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Cronica lui Zilotă Românulă, reprodusă pentru prima 6ră 

în Columna hui Traiană pe anii 1882 și 1883 după ună ma- 

nuscriptă, probabilmente autografă, păstrată în biblioteca 

Archiveloră Statului din Bucuresci, merită o deosebită aten- 

țiune din mai multe puncturi de vedere. 

Ultima cronică muntenâscă din epoca Fanarioţilori, cu- 

noscută în trecuti, este aceea a lui Dionisie Eclesiarhulii, 

publicată de reposatulu Papi în Tesanurăe de Morarieale IL 

p. 159—236) și care, povestind. întâmplările, dela anulu 

1764 încoce, ajunge apoi treptatii la 1814, cându autorul 

o încheiă «aici în Craiova». O lucrare forte interesantă, fără 

cea mai mică îndoslă, dar departe totuși, ca fondă și ca 

formă, de importanţa operei lui Zilotă Românulu, care pe 

de o parte ne duce tocmai pînă la 1821, adecă, la. însăși 

agonia fanariotismului, far pe de altă parte, ce-va unici în 

felului seii, nesocotesce atâtă ordinea cronologică ceea. strictă, 

precumii și limba .cea rece a tuturoră predecesoriloră sei în 

cariera analislică, dându-ne întruni caleidoscopă de proză 

şi de versuri o imagine totală, plină de varietate, de miş- 

care, de viață. In acestă cronică națiunea română nu. este 

o statuă a lui Laocoon, în care noi amu pute examina la 

îndelete întro succesiune sistematică t6te părțile una câte 

una, ci ne apare ca uni Laocoon viă, a cărui sbuciumare 

nu se supune la o sâcă analisă, ci numai ne smulge din 

peptă ună țipetă, țipetu urmati de unu suspină, suspină 

de uşurare cându -vedemiă pe Laocoon că scapă.
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Cine a fosti autorului, nu se scie, căci «Zilotu Româ- 

nulii» este învederatii unii pseudonimii, care-- însemneză 

«Români zelosi», îmhorijs. 

Elu însuși ne spune însă în prefață că «moșii» lui: 

«toți aă stătut: unii parte bisericâscă, preoți, duhovnici vestiți, cli- 

«rici la Scaunul Mitropoliei aleşi, alții dăscăli slavoni si rumâni, şi 

«mai toți adăpată 6re-și-ce şi de latinâscă şi de grecâscă.» 

Apoi adaugă: 

<Tată-meii ai întrat şi în slujbe politicesci, înbrăcând şi patru 
«caftane ; peste patru-deci de ani aii slujit țerei cu dreptate.:.> 

Din aceiaşi prefaţă noi aflâmă, că la vrista de 15 ani 
autorului eșise din casa părintâscă şi ah intrati ciracu la 

uni «mare omu», pe care lu laudă târte multu, dar iarăşi 

fără a-l spune numele. Aci, începând dela vrista de 18—20 
de ani, elu se îndeietnicesce «la citirea. istoriei, atâtu bise- 

ricescă câti şi politicesci». Să citâmii mai departe chiari 
cuvintele sale: 

«Cetind, am mai adaos învăţătură şi sciință: dintr'acâsta sai 
«născut în mine riîvnă ca să însemnez ale patriei mele întîmplări, 
«vădându-le forte vrednice de însemnat, ca cu vreme de voii put€ 
«să le serii mai pe larg. Ati venit vremea aceia, și numai decât 
«am început a serie câte am văzut cu ochii mei, câte am a- 
«uzit dela Gmeni cu bună sciinţă, şi câte am chibzuit că pot. fi 
«adevărate după alte mișcări ce iar singur le-am pipăit şi alţii 
«mi le-aă dat în cunoscinţă, Scrisorile mele se încep dela Dom- 
«ni2 lui Cosrandin- vodă Hangeriul pînă în “Zaveră, răzvrătirea ce. 
«s'a făcut în jetul "1821. “Am. scriso şi _Zavera. pr6 pe scurt cu. 
«aligorie, adică supt cuvinte tainice, în care se 'coprinde lar pe 
«scurt şi stăpânirea turcescă ce sai “intimplat atunci, şi. Gre-şi-ce 
«din Domnia, rumânescă. „Chipul - “scrisorilor. mele este amestecat cu 
«prâstă serisâre şi cu poesie, pentru că poesia . forte mi- au fost. lesne 
«și mi-ati fost dragă din finescă pricină sai pornire... | 

> 

Resultă dară că cronicarul nostru se născuse cam pe 
la 1780. „dintro familiă de boierinaşi, sai mai bine din 

„cela ce se dicea altă dată în Franţa «les -gens de robe»: 
cleric și funcționari; lar pe la 1800 elă a începută a în-
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registra treptată t6te evenimentele, la cari lua parte, directi 

sau indirectă, mergândă cu relaţiunea lori pînă pe la Tu- 

doră Vladimirescu. 

In manuscriptuli nostru se cuprinde numai istoria «de- 

la Domnia lui Costandin-vodă Hangeriul pînă în Zaveră, 

răzvrătirea. ce sa făcut în Istul 1821». Lucrarea cea com- 

plementară despre «Zavera pre pe scurt cu aligorie, adică 

supt cuvinte tainice», lipsesce. Ne mai lipsesce de asemenea 

o operă a lui Ziloti Românulu, despre care elă ne spune 

în prefaţă : 

«scurtă scrisâre, tot după obiceiul meii, adică amestecată puţină 

«prostă scrisore cu mai multă poesie în chip de tragodie şi'i aedei 

«numire «Descoperire», pentru că cinci hiare închipuind obrazele 

«nemurilor ce vorbesc. ele între ele, descoperim ttă fiinţa adevărului, 

«adică cum ne-ai fost n6mul din vechime, cum ne-ai adus întâm- 

«plările, cum ne aflâm și cum ne plecâm a fi, de nu vom priveghia.» 

In fine, autoruli ne vorbesce întrună locă despre o altă 

lucrare a sa: <un vis sai vedenie ce se numesce a luă 

«Poliopt, care se începe dela fuga lui vodă (Caragea) și, 

«cu întrebare și respuns semnându-se, povestesce tote a- 

«cele întâmplate şi lucrate în Domnia sa şi după fuga sa 

«şi altele». Nici acesta nu se află. 

In cursulă cronicei, Zilotu forte rari menţionsză propria 

sa, pers6nă. 

Intrunuă locă elu ne spune în notă că «cu ochii mei am 

văzut» suferințele poporului la, rentroducerea, văcăritului 

sub vodă Hangerli. - 

intrună altii loci, el descrie în următorul modă în- 

curcătura lui vodă Mihaiu_Șutzu,. .cându aflase că Turcii 

Cârglalii se pregătesc a călca Ocnele-mari: 

Citesce bietul Domn acâstă, sciințare, . 

Remâne ca un mort, gura vorbi nu are. 

Vede că s'aii lăţit hoţii şi se lăţesce ; 

In loc ari izgoni, iar ei tot izbutesce, 

Se miră bietul om, se miră ce să facă, 

Gândesce fel de fel cum hoţii săi întorcă,
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Și ce alta putea, fără ca să trimiţă 

Ostași din Bucurescă să dea ajutorință ? 

"Precum aă şi trimis. o sumă de oştime, 

Sati mal bine să zic sumă de calicime,. 
Orînduiţi fiind la Rîmnic ca să trâcă, 
A datoriei lor silință să o facă, 
Sai întâmplat să văz şi eu acâstoştire 
Șatunci am cunoscut că sîntem în peire. 
Dar veţi să ziceţi cum ? Văzut este de faţă, 
Nu trebui tălmăcit, căci lucrul ne învaţă. 
ME rog, ia, socotiți, când auzi cumeă hoţii 
Vorhese de Bucuresci, să-i calce zic cu toţii, 
Nişte Gmeni aşa, care ca leii shiară, 
Cari! întru nimic nu o a să şi piară, 
D'acest fel de calici ori ochii mi se frânge? 
Ah! ba sîntem periți! și inima îmi plânge. 
Tacă, inimidră, taci! a plânge nu e vreme, 
Vreme este să fii deștâptă, şa te teme 
Din ces primejdios, căci ai remas pustie 
Nică că âi ajutor, aici 'că aştepţi să'ți viel. 

   

   

) 

Apoi totii cu ocasiunea, năvălirii Cârgialiilori în Oltenia 
Zilotu ne spune: ” 

In țără aă trecut și fac reutăți multe, 
Arderi de foc, robii, d'acestea ini şi sute. 
Caracalul Vai ars, şi alte rele tote, 
De nu pâte condeiu pre larg să le arate: 
Pe robiă cei prindea, pe unii da la mârte, 
Pe alţii îi slutia cu cazne grele forte. O 
0, Dâmne! când găndesc, cutremur mă coprinde, 
De jale şi de foe inima mi aprinde! 
Ca ochii âm văzut nasuri, urechi eruţate, -. 
Na sburate de tot, cin piele spînzurate... 

Mai departe, vorbindă “despre ocupaţiunea rusă sub vodă 
Constantină Ipsilantă, Zilotă dice între altele : 

« Acesi Feld-mareșal Prozorofschi se povestiia că aă fost la tine- 
«rețele sale vrednică căpeteniă, dar acum se cunoscu forte prost, 
“şi negreşit din neputinţa bătrâneţilor, pentru că era aprope de 100 
«de ani, şi mai-maf ajuns la nedestoinicie a judeca lucrurile precum 
«se cuveniia. In vremea otcârmuirii sale se făcu pornire asupra ce- <tăţilor Brăila şi Giurgiul a se luoa cu năvala, dar la nici una «n'a izbândit, încă cu mare pagubă s'au întors, pierzându-se la «Brăila ca la 5000 ostași şi multe căpetenie, şi la. Giurgiul ca vr'0 «3000 ostași, .mulți ofițeri şi un gheneral iscusit de călărime de
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«husari anume Savischi, lovindu-se de glonţ tocmai la tâmplă, pe 

<care'l aduse la Bucuresci, cu mare cinste Vaii îngropat în lăuntrul 

«în sfânta mitropolie, aflându-mă şi însu-mi privitor...» 

Atâta, e totii ce ne spune Zilotii despre sine însu-și. În pa- 

sagiuli din urmă îlu vedemi în Bucures; în cele doue pasage 

anteriore, în Vâlcea sait în Romanați. Sunt unele indici pentru 

a "la crede Olteni, bună-dră durerea şi amănuntele cu cari 

descrie jaful Cărgialiilori în Tirgu-Jilului şi mai alesi în 

Craiova. Din mai multe pagine, reproducemi aci numai - 

următorului pasagiu de o mare însemnătate statistică : 

«Aşa dar a fost călcarea și a Craiovei, care sau întâmplat la 

«al 2-lea an al Domnie lul Moruz în luna lui Dekemvrie. Şi luoaţi 

" «sema în ce chip grOznic o a prăpădit. Acesi oraş Craiova, se 

«incheia peste tot în 7000 .şi mal bine de case; dinir'acestea abia 

<a remas vre-o 300, iar cele-lalte die le-ai ars şi le-ati dărimat ; 

«şi nici aceste p tine_nu ar fi rămas, dar Pazvangii, după ce ai căl- 

«cato și iute 2000 printre altele ab socotit şi cele după 

«urmă, ca pisce cercăţi în acest fel de trebi, cum-că adică vor să 

«vie după dînșii din ostașii după la ordii, și pentru ca să nu aibă 

«ce să le facă, ai poprit aceste puţine case ca să se închiză întrin- 

«sele, să le aibă drept metereze. Şi acestă pricină ai fost de ai 

„scăpat, dar le arunca pe t0le...» 

Cifra de peste 7000 case represintă. unii numără de mi- 

nimum 40,000 locuitori, pe caz urmeză a-i fi avuti Cra- 

iova nu mai departe decâti pe la 1800. Cumplita. pustiire 

a capitalei oltene o descrie şi Dionisie Eclesiarhulu, dar 

multi mai pe scurti : 

«ai aprinsă oraşulă de tote părţile de au arsii pînă în faţa pămin- 

tulai...> 
_ | 

Totu asa de oltenesce, ca să dicemiă aşa, sună ur- 

mătorulii epizodu : 

La 16t opi-sute doi, în luna lui Aprile, 

La doă-zeci şi ttei acesteia luni zile, “ 

" Esivai alt tâlhar, Manah Ibriam. care 

Ja ţările turcesci dedese groză mare _ 

Cu ardere de foc, cu “prădi, vărsără de sânge: 

” Săracii pătiimași de patimi şacun plânge ! 

Eşitau la, Clenov, judeţul Mehedinţii,
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Ca cu o mie-6meni, tâlhari, toți crăşnind dinții: 
Să facă siluiri cu oxi-ce răutate 
Acestei țări ochite 'ntre ţările bogate; 
Unde fiind și târg şi adunare multă, 
Lucru care-a vînat, ce ai făcut — ascultă. 
Îndată ce-ai sosit, făcut'aii zarvă mare 
Cu focuri și strigări şi năvălire tare. 
Săracil târgoveți, nimic având în scire 
D'acest amărit ces, d'acest foc și peire, 
Remas'ai de pămînt, de tot încremeniră : 
Care ce ai avut, lăsară, şi fugiră. 
lar unii, mai vîrtoşi Ia inimă, stătură 
Cu Turcii negustori, carii e1 cum văzură 
Că hoţii X-aii călcat, gândină să-și ocrotescă 
Mult—puţin ce-aă avut, să nu se jefuiască, 
Vreme nu ai pierdut, Șaă prins toți metereze 
Ș'aii început a da în hoți să spăimînteze. 
Dar hoţii fiind mulţi şi îndârjiți pre fonte, 
Nimic nu sai sfiit că pâte fi şi morte, 
Ci tare-aă năvălit asupră-le, săracii : 
Nici unul n'aă rămas, pe toţi i-ai perdut dracii, 
Şi hiare să le zic, aspide veninate, 
Că nu s'asemuese cu &rneni! la fapte. 
Căci şi pre alţii mulţi i-a jungbiat fără milă, 
Pre alţi! i-ai slutit, altor au făcuţ silă, 
Apoi ai început unii să, jefuiască, 
Ali sta prin prejur pentru să strejuiască, 
lar alţii s'a răznit să prindă pe Bibescul 
Acel mic, Constandin, pre carele jelescu-l 
De ce ai pătimit pe nenădăjduite, 
Căzând rob la tâlhari, cu feluri de ispite. 
E] se fusese dus și cu a sa soţie. - 
La târgul de mai sus, fiind a lor moșie 
Și pentru a'și căta asa agonisită, „Dar mai mult a'şi plimba soţia pr iubită ; 
Că de curând era de când se însurase, | 
Şi pre mult se iubita. Deci Ya vezi-l ce trase! Căzură, amindoi în focul de robie ă 
Pe mâini de Cârjalii; şi ce mar rză să fie! Oh, Gmeni osândiţi ! ah, rupi dosăăite) Ab, ce foc v'aii călcat, ce” câsuri GHăvilg | | Deci hoţii nimie stând, pe loc 'se adunaiă 
Câtă de s'au făcut și cătră, Jiiă plecară, „Avend în gândul lor să fâcă ca vor-făce” Tirgul cel după Jiiă ca negireşii să calce: "Cu dinșii aă luat şi pe răai sus număţir, *Călări ca var de ci, în pază doșădiții, 
Mâncaţi când nemâncaţi, în lipsă şi de apă:
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Daşa grozavnic foc şi pâtra, Yarăşi crapă, 

Dar omul rânduit la rele şi la patimi 

Se vede mai vîrtos, pentru căci are lacrimi. 

Aceşti doi ticăloşi, din butcă, din odihnă, 

Din aşternut cu puf, din veri-ce altă ticnă, 

S'ajungă — o, ce foc! — călări pe deșelate, 

Să d6imă pre pămînt, vezi acum de se pâte! 
Dar iată sau putut, că le-ai suferit tâte, . 

Vărsând de lacrimi rit în ces, în zi şi "n nopte, 

Şi nu e îndestul aceste patimi rele, 

Ci şaltele noian de focuri şi mai “grele 

l-ati copleşat, pre ei, pre-aceşti doi osândiți. - - 

_ Plângeţi-y, cetitori, plângeță şi jăluiţi ! - 

Ea ticălos a fost de curând îngiecată, 

Şi amîndol sălta, veseli ca nici o dată, 

Bine nădăjdund din trupul lor să veză 

Rodire de coconi... ah; ochimi lăcrămeză!... 

Cu o asemenea intimă jale despre «Bibescul acel mic 

Constandin» putea să vorbescă mai cu deosebire ună Ol- 

lânii. Peste Oltu, în adevăr, robirea bietei părechi boie- 

resci făcuse atunci uni mare sgomotii. O menţioneză şi 

Dionisie Eclesiarhulu : | 

„.„„«Fost'aii prinsă Cârjaliii şi pre uni boierii Bibescu cu soţia lui 

«robi in târgul Clenovu, şi mare nevoe ai trasă pînă ai scăpali, 

«însă dândi bani pre la alţi Turcă de dau făcută cale cu chibsuire 

«să scape...» 
| 

O particularitate mică în aparinţă, deşi lesne ari pute 

să fie trecută cu vederea, totuși ne face a bănui că auto- 

umai Olteni, dar încă anume uni clienti 

au Brâncovenilori. Descriindă în ver- 

Hangerli, elă dice: 

tă ai poruncit 

Brâncovenul de-aii venit.. 

rulă ea nu n 

sati «omi de casă» 

surl jafurile Fanariotului 

Incă mai cu denadinsui înda! 

Dumnelui vel vistier Nicolae 

Metrulu cerea să fie: 

vul Nicolae Brâncovânul de-a venit... 

acel «dumnâlui vel», care strică ver- 

u Nicolae Brâncovânu pare a fi fosti 

tulă pentru Muză. Nemică analogii 

Zilotă vorbesce despre 0 mulţime 

Vistie 

Ce însemnză dară 

sulă ? Respectuli pentr 

mai fârte decâtă respec 

în restulă cronicei, unde
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de boieri mari. Nicolae Brâncovânu ni se presintă ca 'o 
unică excepțiune. Nu cum-va dinsuli va fi fostă acel 
«mare omit», în casa căruia, după cumi ni-o spune în pre- 
față, Zilotii îşi petrecuse tinerețele?. E mai multi decâti 
probabilă. Pină-şi ura cronicarului nostru contra Cantacu- 
ziniloră, o ură pe care o împinge câte o dată pr departe, 
S5 “explică prin secolara rivalitate de preponderinţă între a- 
ceștiia şi între Brâncoveni. 

De altmintrea, prin limbă ară fi anevoea decide, dacă 
autorulă era Muntână sau Oltenă. Ca paiticularitate font 
tică, ce'i drepti, elu întrebuinţeză adesea pe dă “si fn 
106 de pe şi de; acâsta însă nu este uni argumentii con- 
tra oltenismului, pe câtă timpă într'o notită autografă dela 
Mihaiu Vitezulă, Oltânulu Olteniloru, Noi: găsimu de patru 
ori: «dă moşila», «dă sati dăscumpărati», «dăla mine», dă 
318» pentru de și dela. O şovăială fonetică analogă, dar 6răşi 
fără caracteru provinciali, sunt formele răotate, greotate, luoa; 
luoat etc., alături cu răutate, greutate, lua, luat... Toti aşa nu 
se pote trage nici o conclusiune topică din acea împregiu- 
rare, forte remarcabilă alță-felă sub raportulă gramaticală, 
cumcă, autorulă deosebesce cu rigore, întoemai. ca în tex- 
turile române cele vechi, pe imperfectulă verbiloră cu 
ere de imperfectulă verbilori cu -ire, pronunțându ciubiia»,. 
<auziia>, «gândiia» şi altele, dar «gemea», «făcea» etc. În 
Sfirșit, Oltenii ca şi Muntenii cunoscii de o potrivă forma 
assimilalivă picere pentru pizidre, la care o dată recurge şi 
Zilotu din causa rimei - 

Iar bietele muiehă, cocâne, şi mai proste, 
De multe ostenehi căzuseră, pe coste, 
Nu mal putea suind; iar vai de cele grele, 
Şi de lehuse vai în zilele acele! 
Cu cârduri de coconi, pre care să păzescă ? 
Pre care mal întâiă să ul primejduâscă ? 
Cară, cârâte, butei pe drum sta înţesate ; Ş 
Drumul strîmt ca prin munţi; unde loc la vr'o parte - Pe acol& mergea și ele 'ngheşuite ; 
Când și când auzial: «vai no! ce ispite !



xiij 

Incet. că'mi prăpădesci copilul, vai de mine! » 

Uita, lîngă copil a mai griji de sine; 

Cele bătrâne iar, sărmanele şi ele, 

Miravre cum urca. acele drumuri rele; 

Care avea, feciori, avea vro mângâere, 

lar care nu avea, vai d'ale ei picere 1... 
Mao aut eee ps 0: 

  

ema 

Şi fiindu că ne-amiu alunecatiă pe terenul filologiei, vomiu 
grupa aci la ună loci o semă de alte trăsure relative 
la limbă. Mai întâiu însă, cată să observâmi, întruni modă 
generali, că Zilotă se feresce de acele turcisme şi gre- 

erorii 

cisme cari, forte la n 

  

mem opta Deta e iau e ce see aaa 

modă în epoca “lui, nu reuşiseră a se 

  

împămînteni în graiulă românesci. "Vorbe că “uzat” taăil- 

dăr; sadacat, selamet, nazârlii, tara, diafendefsire, acatastasie 

etc., se află Și la elă, dar numai ca excepțiuni, sai celii 

multi ca. nesce termeni Gre-cum tecnici. Une-ori barba- 

rismulii este atâti de bine întrebuințati, încâti ari fi chiari 

peste putință de alti înlocui, de ex. în descrierea jafului 

Ceaiovei: i 

«...Vodă auzind că Pazvangiii s'au închis în metoh, necontenit scriea 

«Nazirului, trimițându-i şi daruri şi rugându-l ca să-i facă muha- 

«serc, şi ori-ce alte mijloce să facă ca să nu scape nici unul. Na- 

«zirul iarăși i se făgăduia “cu 13ală— cum obicinuese Turcii de zic— 

«în mână'i are, năăjduesce să i prăpădescă pă t0ţi. lar Pazvangii de 

al6c nu gândiia la scrisele lui Vodă și făgăduelile Nazirului, ci, după 

«ce ai săvirşit seoposul lor, ne mai având la ce șede în Craiova, 

«fiind-că se săturaseră a mai privi ziduri dărimate şi pîrlite, într'o 

«n6pte s'au sculat şi ai ti eşii, fără a le zice cine-va măcar un kar- 

<nazi.. 

