce scrie la hotarnica boerilor holar- 
nici. din tot hotarul gumatate de moşie parle des- pre apus moşie în &umaătate cu gumatate din apa 
Răutului parte despre tinutul laşului, care viue despre apus pânâ unde să întâlneşte în capete cu alte moşii. De catră domnie mea sau dat danie și daruire dumsale Sandului fiorul lui Panaite negu- 
țitor şi n amnlui sau pentru locul ce sau luat care este aratat mai sus, mai dând Sandul si una sută cinci zăci lei, bani gata lu făcutul dughenelor ce santu să să faca pe ucel loc, care ieste afierosit spitalului 
sfântului Spiridon. Iar ceialalta &umaălate de moșie în lungul moşiei Zăvedinilor ce iaste a lui Gheorghie Carpu de cătra domniie mea sau dat sfintei manastiri siântului Spiridon ca sai fie danie şi miluire deosabit de alte „mile ce au facut dornnie mea cu acastă sfântă mănăstirea mai denaiute. Şi fiind ca atasta mosie are pe dânsa şi iaz care vine o parte pe &uma- tate de moșie ce sau dat Sandului şi alta. parte
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iarăş pe &umătate -de. moşie ce sau dat -mănăstirei 
acestu iaz cându vor vre ca săl ezască sa prindă 
ruptura, la cheltuiala iazului cât Sandul Panaite, 
cât mănăstirea tot întrun chip să dea, iar nu unul 
mai multu şi altul mai puţin, cum și venitul ia: 
zului ce va eşi din peşte şi din raci. vor împărți 
iarăş în doao (adecă) un ban unul un ban altul, şi 
la toate precum arată în sus va urma atât Sandul 
Panaite cât şi mânăstirea. Dreptu aceia dar prin 
domnescul hrisov al domnii meale hotărâm şi dâm- 
dintratasta moşie  Baălţile, ce iaste domniască pe 
Sumătate dupa cum sau arătat mai sus să aiba a 
o stăpâni Sandul Panaite cu tot niamul său cu gu- 
mătate de iaz ce are după cum i sau dal de dom- 
niia mea cu tot locul şi cu tot venitul, pe semnele 
ce sântu arâtate mai. sus, pănă întralte moşii ca 
pe a sa driaptă ocină și moșie neclintită şi ne- 
strămutată nici odănăoară in veaci. Asemeae şi sfânta 
mănăstirea va stăpâni ceialalta gumaătate de moşie 
cu Sumâtate de iazu după cum i sau dat de la 
domnia mea cu tot locul şi cutot venitul. pe sem- 
nele ce sântu arătate mai.sus până în moșia Ză- 

vedinile, ca pe a sa driaptă ocina şi moşie neclin- 
tita şi nestramutată în veaci. Şi poftim domniia mea 

şi pe alţi luminali domni, carii vor fi orânduiţi de 

domnul Dumnezău în urma noastră cu stăpânirea 

și domnia țârâi aceştie ca sa întăriască cu domne- 

ştile lor hrisoave acasta danie ce sau făcut de catră 

domniia mea, atât Sundului Panaite cât şi sfintei 

mănăstiri, pentru a domniilor sale ce mai de folos 

şi de laudă veaânica pomenirea. ŞI spre acasta 

iaste și credinta domnii meale lo Grigorie Alexan- 

dru Ghica Voevod. și credința a preiubiţilor : fiilor 

domnii meale: Dimitrie Vvod, Alexandru Vvod şi 

lacov Vvod, şi credinţa a cinstiţilor şi credintoșilor 

poerilor celor mari ai domniei meale dmlui Mano- 

lachi Costachi vel logofat i dmlui loan Paladi vel
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vornic de ţara de gos i dmlui Enachi Costaudachi vel vornic de tara de sus, i dmlui [on Cantacuzino hat. şi pârcălab Sutavstii, i dmlui Dimitrie Suci vel postelnic, i dmlui Costandin Siurze vel spatar, i dmlui lordachi Costachi vel, vist. i dmlui Vasili 
Costahi vel ban, i dmlui Panuiodor vel cămiuari, dmlui Manolachi vel peh. i dmlui Gheorghie Sturze vel stolnic, i dmlui Alexaidru vel comis. Scrisusau hrisovul acesia în orașul laşii întru al treile anu a domnii noastre la anul de la Hs. Si 

1766 luni 9 . 
“Iw Grigorie Ghica Voevod 

Mauoiachi Costachi vel logotat pro€ 

Acta Catargiu. Surete ms. XXVII, 261. Pecete dom- nească in iuş ruş cu marea capul de bou, purlând anul 
_În arhiva Sf. Spiridon din laşi se pastrează un all exemplar de pe hrisovul lui Gr. A. Ghira Vodă din 1766 Iunie 9, dat la mana Epitropilor Casei de pe vrernuri, lar în 20 August același an se dă deosebit hrisov Sf. Spi: ridon peutru stăpânirea a Înmătate din Bălţi, dincolo de Răut spre răsărit.: Hotarnica pe jumătâte. din "Bălţi—par- tea Epitropiei Sf. Spiridon—se rădica abia în 1786 luni 6 de catra Tânduiţii de isprăvnicia Sorocii, Vasile Raşcov şi Dimitrie căpitan. Se păstrează 4 planuri <hartă inchi- puitoare> a moşiei Balţilor, pe lângă cea inginerească. Radicaia în. 1852 de inginerul ținutului. In 1874 Sept. 17. u improprietărit locuitorii elacasi ii vechi şi de pe Slobozia Bălţilor. ? pe Singurenii vechi Arh. SE Spiridon, mosia Slobozia Balţiler No. 26al opisului, cu 22 hartii de proprietate). 

CVIL. Sumar. 7767 ful; 37 Iaşi. Cartea lui Grigere Ion Cali: 
mah Vodă dată lui Ion Catarziul stolnic, şi i i ă 

ah Ş I olnie şi Costin Cat rgiul ciucer să. 
stăpînească satul Cobălele luînd tot: venitul, cât Şi derpe casa după 
rîndauiala penturilor: domneşti o 

| | 

Iw Grigorie loan Calimah Voq. bojiiuumi stiu A - bojiiu.milostiiu gospodarăa zăwmli Moldavscoi. datam carte donunii
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mele. credintoş boerilor domnii meale dum. Ion 
Catargiul stolnic. i Costin Cataigiul clucer. să fie 
volnici cu carte domnii meli a stăpăni satul Co- 
băle ce -este la tinut Sorocăi şi să aibă a lua şi 
a strănge tot venitul moşii din păni. din fănaţi şi 
din prisăci cu stupi. şi din tot locul cu tot vinitul. 
afară din grădini ce vor fi pentr hrana lăcuitorilor. 
dintracele sa nu le e nimic. Aşijdere şi oameni ce 

vor fi cu cas(e) pe ata moşie să aibă a lua de la. 

toţi venitul de pe cas(e) după hotărăre ponturilor 
domnii meli. ce sau facut pentru toți de obștie iar 

de sar arăta vreunii împotrivitori şi nor vre ca să. 

de vinitul moşii pentru unii ca aceia poroncim 

domnie me dmv. ispravnici de Soroca să împlinești 

de la unii ca a acii supuindui ca să dea vinitul după 

obiceiu şi dupa hotărarea ponturilor. întralt chip 

să nu fie. atasta poroncim. „iar avănd cineva ceva 

a răspunde sâş e scrisoarele şi să vie la divan.“ 
lt 1767 luli 31 

procit vel vornic | 

Acta Catargiu. Surete ms. XXVIII, 108. Pecete gus- 

pod în tuş roş. - | | 

lon Catargiul stolnic şi Costin Catargjul "elucer sunt 

fraţi şi ficiori ui lui Patraşco Catargiul, frate cu Ilie Ca- 

largiul logofătul. lon Catargiul e străbunul d-lui Victor: 

Catargiul, fiul d-nei Olga Catargiul. Pe lăngă aceşti 2 

fraţi, Patraşco Catargiul 'a mai avut alți copi: Dinul, 

Toma, Neculai şi 5 fete: Smaranda, Elisaveta, Aniţa N. 

Hrisoverghie, Maria T. Costachi şi Ancuţa Aslan. 

Cei doi îraţi rămin stăpâni în Cobale după actul de 

împarţala ce şi-au dat verii primari la mâna lor în 7257 

Mart 1 (1749). 

- CVIII. Sumar. 7268 Febr. 26 (1760) Iaşi. Cartea lui Ion Teodor 

Caticaal UL scrisă cătră ispravnicii de Tecuci, Enachi Costandachi 

şi C. Conachi să cerceteze: pricina dintre lon Catargiul b. 2 log. şi 

domniţa Ruxanda pentru satul Buciumi ot Tecuci. - a. 

Iw loan Teodor Vvod bojiiu milostiiu gospodaru 

zemli Moldavseoi. scriem domnie me la cinstit şi
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-xredintoşi boerii domnii mele dmlui Euachi Costan- dachi biv vel ban. i Costandin Conake biv vel stol- nic is. de tinutul Tecuciului. va facem ştire că aice la domnie me au dat jaloba boerul nostru Ion Ca. targiul biv 2 togofat. zăcana că în anii trecuţi au fost cumpărat fratesau răposatul Toma (şters 'Toa- der) Catargiul post. niște părţi de moşie .din hota- rul lonășaştilor de la răzăşii de acolo, şi mai a- vând şi danie tot acolo întrace moşie şi fiind că ace moşie lonăşăştii să hotărăşte cu o moşie a domniței Ruxundii. ce o are acolo la tinutul Tecu- ciului, anume Buciumii şi fiind domniţa. Rucsanda. răzăş aproape. cănd au cumpărat Catargiul acele părți de moşie acolo în lonaşăşti ar fi facut ştire domniţei Rucsanda ca sa le cumpere de va vre, fiiud răzăș aproape şi domniţa iau dat răspunsu că nui trebue sa cumpere moșie și Catargiul ca unul din cei ce era de baştină avand danie acolo întra- ce moşie, au cumpărat şi acele părți de moşie la care şau dus și hotarnici pe Neculai Tiron vornie de poarta. de sau hotarat acele parți de moşie ce liau cumpărat Şi danie ce are. şi şau făcut şi casa pe moșie lui şi o stăpăueşte de sant acmu 9 ani tot cu pace şi domniţa Rucsanda au fost şi aice de faţa şau ştiut cău cumpărat Catargiul moşie din hotarul lonășăștilor şi nau Zăs nemica nici nar fi oprit pe Catargiul din stăpănire moşii, 1ar acmu de curâudu viindu aice Neculai capitan vechilul dom- “ Diţii Rucsandii au jaluit arătana pricina întralt “Chip cum ca Catargiul, cu o danie vicleană ar fi întrat în moşie domniţei Buciurmii și pin. neşțiința ar fi mai cumpărat şi câteva părți de: „moşie din- trace moşie Buciumii, și acmu şi ace danie a Ca- largiului sar fi! ăflănd ra: şi cu  meșterşug' facuta, fiind cau dat bani iar nu că iar fi dreapta danie şi şau cerut dreptate, ca sa întorcă vichilul dom- viței bani Catargiului, au dat pe moşie nefiind
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Catargiul nici răzeș nici avănd moşie de baştină şi 
după jaloba lui nefiind Catargiul aice ca sa răs- 
punză i sau făcut carte domniască catră dmlui Ca- 
targiul catra dmta ca să cercetezi şi fiind după 
cum jalueșie săi faca dreptate. iar acmu viind şi 
Ion Catargiul aice de faţa și stănd- înainte a ciu- 
stit şi credincos boeriului domniei mele dmlui Ma- 
nolachi Costachi vel logofăt, şau arălat ca el sta- 
pănește din hotarul moşiei lonăşăştilor iar nu div 
hotarul Buciumenilor după cum au arătat vechilul.. 
domniței, arătând şi dovezi zapise de danie şi de. 
cumpărături, la moşia lonașăștilor pe care au scos. 
de faţă şi pe Neculai Tiron vornic de poartă, diau 
mărturisit înainte dmlui vel logofat ca atunce cand: 
au mersu ca să hotărască acele parți de moşie a. 
Catargiului, pără nau întrebat pe domniţa Rucsauda: 
fiind râzăş nu sau apucat de hotarât, şi viindu râs- 
punsul cum câ nui trebue domniţei să cumpere 
moşie şi încredințanduse iau hotarât loate partile: 
de moșie a Catargiului, care de aice sau dovedit 
cum că de atunce au fost cu ştire domniței, şi în- 
trațâța aui nau mai zis nemica, fiind domnita şi 
aice de față, şi de vreme că sau dovedit întraces- 
taşi chip sau cunoscut că jaloba lui Neculai este 
răsuflată, de vreme că în testamentul răpousatului 
Grigore Voda hotărăşte că pără la 6 luni fiind ci-- 
neva uice de faţă, şi nuş va căuta moşie sa, mă- 
car dreapta a lui să fie. rămâne dizradăcinat de 
moşia aceia, şi atunci la hotărăre moşii au fost şi 
vichilul domniței de faţă, pentru care iată că scrt- 
em dmtale viind acolo şi fiind amândoi părţile de: 
faţă veţi mai cerceta, şi de vreme câi pricina în- 
tracesla chip dmv. puteţi a socoti dreptate ce să 
cade şi sa hotărâți cu carie de giudecală ca să 
rămăe odihnit Catargiul să nu mai jăluiasca, acasta. 
scriem. 17268 Fev. 26. 

- procit vel logofat 
pecete gospod: Iw. Iw-a. 4. 8. 8. 1759.
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Acta Olga Catargiu. Surete ms. XXVIII, 155. 
Domnița Rusanda cred că este fata lui M. Racoviță 

Vodă căsâtorită cu Gr. Costachi. Da 
Curtea -domnească alinge chestia daniilor, care tul- 

bură mult proprietatea răzăşască şi da loc la abusuii, ceia 
"ce u adus sobornicescul hrisov contra daniilor, legiuire 
numai pentru Moldova. 

CIX. Sumar. 7268 Zuli 28 (1760) lași. lon Toader Vodă întă- 
'reşte lui Filip Catargiul biv vel spatar dreptul de a-şi lua ușurul de 
pe moşiile sale Burnăreștii, Silipiţenii, Picioroganii de la Lăpuşna în 
„cele 2 ceasuri, - 

Cu mila lui Dumnezău Iw loan Teodor Voe- 
voda. domn ţa'âi Moldovei. Facem ştire cu acest 
hrisov al domnii mele tuturor cui să cadea şti. 
"că viiud înaintea domnii mele şi a tot svatul nos- 
tru cinstit şi credintos boeriul domnii mele dum- 
nealui Filip Catargiul biv vel spatar. niau aratat 
cum că ar'k dumnealui nişte moşii peste Prut anume 
Burnareșştii și Silipiţani şi Pi%oroganii lu liuutul La- 
pușnei în cele doai asuri şi afara din cele doai 
Casuri. det domnie me văzând miluire ce au avut 
de la alţi luminatţi domni &au fost înaintea de noi. 
Aseamenea îi întărim dumsale cu. acest hrisov al 
domnii mele ca să aiba dumnealui a lua ușuru/ 
de pe toate moşiile dumsale, după obiceiu cu omul 
“dumisale, şi să lipsasea acel obiceiu ce să făcusă 
de la o samă de vreame de le dijmuia domniia să 
nu mai fie în veciu. nici să să pomenească la văn- 
zarea uşurului aceste moşii a dumisale de mai sus 
Serise. şi poroncim domnie mea şi dumitale vel 
'visternic. şi dumtale vel cămaraş: ce veti fi după 
vreme. nici de cum când va fi vreniea uşurului ori 
în Văuzare de va fi. ori în credință. afară din mo- 
şiile aceste a dumisale să sa vânza. sau să să strân- 
gă uşurul, iar la moşiile dumisale nici întrun chip 
sa nu s amestice. ce dumealui singur săş pue vechil 
săi străngă venitul moșiilor dumisale. după obiceiu
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și pohtin domnie mea şi pre alti luminaţi domni, 
care Dumnaăzău îi. va alegi după noi. ori din fii 
noştri. ori dintralt niam. să intareasca hrisovul a- 
cesta. iar să nu strice. precum nici noi' nam. stri- 
cat nici am strămutat hrisoavele altor luminaţi 
domni. ce săi întărească pentru a lor mai mare 
cinste şi fericirea şi vetnica pomenir'k. 

Scrisusau de Vasile Ganea diiac 
let 7268 lulie 28 

Hw Hwan BWERW Ad 
| Manoluchi Costachi vel log. procit 

Hărtie coală mare. Acta Olga Catargiul. Surete ms. 
XXVIII, 106. Pecete gospod in tuşroş: Iv |[wlslal| 
E. | 8. | 1759. 

„Filip Catargiul e fiul lui lie Catargiul logofăt şi a 
dat naştere ;a ramura rusască a Catargieştilor prin fiul 
său Ilie Catargiul hatmavul. Azi s'a stias această ramură. 

— Toate satele arătate în această curte dumneascâ 

nu se mai găsesc azi pe harta Basarabiei, ca şi multe 
alte moşii ce cădeau în zona celor 2 ceasuri. | 

„In cele 2 ceasuri.“ Pentru lămurirea acestor expre- 
sii, ne vorbeşte pe larg cronicarul Amitas, care spune că 

hotarul dintre Moldova şi Bugiacul Tătărăsc a fost fixat 

de Halil paşa, lăsînd o zonă de 2 ceasuri largă şi 30 cea- 

suri de lungă la sud de ţinutul Lăpuşnei şi care probabil 

a dat naştere la ţin. Hotărnicenii şi olatul Grecenilor. 
In delimitarea ce au făcul boerii rinduiţi de Mihai 

Vodă Racovită: C. Costachi. vel spatar, Darie Donici vel 

vornic, Costantin fiul lui Ion post. se arată că hotarul 

Moldovei se începe de la hindichiul lui Troian şi merge 

pănă în Nistru.“ Mai fac parte din Moldova şi „Lă sate 

ce le luase Benderlii.* Pentru înțelegere Tatarii se hotă- 
răsc să dea: „Zeciuală din roada pâmiatului, câte un ort 

de casă pe an, câte un ort pe stogul de fân, alâm pe oi 

- şi alte bucate, şi hac pentru pămint“ (Let. III”, 139). 

“Deci cele 2 ceasuri veneau în larg de la hindichiul 

lui Troian; marginea din jos-a olatului „Grecenilor şi în 

lung de 32 de ceasuri din Prut pănă în Nistru. E 

Ghica Vodă învingind pe Tatari stabileşte definitiv 

hotarele Moldovei despre Bugeac, diad afară pe Benderlei 

dia cele 12 sate „iar pe Tatari“ îi mută, dândule loc de



— 219 — 

hrană mai jos de unde intrase ei cale de 2 ceasuri în cur- 
meziș şi de 32 ceasuri în lung“ (Let. III? 166) 

Pentru Uşur dăm în întregime hrisovul Imi Matei Ghica Vodă din 7263 Sept. 25 (1754). 
| Cu mila lui Dumnezău lo Matei Gbica Voevod Domn țării Moldovei. 

Facem ştirea cu acestu hrisovu a domnii meale, că viind înainte domnii meale, dumnialor cinstiţi şi credio- 
cioşi boierii domnii meale, dum. Iordachi Cantacuzino biv i vel logofet şi dum. Radul Răcoviţă vel logofet, şi dum. Manolachi Costachi vel vor. şi dum. Ştefânița Ruset biv vel vist. şi alţi boiari. Se jeluiră zi | când că au moșii piste Prut de la moşii şi strămoşii dumilorsale. Şi aceale moşii cele mai multe nu agiungu în ceali doao ciasuri, ce sintu hotăie de | Halipaşe ca sa fiia de hrana Tăta- rilor, dar unile sînt şi întraceale 2 ciasuri. Şi de oil or trimite domniia să stringă aşurul de la Tatari sau să vinde | de la ochii vechi 23urul. Acei uşurgui mârgu şi striogu şi dejma pe moşiile dumilorsale impreună cu păine cea domniască, puind pricină că arînd Tatarii | pe aceale 
moşii, domniia să cade a lua dejma, iara nu stăpînii mo- şiilor. Şi macarz că domniia le da dejma dumilorsale, ori cu pecetluiri gpă (gospod) ; ori cu | cărţi gpd de şau lu- ato de la uşurgii, dar în toţ anii trebuia aceşti boiari să supere domniia ca să le facă cărţi sau pecetluiri, şi cu aceasta pricină uşurgii | încă găsăia vreami de le tăgă- duia dejma dumilorsali, sau le da păine stricată sau preț mai puţuniel de cît să vinde pâine. Şi le priceanueşte multă pagubă. Pentru | căre nu am suferit domniia mea aciastă strămbătate a 0 prăvi a să lua venitul boiarilor de pre moşiile lor, de vreami că domnii miluescu, şi dă- Tuescu pre boiarii carii Slujescu | cu dreptate; Nu este cu dreptate a să mai supăra. Deci am tăiat domniia mea aceasta, ca nici de cum sâ nu mai fiia nicio dată, că 

pre moşii şi strămoşii dumilorsale pentru driapta lor sluj- bă şi credință, altele | sânt cumpăraturi. iarăs a moșiler şi a strămoşilor dumilorsale. Si măcara de ară sau 60- săse Tătari ori Turci sau ori ce limbă acel venit şi dijma a moșiilor, nu este cu | dreptate a o strănge, in sama dom- Diei, şi domniia să li dea cu cărți domneşti sau cu pe- cetluiri. Ce ca dreptate este ca săş strângă fieşe care din
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dumnialor veniturile de pe moșiile cine ce are. Pentru 

aceia dară, şi domniia mea cunoscînd a dumilorsale driaptă 

cevitea, duoumiia mea incă amu hotărit cu acestu hrisov 

a domnii meale |.ca de acmu înainte domniia ori de ar 

vinde uşurul ori în credință de va trinile oameni e&pd, 

să nu mai fiia voulnici a dejmu: uşurgii acestor numiţ 

boiari, ce săngnr dumnialor să fiia | vulviei «ş trimite oa- 

menii dumilorsale, şi aş străngea fieşte care dejma de pe 

moşie sa după obiceiu. Că de vreami ce acei vechi şi 

răpusaţ luminaţ, domni | au miluit pre moşii şi strămoșii 

dumilorsale pentru driaptă şi cu credinţă slujba lor. Şi 

alţi luminaţ domni mai dincoace, au întărit milele şi da- 

niile şi cumpăraturile | acelor vechi luminaţi domni. Dom- 

niia mea inca văzind a dumilorsale driaptă şi cu rredinţă 

slujbă, Domniia mea înrâ. dăm: şi întărim toate acele hri- 

soave vechi şi mai nozâ. Ca săş | stăpănească dumnialor 

moşiile, şi să le dejmuiască după obiceiu și să lipsască 

acest obicriu ce să făcură de la o samă de vreami de le 

dejmu'a domniia să nu mai fiea în veci. Nici să să | mai 

pomeniască la vânzarea uşurul cu moșiile -boiarilor. Şi 

poroneim și dumv. vei vist. şi, dumv. vel câmâraş ce veţ 

fi dupa vremi, nici de cum cind va fi vremea uşurului 

ori cu vânzarea de vu fi | ori în credință de să vor lri- 

“mite oameni domneşti, afară din moşiile hoiareşti să să 

vîuză sau să sa strângă aşurul. lar la moşiile boere-ti 

nici mtrua chip să nu sa amestece, ce dumnealor | sâu- 

guri săs străugă veniturile după ubiceiu ca de pe drepte 

moșiile dumilorsale. Câ:i care ar strica sau ar strâmuta 

ispisocul domniei meale. să fie neertat şi plastamat | de 

domnul Dumnezău şi de precurata maica sfinţiisale şi de 

toți svinţii. Şi poft'm pe alţi luminat domni care Dum- 

nezău ii va alegi după noi, ori din fii noştri, ori dintralții 

| streini de vor fi, să întăriască prisovul acesta, să nu 

strice precum nici noi nam stricat nici am strămutat a 

altor luunnaţ, domni ce încă am întărit. Şi la aceasta este 

credinţa însum : a domnii meale. Io Mati Ghica Vvod. 

şi a preiubiţilor fiilor domnii meale, Gligori Vrod şi 

“Gheorghi Vvod şi credința a preosfinţit părintelui nostru 

duhovniceseu părintele ! mitropolitului țarii „Kir lacov şi 

a sfinții sale părintelui nostru Kir lonikie, Episcopu Ito- 

maonului. şi a sfinții sale părintelui nostru _ Kir Dosoftei 

Episcopul | Rădăuţilor. şi a svinții sale părintelui nostru 

Inochentie Episcopul Huşilor. Şi credinţa a cinstiți şi 

credincioşi boiarii domnii meale, dum. lordache Cuntacu- 

te şi Izvoade IX (Acta Catargiu) 
18
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Racovița vel log. dum; : : dum. Radu ing. Ion 
zino biv vel logof. | ra. de țara de gios; dum. 
Manolache Costache vel Vote sus i dum. Dumitrașco ba Bogdan vel ora. b Sucevii, i dum. Neculache | ucio, «| ladi hat. ! pâred ab bi Hrisos-uleo vel vist. dum. ins 
scr cl sat i dum. Necul + ij cea „vel * Costache 

usel ve at, acuzinn vel pâh. i dum,. Costache dum. lordarbe | Popov? Maolachi Ipsilanti vel comis și 
Duca e taie boiarilor ma'! ŞI mioi, Si Sau. eris, hrk sovul acesta iotra întiia doi e ru 25 Pa) î Ă 

. . Fu nul domnii meale ia la. Mei p . ZA Iw Matei Ghica Vo du Racoviţă. vel log. - 
P rocile piva din aşi a0ul VIII, 360), 

i Poae de 'zestre ce „7 (1760) fără loc. targiul. Pascal CĂ ue ee măritată cu stolnicul len Catarg. . 

Zestre fiicii noastre Catriner ce sint sa 4 si 
de precum arată în dos ici preteustilii ferecată. O sfânta icoana a ă siulor. cu argint peste tot să le ie de ajutor | 

E pa gărita o cu diamanturi şi cu lef- 
tul lui iar cu diamanturi—170 e pietre - adică Un left de chipt cu tol felu alt fel de petre— cu zamfir şi cu diamanturi și.cu : i | Îl, 

, . . £ = 

200 lei pareche cercei zvăranduri si cu diamar 
turi — 120 lei, „s si cu diamanțele în o pareihe cercei cu bala$ ȘI “ «iamanţ , —50 lei. 

, i-şi cu ru- O păreche cercei ij cu diamanturi - i i binuri—40 lei. , “ji vubinuri uuâ şi cu. , păreche brațari cut cu,6 i mi diamanturi — 200 lei. pei | n inel cu diamant? lei. i Un inel cu zamfir alb, lei. i 2 inele cu diamanțale—? 
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Un inel cu zamfir—30 lei. 
Un inel cu matustat — 
O salbă de 40 galbeni. i 

O păreche paftale de argint. poliite. 
O păreche ij sade de argiul | 

(12 linguri argint cuv cu toc şi cu cuțitele lor). 

(Un toc de cutite). 
(2 solniţe de argint) . 

Un toc de feligin de farfurii. cu zarfurile Jor: 

de argint. - Ma 

O străchioară de argint eu lingura ei de dulceţuri. 

+ (Um tanbar de stofa) — . | - 

O rochie tij de stofa 
Un biniş de lacoa grecu flur de fir. 

O: rochie de bilacoas cu şarance. 

O rochie de bilacoas de purtat. 

O giube ru cacom. 

O giube de puntat. 
Aşlernutur cu toalăa orânduiala lor. 

2 covoară săgiadă. 
2 sroarțe de pat. 
4 perini de parete. 

Un săpet lipteanesr. 

Un sapit tij lipțcânesc mie. 

12 tipsii de costor. 

12 ialgere de costor. 
1 lada mare de Braşov. 

(12 linguri de argint). . 

(Un toc de cutite). 

6 tingiri cu capacele lor. | 

2 sânii. | | 

2 feşnice cu mucările lor. E 

1 cămeş cu sărmă şi 20 cui fir. | | 

1 masă aliasă cu peşchirul ei ales cu fir şi 

cu şervetele ei curătele şi cu fir. . 

1 seatolcă. a | 

2 mese tij cu şervelele ei și cu măneştergure lor.
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4 maăneşierguri fir de obraz. | 
1 lighean cu ibric şi cu peşchirul lui. 
(Un săpil lipscanescu) 
(Un alt săpit mititel iar lipscanescu) 
(O lada mare) o 
O pivniță de piatra la Eşi cu crâşina ei div 

12 vas (de la Eș). | 
2 dughene tij lu Eș. 
d pog. de 'vie cu crama lor la Odobeşti. 
d pog. vie la Garle. 
O moară cu doaă roale tij la Garle. a 
Casa de la Garle impreună cu uoi și mai lă 

urma să rămâe desavârşit. 
Moşie de lu Câmpuri. 
Cal de mire cu lacâmul lui. 
liettica_cu_6 cai. 
Camară cu 4 cai.. 
14 epe cu armăsariii lor. 
10 vaci | 
10 bor. 

Acta Olga Catargi. Surete ms. XXVII, 173. 
__ Toate rindurile Piise în paranteza se văd şterse în 

original. „a 

„_ CXL Sumar. 7277 Zulie 34 (1763) fără loc. Zapis de vânzare prin care diaconul Timotte Gage diu Titâsti vinde 110 stănjeni din „Stăvireşti pe Suşiţa med. Lon Catargiu, câte 90 bani pe stănjen sau cu 82 lei şi jumătate. 

Adica eu diiacou  Dimofle Gage din Țafeşii dimpreun cu femeae mea Dochiţu i cu fiâorii mei 
Ștefan i Dum traşcu. facuta adevărat zapisul meu la mana dumnealui med. loan Catargiu. precum să s ştie ca iam vand't dumsale o sută şi zâci stân- jâni de moşie pe apa Suşiţii la Stavireşii, cari și mie meau fost de zestre de la socrul mieu Toader 
sin Curâlariul şi miau dal bani gala câle noi zeci
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de bani pe slănjăn și stănjânul de optu palme. şi 

moșie merge din apa Suşiţii pără în apa Alunii 

spre rasărit din guru Pungii în gos şi piste Şuşiţa 

spre apus pără în obărşie văii Chinului. din buza 

unui piscu din gos de pomii Funariului în sus pără 

în matea pârăul Chinului cu vad de moară şi cu 

loc de arat şi cu loc de cosit şi cu pădure și cu 

“tot vinitul. după cum scrie și hotarnica. şi când 

am văndut miam întrebat toţi fraţii şi razeşii şi 

nu sau aflat ca să o cumpere. dar dumnealui meau 

dat plata deplin în mănule meale, după tocmala 

cum scrie mai sus căte noi zeci de bani pe stăn- 

jăn. deci iam vandul dumisale de nime silit nici 

asuprit, ce de a me bună voe dreaptă ocină şi mo- 

şie, ca să slapânească dumnealui cu pace, şi când 

sau făcut acest zapis sau tămplat multi oameni bă- 

trâni şi tineri cari mai gos sau iscalit. și pentru 

credința am iscalil. - 

| Jt 1271 Iulie 31 

Eu 'Pimofti diiacon vânzător şi mamu și iscâlit 

şi eu Apostol.am scris zapisul cu zisa diiaconului 

Acta Olga Catargiu. Surete ms. XXVIII, 9%. 

CXIL. Sumar. 1775 Iulie 16 Iaşi. Gr. Alex. Ghica Vodă dă 

carte la mâna lui Stefan Catargiul ban şi Costin Catargiul ban că 

„perzindu-se scrisorile Catargiești de moșii să-şi ţie moşiile fără scri- 

sori, iar iele de de se vor afia undeva să nu se ţie în samă. 

Cu mila lui Dumnezău Iw Grigorie Alexandru 

Ghica Vvod domn tării Moldaviei. Facem ştire cu 

acest hrisov al domnii mele tuturor celor ce să 

cade şi se cuvine a şti, că după jaloba ce au dat 

domniei mele credincioşi boerii noștri dumnealor 

Costin biv vel ban şi Şlefan biv vel ban Catargieşti 

au arătat cum că strămoșul lor Apostol Catargiul 

dau fo:t postelnic mare cum moşii au avut aice în
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Moldova şi la tara rumaneasca alat de bastină și 
de cumpărătură, căt şi danie de la domni după 
săvârşirea vieții lui toate au ramas la trii ficiori 
ai săi anume llie ce au fost logofat marei Pa- 
traşeo ce au fost pitar are şi Ştefan ce au fost 
clucer mare Catargiești, şi aceşti trei frați cât au 
trăit în viiaţa lor împarţala sle moşii şi de țigani 
între dânşii nau fost. atata uuriai că după moarte 
postelnicului Apostol Catargiu. luate scrisorile mo- 
şiilor şi a ţiganilor uu râmwas li mâna răposatului 
llie Catargiul logofal, fiind fratele cel mai mare. 
care scrisori pentru întămplare vremurilor şi logo- 
fătul Catargiul leau trimes la ţara Ungurească la 
Brașov ca sa să păzusca acolo. apoi după moar- 
tea logofătului Calargiul şi a «clorlalţi fraţi ai lui. 
sculăndusa Maria cluceroae Catargioae muma ban 
Stefan şi cu nepotu ei Tora Catargiu postelnicul, 
fratele banului Costin Catargiul. care prin jaloba 
Cau dat la raposatul domn Cosiandin Voda Mavru- 
cordat la 7256 au cerut ca să aiba impărtală atata 
de moşii cat şi de ţigani cu rapousatul Filip Ca- 
targiul visternic (fiind la aceaşi vreme vel comis) 
şi Filip Catargiul aratând ratia domnie cum că 
scrisorile toate şi de moşii şi de tigani sint la Bra- 
şov trimese de tatasau şi domnie poruuciud vist. 
Filip au adus toate scrisorile, apoi la” anul 7951 
sau facut trei cataslije de to-in. scrisorile şi a ţi- 
gauilor Catargieșii, cate sau aflat dupa ce leau a- 
dus din țara Ungureasca din care -alastij unul au 
râmas la Filip. vist. unul sau dat cluceroaei Mariti 
şi al treile Tomii Catargiul postelnicul, şi la acea 
vreme scrisorile tuturor moșiilor an râmas iarăși 
la măva vist. Filip ca sa cerceleze moşiile fiind şi 
boeriu mare şi mai cu putere, iar scrisorile cele 
de tigani leau luat Toma Cata: giul postelvicul, ca 
să cerceteze țigani și au cercelat diutrânşii şi pe 
câti din țigani au aflat Toma Uatargiul iau dezbă-
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tut și iau luat ducândui la casa sa. Murind Toma 

Catargiu scrisorile liganilor. au rămas toate la 

măna fratesău Costin Catargiul carele la vremea 

inlburarii Tatarilor toate acele scrisori de ţigani ce 

ra de împârtala cât și ulte scrisori ale sale deo- 

săbit şi alte averi ce au mai avul Costin Catar- 

giul leau pus în manăstire Daucul ca să să pa- 

zască şi când toate cum și atunce ce au mai avut 

ban Costin Catargiul toate sau topit în mânăstire 

(care utusta de loţi este știuta că uşa au fost şi 

aşa sau întamplal) ca nn numai ban Costin ău a- 

vut pagube fin pricina arderii focului, și la aceia 

vreme iarăş împaârtala de moşii şi de tigani între 

Catargieşti nu sau făcut, şi „câ ar fi pricinuit vist. 

Filip Catargiul şi ar fi zis cum că întăi trebueşte 

sa cerceteze moşiile şi sa afle aşiydere şi de ligaui 

pe unde sânt ca să sa vada cate moşii va fi de 

frunte şi câte mai proaste să sa ştie şi aşa să să 

“faca împărțala între dauşii şi cu aceaste pricini 

urniod vist. Filip au trecut ani la mijloc căruia 

înlamplăndui şi moarte împârtala iaraşi nu sau fa- 

cut. Dupa moarte visterniului Filip, boeri de mai 

sus arătați, ar fi apucat pe dumneri Catrina Supă- 

neasa ist. Filip ca sa să cerceteze moşiile şi aşa 

“sa sa împartă dandusă lin parte tuturor: Catargi: 

eștilor şi 500 lei. med. loniţa Pilipovskie ca să sa 

cerceteze moşiile Catargieşti. şi să le dezbata şi să 

să înşliinţeze de ce protivă este fieştece moşie ca 

sa sa împartă dupa dreptate şi Pilipovskie nici 

o ceicetare sau lamurire "ru liar fi dat şi ne mai 

puland ca să râmăe neîmpărțiți boerii Calnrgieşti, 

acmu în domnie noastră, ceasta de a doao lu 1775 

cerând dum. Costin ban şi Ştefan ban Catargieşti, 

ca sa sa facă împărtala cu dwneaei visterniceusa Ca- 

targioae şi cu fiul sau lii vei logofat, înainte a 

cinstiti și credincioși boeri domniei mele dmlor 

. Costandin Rusel vel lug. şi Manolachi Bogdan bir
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“vel spatar și dum. Costandin Paladie biv vel pah. 
înainte a cărora au făcut împărtala numai de moşii 
şi de locuri de casa câte să afla în oraşul laşi, iar 
împărtală de țigani nau putut face fiind serisorile 
țiganilor arse, şi nefiind toți ţiganii strânși. Deci 
după împărtala ce sau facut înainte dmlor veliţilor 
boeri de mai sus arâlaţi dimlor boerii Catargiești 
au cerut de la dumneaei visterniceasa ca să le de 
şi toale scrisorile pre lieştecarele maşie ce li sau 
venii la împărtala şi dumneaei visterniceasa pici a 
zece parte de scrisori pe moşiile ce li sau venit uu 
liau dat aratândule cum că scrisorile din lada ce 
au fost sau prăpadit ca dupa izvoadele ce sau facut 
de scrisori la 7257 Mart 2 în vreme când trăia 
vist. Filip dintro 162 ispisoace domneşti ce sau a- 
flat atunce dupa cum sant arătate la izvoade acmu 
se găsesc nutmnai 19 la dumneaei visterniceasa, iar 
143 sint lipsite luate, cum şi din 321 zapise. cărți 
domneşti. marturii şi izvoade sau gasit numai 14, 
iar 307 lipsescu, însa dintracele zapise, cărți don 
neşti, marturii şi izvoade ar fi aratat visterniceasa 
cum câ zapisele pe nişte moşii Potlogeni i pe Briţ- 
cani i Hlapeşti, şi pe Maslăcani ce sint la tinutul 
Neamţului sau luat de răpusat Vasile Rusel hat: 
man liind ginere log. llie Catargiul şi fiind dale 
zestre ca sa sa rante. moşiile, care zapise au rămas 
la hatman. şi au mai aratat cum ca şi Toma Ca- 
targiul post. varul boeriului sau atunce când sau 
facul izvoadele iuca au luat 146 de zapise şi câleva 
ISpişoare, care singur Toma Catargiul mărturiseşte 
prid izvodul său ce sau aratat de dmueei vislerui- 
ceasa inainte dmlor veliţilor boeri, cum ca au luat! 
acele zapise ŞI ispisoace, dar ispisoacele leau dul 
inapoi vis. Filip, iara zapisele au ramas la dansul 
ŞI au arsu şi acele în mânăstire Dancul dmpreuvă 
cu scrisorile tiganilor dupa cum sau aratat mai sus. 
ar celelaute câte au mai rămas din soma arătată
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anai sus, de nu să afla. dmneei visterniceasa ar fi 

arătat înainte amlor veliţilor boeri că nu ştie ce 

sau făcut, şi cu ce chip sau prăpădit, arătând că 

şi carte de blastăm va primi asupra sufletului său. 

ca nimica nu ştie de peire acelor scrisori ce lipsăsc. 

Boerii Catargieşti incă ar fi zis cum că acele scri- 

sori focul nu lea ars nici do niscareva întâmplări 

nu sau prăpaăâit, şi că dmlor dau credinţă că vis- 

terniceasa na fi ştiind nemică de peire acelor seri- 

sori, dar au prepus că poate acele serisori ce siat 

perite sa să fie luat de oamenii dmsale, cari vor 

fi îmblat în scrisori. care aceia după ce vor trece 

ani şi vreme la mijloc să vor ridica cu acele scri- 

sori și vor zice cum că sint moşiile a lor şi vor 

naşte mari pricini şi giudecaţi. Pentru care scrisori 

ce au răwas prăpădite de la visterniceasa Catargi" 

oae dum. ban Ştefan Catargiul au cerul de la dom- 

nie me acest hrisov de maărlurie că după vreme 

şi dupa trecere anilor, ori unde şi ori la ce obraz 

sa vor afla ispisoace domneşti, zapisă, | mărturii, 

cărti domneşti, şi alte scrisori Catargieşii să nu să 

ţie îm sama. Deci domnie me dupa jaloba ban 

Stefan Catargiul adeverindune şi încredintăndune şi 

de la cinstiţi şi credincioşi veliți boeri divanului 

dmlor Costandin Ruset vel logofat şi Manolachi 

Bogdan vel spatar cun că 0 samă de ispisoace, 

zapise, carți domneşti, marturii şi izvoade, ce sau 

venii la împartala ciau facut Catargieşiii ca au 

lipsit din lada Cau fost la visterniceasa Catrina Ca- 

targioae, şi ca dmueei au zis că 0 primi şi carte 

de blastam asupra sufletului sau câ nici ispisoace 

nici zapise, nici alte scrisori Catargieşti nau lăinuit 

nici au ascuns nici ştie nimic de perire acelor seri- 

sori. Domuie me pentru hrisov acest de marturii 

adeverim şi întărim că ori în vreme domnii noas- 

tre, sau ori la ce vreme sar ivi la cinevaş ori la 

cine şi ar eşi scrisori de care sau aratat mai sus
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pe moşiile ce sau vinit în parte ban Stefan Catar- 
giul şi a celorlauți boeri Catargieşti, să nu sa ție 
în sama nici, sa să crează nefiind acelora şi fiind 
furate, care sa sa ia de la mapa acelora şi să să 
de lu mana ban Stefan Catargiul şi la ceilanţi Ca. 
targicşi pănă vor fi în viată, iar după săvârşire 
vieţii lor, să să d» la ficiorii lor ori la nepoți lor 
Sau la all neam a Catargieştilor, care vor rămane 
după dânşii. Şi spre aceusla este credința a însuşi 
domniei mele şi a pre iubiţilor fiilor domniei mele, 
cum şi credința a dmilorsale boerilor divanului dom- 
niei mele, a mari și a mici. Scrisusau hrisovul a- 
cesta în anul dintâi al domoiei - noastre tea dea 
doa de credinrios boeriul nostru lordachi vel clucer 
la anii 1775 lulie 16. | 

„Sau Scos asemenea copie dupa hrisov răpo- 
satului întru pomemre Gligore A'exandru Ghica 
Voda. 