Turcismele muhasert şi îşală sunt aci la loculă loră, 

mai alesă cândă “autărulu adaugă : «cum obicinuesc Turcii 

de zic»; iar cât se atinge de grecismulă karnazi, rolulu pe 

care ilu dă -Zilotu este de o plasticitate, de o energiă, de 

o vehemenţă omerică. 

Ce-va analogă în următorul pasagiu: 

«0, ce flrumâsă chibzuire și ostăşșâscă vedere acesla a Nazirului 

acu cele-lalte căpelenii ! dar însă ce folos? că este Iurcâsei, adică 

a - 

«fără temeiu şi statorniciă; pentru că acâstă zi să zicem c



Xiv. 

«cut chibzuirea acesta, şi de nu tot într'aceiaşi zi: o ad şters din 

«mintea lor, iar a doua zi cu hotărire unu şi-aii mai adus a-minte 

«de dinsa, ci iarăși ai început după firescul obicei a se dezghina 

în RR 

  

 Preposiţiunea ne Jrar în Zilotă numai o dată, 

ba şi acolo pentru hatitil ritmului : _ 

Nazirul mult au vrut, jertfitu-şi-au silința 

La satul of „Stănești să facă biruinţa... 

De asemenea numai într uni singură pasagiu ami dată 

peste conjuncțiunea slavicăe în unde Ziloti o bagă pentru 

a nu repeta pre de multe Găi pe şi: 

  

  
  

«Acest comandir gheneral-an-şef Pagration trecu peste Dunăre cu 

«alţi ghenerali, între carii era şi pr6 vestitul Platov al Cazacilor cu 

«câte-va oștiri, şi făcură biruinţă, luând şi cetatea Măcinu cetatea 

«Hărsova ; apoi mergând şi la cetatea Silistra... 

Este instructivii de a găsi la Zilotu, afară de imperfectulă 

celu archaici cu ia, despre care: noi ami vorbiti mai susu, 

alte formaţiuni nu mai puţini organiee, de exemplu infi- 
nitivuli nescurtati : 

Cu toţii zăpăciți în sus şi ?n jos al&rgă, 
Nici unul neavând loc hotărît să. mârgă, 

Decât atât avea — o mare "nfricoșasre: 
La Cârjalii gândia, şi nu le da. a stă C2ai 

De asemenea l-ma pers. plur. dela perfectă: 
Nu crez să fi fost vro dată acest fel de mari nevoi, 
Ca acestea ce acuma „petri ec un şi tzin DOL. 

AR 035 ntre tite 

Și nu-i fu numai atâta, numai a se mazili, 
Ci peste puţine zile îi păzum că şi peri... 

în locul formeloră analogice vtzurămiă, Sail „petrocturimiă, 

trecură, unde finalul -7ă își are o rațiune “imologică. 
Apoi nu e fără interesă, ca un cast forte rară chiară 

în vechile texturi române; întrebuințarea participiului _femi- 
nină la neutru acolo unde + se “întrebuințeză. generalmente. 

  

participiul masculină, de ex.: 
mea Ss
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«Încă pe un Alio-paşa, om forte straşnic şi vestit intru reotate 
«cu înşelăciune Paă şi omorit. Dar o deșârtă îndreptare a Căpitan- 
«paşei, o tărzie socotâlă şi străşnicie! 'Trebuia întâiu, pînă a nu se 
«întâmpla, rușinea, să o îi proptit cu străşnieia. Ceia ce s'au făcut, 

) . gr Tonca _ 

«saă văzut, şi va sta pururea vezutăi: 

saă de doue ori în: 

sau în fine: 

a 
mure 

Nu era cu strimhbătate, 

Ci avea mare dreptate 

Tera de se veselia, 

Auzind de mazilia 

Lui Moruz şi de Domnia 

Celui ce îi ocrotia, 

Căci Moruz, cum se arată 

Inapoi învederată, 

„ Va sa, Domnie era 

lubitor de dobînâire; 

Iar Mihaiu-vodă din fire 

Milostiv, şi "i apăra 

In cele dîntâiă Domnii doă, 

Precum €e sciută no... 

Bre, bre, bre, ce auz? ce veste veni re? 

Luoâ Vodă acum şaltă însciințare, 
Că hoţii au întrat la Ocne cu zor tare 

Şau prins pă Tufecciă Vasile acel mare 

Cu toţi Gmenii lui, şi cumcă se şi cârcă 

In Rîmnic a întra şi peste Olt să trâcă. 

Dar 6re-aşa era? aşa adevărată, 

Căc Gmeni ce-ai văzut mi-ai spus tîmplarea t6tă... 

Alte câte-va forme verbale de observati : 

O, săracă ţâră 6rbă, ce socotişi că, scăpaşi! 

Dar nu te uiţi împrejuru-ţă să vezi ai tei tai vrăjmaşi ? 

Tu mai bine te gătesce, că d'aici sencep dureri; 

Cât af nas pînă acuma, tote-aă fost nisce păreri. 

Ele cestea fu cum fură, că. făcură ce făcu 

"Şi tâte pînă ja:ună le respunse cum putu... 

iar întruni altu loci: 

mii fuse , că fu Dumnedeii cu noi, 
Deci acâsta fu cu fu: fu Dun _ 

țumire, ne lăsă îar în nevoi... Dar pentru” nemul 

Cate-va exemple pentru plusquamperfectura : 

«....allându-se la Bucuresci vr 

«venit după- fuga lui Ipsilant de făcuser 
'0 cinci-şese mii Turci. ce fuseseră 

ă țâra zapt..:» ia
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sau : „ 

s..când atunci fiind în Radul-Vodă închişi ca la vre-o 300 Har- 
«vaţă, 6meni ai lui Ipsilant,. carii r&mâind dela luga lui și viind 'Purcii: 

«în Bucuresci, ei ge fuseseră închis în numita mănăstire pentru scă- 
<pare,.:.» 

p n ee - 

sau : | 

<««Și fiind-că şi Alexandru-vodă Moruz, ce fusese orânduit Domn 
«Moldovei de o-dată cu Ipsilant, vădând întrarea Roșilor în Moldova 
'«cu chip ciudat precum am arătat, se fuses ras. din Moldova şi tre- 
«cuse peste Dunăre...» ă 

Apoi o formă pasivă forte originală : 

«.poeiă fi hulit,. căci nu am arătat mai pe larg cele ce s'aii in- 
«tâmplat în cursul Domniei sale, şi căci nu am mers înainte cu i- 
«storia a arsta şi cele după mazilia şi perderea sa, dar voii ave 
«crezămint că pînă atunci încă nu mă avea hotărit a spune adevărul, 
«precum m'am hotărît acum....», * | 

unde «raă avea hotărit» însemn6ză : «m'ami fosti hotăriti» 

Vomiu termina acestă lungă digresiune curati filologică 
prin o semă de vorbe, din cari unele, pote, nu voru fi 
tocmai fără importanţă pentru a întări bănuâla n6stră, de- 
spre oltenismulă lui Zilotă. 

Așa : - 

lar când fu pe la Dekemvre cam aprâpe de Crăciun, 
Îndemnâ dracul pe Vodă spre alt gând grâznic nebun: 
Ca, să scoță văcăritul, un huzmet pr&. blestemat, 
Priu cărți de afurisanii de arhierei legat 
Nici de cum a se mai scâte, or-ce stăpân va veni. 
Forte mult să se ferâscă nici de cum a"! pomeni, 
Pentru că. câţi lăcomiei ati fost supuși şi Paă scos, 
Toţi aceștia pîn'la, urmă ai venii cu'capu'n jos, 
Precum curat se arată într'al ţărei hronograf ! 
Că de toţi Domnii aceştia nu sai ales i praf... 

Alta : PS 

lar el se tânguia, vEdând cum că îi piere 
Soţia, ce-ati iubit şi n'avea mângâere, Se mângăia plângend, cu lacrămi ruga cerul 
Să" scape de-acel foc ce-i ardea, precum. ferul, Şi ce mal pă fac, pe larg să arăt tâte?,..
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Alta : 
Dacă s'astîmpărâ norodul la odină, 

Un urlet audiai tocmai ca: de stupină : 

Prin uliţe, prin curți, vedeai adunaţi pilcuri,. 

Prieteni, cunoscuţi, toţi făcând fugei tîlcuri ; 

Prin case iarăşi strînşi făcend destule sfaturi, 

Tote numai minciuni, tot soimi şi tote alturi. 

Alta : 

„„Sciţă toţi că acest Domn în cele din urmă aii scos și darea 

de bani ce se numesce văcărit, care după vremi încă în lirei rîn- 

«duri stai mai scos în țară, dar nică o-dată nu Sai săvirşit bine, 

«ci acei Domni ce Pai născocit, ori că sau mazilit, sa că le-au 

«venit allă urgie asupră-le; şi așa vezându-se dă faţă că nu sufere 

«cerul o lăcomie ca acâsta ca să plătâscă dajdie pe cap ștep do- 

«bitocul purtător de sarcina plugului, s'aii lucrat, straşnice legă- 

«uri...» 

Cuvintele star, umal, simorf, hal, ştp, pe cari ei nu le 

găsesci în dicționarele 6 române $ şi nică chiari în. pot-pourri “ul 

ctimologici ală du Cihac, tote sau măcar unele din ele, 

nu Cutnvă să fiă î provincialisme de unde-va de peste Oltă ? 

Dax lăsâmu ca alţii să Și bată capului cu acestă cestiune. 

Nu afirmâmi nemici în lipsă de o probă posilivă. OI- 

tânu sau Muntenă, ori- -cumi va fi fostă, sigură e numai 

atâta că Zilotu avea 0 inimă înflăcărată de iubirea nemului 
ABE n ri pct ie i Pelerina ia PE oi 

        

VP OINANCSCU Tre
: 

rea rar TE, 

Mai întâid, în “fie-care rindu ali operei sale ferbe şi se re- 

    

vârsă necazulu pe : 

Nesăţioşii a Greci, 

Bată "1 CAȘLigăieă p 
   

    
    
Ai ăjius egustorie 

Grecilor din 'Ţarigrad: 

Cine dă mai mult, să fie 

Domnu ţării eapărat. ! 

Sapoi dup "acestea tote, 

Cu picăorul | toli .ne- dai; 

Tare „precum va şi pote 

ONE tumpe: și rilă ave mai! 

AT Bâimd& ne iniluesce 

Pinde mila ta spre oi; 

ij
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Precum scii, ne sprijinesce, 1 
Că, ne 'necâm, vai de noi... 

Ne-ariă fi anevoe-a-înşira aci tote pasagele analâge de- spre «Grecotei şi cațauni», lupă cum îi numesce Zilotă, Pină și Ulliiătilu Căviatii ală cronicel sale este ună blăstemu asupra Fanarului : 

«Şi de aci isbutiră Fanarioţii şi fu ce fu și este acum, precum «vedem, din zavistia și trufia. grecescă şi bunătatea cea cu prostime <a Românilor. 

Nemulţumitului să Yea darul după dreptate : 
Aștepto şi îu, Grecule, dup'ale tale fapte ; 
N'ai mulţumit Românului c'asă scos dintra lui gură Și te-ai hrănit ca pe-un puiă orb cu dulcenbucătură, Ci încă âr zavistuit să scoţi şi din moşie 
Și cu un chip forte Sspurcat nici viă să nu mar fie, "Dar precum faci, iarăşi îță zic, s'aștepți că ți se face: Bunătatea Românului strigă la cer, nu face!,. 

Cu acestă memento se încheiă cronica. - 
Pe Turci Zilotă nu-i uresce. Nici chiară pe teribiluli Pazvant “Dar îi place adesea să-t tea pe vechii noștri suzSani “cam peste piciori, pe cândă despre Greci elă nu glumesce mai nici o dată, tocmai pentru că gluma nu merge la unu loci cu ura. Ca specimeni, iată unt pasagii de sub anulă 1798 despre lupta între Pazvangii şi Căpitan-pașă : 
«Deci fără zăbavă incepând și oştirile a se aseza împregiurul Di- «iului, ai venit și Căpitan-paşa de s'au împreunat cu cei-Valți pași, «care ai fost peste 20 cu 3 Și cu 2 tuiuri, Au mers şi dela Brăila «Nazirul cu câţi-va Brăjleni si Zaporojani din cei supuși Porţei. Ai «început a se căra Și cephanele destule, atât dela Țarigrad cât și de- «la alte cetăţi. Dar au stătut multă vreme nefăcând nici o mișcare 

ății şi tăcea priveghere «în zi şi în nGpie; iar cu mintea, ca o straşnică căpetenie ostă- «șescă, lucra, din lăuntru cu iscodiri în tot chipul. Și pînă într'atâta «ai adus trâba, încât batjocoria negura oșlirilor împărătesei, pen-. «iru căci nu avea bună ocârmuire, Că ce folos de mulțimea osta- «şilor, dacă căpetenia eaig nesirnjită la ale r&sboiului ? mai bine *eslg =: precum dice un istorie = a fi ciutelor un leă. povăţuitor de-



FE 
«cât, leilor. o_căută. Aşa ai fost şi cu 6stea cea împărătescă : destulă 

«era, zic că av fi “fost peste o sută de mii; vrednică ai fost; dar 

«în zadar ! nimic nu Sai cunoscut, din pricină că aceştia fiind a- 

<tâha paşi dată supt ascultarea Căpitan-paşei, a cărora minți de_ar | 

«fi “fost. putinţă să le adună tâte la un loc şi cu a Căpitan page în îm 

«prună, o minte întregă nu Sar fi putu face... 7 

Apoi cu câte-va rînduri mai jos Zilotă ride 6răși de : 

«... ocărita ispravă a Căpitan-paşei şi a | celor-Palți paşi, plini de 

barbă şi. got de minte...» 

Pe Ruși, ca şi pe Turci, Zilotu nu-i uresce, dar nici în 

dragoste nu-l pre are, deşi admiră pe câți- -va "generali șiță 

din -şebla “marelui “Suvaroif, tar mai alesii pe "Kutuzofi. Si 

aci-satiră nu lipsesce. “Aşa "vorbindă despre victoriele ge- 

neralului Kamenski peste Dunăre, unde de 'ntâju lusese 

bătută de Turcă, Ziloti dice : | 

«...şi cu aceste isprăvi spălă comandirul Camenski nenorocirile 

<Sumlei şi a Rusciucului cele de mai nainte, şi dete aşa spaimă şi 

<grOză “Puvcilor încât se cutremura auzind de numele lui. După a- 

<câsta întoemindu-şi lucrurile ostăşesci pe la cele de peste Dunăre 

«câştigate cetăţi, se întorse eârna la Bucuresci, unde fu slăvit şi 

«lăudat. forte pentru isprăvile sale, iar mai ales pentru căci se pre- 

«făcu cu totul din ceia-ce se arăta întâi când veni comandir, că 

«de unde era atunci leu, se făcu acum mieluşel : 

Să dic că din două una: 

Ori a isbândei cununa, 

Sai vrun chip frumos ca luna 

Acest fel te-ai îmblânzit; 

Căci numai aceste două 

Focul îl prefac în rouă : 

Avem pilde vechi şi nouă, 

Şi pre tine negreşii |! 

O rhinunată epigramă, care merită de a căpăta uni 

locii de onsre întro antologiă română. 

Apoi cu câtă malițiă Zilotă exclamă întruni locă, gre- 

cesce şi românesce totii- o-dată, că la Ruși: «dela împ& 

rat pînă la. ofiţer ămayres Ea soi (toți unii soiii)> ! 

“Aci e “jocul de a “observa, că pe ailunci se întrodusese
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deja în Muntenia curidsa dicătâre, necunoscută în Mol- 

dova: «lăină rusâscă nu _sciii ce să le 'ngiozâscă», pe care 
o menționeză Ziloti şi a cării origine lăsâmu so explice 
alţii. , | 

E. fârte caracteristică, mai cu s6mă, descrierea  admini- 

strațiunii pretinse române sub. ocupaţiunea rusescă dela 
1808, după ce ambele principate remaseră fără Domni: 

«Într'acest chip ce am arătat mai sus, începându-se răsmirița Ro- 
«şilor cu Turcii, şi mai domnind și Ipsilant cât-va, cu chip defăimat 
«şi despre oștirile rosesci şi despre norodul țărei, pentru că Roșilor 
«le veniia cu strîmbul în vreme când stăpâniia ei era să domnâscă 
«Grec Fanariot orânduit de Porta 'Turcâscă, ţărei larăși îi cădea 
«forte cu greu să fie suplă „de.-dou&-părţi: și de oştirile rosescă, şi 
«de Domn eu Grsgir Și. cei-Dalţi ai _sei, în vreme €gstâpânii6a ra 
«acum rosescă; care văzând Ipsilant şi înțelegând că nu pâte merge 
«lucrul așa, încă și temându-se să nu pătimâscă ce-va-şi reu, ai 
«plecat la laşi și de acolo ai mers la Rosia. lar pe drum mergând 
«de aici la Buzâi, i-au eșit Turcii înainte. și puţin aă lipsit să'l 
«prindă şi să cază rob; zicea lumea că ar fi fost vindut de Roşii 
«la Turci pentru pizmă. Şi așa rămaseră ţărele amîndouă supi ot- 
«cârmuirea, boerilor celor mai mari numindu-se Comite ; fiind și căte 
<un ghenerar orânduit, care se numia însă: cel de laşi «Prezedent»» 
«iar cel de aici «Viţe-prezedent», de carii spînzura totă puterea cea 
«poruncitore, căci boeni Comită trebuia să urmeze celor scrise de 
«dinşii. lar cercetând adevărul cum era mai înființat; Comite era ot- 
«cârmuitori cu numele, jar în faptă Vistierii cei mari şi cu Pre- 
«zedenţii, precum le croia aşa se urma, căci Vistierii având: în mâna 
«lor moneda ce se stringea din ţâră, trebuia negreşit și Prezedenţii 
«şi cek-lalţi toţi să se unâscă cu dinșii şi să "% aibă în ochii lor 
«mai tari, mai mată şi mai cinstiți decât pe cei-Valți boieri şi diva- 
«ni, fiind că nu puţin se împărtășia şi ei din Vistieriă. lar cele- 
«Palte dregătorii al ţărei se urma ca și mai nainte în vreme de 
“pace, și tote se alegea de Comită şi se întăriia de Prezedenti. Mai 
«la urmă s'aă fost orânduit şi căte un 'ofijer ispravnie pe la fie- 
«si-care judet d'impreuvă cu doi ispravnici pămiînteni, care sai fă- 
«cut pentru multele jafuri, ca cu mijlocul ofițerilor să înfeîneze, 
«dar fu mai reă, căci unde întâiu mănca doi, la urmă mănca, trei,. 
«fiind-că ofițerul unindu-se cu pămîntenii ispravnici rumpea cât pu- 
«tea, și apoi mergea trâba bine, pentru că era olițer la mijloc: şi



  

dacă era ofiter om împărătesc, cine pulea cuteza săi zică că este 

necinstit şi măncător săracilor 2.2 

Aci, ca și 'm mai multe alte pasase, Zilotu nu se sfiesce 
E 5 Ca 

a lovi şi pe E Români, dar nu_cu ură ca pe_ Greci şi nu_în 

bătae de ] joc c ca pe! Turcă Şi pe. Raşi, ci cu 0 adâncă. părere_ 
Pai 

de rei : 
Do 

Dator aş fi s'acoper;. 

lar nu să defăimez 

Pă& cei d'un nâm cu mine; 

Dar grei, frate ! ohtez, ii 

Că nam altfel cum face, 

Silt sînt adevăr : 

EL îmi zice a scrie , 

Tâte pîn'la un păr. | 

Rea este defăimarea, 

Mai veti e a minţi: 
La lucru ce de faţă 

Ruşine, poti. Păţiaa 

„AStorie 'sînt, n'am fratesN 

i Nam rudă, n'amXecin : 

Stăpân am ] , ) 

SI Lui “cată să meg chin” 
i T 

Mite 

   
   

Câtă patriotică durere în ironica descriere a oștirii ro- 

mâne sub vodă: Mihaiu Sutzu cel poreclit Dracache: 

Zilotu îşi oglindesce şi mai bine € 

despre pregătirile lui 

vantoglu : 

„„ Şi 'neepe-a aduna din Bucurescă oştime : 

Biăsari v'aii mai rămas Și altă calicime, 

Care câte-un. “pistol, "care. şi fără, puşcă, 

Alţii în loc de puscă ciomegele apucă. 

O, câtă, eşti de rea, tânziă socotâlă, 

Căci isprăvescă nimie prin multă ostenelă! a 

Sati osterit pre mult Mihar-vodă sadune. DN 

Ostaşi, și au si strîns, dar d9e "numai cu nume ; ) 

Căcă ce ostași pot fi &meni d'adiiniătină — 

Nimic în adevăr, mai multă, strimbătură ! | 

Ati mai trimes poruncă la unele județe 

ngă din "Rumâni ostași cu minţi isteţe, 

cu arme bune; 

  

Să stri 

Voinică pentru văsboili, vrednici, 

Da» ce alt ati făcut decât 5 uvâciune * 2 

Căcă văi că te scârbiai vădend cest fel de oste 

De ticăloși Rumâni. de bir căzuţi pe coste; 

Desci alţi şi "fe i; “inde arme la dînşii ? 

Cum păte i ne 
     

  

Ă că de necaz “pătrunșii ?.- 

ugetulii, cândi ne spune 

vodă Alexandru | Muruză 
contra lui Paz-
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«...făcea şi duprin judeţe ostași, puindu-le nume Panduri, şi trimetea «pe unii la Craiova, pe alții la ordii; în Bucuresci €răşi aduna câţi «mişei, câți blestemaţi toți, și-i seriea în rindul ostașilor. Săracă, ţsră, «licălosă țâră, de cine ar ajuns să fii sirejuită şi păzită ! 
Vai de tine, ticălOsă țeră, la ce al ajuns! 
Acum ţi-ai sosit peirea, şi te tânguesc ascuns: 
Vrâdnică eşti a te plânge orl-cine șa te căi, 
Și creștiuii ştor ce limbă hotării că ie-or jeli, Pentru ca rămas cu totul pustie de ajutor 
Și Pazvangiii crâşnesce să te puie sub picior, 
Amar ţie, amar nouă, cu un cuvînt tuturor! 
Cerescule împ&rate, fii-ne mângâitor! 

Aceste lucruri se făcea din partea Domniei spre ocrotirea ț&rei ; dar «tole in zadar, că Pazvangiilor de loc nu li se speriea ochiul, că nici a- «vea de ce; pentru că ce era să le facă lor nişte /foletăp de Rumăni «mâncaţi de bir, fripți de greotăţile ce puria ? Nu zi că Rumânii nu «sînt destoinici de arme, fiind-că de voii zice așa, mă vădesc de minci- «nos istoriile cele vechi, care arată multe şi nenumărate vitejii ale lor ; «fără decât fiind că de mulţi ani intrând supt jugul birului şi al supu- <nerii, şi ne mai apucând arme, cursul anilor şi împilareă ce au avut în «101ă vrăiiiea ăli desbrăcul do-inăriinea Tuimei date masea Vigiia -a nea Ei apoi 

ia și cu frica...»     
Nimeni mai bine ca Ziloti nu înţelege importanța unei „oşliri naționale. Sa n'o fi nimicită, nici o dată Fanarioţii nu Saru fi putut încuiba în Romănia. Străbunii noştri e- rau tari — dice Zilotu — prin. armată și prin boierime. Ce au făcutii dară Grecii? Să ascultămi “aci înseși cuvintele cronicarului : Ă | 
«scăzând şi mai pierdându-se aceste două n6muri puternice Şi «bogate al Basarabescilor și al Cantacozinilor din zavistia Cantaco- «zinilor, care ele numai avea pulere a ţin6 Scaunul şi a întâmpi- «na mişcările Porţei şi ale Grecilor fanarioți, carii vina de mult a “apuca și Scaunul 'Țărei Românesc) cum apucaseră al Moldovei cu “ani mai nainte, găsi prilej Porta atunci de orindui Domn Grec fa- «nariot pe Nicolae-vodă Mavrocordat, mutându'l dela Moldova aici, «Carele, or ea un Grec, sai povăţuit de Pârtă fiind, îndată ce sosi <în Scaun începu a derăpăna puterea țerei, care rezema în bogăţia «caselor boieresci, iar maj virtos a Basarabes cilor şi a Cantacozinilor, “si în oştirile pămîntene ce avea ra, care deşi puţine remăseseră



    
«atunci, dar tot bătea la ochii Turcului, sciind el şi avâna cercată «vitejia lor. Și mai întâtu născocise punerea, în dajdie a, satelor cu «Românii boeresci, cu care Domnia pînă alunci nu avea amestec, «ci era supt stăpânirea boerilor, cum sînt acum la Ungaria obacii, «cu cuvint în față că ară fi adică păcat să avem noi creştinii «robi pe fraţii noştri creștini, iar întru adevăr ca să nu mai «aibă volnicie şi putere boerii la vreme de nevoi să aridice şi satele a- 
«dică Românii lor în piciore dimpreună cu regulatele oștiri ce avea «tera asupra vrăjmaşilor, precum le era obiceiul din vechime; iaral do- 
<ilea, născoci a mai împuţina ostaşii regulați ai ţărei, cu cuvint că pa- 
«ce fiind, de prisos sînt atâţia ostași şi aduc și țărei greutate cu tre- 
«buinci6sele lor; iar adevărul era ca să golâscă ţera şi de puterea ar- 
«elor, pentru ca cu tote chipurile slăbind puterea ei, să nu mai pâtă 
«bieţii Români a mai ridica cap la Scaunul Domniei, cugetând Poria 
<ca cu mijlocul Domnilor greci să golscă ț6ra de privileghiurile şi să o 
«facă râbă ca pe Greci şi alle nemuri; care şi Grecii o poftăa, pentru fi- 
<resea lor zavistie, căci zavistia obișnuesce mai mult vălămarea veci- 
«nului decât folosul celui ce se stăpânesce de dinsa. Și măcar că Ni- 
«colae-vodă Mavrocordat n'au putut'o săvirşi, dar fii-seu Costandin- 
«vodă şi cei după dinsul Domni Greci Fanarioţi o au săvirşit, rămâind 
«țera săracă și golă, și de puterea boerescă cu românimea lor. şi de pu- 
«lerea oslășâscă...» Ă 

Și Zilotă încheiă cu întrebarea : 

«Ce mai reii la un pămînt saă la o stăpânire decât să fie fără 
«putere de arme ale ei şi fără bogălie a caselor boieresci ?...» "1 

Fanarioţii erai câtă paci să omore națiunea română în. 

nurăcieTiberalismului.E liberală a micşura şi chiarii 
a desființa armata, ună tosirumenti de Slășiare în” ăfăiă” Şi | 

ună mijlocă de despotismtrîn întru:- B-liberalii a distru ge-no” 

Dincă care îm pedecă” egalitătea și frateniii tatea “Ta ti st: 

(eni. Ftumose vorbe !”Așă diceai Mavrocordaţii. „EX lucraia 

penira poporă și GRI pentru poporă 1 Da o Roinâniă liră 
armată devenia 0 casă deschisă în latări. cu o uşă fară Ză 

Vorti. unde celă dentâiu cuporală străinii putea să bnr ca 

să-şi 'bală joci de acelă bieță poporă. E liberală ! at 9 

Româniă lără boierime Însemna același nenorooilă poporă 

jefuită fără mi ŞI fără [pică de ună Greci din Fanariă, pe 

care nu mai era cine săli oprâscă, sălu controleze, celg 

    

        

    



| Et 
puțină sălii sperie din cândă în când. E liberali! Un Ma- 
vrocordatiă astădi, toti sub masca liberalismului, arii desarma 
pe vitejii dela Griviţa şi ară întroduce sufragiuliuni-. 
versală, uni felă de meșteșugi prin care ari strivi pe no- 
bilimea n6stră cea nouă, nu pe boieri de sânge ca cei de altă 
dată, ci pe boieri de minte şi pe boieri de pungă, singuri în 
stare de a resiste la casă de trebuință; șapoi atunci vai de 
sărmanulii poporă! | | 

Noi n'amiu făcută decât a desvolta ideia lui Zilotiu. 
Pînă la ce treptă de ticăloşiă ajunsese România sub libera- 

lulă regimă alu Fanarioţilorii, nemică no zugrăvesce mai pla- 
stică decâti tragi-comica icână a fugei Bucuresceniloră, cândi 
se respândise de o dată sgomotulă că o să năvălâscă Turcii 
lui Pazvantoglu : 

Frate dar, să mă credi, pînă 'ntwatâta, frică 
„Se înfipsese 'n noi încât mai de nimică 
Nălucă ne făceam şi ne porniam pă fugă, 
Aşa având păreri că vor să ne ajungă! , 
Vrun pâle de mărăcini saă niscal dobitoee 
Pe câmp de le vedeam frică nu' ne da pace. 
Ci ne şoptia așa: iată holii că vine. 
Nu sînt boi, nu Sînt cai, nică pâle de mărăcine, 
Sînt hoţi adevărai. uite cum vin dâ tâss.- 
Şaşa ni se părea cu bună "neredințare ! 
Și nu mai stam de l&c. ci plini de mare spaimă 
PE fugă ne porniam, făcând destulă armă... 

Și totusi consciința națională nu era perdulă. De asupra 
[Erănimii celei ap&sate şi de desuptuli aristocrației celei gre- 
cite, se închiegase unii strată intermediară, care sciea să cu- 
gete şi putea să simţă curati românesce. De aci era deja 
gala să, esa. Tudor ie cimireseu- De. acolo e ezise e Zilotă. Ei 

    5705 PEPIN ET ceata e pna pe n. 

Deci dintre 4 tote 

Acele-l'alte 

Nâmuri scăzute 
In vremi perdute, 
leaă îndrăznelă 

Fără sfală 

Daco-romanii 
(Bez Transilvanit)



XXV 

Din Valahia € 

Şi Moldavia 

Ei îşi păstrară 

Şi nu lăsară 

Puterea care . , 

Cu poftă mare 

Silia să-i facă 

Şi să-i prefacă 

*“Dim”slobozie:scz=- 

iti Eohie: 
Şi fo iăiiune 

Vestită ?n lume, 

Şau fost şi este 

Ca o poveste: 

Un v&m mic forte 

“-P6 lingă alte - 

"Să isbutescă 

Ca să'şi păzescă . 
Și legea bine, 

Şi pentru sine 
De tot să île 

In slobozie. 

Citesce, fiăte, 

Vezi-le tote. .. 

In istorie ; 
Șapoi săi fie. 

Inima mortă? 
Nu crez să pâtă 
Să nu răcnâşcă 
Şi să jel&scă 

A ţărei stare, 

A că stricare...! 

In notiţa de fată noi amă spusii din parte-ne forte puţină, 

i să vorbâscă însuși Zilotă. N'ami citată nicăiră pa- 

ci nu pasagiulii cutare sau cutare, ci cronica întregă 

merită şi trebue a fi citită. Citind'o, ori-cine se va convinge 

pe deplinu că nu dascălul Lazari din Ardslu a vedeşteptatii 

Dimboviţei ideia românescă. Ea nu încetase 

a fi deşteptă. Cându Lazarii veni de peste - 

citi aici mulţi Lazari, ba încă nu Munteni 

Daco-Romani în tâtă puterea cuvîntu- 

ai şi pe Petru Maiorii. Ondre 

i puținii on6rc, on6re şi re- 

  

  

lăsând 

gina, că 

pe malurile 

pici o dată de 

Carpaţi, elu a gă 

sau Moldoveni, ci 

ji, deşi nu cunosceau pe Şinc 

lui, negreșiti; dar şi loră nu ma 

cunoscinţă...



ISTORIA FĂGĂRAȘULUI. . 15 

36 c. 4 mm, lăţime 22 c. 5mm ; cu semnulă de fabrică: două săbil încrucişate cu 

ascuţitulii în josă, de asupra o corână şi de desuptă HERMANSTADT. i 

Sigilele sunt representate numai cu câră spaniolă neimprimată. Totă în archiva 

d-lui A. Densuşianu se mai află ună documentiă originali dela Gavrilă Șerbană din- 
31634, în care sigilulă lipsesce cu totulii.) ” 

V. 

1630, Mai 17. 

Catarina de Brandeburgii, Princesa domnitore a Transilvaniei, con- 

fitmă pe Andreiii de Poșorta şi pe tatălă sei Aldea Negrea în num &- 
rulii boerilorii adevăraţi şi necontestabili ai Țărei 
Făgăraşului, le acordă aceleași imunităţi, libertăţi gi prerogative, 

ce le aii după drepti şi vechia cosvetudine şi cei-l-alți 

boeri din 'Ţera Făgărașului, şi le întăresce moşiele boeresci (hae- 

reditates boeronales) din comuna, Poşorta şi Breza, ce le-ai stăpânită 

Gânșii, părinţii și moşii lori. - 

Nos Catharina Dei Gratia Nata Marchionissa Brandeburgica; Sacri 

Romani Impery et Transilvaniae Princeps ; partium Regni Hunga- 

riae Domiua ; Sicul(o)rum Comes, ac Borussia, Iulie, Clini Mon- 

tium Daceisa ete. Memoriae conmendamus tenore praesentium sig- 

'nificantes quibus expedit Universis; Qudd cum ex fidediguis quo- 

rundam Officialium nostrorum informationibus liquid ac certă in- 
telligamus agilem ac strenuum Andeam Posoritai, pro tempore 

fidelis nostri Generosi Matthiae Szarâszi de Fogo(ra)sino; Univer- 

sormm utpote bonorum nostroraum 'Transsylvaniensinm Praefecti, 

nobis synceră grati Seruitorein ; necnon honestum virum Alde Nia- 

- greie nominatum ; genitorem seu patrem Eiusdem de dicta Posori- 

t(a) ab antiguo & numero verorum ek indubitatorum istius distri- 

ctus 'Terraeque nostrae Fogoras, nobilium Boyeronun exstiti(sse). 

Certas item domos, haereditalesque Boeronales exemptas, in antelata 

Posorita et Braz(a) sic dictis possessionibus omnino in districta 

praedicto Fogarasiensi, Comitatugque Albensi Transilvaniae existen- 

tes, bono jure păci fi(ce)que possedisse ac tenuisse, atque 'de praesenti 

tenere et possidere ; Nos etiam cum ad nonnullorum fidelium Con- 

siliariorum nostrorura singularem intercessionem, praefatique Mat-
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thiae Szarâzi; domini sui demissam (su)plicationem Serenitati nostrae 

propterea porrectam : Tum ver benignum habentes respectum, agi- 

lium alacriumgue-et quidem fidelium seruitiorum antefati Andre'ae 

Posoritai, quae ipse statim ab ineun(t)e aetate sua, in quibuslibet 

occasionibus rebusque ac negocys publicum istius Are:s nostrae Foga- 

ras commodum spectantibus, laboriosae suae industriae commissis; tam 

Serenissimo quondam Principi, immedi(ato) Praedecessori aliăs Do- 

mino etiam et marito nostro desideratissimo gloriose recorda(turo)s; 

quam nobis quoque; secundum possibilitatis suae exigentiam, summa 

cum animi sui promptitudine fideliter exhib(ui)t et impenâit; in fu- 

turamque impensurum hand diffidentes. Eundem igitur Andream 

Posoritai at per eum dictum Alde Niagreie' patrem suum ; denud Et 

ex nouo, de speciali n(ostr)a gratia ac potestatis nostrae princi- 

palis plenitudine, în Coetum et mumerum verorum ei îndubitatorum 

istius Terrae nostrae Fogaras Boeronum. nobilium  annumerandos 

aggregandos cooptandos ei ascrile . . . . . ximus (1) prout annume- 

ramus et ascribimus. Decernentes expressă, ut ă modă deinceps, 

praefati Andreas Posoritai et Alde Niagreie, haeredesque et poste- 

ritates eorum utriusque sexus universae i(am) videlicet nați ac în . 

futurum Dei beneficio naseituri; pro veris ac indubitatis Boeroră-. 

bus habeantur et reputentur : -omnibusque et singulis ys immunita= 

tibus indultis libertatibus et praerogatiuis q(ui)bus cocteri veri nati 

ac indubitati, saepedictae îstius Terrae nostrae Fogaras; Boerones; 

quomodocungue de jure et ab antiqua Consuetudine ntuntur, fruun- 

tur et gaudent, perpetud uti frui gâude(ere.p)ossiut et valeant. Et.nihi- 

lominus pro uberiori principalis munificentiae' nostrae.erga Eosdem 

declaratione Totales et integras Basdem ipsorum domos haeredita- 

tesque B(oeroni)ales ; quocunque nominis vocabulo vocitatas; quas 

ut praemissum est, in antelatis Posorita et Braza possessionibus ; ac 

intra veras metas et limites' Earundem praeallegatisque în districtu- - 

(Foga)rasiensi et Comitatu Albensi tenuissent et possedissent ; Et 

in quarum haereditatum, quieto ac pacifico dominio, a tempore. con- 

secutionis” earundem; Ydem Majoresque et progenitores ipsorum: 

(ab) antiquo perstitisse et se se mod stiam persistere; Literis so- 

(1) L e adscribendos duximus.
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lummodd et lite(r)alibus instromentis superinde sufficientibus ne- 
cessarysque destit(uti perhiberent, totum item Ius nostrum Regium) 
si quod in praescriptis domibus et Hacreditatibus .......... 
Ceea aaa... bus in dictis poss(essionibus et pertinentiis 
Farundem, ac in d(i)strictu (Fogaras Qomitatugue) Albensi existen- 
tibus habitis, etiam aliter qualitercunque existeret et haberetur, 
aut Eaedem nostram ex quibuscunque Causis (quibusque modis) et 
rationibus Concernerent collaţio(nem). Simul cum cunctis Sais uti- 

litatibus et pertinentys quibuslibet ; 'Terris scilicet arabilibus cultis 

et incultis, agris pratis pascuis campis foenetis sylvis nemoribus 

montibus alpibus v(a)llibus; Aquis item fluvys piscinis piscaturis, 

aquarumque decursibus, Molendinis et eorundem Locis, Et generali. 

ter guarumlibet utilitatum Et pertinentiarum Suarum integritatțib)us 

quomodocunque vocitatis, sub suis veris metis et antiquis limitibus 

existentibus ac ad Easdem et idem de iure et ab antiquo spectanti- 

bus et pertinere debentibus,-praemissis, sic ut praefertur (sta)ntibus 

et se habentibus, praememoratis Andreae Posoritay ac per eum 

Alde Nyagreie' patri seu genitori suo ipsorumque haeredibus ac po- 

steritatibus utriusque Sexus universis, Nouae Donationis nostrae ti- 

iulo gratiosă dedimus, donauimus et contulimus, iure perpetuo et 

irrevocabiliter, tenendas, possidendas pariter et habendas, Salro iure 

alieno, (pro)ut damus donamus et conferimus; Harum nostrarum vi- 

gore et testimo(n)io Literaram mediante. Quas nos in formam pri- 

vilegy nostri redigi faciemus, dum nobis in specie (fu)erint reporta- 

tae. Datum in Arce Nostra Fogaras die decima septima mensis May 

Anno Domini Millesimo sexcentesimo trigesimo. 

Catharina 

Mpp. 

În dosă : 

Iuxta ritum et ocferem huius terrae Fogarasiensis Consueludi- 

nem praesentes literae Serenisimae Dominae Dominae Catharinae 

Dei gratia natae Marchionissae Brandeburgicae, Serenisimi quondam 

Principis Gabrielis alias sacri Romani Impery et 'Transylvaniae 

Principis Relictae Viduae, ac Borussiae Iuliae Cliuiae Montium Du-
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cissae ete., Exemptionales pro parte agilis ac Strenuy Andreae Posoritay ae parentis ipsius Aldgie Niagreye de Eadem Posorita, 
publicatae proclamaţae ac in uigore suo nemine Contradicente Re- lictae. Anno Domini 1632 die 15 marcy. 

Andreas Literatus 
Notarius Sedis J udiciariae 

m.p.. 

Din josă : a 

Praesentes literae per regios Commisarios Illustrissimae Domi- nae Principissae Praefectum n(empe) et Exactorem fiscales ac Re- g(nisitores) AI(benszs) ad revidenda Boeronum jura exmissos revisae ac in vigore relictae. In Fogaras die 7 Marty Ao 1671. 

lăţimea 42 c. 8 mm. Sigilulă cu unii diametru de 5 c. 6 mm,, este imprimată pe châr- tiă în câră roșiă și represintă la mijlocă armele principelui Gavrilă Bethlen, bărbatulă decedatii ală Catarinel, și adică : ună balauri ce-și muşcă coda în forma, unei verige, în înteriorulă verigei două gâsce selbatice faţă în faţă traversate-cu o săgâtă prin gâtiă. De asupra verigel doue câmpuri, în stânga acvila, transilvană şi sorele, în drâp- ta cele şepte cetăţi şi semi-luna; de desubt urmeză apoi în 4 rînduri armele familiare ale Principeset. De asupra tuturoră însemnelorii e aședată o corână închisă. Din in- scripțiunea, sigiluluy se potă distinge numai literile : CATH. DG. NAT. MARCH. BRAN. ... TRANS, PR.... IV.CL. MO, î.B. CAR. DV...0.p.... DSIC, Cr... : 

Bedeus în scrierea sa: Die Wappen und Siegel der Fiirsten von Siebhenbiir- gen, comunică legenda, de pe sigilulă Catariner astă-felă : Cath. D. G. Nata Mareh., Bran. S. R. 1. et. Trans. Pe. Bor. Iv. Cle. Mon. RS. C. W. Cr. Car. Dr. Br. Nor. Pr. H. D. Sic. Comes. 
| In locurile unde originalul este rosii, amă suplenitii tâxtulă închisă cu paren- tese după transumptulă Tablei-regale din 8 Maiii 1822, care se află de asemenea în archiva adv. Ar. Densuşianu.) 

(Originalulă în archiva a. Ar. Densuşianu, pe chârtiă grâsă gălbuie, înălțimea 27 e, 

VI. 

1630. August 14. 

Caterina de Brandeburg, princesa domnitâre a Transilvaniei, împigno- 
reză consiliariului săi P. Keresztesy comuna Poşorta din disteictult Zerei 
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Făgăraşului pentru suma de 3000 florini unguresci; şi totii-o-dată face 
menţiune de meritele lui Keresztesy ca legatii la curţile externe pe timpulii 

când domnia reposatulii seii soţii Gavrilă Bethlen. 

Nos Catharina Dei Gratia ete. Memoriae Commendamus tenore 

praesentium significantes quibus expedit universis. Quod nos atten- 

tis et consideratis giatiose, rara et illibata fidelitate fidelibusque 

servitiis Gennrosi Pauli Keresztesy de Nagy Megysr Consiliarii no- 

stri fidelis syucere nobis grati, quae ipse pro comuni gentis Hunga- 

ricae, atque adeo hujus Regni nostri Transilvaniae bono, et com- 

modo, cum aliis felicis recordationis Principibus praedecessoribus 

nostris, tum vero Serenissimo quondam Principi Domino Gabrieli, 

alias Sacri Romani Imperii, et Transilvaniae Principi ete. Conjugi 

olim nostro charissimo, in omnibus expeditionibus suis bellicis, 

maxime vero inde, quo ad gravissima, et perardua Regni negotia, 

tnactanda, et fine optato conferenda Legati, tam ad potentissimum 

Imperatorem Turcarum, quam ad alia loca externa, et necessaria 

Transmissi perfunctas est officio; ad post modum nobis etiam a- 

nimi sui prudentis indagine sagaci et salubribus Consiliis aliisque 

fortibus et praeclaris factis, domi militiaeque exhibuit, et cum 

magna sui nominis laude testata, dignum sane cum ex unanimi 

etiam Dominorum Consiliarioram nostrorum, Consensu, et hamilli 

eorum coram nobis superinde facta, intercessione, erga quem speci- 

alis munificentiae nostrae extarent Testimonia esse Judicavimus. 

Ex eo itague Totalem et integram possessionem nostram Posorita 

nominatam, in Districtu Zerrae Fogaras ac comitatu Albensi Tran- 

silvaniae existentem habitam, hac tenus ad arcem nostram Fogara- 

siensem tentam et possessam, simul cum canetis, suis ntilitatibus etc. 

memorato Paulo Keresztesy haeredibusque, et Posteritatibus ipsius 

utriusgue sexus universis, in et pro Trium millium Florenorum 

Hungaricalium summa, justae currentis et usualis monetae, Titulo 

pignoris Jureque redemptibili, dandam. donandam impignorandam, 

et inseribendam duximus, Assecurantes, certificantes et affidantes 

eundem quod si temporis successu nos vel successores nostri legi- 

timi vel alii quorum întererit, praedictam possessionem, ab ipso, 

vel haeredibus et posteritatibus ipsius utriusque sexus universis re-
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dimere, vel rehabere voluerimus, aut veluerint, Ex tune non aliter 
nisi prius integre deposita, et sine defecta omni persoluta, in justa, 
currenți, et usuali moneta praetacta Trium millium Florenorum 
summa, ab ipsis adimere possimus, aut possint; ad quod inviolabili- 
ter observandum, tam nos ipsos obligamus, quam successores no- 
stros legitimos, aut alios quosvis quorum interest, obligatos et ob- 
strictos esse volumus. Imo damus donamus, e inseribimus, asse- 
curamusque et affidamus, certificamus. obligamus et obstringimus. 
Salvo Jure alieno. Harum nostratum vigore, et 'Testimonio Littera- 
rum mediante. Datum in Civitate nostra Alba, Julia, Die Decima, 
guarta mensis Augusti Anno Domini 1630. 