St. C. ban, Neculcea pah. 
„Acta Olga Catargiu. Surete ms. XXV11,467. Dio cu- prinsul arestu' act cetim şi mersul proprieteții :n Cobăle N jumătatea intaia a s+cl. XVIII-a. i 

CXIII. 17€5 Oct. 13 (Iași), Grigore Alex. Ghica Vodă întă- reşte lui Sandul Panaite sulger dreptul de a cumpăra pe an, între Si. Gheorghe şi 30 Iunie 50000 oi ca să le dacă la Țarigrad, pentru hrana impărăţiei, după ce a izhutit să oprească a nu mai: veni : casapbaşă împărătese cu bostangii şi beiliceii să ia din ţară cacabaşlâcul pentru mumbaeaoa împărătească, 
” 

| Cu: miln lui Dumbezau lou Grigore Ale xandru Ghica Voevod domn țării Moldaviei. Facem ştire cu aceslu hiisov a domnii „Ineli. tuturora cui să cade a Şi. pentru casabașlacul ce mai înaintea pe tot auul să trimetea de la poartă casabaşa turcu cu bostangii şi cu mulţi beilecii de cumpâra oi pentru mumbaeoca impăratiasca. Şi aceiia viind aice nu pulină răsipa şi calcare facea lacuitorilor intrand în turmile lor şi alegea cele mai bune oi şi le lua
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în siia platind cu prețul ce vrea. Osabit de catea 

altea groazi ce tragea lacuitorii şi morti ce să fa- 

cea de câtra danşii şi paguba ce facea goştinii, şi 

puvea oile în silă pe a cui moşie vrea şi câlca, şi: 

siraca fanatile și tarinile pe unde trecea, şi ținea 

și odai în sila pe moșii neplatind nemica stăpâni- 

lor moşii. aducând multă păgubire şi zulum cu fe- 

luri de chipuri. atăt lazuitorilor cât şi visterii. care 

aceste raotați a casabaşii fiind înşliințaie la prea 

înalia poartă, pentru supărare şi greutate ce tră- 

gea ticăloasa ţară, au facut mila prin inalţatul ha- 

tişerif şi au rădicat din țară casabaşlăcul ca să nu: 

mai viie de la Tarigrad turcu casabaşe. Şi măcar 

ca pre pulernica împărăție au facut mila şi au ră- 

dicat casabașlacul dar soma oilor, ce să strângea - 

de casabaşa să ceri de la preainalta poartă ca să: 

marga din Moldova fiind pentru hrana şi indestu- 

lavea Ţnrigradului. şi ca să să arâle şi ţara cu 

oareş care slujba câtră prea iualta - poartă. socoti- 

tam domniia mea şi-cu tot sfalul dumiloi sale bo- 

enilor celor mari. şi sau gasit. cu cale de să va 

gasi civeva să ia asupra lui aasta triabă sa cum- 

pere pe tot ănul-oi. şi sa le dură la Țarigrad pen-- 

tru mumbaeoa împăratezscă, şi sau gasit dumnelui 

sulger Sandul Pavaite şi cu tovarâşii dumisale oa- 

meni de credința şi de cinste, şi sau apucat îna- 

'intea domiii meli cu zapis, cum că ei vor savarşi 

atastă trebuinţa pre deplin fară de nici o smin- 

tială. şi vor cumpăra pe tot auul câle cincizâci mit 

oi şi mai bine şi le vor duce depliu la Țarigrad, 

“si de acolo vor aduce sânet. Deci după zapisul şi 

încredințarea ce niau dat, iata ca li sau dat şi de 

calra domnia mea. acest hrisov la mâna lor priv 

care îi randuim domuia mea. ca să fie voluici a 

cumpăra pe tot anul câte 50000 oi şi mai binea 

şi sa le ducă la Țarigrad” şi fiind ca atasta iaste 

“slujba țarii şi a devletului să nu poata alții intra
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“nici odata la atastă negutitoriea nici săi scoată pe 
“dânșii, ce numai aceştiia să aibă a face ucasta na- 
“guțitorie totdeauna şi să nu să ia de la mâna lor 
-nici odală. şi la vremea primăverei sa li sa dea ŞI 
“cărțile domnii mele, deschise la măna lor ca pre 
cei ce vor triimitea pentru cumpăratul oilor sa fie 

“volnici cu cărţile domnii meli. să „margă pe la 
toate ţinuturile şi ori undea vor găsi oi să le cum- 
perea. Şi oile ţureance sa aibă a le plati după pre- 

“tul şi. fiialul ce sa va răndui atunce de cătra dom- 
-niia mea. însă să ia oile tunsă, iar nu cu lană. și 
oile cu mei să nu le poală lua cu fiiat, ce cine 

"Va Vrea să vănză cu voia cu locmala ce să vor 
putea tocmi cu stăpăniii oilor să le ia. Cum și 
-de la boeri vor lua cu prețul ce să vor putea 
“ocmi cu dumnealor. Ţapi de carmă să nu poată 
lua cu fiiat oilor, ce după cum să vor putea toemi 
cu stăpânii. Dulăi să nu ia mai mult de cât câle 
"un dulău de turmă pe cari îl vor da tobanii oilor, 
dar nu cari or vrea ei. lar oile părnăi și mistru- 
-gance şi altu fel să le platiască după cum să vor putea învoi cu vânzătorii. undeor vrea sâş ție oile să nu le ţiie în sila pe moșiia nimăruia ce în toc- mală şi cu invoiala cu stapănul moşii sa pui oile. iar pe unde or trece în trecătoarea ferind tarinile de lvc slobod să nu fie opriți iar facâud stricăciu- nea să platiască, şi sa sa şi pedepsasca.  Adasta Sumă cincizăci mii oi să aibă a le strânge cu so- roc incepând de la sfeti Gheorghi şi păr la sfarșitul lui lanie. în cari vreme sa nu fie volnic alt negu- ttor pămintean sa cumpere nici un fel de oi de Beguliloriia. afară de dumnealui sulgeriu Sandul Panaite şi. cu tovarășii dumisale ce sau randuit de cătră domniia mea. Cum şi neguţitorii streini răn- -giperi de Țarigrad iarâş să aibă voia ori cănd vor Vrea să cumperi oi pentru mumbaeoa împaărătiască “cu pretul ce să vor putea tocmi cu vânzătorii. A-
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şijdive şi cei ce vor cumpara ci de tamazlăe şi că-- 

sapii pentru tăiat la targuri. iurâşi să aiba voe a. 

cumpăra. iară numai cât le vor fi de trebuinta lor, 

iar a cumpăra Oi pentru neguţiturie cu chip de ta-- 

mazlâc să vu îndrâzneaseă, că apoi nu numai câ. 

li să vor lua oile, ce încă să vor şi pedepsi de- 

catra dowmniia mea. lar dupa ce va trece vadeaoa.: 

de mai =us arâtala. sa fie volnici fiiştecarile oricine - 

va vrea sa cumpere o0!. pentru neguțitoriia lor, du: - 

pa cum să vor pulea tocmi cu vâuzăturii. Şi la lre- - 

cirea în gus aceştii arăâtatea sumea a mumbaelii ce - 

sa taci pentru Țarigrad, sa nu fiie suparat nici cu - 

vama, nici cu altea cheltueli. cum şi pe unde vor - 

treci ferind țarinile şi fapațale de loc -slobod. să: 

nu lie opriţi şi suparati. de catră stapânii moşiilor 

și la trecatoare peste Dunărea, cum şi în ţara tur-— 

casca să avem domniia mea a le da mavă de a- 

gutor. lar pe oile ce le vor avea pentru taiazlâc : 

sa plateas-a fara nici o pricină goştivă și altea o--. 

biuuitea dari ale pamâulului. şi Gobanii dupa obi- 

ceiu săj plaliasca birul lur ne-erând pronomii şi: 

sculeala. cum şi purtătorii de grije a oilor ce să 

numese kihaeli şi ceialalți Gobani să nu aibă si- - 

meţiia şi fumuri, şi să se socolească că sint ca un. 

chip de beilrecii, ce să fie supuşi la ispravnici şi . 

la poroncile domneşti. Şi poftim domniia mea şi : 

pre alți luminaţi domini. carii diu proniia lui Dum- 

nezaău vor fi rănduiţi în urma noastră cu domniia + 

aceșlii ţări au din fii şi uiamul nostru, sau dintro » 

altu niam să nu strice acest hrisov ce mai vărtos 

sal întariască pentru a dumilorsale vetnică pome- - 

nire. vlet 1775 Octombre 13. 

Grigore Ghica Voda 
| procit vel vist... 

„sau scris și sau trecut la condica visteriei de : 

Costandin P. ot visterie 

Acta Olga Catargiu. Surete ms. XXVIII,: 576... Coală «
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mare iurcească. Pecelea mare în tus roş. cu inilial:le |. 
:P. | A. LT. E. a. 8. 1774, cap de bou, coronă, bizdugan 

şi sabie. | : 

Importanţa acestui hrisov reiese de la sine în ceia 
ce privrste raporturi: Moldovei cu Poarta. Ţările române. 
fiind însărcinate a procura Ţarigradului şi înaltului devleț 
obiecte de hrană, v'lor. intrau în foarte mare număr. 
3000 de oi ș:e an se cereau nun,ai din Moldova. Sistemul 
vechiu de străns oile era dăunător economiei ţârii. şi 
domnii după vremuri au izbu'il să intrineze lăcomia laji- 
lor, cum şi aici se arală ca va oprit casabaşlâcul cu bos- 

„dangii şi beileccii turci. | 

— Acest Sandu Pan ite.- fost proprietarul Bălţilor 
si a zidit biserica cu hramul Sf. Nicolae din Bălţi. Pe 
piatra sa monument»lă relim această inscripţie: anur |w- 

- AHXHewpH pwB8 aSu | ASmnesaS MarăanApS | Iananru Kwmnez | 
=KTHTwWp acteTSu cazu | Ta. aABkaul. MSTaHASez | AH Rita . 

AtâcTa | aa Bkunnunat Axkaul | Spui, 1819 degpta | pin î. wpau 
= BaAuna€. 

CXIV. Sumar. /777 Awg. 6 fără loc. Diata Mariri, sotia lui 
” Pascal biv vel med. prin care dispune de averile sale cum să se des 

la ficiorii ei, Gheorghe Pascai şi Neculai Pascal, după ce şi-a înzes-- 
»trat şi fiica sa Catrina cu Ion Catargiul vel stolnic. 

„__Eu Marie a răpoosatului Pascal biv vel med. 
“fiind ca din mila lui Dumoezau agiungand la vărsta 
„de batrăneta şi după datorie şi dragoste ceia ce: 
„are părintele asupra fiilor săi i iubind de apurure 
- întemiere lor, aşa dar şi eu socotitam pentru fii 
„mei ale face parte fieştecarui din moşii, tigani, din 
“vii, dughene şi altele atât din cele ce miau ramas 
- de pe soțul mieu, cum şi din cele ce am avut eu 
--de la părinţii mei, după cum am socotit în frica lui Dumnezau a nu le face strambâtate a da lao 
„parte mai mult de cât la alta cum mai vârtos că 
- din mare mila lui Dumnezău învrednicindumaă de 
“mam bucurat şi cu casatorie a tuturor fiilor mei 

„ŞI fiind cu casale lor deosabiţi şi ea de astăzi îna- 
„inte ca să știe fieşte care din fii mei ce area stă:
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pâui, pentru ca să aibă şi oarece un agiutor la 

casale lor din cele părinţeşti, la care pottescu şi pe 

fii mei dupa aceasta impârțală sa să mulţâmească 

fiindu că din căt miau dat -unoștinaţe şi după cum 

mai sus am arătat strambâtate nam făcut nici unul. 
1117 Avg. 6 

Cele ce am socotit de am dat parte fiului 

mieu Gheorghie după cum să arată mai $os anume: 
O pivnita în targu Eşii. 
Una pol dughiană în tărg de os. 
Un loc de dughiană ce să ia bezman ij în 

targ de os. 
Ua loc de casă ce este în dosu dughenilor sau 

dat pentru ca este loc mai mult la casale ce leau 

luat Neculai. | | 

Cinci pogoane de vii la Gaârle bez locu starp 

cat este sa fie în gumaătale osabit de trii pogoane 

ce sânt a mănăstirii Putnii. 
Doi pământuri şi un răzor în gărla din sus 

care pământuri îmi sânt și mie date danie de la 

mătușeme Safta Toderestasa. | 

Un vad de moară în gărla de os cu doi 

roate din sus de moara vărului Costandin. 

O giumatate de moşie la ţinul Eşii Cocorenii 

la ocolul urii. 
Ţigani ce vor fi faţa şi care sănt fugiți să să 

împarţa la amăndoi în doi frățeşti. 

Cele ce am socotit de am dat parte fiiului meu 

Neculai dupa cum să arată mai gos anume. 

O casa din Eşi cu locu di pe ulița ce merge 

la sfeti Spiridon. Ie | 

O moşie la Padureni parte Anitei fata lui Dă- 

nălachi i sau dat pentru cheltuiala nunţii sale cu 

care au cheltuit de la sine nedăndui eu căt de pu- 

ţin ajutor. a 

Un vad de moară în gărla de &oscu trei roate
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sa se facă cu cheltuiala lui Neculai şi doâ roate 

sa fie a lui Neculai şi una a mea pân la săvarşe- 

nia -mea. 
O giumaătate de moşie la tinut Eşii Cucorânii 

la ocolu Turia. 
C_uci pogoane de vie la Gârle bez iar uceste 

starp “a fie în giumatale osabit de trei pogoane 

vie ce sânt a mânăstirii Putnii. 

O dughiana şi giumatate la Eşi în targ de &os- 

O dugheuna cu bezmaân lij în targ de gos. 

Țigaui rât or fi fata să să împartă în doi 

atat cei ce or fi față cum şi cei ce or fi fugiţi ia- 
râşi sa să împartă amândoi şi în doi (răteşte. 

Cele ce am socotit de um opril parte mepen- 
tru ckivernisala vieţii mele am, cum şi după Să- 
vărşirea viciii mele sa ramăe pentru grijile mele. 

10 pogoane vii de la Odobeşti. 
O bolta de la Focşani. 
"Doi. Cugheni ce să ia bezman tij la Focşani. 

„O moșie în Focşani ce esle gumătate a me și 
Suwmaătate dată de moșul meu Toma mânăstirii Miera. 

O roată de moară în gala de g&os ce este în 
vadu ce am dat lui Neculai. 

O moară cu o roată în gaârla de sus ce este 
pe moşie fiicăme Catrinei ce sau dat de zestre. 

O moşie anume Tabiceștii ce este în ținutul 
Putnii cat să va alege să fie data fiilor mei Ghe- 
orghe şi Neculai a o dezbate. 

Cinci pogoane de vii întro ograda bez care 
am dato fiicame Catrinei de zestre tot la Garle. 

Doi salase de iigani anume Mane şi Eni iam 
poprit pentru slujba me.. - 

Care şi aceste părti după săvărşirea vieţii mele 
sa aiba a mă griji dimpreună fii mei Gheorghe, 
Neculai, Catrina dand toate aceste ce sau arătat 
mai sus,
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Şi. toate aceste ce sau aratat mai sus care 
sau oprit pentru chivernisala vieţii mele, după să- 
vărşirea mea grijindumi ficiorii msi dupa diiala ce 
oi lăsa, să aiba a le îniparţi fraţeşte şi am 
iscalit. 

Maria med. lui Pascal, Neculai Bacal, Nestor 
teslar. 

Inainte me sau făcut atasta impartală fiind şi 
cu primire dmsale med. şi a fiilor dmsale mam iscalit 
ȘI eu fiind faţă martur. 

| Costin ban 

Acad. Olga Catargir. Surrte ms. XXVIII, 109. 

CAV. Sumar. Fără veleat, lună și zi (cătră 1180). Scrisoare 
de aşezare ce ficiorii lui Patrașco Catargiul biv vel pitar dau la 
măna cumnatei lor Nastasiica soţiia lui Toma Catargiul pentru bunu- 
rile rămase de la soţul ei Toma postelnicul. . 

Adica noi fiii dmsale răpoosatului Pairaşco Ca- 
largiu biv vel pitar datam acest adevărat zapis al 
nostru la mâna dmsale cumnatei noastre Nastasiiu 
ce au tinuto mai mare fratele nostru Toma post. 
Şi tămplăndusă moarte frafelui nostru şi nerăma- 
Dâodule coconi, au fost rănduit fratele nostru cu 
diiata dmsale la moarte dentra dmsale ceau rămas 
ioală să fie a soțului dmsale Nastasâii însă să fie 
dator soţul dmsale Nastasăia a face o mănăstire de 
piatră în tărgu laşi. ca să fie pentru pomenirea a 
tot.niamul dmsale celor mai dinainte duşi din lume 
și la acea pomană ce sar face au rănduit în diiată 
clironom pe svintiia sa părintele mitropolitul ţării 
Iacov, şi pe dmlui vornie Vasti)le Ruset și pe Filip 
Catarpiul spatar, ca să fii purtător de grije şi vi- 
chil asupra acestii pomeni să să facă, dar tămplăn- 
dusă de sau robit țara de Tatari și luându Tatarii 
dentracele bucate şi arzănd şi casăle fratelui nos- 

Surete şi Izvoade IX (Acta Catargiu) 13
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tru, nau rămas putinta cu ce.să facă acele. rându- 
ite pe diiata fratelui nostru. şi iam așezat noi 
fraţii cu dmnaei cumnata noastră, alta nemica să 
nu faca fără numai o moşie Cucorenii şi alta mo- 
şie lonăşaăştii, unde au fost casa dmsale, şi cinci 
pogoane de vie la Odobeşti și şasa pogoane de vie. 
la Mal, însă cheltuiala de ustvar(a) 25 lei de pe viile 
de la Odobeşti sa avem a întoarce aceşti bani 
dmsale cumnata noastra şi tiganii părinţeşti să nii 
luam numai doau suflete de ţigaui anume loaua și 
Măriuţa fata Neculii să fie roaba a cumnatei noas- 
tra, şi de ar eşi rale acestea sa fim datori a da 
dmsale alte douu ţigance bune fiind gâltava şi o 
moşie Carpănul de la ţinutul Putnei ce au cumpă- 
ratu fratele nostru de la Sămion sa fie a dmsale 
cumnatei, iăr de var eşi moşia atasta la vro pri- 
cină sa ias din măna dmsale cu aceşti bani să 
aibă dmneei aş cumpăra altă moşie necum că moşiia 
era cumparata -de fratele nostru, mai înaiute păr a no lua pe dmneei iar pentru o curnpărătură ce au 
cumparat fratele nostru, de la lon ficorul Popei care iaste alature cu lonăşăvi să fie a noastra să avem a întoarce dmnaei trii zaci lei ce au dat fra- tele nostru pe dănsa, și pentru cărţile şi veşmiu- tele de biserica, ce sănt la cumnata noastră să aibă dmnaei a ni le da. ca sa le dam şi noi iarăși la sfânta rugă, şi o sabie a fratelui nostru, (lri)i pis: | toale sa ni le de cumnata şi aşa niam aşăzat şi biam învoit cu dmnaei însa şi dmoaii sa naiba a Di cere din zestrele dmsale sau altceva peste atasta tocmal. nici dmnaei la noi nici noi la dmnaei, și za- pisăle pe aceste moşii să ni le de dmeei; cumnata la mănule noaslre și pe învoiala ce niam învoit intre noi niam iscalit, 

dcta Olga Catargiu. Surete ms. XXVIII, 113. crisoarea nu e nici datată, nici isoălită de nimene
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din fraţi de şi Patraş-o Catargiul pitar a avut nu mai pu- 
qin de 10 copii: Dinul: visternicul, Jon stolnicul, Toma 
postelnitul, Neculai j taicerul, Smaranda, Elizabeta, Aniţa, 
Hrisoverghi, Maria £iustach', Ancuţa Aslan şi Costin Ca- 
targiul. De sigur că actul ma avut urmare, întru râl uu 
s'a iscălit de viinene. 

CXVL. Sumar. 7780 Aug. 19 (lași). Jaloba Catrivei soţia ră- 
„posatului Ion Cutargiul stolnic prin eure cere părţile sale din averi, - 
“moşii, ţigani şi altele, de la cumnatul său Costin Caţargiul spatar. 

Pre Inălțate Doamue 
Jaluesc mării tale pentru mare strămbatate 

ce lrag de calra cumnatul imieu, dum. spatar 
“Coslin Catargiul, că în vrem» cât au lrâit râpoo- 
sal. soțul mieu, câle moşii pârințeşti avea ramase, 
ştiu ca le slăpane lraţește amândoi dinpreună cu 
Amlui spalar Coslin, cum şi vii usâmiue, iar țiganii 
îi ave fi-șlecare deosâbili la stapânire sa. şi pen- 
tru pâcalile mele, întamplandusă de sau savarşit | 
-sotul mieu stoluicul lon Calargiu măcar câ ani ra- 
mas cu doi copii faculi împreună cu râpousatui 
soțul mieu, dmlui spatar Catargiu, nu sau uitat 
la aceia, ci din ceasul acela, au pus mâna pe toate 

şi eu am rămas ca o streină cu copii, pentru care 

depărtare ce miau facut, în câteva răuduri am 

umărsu la dmlui de mam rugat cu multă vârsare 

de lacrâwmi, şi de la o vreme au despărtit Qian vii 

pe giumatale, şi miau dat la slăpănire me, însă 

casa şi crama ce era părinţasca în vie şi cu toate 

cele trebuintoase ale viei liau tras în parle dumi-. 

sale, cum şi din moşii numai una stapăuesc, iar la 

altă moşie ce sar veni în parle me precum Sla- 

-pâne soțul mieu, nu mă priimeşte să stapanescu, 

mici ţiganii nu iii da, şi de cate ori merguu dei 

plăngu şi ma rogi sămi de, acele ce le stapâne 

rapousalul fratele dmsale, ca să le stapânesc şi eu 

să pot a chivernisi copii cât voiu trăi, şi ln urma
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me să rămăe ale copiilor, dumnalui tot ma urneşte: că a pune la cale şi mia da, precum şi în' anut trecut fiind dunmelui staroste la Putna miau zis să trimet şi eu un om la strănsul dijmei di pi moşie şi sami eu parte. și după îndemnul dumsale, lri- miţind eu omul micu la moșie, nu numai ca nu lau priimil oamenii dumisale sa se mestere lu ceva. ce încă lau şi balut. Doamne eu siut temee săracă şi cu case grea, copii mi sa radica mari, le tre. bue chivernisală pentru învăţătură, hrana şi îmb:a- căminte, dacă noi lua vinit, cât de pulin, din cele: ce au rămas de la tatal lor, de unde pot ca săi chivernisăsc spre hrana şi creştere lor. şi fiind că dmlu: spat. Catargiu sint peste 10 ani de când am rămas saracă de barbat şi tot cu .de a- ceste mă urneşte de am întrat şi la datorii, mam deznădajduit ca din buna voie dumisale nemica nu mia mai da la stapanire, acum sânt doa luni de zile, şi cand miam lasat casa pustie și şad aice Ja Iaşi, de ma îndatorese şi cheltuesc, așşteptăud ca să vii dmlui spat Catargiul de la tara, avand. in Scoposul mieu ca de mia da cele dupa dreptate la stpanire me să ma mulțamese, iar de nu sami cer dreptate, înainte luminat divanului mării tale, și cu mare nevoe au venii in ceia saptamâna de: când în toate zilele, imi zice că mia da de moi mulțămi, iar alaltaeri Stăud la vorba de învoială cu dmlui, iaraşi nu priimeşte sami dea după cerere 9, precum stâpane râpăusatul fratale dmisale, nu: cer mai. mult, din ţigani ce era la casa me, po- preşii zicand ca mia da alții, din moşii iaraşi mi arată o moşie pierdută, nestapanită de Catargieşii, precum nici scrisori numi arata ca Siut, şi eu nu pot a priimi o strâmbătate, ca atastu de catră dumnelui, ca să mă încareu cu blastăm de catră COPI miei, | 
Miloslive Loamne, toata boerime ştie ca la



— 293 — 

mimica dintraceste ce mă jăluese Mării tale nul na- 
pastuesc şi de am dreptate sa stăpâneasc cele ce 
au rămas, ale copiilor, pentru numele iui Dumne- 
“zeu şi pentru întreaga sănătate şi fericita stare a 
luminat scaunul marii tale și a mării sale Doamnei 
și a Mariilor sale beizadelelor, domniţele prea iubiţi 
fii mării tale, cu multe fiierbinţi lacrămi mă rog 
înalțimei tale, nu te îndura de sărăcia mea, a unii 
licăloase ca şi zestrea meu am prăpădito toată cu 
hrana şi cu creşterea copiilor, ce să fie mila şi 
porunca mării tale ca să sa de toate lucrurile mo- 
şii şi țigani la stăpânire me, acele şi carele au stă- 
pânit răpousatul soţul mieu în vreme cât au trait 
-cu mine, sau de i să pare câ i sa face strâmba- 
tate la ceva, sa arăle ca să sa hotărască pricina 
înainte luminat divanului mării tale, sau precum va 
lumina wmilostivul Dumnezeu pe Maria ta, ma rog 
Inalțimei tale sa fiu pusă la o cal», cu milostivire 
“dupa drepiate, ca să nu mă mai urniasecă dmnelui 
Spat. Catargiul şi nesăvârşita pomenire va avea 
„nărie ta. 

a Inalţimei tale 
pre plecată 

Catrina stolniceasă a răpousatului 
Ion Catargiul 

In dos: să se facă tidulă la preosfinția sa păriu- 
tele Mitropolit şi la dmelor veliţii boeri. 

vel clucer Avg. 19 (1780) 

Acta Olga Catragi. Surele ms. XXVIII, 116. | 
lo jaloba sa Catrina stolniceasa arată că are „2 fii, 

“fără să le spună numele ; aceşti doi fii erau Neculai Ca- 
targiul şi Petru Catargiul. Bărbatul ei Ioan Catargiul stol- 
nic murise cu 10 ani înainte, deci cătră 1770, neavând 
parte a trăi cu soţia sa Catrina, fata lui Pascal medelni- 
cerul, de rât 7—8 ani. lasurătoarea lui lon Catargiul cu 
“Catrina Pascal s'a facut în 1761 în câşlegile de iurnă, căci 
foaea lor de zestre poartă data de 7269 Dec. 7 (1760). Cum
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în post nu se putea face nunta, sau aşczal 7estrele și 
după _raciun s'a fost făcut nunta. S: vede ca moartea 
i-a fost năprasnică „şi pentru pacatele mele în tămplânduse 
de s'au săvărşit“ şi a fnst ingropat la manastirea Neamtului. 

CĂVII. Sumar. 7780 August 72 (Iasi). 'Pidula li C. D. Mo- ruz Vodă dată la boerii de divan să judece pricina dintre Catrina Ion Catargiul stolniceasa cu cumnatul să Costin Catargiul spatar pen- tra moșii, țigani şi alte clironomii. N 

Iw Costandin Dimilrie Mu'uz Vvodi biiu mi- 
lostiiv gospodar zemli Moldavse oi. | ___ Preosfinţiia ta parinte Mitropolite, i dmta Vasile 
Razule vel logofat, i dmta Stefâniţa Sturza vel vor: 
uic, i dmta Lupule Costachi vel vornic, i dmta Necu: 
lae Roset vel vo:nic, i dmta Ghearghe Sturzu vel 
vornic, i dmta Scarlata-hi Slurzo hat. i dmta Matei 
Canta ve] spatar, i dmta Neculae Balș vel ban, adu- 
Dânduvă la sfânta Mitropolie sa luaţ sama și să cercetaţi pricina de Sudecata ce cere stoliăasa Ca- 
trina Catargioae, cu cumnalul dmsale cu dmelui spat. 
“Costin Catargiul, pentru moşii, țigani şi alle eliro- 
nomii părinţeşti a Catargieştilor, care dupa moarlea boerului său lear fi tras în s:ăpănise pe toate dmlui 
spat. Costin și nu vra sa ile de, nici la dreptate 
Şi împârţală frățasca nu sta, peniru aceia cu frica lui Dumnezeu, Și dupa :hotarărea sfintei pravile săi 
giudecaţi și după cum a fi cu cale şi cu dreptate să hotarâţi şi sa înştiințați pe domnie me prin a- 
valora, şi poroncim valaji de aprozi sa stei sa ia pricina stărşit. 1780 Avg. 19 

procit vel logofat 
sau trecut la condică 

| Acta Olga Catargiu. Surete ms. XĂVIII, 115. Hărlie filă. Pecete domnească . în tuş roş cu imţialele Iw | ker | MZ | a | 1777 cap de bon. Ă
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CXVIII. Sumar. Fără zeleat (cătră 1180) Sepi. 12 (Iaşi). Ja- 
loba din nou a Catrinei Catargioae stolniceasa, contra cumnatului său 
Costin Catargiul spatar, că cu toată judecata avută a fost nedreptă- 
țită cu moşii, averi şi ţigani. . 

Prea înălțate Doamne. 

Peulru pricina de giudecată ce am cu cumna- 
tul mieu spatar Costin Catargiu, din luminata po- 
ronca lnâltimei tale, fiind rânduiti cu ţidulă gos- 
pod. am stătut cu dumnelui la giudecată înainte 
preosfinţii sale parintelui Mitropolitului şi a dumi- 
lor sale veliţilor boeri, şi la cererile mele cari le 
am sau cunoscut de cătră giudecălori că eu am 
dreptale, numai pentru că dinlui spatar este om 

„tare de giudecala şi supărândumisă mie cu şădere 
la laşi de atâta vreme care acmu şi de cheltuială 
am sfarşit cu o gloata de copii mici şi casa miau 
rămas pustie la vreme acasta am priimit-ea giu- 
decata noastră să e un sfărșit, şi cu ovare şi care 

iuvoială, adică să mai las şi eu dintru ale mele 
ceriri, şi să lese şi dumuialui spatar din câte opreşte, 

şi nici aşa dumlui la lacrămile mele nu să uimnileşte, 
nici de copii mei, uepoţii dumisale de frate vimică 
mila nu iaste, fară numai aşa vroeşti săi de pe 
copii straivălaţii și săraciii. Doamne cererea wiea 
adusla au fost întai să slapânesc eu moşii, vii, și 

tigani pe cari linw stăpânit sotul mien, fratele du- 

misale spatarului. Dumlui spatar acele dau stăpânit 

sotul uneu liau făt zapt șimi da mie lucruri ce 

nam stapânit, îmi arata izvod de maşii pustii ne- 

Jăcuite de oameni şi făra serisori, şi stăpânite de 

alții, țiganii «ce iam -avut crescuţi de mine în casa 

mea cari îmi era slujba şi odihna -casii mi s'au 

luat şi zice sămi ue pe alți țigani salbateci şi ne- 

statornic şi cari se află supt stăpânire allora, şi 

eu lucruri ce nam stapănit și cari nu mii cu pu- 

tința sa stapânesc cap de fimei fiind şi copii mici 

neavând vărsta nuwi iaste cu putintă a priimi pen-



— 296 — 

tru că nici ştiu cemi dă nici sânt harnică să umblu prin tară și cu anii să le cautu. iar după cea să va rădica copii miei la varstă şi vor cunoaște bi- nele şi răul atunci pot ei să sa împartă cu copii dumsale spat cum lia hi voe. cu toate aceste doamne pentru ca sa scap din supărare dmsale spă- tarului, fiind că mam săracif cu cheltuiala, și casa mi sau pustiit, la toate altele am lăsat sa fi pe voe dumsale spatar, ca întaiu pentru o moşie Cu- corănii cari sau găsit cu cale de la giudecata să mi-o de giumătate la stâpănirea mea fiind ca dmlui spatar arata pricini că unu sânt scrisorile aicea, şi mai ales find ca au dato dmlui zestre; ştiu ca pe urmă mult voiu să mă Supăr pără o voiu vedeau la mână ; Al doilea pentru moşie Zu- gastri, cari au slapânito soțul meu păuaă la moarte impreună cu dmlui spatar fiind numai pentru fanaţ, acmu de acole mă lipseşte ; al treile ca pentru un loc de casa din Eş, care lam ştiut drept a sotului mieu şi dmlui spatar aemu zice ca iaste a dmsale, şi ma răudueşte sami caut ali loe aice în laşi, nam nădejde ca loi mai găsi sau sal pot lua fiind supt stăpânire altora. Al patrule pentru vie cari soțul micu au stapânito impreună cu dmlui spatar în doa fraţaşte fara gardu prin mijloc, şi acmu mă face dinlui spatar sa puiu gard, a&asta înca îmi este o sala şi o mare cheltuiala fimei săracă fiind. AI cincilea peulru 360 lei €au dat soțul mieu bani gata în măvule dmsule spatar înainte morţii ca să fie pentru chivirnisala copiilor și alţi 350 lei cau vândul nişte vin al soţului dupa moarte şi iau luat dumelui spatar cari eră lăsaţi de soțul mieu să să cumpere o vie sa se dea la mănastirea Neam. tului, unde iaste îngropat, fiind ea duilui spatar taăgâdueşti şi copii raman pâgubaşi, şi pomana mor- tului rămâne stânsa, şi eu toaie aceste le primescu şi las sa fie voie dmsale. lar cât pentru țigani va-
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:zind o strămbalate mai mare de cât altele numi 
iaste maărie ta nici cu o putinţă ao suferi și atasta 
pricină iaste că dmlui a pus mâna pe doi fete de 
țigan a mele crescute în casa mea. şi liau măritat 
după ţiganii dmsale, mai opreşte o fată şi un copil 

de tigan carii sănt drepţi ai miei crescuţi în casa 
mea. şi pentru aceste 4 suflete zice sămi de alți 
țigani în locu lor. Doamne dupa dreptate sar căde 
'sămi de dmlui țigavii miei, ce iarăş pentru mare 
supărare de vreme că pe aceli doi fete au apucal. 

a le mărita, şi pe copilul acel de ţigan lau dat 

altora, de unde nu să poale a să mai lua, pentru 

acele 3 suflete priimăscu sămi de alte 3 suflete de 

potriva tiganilor miei, iar pentru copila ace de ți- 

gau cari muma şi fraţii ei sânt în casa mea, şi pe 

copila o popreşti, pentru atasle mă doare inima a 

o privi în casa dumsale spat. şi sămi de pe alta 

și cu durere de inimă ma rog milii şi bunatații 

Marii tale, nu te îndura de lacrămile mele şi să fie 

luminata poronca maării tale săm. dea pe însuşi co- 

pila adasta şi nu pe alla, să numi e slujba casii 

ca sunt văduva saracă cu copii miei, atâta iaste 

cea mai de pe urmă cerere a mea. Pentru care 

“supar pe Marie ta cu jalobă, mă rog Doamne, fa 

aceasta mila cu mine şi mare pomană va fi mării 

iale. 
Plecata la mila marii tale 

Catrina a rapousatului Ion stolnicul 

în dos: Vatav za uprozi, preosvințiia sa părin- 

ele Mitropolitul şi dmlor veliţii boeri să cerceteze 

peulru toale şi să iodrepteze, și când vreo parte 

tot nu se va odihui cu anafora să avern ştire. 

vel clucer Sept. 12 (1780) 

Acla O ga Catargiu. Surele ms. XXVIU, 119. | 

Din tunul jalobei Catrinei Catargioaei se vede năca- 

zul temei nedreptăţite. De şi serie lui Veda spune de
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cumnatul său Costin spalarul că e om lare de judecală, 
adică nu se prea supune hotăririlor justiţiei, apor că ea are o gloală de copii, ţie şi cu o luna înainte arătase că are numai 2 copii. Tot exagerare e când vorbind de dânsa spune «cap de femee.» E adevărată observarta că pasiu- 
nea colorează stilul. 

CXĂIX. Sumar. 7787 Mart 15 (Iași). Anatoraoa veliţilor boeri Duiurdusită de Vodă prin care se judecă şi se răndueşte împărțala averiler de moşii, mori, țigani şi altele între Catrina Catargioae stol-- niceasa şi cumnatul său Costin Catargiul spatar, dăndaui Catrinei stol- nicesei moşia întreagă Cobălele la Soroca, :4 din Cocorăni la Boto- sani, Părliţii la Putna, 8 pogoane vie la Odobeşti, loc de case în Iaşi şi 2 fete de țigan. - 

Iw Costandin Dimilrie Maruz Vvoda. bojiiu milostii. gospodasu. zemli Moldavscoi. sau cetit anaforaoa aceasta înainte domnii mele, şi fiind că. preosvintiia sa părintele Mitropolitul, şi dumnealor veliţii boiari cu dieptate au guvuecat,. dupa care atât duinnealui spatar Costin Catargiu. cât şi Ca- trina g&upâveasa văpousatului Ion Catargiu stolnie sau priimit. pentru aceia domniia mea înca ase- mene hotărâm. sa să urmeze, lu loaie precuimn se cuprinde mui &os prin anaforaoa atasta şi întarim copiilor rapousatului Ion Catargiu biv vel stolnic: . ca să aiba :ş stapâni cu tut venitul moşiile anu- me: Cobalele moşie iitreagă ot inut Sorocai şi Sumatale din moşiia Curorâui, oi ținutul Botoşa- nilor, pe cari Cucorani _de vor fi făcute acareturi de Hrisoverghie, lucruri statornice şi aducătoare de folos, pentru acele acareturi sa intoarca stolni- casa Spătarului Costin ce sa face cu 'dreplate aşa, insa atunce şi dumnealui spatar sa pue la mijloc venitul moşii ce au luat de pe parte stolnicului loa Catargiu, iar nefiind lucruri de folos şi statornice, se nu să supere stolnitasa. Şi sa mai siapâniască copii stolnicului Ion Catargiu şi. moşia Pârliţii ot Putna, CU Vad de moară, pe care dmlui spalar Cos-
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tin Catargiu, să le o dea dezbatulă de toale prici-- 

pile şi lămurită, jar nedânduo lamurită - şi fară 

pricina, vor întra copii stoln. Ion Catargiu în moşia 

&ugastrii şi “în vadurile de moară şi vor stăpâni 

cum au stăpânit şi tatal lor. Aşijdere din şasespre- 

zece pogoane de vie ot Odobeşti. să ia copii stol- 

nicului lon Catargiu opt pogoane, adică pe gumă: 

tate, însa pe lungu drept pe mijloe din cap in cap 

şi dm cotro iaste crama spat. Costin, se aibă şi 

copii loc de facut cramă. însă ca să nu fie pricină 

mai mult, se traga şi gard prin mijloc, la care 

cheltuială gumalate sa dea spat. Costin şi &umaălate 

stolnitasa muma copiilor. Deosabit pentru locuri de 

case din laşi, ce au zis dmlui spatar că ar fi pă- 

rințeşti, afară de locul de case de lăngă Dancul 

ce iaste a dumsale spatar, pentru acele locuri dum-: 

lui spatar şi stolnitasa împreună să stea la dezbă- 

tut locurile şi scotindule să ia un loc dintracele: 

copii stolnicului Ion Catargiu. precum încă pentru: 

'doao fete de țigan ce era de slujbă şi liau maritat 

spat. după țiganii săi, se aibă a da dmlui: isvatar 

Costin Catargiu stolnicesei şi copiilor sei alț ţigani 

ce vor fi buni depotriva şi fara. pricină. iar pe fata 

de ţigan cei mică iau şi dato acum. cum şi pen- 

tru copilul de ţigan d» vreme câ nu are cun să 

1] dea aflanduse întralta mană, să aibă spatarul a 

da stolnicesei alt ţigan depotrivă în locul aceluia, 

iar cand nui va da spal. tigani buni şi de plăcere 

atunci stolnitasa săş cei tiganul său de la spat.. 

Costin Catargiu. Deci dar atât moşiile i.vii cât şi 

țiganii ce să arata mai sus că sau venit în parte 

copiilor stolnicului Ion Catargiu sa aiba stolnicasa 

cu copii a stapâni cu bună pace în veci precum şi 

dumnealui spat. Costin Catargiu încă săş stăpâniască 

cele ce sau venit în pariea sa la toate urmânduse: 

pe deplin după hotarare gudecăţii re se va arăta. 

pre larg mai &os prin anaforaea adasta, care sau
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* intarit şi cu al noastra domniască iscălitura şi pe- „cete. 1781 Mart 15. 

Io Costandin Duwmitru Muruz Voevoda 
| procit 3 logofat 

Perele în tuş roş cu inițialele: nem, AM. a, 1777, 
cap. de bou. 

Prea Inalțate Doamne 
După luminata poropea  Inâlţimei tale ce ni “Sau dat prin domniasea tidula, adunâudune la sfânta Mitropolie am cercetat pricina de fudecata între - dumneasa Stolnitasa Catrina Catargioaia Supăneasa tapousalului Ion Catargiul biv ve] stolnic şi între cumnatul sau dmnealui Costin Catargiul biv ve] spat. (de fața fiind amândoo părţile), pentru neîn- voiala ce era intre dumnealor la stăpâaire moșiilor Catargiești Şi la vii şi la tigani. şi atat dupa ja- -loba şi cererile numilei Supanese, cum şi dupa “răspunsurile dmsale spatar Catargiul, în ce chip Sau gâsit de calra noi a f cu cale şi cu dreptate, Și cum sau pus la cale pricinile intre dumnealor Afiind şi cu priimire: de amândoo părţile) înşliiuțam pe Înălţime ta. 

Stolnitasa Catrina prin jaloba &au dat Inălțimii tale au aratat cum că în vreme câl au trăil soţul “său, [on Catargiu stolnic, la moşiile tau avut ra- mase de la părinți au stapânit cu fratele său, cu “ dumnealui Spatar Costir,, amândoi dimpreuuia  fra- “teşte. Iar tiganii iau avut fiişte care deosebiți la 
“Stapânire sa. Iar după ce au murit stolnic lou Ca. 
targiul şi sant acum zece ani mai bine ramăind Slolgitasa cu... copii ') făcuţi cu stolnicul Ion. 2 

- Î) In jaloba sa din 1789 Avg. 19 zice că a rămas cu 9 copii 
* (Neculai şi Pătru) ; în jaloba însă din 12 Sept, același an zice că a- 

* Tămas cu „0 droae« de copii! Ă
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dindată  dmnlui spatar Coslin toate altele lau: 
tras la stapanire dmisale şi stolnicesii iau. lăsat 
numai o moşie Cobalele la Soroca şi opt pozoane: 
de vie la Odobeşti, care și acele de la o vreme 
leau dat, iar dintraltele moşii ce au fostu depreună 
stăpânite au depărlal, cum şi țiganii ce iau avut 
de slujbă iarăş sau luat la casa dumisale, şi acum 
îi opreşte. Pentru care stolnitasa ucum au cerut 
dreptate, ca să stăpânească și dmnaei. asemene şi 
după cum au stăpânit soţul său în moşii şi în vii 
cum și ligani, penlru săi iasă hrana şi chiviruisala 
copiilor, şi pentru că după vreme să nui ramăe 
copii înstrăivați şi lipsiţi de ale talălui lor moşte- - 
niri. Noi întai am cercetat ca să aflăm chipul în- 
voelii cu care ar fi stăjânit stolnicul Ion Catargiul 
împreună cu fratele său cu dmlui spatar Costin, şi 

niau arâlat stolnidasa cum ca întracesta chip era: 

hotârăre înlre soţul Sau şi între spatar Costin de 

stapăniri, adică o moşie iotreagă Cobalele la tan. . 

Sorocăi o stapâuea stolnicul Ion singur, şi o moşie 

jarâşi întreagă Marăşeşiii la ţanutul Putnii, o stă- 

pânia dum. spat. Costin singur, iar o moşie Cuco- 

venii ot Botoşani, o siapăne în doo frăteşte, dar 

mai la urmă stand la învoială stolnicul lon Catar- 

giul cu dumealui spat. Costin, au râmas moşie Cu- 

coranii întreagă la singura stăpănire stolnicului lon, 

dând spatarului Costin pentru gumatate de Cuco- 

răvi &amaâtate de moşie din Cobăle, și după aceia 

iaraşi stolnic lon Catargiul facând moşie Cucoranii 

schimbătura cu nepotul sâu Ianachi Hrisoverghi, 

au luat altă moşie și şase pogoane de vie la Cruce. 