(Pransumptulă Capitalului din Alba-Julia cu data 19 Ialie 1818; în archiva d-lui Ar. Densuşianu, dosariulii «Comuna Poşorta»), 

VII. 

1630, Cetobre 29. 

Martinii Deacii castelanulă Făgăraşului cu cei Doi-spre-dece boeri 
jurați judecă procesulii boerilori din Poşorta cu vecinii din Breza 
şi hotărescă : că boerii din Poşorta să jure cu 50 boeri onesti, că Brâza 
este înfiinţată în Bocronatuli Poşorţenilorii şi toţi Brezenii sunt v e- 
cinii dînşilorii. 

Mi Felvinezi Mârton Deak, Fogaras vârânak 6s Districtusânak 
vivarbirâja az tizenket shut Boerolhal egyetemben. veymint Also 
Visti Nyagoy Bor, Also Vesai Opra Bacsilla, Also Arpâsi Opra 
Vaszul, Bes6mbaki Satojka Graul, Vajilai Radul Boer, Lmdisori 
Raduly Satirbul, Hureczi Calamon Ldczkul, Lljeni Komdn Piro, 
Cpra Kornye, Marăcsinai Komân Vrsa, Ohâbai Satojka Pulya, 63 
Vesai Toma Vladumitrel edgjitt; Adgyuk emlekezetiil mindenek- 
nek a kiknek illik, hogy mi akkoron în hoe Anuvo praesenti Mille- 
simo Sexcentesimo 'Tricesimo itt Fogaras Vârâban (Die 22 Mensis- 
Octobris) Torvenyeknek discutiâlâsăra Sz6kiinkben le iltiink v6lna 
akkorov mi elottiink Comparâălânak it Fogaras Foldin Lako Poso- 
ricza Falubeli Doerok ugymiut. Opra Alge, Iole (sic) Bukur, Algye 
Nagy, Algye Idnos, Setancsul Laczkul, Matej Kordsa 63 Iilyenji 
Sola Sztanesul, Lacekulăll, mint Actorok egy felsl, mas feldl Bra-
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zavi Rddul Bancei, Brazai Biro harmadmagâival, mind az eg6sz 
Falu k6p6ben, A. Posoriczaiak mi elottiink panaszolkodânak, azon, 
hogy az Brazâiak az d Havasakat, Erdejeket, 6s Falubeli Malnokat, 
6s Malom helyekât, potentiose occupaltâk v6lua 5 nekiek nagy kâ- 

rokra holott, ok azt k6szek volnânak, Szâz vagy ket szaz emberrelis 
meg bizonyittani, /ogy Brdza mind az egesa Falu A Posoriczai Bo- 
Ersdgon vagyon, €s nekik vecsinny6k, Kird! jllehet levelekis volt, de 
az sok disturbiumakbann Boârsâgokr6l valo levelekât el vesztettâk 
v6lna; konyorgenek ezokaârt azon hogy j6 igassagokat meg 6rtv6n, 

ne engednik masoknak birni, az 6 ossâktel maradoit Boersdgokat, 

hanem â Wideknek regi Torvenyel szerint birhatnăk dkis az 6 0ss 

Boersdgokat, mellyett nekiek Leveliinkel megerosittenenk jovendo- 

beli magok oltalmara; A' Brazaiak ezt halvân nem tagadhatâk 
azt, hogy Ok a Posoritzaiaknak (1) Botrsăgokon nem laknânak, 63 

vecsingekis nem voluânak, de mită fogva Ok6t az vârtol el szakaszt- 

tottak es Donatariusoknak adtâk, attol fogva az 5 vrak nem engedte 

meg n6kik, hogy mânt Vecsinngek Boeroknak szoktak szolgalni, kla- 

kaban ugy szolgalyanak, mert 6k att6l meg nem vonnâk magokat 

hogy pedig az Boeroknak Molnat — malom hellyet el foglaltak azis 

nem €d vâtkek, hanem ha az urak el vette avagy foglaltâk 0k arr6l 

nem tehetnek, dk azârt nemis perelnek, hanem perelyen az urak ha 

neki kell s ha mi igassâgat praetendallya mind malomhoz, Havas- 

hoz, Erdohoz d'Lassa. Mikoron mi mind k6t felnek propositiojakat, 

meg hallatuk v6lna, kivaltkeppen a Posoriczai Boeroknak, melto 

kiuyorgeseketis elonkben vottuk volna, noha azi magunkis mind 

egesz Boârsagul tudgzyuk bizonyoson, hogy "ind az egesa Falu 

Brăza vecsinnyek, aa Posoriceaiaknal, es az ed B oersdggohon va- 

gyon mind az egesz Falu, kiti magok sem tagadhatnak, mind azon 

sltol nagyob igassagnak okâ6rt eg6sz szekiil itelok azt, hogy az Po- 

soriezai, < Boerok eskiidgyenek neg 6tvened magokhal videkunkbeli 

emberseges Boerokkal, hogy egesz Brazi az d Boersagokan vagyou 

epitve, 6s 6 n6kiek vecsinnyel mind, Erdejek. Havassak folyovizek 

malnok — malom hellyek mind dv6k +s az eo Boersâgokon vagyon 

Levelskis +61t rolla, de a disturbiumokban vesztett6k volt el levelek 

(1) În transuptuli din 1818 <Posoriczaiak».
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arrol valot, In eodem Anno praesenti 1630. die 29. octobris. Mi- 

koron ismât ugyan itt Fogaras vârâban Torvânyek discutiâlâsâra 

szekiinkben le iiltiink v6lna, Akkoron mi elătiiink ismât comparââ- 

lanak az Posoricay felyeb meg nevezatt Boerok. 6s a mi Delibâra- 

tionk szerint n6m dtren hanem szaz Boerokkalis kâszek valânk az 

hitre, de mi azok kozziil vâlasztvan magok mell6 bizonysâgul, Otven 

embersâges ember Boerokat videkiinkbelieket akik az meg nevezett 

Falubeliek valanak. ugymint : Also Visty, Dragusy, Besembaki, (2) 

Felsă Szombatfalvi, Besembaki, Leszai, Vajdafalvi, Dridifi, Ludi- 

sori, Szevesztrenyi, Szeszesori, Jaasy, Nitoty, Reecsei, Berivoy, Her- 

szeny, Sebesy, Mardesinai, Illysnyi, Ohabai, Sinkai, ez Huszon egy 

Palubdl valasztott Boerokat, kik meg eskiivenek az mi delibera- 

tionk szerint azon hogy egesz Brâza az Posoritaiak Boerok Boersa” 

gann vagyon, es mind az egesz Faluul vecsinyek az Posoritaiaknak, 

mind Havasak erdejek Polyovizek, Malnok malom heliyek, mind a 

Posoritaiak6, kirdl levelekis j6 volt a Posoritaiakaak, de az sok dis- 

turbiumokban leveleiket el veszteitk v6lt. Az hiitnok be vetelekor 

jeleu volt az Fogarasi Nemes Szeknek hiitis Notâriussais Andrds 

Dedk, sott Aszszonyunk ed Felsegeis itt l6ven az ablakrol nezte, a 

L6âny Aszzonyokkal edgyiitt a sok embereknek meg hiteltetâs6ket : 

Mys ez okaert, Ez dolognak nagyob bizonysăgara, 6s Eross6gere ad- 

tuk ez jelen valo Levelinket az Posoriczai Boeroknak (Hogy dket 

ennek ntânva semmi utan 6s senki azon Brazai Boersagokban meg 

ne haborgossa se haborgathassa, hanem pacifice birhassăk, mind 

Fiurdl Fiara, mint sti maradolt Boersagat. Havasakkal, Erde- 

jekkel, Foiyovizekkel Malnokkal malom heilyekkel egyetemben). 

Mely leveliinket pecsstiinkel 65 keziiok irâsâvâl meg erossitettink, 

hitiink szerint irtuk, Datum in Arce et Sede Jndiciaria Fogarasi- 

ensi. Anno et die supra notatis. 

Traducţiune. 

Noi Martini Deac din Vinţulii-de-susii castelanulii fortăreței 
şi ali districtului Făgăraşă, dimpreună cu cei doi-spre-dece boeri 
juraţi, anume : Neâgoe Boeră din Vistea-de-josi, Oprea Băcilă 

(2) În transumptulii din 29 Iulie 1818 : Betsumbaki.
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din Ucea-de-jusi. Oprea Vasulii (1) din Arpașuli-de-josă, Stoica 
Grevulă din Beşimbacii, Radul Boeri din Voila, Radul Ştir- 

bulii din Ludişorii, Solomon Lacului din Hurezi, Comani Pireii 

şi Oprea Cornea din Ileni, Comani Ursi din Margine, Stoica Bu- 

lea din Ohaba, și Zoma Vladumitreli din Ucea, facemii cunoscutii 

imturoră cărora se cuvine, că în anulii acesta 1630 (în 22 a lunei 

Octobre) ţinândă noi tribunalii aici în casteluli Făgăraşului, ca 

să discutămuă judecăţile, atunci s'au presentatiă înaintea nâstră, de 

o parte Boerii ce locuescii în satului Poşorta în Zera Făgăraşului, 

şi anume : Oprea Aldea, Iole Pucuri, Aldea Nagy, Aldea Ianoşi, 

Stanciulă Latculii, Matei Cordşă şi Solca Stanciulă cu Laţeulă 

din Ilen!, ca actoi1; de altă parte Radul Banci din Brâza, prima- 

ralii (comunei) Brâza cu tre! inşi lingă dînsuli, toţi în numele sa- 

tului întregii. Pogorţenil s'ati plânsti înaintea n6stră, că locuitorii din 

Brâza le-ai ocupati cu puterea munţii, pădurile, morile din sati 

şi locurile de moră, causându-le mare pagubă, pe cândă dînşii sunt, 

gata să probeze cu o sută, sai cu doue sute de 6meni, că întregii sa- 

tulă Brâza se află în Boeronatuli Poşorţei, şi Brezenil sunt vecinii 

(vecsinnyek) dinşiloră, că despre acâsta ai avută şi cărţi, dar în 

multele turburări ati perdutu cărţile ce se referiaă la boeriă; din 

acâsiă causa se râgă, că înţelegândi not dreptatea lori cea bună, să 

nu permitemă ca alţii să stăpânescă Boeronatulă loră rămasă de- 

la strămoşi, ci în conformitate cu legile vechi ale ținutului să potă 

stăpâni şi dinşi! Boeronatulă lori: familiari, pe care să-lă întă- 

rimă cu cartea nâstră ca să le fiă de apărare in viitorii. Brezenil au- 

dindu aceste n'aii pututi nega că el mard locui în Boeronatulă Po- 

şorţeniloră şi nu-le ară fi vecină (veesinyek), dar de cândă i-aii ruptil 

pe dinşii dela castel şi i-ai dată donatarilorii, de atunci domnalii 

lorii (2) nu le-a mai permisă să servâscă în clacă, după cumă s ai 

indatinatii să servescă vecinii pe boeri (2), fiind-că ei nu se subtragi 

(1) Familia Vasă există şi astădi în Arpaşulă de josă. 

(2) Donatariulă, 
| o Ie 

(3) Aici aflămă pentru prima 6ră făcându-se mențiune de instituţiunea vecini 

loră în Transilvania. Esistai aşa dară în 'Pera Făgăraşului două categoril de 

ţărani (rustici), unii Zobagi, saă ţăranii supuşi nobililorii unguresci, alţii vecini 

saă clăcaşii boerilorii români. Întogma ca boeria, aşa era şi vecinătatea ce-va su
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dela acâsta, iar în ce privesce că art fi ocupați mâra boeriloriă 

şi locului de moră, nici aici nu e greşala, dinşiloră, căcă dacă le-a 

luat'o domnulă, oră le-a ocupat'o, el n'aii ce face, din acâstă causă 

dînşii nică nu voeseui să pârte judecată, ci să se judece domnulu 

dacă-i trebue, şi elu să vedă, dacă pretinde vre-unii dreptă la mâră, 

la munte şi la pădure. Andindui noi propunerile ambeloră părţi, şi 

avândii mai cu sâmă în vedere rugările esuitabile ale boeriloră din Po- 

şorta, cu tote că şi nol scimii cu siguranţă dimpreună cu întrâga boe- 

rime, că toță săteni din Breza, sunt vecinii Poşorţenilori, şi întregi 

satulii se află în Boeronatulă dînşiloră. ce nică chiar el nu poti 

denega, totuşi pentru mai mare dreptate ami judecati cu întregi tri- 

bunaluli, că Boerti din Poşorta să jure cu cinci-geci de boeri oneşti 

din ţinutulă, acesta, lingă dinşii, că întrâgă Brâza este înfiinţată (în 

textu : edificată) în Boeronatulii lorii, şi că (Brezenii) sunt vecinii (ve- 

csinnyek) dinșiloră, că pădurile, riurile, morile, locurile de mâră sunt 

i6te ale dinşilorii şi se află în Boeronatulă dinşilori, că ai avută 

şi cărţi în privinţa acâsta, dar ai perduti cărţile aceste în tur_ 

burări. Totă în acelaşi anii curentii 1630, în giua de 29 Octobre, 

de spiritul feudalităţii unguresci, pentru care limba ungurâscă nici nu avea ună 
termenii proprii naţională, ci trebui să adopteze cuvîntul românescă vecini (ve- 
csiny, pl. vecsinyek). 

Din punctulă de vedere alii sciinei ne înteresâză aici istoria cuvîntului «vecină. » 
Cantemiri credea că numirea de vecini era o particularitate propriă a Moldoveni- 
loră, cari aă dati acesti numa clăcaşilorii, fiindii-că pe timpauliă lui Dragoşii i-ai 
adusă din ţările vecine, din Transilvania şi «Rusia (e vicinis regionibus. Descriptio 
Moldaviae, Bucuresci 1872. Cap. XVI. pag. 121). Ipotesa este greşită. În evul 
de mijlocii la Italiani, la Gali şi Ispani, cuvintulă «vecinii» avea și o semnificaţiune 
juridică distinctă de <propinquus>. Picinus (vicino, voisin, vezino) insemna în juris- 
prudenţa acestoră popâre : locuitori şi cetăţeni (loci iucola, civis); iar vicinitas era 
ună termeni pentru sarcinele publice şi feudale. 

Aşa altămi: Vidua omnem Vicinitatem faciat excepto exercitu ; în Foris Oscae 
A. 1241.— Asemenea: Undecunque venerint illi homines qui ibi populati fuerint 
sint in potestate et subjectione Abbatis Saucti Dominici et Prioris S. Martini, et 
nulli alio domino serviant neque ab alio do:nino opprimantur, nec faciant Vicini- 
taiem in alio loco; sed permaneant in servitio et libertate vestea, Charta Adelfonsi 
Regis Hispaniae aerae 1164 apud Antonium Yepez. "om. 4. pag. 458. Vide : Du- 
cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, 'Pom. VI. Paristis 1846, pag. 817 
Ditire, Dict. d 1. lang. frang. IV. pag. 2528, 

Aşa dară vecinătatea Româniloră ca termenă juridică are ună caracteră cu 
multă mai vechiă decâti epoca lui Dragoşi ; ea are aceiaşi origine cu vecinătatea 
poporeloră latine din Occidenti; este o instituţiune curată romanică.
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când ami ţinută iarăşi tribunali, toti aicl în castelul Făgăra- 
şului, pentru ca să discutămii procesele, atunci s'aii presentatiă iarăşi 
înaintea n6stră Boerii sus amintiţi din Poşorta, și după hotărirea 
n6stră aii fostii gata să jure nu cu ciner-deci, dar chiar cu o sută de 

Boeri, însă noi ami alssă dintre er cinci-deci de boeri, 6meni o- 

nesti din ţinutuli nostru, ca dovadă lîngă dinşii, cari erai din satele 

însemnațte şi anume : Vistea-de-josti, Draguşi, Beşimbacă, Sâmbăta- 

de-susă, Beşimbaci, Lisa, Vorvodeni, Dridifă, Ludişorii, Sevestreni, 

Săsciori, Iaşi, Netoti, Recea, Berivoi, Hirseni, Sebeşi, Margine, I- 

lent, Ohabă, Şinca. Boerii acestia aleși din două-decă şi unulă de 
sate ai jurati după hotărîrea n6stră, că întrâgă Breza se află în 
Boeronatulii Boeriloră din Poşorta, şi că întregii satul suntii ve- 
cinii (vecsinyek) Poşorţeniloră, că toţi munţii, pădurile, riurile, 

morile şi locurile de mâră sunt ale Poşorţenilorii, despre ce Poşor- 

ţenii ai şi avută bune cărţi, dar în multele turburări ai perdută 

cărţile. Cu ocasiunea prestări! jurămîntului a fostă de faţă şi nota- 

riulă jurată al nobilului Tribunal Andreiă Deacii, ba încă aflându- 

se aci şi Măria sa Domna nâstră (1) a privită din fer6stră dimpreu- 
nă cu domnişorele cândui s'ai juratii atâţia 6meni, Din acestă causă 

şi noi spre mai mare adeverinţă şi tăriă a acestui lucru amă dată 

cartea acesta Boerilorii din Poşorta, (ca de aci înainte nici într'ună 

felă de chipă şi nime să nu-i turbure, nică să-I potă turbura în Boa- 

ronatulii dinşiloră din Br6za, ci să-lii potă stăpăni în pace din fiă în 

fi ca ună Boeronatii remasti dela strămoşi, dimpreună cu munţii, ci 

“pădurile, cu riurile, cu morile şi cu locurile de m6ră). Care carte 

amu întărit'o cu sigiluli nostru şi cu subsemnătarele mâniloră n6- 

stre şi amii scris'o în puterea, credinţel n6stre. Dată în Fortăreţa şi în 

'Pribunalulă Făgăraşului la anulii şi diua mal susă însemnate, 

(Trausumptulă Capitulului din Alba-Julia din 2 Februariiă (feria secunda proxima 

post Dominicam Septuagesimae) 1733, în archira d-lui Ar. Densuşianu.) 

(1) Princesa domnitâre a 'Pransilvaniei Caterina de Brandeburgii. Cuvintele 

<Dâmna ndstră> sunt întrebuințate aici într'ană sensă particulară pentru Tera 

Făgăraşului, Renumitulă Nicolae Olahulii scrie în acestă privinţă : Raec art pe 

garas) est, veluti quidam paruus Ducatus. Subiecti enim sunt ei Erjaronet he 

chi, qui arcis dominum observant, ut Principem. Nicolai Olahi Hungaria « 

Vindobonae. MDCCLXIII pag. 69, ,
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Capitululii descrie documentulii asti-felii : 
Et subseriptum erat a parte sinistra Martinus Felvinezi mp. (L. $.), item 

in medio Duodecim Sigillorum ab infra legebatur haec: Duodecim Jura- 
torum Assessorum Sigilla, 

VIII. 

1634, Aprilie 10. 

Găvri!ă Şerbani ocotenentulă (hotmogiuli) Boeriloriă certifică dimpre- 
ună cu mai mulţi Boeri şi iobagi, că Boieruli Raduli Popi din Ar- 
paşulii-de-josii a zălogitii pentru totii-d-una unii pămâîntii de arătură la 
Boeriulii Radulă Comgii, fiindă-că dinsulii îmbiase mai înainte 
pe rudele sale, care-i sunt mai aprâpe după sânge, dar ele nu ai voitii să 
primâscă loculă. 

Infră scripti Recognescimus tenore Praessentium Significantes 
quod An6 curenti 1634 de die 10 Menssis Apryls nemes Fogarassi 
Vârmegyebil, ugj mint Raduly Popi Alsso Arpassan Lako Boer, 
jiive 6n Elomben, 6s proponalâ magâ, szajâvâl hogji nagji szukss6g 
miân k6nszeritetet, impignârâlni, egji DyOltz vekas szânto Foldet In 
osztrovu, nevă helljben, in vicinitatibus, âlol az ut Felsl, Sztdnu 
Bogdenesai his modis et Condicionibus Inpignoraltă volt, Raduly 
Comssi, Boer uramnak, dg &rân, mint hogji ed magâă Raduly 
Popi, kindlta, volt az koedleb, valo ver szerînt, Attydfiait, de az 
Attyăfiai nem akartanak acceptalni, mikor Radul y Popinak sziikseg6 
volt azert, kânszeritetet, Raduly Comssi Boernak, impignoralni pro 
flor. bg. ... 1) 6s egji pâr harisnyât, Melly dolog relatum obli- 
gation vagji contractualis az mi praesentiankban, eszsrerint men- 
Y6n v6gben irtuk mâg miis futuro pro testinonio fide nostra mediante. 
Ano die Mensique ut suprâ notatis, 

Corrâctâ, per nos. 

1. Sarban Gabor de Voilă mp. 65 Lupu Dobrin Bosr 
Bocrak Hudnagja 2) 

(1) Aici cifra banileră este corectață de o mână posteriră, 
(2) Acetaşi instituţiune ca în Moldova şi Ţâra Românească, unde hotnogit comanânai
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2. Palku Bogdan Boer Sztan Bogdaneszi Boer 
3. lonask Thomi Boer Oprâ Pavel Jobbagji 

Ion Gramâ Jobbagji 
Sandru Deszkultzul 

Ezek voltanak bizanyssagak. 

(Originalulă pe hârtiă grâsă galbuiă şi afumată, înălţime 35 c. 7 mm., lăţime 23c, 
8 mm, în Archiva d-lui Ar. Densuşianiă), 

IX, 

1651, Februarie 20. 

Susana Lorantfy, văduva principelui transilvan George Rakotzi I, confirmă 
în statulii boerescii: 1, pe Badulii Rădocea celi bătrânii; —2, pe Ra- 
dulii Rădocea celiă tinării; — 3, pe lonaşou şi Stoica Rădocea, 
din comuna Buciumi, şi ordonă să fiă recunoscuţi ca boeri adevăraţi 
şi incontestabili, avâniă a se bucura de aceleaşi imunităţi, de cari 

se bucură după drepti şi vechia consvetudine şi cei-l'alţi 
Boeri din districtului Făgăraşului ; în fine princeza Susana le boeris6ză 
casele, averile proprie (allodiaturas) şi cele-V'alte moşii (haereditates). 

Nos Susanna Lorantfy Serenissimi quondam Principis Domini 

Georgii Rukoczy Principis Transilvaniae, partium regni Hungariae 

Domini et Siculorum Comitis ete. vidua. Memoriae Commendamus 

tenore praesentium sigoificantes quibus expedit universis. Quod 
nos dignum et honorificum habentes respectum fidelitatis, fide- 

liumque servitiorum agilium Radul Radocsa senioris et alterius 

similiter Raduly Radocsa junioris de Bucsum, quae ipsi ab aliquot 

jam annis, in omnibus rebus fidei et industriae eorum commissis 

praesertim vero ad arcem nostram Fogarasiensem iuxta possibili- 

tatem suam fideliter et summa cum omni promtitudine alacritateque 

peste o sută de ostaşi. «Scriemiă Domnia mea a toți Căpitanii şi Hotnogi şi la Chihai 

şi la Stegari din ţinutulă Tecuci». Cartea Domndscă a lui Mihaiă Raţoriţa din 1715 

în Archiva românâscă. Ed. II. T. 1. pag. 56,
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exhibuerunt, et impenderunt exhibiturosque et impensuros fore e- 

tiam în posterum nullatenus ambigimus. — Eosdem igitur Radu- 

lium Radocsa seniorem filiosque eius Salamonem et Algie, nec non 

alterum Radulium Radocsa juniorem item Jonaseko et Stoika simi- 

liter Radocsa fratres eius carnales omtino de Bucsum anteaque uti 

ex ......etiam Gienerosi Stephani Herezeg de Loka universorum bono- 

rum nostrorum in Tcansilvania existentium praefecti informatione in- 

telligimus libertinali et Boeronali prerogativa gaudentes nunc literis 

Boeronatus idoneis et sufficientibus destitutos, rebus tamen sic ut 

praefertur stantibus et se se habentibus denzo et ex novo în coelum 

et numerum reliquorum verorum Districtus nostri Fogarasiensis 

Boeronum annumerandos aggregandos, cooptandos et adscribendos 

duzimus, prout annumeramus, aggregamus, cooptamus et adscri- 

bimus, Decernentes expresse ut a modo deinceps succesivis semper 

temporibus iidem Raduly senior, Raduly iunior, Salamon, Algie, lo- 

nasko et Stoih;a Radocsa heredes et posteritates ipsorum ..... . . pro 

veris et indubitatis Boeronibus habeantur et reputentur omnibus et 

singulis iis omnibus gratiis privilegiis indultis libertatibus immu- 

nitatibus et prerogativis guibus ceteri veri, nai et indubitati, prae- 

dicti Districtus nostri Fogarasiensis .Boerones quomodocungque de 

jure e ab antiqua consvetudine utuntur, fruuntar et gaudent per- 

petuo uti frui et gaudere valeant atque possint; Ita tamen ut iidem 

Raduly senior, Raduly iunior, Salamon, Algie, Ionasko et Stoilka 

Radocsa heredesque et posteritates eorum masculini sexus, omnia 

onera et servilia Potronalia înstar reliquorum Boeronum ad ar- 
cem nostram Fogarasiensem debentia semper et ubique subire ac 
ea ezegui modis omnibus debeant et teneantur. — Et nihilominus 
Domos eorundem in Possessione Bucsum vicinitatibus Domorum Se- 
nioris ab una Stoika Manta partibus vero ab alia Salamonis' Boro- 
miza, Lunioris vero ab una Satan Dobrin ab altera vero partibus 
Tuan Mecska Comitatu Albensi Distrietuque fogarasiensi existentes 
habitas, simul cum cunctis suis utilitaţibus et pertinentiis, qaibus- 
libet, terris scilicet arabilibus cultis eţ incultis, agris, pratis, pas- 
cuis, campis, foenetis, silvis, nemoribus, montibus, alpibus, vallibus, 

vineis, vineorumque promonthoriis, auis, fluviis, piscinis, piscaturis,
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aquarumque decursibus, molendinis et eorum locis, generaliter vero 
quarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum integritatibusque, 
quovis nominis vocabulo vocitațis, ab omni Censuum, 'Taxarum et 
contributionum nostrarum tam ordinariarum, quam extraordinaria- 
rum solutione servitiorum quorumlibet plebeorum et civilium exhi- 
bitione; seminaturas item allodiaturas et agricolationes, ac alias 
quaslibet /aereditates ipsorum ad easdem Domos juste et legitime 
tentas et possessas, a Decimarum, nonarum et capetiarum ac alia- 

rum quarumlibet datiarum pensione eximendas supportandas et 

Boeronandas duximus; administrauda videlicet et prestanda quae 

ad arcem nostram praedictam Fogarasiensem de iure et ab antiqua 

cousvetudine recepta, ab ipsis heredibusque et posteritatibusque ip- 

sorum ac colonis în Boeronatu eorum . . . . prout eximimus sup- 

portamus et Boeronamus per praesentes ....... 
Datum in arce nostra fogarasiensi die 20 Februarii Anno Do- 

mini millesimmo sexcentesimo quinqnagesimo primo. 

Susanna Lorantfy mp. 

(|. 8.) 

(A se vede nota la documentulă No. 11). 

X. 

1656, Oetombre 9. 

George Rakotzi ali II-lea, principele Transilvaniei, la cererea nobilului 

Comşa Bolovanii din Beşimbacii ord6nă supuşilorii sei, persânelori 

nobile şi nenobile, să se presente cândii vor fi citate înaintea luă St cica 

Boeriii, Todori Boerii şi Iaru Şerbani din Beşimbacii 

Stefani din Dridifă, Stefani Literati şi Ilie Literati din 

Făgăraşii, ca să depună marturiă despre Gre-cari drepturi ale lui Comşa Bo- 

lovani (Mandatum compulsorium principis). 

Georgius Rakoczi Dei Gratia- Princeps Transylvaniae partium 

Regni Hungariae Dominus et Siculorum Comes, ete. Fidelibus No- 

stris Universis et singulis, Egregiis et Nobilibus pariter etiam
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Tgnobilibus, ac alterius cujuscunque status, bonae tamen honestaeqne 
famae et conditionis utriusque sexus hominibus ubivis in Ditione 

Nostra constitutis et commorantibus, Praesentes Nostras visuris Sa- 

lutem cum favore. Exponitur Nobis in persona Nobilis Komsa Bol- 

van 1) de Besenbak qualiter ipse medio vestri ratione et praetextu 

certorum quorundam negotiorum coram declarandorum în praesentia 

Egregiorum et Nobilium Satoyka et 'Todor Boer ae Iaru Sorban de 

dicta Besenbak, Item Stephani Dridiffi alterius Stephani Literati, 

Heliae Literati de Fogaras Hominum videlicet nostrorum pro ju- 

rium suorum tuitione ac defensione, quasdam fassiones et attesta- 
tiones celebrari facere vellent; jure admittente. Cum autem veritațtis 
fassio justitiaeque recognitio nemini sit abneganda. Proinde Vobis 

harum serie committimus et mandamus firmiter ut dum et quando- 

cunque cum praesentibus simul vel divisim foeritis reguisiti sta- 

tim vos sub oneribus singularum sedecim marcharum gravis pon- 

deris per eos quorum interest seu intererit izremisibiliter exigendarum 

ad diem et locum per praedictos Exponentes vel bominum eorum 
ad vos transmittendos Vobis praefigendorum (sic) in praesentiam 

dictorum hominum nostrorum personaliter aecedendo ibique ad fi- 
dem vestram Deo debitam qualiseunque Vobis de et super rebus 

coram interrogandis constiterit certitudo Veritatis suo (mo)do di- 

cere fateri et attestari modis omnibus debeatis et teneamini. Super 

quibus quidem fassionibus et (at)testationibus vestiis, literas tandem 

per praefatos homines nostros sub sigillis suis fide eorum mediante 
conseribendas ann(ota)t(is) Exponentibus jurium suorum uberiorem 

futuram ad cautelam necessarias extra(dari) volumus et iubemus 
communi (justitia et aequitate sua)dente Secus non facturi. Prae- 

sentibus perlectis (exhibentur restitutis). Datum in Civitate nostra 

Alba Julia die Nona Mensis Octobris Anno Domini Millesimo s... . 

eee» Quinquagesimo sexto. 

L. 5. Lecta Correeta. 

(Originaluli pe hărtia, înălțime 19c. 2mm., lăţime 3lc. 5mm., în archiva 
d-lui Ar. Densuşianu, dosariulă 2340, 

U) Titlul de «nobilii» ce sa dă aici lui Comşa Bolovanii arată că boeria lui se con- 
firmase şi de principii transilvani,



€ 

ISTORIA FAGĂRAȘULUI. 31 
Sigilulă principelui cu uni diametru de 5c. 9mm., imprimată pe chărtiă în 

ceră roşie, represintă la mijlocă doue scuturi, unulii mai mare cu armele Transilva= 
niel, având de asupra s6rele şi semi-luna, Yar josă acvila şi cele ş&pte castele. La 
inijlocă în scutuli Trausilvaniei figureză scutulă familiei Racoţescilori divisată în 
doue secţiuni, de asupra : acvila cu aripile întinse privindă în stânga, Yar de de- 
suptă : o rotă. 

In legenda se poti distinge următârele caractere : GEORGIV. RAK. CI. D.G. 

PRINCE . S. TRA..14£. PART. REG. HVN. DO. ET. SICCO. adecă: Georgivs Ra- 

koci Dei gratia princeps Transilvaniae, partium regni Hungariae Dominus et Si- 

culorum Comes.) 

XI. 

1657, Mai 26. 

Susana Lorantffi, văduva principelui transilvană George Rakotzi ], 

face recensemîntuli boeriloră şi ală libertiniloră din 

țera Făgărașului, şi confirmă în statulu boerescu pe fraţii Nicolae, 

Negoe şi Stanii Ursii din comuna Mărgineni, ordonă să fiă recu- 

noscuţi ca boeri adevăraţi și incontestabili, şi le întăre- 

sce eredităţile loră, saii a patra parte din întregi Boeronatuliă: 

Nos Susanna Lorantffi Serenissimi quondam Domini Georgii 

Rakoci Principis Transylvaniae, partium Regni Hungariae Domini, 

et Siculorum Comitis, ut Relicta Vidua, Memoriae Commendamus 

tenore praesentium significantes quibus expedit universis, Quod 

cum nos statum et Conditionem universorum et singulorun Boero- 

num et Libertinorum nostrorum Districtus Zerrae nostrae Fogaras 

Cognoscere volentes, praeteritis diebus ipsis Anni Lustrium!) indi- 

xissemus, tunc inter alios strenui quoque Nicolaus, Nyagoi et Satan 

Ursa?) de Mardsina, coram nobis Comparuerunt suplicantes : Cuius 

Conditione et iuribus antiquis, -quibus hactenus gavisi erant, per 

nos diligenter examinatis et cognitis, quia digni a nobis habiti sunt, 

quod în statu Boeronali etiam in posterum permaneant, id ipsis 

annuendăs et gratiose dandas (sic) duximus, ut omnibus et singulis îns 

privilegiis, immumitatibus et praerogativis, quibus ceteri veri în- 

dubitati praedicti, Districtus huius nostri Fogarasiensis Boerones, 

ab antiguo usi et gavisi sunt, ipsi quoque praenominati fratres car- 

nales haeredesque ipsorum auniveisi, succesivis semper temporibus, 

„(1) In documentulă No. XXVIII : Armilustrium. | | | 

"() Din acestă familiă se trage Bâronulă D. Ursii din Transilvania.
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uti, frui, et gaudere possint, atque valeant; Et nihilominus pro 

ampliori erga eosdem Nicolaum, Nyagoi, et Satan Ursa, de Mar- 

dsina fratres carnales Boerones munificentiae nostrae Principalis 

declaratione totalem et integram quartam partem întegri Boerona- 

tus ipsorum Boeronalem in praedicta possessione Mardsina, in prae- 

allegato Districtu huius nostri Fogaras existentem habitam, in cu- 

ius quieto et pacifico Dominio (uti ex literis poenes ipsis habitis in- 

telligimus) etiam progenitores ipsorum, ac ipsi quoque perstitisse, 

et, etiam nunc persistere, literarum solummodo nostrarum superinde 

emanatarum sibi ipsis dari postulantes perhibentur ; simul cum cun- 

clis suis utilitatibus et pertinentiis, quibuslibet videlicet ....... 

terrisque scilicet arabilibus, cultis, et incultis agris, pratis, pas-- 
cuis, campis, foenetis, silvis, nemoribus, montibus, alpibus, vallibus, 
quaercetis, salicetis, hortis, dumetis, aquis, fluviis, piscinis, pisea- 
turis, aquarumque decursibus, molendinis et eorundem locis, gene- 
raliter vero guarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum inte- 
gritatibus, guovis nominis vocabulo vocitatis, ad eandem quartam 

« partem Boeronatus de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere de- 
tentibus, sub suis veris metis et antiquis limitibus existentibus, ab 
omni censuum, Taxarum, et contributionum nostrarum tam ordina- 
riarum quam oxtraordinariarum solutione servitiorum guorumlibet 
plebeorum et civilium exhibitione; decimarum, nonarum, capetia- 
ram, et daciarum pensione eximimus in perpetuum supportamus et 
confirmamus per praesentes novae nostrae Donationisque 'Titulo. 
Quocirea vobis spectabili et: Magnifico Domino Ioanni Kemâny de 
Gyero Monostor Comitatus Albensis 'Trânsilvaniae Comiti, Arcis 
et Praesidy nostri supremo Capitaneo, ete., Generosis item Egregiis 
et nobilibus, Praefecto constituendo nostro, Bonorum Provisori, ae 
aliis Arcis huius nostra Officialibus, Decimatoribus, Nonatoribus, 
ac quorumlibeţ Contributionum nostrarum Exacto.ibus, cunetis e- 
tiam aliis quorum interest vel intererit praesentes nostras visuris 
harum serie Committimus et mandamus firmiter; quatenus Vos 
quoque Annotatos Nicolaum Nyagoi et Satan Ursa de Mardsiua fi- 
liosque ipsorumn iam natos videlicet Alezandrum, Lupul, Sorban, 
Radul, Coman, Nicolai ; Radul, Casparum et Vasailia Nyagoji nec,
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non Nicolaum filium Sztan Ursa, fratribus carnalibus haeredesque 
et posteritates ipsorum universos, pro veris ac indubilatis Boeroni- 
bus habere et vecognoscere debeatis, negue eosdem ratione quartae 
partis Boeronatus vel haereditatum ipsorum quarumlibet, ad ali- 
quam Censuuin Taxarum et Contributionum nostrarum tam ordina- 
riavum quam extraordinariarum solutionem servitioram guorumlibet 
plebeorum et civilium exhibitionem, decimarum, Nonarum Cape- 
tiaram et Datiarum pensionem cogere vel compellere ant propterea 

eostdem haeredesque et posteritates ipsorum universos impedire, tur- 

bare, molestare seu quovis modo damnificare minime praesumatis, 
vel sitis ausi modo aliquali. Harum nostrarum vigore et testimonio 

literarum mediante ; Qnas quidem literas nostras in frequenti sede 

Fogarasiensi more solito publicari et promulgari rolumus atque 

iubemus. Datnm in Arce nostra Fogarasiensi Die vigesima sexta 

Mensis May, Anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo 

septimo. 

(Transumptuli Table regale din 1 Febr. 1847, în archiva d-lui Ar. Densugiană, 

dosariulă Nr. 779 — 1868. 

În transumptă documentul este desorisă astii-felii : 

In quaru:n literarum inferiori parte a sinistri subscriptum erat : Susanna 

Lorantfi m. p. Erantque sigillo antefatae Principissae majori et aulico în 

cera alba impresso zonaque sericea, varii cotoris eidem alligata et perdenti 

conmunitae patenterque confectae. — In flexura sigilii a dextris talis ap- 

parebat scriptura : Praosentes literae DBoeronales psr Praefectum et Exac- 

torem fiscales ac Requisitores Albenses Comissarios Ilustrissimae Dominae 

Principissae ad examinanda Boeronum terrae Fogaras jura exmissos re- 

visae, lcctae, ac pro personis introseriptis în vigore relictae. — In Fogaras 

die 27 mens. 7-br. Anno 1671. | 

In exteriori vero parte haec legebantur: uzia morem solitum et con- 

suetudinem terrae Districtus Fogaras praesentes literae Boeronales tti- 

Dus vicibus în facie sedis judiciariae sedriae nobilinm Fogaras frequentibus 

publicatae ac proclamatae sunt nemine contradictore apparente ac în vi gore 

relictae. In Fogaras 16, (-br. Anuo millesimo sexcentesimo quinquagesiwo 

octavo. — Paulo iuferius subseripbum erat : Nicolaus Uzoni sedis prae- 

fatae juratus notarius. m. p-)
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XII. 

1663, Februarie 1. 

Michaiii Apafi 1, Principele Transilvaniei, la cererea lui Constan- 
tini Raduli Comşa, Stoica Lupulii, Alexandru Raduli 
şi Oprea Ianculii, — confirmă diploma lui Paulii de Thomor din 
anuli 1511, prin care se recunoscuse boeria, ce o căpătase strămoşulii 
lori Comşa dela Mi r cea Voivodulii Terei-Românesci şi Bani alii Seve- 
vinului, ode eta 

Nos Michael Apafi Dei grația Princeps Transilvaniae partiura 
regni Hungariae Dominus et Siculorum Comes. Memoriae commen- 
damus tenore praesentium significantes quibus expedit universis. 
Quod pro partibus et in personis Nobilium Constantini Radul 
Komsae quondam Polhani, Stoihae Lupul quondam alterius Stoikae, 
Alexandri Raduly olisu alterius Alezandri et Oprae Iankul quon- 
dam Strese, Boeronum filiorum de Felsă Vist, exhibitae sunt nobis 
et praesentatae literae quondam Magnifici Pauli de Thomor castel- 
lani et capitanei Arcis Fogaras, in pergameno patenter confectae 
et emanafae, sigillogue eiusdem in zona rubra sericea, pendenti in 
ceram âlbam concavam impressive communitae et roboratae Dona- 
tionales quibus mediantibus idem quondam Paulus de Thomor prae- 
decessoribus praefatorum Boeronum officia Boeronatuum, totalium 
possessionum Also et Felsă Vist, et medietatis possessionis Also 
Arpas, in districtu terrae Fogaras et Comitatu Albensi Transilva- 
niae existentium habitarum cum omnibus utilitatibus ad easdem 
pertinentes, et septem decim Ciganos tentoriatos antea etiam pos- 
sessos noviter contulisse dienoscebatur tenoris infra scripti ; supli- 
cantibus nobis humilime ut nos easdem litteras omniaque et singula 
in eisdem contenta, ratas, gratas, et accepta habentes pro eisdem et 
haeredibus universis benigne confirmare, nostrumque illis consensum 
benevolum pariter et assensum praebere dignaremur, quarum tenor 
talis est. 

(Aici urmeză documentuli publicati sub N-rulă |.) 

Nos itaque praemissa suplicatione annotatorum Constantini Ra-
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duly Komsae, Stoicae Lupul, Alexandri Raduly et Oprae Iankul 
Boeronum nobis modo quo supra porrecta faventer exaudita et cle- 
menter admissa praescriptas Literas novas donationales non abrasas 
non concellatas nec in aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus 
vitio et suspicione carentes praesentis litteris nostris de verbo ad ver- 
bum sine diminutione et augumento variationegue aliguali insertas 
et inscriptas, quo ad omues earum continentium clausulas articulos 
et puncta, eatenus quatenus eaedem rite et legitime existunt ema- 

nate viribus earum veritas suftragatur ratas, gratas et accepta hab... 

acceptavimus, approbavimus ratificavimus ac pro eisdem Constantino 

Radulio Komsa, Stoika Lupulo, Alexandro aliter Radulio et Opra 

Iankul Boeronibus, haeredibusque, et posteritatibus eorum univer- 

sis, gratiose confirmavimus nostrum illis consensum praebuimus 

prout acceptamus approbamus ratificamus et confirmamus nostrum- 

que illis benevolum pariter et assensum praebemus salro jure alieno, 

harum nostrarum pendentis et autentici sigilli nostri munimine robo- 

ratarum, vigore et testimonio literarum mediante. 

Datum in civitate nostra Segesvâr die prima mensis Februarii, 

Anno Domini Milesimo sexcentesimo sexagesimo tertio. 

Michael Apafy. 
Ioannes Bethlen Cancellarius. 

m.p. 

(L. $.) 

(Copia legalisată de notarulă Gunâhardt din Sibiii în archiva d-lui Ar. Densuşianu. 

Certificarea conformităţii : 

Collationirt und mit dem mir vorgewiesenen ungestempelten Originale, 

wărtlich gleichlautend befunden. Hermannstadt den zweiundzwavzi gsten 

Ianuar 1800 sechszig vier. 

Friedrich Gundharât m.p- 

k. k. off. Notar fiir den Gerichtsprengel 

(L. 8.) Hermannstadt în Siebenbiirgen).
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XIII. 

1664, Iunie li. 

Ana Bornemisza, soția Principelui transilvanii Michaiti Apafi 1, confirmă în 

statulă boeresci pe Şandru Pandrea. pe Stanciulă şi pe Stoica 

din comuna Margine, sub condiţiune ca dinşii în conformitate cu vech:a 

consvetudine să facă servicie militari equestrela castelul Fă- 

găraşului. 