Apoi dm. spatar Costin, după ce sau înștiințat de 

schimbul acela, au zis fratelui său stolnicului Ion - 

cum că schimbul ce au dat Hrisoverghi îl va da 

diniui, insa în locul moşii ce luase fratele dmsale de 

la Hrisoverghi, au zis căi va da &umatale din Ma- 

rășești, şi pentru vii iarăși vii la Odobeşti, numai
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-să primasea stolnic lon sa strice dmnelui schimbul 
“lui Hrisoverghi, şi la gudecala sa fie întrun cuvanlu 
cu dumlui la cele ce va răspunde, şi aşe fiind cu 
"voe şi primire stulnicului lov, uninduse amâudoi la 
„cuvânlu, sau Sudecatu dmlui spat. cu Hrisoverghi, 
şi iau luat moşie Cucoraăsii, şi de atunce o slapâ- 
«neşte dmlui inireaga, iar fratelui sau nici moşie . 
nici vie nu iau dat, 

Pentru o moşie &ugastrii, care era numai de 
fânaţu şi se stapâne In duo frateşie, aşijlere şi 
pentru doo vaduri de mori, care întrun vad diutra- 

“cele era şi moara, și venitul ce eşia alât din 
uiumul morii cum şi din vadul cel sterpu îl îm- 
pârţia frătește, niau aratat stolnitasa ca şi. pe a- -ceste loale liau tras dmlui spatar Costin supt sta- pănire dmsale şi stolnicesii partie unui face; şi au 
cerul stolnitasa ca intai pentru moşie Cucorâuii săi 

„dea dmlui spatar Costin schimbul ce uu fâgăduit soțului său, adică gumatate din moşie Marăşeşiii şi vie de Ja Odobeşti, şi aşe să ție dimlui spatar, Cocorănii înlregi, ori sei dea iarăși dinu Cucorani „umatate, cum dintru început au avuto stăpânita frațeşte. — Osebit pentru moşie guga tri, ot Putna care iaste numai de fânaţu, au cerut stolnidasa ca pe tot anul sa cosască iarba în Sumaătate, cum şi “vadurile de moară să le stăpânească în doo, pre- cum au stapanit soțul sau stolnicul Ion. Deci cât “peniru moşie au pricinuit dum. spătar Costin zicând. “ca pe când: trăia fratele dmsale stolnicul Ion, ase -au stăpânit, pentru că moşiile ar fi fost neimpar- tite şi sa învoia fraţii de stapâniau cu toţii în toate moşiile, care unde îi era voe. iar după moartea “stolnicului Ion ar fi făcut dumnelui impartire, pre- -cum au şi arătat înainte noastră un izvod, cu câ- teva nume de moşii pe la alte tinuturi, pre care “sau văzul facule părţi, atât altor frați ai dmsale “cum ŞI nepoților dumsale, copiilor fratelui dumsale
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a răpousatului stolnicului Ion zicând dmlui spatar 

Coustin şi abasta, precum de nui vor plăcea stol- 

nicesai, moşiile pe cari liau pus la izvod, in parte 

copiilor săi saş aliaga stolnitasa cari moşii îi vor 

placea din toate altele. Iar din hotarul Marăseştilor 

au răspuns că nui va da, fiind aşezare parințască, 

şi dmlui cel mai mie ficior la păriuti, ce dar la a- 

dasta noi nam putul sâi găsim dreptate dmsale 

spatar Costin, adica ca să dea dmlui nepoților du- 

misale moşiile ce nan stapânit tatal lor, întro vre- 

me când nepotii dmsale săut copii fară de vrăstaă, 

şi mai ales pe acele nume de moşie ce arată dmlui, 

nefiind înca serisori şi aflânduse cele mai multe 

supt stăpânire altora, precum însuş dumnealui spa- 

tar Costin au aratat că sa stapânese de altii, și 

cât pentru moşie noi am găsit cu cale şi cu drep- 

tate, şi am Sudecat se lie copii stolnicului lon Ca- 

targiu nepoţii dmsale spatar Costin moşie Cobaălele 

ot Soroca întriaga şi dmlui spal. Costin se ție sin- 

gur moşie Maraşeşti ot Putna iaraşi îulriagă. Aşi)- 

dere din moşie Cucorânii ot Botoşani, Sumaăltate să 

ție copii stolnicului lon şi gumatate sa ţie copii 

stolnicului Ion şi Sumatate să ţie Amlui spatar 

Costin, cum au făcut şi mai înainte fratele dmisale, 

măcar că dmlui spatar Costin pentru Cucoreni au 

arătat cum că la vremele când au luat moşie a- 

dasta cu gudecata de la Hrisoverghie ar fi dat şi 

o suma de bari lui Hrisoverghi, pentru nişte aca- 

returi ce ar fi apucat a face Hrisoverghi pe moşie, 

şi au cerut ca sai întoarcă stolniceasa cumnala. 

dmsale dintracei bani pe Sumalate. Dar noi la a- 

dasta aşe am găsit cu cale, că de vor fi acele aca- 

returi niscai lucruri statornice, cari să aducă folos 

moșii săi întoarcă stolnidasa ce sa [ace cu drept 

pe partea sa, însă şi dmlui să pue la mijloc veni- 

iul moşii ce au luat pe partea fratelui dumisale, 

iar de or fi fost lucruri ne aducătoare de nici un



-— 304 — 

folos și de se vor fi stricat, întratâta vreme de: când au luatdmlui spatar moşie aceia snpt stapâ- nire dmsale, apoi stolnitasa nu iaste datoare sai: întoarcă bani pe lucruri de care nici un folos nu are, in destul că de venitul moşiei tot este. rabda: toare, măcar că lu urma și dmlui spatar Costin nau mai pricinuit și au primit pe hotărâre ce sau arătat mai sus. 
Pentru moșie Zugastri au arălat dlui . spatar Costin atastă pricina, zicând cum că atasta nar fi moșie osabită, ce ar fi una dintralte silite ce să afla tot în hotarul Marăşeştilor, cum şi pentru va: durile de mori au aratat ca moara tau fost mai de demult sau stricat şi au făculo dmlui de iznov; dar apoi iarăşi dmlui Spatar zicănd cum că în locul Zugastrilor, va da copiilor nepoților dmsale altă moşie anume Pârliții tot acolo care iaste _osăbită şi are loc de fânaţ şi cu vad de moară ca săşi facă Şi moară când vor vrea ; la aceasta şi de ca- tra noi aşe sau găsit cu cale, să priimeasca stol- nicasa Pârliţii ca sa lipsască pricinile, care singură au spus că era mai înainte între soțul său și între dmlui spatar Costin. şi aşe sau priimit şi stolni- Casa. însă noi iarăși gasim cu cale ca de va. fi moşie atasta cu vre o pricină despre cineva, dum- nealui spatar se aibă aio dezbate şi să i o dea la- murită fară pricină, iar nedânduio lămaurităa vor in- ira copii stolnicului Ion, nepoţii dsale spatarului în Zugastrii şi în vadurile de moară şi vor stapâni cum au stăpânit tatal lor. Pentru 16 pogoane de vie de la Odobeşti pe care iarăşi liau stapânit stol- nic lon împreună cu dmlui spatar Costin în doo irătești. au aratat siolnitasa că după moartea so- tului sau liau tras dmlui spatar pe toate supt stă- pânirea dmsale şi liău luat roada, apoi de la o vreme au despărţit din vii pe &umătale, însă nu pe lungu după cum liau stăpânit mai înainte, ce:
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în curmeziş, şi stolnicesii iau dat locul cel mai 

prost lu dial, unde nici loc de cramă nu are. nici 

pot să încapă cară, din care pricină nici negutitorii 

nu mergu acolo se cumpere vin şi cerind stolitasa 

săi dea dmlui spatar din vii pe &umatale, însă pe 

lungul drept pe mijloc din cap în cap, şi dincotro 

iaste crama dmsale spatarului se aibă şi loc de 

făcut cramă. de câătră noi sau cunoscut că stolni- 

tasa și la atasta cerere are dreptate. Deci dmlui 

spatar atastă pricină au arătat mai la urmă, cum 

că nefiind vie despartită prin mijloc cu gardu, nu 

poate nici o data să stăpânească cu stolniceasa cu 

pace şi fara a nu fi pricini şi scoposul dmsale spa- 

iar fiind ca să să facă gardu pe mijloc, g&umaătate” 

cu cheltuiala dmsale şi Sumaâtate cu cheltuiala stol- 

nicesei. la atasta au pricinuit stolnitasa zicând că 

fiind gupăneasă saraca îi cade cu greu să între şi 

la ata cheltuiala. Dar apoi la urmâ au primit sa 

vămâe dupa cerere dmsale spafar Costin și prieină 

sa nu mai fie. Pentru un loc de casâ din luşi de 

lânga Dancul, pentru care stolniceasa au aratat 

cum că cel mai mult loc ar fi de cumpărâlură de 

soțul său stolnicul Ion Catargiul, şi din toți banii 

dau avut au da pe acel loc sar fi împrumutat şi de 

la dmlui spatar Costin numai cu 30 lei, şi acum 

pricinueşte dmlui spatar, şi nu vrea sai dea locul 

acesta, fiind că dmlui spalar au răspunsu luând a- 

supra sufletului dmsale, cum că locul acesta îi este 

danie de la naşul disale care lau botezat, şi mai 

aratândune şi o mărturie a unor vornici de poartă ” 

din anii trecuti, de preteluiala unei case ce sau 

fost facut pe locul acesta, care adeveriază că banii 

cât au cuprinsu pretul casei iau dat dmlui spalat, 

așe sau eunoscul cum câ locul acesta ae dreptate 

sal stăpânească dmlui spatar Costin. Apoi zicând 

dmlui spatar cum că mai sânt aice în Iaşi şi alte 

locuri pariuțeşti, şi câ va da zapisele la mâna stul- 

Surete şi Izvoade IX (Acta Catargiu) 20
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nicesei ca să le caute, şi pe care loc va găsi fară 
pricină sal ia să fie al sau, noi am găsit cu cale, 
care vor fi locurile acele împresurate de alții se 
stea şi dmlui spatarul Costin la dezbătutul locuri: 
lor, şi scoţindule sa dea “un loc dinteacele nepoților 
dumisale, copiilor stolnicului Ion, şi aşe suu primit 
și stolnitasa.—Au mai aratat stolnitasa cum ca so- 
tul său ştolnicul Ion înainte mortii sale ar fi dat 
360 lei bani gata în mana dumisale spătar Coslin 
ca să fie pentru chivernisala copiilor, şi alţi 350 
lei iarăși bani gata iar fi luat dmlui spatarul de 
pe vin Gau fost parte stolnicului lon din viile de 
la Odobeşti, care vin după moarte stolnicului lou 
lac fi luat dumlui spatar şi lau văndut, cari cu acei 
bani ar fi randuit stolnic lon ca dupa moarte sa 
să să cumpere o vie să sa de la mânăstire Niam- 
țului unde sau îngropat, şi poprindui spatar acri 
bani de nu iau dat, au ramas și copii lipsili de 
chivernisala lor şi au ramas şi pomana răposatului 
slâasă, pentru care stolnicasa Iarâși au cerut drep- tate. Deci fiind ca dmlui spatar au 'răspunsu cum că acești bani de p> vin nu iau luat şi cum că fratele dumisale la moarle ar fi lasat: asupra: du: misale epitropii ca să dea pentru sufletul sau -50 sărindare, și“încredinţând înainte noastra, cum cea dumnelui iaste îndatorit sa faca griji pentru suflstul fratelui dumisale, cu cât va putea, de catră noi 
sau găsit cu cale sa nu să supere dmlui spatar cu cererea acestor bani; mai la urma: au arâtat. stol- mcasa pentru țigani, zicând ca din țigani ce iau avut stapâniţi de soțul său, şi crescuti unii în casa sa. dumnelui spatar Costin au pus mâna pe 4 su- 
ilete de țigani, adica 3 fete şi un băiat, şi pe 2 fete cari au fost mai mari liau mâritat după tiganii emite cate i tea oprite în aa Inisale vist lordachi Balş; i Ri ae au dat du- . 3; +1 Stolniciasa au cerut
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săi dea dmtui spatar Costin tiganii, dmlui spatar. 

au pricinuit tatăiu şi pentru ţigani, zicând atasta 

că de iau și stapânit fratele dmsale stolnicul lon,. 

pricina era câ şi ţiganii nui--ăvea împărţiţi, şi pen: 

tru aceia acum voește săi de stolnicesăi pe alti 

țigani în locul acestora; stolnitasa au cerul la 

urmă şi întrăcestaşi chip, ca pentru acele 2 fete 

de țigani pe cari liau mănitat dinlui spat. după ti: 

ganii dmsale, săi dea dmlui alți țigani de potrivă, 

şi se nu fie țigani fugari, sau cu alti ţigani pricina 

despre cinevaşi. lar pe fata cea mai mică şi pe băet 

sei dea însuşi pe aceştia, iar nu pe alţii, precum 

şi pe muina copiilor acestor doi, care fiind luate 

iaraşi de dmlui spatar Costin, iau dato acum ru 

de mult cu alti 4 ropii, şi pentru ca să nu lragă 

taganca acea balrână la copii şi să nu fugă, sei 

«lea dmlui spatar pe copii pe amândoi. 

Deci socotind noi că cererea stolnicesăi nu iasle 

far de rănduială, aşe am găsit a fi cu cale, ca pen- 

tru acele doo fete ce -liau măritat dmlui spatar 

sai dea alti ligani buni de o polrivă, şi fară pri- 

cină, iar pe fata cea mai mică şi pe. băet săi de 

şi pe fală iau şi dato stolnicesăi acum. lar pentru 

Dăet arătând dmlui spatar ca de unde lau dat. nu 

poate săl e înapoi, am zis noi stolnicesăi să pri- 

masca săi de alt tăgan de potrivă în locul acelue. 

lar cand nui va da stolnicesei țigani buni, şi de 

plăcere, atunci după dreptate are săş ceae țiganul 

său de la amlui spatar. şi aşe pentru toate prici- 

nile cum sau arâlat mai sus, fiind şi cu priimire 

de îmbe părţile au luat acu sfârșil. Prea Inalţate 

Doamne, de cătra noi aşa sau gasit cu cale şi aşe 

sau primit şi amăndoa părţile, și înştiiniam prea 

inaltimea ta. 

a Iuălţimei tale câtră Dumnezen smeril. rugator 

“Gavril Mitropolit Moldaviei 

a Inălțimei tale prea plecate slugi, V. Razul



vel logofat, Stefanachi Sturza vel vornic, Necula: 
Roset vel vornic, Gh. Sturza vel vornic, Lupul 
Coslachi vel vornic. 

Sau trecut la condica divanului de Andrei bir 
izbaş ot divan. 

Acta Olga Catargiu. Surcte ms. XXVIII, 193. 

CXX. Sumar. 2782 Ghenar 72 (lași). Hrisovul lui C. D. Morur Vodă prin care întăreşte lui Iordachi Panaite b v.sulger pentru sluj- bele sale făcute ţării că a cumpărat din țara leşască zahere pentru capanul împărătesc dreptul de a lua mortasipie de pe vitele ce se. vor vinde la iarmaroacele de peste an din tărgul Bălţilor. 

Cu mila lui Dumnezau Iw Costandin Dumitru 
Muruz Voevod domn țării Moldaviei. 

Să face știre cu atasta carte a domnii mele pentru credinâos boeriul nostru Iordachi Panaile biv vel sulger, earile fiindu ca sau aflat rânduit în: slujbele domniei mele şi u tării, slujind în multă vreme cu toata silinţa și dreptatea, mai ales şi la cumpăratul zaherelei din țara leșasca și dintraltea părti, unde dupa siliuța ce au pus a cumpârat sumă bună de zahere de sau trimes la capanul îimparătesc şi nu dumai că sau împlinit poronca iinpărăliască, ce şi țarii sau pricinuit ușurare, care cunoscândusă de câtra domniia mea silința slujbe. lor salea, cele cu dreptatea, bine am voit a nu rămâne neîmpariașit dintru a noastra domniasca milă şi fiind ca largul Balţile de la tnulul Sorocai iaste. moşiia sa, i sau dat de catră domnie mea, ca să aiba a lua mostasipia pe vitele ce să vor: vinde şi cumpara la iarmaroacele şi la zilele de târgu ce sa vor face, şi măcar că mostasipia iaste hotarâta de să ia de câira vameş, dar fiind ca cu strângerea vitelur ce se aduna la iarmaroace si la zile de lărgu, i se pricinueşte calcare moşii spre păgubire, domnie me milostivindumă lam miluit
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«a să aibă a lua sulgerul Iordachi Panaitea acest 
venit, şi iată prin cartea atasta a domnii mele ho- 
tărâm să aibă a lua mortasipie după hotarnica 
condicei cu pecetea gospod, iar alţii să nu se a- 
„nestece nimene a lua sau ai face cât de puţină 
supărare la acesti ce se cuprindu prin cartea atasta 
a domniei mele şi poftim domnie me și pre alți 
luminaţi domni care din prouie lui Dumnezeu să 
vor rândui în urma noastră cu domnie aceștii țări. 
să nu strice acastă puţină milă ce am făcut dorm- 
nie me, precum nici noi nam stricat milele altor 
luminați domni, ce mai vărtos să adaogă şi să în- 
tărească pentru a do.aniilor sale vetnică pomenire. 

| 1182 Ghenar 12 
lo Costantin Voevoda | A 

Tanachi Canta vel vist. procitoh 

Acta Olga Catargiul. Surete ms. XXVIII, 570. Hărlie 
«oală mare. Pecetea domnească în tuş roş cu inscripţia: 
1w | er | am | 8.8. | 1777. Cap de bou. 

CXXI. Sumar. 1782 Jecembre 10 (laşi). Hrisovul lu Alex. 
Costantin Vodă Mavrocordat prin cate întăreşte lui Iordachie Panaite 

sulger dreptul de mortasipie pentru tărgul Bălţilor ia toate vitele ce 

se vor vinde la iarmaroacele de peste an. 

Cu mila lui Dumnezeu. lo Alexandru Costan- 

in Voevoda domn țăiii Moldaviei. _ | 

Sa face ştirea cu atastă cartea a domnii meli. 

pentru boeriul „nostru Iordachi Panaite biv vei slu- 

ger carile pentru că sau aflat de multă vremi slu- 

jind pământului acestuia cu silințe şi dreptatea, 

sau miluit de cătră domnie sa Costandin Dumitriu 

Muruz Voevod că să aibă a lua mortasipie pe vi- 

tele ce să vor vinde şi să vor cumpăra la iarma- 

voacele şi la zilele de târg ce să vor face, la tar- 

gul Bălţile de. la ţinutul Sorocii, unde iaste moşia. 

sa, şi sau rugat ca şi de la domnia mea să aibă
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atastă milă. Det dar domnie me bine am voita 
nu rămâne neimpărtășit şi dintru a noastră dom- 
niască mila şi asămine neam milostivit şi iam dat 
atasta cartea a domniei mele prin care hotarâm. 
să aibă a lua sulger Iordachi Panaite mortasipie 
pe vitele ce să vor vinde şi să vor cumpăra la 
iarmaroacele şi la zilele de targ ce să vor fare la 
targul Baălţile la ţinutul Sorocii. dupa hotărărea 

“condicii cu pecetea gospod. şi macar câ mortasipie 
iaste hotarata de sa ia de catră vameş, dar la a- 
vest tărg alți nimine să nu sa amestece a lua sau 
ai face cât de puţină suparare la acesti ce să cu- 
prind prin cartea adasta a domnii mele, fără nu- 
mai sulger Iordachi Panaitea să aibă a lua acestu 
venitu. 1782 Decem. 10 

lo Alexandru Voda 

Matei Canta vel vist. proeitoh 

Acta Olga Catargiu. Surete ms. XXVIII, 568. 
Pecetea domnească în tuş roş cu inscripţia : Iw ! aa 

KeT | &.B. | 1782. Cap de bou şi paserea, semn că A. 
Mavrocordat domnise şi în Muntenia. 

| 
C. 

CXXII. Sumar. 1785 Noem. 12 (Zaşi). Cartea lui Alex. loan Mavrocordat Vodă cătră Catrina Catargioae în prieina de hotărăt Co- bălele despre Şăştaci punîndu-i vadea la 6 Dec. 

Iw Alexandru loan Mavrocordat Voda bojiiu milostiiu gospodarz zemli Moldavscoi. 
Scriem domnie me la dumneaei Catrina Catar- 

gioae sănătate pentru împresurare ce jăluesc ră: zeşii de moşie Şiştacii ca li se pricinueşte moșiilor acestia despre o moşie a dmtale anume Cobalele (şters: Blidarii ?) ce ai acolo alăture tot la ţinutul Sorocii după altele vadele ce tai pus mai înainte căţi vei trimete vichil să fii la hotărat şi nai trimes, apoi astăvară la 12 a lunei trecute Iulie prin . osăbita
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jaloba ce nei dat, arătând ca atunci la ace vreme 

iaste vreme lucrului, şi că nu poli a trimete vechil 

sa ste pentru hotărât. ţai cerut sangură osabita 

vadă, ca pân la 15 zile a luni ceau trecut Sap- 

temvre să nu fii supărată cu trimiterea vecbilului, 

iar atunci vei trimile, şi aşa după cerirea cei făcut 

am poroncit şi la dmlor ispravnicii ținutului ca pân 

la 15 a lunii Sapt. să fie. razeşii îngăduitori cu 

hotărâtura. Acum dar prin osăbita jalobă ce miau 

dat numiții razeşi au arătat ca nu numai că ve: 

chilul la vade ce ţai pus nai irimes, ce încă ai îi 

pus în tărie de ai cosil toată iarba de pe locul a- 

cel de pricină, făcând acolo și pricini de bătăi, 

drept aceia iala îţi scriem cu hotarâre pân la 6 a 

luni Dekv negreşit săţi trimeţi vichil cu toate seri- 

sorile ce vei avea casă ste de faţă la holărât şi 

sa se sfârşască pricina, căci când nici pân la va- 

deoa atasta nu vei trimete vechil, pre bine să ştii 

că moşie jăluitorilor sa va hotărâ cu poronca dum- : 

nii mele, şi fara saţi fie vichilul acolo şi apoi de 

ți sa face vreo împresurare pe urmă cuvâut de în- 

dreptare nu vei avea. Acasta scriem. 
1185 Noem. 2f 

Acta Olga Catargiu. Surete ms. XXVII. 1834. | 

Cartea domnească e scrisă pe o coală de bhărtie. 

Cancelaria domnească incepuse a trimete prin poştă toate 

poroncile domneşti cătră isprav'ici ; sau pentru mai multă. 

grabă lua însăşi parlea interesată cartea domnească pe- 

cetluită cu ceară roşie şi o ducea la isprăvnicie. Pe că- 

mesa hârtiei cu poronra domnească se serie adresa : „la: 

dumneaei stolniceasa Catrina Catargioae cu sănătate să 

se dea“ | răzeşii de moşiia Siştacii | procit vel logofat | 

sau trecut la condică | Andrei condicar. | Pecetea e cu ceară 

roşie, cu inițialele aa | Iw | MP | g.. cap de bou.
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CĂXIII. Sumar. 1786 Mai 21. (Iaşi). Cartea lui A. 1. Mavro- 
cordat Vodă scrisă la ispravnicii de Soroca să cerceteze pricina de 
hotare între Cobălele a Catrinei Catargioae stolniceasa şi moşia Șiş- 
tacii, 

lo Alexandru 1. Mavrocordat Voevod. bojiiu 
milostiiu gospodar zemli Moldavscoi. 

Cinstil credintoși boerii domnii mele Dmv. Ghe. 
orghie Beldiman biv vel ban i Grigoraş biv sta- 
roste ispravnici de ţinutul Sorocii sanâlate. Se face 
ştire Dumv. că prin jaloba cau dat domnii mele 
dmoeei stolnitasa Catrina Catargioae au arătat pre: 
cum la acel ținut ar fi având o moşie driaptă a 
sa anume Cobaăle cu scrisori şi fiind ca sar fi a- 
flând împresurata despre moşiile împrejuraşilor, iar 
mai ales ar fi având impresurare de cătră o mo- 
şie ce să numeşte Şişiacii. pentru atasta am cerut 
ca după scrisori şi alte dovezi ce are să o hota- rască. deci scriem Dmv. să inergeţi însuși la starea numitei moşii și după ce veţi. strânge acolo pe toţi 
megieşii împregaraşi şi fiind acole de faţă și ve- chilul stolnicesei să faceţi cercetare cu amănunt prin scrisori şi alte dovezi încredințate ce vor fi de îmbe 
părțile, ca să aflaţi şi sa dovediţi drepte hotarale cele Vechi a mărginaşelor moşii acestiia pe despre fieşte- Care parte, pe care aflândule de veli cunoaşte că ari 
Moşia acasta vro împresurare ori despre care parte dupa dreptate ce să va cadea sa îndreptati şi pe unde a fi trebuinţa sa o stălpiţi şi cu piete hotara impregiur, după care sa daţi la mana vechilului stoluicesăi şi marturie hotarnică pre largu în semne ȘI în stânjăni atât de Dmv. cum și de toţi megie- ŞII ŞI împregiurașii şi alţi cine să vor tâmpla acolo. că pe urma aducând holarnica aice Și cercetâudusă de Dmlui vel logotat de sa va cade i să va întari stăpânire dmueei stolnicesii și de la domnie me. lar când vre unii din megieşi împregiuraşi nu sa vor odihni cu alegere ce veti face; atunci cu petre sa
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nu stălpiţi, ce dupa cercetare ce veţi face, în ce 
chip veţi afla a fi cu drept, la parte ce să va 
cade să dați marturie pre largu, şi deosabit să fa- 
caţi și harta asemene de stare locului cu toată 
întalegere, la cari să să arăâte pre largu somile 
stânjenilor atât a moşiei aceştia, cum şi a celor 
ce să vor fi megieşind alature, şi în capite cu a- 
ceasta. Aşijdere şi locul impresurării săl arătaţi, 
iarăş de unde şi pan unde iaste şi câţi stânjeni 
cuprinde lungul şi ceurmezișul, şi despre cine să 

face acea împresurare, şi cu ză de soroc şi o parte 

şi alta să vie la divan şi de aice să va hotări cum 
va fi drept. adasta scriem. 

1786 Mai 21 

procit vel logofat. 

sau treert la condică, Andrei condicar 

Acta Olga Catargiu. Surete ms. XXVIII, 135. Hartie 

coală. Pecetea domnească în tuş roş: ga | îwv. ampla. 

CXXIV. Sumar. 1786 uni 5 (Cobâle). Mărturia tuturor să- 

tenilor din Cobăle de. felul cum a curs stăpânirea în Cobăle, de la 

lie Catargiul pănă la Catrina Catargioae stolniceasă, şi cum Bala- 

mutenii ţiueaun de Cobăle nu de Şâştaei, alungând de pe moşie pe 

trei îraţi Stileştii din ţara Leşazcă, ce voiau să "şi facă casepe locul 

Balamutenilor. 

Adică noi cari mai os ne vom pune numele 

şi degetele, anume Acsinte Marandiciu, Toader £o- 

sanu, i Iosif Odobaş, i Andrei şoltuzul, i Iosif 

Carhan, îi Vasile Grosul, i Andronic Gârle, îi Nas- 

tasa Traista, i Nechita Prichi€, i Iacov Glav, i lo- 

niţă Zamă, i Trifau Marăndit şi noi tot satul Co- 

bale de la batrân şi păr la tinăr, dupa carte de 

blestem, datam atastă mărturie a noastră la mâna 

dmsale cucoani Catrina Catargioaei stola. precum 

şi noi din moşii şi strămoșii noştri am apucat că 

au stăpânit tot dmlui cucon Ion Calargiul din mo-
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Şul dinsale Ilie Calargiul şi sau stapânit de umlui locul Balamutenilor tot părân păr în dreptul mo vilei gaunoasa ŞI acolo uu fost piatră hotar, deo. săbit au venit lrii fraţi din (ara leşasca Stileștii şi apucândusa saşi faca casa au scos şi lemnul şi au râdicat casă, noi văzând câ vor să faca casa pe silişte Balamutenilor și ni să strâmtează locul, am venit şam făcut la dmlor boerii ispravnicii de So- roca şi dmlor ispravuicii au hotărât şi niau vai voe să nui lăsăm saş faca casă Şi mergând noi la numitul loc, nu iam lasat și iam gonit de pe mo- șie la Balamuteni şi sau dus peste pârâu în sat Șiştacii şi şau făcut casa, care sînt oameni de a- ceia şi acum de vor mărturisi că iam scos de pe moşie și răzăşi ot sat Șăștaci au vazut când iam scos noi pe Stileşti de pe moşie Balumutenilor şi nau zis nici unul nimic, sau să să pui în pricină de ce nui lasam săş facă casa, numai acum de irei ani sau întins cu stăpânire Ioniţa Zgurianul, i Carp Opre, i Vasile Oyre, iar alii răzeşi să leapădă cum şi Iordachi Sava cari au dat mărturia aceasta. 

dato la mâna dmsale, om merge şi la luminat di- vanul mării sale lui Vodă, cu tot satul Cobăla, câ tot păr acolo sau stăpânit după cum sau zis mai sus şi pentru mai bine Şi adevăraia credinţa uiam pus numele şi degetele. 

let 1786 lune 5 „__TEu Axinte Mărindiei adiverez, + Eu Toader Giosan tij, T Eu Iosif: Odobăscu tij, Eu Andrei Şoltuzul tij, f Eu Iosif Carhana tij, ț Eu Vasile Gro- sul tij, + Eu Andronachi Garle tij, + Eu Nastasie Traistă tij. + Eu Nechita Prichit ti, TEu Iacob. Glava ij, T Eu Ionita Zama tij, TEu Trifan Marin. dici tij, şi tot satul Cobăle de la bătrân şi păr la tinăr, + Eu Ion Guţă ot Soloceni maz. ț Eu Lipota
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Odobăscu ot Coşmirca iarăşi am apucat stăpănire 
de 50 ani avem știință şi mărturisim și niam pus: 
şi degetele. 

„Aducând pe unii dintracești arâtaţi şi înainte 
noastra și mai cetindule carte de blăstăm au măr- 
turisit şi înainte noastră că aceste de mai sus ară- 
tate fără nici u vătamare ue suflt sâut adevărate, 
drept aceia am. încredințat acastă marturie şi cu a 
noastre iscâlituri“. 1786 luni 5. 

Gheorghe Beldiman. ban, Grigoraşco staroste 

Acta Olga Catargiu. Surete ms. XXVIII, 140. 

CAXXV. Sumar. 7786 Iunie 5 (Soroca). Ispravnicii de Soroca: 

Gh. Beldiman ban şi Grigoraș staroste trimet domnului la Iaşi înşti- 

ințare de cum stă pricina de hotar dintre Cobălele a Catrinei Catar- 

gioaea, stolniceasa şi dintre Şiştacii răzeşi, dând dreptate stoluicesei.. 

Prea îvălţate Doamne 

Luminata carte mării tale cu multă plecăciune- 

am luat prin care ni să porunceşte că prin jaloba 

ce au dat marii tale, dmueei stolniceasa Catrina Ca- 

targioae, au arătat că având o moşie la acest tinut 

al Soroeai anume Cobale i sar fi impresurând de 

cătră moşiile împregiurașilor şi mai vârtos despre: 

moşie Şiştacii, şi ne poronceşti mărie ta ca să 

mergem însuşi noi la stare numitei moșii unde de 

faţa fiind toți megieşii ce să răzăşăsc cu moşie 

Cobale de fata fiind şi vichil dmsale stolnicesii să 

facem cercetare foarte cu amănunt după scrisori şk 

alte dovezi ce va ave şi o parle şi alla, şi după: 

dreptate ce vom cunoaşie că are dmneei stolni- 

ceasa să şi hotărâm, iar nemultămindus(e) vre o parte 

cu pietre hotare să nu se stâlpiască, ce după cum 

va fi curgere pricinii la parte ce să va cade să: 

dam marturie. Prea înâlţale Doamne, luminata 

carte marii tale am- luato cu fiul dmneei stolniceasa.
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şi după multe poronci ce am avut a le pune la lucrare însuşi noi nam putut ca sa mergem ce am rănduit vichil în locul nostru pe șetrar Stefau Bogza i pe Iordachi Sava căpitan, oameni cu deplina ști. inta la pricini de hotarâtul moșiilor, şi mergâud ia stare numitei moşii strângând impregiurași cum şi răzaşi de moşie Șiştacii de undea toala împresu- varea moşii Cobale naşte, au cerut numiții noștri vichili răzeşilor de Şiştaci scrisori sau alte dovezi ca să să vadă cu ce dreptate pretenderisesc a lua din moşie dmsale stoinicesei. au arălat ca serisori pe moşie lor Şaștacii au, dar nu stoi la îndămână, şi atât scrisorile ce au cât şi alte marturii şi do- vezi de ace moşie le vor scoate înainte noastra ca să să cerceteze, apoi fiul dmsale stolnicesei cetind. carte de blăstăm a presfinţii sale parintelui Milro.. politul Leona asupra. celor ce vor uve stiință pentru hotarăle şi stăpânire Cobalei şi nu vor arăta ade- Văr, care nesuferind blestemul cărții de blestem a- Supra lor, au mărturisit Cui că ace bucată d'k loc ce pretenderisese răzeşii de Şiştaci din moșie Co. balele, nici odată nau apucat ca să să stapaneasca de răzeşi de Șâştaci, ce tot de boerii Cutargieşti, şi de sau şi întâmplat a face răzeşii de Şiştaci a- vătură sau fanaţ pe aceu bucata de loc ce o cer, ca să o ea din moşie Cobale tot de vătaji  Catar- gieşiilor sau dijmuit, și nime din răzeşi împottrivi- tori nau fost, dar acum de vro trei ani un Carpu Opre i Vasile Opre i Grigoraş !ftene cu fitorii sai cu ubrăznicii sau intinsu cu stăpânire, care după carte de blăstam au dat şi marturii la mana fiului. dmsale stolnicesii, cari mărturie (aducând pe - unii - dintrânşi marturi, şi înaintea noastră şi iai cetin- dule carte de .blăstam, iarăşi au dat o mărturisire ce o arată prin marturie asta adevărata) liam tn. credințat şi cu a noastre. iscălituri. Am adus și înaintea noastră pe răzeşi de Şiştaei și cerândule
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scrisorile ce au pe moşie lor san alte dovezi, ia- 
răşi au arătat că scrisorile. nefiiind. la îndamână. 
cum alte dovezi ce au la noi nu le vor scoate, ce 
vor veni la lumiuat divan mării tale şi acolo vor 
scoate toate dovezile. şi scrisorile re au. 

Prea înălțate Doamne, în anul trecut priu ja- 
lobi ce dădeau răzaşii de Şiștaci tot. pentru atasta 
pricină asupra dmneii stolnicesăi aducândune. carte. 
gospod iarăşi de hotărât şi dmneei stolniceasa fiind 
&upăneasă saraca şi la loc depărlat. nau: pulut ca 
să să afle la sorocul ce să poroncisă şi răzeşii de 
Sișlaci vazând că dmneei stolniceasa nu poate ca să 
vină, nu contenia a veni.a.cere.ca.sa.le. hotărâm 
moşie şi dupa vadeoa ce sau pus. dmneei stolni- 
cesei, iarăși prin: poronca divabului :viind fiul dmsale.: 
acum găsăsce chipuri de pricina și de prelungire, şi 
să cunoaşte ca razeşii de. Şiştaci rău şi fară. eale 
umbla şi cu nâpăstuire, pretinderisesc a lua. din 
moşie dmsale stolnicesei Cobăle întăi.ca toţi cei- 
lalți răzeşi a Șaștacilor cum şi căpitan. Iordachi 
Sava care au fost rânduit și vechilul: din parte 
noastră. (liind şi răzeş) auzind: carte de blastăm 
siugur au mărturisil ca nici odată stapânire pe 
unde cere acum ca să ei nau avut nici'ei nici pa- 
rinţii şi moşii lor, nici - cer cunoscând că nu au 
nici o dreptate, numai Carpu Oprea și Vasile Opre 

şi Grigoraş Iftime, neviind la cunoștință vor fară 
nici o dovadă ca să ei din moşie. dmsale stolnice- 

sii, al doile «a stapânire veche a Cobalei au fost 

tot pe unde mărturisesc acei prin mârturie arătati 

al treile ca Carpu Opre şi cu ai săi nici o dovadă: 

prin scrisori sau alte dovezi nau scos ca sa să cu- 

noască că are vro dreptate a pretenderisi din mo- 

sie Cobale ce numai cu gura şi cu năpăstuire vra 

ca să apuce din numita moșie a âmsale stolnicesei, 

și fiind că numiții razeşi de Şăştaci nau primit ca - 

sa li sa faca cereetare, şi hotărâre, de eatră noi
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după luminata poroncă Inalţimei tale liam poroncit 
cu toate scrisorile şi alte dovezi sa vie după ful 
dmsale stolnicesăi la Eşi ca sa li să hotărască de 
la luminat divan mării tale, şi dupa cercetare ce 
am făcut după cum am aflat nam lipsit a inştiinta pe 'Inalţime ia. 1786 luni 5. 

pre plecata slugă Gheorghe Beldiman ban, Gri- 
goraş biv staroste. 

Acta Olga Catargiu. Surete ms. XXVIIL, 137. 

CXXVI. Sumar. 7786 Iulie 20 (Iaşi). Cartea lui Alex. Mavro- 'cordat Vodă, cătră ispravnicii de Soroca să cerceteze : pricina diutre răzeşii de Şiştaci şi stolniceasa Catrina Catargioae pentru partea Ba- lamutenilor luată de 'răzășii de Şiştaci din trupul moșiei Cobăleie. 

Iw Alexandru loan Mavrocordat Voevoda. bo- Jiiu milostiiu gospodar zemli Moldavseoi. 
Cinstit credintoşi boerii domuii mele, dmlui Gheorghie Beldiman biv vel ban i Grigoraşco staroste ispravnicii de ținutul Sorocii sanatate, peulru împre- Surare ce sa jăluit dmneei stolnitasa . Catrina Ca- targioae, ca i să face moşii , sale Cobălei despre răzeşii de Şaştaci de la acel tinut a. Sorocii, lu- ândui toi locul Balamutenilor, supt numele moșii lor. Şaștaeii, după cercetare ce sau facut aice la divan de catra dmlor veliţii boeri, serisorilor ŞI de o parle şi de;:alta, nefiind nici la o parte de indes- tule dovezi din: eare sa să poată afla bine adeva- rul, sfărșit Sudeeaţii nu sau dat ce Sau „pus zi de soroc la amândoao părțile, ca la lăsatul sacului de postul Crăciunului și o parte şi aita sa se afle aice cu: mărturii - şi cu ori ce. alte dovezi vor avea, „Drept aceia iată scriem Dmv. pe marturii cei. vor ave -răzeșii de Şaştaci cum şi stolitasa Catargidas, asupra pricinei acestia, sai aduceţi Dmv.. fața şi atât pe unii cât şi pe allii sai cercelați “mai intai
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acolo, ca să nu fie rudenii sau să aibă vre o îm. 
părlășire la moşie cu răzeşii. Așijdere şi de sânt 
oameni de credinţă, de nau mai urat altă dată 
nedrept pentru alta vre o pricină, şi aşe de vor fi 
vrednici de credinţă, laa cărora mărturie să poată 
divanul pune temeiu pe mărturiile lor, să daţi Dmv. 
mărturii la fiește care parte, arătând numele a fie- 
ştecare martur cine sânt, ca la vade ce sau pus 
viind la divan fiişte care parte cu marturii şi alte: 
dovezi ce vor avea, ceircetândusă să să poată cu- 
poaşte adivărul şi să să hotărască cum va fi drept; 
însă până la vadeaoa ce sau pus locul acel'de pri- 
cină să să stăpânească tot de stolniceasa Catargi- 
oae, şi să ia venitul, de vreme că dupa mărturiile: 
împrejuraşilor tau arătat aice, fiul stolnicesai, cari 
sau văzul. adiverite şi de Dmv. sau văzut arătând, 
că pân acum tot de boerii Catargieşti sau stăpânit 
ace bucată de loc. Drept aceia pân la vade să să 
stăpânească de stolniceasa, precum sau stăpânit și 
pe răzeşii de Şăştaci nici cu un chip să nui îngă- 
duiţi, a să întinde să de supărare, arătândule că di 

să vor obrăznici mâi mult a da supărare să vor 
pedepsi, şi la vade ce'sau pus după ce vor veni 
amândoao părţile aice, în ce chip să va hotărâ 
eu divan așe să va urma, dar păun atunci răzășii 
de Saăstaci să nu să atingă. acasta scriem, 

1186 luli 20 

Acta Olga Catargiu, Surete ms. XXVIII, 142. 

CXXVII. Sumar. 7786 Avg. ? (Soroca). Mărturia a 14 săteni 
din Cobăle pe carte de blăstăm că moşia Cobăle a fost din vechiu a 

lui Ilie Catargiul logofăt, şi apoi a lui Ion -Catargiul stolnic, tatăl 
postelnicului Neculai Catargiul. 

Adică noi cari mai gos niam pus numele şi 

degetele anume Trifan Marândig, losip Odobăscu, 
lacob Glava, i Toader 5osânul, i Vasile Gros, NIi-
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chita Prichiş, Tănasie Ganscă, Ioniță Zamă, losup 
Cărhană, Andrei Şoltuzul, Ursul 'Țureanul, Ioniță 
Jordachi, eu “Toader vornicu, Toader Vraghii, noi 
toţi aceşti de mai sus arătați, fiind din vechi și părinţii şi stramoşii noşlrea tot din satul Cubăle 
vechi, după cărţi de blăstam ce ni au adus dmlui 
post. Neculai fiul răpoosatului stolnic loan Catargiu 
cu care după cum vom ști sa mărturisim adevâru 
şi să arătam în frica lui Dumnezău, de cine sau 
stăpânit aceste. moşii din vechi cari noi pentru a- casla mărturii ce o dam la mâna dmsale postelni- 
cului Catargiu marturisim că din moși strămoși 
noştri am apucat că au stăpânit tot răposatul stol- vic Ion Catargiu, din moşi dmsale Ilie Catargiu şi după cum am. aratat şi prin mărturie dintăi acum 
iarăşi viind de iznoav d-lui post. Neculai şi adu- cândune înaintea dmnealor ispravnicilor de Soroca dupa carte de blastam ci ni sau cetit, după cum am apucat şi ştim tot asamine mărturisim că tot 
aşea știm cu sufletele nsastre după cum am mă'- turisit şi prin marturie dintăiu, şi când iaraşi nu să „va crede. mărturie atasta a noastra ci am dat la mâna dmlui om merge de faţa şi la luminat divanu mării sale lui Vodă de vom mărturisi şi spre ade- vărat credinţa am pus numele Şi degetele. 

T Eu Trifan Marandici adeverez, + Eu losup Odobascu tij, +Eu Iacob Glavă tij, + Eu Toader gosanu tij. + Eu Vasile Grosu tij, + Eu Nechita Pri- kiş tij, fEu Tanasă Gaâusea tij,. T Eu Ioniţă Zamă | tij, T Eu losup- Cărhana. tii, Eu Andrei Şoltuz tij. Eu Ursul Turean -tij, + Eu Ionia Iordachi tij, + Eu Toader Vraghie tij. 

„De iznoavă aducând pe aceşti de mai sus a- râtați de faţ, unde de fața fiind şi razeşi de Saş- “taci li sau. celit carte de blăstam şi luindo asupra lor au mărturisit ca toate cele ce să cuprind atât
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prin mărlurie ce au dat la 5 zile a lunei trecutu- 
lui lunie, cum şi prin mărturie atasta sânt toate 
adevărate, și făr atingere de suflete. Drept aceea 
această marturie am încredințat și cu a noastre 
iscălituri. 1786 Ave. 7. 

Gheorghe Beldiman ban, Alexandu Carp agă. 

Acla O'ga Catargiu. Surete XXVIII, 193. 

CAXVIII. Sumar. 7786 August ? (Soroca). Alex. Carp aga, 
și Gh. Beldiman ban, ispravnieci de Soroca seriu domnulvi de cerce- 
tarea, ce au făcut asupra mersului stăpâuirei la Cobăle, arătând răze- 
şii de Şiştaci că moşia lor s'a întins pănă în părău, iar nu dincolo 
pănă în movila găunoasă, 

Pre Înalţate Doamne 

Luminata carte mării tale cu post. Neculai Ca-. 
targiu fiul dmsale stolnicesei Catrina cu multă ple- 
căciune am luat. şi pentru împresurare ce să jă- 
luește dimlui că i se face moşii Cobalii despre ră- 
zeşii din Şiştaci, ce o are la acest tinut al Sorocăi 
toata cercetarea ce porunceşti înăllimea -ta ca să 
facem tuluror de amândoi partile pentru ca să să 

poată descoperi adevărul, şi de sânt oameni aceia 

vrednici a li să da credinţă ia mărturiile lor, pre 

larg am înţales şi după luminata poroncă [nalţimei 

tale am trimăs de iznoavă şi aducând pe marturi 

ce sînt din parte dmsale stolnicesei de iznoava am 

pus de li sau cetil cartea de blastăm şi asemene 

mărturisiri au dat, după cum sa pus mărturie din- 

(ăi, şi diosaăbit vii şti mărie ta ca facândule cerce- 

tari si mărturii lor, di este vreadnică a li să da 

credința am adeverit, că nici odat Surământuri ni- 

adivărati şi la lucruri -neştiutea nau pus, mai vâr- 

los ca în doi rânduri facândulisă cercetare prin 

carte de blastăm, mărturie lor nau schimbato şi 

iot întrun feliu au dat, să cunoaște că find fară 
9 

Surete şi Izvoade IX (Acta Catargiu) 21
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nici un interes şi păzinduşi sufletele de vatamare, 
ceia ce au șiiut întradevărul şi cu frica lui Dmzeu 
au mărturisit. lar pentru mărturie din parte râze- 
şilor de Şiștaci anume Leonte Odobăscu, Vasile 
Joimirul, Dănilă Lepșa, cari la 6 zile a lunii tre- 
cute a lui ulii, şi marturii au dat răzeşilor de Şiştaci, prin cari adivereaza că uu apucat pe un. căpitan Oprea razeş de Șiştaci trecându cu stapâ- nirea peste pârău pără întro movilă ce să numeşte găunoasă, defaţa fiind şi o parle și alta am pus iarăşi de li sau cetit carte de blastăm şi apoi li sau cetit și marturie ce făculă de dânşii de la 6 zile a lui luli a iuni trecute, şi întrebândusa de sânt adevărate cele ce să cuprind prin unănturie, au arătal și marturisit cum ca uici odală nau apu- „cat nici ştiinţă au sa fi stapânit razeșii de Şiștaci pesle pârâu, ci stăpânirea Şişlăcenilor au fost nu- mai pără în pârău, şi di sa şi cumprindea (sic) prinira- cea mărturie arătare lor ca au stapânit răzeşii de "Siştaci pesle pârău, cu greșala neluivă deplin ia întelegere cele ce sau Scris, prin marturie când li sa! cetit, şi acum nevrând vatamare sufletului lor Sivguii au anerisif ace marturie şi cele ce întradi- văr şin frica lui Duinnezeu au ştiut, care mai sus să arată au marturisii. lar pentru un lon Deliu cari «impreuna cu aceştia au fost la facut ace măr. lurie nefiind. de fața nau fost trebuinta ua sa mai aduce nici este stiui ca Şi la alle pricini au fost ŞI este siohod asupra Surâmânturilor, șI nici i să „poale da credința, sau sa sa pue vre un temeiu la marturisirea sa, care după luminata pororică marii iale cercetare ce am făcut şi după cum am “aflat adevărul nu lipsim a îuștiinta. 1786 Avg. 7. al mării tale pre plecate slugi. 
Alexandru -Carp agă, Gheorghe Beldiman ban 
Acta Olga Catargiu. Surete ms. XAVIII, 195.
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„_CXXIX. Sumar. 1187 tfulie 17 fără loe. Hotarnica moşiei 
Cunicei a d-sale Lascarachi Roset biv vel vist. despre moşiile megi- 
-eşite, rădicate de Serban Buhuș biv vel medelnicer. 

Div luminata poroneă pre înallului domnului 
nostru Alexandru Ipsilant Vodă, fiind eu orânduit 
-ca să îndreptezu hotarâle moşii Cunicei de la ținu- 
lul Sorocii, care moșie este a dmsale Lăscărachi 
Roset vel vist. şi fiind împresurate de moşiile îm- 
pregiuraşilor, din pregiurul e:, mi să porunceşie 
prin luminata carte gospod, ca să mergu la stare 
locului unde fiind de faţă vechilul dmlui vel vist. 
cu scrisorile şi toți megieşii de prin prejurul Cu- 
nicei, iarăş: cu dovezi şi scrisori şi după cercetare 
ce cu amănuulul ci să va face, să să îndrepieze 
marginile moşii Cunicii szoţindusă diu împresurare 
ce i sau facut. Deci mergând la fata locului şi ehe- 

mând întăiu pe Neculai Catargiul fiul stolnicesei 

:Catargioaei din Cobale i pe Trifan Marăndici ottam 
i pe Andrei Şoltuz ottam, i pe Ursul om di optzăci 

de ani ottam, i Ionita lordachi ottam şi pe lon 

Deliu ot Şuştaci, i Vasţi)le Joimiriul ottam, i Jonită 

Popa vornicul ottam i căpitan Gavril Vartic, răzăş 

ot Coșmirea, i diaconul Loghin. ot Cotiugeni, i pe 

capitan Radul din Cohoreşti din sus, i Grigoraş 

ot Cotugeni i pe Apostol Țifărdă ottam şi fiind a- 

ceştia toți fata am făcut funie de 30 de stânjeni 

și stânjenul de 8, palme domnești, și am mărsu 

ulaiu cu capul moşii Cunicii ce este dispre miază- 

noapte şi am început a măsura dintron stalpu „di 

piiatră hotar vechiu ce este de disparte moşii Cu- 

nici de Cohoreşti, şi fiind aceste doi moşii alăture 

şi începânduse tot dintro linie, şi sfarşindusă iar 

tot întro linie, după cum să arală şi în harta ce 

am facut si sau primit de toţi acei ce sau pome: 

nit mai sus de adivârate şi după stare locului ŞI 

maruntândusă toată linia capătului moşii Cunici a- 

dăturea cu moşia Năpasdova şi Sănătauca păr în-
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traltu stalpu de piatră vechiu ce este cheutoare nu- 
mitei moşii Cunicei dispre Coşmirea spre rasarit 
sau găsit 1800 stanjăui care capăt al moşiei Cuni- 
cei, să stăpăneşte fără nici o împotrivire despre 
cineva. apoi iar niam întorsu la stâlpul ce am în-- 
ceput a măsura capătul Cunicei care este şi cu. 
chiotare Cunicei despre apus și despartia cu linia 
sa aceste doi moșii Cuhureștii şi Cunice pe lungul 
lor care linii măsurândusă din Stălpul în stalpu 
pără întruu stălpu de piatră veche ce este în ma- 
lul pârăului Ciornei, unde sa şi înfundeaza aceste 
doi moșii Cohoreştii şi Cunicei prin curgere firiască 
a numilului pârău să sfarşascu şi hotarăle lor și sau găsit acasta linie 4065 de stanjeni. Apoi neam 
dat la cheutoare Cunicei despre răsărit şi alature 
cu moșie Coşmirea şi arm început a măsura linia acee pintre Cuvice şi pintre Coşmirca din stalpu în slălpu mergând tot spre miazăzi pără la mar- gine unei păduri, unde sau găsit și un stalpu de piatră vechiu, unde să sfârşeşte şi moşia Coşimirea,. tar moşie Cunicei tot merge înainte, şi apucă din- tracel hotar vechiu alatura cu moşie Cobalele dan- duşi coastă cu aceasta moşie peste paduri ce sau pomenit mai sus, şi prin dumbravă la vale alature: cu satul Cobale, şi iar la deal şi; prin dumbrava deasupra pe podiş şi apoi la vale pe cămpu tot spre miazăzi pără unde se sfirşescu amândoa mo- şiile atât Cunice cât şi Cobalele în numitul pârău de mai sus Ciorna, care bine masurândusă sau gă- sit luvgul ei cu care disparte moşiile ce sau po- menit mai sus adica pără la uu loe pe Coşimnirea, iar de la Stalpul din marginea pădurii cum sau arătat mai sus pe Cobale desparte Cunice 5520. stânjâni, care întreci cu soma slânjenilor pe linia ce trece piatre Cohoraăști și dintre Cunice cu o mie și patru sute ȘI cincizăci şi unu stânjeni, înmaultân- dusă acești stânjeni din suişurile dialurilor şi din sco-
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borişurile văilor şi iarăşi sau măsurat şi latul mo- 
şii Cunici unde sau socotit a fi mijlocul ei începăn- 
dusă dintron stălpu de piatră ce este în dumbravă 
dispre Cohorăşti şi pără întralt stalp de piatră 
vechiu despre Coşmirea, sau găsit latul ei 1840 
stanjeni din care stânjeni măsurândus şi capatul 
moşiei Cunici despre amiazăzi cel hotărăşte părăul 
Ciorna sau găsit 1640 stănjeni, din care stănjeni 
măsurăndusă pe unde stăpânese Cobăle acum sau 
găsil şi capătul Cunicei despre Ciorna mai 740 stân- 
jeni, iară 200 stănjeni să stapânese de Cobâlele şi 

„fiind că fiul dmsele stolnicese Catrine Catargioaei 
sau apucat cu această îndreptare al holarelor a 
moşii Cunicei arătâad întăiu o mărturie de la un 
Slefan biv logofăt şi parcalab Sorocăi din leat 7149 
luni 8 care scrie că având pricină moşănii din 
Cunice cu pah. Gheorghe Catargiul pentru o poian 
sau învoit între ei pe Bunăcale de Soroca şi pe 
Gora de Cobăle iproci, şi zăci fiul dmsale stolnice- 
săi că aici au fost acel locu, ce lipsăște din capă: 
tul Cunicii, osăbit că au adus şi mulţi marturi de 
aice din Cobaăle cari tot aşa mărturisăscu că stă- 
pâuire au fost pe acestu locu tot a stăpânilor 
Cobălei şi pentru aceasta au rămas la luminatul 
divan să să holărască şi apoi să se pui pietre pe 
unde să va găsi cu dreplul. 1787 lulie 17. 

Şerban Buhuş biv vel pah., Gavril Varlicu. 
Radul Bogdan. 

Acta Olga Catargiu. Surete ms. XXVIIL 197. 
După obiceiul măsoriştei, se trăgeau în curmeziş 3 

măsuri: 2 pe la capete şi 1 pe la mijloc. Cunicea venea îngustă 

la capătul din jos spre Ciorna și foarte largă la capătul 

dinspre nord. 740 stănjeni (Sud)—1640 stănjeni (mijloc) — 

1800 stănjeni (oord); media 1394 slănjeni, iar lungimea 

moşiei era pe latura de răsărit 5520 stănjin, iar pe latura 

spre apus 4085 stănjeni, deci media inălțimei ar fi 4195 

stănjeni. Socolind făleeşte toată moşia Cunicea avea cam 

2300 fălci, sau 3300 Ha.
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CXXX. Sumur. 7790 Iunie 22 (Iași). Cartea divanului Cnejieii 
Moldovei către Neculai Catargiu biv posteinic în privința hotarelor” 
dintre moşia d-sale Cobăla şi Cunicea, moşia vist. Lascar Roset, . 

De la divanul cneijiei Moldovei 
Catră dmlui Neculai Catargiu biv postelnicul 
La divan niau arătat cinstit dmlui Lascarachi: 

Roset biv vel vist. cum că la ținut Sorocii are o: 
moşie anume Cunice, lângă care megieşindute şi 
dmnta cu o moșie anume Cobale, cu nedreptate de 
la o vreme ai început a le întinde peste semnele 
hotară, şi iui cuprinsu o bucata mare de loc din 
dreapta moşii dmsale Cunicei supt nume de Co- 
băle ; pentru care ţi sa scris cu poroncă de la di- 
van că mai mult de bucata aceia de loc să nu te 
atingi pănă nu te vei giudeca şi prin aceiaşi carte 
ti sar fi pus şi zi de soroc, ca împreună cu toate 
scrisorile dovezi ce le vei avea să vii la divan,ca 
să să hotărască prin judecată pricina. şi de la giu- 
decală în ce chip să va hotara aşe să va urma, şi după Poroncă nu numai că la soroe nai venit, ci in tărie peste poronea ai stăpânit şi bucata ace de loc, pentru care acum era sa să trimită zapciul 
divanului să te aducă, însă acum de o dată sau 
oprit, ce dar iata de iznoavă ţi să scrie. pănă la 10 zile a lunei acestia [unie uegreşit să te afli 
aice dinpreună cu toate dovezile ce vei avea, ca să se caute pricina atasta ce ai cu dmlui vist. și să hotărască, „căci de nu vei veni nici acum bine: să ştii ca negreșit ţi să va trimete zapciul diva- nului de te va aduce, şi nu numai că vei plăti eio- bote, dar vei avea a răspunde şi la impotrivirile ce araţi.. 1790 luni 92. 

Serghie Lascarov 
Grecea tt Canta vornic, Depasle vornic, C., € V > C. ica hatm, Neculai Jora vornic, procit 3 log.
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Adresa pe cămeşa actului 

De la divanul Cueziei Moldaviei 
catra dmlui Neculai Catargiu biv postelnicul 

d-mlui vist. Lascarachi Ruset 
sat Gobale ţinut Sorocăi, pecete ceară roșie 

Acta Olga Catargi. Surete ms. XXVIII, 200. 

, CXXXXI. Sumar. 1797 Julie 71 (Iaşi). Cartea divanului cătră. 
ispravnicii de Soroca în privința uiumului luat de la moara post. Ne- 
cula: Catargiul de pe Cobăla, fiindu-le. termen la 6 August. . 

- 

De la divanul Cnejiei Moldovei. 

Catră cinstit dmlor is. de Soroca 

Pre larg veți înțelege din răvaş de jalobă a 

post. Neculai Catargiul care iată sa trimete Dmv. deci 

“fiind cerere sa cu cale scriem Dmv. tot iumul cât 

vor fi luat aceia din moara ceau facut jeluitorul cu 

cheltuiala sa săl împliniţi şi săl dați jăluitorului, 

iar dijma de pe locul dz pricină să ste oprita păr 

la 6 zile a viitorului Avgust, când sau pus soroc 

sa sa afle aice amândoao. părțile şi atunce la care 

parte va da dreptate să ia ace parte de loc acela 

va lua și dijma la care să rânduiţi Div. un mazil 

să fie privitoriu la strănsu dijma, şi să facă cata- 

grafie cum şi iarba de coasă. so cosască tot cine 

au cosit şi în anul trecut şi dacă după giudecată 

Ya rămâne la altă parte apoi va da dijma obicnu- 

| iti să nu să alingă 
ită, iar acei zorbagii să ste opr 

la moşie eu nimica, păr le va hotără cu divanul la 

vadeoa aratata. 1791 luli îl. 

Sturzea, Constantin Roset vornic, Serghie Las- 

caroff, Neculai Jora vornic, procit 3 log., trecut la 

condică 

Acta Oiga Catargiu. Surete ms. XXVIII, 201.
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CXXĂXII. Sumar. 7197 Septembrie 10 (laşi). Cartea 'divanului cătră stolnie Iordache Panaite şi şatrar V. Carp în pricina de hotar între Cobăle şi Șiştaei, zis şi Miţova. 

De la Divanul cnejiei Moldovii 
Calră dmlui stolnic Panaite, i dmlui șatrar V. Carp 

Dmlui posi. Neculai Catargiu prin jaloba ce au 
dat divanului, jălueşte că i să împresoară o bucată de loc din moşia Cobălele de călra Opre Carpu şi răzeşii lui cu nume de Șiştaci, cerând pentru a- ceastă &udecată şi dreptate, faţa fiind şi Opre în- trebandusă cu ce cuvânt sau scrisori îmbla a trage din moșia Cobăle cu nume de Şăştaci, şi răspuusa că dmlui post. le face lor împresurare de o bucată de loc din moşie Mitova dealul lui Durduc care dmlui îmbla peste tot sa pue în stăpânire, numai cari au stăpânit părinţii dmsale, care stăpânire au fost în tarie, cerânduși Carp iarăși giudecataă şi dreptate ; întrebândusa amândoa părţile de au vreo veche hotarnică, afara numai din scrisorile ce să văzură, în care nu să cuprinde lămurit de dealul lui Durduc întracui parte de moşie cade şi răspun- zând că veche hotarnică Du au, ar din scrisorile împregurenilor răzeşi să va pulea dovedi de dreptul fieştecăruia, cerând amândoao părţile a fi orânduiţi la Dmv. mai sus numiţilor boeri. Pentru care vă- zândusă că: acum de aice nu sau putul da desă- vârşita hotărâre pricinei aceștia nefiind nici veche hotarnică, sau harta; iata dar după cerere amân- dorora părților divanul vau orânduil pe Dmv. ca mergând la faţa locului veți strânge și pe toti cei- lanţi moşteni răzeși de pe împregiur acestor moşii cetiud atăt Scrisorile dmlui postelnicului i a Oprii Carpu, Cum ŞI a celorlanţi răzăşi, mai vârtos si a răzeșilor din Coşmirca, Şi să le faceţi alegere, pu- indu îi petre hotară. Iar când vro parte nu să vor odihn i : cu martie et mate Te „ce Da, alune L ŞI veți dao la mana
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cui să va căde şi harta. în care harta veţi arăta 
Dv. pe largu de stare acestor moşii iseălindo atât 
Dv. cum şi împregiureni, după lăngă aceste moşii, 
ca nu în urmă să găsască vre o parte iarăşi pri- 
cină că nu este întocmai şi adevărată, cu care a- 
ceste amăndoă, viind la divan li să va da cea de- 
săvârşita hotărâre. 1791 Sept. 10 dni 

Serghie Lascarov, Sturze, Depaste vornic, C. 
Ghiea hatm., Neculai Jora vornic, sau trecut în 
condică de Costandin biv logofăt de taina. 

Acad. Olga Catargiu. Surete ms. XXVIII, 202. 

CXXXIII. Sumar. 7797 Noembrie 8 (Iași). Cercetarea ce a 
făcut stolnic Iordachi Panaite şi şatrar V. Carp în pricina de hotar 
a Cobălei post. Nec. Catargiu şi Şiştacii (Miţova) partea lui Opre 
Carp, dealul lui Durduc ; li se pune zi de soroc la divan. 

Cătră cinstit divan Cnejiei Moldovei 
de la lord. Panaite stolnic şi Vasile Carpu şatrar 

Precinstita carte divanului am luat, întru care 
ni să poruncește ca să mergem la moşia Şiştacii şi 

Cobăle să le alegem împresurare ce fac atât răzeşii 
de ȘŞiştaci Cobalii, cât şi post. Neculai Catargi Şăş- 
tacilor, după jaloba ce au făcut la divan amăndoi 
părțile și să stâlpim şi cu pietre hotară; După po- 

roncă am vinit la faţa locului, unde aduzând atât 

pe răzeşi cât şi pe dmlui post. Neculai Catargiul 

şi am cercetat atât oamenii ce au adus spre măr- 

turie amindoaaă părţile cât și pentru căpitan Gavril 
Vartie, vorbe multe, dar luminare nam putut afla, 

căci hotarnica nui nici de o parte, nici scrisorile 

Coşmircăi nu pomenescu nimic numai până unde 

merge linia Cuşmirea de disparte pe _Mitova alta 

nemică, iar de dealul lui Durduc nemică nam Putut 

afla far numai un hrisov vechiu ce are Opre Carpu 

zace dealul lui Durdue, și în niște zapisă de cum-
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părătură, veche a răzeşilor de Şaştaci pomeneşte 
că au vândut parte lor şi cât să va alege din dea- 
lul lui Durdue, am cercetat şi stăpănire veche şi 
postelnicul aşe au stăpănil după cum arată posi. 
Catargiu, măcar ca Miţova lor sau mai fost hotă- 
răt mai înainte având răzeşii şi împărtală cu Ior- 
dachi Manoli ot Botoşaui si atunce nefiind dinspre 
parte Catargieștilor nime răspunzători răzeși de 
Milova singuri au arătat că moşie lor trece din 
chiotoare Coşmirca, spre apus păun în zare unde 
au fost pus Radul Bogdan şi pietre chiotori şi de 
acolo drept linie la, movila găunoasă care şi acum 
nu tăgăduese dar zic că atunce nau ştiut, iar. acum 
şau găsit scrisorile, şi cer până în Ciorna, deci 
vrutam să le hotarăsc dupa cum au dat cunoştinta 
noastră adică să purcedem din chiotoarea Coşmirea 
linie dreptu la movila găunoasă dăndu acea bucata 
de loc razeşilor de Şuştaci, Și nau primit nici unii, 
căci post. cere după stăpânire veche Cobale şi Ba- lamutenii, iar Carpu cu răzeşii ceru acum păr în 
Ciorna, şi aşe arm făcul harta în toema după stare locului şi am dato zieandule după poroncă să vie 
la divan şi dar veți hotărâ după cum a da înțe- 
lepciune dmv. 1791 Noem. 8. 

„a dmv. slugi Iordachi Panaite stolnic, Vasile 
Carpu şetrar 

Acia Olga. Catargiu. Surete ms, XXVIII, 203. 

licată CXXXIV. Sumar. 7791 Decembrie 10 (Iaşi). Hotarnica râdi- dicată de rândaiţii Iordachie Panaite stolnic, V. -Carp. şetrar şi Ştefan iogole vornie a moşiilor Glăvăneşti, Miţova, Socolul,  Coşmirea şi Cobălele. 

4 

Catra ptea cinstit divan a Cnejiei Moldovei, de la stolnie Iordachi Panaite şi satrar Vasile Carp, 1 Vornic Stefan togole şi mazilii râuduiţi de dmlui ISpravnieu; precinstita carle ciustitului divan cu ple- căciune am luat, întru care ni să paronceşte pen-.
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tru pricina ce au răzeşii de moşie. Miţova cu Co- 
balele ca de iznoavă să mergem să măsurăm mMo- 
şiile de pe împregiur în lungu şi în curmezişu şi 

în tocma după stare locului să facem hartă în 

care să arătăm măsurile a fieştecăriia moşii; deci 

mergand la fața locului unde fiind de faţă dmlui 

post. Neculai Catargiu şi răzeşii de Mitova şi alţi 

impregiuraşi am facut funie de 30 stânjeni şi stăn- 

jenul de upt palme gspd şi am. început a măsura 

întăiu moşia Glavaneştii capul dinspre Ciorna stăn- 

jeni 2340, apoi şi marginea Glavăneştilor din: gos,. 

undeşi da coate cu Mihulenii 1560 stânjeni și capul 

dinspre răsărit şi despre Poiana 934% stânjeni cum 

şi lungul despre miazănoaple ce merge întăiu cu 

Socolul o bucată de-loe. apoi sa începe cu moşia 

Mitova şi păra în apa Ciornii stănjeni 3120. 

Am măsurat şi moşia Miţova întâiu capul din- 

spre rasărit din moşia Glăvăneşti şi până în coas- 

tele moşiei Coșmirca undei chiotoare Miţovei, stăn- 

jeni 1920, şi lungul Miţovei despre miazănoapte 

dânduşi coate cu moşia Coşmirca şi pără la ebio- 

toare Coşmircăi unde să impreun cu Cobăle stân- 

jeni 1187, şi din chiotoare Cosmirea, linie drept 

inainte şi păra în apa Ciorna pără la chiotoare 

Glavaneştilor stănjeni î710 şi din Ciorna apoi am 

măsurat şi lungul pe din gios alature cu Glavăneştii 

din Ciorna şi pără în movila găunoasa stanjeni 855, 

şi din movila găunoasă tot alature coaste cu Gla- 

văneştii pără în părăul satului 210 stânjeni, şi de 

acole pără în chiotoare Miţovei dispre Glavânești 

stânjeni 1380;—Am măsurat şi moşie Socolul în- 

cepănd din chiotoarea Mitovii şi alature cu Glăvă- 

peştii pără unde să întălveşte cu poiana stânjeni 

330; şi de acole alăiture cu poiană pără în apa 

Nistrului stănjeni 1590, am măsurat şi capul pe 

apa Nistrului pară la chiotoare din sus, despre 

Climăuţi stânjeni 2430; apoi am măsurat şi lungul
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Socolului pe din sus alăture cu Climăuţiii păra unde să opreşte: Climăuţii în Coşmirea stânjeni 2538 pol. și de acole lot înainte Iuvgul Socoiului alăture cu Coşmirca dânduşi coate Şi pară la chiotoare Socolului unde să înfundiază cu Mitova Slânjeni 15.56 pol. Am măsurat și capul Socolului din chiotoare despre Coşmirea Şi pără la chiotoare despre Glavăneşti stânjeni 1920. 
Am măsurat şi inoşie Coşmirea începând din chiotoare ce se disparte Miţova Şi cu Cobalele și pără în margine moşii Cunicii stânjeni 2648 şi de acole um întorsu a măsura lungul Coşmireai unde stă şi Cunice stănjeni 2875; am măsurat şi capătul moşii Cosmireii despre moșiile ce vin de la Nistru şi pără în coastele moșii Socolului undei chiotoare Coşmircei stânjeni 3016, am masurat ȘI lungul Coşmireii din chiotoare ce sau arătat mai sus alăture cu Socolul dânduşi coaste ŞI pără la chiotoare Socolului cu a Miţovei, apoi tot îna- inte lungul Coşmireai şi alăture cu Miţova dinduși coastă pără la cheotoare Coşmirca unde sa în- fundează cu Cobăle stânjeni 2922 pol. Am măsurat şi moşia Cobalele începând cu măsura întăi din chioloarea Coşmircii despre Mi. tova capul moșii Cobalei şi pără în margine Cu. nicei undei şi chiotoare Coşmircei stânjeni 2047, Şi de acole am întorsu a masura lubgul  Cobalei alăture cu Cunice dânduşi coaste şi pără în apa Ciornei stânjini 3453, am măsurat şi capul Cobalei pe pârâul Ciornei para din Sios de cheile Ciornii Slânjeni 36009 şi de acolo tot înainte pe Ciorna Pără în moşia Glăvăneştii stânjeni 1710, şi de a. colo am întorsu cu măsura alăture cu Glăvăneşţii Pără in movila Săunoasă stânjeni 855 ŞI din mo: vila gaunoasă pără in pâraul salului slânjeni 210 «de acole pâra la cheotoare Coşimircei despre Miţova i Cobale stânjeni 2160, iar măsurile moşiilor aces:
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tora sau pus somele stânjinilor a fieşlecăruia moşii: 
la linia sa a lungului şi a curmezişului după cum 
sau arătat în hartă şi neputândui învoi aice au ră- 
mas să vie la divan şi înțelepciune Dv. va hotari: 
cum a fi drept. 1791 Dekv. 10. 

. al Dmlor voastre plecate slugi 
Iordachi Panaite stolnic, Vasile Carp şatrar, 

Stefan Ciogole vornie de poarta, Dumilrachi Me: 
leghi, Grigoraş Pilipovski, Radu Bogdan. 

„asemene fiind suretul acesta de pe hotarnica 
ce este la răzeșii de Şiştaci spre încredințare am 
iscălit. 1805 luni 6. 

Dumitraşco lacodin med., Toader Vargolici vor- 
nice de poarlă. 

Acta O'ga Catargiu. Surete ms. XXVIII, 204. 
Socotină moşiile acestea vedem că atingeau apa Cior- 

nei următoarele: Glăvăneştii 2340 st. (5218 m), Mițova 
sau Şiştaaii 1710 slănj. (3813 m.), şi Cobălele 5310 stănj. 
(11841 m.); adică tustrele moşiile aveau o lungime de 20- 
kilometre şi mai bine. 

CXXXV. Sumar. 7794 Marti 2 (lași). Cartea veliţilor boeri 
“judecata ee s'a făcut între Neculai căpitan de ţinutul Sorocei şi în- 
tre Nec. I. Catargiul pentru dejma de pe moşia Caniei, luată în tărie 
de Neculai Catargiul, pe când venitul moşiei îi era vîndut lui cu anul 

de cătră stăpânul moşiei Lascarachi - Roset. 

Neculai căpilan de la ţinutul Sorocei prin ja- 
loba ceau dat cătră pre înălțat domnul nostru maăria 
sa Mihail Costandin Sutul Voevod, asupra dmsale 

Neculai Catargiul fiui răposatului stolnic Ion Ca- 
targiu (cu care sau rânduit la noi), au arătat că 

având el cumpărat cu anul venitul unei moşii a 

dmsale vel vist. Lascarache Ruset anume Cunice 

de la ţinutul Sorocei, care să hotărăşte cu alta mo- 

şie a dmsale Neculai Catargiul, cu împresurare 

dmsale Neculai Catargi ar fi întrat în moşie a cărie:
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el avea cumpărat venitul și iar fi luat câlăva dijmă de care și păn acum esle păgubaş. Cererea fiindui 
ca ace paguba să o răspundă dmlui Neculai Catargiul. 
de faţă fiind şi dmlui ău răspunsu că în vreme ce jăluitorul au avut cumpărat venitul moşiei dmsale vist. 
Lascarache nefiind moşie acee holărâta prin Sămne 
șliute de cătră moșie sa Cobăle, cu greşală ar fi trecut în moşie vist. pe o parte de loc, şi au dij- muit, care greşală au cunoscute după ce sau ho- tărât moşie dar nu pricinuește a o da înapvi ace dijma, şi au cerut sai arale jăluitorul izvod de câlă dijmă cere sa de Şi răspunzând jaluitoriul cea el ştiinţă nu are de câta dijmă sar fi luat de cătră dmlui Neculai Catargiul, și ca el este mulțumit după izvodul ce cu încredințare va da singur dmlui Neculai Catargiul sau Indatorit de cătra giudecată ca să de izvod, arătând întru adevăr dijma ceau luat de pe ace parle de loc, şi au dat izvod că au luat aceste ce în jos să arată, adică 25 clai _grâu- cu secară, 5 clăi orz, 1€0 dimirlii popușoi, 15 sto- guri de fân, 1 clae hrişcă, 100 manuşe in, 150 mă nuşe cânepă, 2 dimirlii inazire, 2 dimirlii fasole, una demerlie bob, 30 lei venitul pădurii asupra cărue izvod: au încredințat cu sufletul sau inainte Judeca- ţii că este adevarat, far a lăgădui cel mai puțin. Drept aceia dupa iucredințare ceau facut dinlui Neculai Caltargiul de dejma tau luul de pe „moşie dmsale visternicului fată fiind şi jaluitorul am giu- decat că toata acea dijmă câta mai Sus se arată anume să o răspundă. jăluitorului. Insă macar că jăluitoriul au cerut ca săi plateasca. dejma cu bani, după pretul ce sau Vândut în vremea cau luat dar fiind că dijma au luat, aceae tau luat îi va şi da Cum să hotărăşte mai sus. 1794 Mart &, loan Canta vel logofăt, N. Roset vel Vornic, Dumilrachi Sturza vel vornie, Costandin Paladi vel spatar. 
Sau trecut la condica, Matei Coslin condicar
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Acta Olga Catragi. Surete ms. XXVIII, 206. 
După măsoriştele Cunicei ieşia că mosia aceasta a- 

vea peste două mii falci; asta în 1787. la izvodul adus 
mai sus despre partea de dijmă, luată de Nec. Catargiul, 
reiese că o moşie de 2000 fâlei producea venit următoarele: 

din pădure 300 lei, dejmă 30 lei; bob 10 dimeriii; 
dijmă 1 dimiriie ; fasole 20 dimiblii, dijmă 2 dimirli; fa- 
sole 20 dimiriii, dijmă 2 dimirlii ; mazere 20 dimiriii, dij- 
mă 9 dimirlii; cânepă 1500 mănuse, dijmă 150 mănuşe; 
in 1000 mănuşe, dijmă 100 mănuşe ; hrişcă 10 elăi, dijnă 
1 clae; făn 150 stoguri, dijmă 15 steguri; popuşoi 1000 
dimirlii, dijma 100 dimiriii; orz 50 clăi, dijmă 5 clăi; 
grău şi sacară 250 elăi, dijmă 25 clăi. 

— In dosul aclului se găsese aceste note: 
„Acestea sănt moşiile ce le stăpâneşte moşul, frunte: 

Mărăşeştii, Cucorânii, Pâbărnicenii, Cămănea ; iar moşii de 
mijloc ce le stăpâneşte tot moşul sănt: (iiugastrii, Cuza. 

„Aceste moşiile stăpânesc eu; o moșie frunte Co- 

băle, Pârliţii, Hulpeştii, cari aceste doao moşii sânt de 
mijloc. 

CXXXVI. Sumar. 7219 Ghenar 16 (1711) Iaşi. Dimitrie Can- 

temir Vodă scrie carte la Stefan Catargiul vel clucer să meargă să 

„cerceteze pricina, de hotar între Săneşti şi Dimăciani. 

Dimitrie Cantimir Voevoda. bojiiu milostiiu 

gospodaru zemli Moldavscoi. 

Seriem la credintos boiarinului nostru. dum- 

nialui Stefan Catargiul vel cluciar. facem ştire du- 

mitale ca aicia vini de făcu jalob(ă). Ionichi calu- 

gărul și fralesău Lupaşcu nepotii lui Ştefan Capi- 

tanul. pe Capriş şi pe lon Oglinda, și pe alţi ra- 

ziasi de Dimăciani zicând că au strămbălate despre 

dânsii si macar că hotarul Săneștilor. cei alăturia 

cu Dimaăeianii. deci iata cam _trimăs de aicea pre 

sluga noastră Vasilie Uricariul ca s vii acole şi 

am socotit sa mergi şi dmta. acolo la aciali” hotar(a), 

şi 's sirângeli oameni buni di pen pregiur megilaşi 

si răziaşi de acolo. şi cu bună) dreptate să s ș0- 

cotiască cu acei oameni bunt ȘI pe drias(â) ce vor 

--
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arăta şi zapis să le aliageți Şi sal hotăraţ acel: loc pe cura vet afla dreptu şi s punăt şi siamne. să naibă strămbatate unii despre alţi. şi pe cum vet “aha dreptu şi s aliageti şi hotară sa faceţi şi mar- turie ca s avam șlire şi aflândus cai călcat hota- rul să hie de jalobaă. | 
u las lt 7219 Ghen. 16 

Pecete domnească în rOş: + Anawmrpie BanTeaHp Roe- EOAdA BOX MHASCTR POENOAApR âcMau MoaAagekon (Facui) 

Nicolae Costin vel logofăt 

Acta Mitropoliei de laşi, depuse de răposatul mitro- -polit losif Naniescu la Academia Română , ne catalogate. Surete ms. XXVIII, 456. 
Acest Stefan Catargiul vel elucer ține în căsătorie pe Maria fota vel logofătului D. Ceaurului, şi e străbunul ră- posatului Lascar Catargi, tost prim ministru. Fiu al lui Apostol Catargiul, el era frate şi cu Pătru şi cu Ilie Catar- giul logofătul cel maie. 

CXXXVII. Sumar. /796 April 1 (Iaşi), Cartea lui Alexandru. Ioan Calimach Vodă scrisă cătră Gavril Conachi ban şi Iordachi Cru- penschi comis să măsoare moşiile Cocorănii, Loeştii şi Ipoteştii şi să le împartă în lirei pe numele răzeşilor, a lui Costin Catargiul vel 1lo- gofăt şi a nepoților săi de frate Neculai şi Petrachi Catargiul, fii stol- nicului Ioan Catargiul, 

lo Alexandru Ion Calimach Voevod cu mila lui Dumnezău domn ţării Moldaviei. | Cinstiţi şi credincioşi boeri domnii mele dmv. Gavril Conachi biv vel ban i dumnealui Iordachie Crupenschie biv vel comis. Sănătate. după ju- decata ce au avut de faţă înaintea domnii mele Neculai și Petrachi fi şi clironomii răposatului stolnie Ion Catargiul cu unchiul lor dmlui vel lo- gofăt Costin Catargiul pentru moşia Cucorenii de la ținutul Botoşani. sau hotârâl ca pe giumătate dintru acea moşie sa fie a dmsale vel logofaâtului Costin iar pe giumatate si fie a numiţilor nepoți.
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dmsale care rerănd trebuiuţa a se despica drept 
în do, şi gimmnstate sa sa de dmsale logofătului 
ŞI giumaătate nepoților dmsile cu alvgere şi primire 
amâuduror părţilor van cerut pe dmv. dar fiiud ea 
despărțire între numita moşie Cucorenii şi între 
moşie Ipoteștii sa afla mai denainte în giudecata de 
când dmlui voruicul Costantin Balş o ave cu ze- 
stre. luată în stăpânire şi la anul 1790 au dus şi 
hotarvic: pe dmlui bann Iordachi Cananau şi pe 
louiţa Ursoianul biv 3 logofat, care prin marturie 
și harta ce au dat dumsale Costandin Balş arata 
că după scrisorile ce: an văzut la dmlui vornic nare 
[i numai o moşie Cucorenii ci ar fi și alta numin- 
dusă lLoeștii care sar fi împresurat despre Ipotești, 
care hotarâtură nemultamindusa răzeşi de lpoteşti 
şi tragând Sudecală la divan după muliă cercetare 
ce au făcut divanul nu sau putut da ce desăvar- 
şita hotărăre pără încă. nu sa mai face o cercelare 
la fața locului şi cu primire amăndurora părților 
la anul 1793 Avgust în 20 sau fost randuit de 
cătră domoie sa Mihail Suţu Voevod pe dmlui spa- 
lar Vasile Neculce. şi pe. dmlui comis lordachi Cru- 
penschi ca să faceți o cercetare şi nici ei pân acum 
nu sau făcu! şi fiind că mai înlăiu cere trebuinta 
a să face cercetare cu să să cunoască de sănt doaâ 

mosii Cucorenii şi Loeștii sau de este numai o mo» 

şie, şi apoi să să facă despărțire Cucorenilor între 

dmlui vel logofat şi între nepoţii dmsali drepti a- 

ceia ială seriem dumilorvoastre să mergeti la fața 

locului unde faţă fiind atât vechilul din parle dmsale 

vel logofat Costin Catargiu și nepoţii, dmsale cum 

şi razeşi de Ipoiești şi alți megieşi și impregiuraşi 

din aceste moşii Cucorenii şi Loeştii Și Ipotești 
despre toţi ceilalți megiiași vor [i stand în adevă- 

rate marginile după hotarale din vechi precum leau 

aratat dmlui ban Iordachi” Cananău şi logofat Ioniță 

Ursoianul și nu va râmăne nici un prepus de îm- 

i 22 
Surete şi Izvoade IX (Acta Catargiu)
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presurare apoi le veţi măsura dea curmezişul toate 
la un loc pe trii locuri adecă pe lu capetele şi la 
mijloc, şi pe urmă ace masură să o daţi în trei 
părti peulru trei moşii toli deopotrivă ales cât Cu- 
corenilor cât Loeştilor uiâla şi Ipoteştilor şi să 
videți de sa vine fieştecarii moşii sălişti ei şi cală 
depărlare de stânjeni est« de la o selişte pana la 
alta. Sau de sa vor veni pe o moşie doaă saâlişte 
sau va întra vro moșie în sâlişte altiia, aşe pre- 
cural şi cu bună înțelegere și în măsuri de stan- 
jeni sâ închipuili la barta ce veli face uratăud pre 
laig și la -marturie ce veţi da, ferinduvă cu totul 
de neadevar, fiind ca asupra priciuii aceştia este 
şi carte de blastam, apoi după ce să va înfațoșa 
la divau marturie şi harta dumilorvoastre, şi să va 
„cunoaşte de sânt doaă moşii sau numai una, atunci 
să va da doaa moşii sau numai una, atunce să va 
da hotarare și pentru despărțire între dmlui vel 
logofatul ( ostin Catargiu şi între nepotii dmsale pe 
unde să cade sa fie. let 1796 April intaiu. 

Acta Acad. Rom. II, 176, vezi Surete vs. XXVII, 409. 
Carteu acesta domnea=că ne deslușeşte mai mult a- 

supra seliştilor în raportul lor cu moşiile. 

, CXXXVIII, Sumar. 7797 Ghenar 3 (Zaşi). Cartea lui A. ]. Ca- limah scrisă cătră Neculai şi Petrachi Catargiu, ficiori lui Ion Catar- giul stolnic în privința clironomiei cluceresei Huesanda, de pe moșul ei Patrașco Catargiu pitar. - 

„___Îw Alexandru loan Calimah Voevod cu mila 
lui Dumnezău domn țarii Moldovei. 

Seriem domnie me la Neculai şi Petrachi fii răposatului stolnic Ioan Catargiul, vi să face ştire că dmneei clucereasa Ruxanda necontenit supără pe domnie me cerând ca sa sa dea sfârşit pentru clironomia ce are a lua de pe moșul său Pătrașco „Catargiul, drept aceia iată vi să poronceşte la 9
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zile a lunii aceştia negreşil să va aflaţi aicea spre 
a să da sfarşil acestii pricini. 1797 Ghenar 3. 

Adresa: Scriem domnie me la Neculai şi Pe- 

trachi fii răposalului stolnic loau Catargiul săa'să dea 
procit vel log. 

sau trecut în condică, Matei condicar, pecetluit 
cu ceară roşie. - 

Acta Olga Catargiu. Surete ms. XXVIII, 208. 
Ruxanda clucereasa e fata lui Costin Calaraiul vel 

log. şi a Elenei Costachi. Era vară primară cu cei 2 Catai- 
giești: Neculai şi Patrașco, iar părinţii lor erau fraţi: lon 
“Calargiul atolnie şi Costin Calargiul logofătul, ficiorii lui 
Pălrazco Calargi vei pitar. - 

CXXXIX . Sumar. 7798 Febr. 26 (Iași). Cartea lui A. I. Ca- 
Jimach scrisă cătră fraţii Neculai şi Petrache Catargiu pentru venitul 
ce are să ia Costin: Catargiul în somă de 116 lei din moșie ce aduce 
venit 135 lei anual. 

Iw Alexandru lon Calimah Vodă. cu mila lui 
Dumnez: u domn ţării Moldaviei. Scriem domnia 
me la Neculai şi Petrachi fii răposatului stolnic Ion 
Catargiul, fiind ca după împărlala ce sau facut în 

anul trecut 1797 Ghenar 26 între clironomii rapo- 

satului Palraşeo Catargiul, care împărțţali iscălin- 

duse de dmlor boerii ceau fost rânduiţi, sau întarit 

“şi cu pecelea domnii mele. Are dmlui biv vel lo- 

gofat Costin Calargiu să ia moșie care să de venit 

pe an 116 lui 57 bani, şi îinzivă rămaneţi datori 

"ea sa întoareeți moşie de venit pe an 135 lei 8 

bani cari diutraceia are să tragă și dmlui logofat. 

Drept aceia fiind că dmlui cere ca să i să faca 

împlinire iată vi să poronceşte ca să dați dmsale 

cea moşie şi săi dați şi venitul de la împărtală în 

coace căci neurmănd precum vi să poronceşte să 

va face împlinire cu zapciul, „şi să trimeteţi răs- 

atră dmlui vel log. ce moşie dati.“ 

Pe Ss 1798 Fevr: 26
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Adresa: „Seriem Domnie me la Neculai şi Pe. trachi fii răposatului stolnic loan Catargi sa se de dmlui logofat Costin Catargiu. 
procit vel log. 

sau trecut la condica, Matei condicar; sigiliu ceară rOȘIe 
Acta Olga Catargiu. Surete ms. XA VIII, 209. 

CXL. Sumar. 7804 August 9 (Iași). Adresa logofeţiei celei mari a- ţării de sus cătră ispravnicii de Soroca pentru pricina între arma- șul Petrachi Catargiul -și răzeşii de Miţova, că au încăleat „țarina din Cobăle. - 

De la logofeţia cea mare de ţara de. sus. Catra cinstiți dmlor ispravaici de Soroca. Sau Inat înştiinţare dmv. ce ați trimes pentru râzeşii de moşie Mitova ce au Sulecala cu di armaş  Pe- trachi Catargiu şi sau vazul cele ce scrieţi, cum că acei răzeşi sar fi întinzaud iu tăria lor sa sa'ia dijma mai mult de cat esle locul le pricina, adica de pe toata tarina moşii Cobalii, şi fiind ca pentru acastă pricina și iai înainte au fost răndait cu _Poroucă dlui spatar Iordachi Crupenscrki de aa cercetat pricina la stare locului, care au şi însâur bat cu pietre bucata acea de loc, ru primire raze şilor. însa arălăudusa aluncea nemulțănii dmlui ar maşu au ramas neholarata şi peste acele samne ar Îi trecand razeşii mult mai sus, de cupriud și taria Cobalii, pe ntru «are cereti “Pâspuus în ce chip să urmaţi. Deci răspunsul aresta este după CUM ŞI Mai inainte vi sau scris ca dejma sau alt venit cal va eşi de pe locui cel drept de - pricina să sa strânga la un loc şi sa ste poprite pău la sfanti Dumitrie, până când sa vor giuieca cu dnlui AUILLE la divan şi atunce Ja care parte va ramane lucul de pricină va luoa ŞI venilul si amv. nici intrun chip să nui iugaduiţi ca sa triaca mai mult de al este locul de priciva 1804 Avg. 9. Adaus: macar că la mâna dmsale armaşului
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sau văzul şi o învoiala din anul 1792 Avg. 20 iscălita de razeşii de Mițova, adica de un Carpu Opre capitan şi Vasile Gorgos cu alţii ai lor ră- zăşi, întarita şi de divan dala la mâna dmsale pos- telnic Neculai Andrei fratele dmsale armaşului cu cuprindere că după multe giudecaţi ce au avut la divau pentru moşia Cobalele i Miţova de la tinu- tul Sorocii, neputând nici întran chip a să da ho- lărâre pricinii la ce de pe urmă ca să lipsască din mijloc pricinile şi giudecățile de a lor bună voe sau 
aşezat şi sau îuvoit intracestaşi Chip, cu adica să 
aibă a stăpâni din cheotoare Coşmircii linia dreapta 
par în pâraul Cobalii, şi din pârăul Cobalii drept 
în vărful dealului pe langă Hârtopul Budâiului mer- 
gând linie aiature cn hârtopul si din vârful hârto- 
pului linie dreaptă pâna în 6orna. Deci dupa cu- 
prinderea învoelii a eştia veți urma neîngăduind pe 
văzeşi câl de puțin a se întinde mai mult, peste 
semuele urălate prin învoiala, ce numai dejma să se 
oprească de pe locul acela, care va ramane de 
pricina afară din cuprinderea învoelii (dacă va fi 
bucata de loc de pricină) şi daca răzeşii după în- 
voiala uceasta sa vor arâla nemultainiți, atunci la 
sorocul aratat vor veni aice de să vor giudeca, 
căci dmlui armaşu au răspunsu aice că peste cu- 
prinderea îuvoelii nici o supărare nu le face nici 
pretenderiseşte loc mai mult). | 

“Jora vel logofat 

Adresa: de la logoleţia ce mare a ţării de sus 

Catră ciusliţi dv. ispravnici de ţin. Sorocii 

Acla Olga Catargiul. Surete ms. XXVIII, 211.
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CXLI. Sumar. 1804 Sept. 1/ (Soroca). Matei Costachi spatar: 
ispravnie de Soroca răspunde în pricina de hotare între răzăşii de: 
Şiştaei şi boerii Catargieşti pentru Cobăle. 

Rezeşii moșii Şiştacii vrând au străca învoiala 
ce au făcut cu boerii Calargieşti şi întărila de 
amlor veliţii boeri din vremea aceia, spre îndrep- 
tare cererii ce fac ca moșie lor estk împresurată 
de moșie Cobale a boerilor Cutargieşti au arătat 
că moşia lor merge pe apa Ciornei în sus pără la 
o piatră de trei palme afara de pământ, ce este 
în malu Ciornii despre răsărit cu trii stanjăni, şi 
mai în sus și spre apus, de fâulâna ce este facută de 
Gavril Durac, din vale de drum ce merge pe Ciorna 
cu 25 stanjeui la care piatra însumi eu mergând 
cu Evachi şi lon Opreşti şi răzeşi de Şiştaci şi să- 
pânduo nu am gasit nici un sămn de holar, Neculai 
Durae fratk lui Gavril şi Palade şi Simion Rotă- 
reşti oameni în vrâsiăa şi sateni din Cobale născuți 
acole ce le au hrană tot acole la acest loc. măr- 
turisesc că nu ştiu de acea piiatra para în anul 
trecut şi ca pâna la învoială dmlor boerii Catargi- 
eşti cu moşie Cobale stăpăne mult în &os pară la 
fântâna împuţită si pără în movila găunvasă, iară 
de la învoiala au stăpânit după semnele învoelii şi 
la Ciorna pănă în capul de sus a unui rădiiac ce 
estea dispre apus de Gorna şi din gos de iazul 
Iancului „deci dar cunoscândusă ca sant aratările 
lor făra isprav şi mai vârtos ca învoiala ceau fâ- 
cul nu o pot străca, am dat atasta marturie dmsale 
armaşului Petrachi. a 

N 1804 Sept. î1 
Matei Costachi spatar 

Acta Olga Catargiu, Surete ms. XVIII, 213.
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CXLII.. Sumar. 7805 Alart 3 (faşi). Carte de blăstăm dată de 
Mitropolitul Veniamin Costachi pentru aflarea adevărului în chestia 
de hotar între răzeşii de la Miţova (zis Şiştacii) şi armaş Pe!rachi 
Catargiul din Cobăle, la punctul numit Hârtopul budăiului. 

„Să face ştire prin aceasta a voastră carte că 
dupa giudecata ce sau cautat atât înainte dmlorsale 
veliuior bveri cât şi la divan de fața și înaintea 
preaîvălialului nostru doma marie sa Alex. Const. 
Muruz Vvod. peutru priciua dispărţiri hotarului în- 
tre moșia Cobăle a dumisale armaşului Petrachi 
Catargiul şi iutre moșia Miţova cei zic Şiştacii ra- 
zeşască, jăluind răzeşii că dmlui urmaşul nar fi ur- 
mănd cu stăpânirea după semnele învoelii, ca din 
chiotoarei Coşmircei să meargă cu linie uechizăşilă 
pănă în Ciorna, ce din pâraul Cobâlei sar fi cobo- 
râud pană in Ciorna chizaşini livia în Sos în cât 
liar fi cuprinzând mai lot capul moşii lor Miţova 
de ia apa Ciornii, peulru cari diu potrivâă şi dmlui 
armașul au zis ca din liuia samnelor învoelii nici 
cât de putin mai gos nu sa întinde, asupra carii 
pricioi spre a se dovedi fara de indoiala samnele ce 
le cer învoelile sau hotarât ca sa să tacă cercetare 
Ja stare locului prin locuitorii megieşi de acolo 
după carte de blaslam ce vor lua de la noi şi pe - 
unde să vor dovedi sa sa statorniceasca pe acolo 
linie dreapta și cu sămne hotara pân în Ciorna. 
Drept aceia după hotărâre Marii sale să da această 

a uoustra carte de blastam asupra tuluror lăcuito- 

rilor megieşi ca în frica lui Dumnezeu să martori: 
sasca lot adevărul pe unde sânt sămurle invoelii şi 

de urmează dmlui armaşul cu stapanire di:pă sem- 

nele învoelii sau că lace îmnpresurare, căci carii vor 

tagadui adevărul eu nedrepiale şi nu vor marturisi 

shinta lor de frica lui Dumnezeu cari sănt sămnele 

ce sa pomenesr prin. învoială şi care sau numit 

hărtopul budăiului din vechiu şi care să numeşte 

acum, pentru toți unii ca areia zicem: că de viata
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lor. de ostenelile lor, de sudorile ior, de chiverni- 
sealele și dohitoacele lor parte sa nu aibă, ce cu 
fumul şi ca praful. cel din drum loale sa fie intru 
pierzare şi peire de toale ale lor cele văzute, ca 
de averea dreptului lor diavolul să să atingă ot. 
tând şi tremurând, târândusa pre pământ, ca Cain 
să fie în toată viaia lor, moștenind lângă acrstea 
si bubele lui Ghiezi, femeile lor za rămâe văduve și copii lor saraci şi cerșitori şi lipsiţi de tot felul 
de procopseli in toata viata lor, și în grabă giude- cata lui Dumnezeu sai ajungă la cele vazute de 
ochii lor, iar carii vor mărturisi adevărul în frica lui Dumnezeu şi vor urma dreptății sa fie ertali şi blagosloviți amin. 1803 Marit 3 | 

Veniamiu Mitropolit Moidovei 

Acta Olga Catargiu. Surete ms. XĂVIII, 214. 

„a. CXLIII Sumar. 7305 Mai 72 (Cobâie). Izvod de măsurile Co- bălei pe linia de hotar din jos despre Şiştaci (Miţova) din Coşmirea, pănă la Ciorna, în soma de 2421 stăuieni. | 

__ ÎZrod pentru măsurile moşii Cobalele div tinut „Sororii cari sau măsurat pe margine din %os des- „Pre moşia Miţova cei zie şi Şiştacii şi sau masurat priv jiuie ce din %os pe lâvgă hartopul budaiului, pe unde sau statornicit și cu sămne hotară, din. po- Yonca domniască întocmai dupa, cuprinderea  invo- elii ceau avut dumnealor boerii "Calargiești cu ră- zeşii de Mitova. la anul 1192 Avg. 20, cari masuri san tras prin linia atasta şi cu sâmne petre hotară ŞI movile ce sau facut pavă în apa Ciornii, masu- rânduse cu stânjan gospod. 1805 Mai 19. „200 st. au eşit din chiotoare Cobalei şi a Coş: IDIrcâi, unde sau pus piatră hotar -i sau facut şi movilă de pămâul maăsurândusa coasta  Cobalii pe lânga Șiștaci spre ameazăzi pe şăs păuă în zarea
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desp:e vale Cobalii, unde acolo la împlinire măsurii 
sau pus şi piatră hotăr. - | 

220 st. au eşit diu piatra aceasta ce sau pus 
şi tot înainte spre awmiazazi coasta Cobălei pe langă 
Şăştaci la vale, pănă în coasta văii ce vine de la 
Cobal- unde iarăşi sau pus piatra hotar și sau 
facut şi movila de pămăut. - . | 

153 st. au eşii din hotarul acesta și movila 
ce sau făcut și tol înainte spre amiazăzi și la vale 
pan în matea pârăului Cobalei. 

160 st. au eşit din matca pârăului Cobalei şi 
peste părâu ot îuainte drepi la dial, şi tot. spre 

amiazăzi pănă în movila ce mare veche, care iaste 
în coasta dialului, unde sau pus şi piatră hotar în 
coastn acestei movile despre apus, și desparte sa- 
iul Cubalei. 

250 si. au eşit din consta acestei: movile şi 
din hetarul ce sau pus, şi tol înainte la dial şi 
peste zarea dialului, și spre amiazăzi pănă în po- 
dişul. dialului unde sau făcut movilă de pământ și 
sau pus şi piatra hoiar. | % 

130 sl.-au eşit din movila atasta şi holarul 

ce sau pus şi tot înainle pe podişul dialului spre a- 

meazăzi pan: deasupra în podişul «dialului pe din 

gios de bâlagure unde iarăşi sau facut movilă şi 

sau pus şi piatră hotar, care movilă și hotar iasie 

ci 20 slanjeni din gos de Balăgura despre răsărit. 