Nos Anna Bornemisza Dei Gratia Principissa Transilvaniae, par- 

tium Regni Hungariae Domina et Siculoram Comitissa etc. Adgjuk 

tudtâra mindeneknek az kiknek illik ez mi leveliinknek rendi sze- 

16nt, hogj mi Fogaras vârânak elotiink l6vd boldogh eml6kezetii 

Urainak ditsâretes tselekedeteket akarvân kivetni, kik az d allatok 

16văknek sziveket adomânyokal hozzâjok 6deszetven szolgalattjokra 

alkanmatosokkă tottsk; minek okâârt vitâzlo Udvarhely Gjorg) megh 

hit hiviinket tob mellâje rendeltetet hiveinkel edggjiit Fogaras f0l- 

dâre kilduttik a v&gre hogy az ott valo Boârsdgot szorgalmatosan 

fel ezirkâlvân, az kik mind szemâljekre 6s 6ri6kekre n6zve alkamă- 

tosoknak itâltetnek az Boersăgra 65 arrol valo igazsâgok is megh 

vi lâgosodnak tehât mi îs 9ket abban megh hagjnok. Melljek kozzil 

valonak itâltetven Mardsinai Sandru Pandr6 is Stantsullal 68 Satoj- 

kdval maga 6gj testvâr Eotseivel jarulvân ehez megh irt hiveinknek 

alazatos tărekedâsek dket magok szemâljekben Boerokkă tettiil 63 

ugjan Marăsinâa barmadresz Botrsdgnak, tb attjok fiaival egjgjiit 

tiltiik mind eddigh, bekessâgesen biratot hatod râszet Ona Janosn€ 

63 Ionds Grântsa hazainak szomszedsâgiban 16v5 hazâval edgjit 6s 
hozză tartozo minden miivelt 6s miveletlen szânto foldeivel mezeivel 

lkaszal6 rsteivel erdeivel foljo 6s halâszo vizeivel hegjeivel vâlgjeivel 

berkeivel havasaival malmaival 68 azoknak heljeivel valamelljek e- 

Jeitiil fogva, igaz utan ahoz birattanak azon Bocri szabadsdgban meg 

hagj . . ., 65 ujolag minden adozâs dâzma, adas 6s egjsb szâestiil 

vâdâstiil iiress tettiik 6s megh nemesilettiik az mint hogj boârră 

lesziih; 68 meg irt Eoroksegit szabadsâgban megh hadgyuk ujolagh 

megh nemesittjiik ez keziiuk irâsa 6s fiiggo petsâtiiukel megh erosit
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k6t (sic) leveliink âltal meljlyet attunk meg emlitet Sdndru Pândre- 
nak Satansulnak €s Stojkânak 6gj testvâr Eotseivel edgjiit. 63 nekiek 
minden fiui âgon lăvă maradekjoknak megh masohhatatlanul ugy 
mind az âltal hogj dk is az râghi szokds szerent Fogarasi Varunk- 
hoz tartozando seolgalattjokat jo kăntăsokkel paripival €s fegyverek- 
kel fel leven ruhdatatva nekiink, maradekinknalk 65 Fogaras vârd- 
nak kovetkezendă Urainuk tartozzanak praestalni. Datum in Civitaie 
nostra Alba Julia, die decima septima Menşis Juny, Anno Domini 
Millesimo sexcentesimo sexagesimo quarto. 

Traducţiune. 

Nol Ana Borneinisza din graţia lui Dumned-ă Priacesa Transil- 

vaniel, Domna părţiloră ţerel unguresci şi Contesa Secuiloră. Fa- 

cemă cunoscută tuturor cărora se cuvine prin acestă carte a n6- 

stră, că voindă noi să urmăm laudabilele fapte ale predecesorilorii 

noştri de fericită menioiiă Domb! al castelului Păgăraşiă, cari priă 

donaţiuni şi-a atrasi iniwiile supuşiloriă sel şi f-ad îndupletătă la 

servicie, din care câusă am triniisă în ţâra Făgăraşului pe crediu- 
cosul nostru nobilulă George Udvarhely dimpreună ca tal niulţă 
credincioşi de al noştri lîngă dînsulii, ca să examineze cu diligență 

pe Boerimea de acolo, şi atela, cal se vorii judeca apți pentru Boeriă, 

atâtu în privinţa pers6nei câtă şi a averii, și ale căror drepturi 

voră fi limurite în acâsta privinţă, pe aceia să-l lăsămă şi no; totii în 

aceeaşi stare (1). Dintre cari judecându-se căpabili Şandru Pandrea 

cu Stanciuliă şi Stoica, asociându-se la acesta şi uni frate ali seu 

mal mică, pe aceştia în urma umiliteă intervenţiuni a credincioşi- 

loră noştri susii amintiţi, i-am făcută Boeri în pers6nele lori, şi 

le întărimit a, ş6sa parte din terţialitatea Boeronatului Margine, ce 

(1) Despre drepturile principesel Bornemisza asupra țerei Făgăraşului aflăm în 

legile Transilvaniet următorul articlu : AȘ 

«Casteluli Făgăraşului cu pertinenţiele sale Vamiă împignorată graţiâsei iâstre 

Dâmne Măriei Sale ilustrei Ana Bornemisza şi copiilorii Măriei Sale pentru suma 

de 80,000 fiorini, cu aceeaşi libertate cu care a fostă şi pină acumi. „Nobilimea 

din ţtra Făgăraşului să fiă datore a face servicie la castel saii unde i se va or” 

dona. lar trimiterea ori netrimiterea la resbelii să rămână în disposiţiunea Mă- 

rieă Sale», Compilatae Constitutiones Regni Transilvaniae. Pars IV. Tit, XII. 

Art, IV.
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aii stapânit'o ei pină acum în pace cu feciorii mal multoră părinți, 

dimpreună cu casa, care se află în vecinătate cu casele femeel lui 
Ionii Onea şi a lui Ionașii Grancea, cu t6te pămînturile de arătură, 

cultivate și necultivate, cu câmpul, fânaţe şi locuri de păşune, cu 

păduri, riul, pescării, d6luri, văi, tufişuri şi munţi, cu mori şi l0- 

curile lori, câte le ai stăpânitii ei pe cale drâpiă dela strămoşi 

ca parte din boeronatuli susă amintită; le amă lăisatiă libertatea de 

boeri şi t-ami liberatii de î6te dările, dijmele, contribuţiunile și 
alte colecte, şi î-amă mobilitatii, adecă îi facemă, Boeri, le lăsămi în 

libertate moşiile (verbalii : eredităţile) lori susă amintite şi le nobili- 
tămii de noii prin acâstă carte a nâstră întărită cu subsemnătura, 

mâne n6stre și cu sigilulii nostru pendenti, care amii dat'o irevoca- 

bilă amintitului Şandru Pandrea, lut Stanciulă şi lui Stoica şi frate- 
lui seă mal mică şi tuturorii descendenţilorii sei în liniă bărbătescă, 
astii-felii că şi dinşii în conformitate cu vechia consvetudine să fiă obli- 
gaţi a ne presta atâtii nouă câtă şi descendenţiloră noştri şi viitori- 
loră Domni ai castelului Fagăraşii, serviciele cu cari sunt datonr la 
castelului Făgăraşului, fiindă prevăduţi cu veşminte, cu caă de călă- 
vită şi cu arme bune. Dată în cetatea nostră Alha Julia în 17 ale 
lunei lui Lunie, Anul Domnului o miă ş6se sute şese-deci și patru. 

(Transumptuli Tablei regale din 21 Februarie 1847 în axchiva d-lui Ar, Den- 
suşianu, dosariulă No, 779. 

În transumptă, documentulă este descrisă astii-feli : 

În quarum literarum inferiori parte subseriptum erat : Annă, 
Bornemisza m.p. Erantque sigillo antefatae Principissae majori et 
aulico in capsula lignea super cera rubra ductili impresso zonaque 
sericea viridis coloris eidem alligata et pendenti communitae paten- 
terque confectae. In exteriori vero parte talis erat scriptura : Prae- 
sentes hasce literas Boeronales cum exemptione ab Illustrissima, 
D.D. Principissa pro partibus et in personis intro ..... . Sandru 
Pândre .. cc... „in sedibus juditiariis........ 
proclama ..... a6 more solito publica ,......, , „ sedis judi- 
ciariae praefatae notarium nemine contradictore apparente. Datum 
in Fogaras Anno Domini Millesimo sexcentesimo sexagesimo ... + 
to, paulo post inferius notarius Nicolaus Uzoni m.p.)
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RIY. 

16%, Iulie 5. 

Tribunaluli boerescii din Făgăraşii (Bocri Sz6k, Sedria Boero- 
nalis) compusii din castelanulii Şerbani Diacii dela Săsciori 
şi optii Boeri juraţi, judecă procesulii lui Comşa, Guşă Aldea şi alui 
lui Bărbati leli Dărăbantă cu...... Bărbatii din Poşorta, pentra pro- 
prietate la muntele Langa. 

Mi Fogarasi Vdvarbiro, Szeszesori Serbân Deak. Hites Assessor 
Boerol; Dragusi Raduly Kodre, Lmdisori Dragomir Boer, Mard- 
sinai Miklos Grâncsa, Mandrai Mitre Kokan, Siukai Berssan Boer, 
es Sztanilla Sztrimbuly, Iilyeni Komân Piro, Voilai Nyagoe Boer, 
Adgyuk Tudtâra mindeneknek a kiknek illik ez mi leveliinknek 
rendiben, Quod in Anno 1677 die 5-ta Iuly perelvân Posoritzai 
Komsa Gusel Alges es Barbdt Ieli (sic) Darabant : tamguam Actor, 
ugyan Posoriezai Barbă: r6sz Popullal (sic), kegyelmes Aszszonyunk 

ev Nagysaga mostani Iobbagyaval, ki annak eltte Actor leven de- 

ponâltatott, most tamquam I-vel (1), kik Actiojâkat igy kezdik el. 

Azert kelleit az Fogarasi Udvarbiro uram ev kegyelme Peesetyivel 
az I-tt ide Torvânyre idezniink, hogy vagyon ezen az mi hatarun- 

Kan egy Langa nevii Havas, mely mindenkor az I-vel meg osztva 

v6lt Fel6 otett illetvân, fele pedig minket, nem tudeyuk pedig mi 

okt6l viseltâtvân, Havasunkra potentia mediante maga authoritas- 

sâbol hiriink akaraţunk ellen r6â menvân Tizenkât Berbeesiinket 
Tiszținknekis hire nelkul elhajtotta, maga Iuhai kizătt tartotta egy 

hetig kiket semi k6ppen kezebil kia9ni nem akarvân k6telenitettiink 

udvarbiro uramat ed kegyelmet erette busittani mint, Plajasunkat 

s udvarbirankat, kiknek hirt advân hogy mind ket reszrol valo i- 

gassagunk eln cesealvdgy6k (sic) mindenik reszrol tizenket Berbs- 

eseinket Plajassa âltal d kegyelme torvenyig le hajtotta nagy kârral 

forogvân, Aszt kivannyuk si etiam juris erit m6lt6 okat adeya kâra- 

sittatasunknak, ha pedig nem adhatya Birsagban maradgyon 6rette 

az mi marhaiuknak fel szabadulâsaval, 1: replicat et dicit, Egeszen 

(1) Prescurtare în loci de Inctus (Incusatus).
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az a Langa nevii Havas Tetejeig mind enyim s ti pedig hirem 
akaratam nelkiil hajtottatok az en Havasamra, juhaitakat (a)zert esele- 
kedtem kivân . . . ez irant kit k6sz vagyok meg is bizonyittani hogy 
azon Langa nevii Havasnak a 'Teteje enyim v6lt, maigis enim miert 
kellet hât oda hajtonatok marhaitakot. Exmittuntur ambae Partes. 
Post Comportationem 'Testium ambarum Partium Deliberatum est. 
Mivel az Inctus minden bizonysagiban meg fogyotkozot sott az vila- 
8oson constal. az meg nevezeti Langa nevii Havasnak Fele râsze 
mely Facednakis mondatik, mindenkor s mostanis az Actorokat 
illette s maigis az 5 Marhajak legeltetâdet s legeltetidik mostis rajta, 
s Berbecseketis ugyan azon magok helyekril s Havasakro] hajtotta, 
el az I. Teczet azârt az ev Nagysaga Boeri Seekinel az Potentiaârt 
convinealtassek in Flor. 12 I| , az Actoroknak Berbeesei pedig sza- 
badullyanak fel, ennek uţanna pedig haborgotasok ne legșen ed- 
&yik rszrălis sub Poena Flor. 12 |], mely irremissibiliter exeqval- 
tassek az violans Felen. — Mely dolog mi elsttiink igy decidalod- 
van annokokâsrt adgyuk miis ez mi leveliinket s Sententiankat rola, 
Szekiink pecseti 6s hites Notariusunk keze irâsa, alaţt fide mediânte. 
In Fogaras Die et Anno ut Supra. 

(Trausumptuli Capituluiai din Alba, Julia dela 2 Febr. 1738, în archiva d-lut Ar, Densuşianu, dosarul comuna Poşorta. 

Capitululă descrie documentulă în modulă următoră : 
Et subscriptum erat Legenti obversa facie a sinistra Szeszesori Serbân mp., a dextra verd earundem margine Extradatum per me Ju- ratum Notarium Sedriae Boeronum Gregorium Bân m.p. erantque Sigillis ecrundem Super cera rubra hyspanica, in medio autem loco, Sigilo Boeronum consveto, super cera fiava molli impressită communitae et roboratae patenterque în simplici pappiro confectae et emanatae). 

  

XV. 

16%5, Iunie 23. 

Michait Apafi I principele Transilvaniei donză Voivodului 'Țerei-Ro- mânesci O onstantină Basarabă Brancovânuliă comuna Sâm= băta-de-susti din 'Țâra Făgăraşului,
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Nos Michael Apafi Dri Gratis, Princeps 'Transilvaniae, Partium 

Regni Hungariae Do:inus, et Siculorum Comes : Memoriae Com- 

mendamus tenore Praesentiumu, Significantes quibus expedit univer- 

sis, et singulis, quod Nos tum ad dignam requisitionem Sereni3simi 

Principis, et Valachiae Transalpinae Vajvodae Constantini Bassa- 

raba ă Brankwvan. quam verd ad nounulorarm Consiliariorum sin- 

galarem nobis proptârea factamn intercessionem, tum verd Provinciae 

nostrae în omnibus rerum, et temporum oceurentiis, rebusque ipsi 

praelaudati Valachiae Transalpinae Vajvodae. et în nostro Prin- 

cipatu 5. R. 1 Comiti, tamguam nostro vicino conereditis, cum 

promptissima, dexteritate, et laudabili solertiâ exhibuit; Eundem nori 

dubitantes în posterum etiam ipsum contestaturum ; Lobbagiones igi- 

tu: totius et integrae Possessionis nostrae Felsd Szambathfalva, in 

Districtu nostro Zerrae Fogaras Comitatui Albensi Transylvaniae 

existente, ună cum territoriis, sylvis, et montibus ad eandem Pos- 

sessionem spectantes, et; concernentes ; quae Perritoria vicinantur 

ab occidente cum Territorio Possessionis nostrae Dragus, ubi Rivulus 

Văâ]l. . Poduluj sic nuneupatus, Sylvae vero incipiendo per Pe- 

eu Szemnelor, indă sursim Piatra Rosiae, Montes autem cacumen 

Montium distingvit, ă Sylvis Dragusiensium, et Monte Als6 Vistien- 

sium Boeronum ; ab oriente vicinantur cum Territoriis Posorita, et 

Lâsza ; totau: hanc Possessionem cum ibidem de praesenti înventis, 

et hinc în Valachiam fugitivis nostris «Jobbagyonibus, quos ad sua 

Loca per Industria ejusdem praelaudati Vajvsdae reductos, Eidem, 

tamquam in hocte nostro Principatu S. R. L. Comiti Constandini 

Bassaraba ă& Brânkovân, Haeredibusque verd, et Posteriiatibus ac 

etiam Legatariis suis utriusqre sexus universis, memoratam, et cum 

vieinitatibus declaratam întegram Possessionem, ună cum dobbagyo- 

s, absque omni fisci nostri praejudicio dona- 

mus conferimus authoritate nostra Principali iure irrevocabili, et 

ab omnibus vecturarun praestationibus cosdem saepedictae Posses- 

sionis Jobbagyones eximimus, et immunitamus; Quocircă vobis f- 

delibus nostris Spectabilibus, Magnificis, Generosis, ct Egregiia Arcis 

postrae, Distrietusque Țerrae Fogaras Cupitaneo Supremo Paulo In- 

tzâdi de Vâraă, Bonortim nostrorum Praefecto, Tabulie nostrae Ju- 

pibus, eorumque filii 

%



  

42 NIC. PENSUŞIANU. 

diciariae Jurassori, et Decimarum fiscalium Vice Arendatori Serwatio 

Thalaba de 3zesztsor, Bonorum nostroru'n Fogarasiensiumn Provisori 

cunctis etiam aliis, quorum interest, seu interit modernis et futuris 

cujuscungue gradus, status, et conditionis hominibus, ubivis in 

Diţione nostra eonsiitutis, Praesentes nostras visuris, harum serie 

committimus, et mandamus firmiter, quatenus Vos praelaudato Se- 

renissimo Principi et S. R. L. Comiti Constandino Bassaraba ă (Brân)- 

kovân, ipsiusgue Haeredibus ac Posteritatibus, et etiam Legatariis 

utriusque (sexus) universis, modis, et conditionibus praemissis reale, 

et... mam Dominiam super nominatis Jobbagyonibus, eorumque 

filiis, cum vicinitatibus declaratae Possessionis Felsd Szombathfal- 

vac habere agnoscatis, ae si iidem omnes, vel aliquis in praejudicium 

ejusdem Principis Constandini: Bassaraba ă Brankovan, ve! Haere- 

dum, et Posteritatum, ac etiam Legatariorum snorum utriusque 

sexus universis clăm aufagere contingat, ad requisitionem, et repe- 

titionem Eosundem, Eidem, vel Legatariis suis reddere, et restituere 

modis omnibus debzatis, et teneamini, nec cum vecturarum praesta- 

tionibus Jobbagyones saepedictae Possessionis Fels Szombathfalvae 

aggravare praesumatis vel ausi sitis, sed in superius declaratam im- 

inunitatem observetis secus non facturi. Praesentibus perleciis Ex- 

hibenti restitutis. Datum în Arce nostra Fogaras Die vigesimâ ter- 

tiă Mensis Junii, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuage- 

simo octav. 

M. Apafi m.p. 
(|. $.) 

In dorso Earundem sequentia legebantur : 

Exhibitae tribus in Sedibus Judiciariis Nobilium s ... frequentibus prae- 

scriptae Literae Donatiorâles nomine, et în yersona introscrigti Serevissinii 

Principis Constontini Bassarâba ă Brankovân lectae 

publicatae ab omnibus quorum interest, apprabatae, acceptătae, ac în sto 

vigore ne(m)ine contradicânte relictae; Extradatae vero Die quarta Men . . 

„... mbris, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo cctavo per 

Stephanum Lâszai Juratum notavium sedis praefatae. mp. 

Praesentes Literae Boeronales Donziionates ter His Com- 

missarios Illustriszi mac Dowinae Principissae, Priefactum nemnpe, «t Exac-
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torem fiscales, ae Reqnisitores Albenses ad examinanda Boeronum Jura 
exmissos, revisae, ac în vigore relictae. In Pogaras Die 1l-a Martii 

Anno 1679. 

(Copiă legalisată în an. 1781 de secsetari! Braşovului, în archiva d-lui Ar, Den- 

suşiana!. 

Certificarea legalisării : 

Praesentem Copiam vero suo originali in omnibus conformem, 

cum eoque consonam esse inrentam hisce fidem facimus. Sign. Co- 

ronae d. 19-a lunii 1781. 

(L. $.) Lucas Rausz m.p. 

Juratus Secretarius Coronensis. 

(L. $.) Ioh. Tartler. 

Secret. Coronens:s. 

XVI. 

1690, Iutiă 20. 

Tribunalul superiori ali Făgăraşului împărțesce averea eredi- 

tară remasă după decedaţii: Radulii Comşa, Stanciulă Comşa, 

Popa Bucuri şi Oprea Comşa din Arpaşulii-de-josii şi hotăresce, 

că moscenitoriulă, care va viola sentenţa să plătâscă o amendă de 66 fio- 

rini ung. din cari jumătate să fiă a judecătorilorii şi ar- 

bitriloră, iar cea-l'altă jumătatea părţii care va sta 

pe lîngă sentenţă. 

Mii YFejervârmegy6ben Fogarasban. . .. - o... 

ae Felsd Szâknek hiittos A(ssessorai Uzoni Mi)klos, 

Gab(or Deâk 6s)Leszai Istvan ezen szâknek. ... . Notariussa. Ad- 

gyuk Tudtâra . . - (mi)udeneknek az kiknek . . . . . . (leve)liinknek 

revdiben. Quod în Anno proximi (Si) pron. 

„_  foevau l&v6n Controversiajok azon Nemes Fog... felsdb 

sz6ken, Also Arpâson lakot n6hai Radul Comsa, Satancsul Comsa, 

6 Popa Buhkur Bainak. Item Opra Comsa l6ânjânak Sztankânak,. 

elejektăl râajok maradott 6s fălrlel v6gstt. Melliet ezen Nemes Fo- 

garasi Felso Sz6ke. kilomben ell nem igezithatvan, minket xe-
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pediâlt azon nemes Sz6k hogy koztâk vald minden fold-k veget val6 

Controversiajokat dirimalvân Controversiajokat el igazitanok. Mi is 

azârt an. et die supranotaiis megh indulvan innen Fogarasbol Also 

Arpâsra el menv6n egjik6n6l azon Pereseknck ugy mint : Radul 

Comsa hâzânal megh szâlvân, az egesz Attjafiakot eldhivattuk. Es 

rendesnek iteltiik, hogy elsăbbenis minden âs fâldeket regestrălvân, 
mellyik Attjafi micsoda, jussal birja regestrâiljuk. Ha valamellyik. 
f0ld v6gett meg nem alkhatnak, ad faciem loci ki mtnvân, az Con- 
troversiâkot complanalyuk. Melly foldeknek seriessât az Attjafiak 
kozânsegesen a falu Veny-val agyiiti jelen l6v6n, e szerint attak ki, 

A. 6) Keresesori ut mellett, ugj a Roina mellet Bukur Olja, 6s 
Arpasi Miklos szomsedsâgâban cap. cub. 4 ||. Ezt negy reszre 
osztottak fel az Atijafiak. negyed râszit Opra Oomsa L6anya Zes- 
trăban birja. 

A. 10) Az also Orszagh uttjânal Opra Robul, es Radul Mehera 
szomsedsâgâhan cap. Cub. 3 ||. egy reszre fel volt osztva. Ennek 
negyed râszet Opra Comsa, Radul Comsânak kotătte hogy holta 
utan Comendal csindljon nekije te. o... . . . . . . . .. .. , .. .. ... . 

A. 15) Az Patakon innet az part alatt Raduj Lyânkej, es Radul 
Olarul szomszedsâgâban egy 16tt Radul Comsa irtotta ; Maradekinak 
kez6hben hagyatott. 