168 st. au eşit diu wovila şi hotarul ucesla 

ce sau pus în &os de batagura şi toi inainte spre: 

amiazăzi pe podiş pe lânga hărtopul Budaiului, a 

lature cu hartopul pănă diasupra hartopului Buda- 

iului, despre apus și despre Cobale unde iarâşi 

sau facul movilă şi sau pus şi piatră hotar. 
200 st. au eșit 'din hotarul acesta şi movila ce 

sau făcut deasupra hărtopului Budaiului şi tot îna- 

inte spre amiazazi şi la vale şi pana în coasta 
văii dumbravilei, din gos şi înspre răsărit, unde 
sau facut iaraşi movila şi său pus şi piatră hotar.



210 st. au eşit din movila și holarul ce sau pus în coasta vaii dumbrăviţei și tot înainte la vale spre umiazăzi zi în coasta vaii dumbraviței sau pus iarăşi piatra hotar. | 
422 st. au eşit hotarul ce Sau pus şi tot îna- inte spre amiazazi la vale și peste vale dumbra- viței şi la deal, ŞI peste dialul dumbraviţei şi până în culme dialului despre Ciorna, unde iarâşi sau făcul movila şi sau pus și pialra hotar. 218 st. au eşit din movila aceasta şi hotarul ce Sau pus şi tot înainte la vale spre amiazazi pănă | în malea Ciornei, unde sau sfarşit colțul  Cobaălei despre colţul Şaştacilor şi unde sau pus şi piatră hotar cu 30 slăujeni de la deal de matca  Ciornii, fiind matca Ciornii despărţitoare la colțul  Cobaălei „şi a Şiştacilor despre capul Olișcanilor. 2421 adica doav mii pâtru sule doao vaci şi unul de stâujeni face peste tot coasta Cobalii pe dinspre" moșia Miţova din cheotoare Coșmireei, şi până îi upa Ciornei, care Sau facut de calra noi masurând aceste prin semnele ce sau pus pe linia acea din gos, pe lu hotarul Budaiului in loema după luminata poronca ce Di sau dat şi dupa învoiala ce sau zis, cum pre largu arata şi osabita marturia noastră ce am dat ja mâna dmnealor boerilor Ca- targieşti, cari iaste din 13 acestei curgătoare luni Mai şi spre ineredințare sau iscalit de câtra noi şi izvodul acesta, 1305 Mai 19. Dumitraşco lacodiu vel med. hotarnic, Toader Vargolici vornie de poarta. 

Acla Olga Catargiu. Surete ms. XXVIII, 215. 

iei d CXLIV. Sumar. 1805 Mai 13 (Codăle). Izvod de măsurile li- 
niei de hotar pe din sus între Miţova şi Cobăle în somă de 2597 stănjeni. Masurile moșiei Cobalei prin linia ce din sus, pe unde au cerut razeșii de Miţova cei zic Șiştacii
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însă din cheotoarea Cobalei şi a Siștacilor dinspre - 

Coşmirea cari sau măsurat iaraşi cu stânjsn gospod: 

. „1805 Mai 192 

135 st. au eşil din colțul Cobalii, i a Şişiaci- - 

lor, acel dispre Coşmirca, şi înainte cam spre apus - 

pe coasta dialului Cobalei, ace din sus. dispre mia- 

zănoapte şi pănă în matea pârăului Cobalei. 

390 st. au eşit din pârăul Cobalei -şi peste 

pârău și tot inainte drept la deal şi peste dial şi. 

la vale cam spre apus şi tot la vale şi peste vale 

şi la dial pân în margine rediului Cobalei şi supt 

dealul lui Durduc. 
100 st au eşit din margine rediului şi prin - 

rediu lot înainte la dial şi peste rediu pe din sus- 

prin colţul viilor, dmsale pah. Petrachi Catargiul : 

şi tot la dial şi înainle pana în dialul iui Durdue. 

260 si. au eşil din dialul lui Durduc și tot îna- 

inte la vale pan în matca văii, unde răzeşii de Şig- - 

taci cer să iu acolo sâmnui acela cu vume de 

Hartopul Budăiului, dar după cercetare no :stră a- - 

colo la acel semn rel cer ei, niam adeverit că să : 

numeşte la fantana lui Iosip, şi mai din gos tot pe: 

coasta acei văi să numeşte la fantana Turcului şi = 

viei sau cunoscut. sâmuul acesta cel cer ei, a avea” 

vreo asămănare de hărtop, ci Dumii 0 scurgere cu » 

mlaştina de apă care curge pe ace vale. 

1094 st. au eşit din matca acei vai și tot îna- 

inte la vale păn în parăul apei Ciornei după linia - 

dau cerut ei. | 5 

2591 st. fac pe linia ce au cerut numiții Tră- 

zeşi de Miţova, însă după cercetare noasiră ce său - 

facut nu sau găsil cu drept a cere ei stăpânire pe 

linia atasta, cări linia ace adevarată de ia Harto-- 

pul Budaiului sau dovedit că iaste mai pe din gos 

unde pe acole sau dispartit şi cu petre hotară mat” - 

gine moșiei lor Miţova pe dinspre Cobale, şi pe 

acole are sa li se urmeze şi stăpânire în tocmă - 

dupa învoiala ceau avut numiții rezeși cu dmlor
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“boerii Catargieşti, iar nu prin linia atasta pre din “Sus ce au cerut ei, cum adevereaza şi osabil mar luria noastra &am dat dmnealor boerilor Caltargieşti cari marturie iaste cin 13 acestii curgatoare lui Mai. 
Acta Olga Catargiu. Surete ms. XĂVIU, 247. 

CXLV. Sumar. 1805 Mai 2. Măsurile moşiei Miţova, laturea 
despre apa Viornei, la locul de pricină cu boerii Catargieşti în somă 
între 1600 stânjeni şi 1068 stânjeni. 

. 

Masura moşiei Miţova în curmeziş pe Ciorna. 750 st. an cşit din coițul Şactacilor dinspre "Glavăveşii şi in sus pe Ciorna, adică păuă în linia unde uu dat sama răzeșii ca iar fi lasat boeriii Ca.- largieşti de au stăpânit ŞI până unde liau masurat şi post. "Toader Scurtul împreună cu căpita Stefan Dahaunovici, de la cari hotarniri iaste la mâna lor “Şi marturie hotarnieca, 
318 st. au eşit din linie Stăpânirei lor şi tot “În sus pe Ciorna păna în liuie ce liam dat la ho- tarul ce sau pus în Ciorna. 1060 fac capul moşiei Miţova cei zie Şi Şiştacii în curmeziş pe Ciorna pâna în linia ce liam dat NOI precum sau arătat mai sus, 1805 Mai 19 Dumitrachi lacodin biv vel medelvicer, “Toader Vargolici vornic de poarta. a „Altă masura a locului de pricină tot în curme- - 71Ș pe tiiorna ce mai cer namiții răzeşi tot supt nume de Şiştaci, din trupul Cobalei. 650 st. din linie hotarului ce lam dat noi Şi păn în sămnul din &os de cheile Ciornii, „740 st. din sâmnul acel din %os de cheile “Ciornii şi tot în Sus pe corna pana în linia ce cer răzeşii de Şiştaci adica păun unde lian masurat dupa 

“cerere lor. 
| 210 din sămuul acesti linii ce cer ei, şi până
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la sămnul pietrilor ce zic iaraşi numiții razeşi de. 
Şişlaci ca ar f fost disparţiloare la moşie lor Şiș. 
lacii, despre Cobaâia udica pân drepl fantava lui: 
Durar. 

1600 st. fac peste tot locul de pricina. 

Acta Olga Catârgiv, Surete ms. XĂVIII, 218. 

CĂLVI. Sumar. 7905 Afai 29. O nouă măsoriște făcută la ho- 
tarul dintre Miţova și Cobăle la punctul numit „hărtopul Budăiului&.- 
de cătră T. Vârgoliei vornie de poartă. - 

După ce am. dat sfârşit. cercelarii şi kotarâ- 
lurii între marginea moşii Cobale din ţinut Sorocii 
al dimlor boerilor Catargieşti şi Intre margine mo- 
șiei Miţova (rei zic Şiştucii) razaşesci, întocma după 
luminata carte 'de poroneă ce ni sau dat, cu seri-. 
sori peste 15 zile de izeoavă niau adus numiții ra- 
7eşi de Şişlaci alle osabite cării domneşii prin care 
ni să puronceşte ra să facem cercetare: să aflam, 
adică atuvci în vreme cân€ sau săvârşit învoelile 
intre dmilor boerii Catargieşti și înire răzeşii aceş-- 
tia. de Șiștuci, au fost şi budaiu pe hartovul acela 
ce să vumest» al budâiulur, şi pe care linie au fost 
acel budăiu, adira pe linie ace din os ce o cer 

dmlur boerii Catargieşti, sau pe linia ace de sus. 
ce o cer răzeşii de Şiştaci şi după cum vom afla 
şi să va cunoaște ca urmează dreptale când şi O 

"> parte și alta vor rămâne odihniti.  Aşe şi pe ace- 
iaşi linie” sa slatornicim și cu semne hotară în. 
tocmai dupa învoială, iar dacă tot să vor arâta 
vre o parle neodihoiti, cu semne hotară să nu 

slâlpim ce cu mărturii şi harta de stare locului să. 

să sorovească pe umâvdoaă părțile ca să marga la 

lumiuatul divan, de unde să li să dee ce desăvâr- 

șita hotarâre. Drept aceia dupa cercetare ce sau. 

facut de catra noi aşea neaw adeverit, că pe linia.
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-acea din gos la hârtopul acela ce să numeşte a: 
“budăiului atunce când sau sâvârsit invoelile budâiu 
mau fost; dar cât pentru hâărtopul acela că sau 

numit din vechiu tot hartopul -budăiului nici o în- 
„doiala nu niau rămas de vreme că toţi tot aşa îl 
„mărtarisâse ca hârtopul Budâiului tot acel de pe 
linia de gios sau numit, iar la semnul acela cel 

„cer răzeşii de “pe linia de sus, cu toate că atunci 
la săvârşire învoelilor, niam adeverit ca au fost un 
budaâiu, însă toi budaiul acela ce sau numit a lui 

“Iosip, şi mai la urmă după ce sau stricat acolo, 
au mai făcul uu budaiu şi un Matei Gorâneanu, 
tot alăture, unde au fost budăiul lui losip, şi pe 
acolo la locul acela tot la budâiul lui Iosip şi a 

“Gorăneanului sau numit, iar nu sau numit la har 
topui' budaâiului, după cum să' adivereşti acel de pe 

“linia de &os şi nici are asămaânare de haârtop sâm- 
nul acela de pe linia ace din sus, ci numi ră 

“iaste o curgere de vale, cu pârâul ei. şiru uunurle 
acelor budâie ce sau aratat mai SUS, şi măcar că 

- + răzeşii de Șaăştaci sau aratat neodihniţi cu stator: 
-niciia semnelor ce su pus de câtra noi pe linia 
acea de gos, şi prin aceasta de al doile luminata 

„carte de poroncă ce Diau adus ni să porunceşii, că 
“dacă vre o parte nu' sar odihni cu petre să nu 
-stălpim, dar fiind că noi dupa cea dintaiu luminată 
“carte de poroncă ceam avut, am apucat de an 
 stalpit. prin linii din gos şi cu semne hotară, ne- 
“fiind aratat. în poronca cea dintăiu că daca vre 0 
parte iu sar odihni cu pietre să nu stalpim cenu 
“Mai Să cuprinde să cercetam, şi când semnele în: 
„Voelilor se vor dovedi pe unde sînt,. aşe pe acolo 
să stalpim şi cu semne hotara, deci după acea din: 

= tăi luminată poroncă ce am avut, fiind statornicită 
“de catră noi linia acea din gos cu semne hotară 
“după dovezile ce sau găsit precum sau arâtat pri- 

- cinile prin deesabită marturiia noastra de cercetare
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ce am făcut. şi atasta de al doile luminată carte 
de poroncă ce în urmă peste 15 zile dupa ce am 
dat sfărșit hotăriturei niau venit, neapucândune la 
fata locului ci fiind duşi la holarâtul altor moșii 
dupa alte osăbite cărți din poronca ceam avut, . 
pentru aceia de cătră noinu sau mai putut strămuta 
semnele hotară ce sau pus, dar mărturie şi hartă 
de stare locului după rânduiala ce sau cazul de 
cătră noi sau fâcut și sau dat ia mâna dmnnelor 
boerilor+ Catargieşti ; rămăind ca hotarâre ce de- 
săvârşita să să dea de cătra luminatul divan. 

1805 Mai 29 
Dumitraşeo  lacodin med., Toader Vârgolici 

vornic de poartă. i 

Acta Olga Catargiu. Surete ms. XXVIII, 220. 

CXLVII. Sumar. 1808 Fuke 18. Măsura liniei de hotar între 
Cobăle şi Şiştaci în somă de 92319 stănjeni. 

„Margine moşii Cobale ace din sos despre 
moşie Șiştaci. 1808 luli 18. 

| 200 st. din chiotoare moșiilor Cobaăle şi Coş- 
mirea am început întăi cu masura spre amiazăzi la 
deal alăture cu moşie Şiştacii pănă în culme dea-. 

lului unde acolo sau pus şi piatră hotar. 
326 din hotarul din sus arătat tot înainte pe 

lungu alăture cu moşie Şiştacii pe linie dreaptă. 

semnele învoelii şi drept la vale pănă în margime 

drumului ce merge pe:vale Cobâlei, care drumuri 

din Cobale la Şiștaci, unde acolo sau pus şi piatră 

hotar, şi în margine drumului la vale sau făcut și 

moviliţă. | | | 

6i din hotarul din sus arătat tot. înainte pe 

lungu alăture cu Şistacii peste drum şi tot la vale 

până în matca pârâului văii Cobalei. 

241 din matea pârăului tot înainte pe luugu



. 
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alăture cu Şiştaciii şi tot spre miazăzi linie dreaptă 
şi drepl la deul pe din gos de o movilă mare ce 
este în coasta dialului şi tot lu dial până în zare 
dialului, unde acolo sau pus şi piatra hotar 

244. din hotarul de sus arătat tot înainte pe 
lungu alature cu Şiştacii, şi tot la deal pe linie 
dreapta pân lânga un drum ce este pe dizl care 
vine div satul Cobale şi se pogoarâ spre satul Şis- taci unde aculo sau pus piatră hotar. 

210 din hotarul-de sus arătat lot inainte. pe lungu alature cu Șişta“ ii peste drum lot spre a- miezazi pe linie driapta pe. dial, şi alature pe lângă hărtopul budaiului, pe semnele locului ce să cu- prinde la învoiala, unde în vârful hartopului acelui dovedit cu nume de hărtopul budăiului,. acolo sau pus şi piatră hotar ŞI înainte hotarului sau facut şi poviliţa rămănând tot hartopul pe moşie Şişta- cii, precum si la învoiala razeșilor de Şişlari se arată. , | 
163 st. din hotarul de sus aratat și înainte pe 

lungu aiăture în Şiştaci tot linie driapta spre Ciorna ȘI la vale pana în coastele dialului unde sau pus iarăşi piatră hotar şi. denainte hotarului sau făcut ŞI moviliţă. . e 
230 din hotarul de sus: aratat lot înainte pe luogu, alature cu Şiş:acii şi tot spre. miazăzi linie driapta şi tot la vale până la o aşezătura din coasta dealului unde acolo. sau facut iaraşi piatră hotar, ȘI debainte holarului sau făcut şi movilţâ. 240 din hotarul de Sus arătat tot înainte pe luvgu alature cu Șiștacii pe linie driapta și tot la vale până în matca unei vai ce vie din moşia Cobale şi da în Ciorna pe moşie Şiştarii. 198 din .aatea vaii tot înainte pe lungu ală- ture cu Şiştacii tot pe linie driapta şi la dial pe coslişă pana în vârful dialului dinspre Ciorna, unde: arolo sau pus iarăşi piatră hotar Şi denainte hota-: rilui sau facut și moviliţa. :
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90 si. din hotarul de sus arătat tot înainte pe 
lungu, alăture cu Şiștacii tot pe linie driaptă și la 
vale pănă supt zare dialului despre matca văii 
Ciorna, unde acolo sau pus iarăş piatră hotar. 

116 st. din hotarul din gos arătat tol înainle 

pe lungu alăture cu Şiştacii tot pe linie driaptă și 
drept la vale pănă în matea pârăului văii Ciornii, 

unde cu 6 stânjăni mai înapoi de matcă acolo sau 

pus piatră hotar şi înainte hotarului dinspre inatea 

Ciornii sâu facut şi moviliţă şi cu aceste sămne 

sau făcut chiotoare moşii Cobăle dinspre moşia 

Mitova cei zic Şiştacii, iar alt hotar uu sau mai 

pus, fiind matca Ciornii despartitoare atât între a- 

ceste moșii cât şi între alte moșii ce sânt mai din 

&os, şi mai din sus de aceasta tot malca acestei 

ciori ce este dispărţitoare. 

2319 st. tot lungul moşii Cobaălii margine de 

&os dinspre moşie -Şislacii. 

D. Meleghi vornic de poartă hotarnic 

Acta O'ga Catargiu. Surete ms. XAVIU, 234. 

1813 I)ecembre 31. Zapis de vânzare prin 

care Safta Costachi fiica vornicului C. Costachi vinde cu 80000 lei pi- 

tarului Teodosie pentru pah. Nec: Catargiul moşiile sale diu Basara- 

bia, Cunicea pe Ciorna şi Hăsnăşeni pe Cobolia. 

Veniamin Mitropolitul Moldaviei 

Dupa sloboda voe ce tuturor de obşte sau dat 

prin hotarâre syintelor tractaturi inchieti în Bucu- 

vesti la anul 1812 între preputernicile împarăţăi a 

curtai Rosiei, şi a Portii Othomaniceşti, pria care 

sa hotaraşti între toti acei din a driapta Prutului, 

ca să sa desfacă de moşii şi alte acareturi ci vor 

fi având din nastânga parte a Prutului, in prothez- 

mie hotarâlă de 18 luni. Deci dar şi eu mal S0s 

iscalita Safta Costachi fiica dumisale vornicului 

e IX (Acta Catargiu) 
23 

CXLVIII. Sumar. 

Surete şi Izvoad
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Costandin Costachi, înpreună cu sotul mieu dum- melui - Theodor Sturza comis, avâud o moşie în: treagă anume Cunice cu sat şi cu loate acarelu. vile ce sânt pe dânsa, cum şi o parte din moşie Hăsnăşevii cun heleșteu şi moară de piatră pe apa Coboltei din nastănga Prutului la linulul Sorocii, cari moşii sânt drepte a mele dali de zestri de la părinţii miei, pe cari facândule vânzătouri, prin bună tocmală şi voinţa atât a părinţilor cum și a socrilor miei mam alcătuit Şi liam vândut dmsale pitar Theodosie de veci drepl prețu 80000 lei adica oplzăci mii lei cari bani iam priimit toți deplin în mâinile meli, şi eu inca iam dat ioale scrisorile vechi şi noaâ ce am avul pe acesle moşi. D ci de astazi înainte şi în veci sa stăpâneasca dumnialui aceste moşii dupa putere scrisorilor, atât dumnialui câl şi în urma clironomii dsale, .ntsuparați «de călră nimeni supt nici un cuvânt. lar pentru pri: cina cu dumnialui puharnicul Neculai Catargiul volnie sa fie dumnialui pitar sa sa giudece, și ori de va câșliga pe prizina, sau de va păgubi eu în- tru nimica Supărala sa nu fiu, ce atat sporiul cât ŞI Scădere a dumisale cumpăratorului să fie, fiind că aşa niam învoit, cât eu ca una ce ma desfac acum în vreme hotărâtă a prolezmiei: cu tolul de numilele moşai, nu am îutru nimica a mă mai a. _mesieca, cl rămâne de acum înainle intru venica stâpânire dumisale  pitarului şi pentru întarire și toata credinta aceştia vânzari am iscâlit eu atastă Scrisoare cu soțul mieu impreună cu parinţii şi socrii miei, cari Sau încredințat şi de dumnelor bo- er cinstitului Comitel a desfacerii, cum şi a exe- lenţii sale dmlui General Consulat rusasc din Esi. Vu Roi Ja anul 1813 Decemvri 81 mis ca La me i det, Theodor Sturza co- tandiu Costa: ulmi ru Sturza post. martur, Cos- Ş : vel vornic cu voe martur, Mugtogu Pam 
i ss,
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Comitet 

| Viind de fată înainte noastră amândoai părțile 
-şi încredinţândusă că acastă vânzare sau săvârşit 
cu bună priimire amânduror părţilor pentru aceia 
-sau încredinţat și cu ale noastre iscălituri. 

In Eşi la anul 1813 Dec. 31 
M . . . vel vornic, Hermeziu vel vornic, An: 

-dronachi Donici agă, Balş ban, sau trecut, Miha- 
daehi pitar. 

" Gie samne ga Katuharpin  Poccinckaro Hmnepa'ropckaro 
“Tenepaantaro KoncvancTrea. 

Ienap 8 — 1813 reaa 

Au. Ilatin (pecetea consulalului Rosienesc în ceară roşie) 

„Moşiile aratate prin acest zapis anume Cu- 

mice ce este pe pârău Cvbolta de la ţinutul Soroca 

fiind rânduit vechil din parte dmsale pah. Petrachi 

“Catargiu liam cumpărat, şi măcar că zapisul esie 

scris pe numele mieu, dar pentru dumnialui liam 

cumparal şi dumni.lui au platit banii aralaţi iar nu 

«eu, şi diului esle stăpân vetnie asupra lor ca unul 

-ce dmlui liau cumpărat; pentru care spre a fi în 

vet şliut de obşte, dândui dumisale şi toate scri: 

-sorile moşiilor câte sau luat de la dmlor vânză- 

torii au iscalit și toate hărliile ce am dat pe la 

Aocurile gindecătoreşti supt iscalitura mea sânt 

toate din partea. dwsale. anul 1814 Febr. 8 zile. 

Theodosie pitar, Coleghii sacritar loau lanov 

marlur, Toma Paninopul marlur, Ştefan 'Theodosie 

.porutnie martur. 

Departamentul înlai a ocârmuirei oblastiei 
Basarabiei 

Adeverintu de sus arătală penlru cumpaâră- 

tura moşii Cunice şi parte de Haăsnaşeni din tinu- 

iul Sorocii fiind supt adevărata isealitura dmisale
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pitavului Theodosie, tuu vost vechilul dia parle dmisale boeriului Petrachi Catargiul, de leau cum- părat după cum însuşi mărturisăşte spre a fi cmlui paharnic în veci stăpânitor, sau întărit cu iseali-. turile Sovetuicilor Şi Sau pus şi pecete împăraleasca. în Kişănău anul 1816 luna Avgust 18 zile. No. 1378. Goarnnk na AECpHiti cot ATHHRkoM 

M. Dicescul 
-Pah., Sovetnic Matei. Donici stolnic, expeditor Pa- nibopol, stolonatalnie Gligorie Stavila. 

NEMETE BEccapatckiu Acta Olga Catargiu. Surete ms. XXVIII, 572, 

XLIX, Sumar. Za zeleaf. Note despre împregiutările În 
care sau adus moştenirile de moşii ale generalului Ilie Catargiul din. 
Rusia, după Pierderea scrisorilor de moşii foaste ale lui Ilie Catargiul: 
vel logoțăt. 

| Nule | E Moşii şi strămoşii noștri toate moşiile Şi [iganii 
ce au avut danii domneșşii, pentru slujbele lor la aceasta patrie făcute, „Cumpărăluri a lor, şi zăstruri 1 clironotmii leau Sslăpănit frățeşte între ei fără a le 
împărţi, lasând toate documenturile pentru mai multă 
SISurauţă sa stea la Casa cea mai întemeiată a nia- mului adica la fratele ce] mai mare, urmândusă 
aceasta pana la părinţii noşiri, între care fratele 
cel mai Mare a fost logofatul Ilie Catargiul, bunur 
excelenţii sale dlui ghenera] maior |lie Catargiul. 
de la „Catre a râmas Ia fiul sau vist, Filip, tatal ex- 
celenţii sale, când împarținduse moșiile pe hartie. 
Sau văzut împarțindusa Sume îndestul, iar când a 
lost a intra în Stapânire părlii sale lieste care au 
găsit foarte putin lucru, adeca cate din lrei zeci: 
MOŞII şi maj bine ce au venit de parle, unii sia. 
pânese doi, unii trii şi altii Patru, iar mai mult
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mimie. Sau cerşul documentele de la casa „logofă- 
tului lie Catargiul ca doar în puterea lor să să 
poată îndrepta o acest felu de simţitoare pagubă, 
-dar întâmplarea aducând ca tot în vremea împăr- 
ţalii să să piardă acele scrisori, a luat fieștecare 
numai câle un izvod de unele din serisori, cu care 
nici un ajutoru la pagubă, zic nu sau putut face. 
Această întămplare nu pulin o dărămat toată fa- 
milia în casnicele interesuri, şi întămplarile vremi- 
lor nu mai puțin de cât nestatornicia stăpânirii 
precum şi alte politiceşti pricini nau ertat cereri 
“vremeluici. 

Acum dar socotindu. vreme potrivita aş afla 
'Iamilia dreptul său la ce de dreptale iubitoare plc- 
care a excelenţii voastre alergând să roagă să bine 

'voiți ai poronci de la cine are “dreptate a cere mo- 
_şiile şi documentele lor, de vreme ce nu cred că 
exelenţa sa d. gheneral Catargiu va tăgădui cele din 
partea familiei sale asuprai arătate, măcar de şi 
sânt asupra însuşi exelenței sale. 

Acad. Olga Catargiu. Surete ms. XXVIII, 210. Se 
vede că Ciorna acestei jalobe n'a avut urmare, căci nu 

--se vede iscălilă de nimene. 

CL. Sumar. 1874 Mart 3. Chişinău. Carte de judecată între T. 

„Sturza comis şi Neculai Catargiul pah. pentru hotarul între Cubice şi 

“Cobăle. - 

Din poronea împărăteștii sale măriri, deparla- 

mentul întăi oblăduire Basarabiei. | 

Curgire pricinii de &udecată între boeriul pah. 

Neculai Catargiu porușnic în oblaslie acasta, şi în- 

_ire boerul comis Theodor Sturza din Moldova oto- 

manitască, carele dintai este stăpân moșii Cobălele. 

si cel de al doile stăpân moşii Cunice, care aman- 

doai aceste moşii să megieșesc, aflânduse la ţinut 

Sorocii pe apa &ornii, şi boerul pah. au facut ară- 

iare acestui departament că moșia sa Cobaălele sar
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fi impresurând de cătra moşie Cunice făcând cerere. 
ca prin locurile cuviindoase să să facă ştiut numi. 
imlui boeriu' Sturza, întrebândusă că ori însuşi să 
vie aice, sau vechil cu toate scrisorile ce va fia- 
vâud săș triimată ca să ste in g&udecată. Depărta-- 
mentul la luna April 5, a anului. trecut s:ipt No. 
43 au răportat Ex sale domnului iuginer general 
maior în ocărmuire oblastii Besarabii bacalnie po: 
liticescu şi cavaler. loan Marcotici Gartintu, ca să 
facă adrisarisire sa cătră domnul general consul' 
Rosii din Eşi, ca prin locul cuviintos. a ocărmnirii 
de acolo să să indatoriască pe boeriul Sturza a veni aice, și sau ascultat predlajenia Ex. sale din 
luna trecuta Noemvrii 24 supt No. 5666, ca după: 
adresarisire ce au facut am primit raspunsu, că boeriul “Sturza au dat răspunsu că nu poate veni, 
ce au trimes copii de pe scrisorile ce are asupra „moșii Cunice încredințate de ce de acolo ocărmuire- 
pe care Ex. sa le trimete la departament spre cer- celare, și după cuviinţă punere la cale dândusă părții cei drepte căzuta îndesiulare. Departamentul 
după ce liau primit apoi au ceru!. de la dl. pah. scrisorile ce are asupra moşii Cobaălele şi depărtân- dusă din presustfie şi pe fratele dmsale sovetnie Petrachi Catargiu au întrât în cercetare şi mai în- tăi sau cautat scrisorile moşii Cobălele, acele cari, au fost trebuința asupra pricinii de moşie şi sau văzut aceste adica... . | 

„1. 7149 luni 3, de când pănă acum sint tre- cuți 173 ani mărturie de la Stefun - biv logofat par- " calab de Soroca scriind precum au venit Gheorghi Catargiu pah. şi cu răzeșii de Cunice, și iau adus: carte domniasea poroncitoare - ca să margă și să socoiiască cu oameni buni megieși de prin pregur- 
pentru o poiană ce -au avut pricină  Calargiul cu. razeşii de Cunice, zicând că este de hotarul Co- balii, iar razeşii zace că este de hotarul Cunicii, şi



— 359 — 

mergând au sirâns megieşi şi nau putut afla eu alt. 
chip a cărui sat este ace poiană, pentru ca scrișotri 
nau avut nici o parle nici alta, ce sau învoit amân- 
doaâ părţile şi de bună voia lor au lăsat cu ertare 
pe Bunacale de Soroca şi pre Gora de Cobalie, și 
pre Buda de Cunice și pe Mihalachi de acolo (adiea 
au facut invoiala) şi au socotit aceștie cum au ştiut 
cu sufletele sale, de au al-s despre acel loc acei 
potui şi hotar Cobalie şi hotarul Cunicei şi- sau şi 
stâlpit acel loc privind au ales acei oameni, și sau 
împăcat răzeşii de Cunice cu Catargiul ca să. nu 
să mai părască nici odată pentru ata poiană. Dupa 
care acaslă scrisoare arătătoare de promesul ce au 
fost între Catargiu şi răzeşii de Cunice, au răspuns 
boeriul pah acum că iar fi stăpâuind ace poiavă 
şi hotarul moşii sale Cobălele după cum din vechiu 
sau păzil şi sau urmat, ce de la o vreme încoace 
stăpânul moşii Cunice, răposatul visternic Lasca- - 
rachi Roset prin chipul ge au pulut lucra au cal- 
cat acel copromes şi sau întins cu moşie sa Cunice 
de au luat şi din poiană ce mai mare parte de 
loc, şi din celalalt loc a Cobălei facândui mare în- 

presurare. Sau căutat şi scrisorile ce au îrimes bo- 

eriul Sturza asupra acestii prieiui şi sau văzul aceste: 

1. 1787 luli 7] wmaărturie de cercelare ce au 

facut Serban Buhuş biv vel paharnic, în care sau 

văzut isealit și însuşi boeriul paharnic Neculai Ca-. 

largi, arătătoare că din porunca domnească au fost 

rânduit ca -să hotărască moşie Cunice a vist. Las: 

carachi de cătră moşiile megieşite, unde mergând 

au strâns pe toti megieşii împrejurași arătândui 

anume, între care au fost şi dmlui pab. Catargiu 

si au măsurat moșie Cunice în lung şi în curmeziș 
şi “la capul de pe torna sau găsil mai îngustă Cu- 

nice de cat acelalalt capăt şi la mijloc și au s0- 
cotit a fi ace împresurare despre Cobăle, da Da 
putut sa ândrepte că dmlui pah. nu au primit ar
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tând mărturie ace de la Stefan biv vel log. care 
„sau pomenit mai sus, scoțând și multi oameni mar- 

turi cari toţi au mărturisit că stăpânire pe acel 
loc au fost din vechiu a Cobâlei. 

2. 1790 Avgust 3. Curte de gudecata de la 
divanul cnejiei Moldovei arătătoare câ răposatul 
boer Lascarachi Roset biv vel vist. au facu ara. 
tare că moșie sa Cunice sar fi împresurând la uu 
loc de cătră moşie Cobalele, şi aducând la divan 
pe boeriul Catargiul au întrat în cercetare şi după 
hotarnica lui Buhuş au doveoit ca pătimeşte Cu. nice imprasurare de cătra Cobale, iar îu scrisoare 
de învoială şi mărturie ce au arătat boeriul Catar- giu nu liau ținut în samă, găsind cu cale că acel 
loe de impresurare ar fi drept'a Cunicii, şi Cobalele rău să intinde cu stăpânire, căci în alt chip nu ar putea să stăpâniască acel loc în poiană de câl numai 
ori schimbături ori cumpărături ori danie de moșie, Cunice și hotărăşte ca să ia locul acela și poiana Cu- nice și să margă hotarnic ca sa pue şi pietre hotară dispărțitoare, şi boeriul Catargiu când va arăta vreo dovada cal are luat cu vreun chip şi sau aratat ma! sus atunce îşi va căuta prin drumul giudecăţii. 

3 1793 Sept. 3. Mărturie hotarnic de la (os- tandin Vârnav biv vel ban arătătoare că din po- roncă domniască au fost rânduit ca sa stâlpască cu pietre hotară moşie Cunice a vist. Lascurachi Roset după hotarnica pah. Buhuş şi strângând pe toți ră- ZeŞII ŞI împregiuraşii au măsurat moşie Cunice prin Pregiur puind și pietre hotară, şi luăndu poiana şi locul de împresurare de la Cobălele lau dat Cunitii, laţând Cunice la capătul dinspre Ciorna cu 900 stânjeni ŞI ingustând pe “Cobalele cu acei stânjeni. 4. 1793 Noem. 9. Carte domnului Mihai Cos- tandin  Sutul Voevod, de stăpânire vechilului pe care se trimete vist. Lasearache Roset purtător de grijă la moşie Cunice ea după mărturie hotarnică
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ce au arătat la divan de la ban Vârnav și Gavril 
Vartic Şatrar, să fie volnic a stăpâni numita moşii 
'Cunice, în toate sămnile și hotarăle ei impreună 
cu-bucala de loc ce sau luat de la Cobăle şi săș 
ei şi tot venitul după ponturi. 

Aceste fiind scrisorile ce au trimes la această 
pricină de giudecata boeriul Sturza şi văzându de- 

partamentul ca giudecatorii divanului Moldovei au 

calcat peste marturie de învoială ce are boeriul 

Catargiu a lui Stefan biv logofăt şi zic că au ur- 

mat 'cercelarii pah. Buhuş, care nu este făcula pe 

vreun lemeiu şi dovada de scrisori ce numai pe 

pareri a sale, și ştiind ca învoiala nici o pravilă 

nu strica, şi ca să să dovidească tot locul acel de 

pricina cât este, sau scris de la ecspediţia întăi po- 

ronca cătra vornie de poartă Dimitrie Meleghi ca 

prin carte de blăstăm ce sau dai de la înalt pre- 

osfințitul Mitropolit al Chişinăului şi a Hotinului 

exarh şi cavaler Gavril după poftitoare cerire ce ! 

sau facut să cerceteze prin oameni bătrâni megieşi 

sa sa dovedească veche slăpânire, după acel com- 

promis pe unde au fost între Cobaăle şi Cunice, 

făcândusa ştiut şi ispravnicilor de Soroca ca și din 

parlea ei sa rânduiaseă un cinovnic, carie va [i cu 

şliința, sa fie împreună cu numitul vornic. Acum 

Sau primil mărturie de cercetare ce au tacut după 

poronca vorn. de poariă fiind dia trecutul an 1815 

luna Dee. 20 cu cuprindere ca mergând la stare 

locului au strâus oameni bătrâni şi pe însuşi lipo- 

venii ce sânt trăitori la schitul Cunice, care dea. 

purure acolo sau hrănit şi cetindule carle de» A 

tam insuşi lipovenii au mărturisit că Ca locu 

la 70 şi patru de ani încoace, cum și câliva cu 

itori bătrâni din Cobale, dar temeiu au pus pe n 
lurie lipovenilor ca unii ce sânt oameni drâitori “ă 
Cunice, cari au aratat samnile stăpânirii vor si 

ceste doai moşii, adica pe la 0 valcică cu 1 : 

/
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pe din &os de un drum ce întră prin pădure . la poiana râtundă cu 73 stănjeni şi la margine pădurii despre orna la un Stejar cu 142 stânjeni iaraş din &os de acel drum Şi în malca uvei valcele ce dă în Ciorna, cum şi poiana au dovedito, care este te adevărată, şi avându boieriul Calargiul harta fa. cută cu meşteşug ingineresc pe moşie Cobâlele şi „Cunice a însemnat acele semne în harlă cu literă. Deci au întrat departamentul în ce cu amă- untul cercetare şi luara aminte şi sau văzut că giudecătorii divanului Moldovei au urmat cu totul împotriva pravilelor Şi au făcut o mere strâmbă- tale boeriului pan, Catargiul cu luare acei bucăţi de loe. 
Î. Că cu (178) avi mai înainte au fost între stăpânul Cobalelor Şi răzeşii din Cunice învoială ȘI âu rămas ace poiană în stăpânire Cobaălelor, apoi invoiala sfârşeşte -toate pPricinile din mijloc şi nici de o pravila nu se strică nici să calcă, și cum au putut acei giudecatori să facă aceasta fără nici 0 dovadă nu să poate pricepe şi măcar şi dovadă de at fi. învoiala iarăşi nu se poate strica. 2. Pah. Şarban Buhuş la cercelare ce au făcut. nu zice că au văzut la stăpânul Cunieii vreo ho- larnică sau alte Scrisori, care sa arate sămne ho: lară despărţitoare ce numai dupa părere sa. că pen- tru ce sa nu fie mai lata Cunice la Ciorna . după măsura ce au făcut; dar nu sau uitat că după o- biceiul moşiilor din Moldavie nici una nu este a- naloghisită ca să fie de o polrivă de lată, cum la un capăt, atâta şi la altul, și iarăşi însuşi mărtu- tiseşte că boeriul Caturgiul sau arătat atunce ne- multămit Ja ace părere a sa, ŞI au arătat scrisoare. de învoiala ŞI mărturii pe unde au avut veche sta- pânire, după acea invoială, și iată dovada ca mar- turie sa Sângur. o strică și divanul nu poale să pue temeiu pe dânsa.
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3. Giudeecata divanului zice că atunce poate să 
slăpânească acel loc boeriul Catargiu, când va do- 
vedi cal are luat cu schimbaătură, danie sau tum- 
părălură ; apoi unde este învoială acolo aceste nu: 

incap, căci indestulă schimbătură, danie şi cumpără- 
tură esle acasta,, că de au şi fost acel loc a Cuni- 
cei, boerilor Roseteşii, carii în urmă “să cade să 
să mulțumească şi sa stăpânească numai cât au 
găsit şi au luat de la acei adevăraţi stăpâni, după 

cum zice dacă lau luat pria învoială apoi este drept 
a Cobâlelor şi nu pot stăpânitorii Cunicei al lua 
înapoi în veci şi nici supt o legiuire acel pont nu 

putea sa pue, şi să anerisască învoiala ca una ce 

au fost laculă cu cei adevăraţi stapânitori ai Cunicei. 

4. Dacă însuşi Buhuş mărturiseşte că boeriul 

Catargiul sau arătat nemulţămit şi au scos şi seri- 

soare ace de învoială, trebuia divanul după dreaptă 

giudecala sa iai cu luare aminte ace serisoare, Şi 

să facă de izuoavă cercetare, pe unde să cuprinde 

hotărâre ei, şi pe'acolo să statornicească hotară, 

iar nu să arunce o scrisoare ca aceia în lături ca 

pe o haslie fara temeiu şi să facă ceia ce va vol. 

3. lar pentru iscalitura boeriului Catargiu ce 

să vede îutrace mărturie a lui Buhuş întrebăndusă 

sub ce cuvânt au puso, ămnealui au răspunsu că 

văzându cum că Buhuş arată adevărul că nu 

este multămit, și oamenii mărturisăscu adevărata 

„şi vechea stăpânire, şi ştiind pe vist. Lascarachi că 

este boer în putere în pământul Moldovei, sau te- 

mut canu cumva Buhuș să o schimbe lucrând la 

Eși şi să faca alta marlurie de frică, în care să 

scrie că este multămit, şi săşi piardă dupa vreme 

dreptate sa. , 3 DE 

"6 Indestula dovadă este că vist. Lascarachi 

sau întivsu chipurile sale a face folosul „Său şi a 

înstrâmbatati pe Cobăle, și atasta ca giut ecata au 

fost la divanul Cnejiei Moldovei în vreme războiu-
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lui al doile și după ce au venit domn la Moldova fără să să mai giudece cu boeriul Catargiul au 
scos: poroncă domniască cătră ban Vârnav ca să hotărască fară sa sa sfârșasca pricina de câtra domnie. . 

1. Hotarnicu ban Varnav atuuci ar ave putere sa căud cercetare lui Buhuș ar fi*fost temelnica Şi cu primire boeriului Catargiu, căci zice că au urmat după aceia, dar de vreme ca aceia au fost fara temelii, apoi şi cele ce sau lucrat asupra ei sănt fără putere, şi nestatornice. cum şi acastă holarnică __Şi carte domnească de stăpânire căci înputerniceşte hotarnica lui Varnav și aceea este facuta după ho- larnica lui Buhuș. ă | 
8, Dacă vis. Lascarachi era încredințat că este driapta a sa ace poiană şi locul pentru. ce în carte domniască de stapânire: liau trecut a me; ce ştind în Strâmbataţire ce au facut şi temăndus ca nu cumva vreodata sa răsae adevărul și sa pri- vască dreptate, au socotit ca fiind carte 'cu așa cuprindere va scăpa din grija aceia. 

9. Hotarnica lui Şerban Buhuş este neurmă- toare dreptaţii ca una ce de la sine strica învo- iala acea facută de drepții stăpânitorii Cunicii, cari ici odată nu putea să o calce după holarâre pra- vilelor Armenopul Carte 1 titlu 1 fila 66 şi cu a: ducere aminte şi făra aducere aminle, și scrisă și nescrisă făcândusi învoiala este adevărată, şi iarăşi la fila 67 hotaraşte ca pricinile ce să vor deslega cu legiuite învoeli nu să cade să să strice nici cu poronea împărătească ; apoi după ce această ho- tarnică este facuta împotriva pravilelnr numai pe socotele şi păreri, loate cele din urma hărtii sânt tară putere ca unile ce sânt aşăzate şi lucrate a- Supra ei, căci pravila hotărăște Arminopol carte 6 titlul 1 fila 490, câna pricina dintâi nu este ade- Vărată nici acele câte se nasc din trânsa sa ade- vereaza.
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Drept aceia după toate legiuirile pământului: 
cunoscândusă urmare pah. Buhuş.a divanului şi a 
banului Vârnav facula făra vreo temelie statornică. 
şi pravilă, nau putut să razeme departamentul a- 
supra lor cât de pulin cum şi asupra cărții dom- 
neşti fiind următoare iarăşi acelor scrisori socotin-. 
dule după pravila ca nişte hartii fără putere, şi de: 
şi este adevărat ca acela loc ar fi fost din Cuaice, 
dacă acei adevăraţi slapânilori au dat prin învo- 
ială Cobălelor locul acela, şi învoiala este lucru: 
priimit tuturor pravilelor apoi nu să poate lua de 
câtră acei din urmă stăpâni şi a să da iarăşi Cu- 
nicii, căci aceștia adică boerii Ruseteşti, de au luat 
Cunice ori cu danie. ori cu schimbu, ori au cum- 
păralu au luat numai cât loc au găsit, supt stapă- 
nire acelor legiuiţi slăpâni în urma învoelii, iar nu 
şi lucru slrăin, şi atâla au să stăpânească, şi cu: 

atâta sa sa multămească, iar nu să să întindă mai 
mult, şi sa ei şi lucru ce nau fost acelora, ca unul 
ce de la dânşii au fost dat. Deparlamentul hotă- 
răşte ca boeriul pah. Neculai Catargiu săş stăpâ- 
pâneasca moşie sa Cubălele în tocmai după ace 
legiuită învoiala prin sâmnele dovedite la stare lo- 

cului, și marturisite prin carte de blastăm de că- 

tra însuşi locuitorii de Cunice pe unde să se pue 

și pietre hotară despartitoare întraceste doi MOȘII 

Cobale şi Cunice, în veci să ]i să urmeze stăpânire 

iar pietrele puse de Vârnav să să scoată afară ne 

mai socolindusa de hotar dânduse de la  departa- 

ment dmsale şi această carte de giudecală. _ 

In Chişinău anul 1814 luna Mari 3 zile 

sovelnic Bukinta, sovetnic Dumitru Râşcanu 
ban, sovetnic loan Rusu, sovelnic Matei Donici 
stolnie, sovetnie bunu Toader Bașolă, sovetnic Fi 
lactaki Caplescu, expeditor Pauinopulo. 

Acta Olga Catargiu. Surete ms. XXVIII, 225.
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, CXLI. Sumar. 7576 Feb. 7$ Iași. Anaforava marilor boeri de “divan, întărită de Vodă Scarlat Alex. Calimah, prin care se atestă că neamul Catargiesc este din 'evgheniştii (ării atit în Valachia cât şi în Moldova și că spatar Pan. Catargiu e urmaș direct al banului Enache -Catargiu, 

Cu mila lui Dumnezeu Iw Scarlat Alexandru Calimah -domn țării Moldaviei. . 
„ Cunoscut fiind şi însuși domnii mele acastă aleasă şi pretutindene ştiută familie a boerilor Catargieşti, şi că bo- riul numit mai gos prin atastă obștiască adeverinţă a di. vanului nostru dumnialui spătariul Panaite Catargiu este “Cu adevărat curgătoriu din însuși aceiaşi Catatargiească familie, Și că de ar fi rămas cu locuința  statornicită în pâirie „că atât după stare familiei sale cât şi după slujbile ce până în vrâsta acasta au arătat, cătră patrie, negreșit “sar fi invrednicit celor mai alesă și mai înalte cinuri de boeri ai patriei, ca un evghenis din -stare întăi, precăm au fost și sântu toate niamurile şi frații dumisale de aici, deci pre ales şi cunoscut în toată vreme şi în tot locul şi 

Și 1816 Fev. 20; Jo Scarlat Calimah Voevod | 
(IL. p. gospod în tuş roș) 

N Divanul cnejiei Moldavii . , Fiinţa omenirii iaste de o poirtvă cătră toți intocma, ŞI Întru toate neosăbită, însă darurile cele cu osebite po- doabe a unora, din oameni, sau cusururile aduc şi prefac în mieșurări şi înălțări stările cele dintre dânşii. Așa dar iot omul voind poate a câştiga și a incununa stare sa pentru ca să poată săli pre obștii a face alegere ipochimenului Său, şi cu darurile urmărilor sale a aduce nu numai lui, ci ȘI urmaşilor săi, lauda evgheniei şi a cinstei destoinic ară- tândusa în aptă, prin toată urmarea faptelor sale şi a pa: trioticeștii „datorii, a credinții şi a osârdiei ce va dovedi Prin Sârguința ce va arăta întru slujbele ce i se vor incre- dinţa. Precum Și niamul Catergiescu, carile din învechime 

Cârmuitori Pământului acestuia au fost socotiți din cele mai întăi niamuri ai patriei şi întrebuinţaţi și în slujbele. fiește care după stare Și vredniciile sale adică: Vasile Catargiu marile postelnic, Gheorghie Catargiu marile postelnic, Apos- tol Catargiul marile postelnic, Ilie Catargiul marile logofăt,
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Dinul Catargiul marile visternic, Toma Catargiul marile 
vornic, Filip Catargiul marile visternic, Costin Catargiu 
marile logofăt, Ştefan Catargiu marile clucer la București, 
'Ştefau Catargiu marile ban, carile aceștia sau săvârşit din 
viaţă, iar din niamul curgătoriu săntu şt astăzi în Slujbe ale 
pământului nostru al Moldaviei, în rudenie cu cele mai în- 
tăi familii de a patriei noastre, precum și cu dumnealor 
boerii Rusăteşti din urmaşii acestora unul fiind dar și îra- 
tele nostru dumnealui spatar Panaite Catargiu, carile după 
familie, sau dat dumisale acastă a noastră adiverinţă încre- 
dințată cu iscăliturile noastre şi pecete divanului. 