Auno 1689, die vero 20 Juny. Deliberatum est hoc niodo. Te 
czet kozons6gâsen min6kiiuk, nivel ez Regestrâlt foldek egy nehany 
reszben szakaltak 6s egy nehany karban forognak : Mert az +lsd 
karban l6vok melljek vadnak sub litera A. âllanak abban, melly+k 
egy mas kozt fel osztoltâk; s mais birjak de praesevti. Jol lehet ke- 
tedben vagy haromban praetendalijâk hogy nemeliyik kâzil6k hogy 
maga sovâny reszât mas attyafinak jobb resz f0ldivel el cserelte volna 
mellyek is sub litera B. vagynak, de mi ez irânt iteltik, hogy ha 
kilomben mezh nem âlhatnak, falu veneibol & az Boerokbol is pro
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Testimonio kiveven nemellyekkel magok huztak nyilat az foldre, 

63 kinek mi hol jutt legyen Contentus vele. Mâsodik karban levd 

foldek mellyek sub litera C. vagynsk azok, mellyeket az Comendă- 

€rt legălt volt Opra Comsa Radul Comsanak 68 fiainak ; Decernaltuk, 

azert ho:y ezeket Radul Comsa. ..... ai hiitobkel verificallyâk 

es tegy6k magok6. Harmadik karban levd foldek sub litera D. 

azok kiket Radul Com(sa) idegeniektăl rehabââlt. Mely foldekrol 

tettiink illyen iteletet hogy az Radul Comsa nagjobbik fia...... 

se juramento comproballya hogy ezen Regestumban be iratott mod 

szerint annyiban rehabealta edes Attyok, azon foldeket Jurâlvân 

tartoznak, az Sztanesul Comsa, es Popa Bnkur, fiai magok r6szekre 

haramlo pânzt es (abonat meghforditani Radul Comsa fiainak ; Mel- 

ljet 6k is tartoznak fel venni, 6s azon foldeket kOzre bocsatvân falu 

Venei, €s Boârok jelen 16t6ben fel osztani. Az Popa Bukur es Sztan- 

csul Comsa fiaival egyiitt. Negyedik karban !6v0 foldek sub L. E. 

Opra Comsa leânyanak Sztânkanak Zesztrâban adott foldek : mel- 

lyek kozăttok hagyattattak s a melljel ha bene Contentuma nem a- 

kar lenni via Juris keresse, az Atyafiakat Torvânnjel, s ha mit Jt6l- 

nek legjen Contentâllo. Otidik Az faluban I6v5 Orâhksâgek veget Con- 

tractusok l&v6n, az hellyben hagjatott; birja kiki a faluban 16v0 

fundusit. Ha valamellyik fel penigh ez Deliberationkot violâlni a- 

karnă, 68 ehez nem akarnâ magât tartani ez hârom atyafiak kozzil 

ugymint : Radul Comsa, Popa Bukur 65 Sztanesul Comsa fiai kUz- 

ziil maradjon în hungar. fi. 66. Meljnek fele ea Controversidl el 

igazită Birâhke €s Arbitereke, fele pedig az meghalld feleke leayen 

mellyet csak egy szolgabiro âltal is exequaltathassanak az Birâk 

63 az meghâ]l6 felek az meg nem âll6 felen. Egyeb adomanyokat 

ha mit praetendalnak egy mashoz procedant via juris egj mas ellen. 

Az mostan bevetett. .... - rehabealt foldăkbol kiki gobonâjăt ve- 

a masikehoz ne njuljon, nisi depositis depo- 

nendis sub praesperificata poena. Eodem Anno et die juxta Delibe- 

ratan Juramenti quibus impositum erat de omnibus iis quae dura- 

mento debebant finire (si=). Meiy dolognak meg âllâsara e6k is kezek- 

nek b6 adasaval obligalak magokat, kirol irtak 6s attuk mis ez MI
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keziiuk irâsa ; 6 ezokott: peesetiink alat kOLt fide nostra mediante i- 

vatlatoti levelinket. Datnm în Fogaras Die 20 July Anno 1690 , 

Correcta per &osdem Jdem Regii. 

Uzoni Miklos m. p. Lâszai Istvan 

(L. 8.) Fogarasi felso szeknek hiitos Notariusa m. p. 

(L. 8.) 

6s Gabor Deâk 

ez Pogaras felsoszekin hiitos Assessor m.p. 

(L. 3.) 

Pradueţiune. 

Nol Nicolae Uzoni şi Gavrilă Diacu, asesori juraţi la tribunalulu 

SUperioră . cc... cc eee e În Făgăragi, comită» 
tulu Albei; şi Stefani Teszai notariulii. . . . acestul tribunalii. 

Pacemii cunoscutii tuturori, cărora se cuvine, prin acâstă carte a nd- 

stră, că feciori! decedaţilori Radu Comşa, Stanciulă, Comşa şi Popii 

Bucurii, precumii şi Stanea fata lui Oprea Comşa din Arpaşulii-de- 

josă, avândi procesti în anulă trecuti înaintea acestul tribunală 

superio;i, pentru pământurile ereditare, ce l-ai remasă dela pă- 

riuţi, şi acesti nobilă tribunali superiori ali Făgărașuluy ne pu- 

Gudi regula acâsiă controversă, ne-ai trimisi pe not ca să facenii 

să înceteze neinţelegerile dintre dinşii pentru tote pămînturile şi 

să regalămi controversa. Din sare causă, anii şi plecati de aici 
din Făgăraș: în annlu şi dina mai susă arătată, şi mergândi la 
Arpaşali-de-josă, ami trasă la una din părţile litigante, adecă la casa, 
lui Radul Comşa, şi am citată inaintea nâstiă tâte rudele. Şi amn 
aflată cn cale să inregistrămă mal întâi tote pământurile ereditare 
şi să inseninămu cu ce drepti le stăpânesce fie-care rudă. lar dacă 
în privinţa vre-unul pămînt nu s'arii put înţelege între dinşii, să 
mergemii lu faţa loculu! şi să conplanămii neînțelegerile. Aflându-se 
de faţă tât= rudele dimpreună cu bătrânii satului, ne-ai arătată se- 
ria păminturiloră după cumii urmeză : 

(Se specifică apoi tâte păminturile familiare sub literele A. B. C. D şi E, din cari 
notămă aici nu mai trei a cărorii posesiune se întemeieză pe trei titlari diferite). 

A. 6). Lingă calea Cârţişorei şi lingă Rovina în vecinătatea lui
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Bucuriă Olea şi a lui Nicolae Arpasi de 4 galete, Rudele ai împăr- 

ţită acestă pămintă în 4 părţi. A patra parte o stăpânesce fata lui 

Oprea Comşa ca zestre. 

A. 10). La drumulii tere! din josti, în vecinătatea lui Oprea Ro- 

puli şi a lui Radulu Mehera, de 3 gălete, împărțită în 4 părţi. A 

patra parte a lăsat'o Oprea Comşa lui Raduli Comşa, ca după 

morte să-l facă comândare. 

A. 15). Uni finaţă dine6ce de pirâi sub ţeruure, în vecinătatea 

lot Radu Iianchi şi a lui Radu Olarulii; Va curăţită, (adecă : a 

exstirpatii pădurea) Radulă Comşa şi lamă lăsatii în mânile succe- 

sorilorii se!. 

În anulă 1689 şi în diua de 20 Tuniui anii hotărită în acestă 

modu.. Toţi împreună amă aflati cu cale, că de 6ră-ce pămin- 

turile înregistrate suut împărţite în câte-va părți şi se află 

sub câte-va categorii, şi de 6ră-ce în prima categoriă sub litera A 

sunt pămînturile pe can le-ati împărţită ei între ei şi le stăpânescii 

şi astă-di, deşi în ce privesce doue saă trei păminturi dînşii pre- 

tindu că unil din et şi-ail schimbată partea sa mal slabă de pă- 

mîntă cu partea mal bună a celei-Valte rude, ca! pămînturI se află 

însemnate sub litera B, dar noi amit judecatii în privinţa, acestora, că 

dacă nu potii remân6 ast-fel, atunci să lea lingă diînşii ca mărturiă câţi- 

Ya, bătrâni şi boeri din sati şi să tragă sorţi pe pămîvtui, şi fie-care 

să fii mulţumită cu ce i se Vă cuveni. Pămînturile din categoria â 

doua sub litera C sunt acele pe cari le-a lăsatii Oprea Comşa lui 

Radulă Comşa şi la feciorii lul, pentru ca să-l facă comîndare. În 

privinţa acestora ami hetăritii, că feciorii Îl. - - - - o e Radul 

Comşa să verifice cu jurămintă aceste pămintuni şi să fiă ale lori. 

Pamiuturile din categoria a treia sub litera D sunt acele, pe cari le 

2 scosii Radulii Comşa dela străini. În privința acestora ami judecatii, 

că feciorulii mâi INâre ali lui Padulii Comşa să probeze cu jurămîntiă 

ea părinţii sel ad SC 
aceiaşi sumă după cumu sunt 

osti pămiuturiie cu 

trecute în iaveutarulă acesta şi, nsalii pe pămînturile aceste, 
jurândii d. 

s
p
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feciorii lu! Stanciuli Comşa şi Popa Bucuriă să fiă datori a întrece” 
la feciorii lui Radul Comşa banii şi bucatele, ce cadă pe păr- 

tea loră, Yar aceştia (feciorii lur Raduli Comşa) să fiă datori 

a primi şi a supune pămînturile acele la împărţâlă în pre- 

sența bâtrâniloră şi boeriloră din sată. Părainturile din categoria 
a patra sub litera E ai fostii date ea zestre la Stanca fata lu! 

Oprea Comşa, pe cari i le-ai lăsată e! între er, şi dacă dîusa nu 

sari mulţumi cu ele, să caute pe rude cu procesii pe calea legii şi 

să fiă mulţumită cu ce i se va adjudeca. A cincea, în ce privesce q- 

verile ereditare din satii, existând contracte despre ele, amii apro- 

batii să stăpânâscă fie-care casa sa din satu. Dacă o parte 6re-care 

arii voi să violeze acâstă sentență a nâstră şi nu ari voi a se ţină de 

ea, acea parte din cele trei rude, adică din feciorii lui Radulă Comşa, . 
aă lui Popa Bucurii şi Stanciuli Comşa, să rămână condamnată Ja, 
66 fiorini unguresc, din cari jumitate să fiă a judecătoriloră, şi 
arbitrilorii ce voră, regula controversa, iar jumătate a părţilori, ce 
voră sta pe lingă sentenţă, şi judecătorii şi părţile ce voră persiste, să 
potă executa suma acâsta prin ună sin gurii subprefectii de pe partea 
care nu va sta pe lîngă sentenţă!). Pentru alte daruri ce pretindă unii 
dela alţi! să procedeze uni! în contra altora pe calea legir. Fie-care 
să-şi ea bucatele de pe pămînturile răscumpărate .......... 
cari sunt semănate acumii, şi să nu se întindă la partea celur-l'altă 

(1) Aici aflâmă iarăşi o deosebire între dreptulă consretudinară sin Ţera Făgăraşului 
şi între dreptulă ungurească, Încă pe la anulă 1514, Stefani Werbăezi jurisconsultulă 
Ungariei constatase, că în Transilsania exista, altă dreptă consvetudinari în privinţa 
homaginlui, — înţelegemi sub homagiii (homagium) preţulă de rescompărare pentru 
ună omii ucisă (pretiam hominis perempti) şi amenda ce trebuia să o plătâscă acela, 
care fără motiyă iegali incepea de noii unii procesti deja terminati (marcae homagia- 
les). În Ungaria homagiulă unui nobilă era 200 fiorini ungurescă. < Transilvănenii 
însă, dice Werbăczi, s'aii indatinată să-şi plătâscă homageie cu 66 fiorini.» Dar de ce 
Transilvăneni este vorba aici? Homagiulă 3ă cuilo ră din Transilvania era de 25 fio- 
rini, acâsta, ni-o spune însuşi Werbăczi (hora m homagia viginti et quinque florenis com- 
peusantur). Homagiuli Saşilorii era de 40 fiorini (Statutum est ut talis oceisi Ho- 
magium quadraginta flurenis redimatur). Aşa dar homagiulii sai amenda de 65 fiorini 
nu se afla pică în dreptulă particulară ali Ungurilură, nică în dreptul Săcuiloră, şi 
nică în dreptulă statutariă ală Sagilorii. Astii-felii consretudinea de 
a plăti homagiuliă cu 66 fiorintera numai în districtele şi 
comitatele Transilvaniei locuite de Români. Mai există încă 
o deosebire între dreptulă di: Tera Făgăraşului şi dreptulă ungurescii. După drep- 
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de câtă numai depunându amenda, specificată mai susti. Toti în ace- laşi anii şi di, părţile ce aveaii să presteze jurămîntă, asi jurati în conformitate cu seniența despre tote lucrurile ce trebuiau să se ho- tărescă prin jurămintă. ŞI pentru ţinerea acestui lucru s'a obli- gat şi el prin darea mâniloră, despre care ami scrisă şi ami dată şi noi acâstă carte cu subsemnătura mânilori n6stre şi cu sigilulă nostru usuală, scrisă în puterea credinţei nâstre. Dată în Făgăraşu îu 20 Iulie ânulă 1690 ete, 
(Originalulă pe hărtiă, în archiva d-lui Ar, Deusuşianu. În locurile unde documen- tulă originală este ruptă, textulă s'a suplinită după o copiă făcută în secolulă tre- cută. Sigilele sunt imprimate în câră Toşiă, iar insemnele nu se pot bine distinge), 

  

“XVII. 

1694, Augustă 3, 

Michaii Apafi II Principele Transilvaniei confirmă prerogativele boeresci ale lui Alexandru Fulicea din comuna- Mărgineni, sub condiţiune ca dinsuli şi succesorii sei să presteze servicie cu cai şi lănci, după cumiu este datina celori-lalţi boeri adevăraţi din districtul Pagaraşului. 

Nos Miehael Apafi Dei Gratia, Electus Princeps Transilvaniae ete. Memoriae Commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis, Quod cum nihil magis Principalem deceaţ Celsi- tudinem quam virtutes quae in Fidelibus suis enitescunt Principali liberalitate et munificentia prosegui ut scilicet qui multa Illustria, virtutum specimina peregerunt ad plura majoraque agredientes red- dantur alacriores et studiosiores ipsisque praemiis allecti gloriaegue “cupiditate inpulsi ad ea obeunda quae ipsis clarum nomen sint „ ««„titura reddantur alacriores. Edocti itaques trennum Alexandrum 
dreptulă ungurescă homagiulă şi amendele se împărțiaă toti-Pa-una în 3 părţi, 2 judecătoriloră şi 1/3 părţii adverse (in duabus jndici, în tertia vero partibus, în cau- sam attracto solvendisi. În Țera Făgăraşului însă amenda, se divis6ză numai în doue părţi şi anume, jumătate judecătorilor şi jumătate părţii adverse. Aşa dar sentenţa de susii ne presentă o particularitate jnridică, ce o aflamii numât în ţinuturile românesci. A se ved Werbiezi : Decreţum TPripartitam, IL, tit. 48. 70. 73. HI, tit, 3.4. —Statuta Jurium municipalium Saxonum in Transilvania. Lib. IV tit. IV, — Ele- menta Iurisprudentiae hungaricae, Cassoviae, 1804, pag. 402—3, 569. 
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- Pulitsa de Mardsina Boeronem ab Annis juvenalibus multa et e- 

gregia, laudis suae specimina în gratiam Principum laudatissimorum 

piae recordationis Parentum nostrorum Michaelis Apafi primi et An- 

pae Bornemisza Regni hujus Transilvaniae et partium Hungariae 

eidem annexarum variis occasionibus in officiolalu suo militari con- 

stantes exhibuisse et impendisse ac de praesenti nobis etiam ac Do- 

mui nostrae Fogarasiensi în Officiolatu militari ipsi demandaito fi- 

deliter ac alacriter exhibere testatur sed et in posterum pari studio 

zeloque impendere velle perhibetur. Volentes igitur eum condigno a- 

liquo praemio ex Principali nostra Clementia prosequi eundem Ale- 

zandrum Fulitsa ex Gratia nostra Principală în coetum et nume- 

rum Districtus Fogarasiensis Boeronum cooptandum annumeran- 

dum aggregandum et adscribendum duzimus prout cooptamus an- 

numeramus aggregamus et adseribimus per praesentes decernentes 

expresse ut a modo deinceps suecessivis semper temporibus idem 

Alexander Fulitsa haer . . . , . et posteritates ipsius utriusque 

sexus universae pro veris natis indubitatis Boeronibus habean, . . . 

„ame se ut more aliorum verorum natorum îindubitatorum 

Districtus nostri ac Arcis Fogarasiensis existentium et inservien-. 

tium Boeronum nostrorum equis ac frameis 1) ad id aptis et conve- 

nientibus inservire debeant et sint adstricti. Animo deliberato et ex 

certa, scientia liberalitategue nostra Principali memorato Alezandro 

Fulicsa haeredibusque et posteritatibus utriusque sexus universis 

hasce lilteras nostras Boeronales gratiose dedimus donavimus et 

contulimus annuentes et concedentes ut ipsi more aliorum verorum 

natorum indubitatorumgue Boeronum in Distrietn nosiro Fogara- 

siensi ntentium quomodocunque de jure et ab antigua consvetudine 

utuntur fruuntur et gaudent perpetao uti frui et gaudere possint ac- 

valeant, et nihilo minus pro ampliori benignitatis munificentiaeque 

nostrae Principalis declaratione fundum ejusdem ae domum super eo 

exstruetam in possessione Mardsina vicinitatibusgue domorum pro- 

vidi Alexandri Boer ab una ac lohannis Uretya partibus ab altera 

(1) Du Cange explică <framea> prin spadă (Gladius ex utrague parte acutus, idem 
est ct romphea. Gloss. med. et inf. latinetatis III pag. 889); iar Littr€ o declară a 
îi fostă o speciă de lance (Frawâe, arme des anciens Frances, qui 6tait une espăce 
Je lance â fer tr&s-long). Dict. de la iang. îr. 1863 pag. 1765. 
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in Distrietu terrae Fogarasiensis Comitatus Albensis Transilvaniae 

existentem habitum simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinen- 

tiis quibus terris scilicet arabilibus cultis et incultis agris pratis 

pasenis campis foenetis silvis nemoribus nmontibus alpibus vailibus 

aquis item fluviis piseinis piseaturis aquarumque decursibus, molen- 

dinis et eorundem locis generaliter vero quarumlibei  utilitatum et 

pertinentiarum suarum integritatibus. quovis nominis vocabulo voci- 

tatis ad eundem de jure et ab antiquo spectare et pertinere debenti- 

bus sub suis veris metis et antiquis limitibus existentem memorato 

dlezandro Fulitsa haevedibusque et posteritatibus utriusque sexus 

universis benigne dandum conferendum et in perpetuum eximendum 

supportandum libertandum duximus prout eximimus Boeronisamus 

supportamus et libertamus praesentium. per vigoremn, Quo circa uni- 

versis et singulis Spectabilibus Generosis Egregiis nobilibus su- 

premo ac vice Capitaneis modernis et futuris pro tempore constitutis 

et constitaendis Arcis nostrae ac Districtus Fogarasiensis item uni- 

versorum bonorum nostrorum praefecto ut et Fogarasiensi Provisori 

nec pon dicatoribus decimatoribus connumeratoribus ef. executoribus 

quarumcunque conțributionum jam fati Districtus Fogarasiensis nec. 

non providis judici ac juratis in praeatacta Possessione Mardsina 

commorantibus et residentibus modernis seilicet et faturis pro tem- 

pore constitutis et constituendis eorumque vicesgerentibus cunctis 

etiam aliis quorum interest sea intererit praesentium notitiam ha- 

bituris harum serie committimus et mandamus firmiter ut vos quoque 

â modo in posterum praefatum Alezandrum Pulicsa ae haeredes et 

posteritates ipsius utriusque sexus nniversos ratione praescripti 

fundi Boeronalis ac domus super eo exstructae -seminaturarum allo- 

tiatararum et agrieolationum suarum quarumlibet ad eundem perti- 

nentium ad nullam omuino censuum taxarum et contributionum 

nostrarum tam ordinariaram quam extraordinariarum subsidiigue et 

Jueri Camerae nostrae solutionem servitioram quorumlibet plebeorum 

et civilium exhibitionem decimaram nonarum et eapetiarum pensi0- 

nem cogere et compellere ve] propterea eundem în persona rebusque 

et bonis ipsius guibusris impedire turbare molestare seu quovis modo 

damaificare minime praesummatis nec sitis ausi modo aliquali sed
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eundem fundum Boeronalem cunctasque ejus appertinentias modo 

- praemisso pro exemptis supportatis libertatis et nobilitatis habere 

modis omnibus debeatis ac teneamini salvo jure alieno. Secus non 

facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restiţutis. In cujus rei me- 

moriam firmitatemque perpetuam praesentes Literas nostras penden- 

tis et authentiei sigilli nostri munimine roboratas memorato Alexan- 

dro Fulicsa haeredibusque et posteritatibus ipsius utriusque sexus 

universis gratiose dandas duximus et concedendas. Datum in castro 

nostro Radnoth. Die Tertia Mensis Augusty. Anno Domini Mille- 
simo sexcentessimo Nonagesimo quarto. 

(Transumptuliă 'Tablei regale din 21 Pebr. 1847, în dosariulă d-lui Ar. Densu- 

şianu No. 719. - 

În transumptiă documentulă e descrisă astă-felă : 

In quarum literarum inferiori margine a parte sinistra subscriptum erat 
„ Michael Apafi. Exantque sigălo antefati Privcipis majori et aulico in cap- 

sula Jignea super cera rubra ductili impresso zonague sericea varii coloris 
eidem alligata et pendenti communitae patenterque confectae. In exteriori . 
vero parte talis erat scriptura : Praesentes liferae Boeronales nomine et 
în persona strenui introscripti Alezandri Fulicsa de Maresina tribus în 
Sedibus Judiciariis Nobilium Pogarasiensium freguentibus exhibitae sunt, 
perlectae, promulgatae et publicatae ab omnibusque quorum înterfait ap- 
probatae acceptatae ac iu suo vigore nemint contradicente debito cum obse- 
quio relictae. Extradataeque die decima nona Mensis May. Anno Domini 
Millesimo sexcentessimo nonagesimo sexto. per Stephanum Leszay Jurat. 
Notariut sedis praefatae.) 

XVUI 

1696, Martie 27. 

Michaii Apafi II Principele Transilvaniei confirmă în statuli boe- 
resci pe Popa Stanii din comuna Mărgineni sub condiţiune 

"ca dinsuli să presteze servicie equestre la castelulă Fă- 

găraşului şi în alte locuri. 'Totii o dată îi boeriseză casa şi moşiele. 