, laşii 1816 Fevr. 18  . 
Veniamin Mitropolit Moldaviei, Costache Ghica vel 

1ogotăt, D. Sturza vel logofăt, C. Bâlș vel logoiăt, Vasile 
Roset vel vornic, T. Balș vel vornic, loan Sturza vel spa- 
tar, loan Tăutul ban, C. Balş vel logotăt, Gr. Sturza vel 
iogotăt, Man. Dimache vel logotăt(?) e 

(|. 2.) «divanul cnejiei Moldovei» (cu marea celor 16 judeie) 
Dela departamentul pricinelor. străine , 

Acastă adiverință dată de la obştescul divan, şi întă- 
rită cu iscălituri şi pecete pre înălțatului domn stăpânito- 
riul Moldovii, sau cercetat şi fiindune și noao ştiut, pentru 
d(uin)nealui spatar Panaite Catargiul, întocma precum se a- 
Totă mai sus sau adeverit şi cu a noastră isculitură și pe- 
“cete departamentului. In laşi 1816 Fevr, 23. | 

Andronachi Donici postrinic, loan Neculcea. spatar, 
"Constantin Carp biv vel comis. 

(|. p.) „pecete departamentului pric 
(cap de bou) a | 

Intărită de „consulat rosienesc A, Pinni, în 2 Mart . 
1816. No. 34.* LL 

- Originalul se păstrează la Ac. Rom. LXIX, 86. Vezi 
Surete ms. XXVI, 461. e | | 

Wole. Anaforaoa marilor boeri ai divanului Moldovei, 
atestă în 1816 Fevr. 18, că Panaite Catargiul marele spătar 

“e Singurui urmaş irăitor al înaintaşilor săi Catargieşti, şi că 
era în înrudire cu Roseteştii, după eum vedem la spiţă, că 

ratele său Costantin marele logofăt s'a lost insurat cu E- 

lena lui Nec. Roset Roznovanu logotăt, și „Rocsana, sora 

lui, sa căsătorit cu alt logofăt C. Roset Bălănescul. Acest 

-Panaite era frate şi cu Stefan Catargiul, tatăl lui Lascar 

“Catargiul, marele om de stat. 

Luând in ordine regresivă vedem că 1) Stefan Ca- 

i i Panai i ătar, şi targiul mare ban, e tatăl lui Panaite Catargiul Spătar, 

fericitul tată a 4 băeţi (Costantin, Stefan, jlie şi Panaite): 

inelor străine 1816.*
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şi a 3 fete Rocsana, Aniţa și femeia lui Gh. Rusu) ;-—2) 
Stefan Catargiul marele clucer la Bucureşti, e tatăl lui 
Stefan vel ban. El era trâitor în București şi ni se dă în-. 
surat cu Maria logofătului D. Ceaurul; are de fraţi pe 
Ilie vel logolăt şi pe Pătraşco Catargi vel pitar, iar de su- 
rori pe Paraschiva Sturza şi pe Elena Gh. Cantacuzino.— 
3) Costin Catargiul vel logotăt e văr primar cu Stefan 
Catargiul tatăl lui Panaite Catargiul, şi fiul lui Pătraşco. 
Catargiul vel pitar. S'a căsătorit cu Ileana iata lui Costachi. 
ban şi are de fraţi pe Dinul Catargi visternicul, Ion Ca-. 
targiul, Toma Catargiul postelnic, Nicolae Catargiul jitnicer, „iar de surori pe Smaranda, Elisabeta, Aniţa Hrisoverghi, Maria T. Costachi, şi Ancuţa Aslan. —'4) Filip Catargiul 
marele visternic este alt văr primar a lui Ştefan Catargiul: 
tatăl lui Panaite de pe Ilie Catargiul vel logofăt, şi având: 
4 surori : Ecaterina Razu, Ilinca V. Roset, Sanda C. Balș. şi Maria.—5) Toma Catargiul marele vornic e fratele 'lui Costin Catargiu, deci alt văr primar al lui Stefan Catar: giul.—6) Dinul Catargiul vel visternic, alt îrate a lui To- ma și Costin.—7) /iie Catargiul vel iogolăt, e des pome- nit de cronicari şi în documentele dintre 1718—1730, Că. sătorit de 2 ori; a luat întăiu pe Elisabeta Roset, nepoata. lui Dabija Vodă; şi a doua oară a luat pe Ecaterina Bog- dan, nepoata lui C. Cantemir Vodă.—8) Apostol Catargiul' marele postelnic e străbunul lui Panaite “ Catargiul. El. vine pomenit in actele seci. al SXVIl-a, şi a ţinut în căsă-: torie pe Ecaterina fata “hatmanului. Moreanu, amintit de: cronicari.—9) Gheorghe Calargiul, mare vornic, întră cek intăiu stăpân în Cebăle, pe Nistru, şi pune temelia ramu- rei Moldovene ; s'a căsătorit cu Irina, îata lui Gorgan pi“: tar şi a puriat la mare cinste numele Catargiesc în Mol: dova, unde vine iugar din Valuhia.-—10) Vasile Catargiul” mare postelnic ni e dat ca.cel mai vechiu din spiţă. Nu. Știm după ce izvoade s'au luat boerii divanişii, când afir- mă că cel dintăi Catargiesc ar fi un Vasile Catargiu. Au-- torul spiţei Catargieşti, d. loan Tanoviceanu, pune pe Ghe-. orghe Catargiul ea fiu a lui N. Catargiul mare _visternic al: Moldovei pe la 1631, iar acest Nicolae 1] bănueşte a fi fiul lui Enachi Catargiul, banul Craiovei; deci de Vasile Ca- targi nu avem pomeneală. In nişte acte inedite aflătoare la. Arh. st. Buc. (Mitropolia Buc, LV, 2), cetim că în 1624 Enachi Catargiul ban era mort, iar Maria băneasa și fiul: ei Gheorghe paharnicul inchină Mitropoliei o vie : cumpă: rată de la Manole, întru cât Enachi Catargiul a fost îngro-- „pat la Mitropolie. (Surete ms, XXXVI, 493). 
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Baicescul Ilie, pivnicer 193, 
Băicescu Solca 193. 
Bâicescul Axinte 193. 
Baicescul Gavrilaş 193. 
Bainschie 62. 
Bainschie Gavril 76, 
Bainschie Ion 44. 

202. 

Bains.hie Mărica 44 62, 76 84, 87, 97 
Baăinţii 65, 74, 84, 87, 97. Balaci Dumitraşeo 205. 
Balamuteni 136, 216, 314, 316, 318. 
Bălan 18, 205, 933. 
Bâlan Maria 205. 
balaş 274. 
Balbuzan Vas. 239, 
Balgibaşă 167 
Balica batman 140. 
Balinteşti &. | 
lalota 53, 187, 199. Baloteștii 192. 
Balşe logofat 9, 91, 235, Balş Lun vornic 2]0. 
Balş C 

367. 
Ba!șs Lupu Sulger 62. 

« Vornic 161, 337, log. 

Balş Nec. ban 294, 
Balş Teodor log 157. 
Băltatul Gavrilaş 124. 
Balţile pe Răut ot Soroca 

621, moşie domnească şi 
pustie ; hotarnica 263; târ- 

| guri și iarmaroace peste 

    

an la — 309 
Băluța 193. 
Băndacu 223. 
Bandur 137. 
Bandur lonaşco 108. 

| Bandur lachim diae 108, 109, 
110,113, 119, 190, 13, 

212. 

    

Bandur Tofana 110, 113, 212. 
| Banul Vasile vornic 197. 9 
Barboski port. de Suceava 19. 
Proeeki 150, 199 > 
Bărlad, apă 14, 161. 
Barlad ţinut 224, 226. 
Barladeanul Solomon ţel log. 

158, — spatar 55, 
! Bărladeni 192. 

] Barna Gligore '142. 
; | Barnov:ki Miron Moghilă Vo- 

dă 105. 
Bârsana 52, i 
Basarabia, departrmentul întăi 

al ocârmuirei oblastiti 355. 
Băsâanul Gavriliţă, 232. 
Băseanul Maria 932. 
Baseanul uriear 76, 89, 
Bâşeani 205, ” 

| Başot Gh. biv vist. 410, 116, 
121. 

  

| Buşotă luraşeo 109, 121, 197. 
| Başota Patraş-o log. 121, _ 

|] Başotă T. ban sovetnic 363. 
! Bateiha Marie 165; 166. 
| Batcihă tina 151, 166, 

| Batog 42. 
Brgeni 5. 
Bej:n . Rom 5 | Bej:n pare man 45. i Bejan Vale aaa
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Beldiman Gh. ban 312, 315, 
318, 321, 322. 

Beldiman Toader 108. 
Belhouţi 15. 
Belici lanăş diac 118. 
Beliceni 46, satul lui Belici 

vătag 52. 
'Berdeeşti 188. 
Berehoiu 236, 237. 
Berheci 16, 233. : 
Bernat. post. 94. 
Beşină Palraș:o' 148, 
Beşină Simion 148. - 
bezmăn 987. 
Bila Cărnila (fânlâna Alba)229. 
Bilacăâul 134. 
bilacoas 275. 
Bilici vătav 7, 263. 
Bilie 233. 

„biniş 275. 
Birhoeşti 231. 
birul 167. 
Blăneşti 14, 161. 
blăstăn, 40, 55, 131, 

952, 344. 
Bleandă Diicul 186, 198. 
Bleandă Vasile 186, 197. 
Bnbăş 151, 166. 
Bobeanul, movila — 263. 
Bobeanul (fântâna —) 5I. 
Bodei parealab de Iaşi 32. 
Bodia 192. 
Bodoni (iaveil Mitropolit al 

Chişinăului și al. Hotinului 
361. 

Bogdan Vodă fiul lui Stetan 
cel Mare 5, 13, 19, 161, 
224, NI 

Bogdan Vodă Alexandrovici 
39, 38, 41. 

Bogdan Vodă fiul Petru 
hareş 17, 19, 22. 

Bogdan Ion stol. 
Bogdan Ion vel 

2174. 

lui 

238. 

    

Bogdan Lupu hatm. 205. 
Bogdan Manolachi spat. 27 

281. 
Bogdan Radna 395, 333, 
Bogza Grigore diae 17, 20, 
Boişlea 7. 
Boldur vist. 5. 
Borcea 93. 
Borleanul uricar 98,135, 114, 

912. 

Borzeşti 185, 197. 
bostangii 282. 
Botești 110, 234, 
Botoa 41. 

Botoşani, ţinut 301, 336. 
Boul 226, 

! Boul vist. 163 
! Boulat Gheorghiţă 186, 
Brăescul Gavril 149. 
Brăescul Stefan 149. 
Brăneşti 9221, 234. 
Brănză Vlasă 124. 
B:âozeni 79. 

198. 

135, 150, | Braşov 278. 
Bratul vel comis 254, 259. - 
Brăluleanu Costea vatav de: 

hănsari 163. 
Brieştii (Topileni) 200. 

1 Briţeani 227, 280. 
Briţcu 7. 
Broşteni 234. 
Brut Gheurghiţă 925. 
Brut post. 55. 
Brut Safta 225. 
Buchincea sovetnie 365. 
Bucium vel vurnie țării de jos 

54, 193. 
Buciumii, la Tecuci 268, 
Buculei 156. 
Bucureşti 367, Sf. Gh. cel ve: 

chiu şcoala slovenească 252, 
„sfintele traetaturi încheia- 

te la —* 353. 

vornic 239, | Buda 138, 359. 

Budăeşti 51, 53.
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Bugeac, hotarul despre Mol: 
dova 94. 

Buhăeni 143, 159. 
Buhăeşti 232. 
Buhuş Alex. hatman 217. 
„Buhuş clucer 153. 
Buhuș D. biv vist. 116, 121,127 
Buhuş lon vel log. 204, 209. 
Bvhuş Nec. 3 log. 191. 
Buhuș Şerban b.v. pah. 395, 

359. 
Bulăești 220, 230. 
Bunăcale 138, 325, 359. 
Burdoş 79. 
Burdujeni 160. 
Burnăreşti 270. 
Bursuc 163. 
Bursucenii 52, 53. 
Bursuci (sura —) 53. 
Bursuci, egumen de — 160. 
Buşulue Cristea 241, 942. 
Butici 68. 
Buzamăt 937. 
Buzescu Radul 251. 
Buzescul R. Radu 951. | 
Buzeu, episcopie la -- 251. 
Buzneştii 45. 

cacom 975. 
Cahovul 10. 
Cahul 16. 
Cahul, apă 236. 
Cain, tremurul lui — 344. 
Câinăreşii 52. 
Căinari 297, 232, 234, 9262, 

(gura —) 152. 
cal de mire 276. 
Câlieni 237. 
Calimah lon Teodor Vodă 267, 

Calimah 1. Gr: Vodă 266. 
Calimah 1. Alex. Vodă 336, 

338, 339. 
Calimah Alex. Scarlat Vodă 

366. 

Calimah Gavril” Mitropolituk 
Moldovei 17. - 

Calmăş Dum. ban 249. 
Caloianu 16. 
Căluţanul T. 207. 
Câmănca 52, 105, 

335. | 
camaras de pitari 62. - 
Cananău Iordachi ban 337. 
Candachia 148. 
Candia Dumitraşco 205. 
Canta lon 'vel log. 334, vor- 

nic 326. 

148, 924, 

  Canta Iordachi log. î6i, — 
|" vist. 309. 
| Canta Matei vist. 310, spa- 

tar 294. 
Cantacuzino Ion hatm. şi par- 

calab Sucevei 261. - 
Cantacuzino lordachi biv vet 

log. 250, 212, 214, — pah. 
214, — vel vornic 240. 

Cantacuzino - Mihalache 105, 
vist. 224. 

Cantemi ir Antiohie, Vodă 184, 
90 

Cantemir Dim. Vodă 217, 338. 
căpitan de teni__186, 198. 
Căplescu Filactachi sovetnie 

365; 
Căpolici Gavrilas 108. 
Căpolici post. 106. 
Căpotici 'Poader 71, 72, 73, 

17, 80. 
Căpoteni 79. 
Căpoteşti 229, 924. 
Capolin 151. 
Capriş 335. 
Capşea Pătraşco cămănar 65. 
Caragea Nec. căminar 974. 
Caragecul 42. 
Caraghiuzel Ion 40. 
Carceoae Sitfana 208. 
Cârcu 225. 

Cărhan Iosif 313, 320.  
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Cărhana 10, 242. 
Cârje pare; Neamţ 19. 
Cârje Coste StoTii- T4: 
Cârjeuca 89, | 
Cârligătura 220, 230. 
Caărligii 233. 
Cărl'g Grigore 226. 
Carlig Mateiaşi 110, 113,212. 
Căriig Todosie 212, 
Cârniceni 107. 
Cărniţa bila (făntâua albă) 

228, 229. 
Căârnul «măuăstire —> 137. 
Carpu 223. 
Carp. Alex. agă 321, 322. 
Carp Gh. căpitan 261, 264. 
Carp Th. b. v.. med. 218.- 
Carp Vas. şatrar 398, 329, 

330, 333. 
Carp C. b. v. comis 367, 
Carpănul 290. 
Cărpiţi 143, 159. 
Cârste 202. 
carte de blestăm 241. 
casabaşă 282. 
casabaşlâcul 282. . 
Cașin mănăstire 194. 

—Căşolenii 215, 
cataslih. —şe, 278. 
Călun, vii 253. 
“Catargiu Nustasia 289. . 

Catargiul Ruxanda clucereasa 
339. 

Catargioae Maria cluceroaea 
220, 229, 218. | 

Catargiu Cutrina 274, stoini- 

ceasa 291, 293, 294, 297, 

298, 300, 310, 312, 313, 

315, 318, -321, 823, vister- 
nicessa 981. 

Catargiul Stefan 221, clucer 
224, 278, 335, stoln. 235,367 

b. vel ban 277, 278, 281; 367. 

Catargiu Ilie Safta 185, 1%, 
196, 197. 

"| Catargiul Ion 276, b. 2 log. 
268, stolnic, îngropat la 
măn. Neamtului 267, 291, 
296, 298. 300, 305, 30, 
318, 3383, 336, 339. 

Catargiul Toma posteln. 220, 
259, 268, 278, 280, 289, vor- 
nic 367. * 

Catargiu Petrachi armaș 9224, 
336, 338, 339, 340, 31, 
343 — pah. sovetnic 355, 
356, 358. 

! Catargiul Patraşeo b. v. pitar 
278, 289. 

Catargiul Ilie general maior 
356, 

Catargi Nec. 
326, 327, 
336, 338, 
354, poruşaie în 
Basarabiei 357. 

Catargiu Costin clucer 235, 

267, log. 336, 337, 339, 367, 
ban 277, 289, spaţar 291, . 
294, -295, 9298, 300. 

Catargiul Ilie biv vel comis, 

184, 190, 195, 19%, vist. 

201, 204, 205, 209, log. 366, 

socrul lui V. Roset. hat. 

208, 211, 212, 9224, 225, 256, 

278, 280, 314. , 

Catargiul Filip 235, comis 

290, vist. 278, 280, 356 

367, biv vel spatar 210, 

289. | | 

Catargiul Apostol 931, _233, 

post. 366, ginere lui Necu- 

lachi 230, ginere lui Patraş- 

co, postelnic 226, comis 19%, 

190, 224, 225, 234, post. 293, 

294, 231, 233, 2171, parca- 

lab de Soroca 222, mar 

schaleus 176; d&cretul de no- 

bil polon 177, 182; nota 

post. 321, 395, 
398, 3829, 333, 
341, pah. 359, 

oblastia 

  181 — 184.
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Catargiul Panaite spatar 366. 
e. 7, Ă - 

Catargiul Safia, jupăneasa lui 
Ap. Calargiul 184, 190. 

Catargiu Gh. 212, 226, şatrar 
clucer 293, biv 

140, 
292, 9256, 258, 325, 358, 
vornie 167, 933, parealab 
de Orhei 136, 222, 224, post. 
306 

153, 293, 
agă 145, pah. 138, 

Catargiu Maria băneasa s0- 
ţia lui Enachi 251,956, 258. 

Catargiu Enachi vel ban 251, 
253, 258, 368. 

Catargiu Vasile post. 366. 
Catargiu Dinul vist. 367. 
Catargieştii 366, nota genet- 

nealogică 368. 
Caul Simion 207. 
Cazaci, tălhari 53, 
Cazaci Zaporojeni 143. 
Cazacul 133. 
Cazan pârecalab de Soroca 32. 
Cazlaş 157. ee 
ceasuri «în cele 92 ceasuri» 

271. 
Cehan 121. 
Cerbul 185, 197. 
Cerlenul, iazer 1, 1,8. 
Cheatra, sat 920, 
Cheldea 51. 
Chelmești, 
Chelsiu 148. 
Cheşco Simion uricar 165. Chicioară Nastea 79. “ 
Chiia Precup 185. 
Chiia Simion 196, 

“Chiia Chirica 196. 
Chiia Dumitraşco 196. 
Chimiclău (gura —) 277. 
Chipialca 43. 
Chira 157. 
Chiril Epis. Buzeului 251. Chirilă 149. 

Chirnozeschie 

vornicel de — 152. 

  

Martin  preut 
iazovil 255. 

Chişinău 356. 
Chiul 207. 
chizăş 217, 
chizăşie (poroki) 52. 
Cioban (fântâna —) 45. 
Cioban T. 262. 
Ciobotariu Ion 186, 198. 
Ciocărlie Aviana 193. 
Ciogolea Patraşco 3 log. 131, 

136, 145, — şatrar 140, 
Ciogvle Stefa vornic de poar- 

tă, 330, 333. 
Ciohodaru! T. 194. 
Ciogolea Patraşco jitnicer 121. 
Ciogole pare. Neamţ 94. 
Ciorcin 107. 
Ciorna 163, 216, 324, 342, 

352, 353, 357. | 
Cioropeo vornicel 152. 
Ciortorovski 5. 
Ciucul Simeon 93. 
Ciuhur 149. 

| Ciulucul mare 42, 45. 
Ciulucurile (fundurile —) 

263 
Ciumuleşti 934. 
Ciurlic T. 142. 
Climăuţi 332. 
Cobăceni 82. | 
Cubăle 24, 26, 57, 59, 100, 108, 

109, 110, 113, 116, 118, 119, 
120, 123, 125, 127, 199, 
131, 136, 145, 149, 21, 
212, 220, 929, 267, 998, 
301, 310, 312, 815, 316, 
317, 318, 321, 323, 326, 
228, 329, 331, 335, 340, 
318, 344, 347, 351, 353, 

Cobâleanca 163. 
Cobolta 50, gura -— 234. - 
Cobolta sat 67, 164, 227, 354, 

355. 
cochii vechi 272
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Cocora Marco 140. 
Coroară pare. Holin 54. 
Cohâăceşti 222. 
Cohana, apă 42. 
Cohaus spatar 51. 
Cobăneşti 74. 
Coipan "Vasile diac 186, 198, 

201. 
Cojan 154. 
Cojab Avram 152. 
Colacul, baâlți 149. 
Coluneşti 52. .: 
Colonul (valea —) 42. 
Comişă-cul Co-ta-hi 125. 
Comişăscul lonaşeo 148. 
Cumişăscul Palraşco 124. 
Comişescul Simion 124. 
comiletul desfacerii moşiilor 

din slânga Prutului 354. 
Comşa Gigore 183. 
Comşa Ştefan 188. 
Comşa Pietra 188, 200. 
Comşia Ion 185. 
Comşia Teodor 185, 197. 
Conachi C.b.ov. stol. 268. 
Conachi Gavril ban 336, 
Conachi Manolachi ve! vornie 

160. 
Condrat 203. 
Condrea 225. 
Conelchie 241. 
Conţaăşti 194. 

Copăceanca (gura —) 262. 
Corbul, loe „în bhetarul Lălu- 

gărilor la Vaslui“ 396. 
Coriteni 232. 
Corlat Vasile uricar 134, 158, 

164. 
Cornea 203. 
Cornescul Vas. 157. 
Cornilii popă 191. 
Corosteanul 929. 
Corpaci Vasile 108. 
Corpacioae Nastasia 193. 
Costea 202.   

Costachi hatm. 247, 
Costachi Manolachi vornic lă- 

rii de jos 236, 241, 272, 
914, — vel logof. 265, 269. 

Costachi Solomon 241. 
| Costachi Costichi 241. 
Costarhi Iordachi vist. 266. 
Costachi Lupul vornic 9294, 

309. 
Costachi Matei spatar 122. 
Costachi Grigoraş spatar 217. 
Costa hi Gavril vei spalar 

158, biv vel ban 288. 
Costachi Vasile ban 234, 266. 
Costachi Veniamin Mitropolit. 

Moldovei 353, 367. 
Costachi Safta 353. 
Coslachi Costandin vorn. 354%. 

-] Costandachi Enarhi b. v.ban 
268. 

| Costandarhi vornic ţării de 
sus 966. 

Costandin 261. 
Costandin dascal slovenese 

la Sf. Gheorghe din Bucu- 
reşti 9259. 

Costandin Alexandrovici Vodă 

36, 39. 
Costantiv Rareş Vodă 24. 

Costandin biv logofat de ţara 
de sus 399. 

Coste diac 6. 

Coste pare, de Roman 40. 
Costin Căpitan 
Costin luneul parcalab 157. 

Costin Nec. vel log. 336. 

Costin Matei condicar 334, 

339, 340. 
Coşar Neagul <unde a fost 

-—> 32. 
Coşciug 52. 
Coşerniţa 931. 

Coşmirea 315, 393, 324, 328, 

329, 331, 341, 346, 341]. 

Coteodaci Maxin 206.
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Coteodaci Tanasă 206. 
Cotcodaci Nastasia 206. 

“Cotela 166. 
Cotela diac 68. 
Cotela Ion 152. 
Cotujeni 105, 223, 294, 393. 
Cotlon 67. 
Cotnari, dealul Măndrul 924, 
“=” deâlul Ploştei 229. 
Cotovita 91, diac de — 39|. 
Coţofană (heleşteul —) 22. 
Covaşă, movila 244. 
Covrigul 191. 
Cozancea 74. 
Coziile 52, 
Cozma biv parcalab 26, 131. 
Cpzma uşiar 59, 100. . 
Cre _stolv. 23. 

- Crăciun 97, 186, 197. ” 
Crăciun parc. Roman , 
Crăciun vornic de E sus 

40. 
Cracovia 178. 
Crăcovici 32, 
Crainici 190, 191. 
Craiova, vel ban al — 251. 
Cremenciue 45. 
Creangă Luca 35. 
Creangă Surae 35, 
Creţana 244. 
Creţescul Vasile diiae 157. 
Crincul 163. 
Cristea 44, 62, 64, 76. 
Cristea Enachi 150. 
Cristea vel pitar 255, 
Cristea Postolachi b. v. pah. 

262. 

Neamt 54. Cristea pare. 
Cristea vel vornic 89; biv 
„vel vornie 253, i Criveşti 16, 237. 
“ivopis  Griga, popă 151, 168 ga, pop 

Crucian Necula 185, 197. Crupenschi C.. vorn. 157, 

  
| 

  

Crupenschi Iordachi comis 
336, 337, '— spatar 340. 

Crupenschie Lupul stol. 249. 
Cuciarov (Vertiporoh) 149. 
Cucorăni 287, 290, 296, 298, 

301, 335, 336, 337. 
Cucoranul 156. 
Cuhureşti 105, 323. 
Cuneşti în Valahia 232. 
Cunicea 138, 323, 326, 332, 

354, 355, 357, 358, 3539, 
«lipoveni de la schitul — 
261. 

Curălarul 'Toader 276. 
Curcubete 42. 
Cureşnila 45. 
Curteşti 230. 
Cuzu, moşie 335. 
Cuzlău 168. 

Dabija Vodă Evstralie 190, 
202, cin boerie> 191, evor- 
nic mare ţării de jos 19I. 

Dabija Dafina doamna 193. 
Dahanovici Stefan căpit. 348 
Dajbog 5. 
Damaschioa Simion 203. 
Dan spatar 14, portar de Su- 

ceava 33 
Dănăeşti 184, 205. 
Dăcălachi Aniţa 287. 
Dănteui 229. 
Danciul 8, — pare. Neamţ 33, 

— parc. Roman 19, post. 
4, 51. —— 

Danilă 241. 
Darie 151, 155, 165. 
Dărlău Lupul pitar 107, 140. 
Dărstor, mitropolie 251. (Si- 

listra) 
David 154, «unde a şezut Da- 

vid» 16. 
David pare. Roman 55. 
Davideşti 16, 236. 
Dealul, mănăstire lăngă Târ- 
e —
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govişte. 2951, 
Decusară căpitan 202. 
Decusară Lupul căpitan 262. 
Dediuleasa spătăroae 237. 
Debrici Pavăl polcovnie 2, 11,. 

89, talmaciu slovenese 163, 
— clucer 69. 

Deliu lon 323. 
Deliul. Vasile 262, 
Depaste “vornic 825, -329. 
Derevţele 89. | 
deșugubivă 89. . 
Dicescul M. soveatnic nadvor- 

nii 356. 
Dieniş Ion 205. 
Dieniş Pascal 205. 
Dieniş Catrina 205. 
Diiacăş Glig. 207. 
Diicul 186, 197. 
Dima 91. 
Dima Neculae 223. 
Dimaci 16, 237. 
Dimâceni 335. 
Dimachi Manolachi log. 367. 
Dingă Vasile diac 87. 
Dingă post. 39, 40. 
Dionisie Ep. Roman 951. - 
Dişcova 931. 
divan 119, 241, 254. 
divanul Cnejiei Moldovei 235, 
„827, 829, 366. 
Dobrana 148. 
Dobruşa 42. 
Dochia 208. 
Dochița 148. 
Doda 35. 
Domnești 1S5, 192, 19 

pic de — 204. 
Donciu Miron jicnicer 224. 
Do.ici Andronachi agă 35, 

post. 367. , 
Donici Matei stolnic, sovetnie 

356, 365. _ 
Donici Nec. vel log. 189, 195. 
Donosă Ursul 202. 

  

„l 

7, Vor-   

Dorohoiul 234. 
| PBmmrohoi ţinut 149. 
Dorohoianul Mihail 42, 
Dosoftei Ep. Rădăuţi 273. 
Dracea loraşco 84, 84, 817, 97, 

(biv sulger) 71, 79, 73. 
Drăcşeni 68. 
Drăgălina 145, 202. 
Dragan pisar 232. 
Drăgan log. 35, 39. 
Drăgăneşti 229. 
Drăghici log. 254. 
Draghiceşti 202. 
Dragna 35, 107. 
Drăgoeştii 143, 160. 
Dragomir P. 16, unde -a şă- 

zut Dragomir Petru 16. 
Dragoş vornic, spița lui 142, 

143, 199. 
Dragotă 35. 
Dragotă Lupul par. Romar: 94. 
Dragotă Tudora 194. 
Drăgşan spatar 19, 23. 
Drăguşescu! C. 109. | 

Drăguşescul Prodan med. 156. 

Drăgulul Tanasă 203. 

Drăguțul 'Todosia 203. 
Drăneştii 234, - 
Draxin comis 923. 
Drojdie şti 32. 
Drugă Lepadai 186, 191. 

Druţea 152, 154, 166. 

Druţea bătrânul diac 152. 

Dubău Tudosie spatar 226, 

— log. 167. | 

Dubenschi 185, 197. 

Duca Vodă 159. 

Duca C. stolnic 274. 

Duca pare. de Roman 9. 

Duma 35. 
Dumbravă lo7. 

Dumbrăveşti 236, 239. 

Dumbrăveni 67. 

Dumitrache vist. 9%. 

Dumitrachi post. 259.
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157. 
Vasife 119, 120, 

123, 125, 126, 198, 
Dumitrașco pzh. 189, 200. 
Dumitraşco diac 141, 166. 
Dumitru diac 45, 70. 
Dumitru 42. 
Dumitru Căpitan 266. 
Dumşa vist. 19. 
Durac 202. 
Durac Gavril 342. | 
Durac Nec. 342, 
Durac, fântâna lui — 349. 
Durduc (dealul —) 328, 329, 

347. 
Dusmanii 139. 
Duşmanul 141, 143. 

Dumitraşco 
Dumitraşco 

Eufrosina 116, 118 
126, 199. 

Eftemia 205. 
Elan 230. 
Elinca 44, 87, 97. 
Flisafta 42. 
Enachi 187, 198. 
Eremia post. 5. 
Eremia pare Neamţ 14; 
Eremia vel vornie ţării de 

sus 54, 
Eremia armaş 62, 65. 
Eremia Episcop Chitrului 

Evloghie Gh. dascal slovenese 25, 114, 194. - 
Ezechil egumen la Copcu 213. 

(Frăsina) 

  

Făglea Lupaşco 239. 
Fălcin 8, «unde a fost Făl- cin» 9. 
Fălciul ţinut 216, 230, 236, Făureşti 192. 
Fedca 38.     Felea pah. 19. 
feligin 275. 
ferăe 76, 125, 141, 145, fe. 

răe 85, 87, 97. 
Flsmiînda (valea —) 263. 
Flămânda, dealul -— 236. 
Flocescul Ion diac 23. 
Florea (rediul —) 32, 
Fierăc Ciorce 41. 
Fierăe Toader 41. 
Flip Stanca 107. 
Firescăt 233. 
Focşani 288. 
Foca Nastasia 187, 199 
Folinteni 143, 160. 
Frăcenii 8. 
Fracini 46, 67. 
Frăteşti 227, 230. 
Frăţileasca 107. 
Prăţiman pah. 124. 
Frenţeşti 203. 
Frumoasa (gura —) 3. 
Frumuşiţa, apa 7, 8. 
Frunză Grigoraș 262. 
Frunteş pare. Neamţ 14. 
Fulger Dumitrașco”diiac 108. 
Funariul 277. 
Funduri 143. ii Ă 
une «de 30 stânjeni» 333, 
Fourilor (drumul —) 202, 
Furtună Mihai pah. 94, 

Găbriian 9222. 
Gatta 149. | 

Gafton, 196, 198. 
Gage Dimofte diacon 276. 
Gage Dochiţa 276. - 
Gage Stefan 276. 
Gage Dumitaşco 276. 
galbeni 110, 141. 
Galerie Şerban 236. 
Galerie Gavril 236 
Găndacul Ursul 202. 
Găndul C. b. 2 vist. 239. 
Ganeu Vasile diac 271, 
Gangur 5. 
Gânscă Tanasă 320. 
Gaoa diac 67.
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Gărle <la —> 287. 
Gărle Andronic 313. 
Gârneţ, Toader 209. 
Gartinciu Marcovici Ion, in- 

giner general maior în o- 
cârmairea oblastiei Basara- 
biri nacialaie politicesc şi 
cavaler 858. 

Gaspar Voda 97, 100, 101, 
145. 

Gavrilă 62. 
Gavril Gligoraşco. 107. 
Gavril Mitr. Moldovei 307: 
Gavril vel log. 36, 40, 43. 
Gavril pare, Neamţ _ 54. 
Gavrileş vel“Tog 165. 

' Ghica Matei Voqă 272, 273, fii: 
Gligore VV; Gheorghe 273. 

Ghica Alex. lacov Voda 277. 
Ghica Gh. Vodă 152, 153, 

154, 192. 
Ghica Gr. Vodă 217, 233. 
Ghieze (bubele lui —) 344. 
Ghinia 205. 
Gicot 151. 
Gicoteni 69, 453, 156. 
G'osanu 1. 313, 319. 
Giugastrii (Jogastiii-Zugastrii) 

302, 335. 
Giurcani 230. 

!Giurgia 140. 
Giligoraş 106. 

Gealepul Ion staroste de Put- ! Gligoreea 157. 
na 147, 185. . 

Ghedeon ieromonah 208, 243. 
Gheorghe vel log. 124, 125. 
Gheorghe parc. Holin 34, 68. 
Gheorghe vel sulg&i“110, 115. 
Gheorghe vel vornic țării de 

jos 115. 
Gheorghe pah. 55, 259. 
Gheorghe parc. de Soroca 89. 
Gheorghe pare. Neamţ 94. 
Gheorghe stolnic 94. 
Gheorghe vel log. 94, 98, 101. 
Gheorghiţă 150. 
Gheorghilă vel spatar 217. 
Gheorghiţă vatav 167. 
Gheorghiţă vor. de poartă 256. 
Gherghina 202. 
Gheuca Bejan pitar 194. 
Gheuea Dum. vornic 126. 
Gheuca Simion comis 94. 
Ghica biv vel vornie 148, 149. 
Ghica vel stolnic 134. 
Ghica vel şatrar 120. 
Ghica (. hatm. 326, 329, log. 

367. 
Ghica Gr. Alex. Vodă 265. 
Ghica Alx. Dim. Voda 260. 
Ghica A. Alex. Voda 282. 

Gligorie diac 67, 80. 
Gligorie vel vornic 67. 
Glavă lacov 313, 319. 
Glavan vist. 23. - 
Glăvăneşti 163, 216, 331. 
gloabă «să hie de gloabă por- 

ţii domnii mele £0 boi» 125, 
| "—.- 12 bui porţii gospod 98. 

Goe Dumitru vel vornic ţării 
de jeș 94. 

Goeneştii 52. 
Golăai Ursul 107. 
Gonţea biv vornie 26, 131. 

Gora 138, 325, 359. 

Gorâneanu Matei 350. 

Govrcescul Vasile 5, 149. 

uorgan pilar 234%. - 

Gorgan Gavril vornic de gloa- 

ta 116, 125, 126, 129. 

Gorgan Gavrilaş 222, parc. 
“Soroca 105, 108, 109. dvor. 

socrul lui Gh. Catargiul 119, 
„120, 123, 140, 212, 234. 

Gorgan Vasile 224. 

Gorgos Vasile 341. 
Gore 149. 
Gorovei diac 121. 

Grădiştea (făntăna —) 4. 
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“Greceanu Cost. ban 235. 
Greceanui C. vornic 326, vel 

log. 160, 
Grecenii, sat, 236, 238. - 
Grecenii, olatul — 2385, căpi- 

tan de Greceni 239. 
Greci, sat 254. 
Grecul Gh. 203. 
Grecul Giurge 42. 
Grecul Vasile 188, 199, 203. 
Grigă popă 154, 166. - . 
Grigore spatar 930. 
Grigoraş 323, 
Grigoraş staroste 312, 318. 
Grigoraşco staroste 315, 318, 
Grosul Vasile 313, 319. 
Groza 5. 
Grozav 45. 
Grozav vel vornie. 17, 19. 
Grumază armaş 152. 
Gură Simion 222. 
Gură Ursul 222, 
Guţă Ion 314. 

Hăbăşeseul Grigore 182. 
Hăbăşescul Vas. med. 210,255. 
Hadâmbul lane 255, 
Hâdărăuţi 232, 
Hajdeu Itrim 116. 
Hajdeu lancul 182. 
Hujdeu Neculai 182. - 
Hajdeu Gh. 157. 
Hajdeu Stefan 157. 

„Halil puşa 272, - 
Halipinscbi Iârob 182. 
Hamza Andronachi diac 35,40. 
Hangu, egumen de — 94]. Hanul Ion 164 i 
ănsari Y 

Hănțești 205. 
Hărbul Timofte stegar 262. 
Harbuz Gh. 262 
Hârceni 52. 
Hărceşti 82, 85. 
Hardalupa Vasile 186, 197, 

de — 67, 163, 

  
  

  

201, 205. 
Hardalup Varvara 205. 
Hardalup ?osup 205. 
Hardalup Nicula 205, 
Haret 186, 198. 
Haret Vasile 208. 
Haret lieana 208. 
harhar 274. 
Hărlău ţinut 74. 
Harovici lon pare. Hotin 32. 
hărtopul budăiului— 767 341, 

313, 344, 345, 341. 
Hasan 11, 72. - 
Hasan Cost. 206. | 
Husan Solomon 206. 
Hasan Cristian 206. 
Hasan Aftenia 206. 
Hasan 'ludora 206. 
Hăsăneasa Marica 64, 70, 79, 
„81, 84, 87, 119, 97. 

Hasnaş lonaşeo 164. 
Hăsnăşeani 164, 354, 335. - 
hatalm 100 vghi, 240. 
Heceşti 52. 
Hecii (movila --) 42, 
Heciul 51. 
Heciu, stegar de — 202, 
Hedul 203. 

| herăe 160, 166 (hărăe) vezi ferăe 
„Herlenco Costsa 151, 166. 
Hermeziu vel vornic 355. 
Hermeziul Tudosea 164, 
Harmeziu Nicoriei 164. 
Hilimon 203 
Hilip 141. 
Hiluhie popă 191. 
hitienis 131. 
hlabnie 9. 
Hlăpeşti 224, 280. | 
Hiiboca, ot Saceava 163, 238. 
Hnilodove 67. _ 
Hobjiloae l'esna 20. 
Hoidac Marisa 207, 
Holbana (gura —) 224. 
holopi ţigani 54.
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Holoucă 140. 
Holoucinţi 70, 71, 72, 73,76, 

17, 19, 80, 90, 152. 
Holtei Mâricuţa 77. 
Horodişte 89. 
Hotin, oraş 157. 
Hotin, ținut 71, 72, 84, 149, 

151, 156, 158, 165, 232, 
parcalabi de — 32, vel că- 
pitan de — 142, 159, şol- 
tur de -— 152, <a trecut 
împăratul la —> 168. 

Hrăbor post. 25. | 
Hrâbor Giurgea comis 14, 162. 
Hrăman 5, 
Hrană dvornic 5. 
Hraniţă Mierăuţ biv dvornie 

Hrincovici Stefan 120. 
Hrisoscoleu Aristarh vistern. 

914, 
Hrisoverghie 298. . 
Hrisoverghi lanachi 301. 
Hrisoverghie Nic. vornic lării 
Ve sus 949. “ 

Hriţro Vas. 262. 
Hrizea 233. 
Hudiei 5. 
Hudici Bejan vornic 255. 
Hulpestii 335. 
Huru pare. Neamt 19. 
Haru vornic '22, 24%. 
Husea Staneiul +. 
Huseiani 4. 
Husi 10, 17, 20, 33. 
Huzun Vasile 241, 242. 

lacb'm 186, 187, 197, 198. 
lacodin Dumitraşeo med. 332, 

346, 348, 35l. 
lacomi parc. Hotin 9. 
Iacov Mitr. Mold. 237, 

289. 
Ialpub 22, 245. 

lanachi diac 136. 

273, 

| 

laşi 35, 55, 

  

Iancul Ion tălmaciu slavon ot 
visterie 162. 

Tancul Vodă (Sasul) 44, 66, 
165. 

Ianculeu Alex. vel vornic 157. 

Iane vist. 55, 235. 
Ianov lon colejschii secretar”. 

355, 
Iareiul luca 185. 
Tarciul Necula 185, 196. 

10, 80, 82, 85, 

37, 89, 90, 94, 98, 101, fil, 

114, 116, LIS, 126, 127, 

129, 131, 136, 137, 141, 

146, 149. 15%, 156 158 

195 240 (Eşi) 250, 266, ge- 
neral consulat rusesc din — 

354, egumen la Galata 194, 

Copou (sf. Atahăsie) egu- 

<măfi Ezechiel 213, „casa 

popei Gheorghe dia — de 

la sf. Ion de la Mâii“ 142, 

„uliţă strămbă lâfiga  bise- 
rică Ti” Dănto” 150, parea- 

lab-de Iaşi 151, bejenie la 

mănăst. GOTIă 218, case Ca- 

targieşti 229, ulița rusască 

231, uliţa din alară casele 

lui Stefan Petriceieo - danie. 

lui Apostol Catargiul 231 

ulita mare lângă Mitropolie 

955-sf. Spiridon 261, Golia 

261, hăzieăda de la Golia, 

Dancil' fă. 219, arderea, 

ocului”279, ulița ce merge .. 

la sf. Spiridon "597, fărgu 

de jos 288, să se facă o 

-mănăstire de piatră în — 

de Toia Catargiul post. 289; 

aloe de casă a lui | Ca- 

largiul lângă Dancul 299, 

ard casele Catlargiești 290, 

vel vătag de laşi 69, în -a- 

-sa "i ” Stefan Meserciut 

108, Mitropolie 2,
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laşi, ţinut 34, 76, 
191. 

Iaţeo parc. (de Iaşi) 32. 
iazOViti leşeşti 255. 
Tenie Grigoraș 316, 317. 

Iftinca 225. 
Ignat 7, 8, 163. 
Ihuat 45. Si 
Ilea vataman 15. 
lliaş Vodă Alexandrovici 42, 

157. 
lieş Rareş Vodă 34, 
Ilie Vodă, fiul lui Alex. 

Bun 1, 8. 
Alişeni 74. 
îma 203. | 
loochentie Ep. Hușilor 273. 

„Ioachim Miti de Dâtstor 951, 
lon b. v. şatrar 255. 
Ion vornic de gloată 110. 
Ion vel pitar 62, 65 
Ioan parc. Hotin 5. 
Ion parc. d& Neâmţ 32. 
Ion Voda (cel Cumplit) 100, 

«cănd el însuși lon Vodă 
a pierit> 46, prada țarii 
sub Ion Voaă 245. 

loanăş 13, 45, 161. 
Ionăşeşti 198, 203, 268, 290. 
lonaşco 79, 133. 
lonaşco diac 75, 124. 
lonaşco pilar 185, 197. 
lonașco pare. Hotin 94, 
Ioanichie câlipă+—335. 
Ioanichie Ep. Rornan 273. 
Ioniţă condicâr:195, 
Iordache 259, 261. 
Iordachi 2 log. %1. 
Iordachi Ioniţă 320, 323. 
Iordache spatar 158, 
lorga 106. 
Iorga Cărstina 106. 
lorga Teodor 932, 
Iorga posi. 191, 192. 
Iosif 202, budaiul lui — 850, 

143, 148, 

cei 

Ipoteştii 337. 
- | Ipsilante Alex, Vodă 333, 

Ipsilante Manolache comis 
214. 

Irimia Aniţa 292. 
Ivina 140. 
Irod 202. 
Isac 239. 
Isac vist. 14. 
Isac (vadul lui —) 241. 
Istratie 152, 157. 
Istina 148. 
luraşco 100. 
luraşco aprod, 57, 59. 
luraşco parealab 212. 
luraşco Nastasia 106. 
luraşco Antemia 106. 
lurie vel spatar 24. 
Ivan 8. 

| Ivăneauţi 156. 
Ivancea, valea — 931. 
Ivaşco (selişte lui —) 42, 
izbaş ot divan 308. 

  
Japcăi Vasile 108. 
Jijia 149. 
Joimirul Vasile 322, 323. 
Jora Auliohis vel log; 201, 

341. 
Jora lliaş vornic 109, 120, 

329. - 
Jora Nec. vornie erei 
Jora Gh. biv. pare. Hotin 110, 

116 — 
Jora Th. stolnic 223. 
Jorita Lea 7. 
jurământul în biserică 241, 

243, «— cu 24 boeri» 100, 
Jureştii 74. 
Jurj vist. 40. 
juzi 934, 

  
Ladianschii zemli 37.   "| Lalova, selişile 16, 237, 

' Lăpuşna 215, 231, 270.
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Lărbenii, sat 143. 
Lărgeanul Ooană 8. 
Larie Savin 151. 
Lascarachi comis 249. 
Lascaruv Serghie 326, 327, 

329. 
Laţco Sora 4. 
Lazor popa 142. 
leafă la seimeni 168. 
Leca "Grâjlâna 253. 
Leca spatar 226, 253, «dom- 

pia a pierdut pe Leca spa- 
a» Pit 

Leca Dumitru uricar 146. 
leftică_ 276._ 

leftul 274. 
legătură „a pus legătură 50 

boi intre voi“ 82 
lege „a rămăne din —* 9%, 

101, „am judecat după le- 
gea țari“ 76, 87. 

Lehia (craiul —) 39. 
lei bătuți 148. 
Lepâdat vornie 1926. 
Lepădal log. 254, 259. 
Lepşa Dăoilă 322. 
Lezască (țura —) 39 
Liciul Costin 152, 154%, 166. 
Liciu Toader 166. 
piciul post. 17, 19. a 
Liciul pare. de Neamţ, 23. 
Lieşti 209. Neam, 
Lipăeşti 210, 215. 
Mpovenii de la s:bitul Cunice, 

l. mii 
Liubea 140. 
Loeştii 337. 
Loghin 191, 323 
logolat de taină 329. 
logofeţia cea mare de tara 

de sus 340, 
loloşa 933. 
Lopatinţi 158. 
Loza (Loze) 17, 222. 
Lozăle 230. 

  

  

Luca Mitropolit Ungro-Vlahiei 
250, 257. 

Luea lrina 293. 
Luca Toma 244. ! 
Luca Adam log. 210, suiger 

216. | 
Luca Stefan vist. 210, 215, 

217. 
Lucăceni 16, 151. 

Lucaciva (Vorotiţele) 233. 

Lucescul Simeon 225. - 

Lucescul Grigore 223. 
Lucoci uricar 101 
Lunea mare î93. 
Lungociul 16, 237. 
Lupaşco 335. 
Lupăscul Miron pab. 159. 

Lupe 7. 
Lupul hatman şi parcalab Su- 

cevti .Li5. 
Lupu Toader 164. 

Lupul Gafia 223. 

Lnpul Antemia logofeleasa 93. 

Lupul vornie ţării de sus 110, 

211, 239, 242. 

Lupul Stetan Vodă 15%, 155, 

192, 924. 
Lupul Ion Vasile Vodă 134. 

Lupul Vasile Voda 134, 135, 

136, 140, 145, 16%, 191, 212, 

var primar cu lorga post. 

191. 

Macă 139. 

Maăcaş (fantăna —) 8. 

Macri Cost. 152. 

Macri D. b. v. ban 21]. 

Macri Vasile diac 90, 91. 

Macri vel armaș 62, 65, 61, 

70, 174. 
_ 

Macri Nastea armâşoae 16, 

81, 8%, 87, 97, 

Madoae Duma 7 

Mădoae Musa 7, 

Madoeştii 10
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Maflei  Mireul, 
Dealul 241. 

Mageda..149. 
Măgura 67. 
Mal „vii la — 
Malăeşti 74. 
Malie 166. 
Mâăleni 

22, — pe Prut 237. 
Mănâilă parc. Soroca 89. 
Mândreştii 2157——— 
Marea pitar 65, 
Manea uricar 58, 
Manea neguţitor 150, 
Manea (selștea) 8. 
mănăștergure 275. 
Mânăştergureni 143, 159. 
Mănești 193. 
Manolachi 208. 
Manolachi pabh. 266. 
Manolachi spatar 246, 247. 
Manolachi vornic 238, 246. 
Manole 256, 258. 
Manta, sat 241. 
“Mărăândici Axinte 313. 
Mâărăndici Trifan 313, 3819, 

323, 
Mărăşeşti 301, 333. 
Mărcoae postelniceasa 237, 
Mărculeşti 52, 228. 
Mardarie 236, 
Măreai Alexa 208. 
Mărgilat 24. N 
Margiar Grigore 152. 
Maria serdăroaia 234. 

“ 290. 

Maria doamna soția lui Şte. 
fan Vodă cel Mare 9. 

Marica 59, 99, 100. 
Mariniei, „la — 157, 
Marişea 94. 

Jarusca, zăvoiul — 68, 236. Mărvila 192, 
Mârzac Vasile vel căpitan de 

Hotin 142, 15%———— 

  

egumen ot! Măstăcani 227, 280. 
i Măteăuţi 153. 
: Matei 7. 
: Matei Vasile 185, 19%. 
; Matei Basarab Vodă 232. 
: Matei pabh. 254. 
: Mateiaş 100. 

„la —“ 16, (gura —)! Mateias Gavril log. 25, 21, 
18. 
: matustat 275. 
: Măţeani 291. 
: Mavrocordat N. C. Voda 240, 
i 918. i 
Mavrocordat C. Alex. Vodă 

309 
Mavrocordat 1]. Alex. Vodă. 

319, 319. 
Mavrodin 42. 
Maxin 35, 163. 

i Mecula cupeţ 150. 
Medelean stolnic 33. 
Medveja, apă 141. 
Medvidea 152. 
Meleghi D. vornic de poartă: 

333, 853, 361, 
Meleghi lun vornie de poartă 

143, 
Melinte 159. 
Melinteni 143. 
Meila 148. 
Miaună Dumitra.co 209. 
Miaună “Ioana 209. 
Miaună Ion 209. 
Miaună Vasile 209. 
Miaună Ileana 209.     Miăună Paraschiva 209. 
Miaună Tofana 209. 

„Mica 106; 

"Miceştii 52. 
| Micolici pare. de Neamt 37. 
: Micuța 148. i 
| Miera ispravnicul 205. 
| Miera mănăstire 288. 

| Mierăuţă 93. 
M'erăuţă vornic de poartă 251.
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Mifiodi Tudosia 186, 197. 
Mibâeşti 226, 228. 
Mihail Aiexandrovici Vodă 35. 
M'hbăilă post. 254. 
Mihăilăseni 159, 232. 
Mihailescul uricar 46, 
Mihaileşti 192, 203. 
Mihalache 150, 359. 
Mibhalachi pitar 355. 
Mihalachi vist, 259. 
Mihalcea Pricopie 186, 198. 

1oi —“ 100, 1i0. 119,212. 
Moghilă Ion vist. 95, 26, 131, 

136. 
| Mogoye- şti 232. 

Moisiia (apă) £. 
Moldova Î, 4, 7, 13, 18, 22, 

96, 32, 35, 38, 41, 4,51, 
„57, 99, 64, 67, 10, 173, 74, 
16, 717, 80, 81, 87, 89, 9, 
97, 100, 105, 118, 118,123, 
123, 128, 131, 145, 148, 
152, 153, 154, 155, 157,     M'hul hatman şi parcalab de 
161, 165, 184, 190, 201,   Suceava 23, 94, — parc. 

de Hotin 19. o 
M hutenii 163, 331. 
Mioih feldmareşai 214. 
Mir „unde a şăzut —“ 16, 237, 
Mirăuţă 225. 
Mrce 157. 

Mircea Gavril vornic 126. 
-Miron 52, 149. 
Misai vornic 143. 

! 
| 
| 

205, 211, 217, 235, 2%, 
357 (— otomunicească) 264, 
(— apă) 226. i 

Mivreanul Patraşco balm. 224, 
Moreanvl Eremia 224. 
Moureui 233. 
Moroşan Ignat 262. 
mortasipie pe vite 309. 

Moschicesc, inipăratul — 217,   Miteşli 296. 
mitoh 251. . | 

Mitropolie din Târgovişte 256. | 

Mitova (Şişlaci) 163, 328, 329, 
331, 340, 343, 344, 348, 
349, 823, | 

moură 91. 

Mogălde Gligoraşeo 119, 120, 

193, 123, 126, 128. 

Mogălde vo:nic Îl£- 
Moghilă 14. 
Moghila C. Voda 80, SI, 8, 

87, 89, 98, 140, 236. 

Moghilă Moise Voia 193, 128, 

131, 136, 145, 218. 
Mugh:lă pah. 40. 
Moghilă post. 33. 

Moghilă Simion Vodă-74, 76, 

11, - 
Moghilă Eremia Vodă 61, 67, 

70, 85, 87, 89, 97, 149, 

uşti moachiceşti 218. 
moşâni 325, — de Greceani 

239. 
moșneni 236. 
M »şnegeala 186, 197. 

Moţo: 70. 
Movilă lvg. 33. 
movila săpata 9, 10. 

Movilău 263. - 

mumbaeva impărălească 2832. 

Murgul Cozma 40. 

Murgulrţ Costio 67. 

Muruz C. Alex. Vodă 343. 

Meruz C.D. Voda 294, 298, 308. 

Muscalii 217. 
Musat post. 254. N 

Musat Onică biv ve] vornic 

107. 
| mutarea domnilor de la Bucu- 

rești la Iaşi 254. 

N idabaico vornic 32, 234.   211. 
„M. ghilă Toader „mănăstirea. 

Surete şi Izvoade IX (Acta Catargiu) 

|Nabădaico I imia 191. 
25
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Năbăduico Cozmiţă 191. Nica 159. _ Năbădaico Nastasia 191. N'ea comis 254. _ Năneşti 16,-237. Nica b. v. log. 203, Naposdava 323. Nicheia 150, (vezi blăstăm), | Nazoi Toad:r 223. Nicoară log. 67. Nastasi: 150. Nicoară uri:ar 82, 85. E Nastea 7, 44, 62, 64, 76. Nicoară vel vornie țării de Navrâpeşti 9226. sus: 94. Neacşul „unde a fost —«“ 19, Nicoia spatar 259. Neaga 3, 93. Niroiae căpitan 239. Neagoe pare. Holiu 229. Nicolau log. 120. Neagoe log. 8. Sam Nimirovul 230. Neagul 5, i64. NYSTrii62;-74;- 110, 113, 184, Neagul (valea —) 10. 233. 
a 

Neagul Vasile uricar 189, 193. Niţa (tânrâna —) 42. Nragul stolnie 23. 
Neamt, volost (ținut) 110, 224, | Oana 3. de — 32, 

păr! a] 
Oanea (fântâna —) 32, - 

neatândure 210. Oancea lug. 2. Nebojatco Arsenie diac 94, ocenii 138. „9%, 101. 
o lc4. - Nechita diac de Spinoasa 108. | Ocoi 134, Ne+oa:a armaş 65. | Odubi ion 2f. - Necula 19, 148. 
Odobăscu losif' 313, 319. 

Necula, socotiior 152. Odobăscu Lipo'a 315. 
Necului bacal 289. Odiubascu Leonte 322. - 
Neculai V. Spalar 337, Odvb-ş'i 140, 276, 288, 290, 
Nerulue popă 150, 186, 19% | “3 „30 | Si Ogiioda lon 335. 
Neculai căpitan 268, 333, “da, episcupiz 251, 
ecv'achie ve] Stevie 116. Oizani 35, 141. Negulcea pah. 282, olatul Greceni o: 236, 240, 

cea lon spatar 357, Oleşezti 194. | SE 
N euta 207, - | Olis.ani 346. 
N'g-! Ş:rban snatar 217, Ologi 233. N Somi eşti 16, 237, | Ol enii 16, 237. 
Ne giea Capilan 238, 245, Negrea Ion 203 Onciul diac 91, - Oneştii 234. E 
Negrila 19, 

ae | mi 
Neg --la pate. in 14. O viceni, padurea — GI. SE Oameaugă 201, 
Neg'ul Grigore 1, 8. prea „lu —« 53, Neg ul Cristea 1, 8 | 

Oprea Carp rapitan 314, 316, 
Netu Gb. 203. 

322, 328! 329, SL Nes0- (aa: Oprea Enachi 343. 
tS-0” lestar 289, - 

Oprea lon 32,
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“Oprea Vasile 314, 316, 317. 
Oibul B jan 188, 199. 
“Orhei târg, „bâtiinul — 93, 
—228 
Orhei ţinut 42, 134, 920, 226, 

parcalab_d de — 922. 
Oromizniceasca (poarta —) 353. 
-Oțai 194. 

„Păcur: r 26, 131, 259, 
Păcurarul Toader 7. 
“Pădureni 287. 
Păhărni:eni 335. 
Paharoicii, sat 226. 
Pahia 208. 
Pahulcea 149. 
Paisie arhimar.d'it şi egumen 

Putnei 3. 
:'Paladi post. 234. 
Paladi C. spatăr 334%, pabh. 
980. - 

“'Paladi D. balmav, pire. Su- 
cevei 214, spatar 249. 

:Paladi lon vel vornic țâiii de 
jos 265, pah. 249. . 

Paladi T. vist. 216. 
Palaghie lon 204. 
pământui 133. 
Pan biv staroste 190. 
„Pauaiodor caminar 266. 
Panaite Calrina 288. 
Panaite Gh. 287. 
Panaite Neculai 287. - 
Panaite Sandul sulger 265,283. 
„Panaite Iordachi sto!n. 328, 

329, 330. 333, b. v. sulgeri! 
308, 309. 

Panaiote cupeţ 150, 259. | 
Pandocrator, mănâslirea lui 

T. Movilă 18, 211, 12 
“Paninopol expeditor 356, 365. 
'Paninopol Toma 355. 
Pânte popa 105, 222. 
Păntelei 152. . 

Paraschiva vel log, 259, 
Parciul 149. 
Parliţii ot Putna 298, 335. 
Partenie 'ep. Ohridei 251. 
Parvul 208. 
Pascal Maria med' 286. 
Pâscălina 150. 
Paşeanul 143. 
basco Manoil 8. 
Paşco Toader 8. 
Paşco pare. Neamt_40. 
Palraşco 6579100. 186, 197. 
Patraşco vel vornic 89. 
Patrazro pah. 25. 
Patraşco parcalab 59. 
Palraşeo vatav 69. 
Patraş. o camaraş de pitari 62, 
Patraş- o 2 log. 226. 
Patru Vodă Rareş 16, 18, 22, 

24, 131, 208, 236. 
Paţaşti 133. 
Păunezti 185, 197, 203. 
Paval 57, 59, 116, 118, 

129. 
Pavăl staroste 150 
Paval log. 19£. 
Păvâlacbi lun 239, 241. 

b; za 186, 197. 
Pealeş Stefan 201. 

Peicul lonaşeco 110, 113, 125, 
219, (parcalab) 100. 

Pcicul 'Tndosia sulger oae 100, 

116, 118, 125, 126, 129. 
Pelinrii 245. 

Pepanos, parealab_di de laşi 15]. 

Pepelea uricar 62, bo, 133. 

Pepelea Simion câpitan 185, 

196. 
Ppelea Nastasiu 185, 196. 

peșchie 276. 

Peştera la O hei 221. 931. 

Peire stolnic 5. 

P. triceaico St+fan Vodă 231. 

Petrica 105. 

126, 

    
Paparet 207. Petrica şah. 14,
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Petrică comis 14. 
 Petricină Ion vist. 33. 

Petrişul 217. 
Petru țarul Rosiei 217. - 
Petru Alexandrovici Voda 

36, 39. | 
Petru Voda (Şch:opul) 45, 51, 

64, 100, 262. 
Piatră, pe Caina 

227, 298, 
Piatra sloboziei Parinul 933. 
Picioroganii 270. 
Pilat Const. șatrar 214. 
Pilat voroic de poartă 255. 
Pilipov:kii 156, 979. 
Pilipovski Grigoraş 333. 
Pilipovschi Ioniță med. 225, 

261. - 
Pini Alex. consul rosieneze în laşi 355, 357. 
Pisolki 163. 
Pislrueni 194. 
Pistruiul Eremia 163, 
Pistruiul 124. 
pitar 62. 
Piteşti 243. | 
Plaxa comis 25, 33. 
Pleş 237. | 
Pleşca lie camarăş 226. 
Pleşea Ilie jitnicer 255,. 
Pleşenii 215. 
Ploscuţeui 205, 
Poenarul 191, 
Poiană 205, 331. 
Polocin 190, 208. 
Poloniei, apă 163. 
Polonia 174. 
Pomană Neculai 217. 
Ponici D. pan. 159. 
Popa lvn:290. - 

„Popa Ioniţă vornie 323. Popâscul ph. 23 
Popevi 226. 
Porcos Alex. stegar 262. 
Pororeah biv stoinie 93, 

ri la Orheiu 

“i Poroh 149. 
Porosco Toader 79. | 
Poroseacea pare. Roman 40. 
Posmag Al. x. 209: 
portar_de cetate 157. 
Postolscli „198. 
Potâreă Grigoraş stolnic 216, 
Potărniche Gheorghiţă 225. * 
Potlogeni 230. 280. 
Prădăucini 294. 
Prajescul loa vornic 185, 196. 
Prăjescul Lupul post. : 127, 

— clucer 924. a 
Prăjescul Saita 224. 
Prajilele 52. 
prarila 248. 
Preda clucer 254. 
preţ <drept 200 taleui 3 pă: 

rechi boi, 10 vaci cu vițti» 
159, «200 taleri și uv cab. 
105. 13 boi buni de negoț.. 
biciluiți drept 130 taleri» 
89, 475 lei “bătuţi, 2 cai, 
4 hoi, 20 oi> 157, «42 ta- 
leri şi o vaca» 151, «drept 
200 taleri de argint, 3 pe- - 
rechi de boi şi 10 vaci cu 
vilei» 143, cia dat şi 2 cai 
buni şi un vig de postav». 
110, 114, «pentru 100 ta: 
leri, 80 oi şi. 4 boi şi 3 
vaci 119, 120, 123, «drept 
150 taleri. şi 2 cai buni» 
160, <a vândut pentru 30: 
ci cu miei» 107. - 

Prich ci Nechila 31 
Piideani 52, 
procatohii 8, 
Prodan 152. 
prot: zmia 353. 
Proţap T. 206. 
Proţap Uimia 206. 
Proțap Dochiţa 206. 
Prutul 1, 8, 16, 148, 

231, 353, - 

  

3, 320.   19,
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Puteşti 201. | 
“ Puful Alex. 201. 

Putul Dumitrașco 201. 
Puful Iachim 201. 
Puful Dumitru 201. 
Puful Ioana 202. : 
Putful. Simion 202. 
Puful Grozav 202. 
Puiceşti 53. 
Puliiăc vornic 32. 
Punga (gura —) 277. 
pungi de bani 167. 
Purceleşti 202. IE 

“pustirtate pe Botna cea mare 
41, pe Ciulue în tinut. So- 
rocei 42. 

pustiu „3 selişte ce sint în — 
pe Toporul“ 143, „2 locmi 
iu pustiu pe apa Râutului“ 
39, „la lalpuh —“ 22, in 
— la Tecuci 16, puztiu-la 
Olteni 16; 
Zăvedine a fost Joc pustiu“ 
52, „— la Falciu“ „— la 
Olteni“ 237, pe dia sus de 
Troian pe Cahul în — 237, 
„2 selişte in pustiu din su-: 

sul Sovăţului“ 143, în — 

peste Prut la fin. Iaşilor“ 
142, „iun — pe Şovâtui Bu- 

__găi țin. Iaşilor 159. | 

Pustiul, moşiv 923:, 239. 
Puşcă Avrămia 194... 
Putiueşti 53, 227, 229, 234. 
Putna gâvlă 194. 
Putna, ţiuut 184, 201, 290. 

Putna, staroste de — 185,197. 

Putaa (mănăstire) hram Us- 
—pânia — 8. 
puțuri” de piatră 160. 

Răcăciunul 192. 
Răchita 133. . 
Racoviţă 225. 
Racoviţă Radul vel vist. 244, 

946, 947, 949 

„mai în sus de 

  

— logofăt 
154, 279, 2174, 

Racoviţă M. C. Cehan Vodă 
235. 

Racoviţa Mihai Vodă 146, 101, 
205, 211, 214, 217, 255. 

:|! Racoviţul 234. . a 
Rada 8. 
Radul 100. Ă 
Radul căpitan 323, . 

! Radul Vodă Mihnea 93, -94, 
100, 137, 251, 354, (rapo- 
sat) 105. 

Ramandi Alex. vel vornic 156, 
194, 198. 

Rămaoie episcopie 251. 
Răpedioae 185, 196. 
Răpiie, părău 35. 
Râşean D. ban sovetni 

365. | 
Rascbip 149. 
Râşcov Vas. 266. 
Raspopeni 42. 
hăspopi 206. | 
Rastoacă oi Vlaşca 232. 
Răut 32, 51, 105, 124, 227, 

ubue ese Raulul din stân- 
că“ 93. 

Razul C. hatman 246, 249. 
Razu lou vist. 9235, 

Razul V. log. 294, 307. 
Reaţeş pare. Neami. 5. 

Rentea (gârla. —) 9. 

Rugoazeie 191. 
Rogojrni 924, 227, 239... 
Rogojiaiţa 10. 
Roman (Novograd) parc. 
Romşa 166. | 
Romşa biv vel vatag 68. 

Ropce, căpitan de — 261. 

Rosia „impărăţia —“ 353. 

Rosăt Audrei log. 240. 
Roset Mărioara 354. 

Roset C. vornie 327. . 

Ruset Nec. vor. 294, 308, 334. 

356, 

33.
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Roset Stefan vist. 972, 
Ros:l Vas. vist, 223, — har- 

man ginerele lui Ilie Catar. 
giul log. 980, 935, — vor. 
nic 367. 

Ruşca uricar 53. . 
Roşea Gh. biw vist. 110. 
Rotopan sulger 164. 
Rotar Ion 262. 
Rotariu Paladi 349. 
Rotariu Simeon 342. 
Rugineşti 185, 197, 203. 
rumânească, țara — 934. 
rumâni (vecini) 233, 253. 
Rura căpitan 154. 
Rusenii 16, 236. 
Ruset Iordachi vist. 188, 192, 

195, 196, 200, -— vornic : 
190. | 

Ruset Lascaracbi visit. 393, 
326, 397, . 333, 359, 360: | 

Ruset Vae. spalar 274, — vor- 
nie 289. 

Rusi 141. 
Rusu: lon so velnic 356, 365, Rusul lonaşe 

66. 
o vel log. 149, 

  

Ruxanda domnila 268. ! Ruset C. log. 219, 281. 

Sacalăş 35, 
Sucara' Ion 
Safta 150, 
Satta doamna 934. 
Săgala (gura —) 382 

- Săg'ade 9375, 
Sulaşe de ţigani 219, 
salbă 275. 
Sălăvăstru 229. 
Sălavaăstru Toder 
Sâlăvăstru Tudos 
Samfira 194. 
Sănătauca 323, 
Sandul 261. 
Saudul negulitor 215. 

pre. Roman 5. | 

  

aşco 205, 
ica 205. 

  

| 
| 

S 

E 
S 

! Săneşti 119, 229. 
i Sangerei 46. 
! Sarata 160. 
: Sărata (gura —) 4 
: Sărâleni 32 
;i SuLiţ Vasco diuc 13. 

; Săsăni 828. 
: Sascut 209, 244. | 
; sale, «cât trebue să lrăiască 2 

sate» 22, «cil pot trăi 2sate» 
32, «ce se numeşte acel sat. 
după uuinele Uratei» 42. 

! Săverenco lonaşco 185, 19. 
: Savin 15. 
i: Savin spatar 120, 134, 135, 

189, 201. 
Sava Iordachi 314. 317. 
Sava parr. Hotin 40. 
Sava stolitt”55 
Scănleae Ion 206. | 
Scănteae Mierâuţă 206. 
Scâutear Ioana 206. 
Searlatachi stol. 238, 240; 
scaloica 273 
Scheia 8, 
Schindireşiii 52. 
Scofiţa 225, 
Scopusteni 157, 159. 
“ripcă 19, 23. 
cripițeni 93]. 

Sculeş vatav 164. 
Curtul T. post. 348. 

Sculătie domneasca 52. | 
seimeni 167. 
Silipiţanii 270. 
Simineştii 16, 236. 
Sizaevn 67. 
Simion şoltuz 152. 
Sinadon Antimon 160, 
Sineştii 335. 
Sircu 163. 
Siret 190, 210. 
Sireţel 192. | 
Similachi căpitan de curteni; 

186, 198,
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Sobieschi lon Regele Po'oniei ! Stănilă 241. 
174, titlurile sale 174, Joan- | Stăicea Isac 164%, 
nes rex, 181, 191. 

So:i 159. 
Socol, sat 163. 
Socolul 33i. 
socolitor peste sate. 152. 
Sofiica 24. 
Sof onia 149. 
Suloceni 314. 

_ Solomonescul lon diac 4l. 
Solvvatul, apa 52, 143, 263. 
Soroca cetate „au perit din 

"cetate Sorocei, cănd Caza- 
vii Zaporojeni au aprins şi 
au dobânait cetatea Soro- 
rocei“ 143, parcalab de — 
32, 825. 

Soroca ținut 26, 42, 44, 51, 
—— 57, 59, 62, 64, 71, 72, 174, 

79, 89, 90, 100, 110, 113, 
116, 118, 125, 126, 131, 
136, 145, 152. 920, 221, 
222, 306, 808, 310, 315, 
317, 318, 823, 838, căpitan 
de —— 8838, isptavaici de — 
312, 318, „hănsatul din in. 
-& 67. . 

Spăimos, redu 164. 
Spanciocani 229. 
Sparieţii 202. . 
Spinoasa, diacul din — 108. 

Sprâia, poiana — 237. 

Spreia (fântâna —) 16. 
Spiridon (sf. —) danie 143. 

stălpi bătrâni 155. 

“ Stamati comis 254. 

Stamati lun piar 4, 
Stan 19. , 
Stan comis 55. 
S'anca 93, 231. 
Stănciocaumi 931. Ă 

Stăneştii schit, _bram Uspenia 
251. 

Slangăceni, rădiu 22. 

i S'ăreca diac 73. 
| Stărceni 224, 229. 
State Cârstina clucereasa 234. 

| Stavăr Gligore 208. 
!Stovilăa Glig. stolonacialoie 
| 356. 
Stăvire şii 208, 276. 
Slefan Dumitrașco vel log. 

107, 110, 113, 116, 118, 
119,. 120, 121, 123, 125, 

| _ 126, 127, 128, 129, 212. 
| Stefan capitan 335. 
| Stefan diac 109. 
Stefan 3 log. 116. 

' Ste fin s'oluie 151, 15%. 

! Stefan pab. unchiul lui M. 
Vodă Rac. 923. 

| Stetan pivnicer 22. 
i Stefan biv lng. si parcalab 

| _Sorocei..137, 325, 358. 
Stefân pare. de_Oiheiu 22. 

| Stetau Gb, area 
„ rădicat_ cu Unguri . pe dom- 

p'a lui V: Voda“ 192, 
Stefan Gligoraş 9T2% 
Ststan Vasile 212. 
Stefan Petru palatinul Mol- 

dovei 167, 176, 182. - 

Sictan Gheorghe Vodă 119, 

120, 123, 125, 126, 128, 148, 

165, 191. | 

Slefan sin Petru Vodă Şch.u- 

pul 54. 
Stefan Vodă bătrânul 4,7, 16, 

20, 42, 44, 100, 228, 236. 

Stefan Vodă fiul iur Alex. 
cel Bun |, 8. 
tefâneşii 244. 

Sietania 202. 
Stefaviţa Voda 16. 

Steful pare de Hotin 5, 13 166. 

Stetul 14, 14]. i 

Stegariul Gh 239. 

  

 



— 392 — 
Stileştii 314, 316. Sucmezăul 191. Sloeştii 194, sud (judeţ) 233. Ştoian 8. Si sulger 62. Stratulat vornie 126.  - Suseani 223. | Stravici (valea lui —) 10. Suțul C. Mihai Vodă 333, Stroeştii sat in ţara româ- 337, 360. nească 232. - Şaidir diiac 107, 129, 131.. Stroici Lupui log. 45,-46, 55, Şandru comis 5. 65, 73, 116, 78, 55, 87. Şandru parc. Romaa. (4. Struţă Mărina 202. Şarbăneşti 205 Straţul 79. Sarpe post. 14. Sturza Ion jitnicer 184, serdar Şarpe, valea lui — 235." - 196. Şelariul Vasile 185, 19%. Sturza Sandul post. 184, 2 | Şendrescul spatar 33. sulger 196. | Şendreşii 208. - Sturza Chiriac pah. 184, 19%. Şepteliceni 45. - Sturza Ion spatar 367. Şepteiici 205, 206. Sturza Ion vel vornie 256. Şerban Voevod 253. . Sturze C. spalar 266. | Șistuci (Mitova) 310, 312, 314, Sturza vornie 157. 316, 317, 318, 321, 398, Sturza vist. 161. 

  

329, 351, 353, răzeși de — Sturza Dumiteachi vora. 334. 349 Sturza Neculai 185, :96. i Şoleuni 45. - Siurza Dum. 3 log. 219. | Soldan Duaiitraş:o ştolnic 116, Sturza D. post. 354, | 121. Sturza D. log. 367. - Şoldaneşti 163. | Sturza Sandul batm. 160. soltuz 152, a Sturza Gh. stolnic 266. Şovaţul Bugăi 143, 159, 160. Stuiza: Gh. vornie 294, 308. | Stiuca ela -—» 53, Sturza Gr. log. 326, 329, 367. Ştranga Alex. portar de cr: Sturza Safta (Costachi) 854. tate 157, Sturza Scarlat hat. 294. Şurdeşti 294,.. Sturza Stefan Vor. 294, 308. | Susiţa. 276. Sturza Th. eomis 354, 857. | Sturza Vasiie pah. 238, 240, | Taban diac 78. g 246. 6, 15.40. 44 Taban Costin 152. uceava 6, 15, 40, 41, 45, 62, | Tal:ba 19, 65,67, 73, 211, 215, par-| taleri 192, 212, 239. calab —, Sl, hatman — 51, | taleri de argint 65, 143, 148. „ “Wânăstirea- tuf, Movilă | taleri bătuți 105, 111, 118, de la 5710, 113. . 126, 150, 151, taleri bani 

  
Suceava tinut 74, 210, 226. bun: 108, taleri bani proşti Sucevan Dumitraşco 150. 123, taleri curaţi 62, 89. Suci D. post, 266. : Talharu 7.     Suciu Neculachi post. 274, Talmaciu Părvul 16, 236.



— 393 

Talmaciu lon 16, 236, 237. 
“Talmaciu Neucşa 15, 236. 
Valmaciu Onu! diac 16, 237. 
Talmaciu Văscani 237... 
Talmaciu Grozav 237. 
Talmaciu Nastasia 237. 
Talpă Ioniţă 225. 
Talpă Lupaşco 239.. 
Tămășeni 191. 
Tărgovişte.. 233, Mitropolie 
—din — hram luălţarea Dom- 

nului 257. 
Tătărăucu 152. 

Tatarii, am desrădăcinat Ta- 

tarii şi sau gnit din tată 

262, tuiburarile -- 279, pra- 

dare de — 289, — sub Ion 
Voda 46. 

Taţea 151, 166. | 
Tăutul Lon ban 367. 

Tautul |n log. 6, 9 11, 15. 

Tazlău, călugării de — 234. 

Teatiul 185, 196. 
Pecuci, apă la Hotin 156. 
Tecuci, ţinut 16, ispravn'c de 

Teleghie Mihai 239. 

Telejoa, jude! în Muntenia 233. 

Teodosie pitar 354, 355, 356. 

“Teodosie Stefan poruşnic 395. 

Teouă a:bimaudiit la Galata 
194. | 

Tescani 68. 
Tilinteni 160. . 
Tilişova 228, 229. 
Tinuul_.244- : 

iron Nec. vornie de poartă 

268. 
Toader 35. 
Toader vel ratag 45.. 

Toader stolnie 19. 
Toader pah. 33 

Toader spatar 40 

Toader lvg. 17, 20, 

Toader pare. Neamţ 40. 

|! Toader pare. de Hotin 14,23. 

Pociia Ion 209 
Tocilă Petre 209. 
Tocilă 'Todosiiea 209. 
Toderaş: o 141, 192 | 
“Toderaşeo vel vist. 167. 
"Toderaşeo vel log. 146. 
Todireni, mănăstirea lui T. 

—TMoă 91... 
Poderesceasa Sata. 287. 
Todosea 100, 
'Todosia câlugăroae 150. 
Tubatin,. ocul 134. 
Toma 69, 105, 288. 
Toma sulgariul 109. 

Toma biv post. 116. 
Tomeşti 16, 149, 237, 245, 

Vomşa Stefan Vodă 90, 232. 

'Topală Petre 262. 
Topala Ursachi vornic 262. 

Topileni (Brieşt:) 201, 205. 

Toporul 143. | 

Totruş (Trotuş) apă 180, 205. 

Totruşanul 22, 133. 

Fraistă Nastusă 313. 

Trandafir 150. | 

“Trifan Vasile 52, 216. 

Triţeşti 142. 
Troian 8, 16, 237, 24. 

Trotuzan 237. 
Trufandu 191. 

Pudosca 193. 

Tudoran 7. 

Tupilați ot Suceava 290, 929. 

Curbu:ea 201. 
Turci 67. 

Turcul pare. de Hotin 40. 

Turia 287, 288. 

Tutova, apă 16. 

Tatova ţinut 236. 

Ţafeşti 216. 
Pânţar Patraşco 156. 

apăluş loniţă 205. 

apaluș Dumitraşeo 186, 197, 

205. 
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Tarigrad 134, 283, usurgii 972. Tica 157. Uzun Toader 262. Țiro!ă cel bătrân 165. i Tico'eni (Gicoteni) 154, 155, | Vădureani 53. 165 Văisecşti 157. - TŢifărdă Apostol 323. - | Valea sacă 159, țigani 234, robi — 39, danie | Văleni 254. , de ţigani 54. Vărgolici Toader vornic de Tibte Cozma 206. poartă 333, 346, 348, 351. Tpilova 138, Varlam eromonab, talmaciu Tipliceşti 53. slavon 160. Tiplicova 229. Varnav C. b. v. ban 360. Tiul Mistode 186, 198. . Vărteporoh (Cuciarova) 69. Ţurcan Ursul 320. „| Vartic Gavril şalrar 323 395, . Tuţuian 185, 197. -. 361. | 
| Vartic vornic mare 194. Udrea 68. 
Vartolrmei stolnie 95% Udrina, apă 42. | Varvara 186, 197. ughi 193, 148, ughi galbeni | Văsâiu zlatar 233. 26, ughi bani buni 114. | Vascan parc. Roman 33. ughi ungurești 240 Vascan Dumitra diac 97. | uiumul din moară 327. - Vascun stoluie 40. Ulmii 4. 
Vascunovici Dum. diac 33. Uuchiteşti 106 140, 220, 229, Văsrăuţi 224, 234. nguraşi 110, 213. Văsian Chihae 108. Dgurească (țara —) 278. Vasila hi Gheorghiţă 186, 198. 

Unguiii 193, Văsian Ion 120, 189, 200. U'âta, pâraul „tinde cade U- Vasilăuţi 148. râta în Ciuluc« 42. Vasilcea Nastasia 116, 118, Urethe 133, 
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Veaveri:la Gligoraş 206. 
Veaveriţă Toader 206. 
Veaverită parc. Roman..33. 
vecini 73, 77, 142, 190, 1%, 

228, 232. 
Veisa pare. d- Neamţ. 33. 
Velica 186, 197 
Veniamin Costachi Mitropolit 

Moldovei 344. . 
Ventil log. 233. 
Ve:buşrani 108. 
Verişanii, unde a fust Ve- 

riş 24. 
Veruporoh (Cuciarova) 149. 
vezunii 227. 
Vicel 230, 238, 244. 
vie 194. 

vig de. ostay „110,11 
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Viul leştii 936, 242. 
Vistearnicii sat 52 
Vitolt Antemiu 193. 
Vitolt Lupaşcu | g. 193. - 
Vitolt Gavrilaș 193. 
Vitoit Marica 193. 
Vitult Stetan 193. 
Viloli Tu'ana 193. 
Vitoit Anuşca 193. 
Viluit vănaii 193. 

VitolL Vasi:e 193. 
Vizuvii 232, 
Vlabnici, fântâna — 231. 

Viau î 
Viud pare. Hotin 19, 23. 
Vlad sin Petru Shiopul Vo- 

dă D4 
Vladenii 233. 
vlamni: 192. 
Vlasă comis 199. 

Vlasie 241:: 
Vlaşca 232: 
Vlăsineşti 149. 

Voevoda sat ot Teleajina 233. 
voinic 52. 
Volocinetul 233. 
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Voloucinlii 44, 62, 64, 14,81, 
84, 81, 97. 

Volovatul Toader 208. 
Volovatul Tufan 209. 
Volovaţii 192. 
vorniceii satelor 240. 
Vorotitele (Suceava) 237. 
Vrabie Gheorghe log. 250. 
Vrughie toader 320. 
Vrabie vatag 164. 
Vranceanu diac 108. 
Vrăneeanu Ursu 1%, 
Vultureşti 5. 
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Zâbrăuţi 192. 
Zadutul Ioniţă 259. 
Zaduful Păuna 259. 

| zaherea din ţara lezască 308. 
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„Zamă loniță 313; 320. 
Zamostia 156. 
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| zarfuri 2175. 
' Zarueşti 241. 
Zavedinele 42, 51, 261, 263. 
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Zavui Vasile 207. 
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Zavul Salonca 20, 

Z-vul Tudosă 207. 

Zavul Savina 207. 

Zavul Partenie 207. 

Zavul Negoită 207. 
/avul Groze 207, 
Zazulea Gligoraş 152. 
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Zberea Postolachi 241, 242. 
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Zbiiare voibi6 ţării de jos 40- 

Zletin 16, 233, 237. 
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TABLA DE MATERIE 

6945 Iuli 20 (1437) Vaslui. Iliaş şi Stefan Vodă dau şi 

întăre e lui Cristea Negrul iazerul Cerlenul (Balta roşie) pen- 

tru slujbele făcute domniei . . . 

Fără veleat (6994 Uct. 15, 1485). Stefan Vodă dă și în- 

tăreşte lui pan Lupe cumpărăturile ce le-a făcut de la Stan- 

ciul a lui Husea cu. 0 zloți în gura Sărăţii la Ulmi şi jumă- 

tate de Iluseiani; şi o altă cumpărătură cu 150 de zloți de la 

Sora fata Laţeăi in satul Vultureşti de pe valea Moisiei, toate 

aceste sate din județul de azi al Fălciului - A 

3010 Iulie 2 (1502) Suceava. Stefan Vodă dărueşte mă: 

năstirei Putnei următoarele sate cumpărături : Boiştea, satul 

unde a stat Fălciu pe Frumuşiţa cumpărat cu 100 zloți de la 

Duma Mădoaia şi niamurile lui; -apoi iazerul Cerlenul, satul 

Bălineştii; seliştea Manei, cumpărat cu 500 zloți de la urmaşii 

jui Cristea Negrul ;—apoi Frăcenii. Scheia şi fântâna lui Măceş 

cumpărate cu 330 zloți de la urmaşii lui Neagoe logofătul 

7016 Dec. 14 (1507) Suceava. Bogdan Voevod întăreşte 

lui Jurj Hrăbor comisul cumpărătura ce a făcul cu 300 zloți 

tătărăşti în satul Blăneşti pe Siret de la Steful parealab fiul 

lui loanăş 2 , , 

7037 Mart 16 (1529) Huşi. Petra Vodă Rareş întăreşte 

ficiorilor lui Oană talmaciu: Pârvul, Ion şi Sora, satul Rusenii 

pe Tutova, Davideşti la Berheci, Simineşti pe Tutova, Neago- 

mireştii, Tomeşti la Maluri peste Prut, Spreia în pustiu la Troian, 

pe. Cahultia făntăna Zeletinului, satul lui Mir pe Tutova, seliştea 

Lalova pe Dimaciu la Tecuci, silişiea Lungociu la Olteni între 

Caloian şi Năneşti ce fusese cumpărate de tatăl lor Oană Tal- 

maciul încă de sub Stefan cel Mare , PI . 

Rareş întărește lui 

T art 2 599) Huşi. Petru Vodă 

7037 Mart 20 (100 ti făcut ei de la Balan cu 
Alexe şi Stan fraţi, cumpărătora ce au îi l 

180 zloți tătărăști şi jumătate de sat ce-i pe Albia, unde a fost 

Neacşul partea despre răsărit . at 

"4 Mart 8 11583) Vaslui. Petru Vodă Rareş dă şi întă- 

reşte lui Stepan parcalab de Orheiu pentru slujbele sale 2 sate 

„12, 161. 

16
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în pustiu, unul la Ialpuh la Rediul Stângăcenilor şi alt loe la gura Malurilo:, Ia, heleşteul lui Coţofană ; asemenea îi mai “dă şi partea nepotului său Stepan fost pivnicer din satul Ste- paneşti 

şilor lui Ion Odoba satul Verișanii la Cobăle unde a, fost Ve- zișu, după diresă de la Stefan Vodă, împărțind ca Mârgilat şi Marişea să ia, jumătatea din sus, iar Anuşca şi Sofiiica, să ia jumătatea din jos . , - . 1056 Febr. 4 (1548) fără loc. Petru Vodă întăreşte cum- părătura ce a făcut Ion Movilă vel vist. cu 480 ughi de la Gonţea biv dvornie în. satul Cobălia, care şi acesta îl avea cumpărat de la nepoţii lui Cozma parcalab . — 7062 Huşi (1554) fără lună. Alexandru Yoâă Lăpuşneanu dă şi întăreşte lui Cuzan parealab de Soroea 2 locuri din pustiu pe apa Răutului, în jos de Sărăteni şi de gura, Săgălii, unul la fântâna Oanei şi altul la fântâna Voiaicului Puliiac, pentru slujbele făcute domniei . . . 7077 Mai 95 (1569) Iaşi. Bogdan Vodă întărește stăpâ- mirea urmaşilor lui Lupu Creangă în satul Oişeni pe pârăul Râ- pilor, jumătatea cea dm jos despre câmp şi le împarte astfel: „Sorae să ţie o cincime, iar nepoţii ei din fraţi şi surori să ție celelalte patru cincimi . . . 1078 Mai 15 (1570) Suceava. Bogdan Vodă ful lui Ale- Xandru Lăpuşneanu dăruește lui Dragan logofătul 13 sălaşe de 
țigani pentru slujbele făcute domniei şi sub Lăpuşrieauu şi sub ogdan, lupă ce izbutește a-şi aduce aceşti ţigani robi fugiţi 
în Polonia prin Dingă postelnicul . . i. ără veleat (cătră 7073—1570) Suceava, Bogdan Vodă 
“întăreşte Ciorcei fata lui Toader Fiera, şi foasta giupăneasă a, 
Danciului postelnic, următoarele sate şi moşii: La Giurge Gre- 
«cul de pe Botna, cumpărată cu 950 zloți ; Udrina, cumpărată cu 
150 zloți, Urâta pe Ciuluce; Curcubeta, seliştea lui Ivașco, un 
loc la Soroca lângă movila, Hecei, Zavediniile şi Ursul , 
„1089 Iulie 3 (1581) Suceava. Tancul Vodă întăreşte Elin- 

-căi şi verelor sale Măriiea, fata lui I. Bainsehie şi altă Măriiea 
fata Nastei, nepoate lui Cristea, stăpânirea, satului Voloucinţii de la: Soroca, întrucât dresele s'au pierdut sub Ion Vodă 1094 April 7 (1586). Petru Vodă întăreşte lui Toader vel 
vatag şi îraţilor Săi loanăș, Ihnat şi Grozav stăpânire pe satul 
Beliciu cei pe Ciulucul maze, diresele fiindu-le pierdute în pră- 

„-darea ţării sub Ion Vodă , , . 
, 7096 Avgust 20 (1558) Iaşi. Petrul Vodă Șchiopul dă şi 

miluește pe Andrei hatman şi parealab Sucevei co un sat Za- 
vedenii pe Răut ia Soroca, pentru Slujbele făcute de el domniei 
“când cn năvala Căzacilor Şi a mai dat 55000 aspri în treaba 
ţării, Cu prilejul pârelor de hotare între Zavedeni şi Buadăeşti 
-cu Heciul, se face istoricul Zavedenilor că a îost acolo scutărie 
omnească sub Alexandru Vodă Lăpuşneanu şi s'au fost risipit 

“din cauza aceasta 16 sate pe Răut: Heceştii, Joldeştii. Praji- 
lele, Coluneșştii, Drojdieșşti, Nemţeni, Mărculeşti, Predeani, Căi. mărești, Putineşti, Budăeştii, Țipileştii, Puiceştii şi Vădarenii la . 
“Oprea | . . PE . 

Fără dată (cătră 7100 Febr. 1)... Aron Vodă dă carte 

7054 Mart 29 (1546). Petru Vodă Rareș întăreşte urma- 

Pa g. 
——_— 
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Pag.   
de stăpânit la fraţii luraşco aprod şi Pavăl asupra satului Co- 
băliia de la Soroca, fiindu-le direaptă ocină şi moşie . 

1100 Febr. 17 (1592). Aron Vodă dă şi întăreşte lui luraşeo 
aprod, Pavăl şi Marica fraţi, fii lui Patraşeo parealab şi nepoți 
lui Cozma uşiarul, a lor moşie Cobăle de la Soroca, după dre- 
sele de la Stefan cel Mare . , . 

1105 Febr. 5 (1597) Suceava. Zapis de mărturie din par- 
tea a 6 boeri, cum Măriea fata lui Bainschie, nepoata Cristei a 
vindut lui Macri vel armaş şi Nastei a treia parte din Volo- 
ucinţi pe Nistra cu 100 taleri . . E 

7106 Apiil 11 (:599) Suceava. Irimia Movilă Vodă întă- 
reşte lui Macri vatav de Iaşi şi soţiei sale Nastea stăpânirea 
asupra satului Voloucinţi pe Nistru, cumpărată partea Mariei Hă- 
săneasă —două părţi—cu 90V taleri şi partea Măricăi Bainschi 

—o parte—cu 100 taleri . . . 
7106 Mai R (1598) Suceava. Irimia Movilă Vodă judecă 

pâra plecată asupra lui Macri b. v. armaş pentru un plean luat 

de la nişte Turci din pădurea Onicenilor, de cătră C. Murguleţ 

şi alţii ai lui. Vodă ameninţă cu gloaba de 50 boi pe acel ce 

va mai deschide pâra . . Ai . 

Fără veleat (cătră 7107 (1599) Iunie 8. Cotela. Gheorghe 

părcălabul de Hotin întărește provizor vînzarea ce a făcut Ma- 

ruşea fata lui Drăcşan cătră Patraşco din Babici în partea sa 

din Butici cu 30 taleri . . . . 

1110 Oct. 4 (1601) Iaşi. Cartea lui Eremia Moghilă Voe- 

vod dată cneaghinei lui Macri biv armaş ca să-şi iaţtânul de pe 

Holoucinţi. oprit în tărie de Moţoc , o. 

Fără veleat (ante 7114 Qct. 3), Ureche vornicul ţării de jos 

dă carte de zi, după Crăciun în 3 săptămâni, lui luraşco Drace 

să-şi intrebe cu Toader Căpotici pentru satul Jloloucinţi . 

Fără veleat (ante 7114 Oct. 3) Dec. 7 Hotin. Nistor Ureche 

vel vornic de ţara de jos dă carte la mâna lui Ţ. Căpotici să-şi 

întrebe cu Hăsăneasa pentru că a vândut rău partea lui Iuraş- 

-eo Drace . . CI A > 

7114 Oet. 3 (1605) Suceava. Cartea lui „Eremia Moghilă 

Voevod cătră Toader Căpotici să-şi ţină vecinii săi din satul 

Holoucinţii . . e A: 

7115 Mart 10 (1607) laşi. Cartea lui Simeon Moghilă 

Vodă dată cneaghinei lui Macri a:maş să-şi stăpânească satele 

Voloucinţii, Iurăşti, Cohăneştii, Bainţii. a patra parte din Mălă- 

eşti și Ilişenii . „o. ud pai 

7115 April 30 (1607) Iaşi. Simeon Moghilă judecă pricina 

dintre Macri armaşu pentru Holoucinţi dând câştig „de cauză 

Nastei. Se pune îerăe 12 zloți . . „ > 

1115 Mai 25 (1607) laşi. Cartea lui Simeon Moghilă Vodă 

dată lui Toader Căpotici să ţină părţile Hăsănesei şi a lui Drag 

din Holoucinţi, cu vecini. - IS i 

Fără veleat (cătră 7116). Scrisoarea de mărturie a Mariei 

ăsăneasă cum a vîndut părțile ei din Holoucinti di: partea Dracei 

1116 (1608) fără lună Iaşi. tartea lui Costantin Moghilă 

Vodă dată lui ». Căpotici ca să-şi ţină satul Holoucinţii de la 

Soroca . . RI x az ie la 
711; Ghenar 22 (1699). Constantin Movilă Vodă serle la 

Turaşco Dracea în pricina pârii 

„lui Maeri armaş contra lui pentru satul Voloucinţi, două părţi 
ce a pornit Nastea jupăneasa : 
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cumpărate de la Mărica Hăsăneasa. Ca legătură de pace dom- nia pune 50 boi amendă 

Shinea Nastea pentru Voloucinţi, plătind ferăe 24 zloți . , Fără veleat, cătră 7118 (1610). Mărturie hotarnică asupra satelor Mihuleni și Glăvăneştii pe Cobileanca, a visternicului Boului . , , . 1118 Sept. 22 (1609) Iaşi. Costantin Moghilă Vodă judecă și dă ramas pe luraşco Dracea, în pâra ce a avăt cu Nastea Maerioae pentru Voloucinţi. Se pune îferăe 24 zloți . 7118 fără lună (1610) Iaşi. Cartea lui Constantin Movilă Vodă dată lui Crăciun din Horodişte să-şi stăpânească seliştea Cărjeoani pe Derevţel, căci că a plătit o moarte de om . 7122 Mar: 9 (1614) Iaşi. Cartea lui Stefan Tomşa Vodă dată lui Vasile Macri diac să-şi stăpânească satul Holoucinţi la Soroca pe Nistru , Fără dată (cătră 7122) Mart 9 Iași. Soriscarea, de măr.. turie a lui Balș logofătul pentru învoiala între V.. Macri şi On- ciul diacul de Cotoviţa cu Dima pentru moară . 7123 Mai 19 (1615) fără loa, Zapis de închinare prin care Maria băneasa Catargioae Şi cu fratele ei Radul Buzescul fe- ciorii Radului Buzescul, închină sc :unului patriarhiei de Ale- xandria schitul Stănești, să-i fie mitoc . . „7125 Septembrie 6 (1616) fără loc. Carte de judecată a banalui Craiovii Enachi Catargiul eu alţi mari boeri prin care dă volnicie jupănesei Grajdanei, a Lecăi Spatar să-şi ţie viile şi ocinile de la, Cătun, pe care Radul Vodă Mihnea, le luase pe sama sa şi le dăduse lui Bratul vel comis . . “125 April 15 (1617) Iaşi. Raaal Vodă Mihnea, întărește Antemiei temeia Lupului logofăt şi neamurilor ei, curgători din Perese:ci stolnic un vad de moară în Răut, mai în jos de Orhei | 7125 Talie 3 (161%) Iași. Cartea lui Radul Voevod 'cătră giupăneasa lui Macri armaș, cum a rămas la divan pe luraşco racea pentru Voloucinţi de la Soroca, nefiind îaţă la zi 7128 Mart îă (1620) Iaşi. Gaşpar Vodă judecă pricina pentru Holoucinţi, dând rămas pe lurașeo Dracea sulger, de oarece Vasile Macri a doveait că tatăl său Macri armaş a cum- parat bine trei părți -din Voloucinţi de la Mariea B.iuskie şi de -la Mărica Hăsăneasa , 
7128 Mai 10 (16 20) Iaşi. Gaspar Vodă judecă pricina din- tre Ionaşeco Peaicul şi ai lui, strănepoţi ai f'0zmei ușiarulai și între călugării de la mănăstirea lui 'T. Movilă pentru Cobălia, dînd vămas pe călugări, după ce Ionașeo jură cu 24 boeri de curte. ___„ 7132 Mart 928 (1624) Tărgovişte. Alexandru Voevod dă şi întăreşte Mitropoliei din Tărgovişte dania ce a tăcut Maria Ca- targioae băneasa jupăneasa, răposatului Enachi Catargiul bauul ŞI cu fiul ei Gheorghe paharnicul, în o vie, ce au cumpaărât'o de la Manole în 7100 (1892) în dealul Târgoviştei 

ȘI întăreşte lui Gavril Gorgan parcalab de Soroca ale sale o- cini: Camănea pe Răut, Cotiugenii şi Onchiteştii . „7136 April 25 (1628) Iaşi. Zapis de vinzare prin eare 
Iachim Bandur vinâe lui Gorgan biv parealab cu 300 taleri 
Jumătate din satul Cobăliia, partea din jos . . 

7136 Ghenar 18 (1628) Iaşi, Mia Barnovschie Vodă dă = 
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7137 Mai 13 (1629) Iaşi. Scrisoarea lui Iachim Bandur de aşezarea cu Gavril Gorgan biv parealab pentru Cobălia, ju- mătate de sat, dindu-şi vadea în ziua de 23 lunie să-i dea ori "moşia ori banii îndărăpt 200 taleri 
1138 'Noem. 26 (1629) Iaşi. Cartea veliţilor boeri prin care arată cum Iachim Bandur diac din Botești a vândut cu 300 

taleri şi un vig de postav jumătate sat din Cobălia, partea din - jos jupănesei lui Dumitrașco Stefan logofătul cel mare, fiindu-i 
rudă mai aproape. Se face istoricul împresurării. satului de la 
Toader Movilă şi mănăstirea sa, Pe . - . 

7138 Noembre 26 (1629) Iaşi. Alexandra Vodă întăreşte 
lui Dumitraşco Stefan vel logofăt cumpărătura ce a făcut în 
satul Cobăliia, jumătatea din jos, cu 300 taleri de la Iachim Ban- 
dur diiac, întru cât jupăneasa sa Zinica, fata lui Mogălde vornic 
era rudă mai de aproape . . . 

Fără veleat (7138) laşi. Divanul marilor boeri mărturiseşte 
cum .Dumitraşco vel logofăt a cumpărat cu 3U0 taleri jumătate 
din Cobălia de la TYodosiia Peicului şi de la neamurile ei . 

1135 Mart 20 (1630) Iaşi. Alexandru Rada Vodă întăreşte 
lui Dumitraşeo Stefan vel logofăt şi jupănesei sale Zinica cum- 
părătura ce au făcut cu 300 taleri în jumătate sat Cobăla, de 
la Todosiica Peicul sulger, şi de la îrații și surorile ei . 

Fără veleat (7139) Ghenar 20 laşi. Zapis de vânzare prin 
care liciorii lui Dumitrașco Stefan vel logofăt : Gheorghe, Gli- 
gore şi Vasile vînd lui Gavril Gorgan, jumătate de sat din Co- 
bălia partea zisă a lui lachim Bandur ES . 

Fără veleat (7139) Ghenar 21 Iaşi. Zapis de viuzare prin 
care ficiorii lui Dumitraşco Stefan vel logofăt vînd lui Gorgan 
vornic, jumătate de sat din Cobălia, partea lui Iachim Bandur, 
cu 60 galbeni, încheind rătuiala, datoriei rămase de la tatăl lor 

1139 Ghenar 26 (1631) Iaşi. Moisie Moghilă Vodă întă- 
reşte lui Gavril Gorgau dvornie stăpânirea pe jumătatea din 
jos a Cobălei, cumpărată cu 60 galbeni de la ficiorii lui Dumi- 
traşco Stefan biv v. logofăt . N RAI i 

? 7139 Mai îl (1633) Iaşi. Moise Movilă Vodă întăreşte ai 
Frăţiman biv paharnic stăpânirea în Pistrueni, pe Răut la 0- 
roca, dând rămaşi pe toţi nepoţii Pistruiului. Se plăteşte ferăe 

2 i . . E . 
! taleri Mai 922 (1631) laşi. Zapis de vînzare prin are do 
dosiica jupăneasa lui lonaşco Peaicul sulger, vinde i avri 
Gorgan biv vornic jumătate de sat Cobăliia cu 15 „galbeni are 

7139 luni 15 (1631) Iaşi. Zapis de întorsăteră, prin Cc ce 
Gavrilaș Gorgan întoarce 300 taleri ficiorilor li, umitraşco 
Stefan pe jnmătate sut din Cobăliia, cumpărat de la Tudo 
femeia Peicului . N 13 Ax întă 

7139 Iulie 23 (1631) Iaşi. Moise Moghilă Vodă întărește 
lui Gavrilaş Gorgan cumpărătura ce a făcut de la Ca d 
Dumitraşco Stefan vel logofăt cu 300 taleri bătuţi jumă ' 

i ăliia de la Soroca E ÎI . : 
ii dea 13 (1631) laşi. Moise „Moghilă Intăreste „ui 
Pătraşco Ciogolea treti logofăt satul Cobăliia de la * po să 

< : şi de Pătru Vodă Rareş lui Ion Movi a fost drept domnesc şi dat oul ful lui Păcurar 
visternic pentru hitlenia lui (tonţea vornicul, tăreşte lui Ionașco 

1144 Iunie 5 (1636) Iași. Vasile Vodă întăreş og 
Surete şi Izvoade IX (Acta Catargiu) 
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Hasnaş cumpărătura ce a, tăcut cu 132 lei în satul Iăsnăşeni pe Cobălele la Soroca de la Tudosca Hermezioae şi alţii ai săi 7148 Dec. 12 (1639) Iaşi. Ion Vasile Lupul Voevod dă şi întăreşte lui Ghica vel stolnie satul Bilacăul pe Nistru la Soroca, pentru slujbele lui făcute țării la Țarigrad - . 7148 Ghenar 20 (1640) Iaşi. Cartea lui Vasile Vodă dată lui Gheorghi Catargiul parealabul să-și ţie moşia, Cobălia, ca a sa dreaptă ocină . . . . Fără veleat, lună și zi, (după 7148) Iaşi. Vasile Vodă dă şi întăreşte lui Patraşeo Ciogolea biv logofăt stăpânire în Co- bălia şi Balamuteni, la Soroca, potrivit dreselor ce a arătat stricînd intăritura ce a făcut'o lui Gheorghe Catargiul parcalab 7149 lunie 8 (1641) Țipilova. Mărturia lui “Ştefan biv lo- 

diu Ruşi din jumătate de sat a patra parte din Duşmani - . 1158 Qet. 14 (1649). Zapis de vînzare prin care urmaşii lui Dragoș vornicul vind lui Vasile Mărzac vel căpitan de Ho. tin cu 550 taleri de argint, 3 părechi de boi şi 10 vaci cu viţăi moșiile lor Drăgoteştii pe Solovăţ, în ţinutul Iaşilor, săliştele Buhăenii şi Meliştenii şi altele . . . 7158 April 7 (1650) Iaşi. Vasile Vodă judecă pricina în- tre” Pătraşco Ciogolea biv logofăt şi Gh. Catargiul biv 'agă pentru Cobăla, dînd ramaşi pe Ciogolea şi călugării de la Pan- tocrator. Se pune ferăe 12 zloți . . i . 7163 Dec. 2 (1654) Iaşi. Gh. Stefan Vodă judecă şi qă rămas pe “Toderaşeo Avraam în pira ce a avut el'cu Darie şi 

164 

133 

1% 

136 

13% 

139 

141 

144 

toţi ai lui strănepoţi lui Ţicotă pentru satul“ 'Țicoteni la Ho- tin. Se pune forăe 12 zloți . . . - „7164 April 4 (1656) Iaşi. Gheorghe Stefan Voaă aă şi întăreşte lui Ghica ce a fost vornic mare, partea sa de ocină din Vasilăuţi la Iaşi, din Zorilova, pe Prut, din Vlăzineşti, pe Jijia la Dorohoi şi din Cuciorov, zis şi Vertiporoh .- . i 7165 Ghenar 27 (1657) Iaşi. Zapis de vinzare prin care Todosiiea călugăriţa vinde cu 200 taleri ginerelui său Mihalachi casele sale şi cu pivniţă - o. a - 17166 lanuar 20 (1658). Zapis de mărturie prin care To. derașeco arată că Avram, tatăl său a cumpărat părți din Gico- teni de la popa Griga Crivopis cu 42 lei şi o vacă cn vițel . „1166 Mai 6 (1658) Iaşi. Cartea lui Gheorghe Ghica Voâz cătră Necula, socotitorul satelo în pace satul Holoucinţii ce la dat .pe sama lui C. Macri . „Fără veleat (cătră 1166). Cartea lui Gh. Ghica, Vodă că- tră Costin Liciul și alţii să cerceteze pricina între Stefan stol- nic și Toderaşeo Avraam pentru Gicoteni . . 7167 Iulie 6 (1659) Iaşi. Cartea lui Gheorghie Ghica Vodă. 
pe Răut şi să aleagă părţile lui Buhuș vel clucer 
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r Grumazii de la Soroca, să lase . 
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_ ! _____1169Mat 26 (1661) Iași. Cartea lui Stefan Vodă Lupul 
; cătră Costin Liciul, David şi Rura căpitan să pună stălpi noi 

pe locul celor vechi aleşi din Gicoteni . . „164 
7169 Iunie 11 (1661) laşi. Cartea lui Stefan Vodă cătră 

un aprod să-şi ia de a zecea din jumătate sat de Gicoteni „155 
, 1169 Aug. 28 (1661) Iaşi. Cartea lui Vasile Voevod scrisă 

= 4 la Pătraşeo Țanta de Zamostia să cerceteze pricina dintre Cu- 
/ coramul și jupăneasa lui Pilipovski sora lui Buculei pentru 

! Wăncăuţi > . . . , , 
7172 Sept. 20 (1663) Hotin. Zapis de vinzare prin care 

Darie, Vasile şi Antemia ficiorii lui Andrei parcalab de Hotin vînd 
cu 475 lei, 2 cai, 4boi şi 20oi satul întreg Gicotenii de la Hotin 156 

1175 Mai 14 (1667) Iaşi. "Iliiaş Alexandru Vodă serie carte 
"lui Dumbravă Veaiseeşti pentru pâra răzeşilor din Mărinici  con- 

” tra lui Istratie, Toader şi Gligorcea ce se dau răzeși ca ei . 157 
(1175 Mai 15 (1667) Iaşi. Zapisul lui Gavril Costachi vel 

spatar pentru primirea a 4 zapise a Mihăilăşenilor ot Hotin de 

156 

+ la giupăneasa spatarului Iordachi . . „158 
X 7 pril 29 (1672) Iaşi. Duca Vodă dă și întăreste lui 

Vasile Mărzacul căpitan de Hotin şi Gheorghe Zgarbură parca- 
lab de Hotin satele Buhăeştii, Măneştergurenii, Drăgoeştii, cum- 
părate cu 250 taleri de la urmaşii lui Dragoş vornic „159 

i X 1181 Noem. 22 (1672) Cuzlău. Scrisoarea lui Stefan Petru - 
Vodă cătră Gh. Catargiul vornicul, în care vorbește de Dubău 
log. şi Todiraşeo vist. de plata Seimenilor şi de venirea Sulta- _ 
nului la Hotin . . . . „1617 

e 1676 Fevr. 4 Cracovia. loan Sobieschi Regele Poloniei 
dă diplomă de cetăţenie polonă lui Apostol Catargi logofăt . 169 

a 1206 Fevruar 22 (1698) Iaşi. Antioh Vodă Cantemir în- 
tăreşte lui Ilie Catargiul biv vel comis și giupănesei sale Saftei 

_cumpărăturile ce a făcut în satul Dănăeşti la Putnă anume 352 
pămînturi, de la Sturzeşti şi cu 94 lei restul de la răzeși în 
somă de peste 30 pământuri, şi rânduește boeri hotazrnici pentru 
hotârnicia moşiei . a „o IE „184 | 

— 7206 Fevruar 25 (1698) Iaşi. Antioh Vodă Cantenir în-  ——— 
tăreşte lui [lie Catargiul biv vel comis și jupănesei sale Saitei, 
toate satele şi ocinile ce le are de pe bunul ei Dabija Vodă : 
Crăinicii, Poenariul, Sucmezăul, Rogoazele, Măţcani, _Bălotești, 

Bodea, Domnești, Mihăilești, Volovăţul, Făureşti, Dănăeşti, Bâr- 

lădeni, Răcăciuni, Vlamnicul, Lunca mare, Stoeştii, Oleşeşti, 

Sascutul, Şcopeani și Conţeştii, toate la ținutul Putnei _ „190 

op 7219 Mart 12 (1704) laşi Mihai Jiacoviţă Vodă întăreşte 

lui [ie Catargiul biv vel comis şi jupănesei sale Saitei stăpâ- 

i î Dănăeşti la Putna . . , 

ii it 30 (1707) Iaşi. Mihai Vodă Racoviţă întăreşte 

lui Ilie Catargiul b. v. visternio cumpărăturile ce le-a făcut în 201 

sa f a zis Pufeşti la Putna , FI , 

a oo. 20 (1107) Iaşi. Mibai Vodă Racoviţă întăreşte 

lui ilie Catargiul b. v. visternie cumpărătnrile ce a făcut în sa- 

tul Şerbăneşti şi Topileni, de la diferiţi zăzeşi tai 

| 2 j 1711) Iaşi. Dimitrie Can 

1219 Chenar 16 ( | ea să meargă să cercetezg ; earte la Stefan Câtargiul vel clucer să n 385 

—: pricina de holar între Săneşii şi Dimăciani - . (A 

T
e
 

196 

, „905 
r Vodă scrie
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7222 luli 28 (1714: Iaşi: Zapis de zălog prin care Maria, lui Ursachi stolnie, pune zălog la Stefan Luca vist, 5 jirebii din Lipăeşti pe Siret pentru 200 lei datorie "2 200 0cf25 (121) laşi. “Mihar” Von Ricoviţă--judecă -- pricina dintre Ilie Catargiul vel log. şi lazoviţii de la biserica Catolică pentru un loe de casă lângă Mitropolia cea veche fost a, lui Iane Hadămbul, dând rămas pe iazovitul Martin Kirnozesehii 1280 April 26 (1722) Iaşi. Gartea lui Mihai Răcoviţă Vodă — “i cătră Dumitraşea Macri biv vel ban în pricina a 2 coşuri de “piatră luate la temelia caselor 
1231 Dec. 26 (1792) Iaşi. Mihai Racovită Vodă judecă ! pricina pentru Cobălia, între călugării «de li mânăstirea Panto- erator (Todirenii) a Jui Toader Moghilă şi între Ilie Catargial vel logofăt, dă rămași pe călugări şi întărește lui Ilie Catargiul stăpânire pe tot satul Cobăliia . . . X 7233 August 12 (1725) fără loc. Zapis de zălogire, prin care Stefan Luca visternicul zălogeşte la Sandul neguţitorul 3 sute: Mândreştii şi Pleşenii de la Fălciu şi Căşoteni de Lăpuş- na pentru un lgît (300 lei) şi 100 stupi în timp de doi ani N 1242 Sept. 26 (1733) fără loc. Mărturia lui Gr. Potâreă stolnie pentru Glăvăneştii pe Ciorna, în pricina de hotare des- pre Balamuieni . . . . BI . 1248 Mai 20 (1740) Iaşi, Grigore Ghica dăruește lui Toa- fier Carp vel medelnicer toate moșiile socrului său Gheorghiţă spatar ce au fost luate pe sama, domniei după hăinia lui D. Cantemir Vodă, afară de Petrişul dat de Mihai Vodă visterni- eului Luca . : . . . . . 7257 Mart 1 (1149) fără loc. Izvoa de împărțală între Filip, Toma şi Maria, Catargiul, veri, a moșiilor de pe părinţii lor 1257 Mart 2 (1749) fără loc. Izvod de ispisoace şi zapise în număr de 5i5a moșiilor lui Apostol Catargiul vel postelnic, părintele lui Ilie, Patraşco și Siefan Catargiul , , 1260 Angust 12 (1752) Iaşi. Costantin M. Ceham Racoviţă Voevod judecă pricina dintre Mavolachi Costachi vel vornie şi moşenii de pe Greceni Pentru hotarele Vintileştilor pe.Prut la Făleiu, olatul Grecenilor, şi ale Pustiului pre apa Cahulului, dând rămas pe Man. Costachi din toată legea . - 7262 Oet. 20 (1753) fără loc. Zapis de vînzare prin care Iordache cu Păuna vînd postelnicului Toma Catargiu] pe Ion țiganul cu 30 taleri . AR . . ) 7253 Sept. 25 (1754). Matei Ghica Voda rândueşie -că pentru moşiile ce vin în cele 2 ceasuri în Basarabia de jos, A hotărite de Halil paşa să nu mai ia ușurul uşurgii domneşti de 

! la Tatari, ci însuşi proprietarii acelor moşii, ca Radul Racoviţă, vei logofăt, Iordachi Cantacuzino b. v. log.:şi Manoluebi vel vor- 
nic şi: Stefăniţă Roset b. v. visternie . . .. 

i 7268 Fehr 26 (1760). Iaşi. Cartea lui Ion Teodor Cali- „mah Vndă surisă cătră ispravnieii de Tecuci, Enachi ('ostanda- chi şi O. Conachi să cerceteze pricina dintre Ion Catargiul .D. 2 log. Şi domniţa ltuxanda, pentru satul Buciumi ot Tecuct | Fii, |2268 Luli 28 (1760) Iași. Ion Toader Vodă întărește lui ilip Catargiul biv vel spatar dreptul de a-și lua, uşurul de pe 
moșiile sale Burtăreștii, Silipiţenii, Picioroganii de la Lăpuşna 
în cele 2 ceasuri . . . 

    

Li 
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„7269 Dee. 7 (11760) fără loc. Foae de zestre ce Pascal dă 
hicei sale Catrinei, măritată cu stolnicul Ion Catargiul . 

7211 Iulie 31 (1763) fără loc. Zapis de vînzare prin care 
diaconul Timofte Gage din Tifeşti vinde 119 stănjeni din Stă- 
vireşti pe Suşiţa med. Ion Catargiu, câte 90 bani pe stânjen 
sau cu 82 lei şi jumătate : . . . 

1166 Iunie 9 laşi. Gr. Alex. Ghica Vodă dă la ficiorii 
lui Panaite neguţitor din Iaşi: Sandu, Costachi şi Iordache ju- 
mătate din moşia Bălţilor de pe Răut, loc domnesc pentru locul 
de casă din Iaşi de lingă Golia dat în slujba mănăstirei pentru 
adusul apei în Iaşi, iar cealaltă jumătate de Bălţi a dat'o mă- 
năstirei Sf. Spiridon din Iaşi . . . o 

1767 luli 31 Iaşi. Cartea lui Grigore lon Câlimah Vodă 
dată lui Ion Catargiul stolnic şi Costin Catargiul clucer să stă- 
pânească satul Cobălele luînd tot venitul, cât şi de pe case după 
rânduiala ponturilor domneşti , , _ „ , 

1175 Iali 16 Iaşi. Gr. Alex. Ghica Vodă dă carte la 
mâna lui Stefan Catargiul ban că - perzindu-se scrisorile Catar- 
gieşti de moşii să-și ţie moşiile fără scrisori, iar ele de se vor 
afla usdeva să nu seţie în samă 

1775 Oct. 13 (laşi). Grigore Alex. Ghica Vodă întăreşte. 
lui Sandul Panaite sulger dreptul de a cumpăra pe an, între Sf. 
Gheorghe şi 30 Iunie 50000 oi ca că le ducă la Țarigrad, pen- 
tru hrana împărăției, dupâ ce a izbutit să oprească a nu mai 
veni, casapbaşa împărătesc cu bostangii şi beiliecii să ia din ţară 
casabaşlăcul pentru mumbaeaoa împărătească PE EI 

1717 Avg. 6 fără loc. Diata Mariei, soţia lui Pascal biv 
vel med. prin care dispune de averile sale cum să se dea la 
ficiorii ei, Gheorghe Pascal şi Neculai Pascal, după ce şi-a în- 
zestrat şi fiica sa Catrina măritînd'o cu Ion Catargiul vel stolnic 

Fără veleat, lună şi zi (cătră 1780). Scrisoarea de așe- 
zare ce feciorii lui Patrașco Catargiul biv vel pitar dau la mâna 
cumnatei lor Nastasiica soţia lui Toma Catargiul pentru bunu- 
rile rămase de la soţul ei Toma postelnicul . -, . 

__1780 Avg. 19 (laşi). Jaloba Catrinei soţia răposatului 

Ion Catargiul stolnic prin care cere părţile sale din averi, mo- 
şii, ţigani şi altele de la cumnatul său Costin Catargiu spatar 

“1780 Avgust 19 (laşi). Țidula lui C. D. Moruz Vodă dată 

la boerii de divan să judece pricina dintre Catrioa lon Catar- 

giul stolniceasa cu. cumnatul său Costin Catargiul spatar pveiru 

moșii, ţigani şi alte elirenomii . A PI . 

Fără veleat (cătră 1780) Sept. 12 (Iaşi). Jaloba din nou 

a Catrinei Catargioae stolniceasa, contra cumnatului său Costin 

Catargiu spatar, că cu toată judecata avută a fost nedreptă- 

țită cu moşii, averi şi ţigani . -. . , . 

1181 Mart 15 (laşi). Anaforaoa veliţilor boeri buiurdu- 

sită de Vodă prin care se judecă şi să rănduește împărțala a- 

verilor de moşii, mori, ţigani şi altele între Catrina Catargioae 

stolniceasa şi cumnatul său Costin Catargiul spatar, dându-i Ca- 

trinei stolnicesei moșia întreagă Cobălele la Soroca, 14 din Co- 

corăni la Botoşani, Părliţii la Futna, fă pogoane vie la Odo- 

beşti, loc de casă In Iași şi 2 fete de țigan . . 

e 1782 Ghenar 12 (lasi), Hrisovul lui C. D. Moruz Vodă 

prin care întăreşte lui Iordachi Panaite b.v. sulger pentru sluj- 
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bele sale făcute ţării că a cumpărat din ţara leşască zahere pentru capanul împărătesc dreptul de a lua mortasipie de pe vitele ce se vor vinde ia iarmaroacele de peste an din tărgul Bălţilor 1782 Decembrie 10 (lași). Hrisovul lui Alex. Costantin Vodă Mavrocordat prin care întăreşte lui Iordachie Panaite sulger dreptul de mortasipie pentru tărgul Bălţilor la toate vi- tele ce se vor vinde la iarmaroacele de peste an . 1785 Noem. 12 (lași). Cattea lui Alex. Ioan Mavrocordat Vodă. cătră Catrina Catargioae în pricina de hotărît Cobălele. despre Şăștaci punîndu-i vadea la 6 Der. 
1786 Mai 21 (Iaşi). Cartea lui A. IL. Mavrocordat Vodă scrisă la ispravnicii de Soroca să cerceteze pricina de hotare între Cobălele a Catrinei Catargioae stulniceasa şi moşia Șiș- tacii . . , . - . 1786 Iunie 5 (Cobăle),. Mărturia tuturor sătenilor din Co- băle de felul cum a curs stăpînirea în Cobăle, de la [lie Ga- targiul pănă la Catrina Catargioae stolniceasă, şi cum Balamu- tenii țineau de Cobăle nu de ȘŞăştaei, ajungând de pe moşie pe cei trei fraţi Stileştii din tara Leşască, ce voiau să "şi facă case pe locui Balamutenilor Ă | 1186 Iunie 5 (Soroca), Isprăvnicii de Soroca: Gh. Beldiman: ban şi Grigoraş staroste trimet domnului la Iaşi înştiinţare de cum stă pricina. de hotar dintre Cobălele a, Catrinei Catargioae stolniceasa şi dintre Șiştacii răzeși. dînd dreptate stolnicesei , 1786 Iulie 20 (laşi). Cartea lui Mavrocordat Vodă cătră ispravnicii de Soroca să cerceteze pricina dinire răzeşii de Şiş- taci şi stolniceasa Catrina Catargioae pentru partea Balamute- nilor luată de răzeşii de Șiştaei din trupul moşiei Cobălele 1786 Avg. 7 (Soroca. Mărturia” a 14 săteni din Cobiăle pe carte de blăstăm că moşia Cobăle a-fost din vechiu a lui Ilie f-atargiul logofăt, şi apoi a lui [on Catargiul stolnie, tatăl pos- telnicului Neculâi Câtargiul . . , 1736 Auguăt 7 (Soroca), Alex. Cirp âgă şi Gh. Beldiman „bam,ispravniei de Soroca scriu domnului de cercetarea ce au făcut asupra, mersului stăpânirei la Cobăle, arătând răreşii de Şiştaci că moşia lor s'a întins pănă în părău, iar nu dincolo pănă în movila găunoasă , : E | . 1187 Iulie 17 fără loc. Hotarnica moşiei Cunicei a d-sale Lasearachi Roset biv ve] vist. despre moşiile megieşite, rădi- cate de Șerban Buhuş biv vel medelnieer . : „1790 Iunie 22 (șaşi). Cartea, divanului Cnejiei Moldove: cătră Neculai Catargiu biv postelnie îu privința hotarelor dintre moşia d-sale Cobăla şi Cunicea, moşia, vist. Lascar Roset 1791 Iulie 11 (laşi). Cartea divanului cătră ispravnieii de Soroca, in. privinţa uiumului luat de la moara post. Neculai Ca- targiul de pe Cobăla, fiindu-le termen la, 6 August . oră 1791 Septembrie 10 (lași). Cartea divânului cătră stoluie- or lachie Panaite ȘI Şatrar V, Carp în pricioa de : hotar între Cobăle şi Șiştaei, zis și Miţova _. - Ă . 

loră 1791 Noembrie 8 (Iaşi). Cercetarea ce a făcut stolnie lor achi Panaite şi $atrar V. Carp în prie'na de hotar a Cobă- lei post. Nec. Cutargiul Și Şiştacii (Miţova) partea lui Opre Carp, ealul lui Durduc; li se pune zi de soroe la divan - . 1791 Decembrie 10 (lași).  Hotarnica râdicată de rându- 

Pag. 

308 

309 

310 

318 

318. 

319 

329



“ 16u0 stănjeni şi 1068 stănjeni 

— 407 — 
Pag. 

iţii Iordachie Panaite stolnic, V. Carp şetrar şi Stefan Ciogole 
vornic a moşiilor Glăvăneşti, Miţova, Socolul, Coşmirea şi Cobăle 

1794 Mart 2 (Iaşi). Cartea veliţilor boeri de judecata ce s'a 
făcut între Neculai căpitan de ţinutul Sorocei şi între Neculai 
Ion Catargiul pentru dijma de pe moşia Cunice, luată în tărie de 
Neculai Catargiul, pe când venitul moşiei îi eră vîndut lui cu 

auul de cătră stăpânul moşiei Lasearechi Roset . , 
1196 April 4 (laşi). Curtea lui Alexandu Ion Calimach 

Vodă scrisă cătră Gavril Conachi ban şi Iordachi Crupenschi 

comis să măsoare moşiile Cocorănii, Loeştii și Ipoteştii şi să le 

împartă în trei pe numele răzeșilor, a lui Costin Catargiul vel 

logofăt şi a nepoţiior săi de îrate Neculai şi Petrachi Catargiul 

fii stolnicului Ioan Catargiul . . . 

1197 Ghenâr 3 (Iaşi). Cartea lui A: 1. Calimah scrisă că- 

tră Neculai şi Petrachi Catargiu, ficiori lui Ion Catargiul stolnic 

în privinţa clironomiei cluceresei Ruxanda pe pe moşul ei Pa- 

traşeo Catargiu pitar . . . . 

1198 Febr. 26 (Iaşi). Cartea lui A. I. Calimach serisă că- 

tră fraţii Neculai și Petrache Catargiu pentru venitul ce are să 

ia Costin Catargiul în somă de 116 lei din moșie ce aduce ve- 

vit 135 lei anual _. . o . . 

1804 Aug. 9 (laşi). Adresa logofeţiei celei mari a țării de 

sus cătră ispravnicii de Soroca pentru pricina între armaşul Petra- 

chi Catargiul şi răzeşii de Miţova, că au încălcat țarina din Cobăle 

1804 Sept. 11.(Buroea). Matei Costachi spatar ispravnie 

de Soroca răspunde în pricina de hotare între răzeşii de Şiştaci 

şi boerii Catargieşti pentru Cobăle . . , . 

1805 Mart 3 (laşi). Carte de blăstăm dată de Mitropolitul 

Veniamin Costachi pentru âflarea adevărului în chestia de hotar 

între răzeşii de la Miţova (zis Şiştacii) și armaş Petrachi Ca-" 

targiul diu Cobăle, la punctul numit Hârtopul budăiului . 

1805 Mai 12 [Cobăle). Izvod de măsurile Cobălei pe linia 

de hotar din jos despre Șiştaci (Miţova) din Coşmirea pănă la 

Ciorna, în somă de 2421 stânjeni - . . 

1805 Mai 12 (Cobăle). Izvod de măsurile liniei de hotar 

pe din sus între Miţova şi Cobăle în somă de 2597 stănjeni 

1805 Mai 12. Măsurile moşiei Miţova latirea despre apa 

Ciornei, la locul de pricină cu boerii Catargieşti în somă între 

1805 Mai 29. O nouă m hotari E 

Miţova şi Cobăle 12 punctul ntmit „hărtopul Budăiului“ de că 

tră T. Vârgoliei vornic de poartă . . ice 

1808 Iulie 18. Măsura liniei de hotar între Cobăle şi Şiş- 

taci în somă de 2319 stănjeni : 

1813 Decembri 31. Zapis de Sai , 

tachi fiica vornicului C* Costachi vinde cu 80090 lei pitarului 

Teodosie pentru pah. Nec. Catargiul moșiile sale din Basarabia, 

Cunicea pe Ciorna şi Hăsnăşeni pe Cobolta o. A 

1814 Mart 3, Chişinău. Carte de judecată între E. Sturza co- 

mis şi Neculai Catargiul pah. pentru hotarul între Cunice şi Cobăle 

1816 Febr. 18 lași. Anatoraoa marilor boeri de divan, 

întărită de Vodă Scarlat Alex. Calimah, prin care se atestă că 

neamul Catargiesc este din evgheniştii ţării atât în Valachia cât 
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338 

339 

340 

342 

343 

     

ăsorişte făcută la hotarul dintre... 

vânzare prin care Safta Cos. ”
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şi în Moldova şi că spatar Pun, Catargiu e urmaş tdirect ba- nului Enache Catargiu . . . Fără veleat, lună, zi şi loc. Zapis de vînzare priu care Pepelea scutar vinde jupânului Apostolachi cu 6 lei partea lui - din Păţăşti, partea de jos Da . „133. Fără veleat. Note despre împregiurările în care s'au a- dus moştenirile moşii ale generalului Ilie Catargiul din Rusia după pierderea scrisorilor de moşii foaste ale lui Iliie Catar- gini vel logofăt . . . . 
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: Lu 
2) lanachi Catargiul 

spatar 1609; mare ban al Craiovei: 
căsătorit în 1592 eu Maria fata celuce- 
rului Radu Buzescu, mort: în 1624 şi 
îngropat la biserică Mitropoliei din 

Târgoviştea £ - 

„3) Gheorghe Catargiul n. cătră 1600, pah. 1624 
în Valahia, apoi trece în Moldova, unde luptă eu 
Vasile Vodă contra lui Matei Vodă Besarab ală- 
turea cu rudele sale ; e paharnic în Moldova 1644, 
unde pe la 1636 se căsătorește cu Irina fata Ini 
Gavril Gorgau, cu care, ia părţi din Cobăla.. Re- 

vine în divan: ea clucer în 1661 sub Stefăniţă Lupu 
Y odă ; iar ginerele său Petriceico îl face mare 

vornic la bătrâneţe, - n 

   
. Catarbiul căs. cu fată Marif căs. a) Stetan 

fata, lui C. Canta. ! Petriciaco Vodă b) cu 
cuzino postelnicul un polon 

) f / 

  

Nicola Catargiul 
vist. în Moldova? 

1635 —1639 | 

ÎN 1) Catargiul 
ă i - (1535—1600 ?) 

o cumnat cu Nicula marele 
visternic al Munteniei Ş 

„mFamară din bună rădăcină, strănepot strălucit din stră 

* iu 

luciţi străbun 1 

(atei Pogonianul 161%. 

Neculai Catargiul „40. it eu 
LE i 

mare spatar al Valahiei căs 

Despa fata lui Pană VIS 

2) 

     
pah. 1623 Moldova 

căs. cu fata lui 
"post. sab Moise 

Vodă 

4) Apostol Catargiul 
post. 1663 comis, parca- 
lab de Soroca, marsehalcus 
căs. Catrina fata” lui Nec. 

Moreanu hatman 

“Pesaur 

(Tes. mon: I, 

Apostol Catargiul 

: postdlnic Valahia 1619, 

st. 1837 —1639 
post. Moldova i rasco 

Moghilă 

  erul       
      

Jeana căs. 

Al xandru 
Tiieş Vodă 

Rareş 

Dumitru Catargiul , 

parealab de Vaslui ŞI 

de Putna 

  

  

     

   

i Grozava Paraschiva, 

E
T
 

SE 
A
I
 

   

  

     

   

  

   

  

      
  

7 > LĂ 

  

  

     

    

  

      

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

    

          

  

    
   
   
   

          

      
  

  

  

  

  

  

    

  

    
   

    
   

  

_ E: Tie Catargiul E Elena 5) Patraşco Catargiul Stefan țatargiul. 

! CR ea aperi d logofăt 1715-1730 căs. Iordachi  pitar., căs cu fata vister- mare elucet, căs. Maria 
dCi a) Suita Ruset lor- Cantacuzino nicului Neniul, mort fata Ini D.;Ceaur logofăt 

, E A( vist., nepoata Dabi- stolnic cătră 1769 +: | : odă, b) Catrina Lupul | : 
k sdan, nepoata lui C. : ; 
k Cantemir Vodă i i 
| : ponei i : 

Catrina, căs Ilinca căs lin € : m AS. | Fili Catar- Sand x . i 4 : ; - . i : sasea i 

V. Razul V. Roset ab : Sanda căs. Maria Dinu! 6) Ioau T icola îieni-: j : i i i : N ae . iul visternie 2 i | ; : IL oma Catar- Nicola jieni- in i 'ta x i : i vornic la tman Se Daterni Balş vornie ! visternie Catargiul . giulpost căs. ceri) 0. a anda Gostin Catar- Safta Aniţa căs. Maria, căs. Ancuţăcă Safta că Stefai A x „x ANA 
| f med. stolnic, Napiica giul logofăt Nec. Hrisg- Tod A a, căs, Saita căs, tefan Ca- fată căs.  Ancuţa căs. Maria că. Costandin căs. a) 

| căs. Catrina căs. Elena C. vergii voenie Costaci slan şetrar  Silion medol- targial mare Ursu la-  C, Sturza Potlog vist. Ruxanda -sora stal. 
a Pasca] Costachi log. . i 3 nicer ban căs, Ta$eo spatar : Dumitru b) Maria 

pm e Roxanăa _ E : . . Maria - fata Barbu Costescu 

„Maria eăe, Ilie Catargiul | căs. elucerul Nicolai stoln.. 7) Pet c A i DI : momen emana RI j şi Blanşa Y ăcărescu 

da spate hatm: Și gene Petre căs, Catrina pah. căs sptargiul Ancuta cs «di căs.  Ruxandacăs. (iheorghe Catargiul Marii, căs | i : i e : pm Stefan Ca- 
105 onese | Boldur Cos- pah. Panaite șia „ Balş logoi. : ha ielescu Ion Calimach (1783—1816) mare  Mihulaehe n Costantin Ruxanda Stefan vorn. Ilie Aniţa 'căs fată căs. Panaite s at targiul vorn. 
ui Ge at | tachi Mariei Costachi uicer ban logoi. căs. a) Elena Roset medel. că logofăt căs. C. Roset:  căs. Balaşa Alex. Balș Gh. Rusu căs. Ruxanda cs. iita 

Ghica Vodă (Băii) 1819) b)Marid Ma Dice Nec Rose Bălănesru Sturza Stet. Sturza Văcărescu 
N a : ÎN _ : nolachi C. div. 1825 Roznovanu : 980 ăt i Barbu Catargiul 

Pâu Cataiei că. RR - E 3 „inna iranian ogotăt : prim ministra (1807 - 
colonel rus pitan în zard 8) Gheorghe Ca- Niculae n Ş , d | : LI : ; Perne mana i asasin. 1862) căs. E- 

an în garda targiul(1799—4813 as. E maragda, Pulheria n. Elena n. Elena n. in 1 o terina Palavicini 
imperială căs. Safta ToodsLa) 1500 eăs. Er n 1500 oăs, 1806 căs. „1810 căs. 1801 căs. a) Costin, (1800 Alexa ndru (az Sigaan (1789— Gheorghe NN, e A : i caterina, Palavicini, 

să, : ( um. Cru- colone colonel Qs- , i : e „a ogotă ag SIC V Rea ţa a RR OC : i i : : 
ij penski Ugrinov molovski asa b) Ghica | căs. Smarag- Pulheria Laza LV)  locot, dos | s a) Sofia Ecaterina, Costantin Dinu căs.a) Nicolae căs. Lascar Ca- Zoecăs.Ale- Alexandru Stefan Maria + 1867 

: ge 1 Stoeua da..Balș Maria G. Doniei şi a - căs. Ruxanda, miatescu b) Cle. “95 Ghica căs. Pulheria Smaranda Catriua  targi prim cu Ruso din căs. ajElena  sterp căs. 
i E beiiadea | : atrinei Roset Alex, Calimach ntina de Ma. : Lazu Lupu Cost. Giurgea  minstru căs. Basarabia  Negruţi b) [.. Biclard 

| pre pm | i | | | vornie Yenteld - b) Smaranda i Eufrosina Caterina 
o Mariadolonel Sofa 9. 1 pm pam egean ÎI i - II [. Costachi Ventura Greceanu 

4 TREZI? A [a da - an „i : . ! : : , 5% - nene cae co : i ” 

89779506 Eee Iageonnrerea dninobii icolae Alexandrina Caterina Victor Olga căs. Ana căs | : i Moxa i re eee 
“ - abia căs. > x Pena zei vera A. 72-a), or ” . . LĂ . * exandra . i Pomaa oinonooeeerenog memo nnmanm amana mmnmmn mana no ne oaaaaaa e anna aan manea cea mm | 9 5.12 — mal Dfbe2 aaa : ş ru Pee peer memo meneeaeeeeeT ereeeeeee ere p eee mmeeeeeeemee mi 

7 (I90uEz Ne Gătaia A 12. Cfupensehi Stuart “Ia 16 în f PDA Deere Albus ee Ta _ Catargiu căs Nicolae Ca. i ; : ; i : ; : ; 

(Dee. 10) _ ă __ Sofiia Catargi Gnaeh căs. că le0rthe Oscar căs. Dimitrie Edgard Nicolae Catargiul Stefan Honorina Angela căs. Nicolae căs. 
| | RI peer | ; i cheă Ri. “ Adina Maria  căs Victorina căs, a) Urinovseki căs. a) Al. «Jules Viorica 

„i : i Maria. că „i ; : ; rdot Rp SOset—— Miclescu --. Romanescu —..... .-. bl Fugenia Ghica Gheorghiu Navilie” Creţeânu 

Nicolae_ Gherghe — Mihail  10)-Vietor „aria oăs- Gheorghe Sofia - Stana i - c) Elisa Gheorghie b) Dr. Rug- iai 
1NT5 1985 + 1905 n. 1873 n. 1889 prințul Miloş general căs. “ Alexandru noa Lascar — Alexand i III . i d) Ana Scortescu „Rizu 

Îi pobreneriei a) Alexandri- Catargiul  ginei RAS Re- 19411838 că Tugra i rroma nnanaă a e) Marg. Catargiu și 
ne căsătoriţi ama Mege- na Bărcănes- vanlei căs., căs. Elena sina - : - Tr ! i j 

lui Milan al cu b) Maria. AN. Honeti Bălă- Cost. Ghica, $A N: Manu i Alisa Henri icăs | rara nare ie aa | eee ari 
Serbiei) Mavrrogheni vrogheni Ma- : pi moomaeo a aa MIE necaz moare i Sutu icaterina Pavel Căs Ey : 4 „i i i FR i : | : ÎN ; 

, €) Ana Radu Maria o p ămotescu Inria mp, Na căs. Ba- Roburt Zoe Eugeniu — Niculae (din Draga Dima [E Nicolae Mari, Fatiana  Neenlai 
Roseti arbu, căs." Alexandru II ăcărosep SIF divors. (din Eugenia Elisa Gheor- ————————— — 

aaa, Term E Ghica), ghiu) din Ana Gh. Sorţesen 

Elena Maria Te pa | 
- Ma ap i: îi 

- 

: lar Emanoil Al, Gia Elena Lascar fost 
2 escu Bălăceanu divorsată deputat căs, Gus rea 

. he . eee , , 
onteoru Iamandi + 1907 Elle i îi cp II eee pomeni pm mean „aaa i , 

Ă 
Gr. Ve lari as IRI a : i : : 

Cp a Ventu xand d Clementina Scarlet Elena Mihail căs. BCostantin Petre 
Cmiegita» Î. Alexander 00 ae Ă în M. Vidraşeu Maria „is. Angelo 

Naroi E Papadopol ge Lago 
“ argareta taca EI eee manea E ae cameraman 
ti Nieu Elena : : i i i p : AR Atargiu Elena Elena Tira Maria Dimi, Carmen Ana (ieorgetă Alexandrina 

           