Nos Michael Apafi Dei Gratia Electus Princeps Transilvanie. 
Memoriae commendaimnus tenore praesentium significantes guibus
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expedit universis : Quod nos honorifieum habentes respectum Requi- 

sitionis spectabilium ac generosorum Dominorum Gregorii de Bet- 

len exereituum Regni Transylvaniae Generalis arcis nostrae et 

distrietus Fogarasiensis sedisque siculicalis Udvarhely Capitanei, 

Stephani Nalâczy de eadem Comitatuum Hunyadiensis et de Zâ- 

rând Comitis supremi Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis 0on- 

silia. eee fidelitate 

fidelibusque servitiis honesti ac strenui Popa Sztan de Mardsina va- 

lachici ritus ibidem sacrificuli quae tam ipse juxta possibilitatis suae 

exigentiam tam filii .. . . . . . partim nobis partim praelibato 

Domino Stephano Nalâezi praestitit ei exhibuii sperantes eosdem hac 

clementia. nostra accensos in posterum majora etiam debitae fideli- 

tatis ac servitiorum specimina exhibituros ac pro re nata impensu- 

ros. Praescriptum îtague Popa Satan ab olim ut perhibetur Boero- 

nali praerogativa gavisum residentiamque Poeronalem possidentem, 

litteralibus nihilominus instrumentis destitutum injuriaqua temporum 

bellicosorum privatum, rursus în coetum et numerum verorum nato- 

rum indubitatorum Districtus Fogarasiensis Boeronum ; una cum 

filiis jam natis haeredibusque et posteritatibus utriusque sexus uni- 

versis ex speciali nostra Gratia adseribendum, adnumerandum et 

cooptandos (sic) duximus, prout annumeramus, agregamus coopta- 

mus et adseribimus praesentium per vigorem. Decernentes expres- 

se ut a modo deinceps suceessivis semper temporibus idem Popa 

Sztân haeredesque et posteritates ejus utriusque sexus universi si- 

“_gnanter vero filii jam nati servitiisque virilibus apti pro veris natis 

et indubitatis Boeronibus habeantur et reputeniur. Omnibusque et 

singulis iis honoribus gratiis privilegiis immunitatibus libertatibus 

immunitatibus (sic) ac praerogativis quibus caeteri veri nati et indu- 

bitati hujus Districtus Fogaras Boerones utuntur fruuntur et gau- 

dent perpetuo uti frui et gaudere valeant atque possint. Ita tamen 

ut equis armis vestimentogue optâme instructi, nobis successoribusque 

nostris ad arcem Fogaras exhibenda alioque în loco praestanda 

quaelibet serditia supportare, notanter, litteras nostras et offcialium 

nostrorum circumferre egros (2) ducere ubicunque simus nos et succes- 

sores nostri prope adesse omniaque mandata excepta colonicali
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servitute exequi debeant ac teneantur. Et nihilominus pro ampliori 

erga eundem Popa Seidn filiosque ejusdem jam natos hăeredesque 

et posteriţates eorum declaratione gratiae et munificentiae nostrae 

fundos ipsorum unum aedificiosum in vicinitatibus ab una provido- 

rum Fomdn Krâja a Juon Popa jobagionum nostrorum domorum 

partihus ab altera. Alterum cui hinc providi Tuon Bold illine Satan 

Bocze domus colonorum nostrorumu vicinantur im possessione nostra | 

Mardsina Districtuque Fogarasiensi et Comitatu Albensi Transilvania 

existentes habitos . . . . . praefertur Boeronales residentias ab omni 

censuum taxarum et contributionum nostrarum tam ordinariarum 

quam extraordinariavum. servitiorum colonicaliumque exhibiiione, a- 

gricolationes item allodiaturas seminaturas ac alias quasvis haere- 

ditates decimarum nonarum quartarum quintarum capetiarum at 

aliarum quarumlibet datiarum pensione, molendinum etiam practi- 

cabile quod est în antelata possesione Mardsina cui superius Satân 

Bila inferius pons advicinantur, nec non locum molendini quem 

Mihaila Joursu ac sacellum dictorum incolarum ambiunt. Item alpes- 

Ozigân ae Klabucsecz vulgariter nuncupatas in tertialitate uti per- 

hibetur jure avitico eis inservire dehentes ac cum aliis possidendas - 

ab antiquo ad praenotatos fundos modo antelato pertinentes sub suis . 

veris metis ac antiquis limitibus aquarumgue decursibus a quavis 

plebea exactione eximimus supportamus libertamus et /oeronali 

praerogativa clementer donamus. Ob: respectum inquam alte memo- 

ratorum Dominorum ac eo etiam nomine ut annotato Domino Ste- 

phano Nalăezi: qui amplissimae recordationis Celsissimi Principis 

Transilvaniae etc. ac Domini Parentis nostri desideratissimi toto 

Principatus et simul vitae ejus decursu devotissimum contestatissi- 

mae fidelitatis ministrum se demonstrans, tam consiliis, quam au- 

lae magistri suppremi offitio fungens, nobis etiam. . . . . . Principe 

parente orbatis seinper devotum se praestitit praeseripti Popa Sztdn 

filiorum unus pro salario inserviat. In cujus rei memoriam firmita- 

temque perpetuam praesentes nostras lifteras Boeronales pendentis 

majorisque sigilli nostri munimime roboratas memorato Popa Sztdn 

haeredibusque et posteritaţibus ejus utriusque sexus universis beni- 

gne dandas duxinius et concedendas. Datum in Arce nostra Fagaras 
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die vigesima septima mensis Marty Anno Domini Millesimo sex- 
centesimo Nonagesimo sexto. 

(Transumptulii Tablei regale din 1 Febr. 1847 în archiva d-lui Ar. Densuşianu, do- 
sarulii No. 779. 

În transumaptu originali e descrisă ast-felii : 

In quarum litterarum inferiori margine a parte sinistra subseriptum erat 
Michael Apafi m. p. Erantque sigillo antefati Principis majori et aulico in 
caysula lignea super cera rubra ductili impresso zonaque sericea varii caloris 
eidem ajligata et pendenti communitae patenterque confectae. In exteriori 
vero parte talis erat scriptura: Praesontes liferae Boeronales nomine et 
in persona introscripti Popa Sztân de Mardsina tribus în sedibus judiciariis 
nobilium Faga:asiensium fre quentivribus exhibitae sunt, perlectae promul- 
gata (sie) et publicatae ab omnibusque quorum interfuit aprobatae acceptatae 
ac in sno vigore debito cum obsequio nemine contradicente relictae, Extra- 
dateque die decima nonna mensis May Anno Domini Millesimo sexcentesimo 
nonagesimo sexto, paulo inferius per Stephanum Lâszay juratum Notarium 

sedis praefatae. In flexura sigilli scriptum erat; a dextris iu margine Pro- 

tocolo Capituli Albensi insertae et inscriptae 1. febr. Au. 1700). 

XIX. 

1690 — 1726. 

O cronică a Făgărașului. 

În colecţiunea de documente şi manuseripte ale contelui Losifii 

Kemâuy, din museulă dela Olujii, 1) se află şi o cronică a Păgăraşu- 

Jui, care se incepe cu aceste cuvinte: «<Cesară Augustulii edifică în 

Dacia fortăreta bulgară Figăraşi». | 

Contele Kemâny face următorea, notiţă asupra acestui manuscript : 

« Acestă mică cronică — dice dinsulii —care se află în archiva, fortă- 

reţei regale din Fagăraşii, a fostu copiată la anulă 1833 de cătră 

(1) Tom. XXXI. 40. No. 1.
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căpitanulii Roth, comandantele de atunel ală fortăreţel ; iar ei amă 

primiti copia presentă dela D-lui Losifui Kiss de Zabola, fostii vice-că- 

pitană alii districtului Făgăraşă. Altă-cum se pare, că cronica a- 

câsta, a fostă serisă şi compilată în anul 1690, de 6ră-ce scris6rea, 

dela începutulii cronicei, pînă la anulă 1690 inclusive, se vede a fi 

mal vechiă decâtii scris6rea care se rapârtă la evenimentele din 

anulă 1707, şi astu-felu e posibilii că numar partea din urmă a ero- 

nice! a fostă scrisă pe timpul evenimentelorii. În câtii privesce val6- 

vea internă a eronicei şi may cu s6mă începutulii ei, nu putem afirma 

nimici cu siguranţă, de 6ră-ce compilatoruli n'a indicatii nicăiri 

sorgintea, de unde a scosi dînsulu datele cele vechi asupra Făgaraşu- 

Jur. Din acâstă causă, ce e drepti, ei nu potii să garantez înfali- 

bilitatea, primeloră şiruri ale Cronicei, dar” trebue să observii, că 

afirmaţiunea, ce o aflâmii la începutul eronicei, că : Cesar Augu-. 

stulă a ridicati în Dacia fortărea bulgară Păgăraşiă, este de totă 

curi6să, şi pote că acâsta s'arii put proba cu istoria şi chiară cu do- 

cumente. Într”'o altă scriere mă voii încerea să probeză acesta 1). 

Contele Iosifă Kemâny m.p.> 

Nu de multii ne câdu la mână o altă cronică a Făgăraşului, şi 

anume unii estractii din Analele călugărilorii franciscani dela Mo- 

năstirea S-tulul Stefani din Făgăraşi, care conţine următârele trei 

capitule : 

«I. De Districtu Fogarasiensi. 
«IL. De Oppido et Arce Fogarasiensi. 

«IIL. Arx Fogaras seu descriptio arcis in statu anni 1726 exi- 
stentis.» E 

Punândii faţă în faţă aceste due manuscripte, ne convibgemi nu- 

mai de câți că ele constitue d6ue variante a unei şi aceleiaşi cro- . 
nice. Deosebirea este numai că cronica contelui Kemâny este o tra- 

ducţiune germană de pe o cronică latină, ia” Analele Pranciscani- 
oră, aşa după cumii le avemii astă-di, asi de basă totii aceiaşi ero- 

(1) Studiulă promisă aici din partea contelui Kemâny sta publicatii în Magazin- 
fir Geschichte, Literatur und alle Denk- und Merhwărdigkeiten Siebenbiirgens, Kron- 
stadt, 1844 pag. 175—180, dar” cronica nu. 
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nică, dar pe care însă călugării din secululi trecută a mar com- 

pletat'o cu diferite pasage, ce ne aparţineau textului primitivi. 

Fandamentulii ambelorii manuseripte este aşa dară 0 cronică la- 

tină mai vechiă, scrisă probabilă totă de cătră călugării franciscan! 

din Făgăraşă, după cum era usulă în evulă medii pe la diferite ca- 

pitule şi convente. 

tă aiel textulu acestori done variante : 

Fogarascher Chronik. 

Augustus Caesar erhob 

das bulgarische Schloss Fogaras in 

Dacien. 

104. Unter Trajano râmi- 

schen Kayser, wird Fogarass ein-.. 

genommen und zerstârt. 

270. Stellen die Râmer unter 

Claudio Caesar Fogaras und 

Clausenburg wieder her. Das erste- 

re wird Caesurgis Daciae, das 

letztere Claudiopolium, das 

ist Claudio Stadt, genannt. 

376. Wird Caesurgis von den 

Hunnen zerstârt. 

1300. Ist Fogaras abermabhl er- 

baut und Fogarass benannt. 

Analele . 

Călugăriloră franciscană de la Mănăstirea 

S-tului Stefani din Făgăraşii (Cap. 11). 

Hoc oppidum condecoratur an- 

tiquissima "Arce, quam anno a 

Christi nativitate 15-to Augus- 

tus Caesar sub potestatem 

suam redegit bulgaricam tunc tem- 

poris Fogar nuncupatam. 

Anno dein 104 sub Trajano 

Romanorum imperatore fait man- 

cipata et diruta. i 

Anno 270 Romani aedificarunt 

sub Claudio Gaesare, Clau- 

diopolim et Fogar; haec propter no- 

men Caesaris, Cae surgis ba- 

ciae, illa a Claudio, Claudio-     polis appelata est. 

Anno 370 Caesurgis ab Hunnis 

diruta. | 

Anno 1300 Fogar denuo aedifi- 

cata est et appelata est Fogaras; i 

est : ligneus grossus, ex ea ratione, 

quod lignellis in formam grossorum 

eftectis, et sigillo certo distinctis, 0- 

perariis Giurni solverentur, exacta 

dein hebdomada a Praefectis 0pe- 

parum  argento redimendis, aut 

merce utili permutandis 
imitatione 

scilicet Romanorum, 
qui sub Numa   ] Pompilio, concisas et signatas pe-
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1342. Wird Târzburg und Fo- 
garass unter Ludovico befestigt. 

1529..... Stephanus Bathory 

zu Fogarass. 

1570. Bauet Stephan Bathori 

zwey Thiirm zu Fogarass. 

1576. Christophoro Bâtory Woy- 

vodae Transylvaniae, 

1581.  Succedirt Sigismundus 

Batory. 
1594. Transylvania wird dem 

Kayser Rudolf vom Sigismundo îi- 

bergeben. 

1598 Siebenbiirgen an den Kay- 
ser. 

1605. Stephanus Botskay. 
1608. Bathory Gâbor. 
1613. Bethlen Gâbor. 

1630, Georgius Rakoczi bauet 

die Schanz an das Schlos Fogarass; 

1661. Joannes Kemâny. 

1662. Michael Apafty residirt in 
Fogaras nebst seiner Familie. 

1690. Tochly. 

  

  

cudum pelles pro monetis adhibe- 
bant, et hinc a pecude <pecunias» 

a Numa <nummos» dictas !). 

Anno 1570 aedificavit Stepha- 

nus Baihori duas bastiones in arce 

Yogarasiensi. 

Anno 1576, Cristophorus Bâtho- 
ri wajwoda in Transilvania insti- 

Luitur. 

Anno 1581 succedit Sigismun- 

dus Bathori. - 

Anno 1594 facta fuit transactio 
inter Rudolphum Imperatorem, et 
Sigismundum, qui 

Anno 1598 Transilvaniam Impe- 
ratori subjugavit. 

Item sequentes dictam arcem in- 
coluerunt : 

Anno 1605 Stephanus Bocskai 
Anno 1610 Gabriel Bathori. 
Anno 1614 Gabriei Bethlen. 
Anno 1630 Georgius Râkoezicir- 

cumdedit Arcem Fogaras moenibus. 

Anno 1661 Joannes Kemeny. 
Anno 1689 Michael Apaffi, una 

cum sua tota familia. 

Anno 1690 Emericus Tâkăly. . . 

(1) Pasagiulă din urmă se află trecuti şi în 
Milcovi alui Benkd (Viennae, 1781.11. 301) 
în următoriulă modii :i. e. Zigneus gros- 
sus, eo qudd ligneolis in formam grossi 
effictis, et sigillo certo distinctis, operarii 
diurni solverentur, exacta dein hebdo- 
made a Praefectis operarum, argento re- 
dimendis, aut merce utili permutandis. 
Din causa, acestei tradiţiuni Făgăraşului 
a fostă numită în limba latină din Au- 
stria, şi Lignopolis. A se vede : K G. 
Windisch, Geographie d. Grossf. Sieben- 
biirgen, Pressburg, 1790, pag. 220 şi 229, 
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XX. 

1123, lunie 21. 

Samuil Intzedi vice-capitannlii districtului Păgăraşă dimpreună cu mai 
mulți nobili şi boeri şi cu Gavrilă Şerbanii locotenentuli 
(hotrogiuli) Boerilori delimiteză moşia Sâmbetei-de-susii, donată de 
Michaii Apafi 1. Principelui Constantinii Brancoveanu. 

Mii Inte6di Samuel, mostan Fogaras Vârânak, 6s Districtusâ- 

nak Vitze Kapitannya, Oives Gyârgy, Rozgoni Mihdlly €s Gibor 

Găbor, Fogarasban resideâl6 nemes szemâliyek, Kopatseli Mihdlly 

Dedk, Satrezsa Măthe, Voilai idosb “orban Gdbor Boerok Had- 

nagya, 65 Heviai Istvdn, hites Szolga- Biro, mindnyâjan a Fogarasi 

Tekintetes Nemes Felsă Sz6knek hiites Assessoii, adeyuk emleke- 

zetil mindeneknek a kiknek illik ez Levelink rendiben mostaniak- 

nak, 65 kovetkezendâbâliekuek, quod in hoc Anno 1723, Die 21-a 

Mevsis lunii, Meltosâgos 8. R. 1. Groff Kosztandin Brankovân 

Ur ei Nagysâza, Erdâllyi Fogaras f0ldi, felso Szombathfalvi Domi- 

niumânak Udvar Biraja Sztankul Logofet uram, hoză €s praesentălă, 

nekiink Tekântetes ur Kăvesdi Bor Simon Uram Fogarasi Fo Ka- 

pitâny uram eo kegyelme commissidjât, 6s petsstit; mellynekis te- 

nora ez : Kegyelmed Vicze Kapitâny Intz6di Samuel uram, masa 

mell6 vâvân Otves Gyorgy, Hozgoni Mihâlly, Gâbor Gâbor, Kopa- 

tseli Mihally Deak, Sztrezsa Mathe, es Voijlai iidosb Sorbân Gabor 

Assessor uraim6kot; kikelis mennyen fel a fels Szombathfalvi Mo- 

nasteriumhoz, 6s citaltassa oda, mind a Drâgusi, also Visii 63 felsă 

Szombathfalvi Lakosokot Bo6rokot, Jobbăâgyokot; kik elottis az ke- 

ziben adando Donatiot olvassa fel, 6s magyarâztassa meg nelkik, 

autân eskettesse meg, hogy azon Donati6ban meg int mâtâkat iga- 

zăn ki mutattyâk, 65 miinketis, 68 Kegyelmeteket, oda vezetnek, 6s 

azon dologban procedalni tartsak hiivs6geknek. Da- 

Die 15-a Junii Anno 1723. Boer Simân Fo Kapi- 

dvân praetiinialt Fo Kapitâny 

- megmutattyâl, 

tum Fogaras 

tâny m. p. Miis ezert engedelmeske 
pii 

uram eo kegyelme Commissiojânak, Anno et Die ut în praemissis el 

mentiink a Commissioban i, Monasteriumhoz, az hovais szolga- 

pir Szkorei, Ily6s uam ltal oda citaitatok Dragusi Sorban o-
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dra, Boerok tizedestt, Janos Botalt, Rad Bobijkat Boerokat, Iuon 

Potierteu, Rad Stoja falusi Bir6t es ezek altal az eg6sz Dragusi 

" lakosokot, Boerokot, Jobbâgyokot, nem kiilimben Popa Komsa 

Sandru Botri 6s Falu Papjât, Popa Mâte Sandra, Sandru San- 

dra, Bukur Uliu, 6s Vaszij Kerse Boerokot, Alga Borza falusi 
Birot, Opra Boraa eskiittet, 6s ezen szemellyek âltal az egesz also 

Visti lakosokot, Boerokot, 68 Jobbăgyokot, hasonlokâppen a fels 

Szombathfalvi lakosokot egeszszen, kikis exybe gyiilven a' fellyeb b 
meg nevezett Monasteriumhoz, a' keziinben adott Donatist elottok fel 

olvastuk, 65 vell6k jol meg erttetiik, az utân meg eskettiik, hogy 

minkel hiven s igazân vezetnek azokon a' Donatioban irt metskon, 

es meg mutattyâk kikis kozonsegesen minden veszekedâs n6lkiilt 

msg indulânak az int Monasteriumtol fogva fel a' Pereu Szemulu- 
ron (ic) fel a pereulnak eredeteig, azontull (az Erdik kăzătt ev 
ezen) fel mindeniitt a' Tisztâkig, 65 a Piatra Rosiaig, az hol meg 
Allapodânk, 65 meg k6rdik a Dragusi Also Visti, 6s Felst Szombat- 
falvi Lakosokot, hogy melly jegyek vălasziyak â felsă Szombath- 
falvi Endot a Dragusi Erditol, kikis kizonsegessen azt felel6k, 
hogy a' mint fel jottunk a' Monasteriumtăl fogva a Pereu Szemule- 
ron (sic) fel az 6len â Piatra Rosiaig. nap keletre a” felsd Szombath- 
falvi erdd, nap nyugotra a Dragusiak6, onnan osztân a tiszta hava- 
son, az havas 6len fel mindeniitt az olâh orszăgi hatârig, 65 ott meg 
allapodvân kozonsegessen de kivâlt kâppen az also Visti Boerok, 
6s Jobbagyok vallik hogy az 6len nap keletre a, felsă Szombathfal- 
viak havassa, nap nyugotra a' magok6 Also Vistiek6, ezt a' Dragusi 
lakosokis hellyben hagyâk, 6s confirmâlăk; Melly erdok, 6s havasok 
kozott 160 metâknak s bizonyos jegyeknek megjârăsa, izy 68 ekkepen 
menv6n v6ghben, 6s a mint a, fellyebb irt falukbâli lakosakis kOzon- 
segessen kimutattâk, s kinevezt6k, azon metăk vâllastyâk, s distin- 
gvallyâk 4 telso Szombathfalvi Erdot a Dragusi Erdotăl nem kulom- 
ben az havast a Dragusi erdotâl, 6s also Vistiek havassâtol, nem 
l6v6n ezen Lakosok kozătt semmi egyenetlensâg, s controversia az 
erdd s havas felett. Melly metalis reambulatio mi altalunk, 65 mi 
elăttiiak ugy a meg nevezett lakosok altalis igy menvân v6gben 
ugy irtuk meg mmiis pro fatura cautela, fide nostra mediante usualis 
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petsetiink es keziink subseripti6ja alatt adeyuk az Exponens co 

kegyelm6nek. Datum in Monasterio Fels Szombathfalvensi, Anno 

et Die, Loco ut in praemissis: 

Tntzedi Samuel 

vice Kapitany m. p. “Otwves Gyorgy m. p. (|. $.) 

| (L. $.) - (L.. 5.) Hâvizi Istvan m. p. 

Mihâlly Deâk m. p. (L. 8.) vice szolg. 

Sztreza Math6 m. p. (|. 8.) Rozgoni Mihâlly m. p. (L. $.) 

Voilai Sorbân Găâbor m. p. (L. 3.) Gabor Desk, alias Gâbor Gâ- 

bor m. p. (L.8.) 
Correcta per Eosdem. 

Presentem copiam vero suo originali in omnibus punctis et clau- 

sulis conformem, cum eoque consonam esse inventam, hisce fidem 

facimus. Sign. Coronae. d. 12-ma Junii 1781. 

(L. S$.) Luc. Rausz m. p. (L. $.) Î. Tartler m. p. 

Jurat. Seer. Coron. Secr. Coron. 

Traducţiuat. 

Noi Samnuilă Intzedi actuali Vice-căpitani alu fortăreței şi alb 

districtului Făgăraşii, George Otvos, Michaii Rozgoni, Gavril 

Gaboră nobilr din Făgăraş; Michaiui Diaci şi Mateiu Streja din 

Copăcelu, Şerbanii Gaboră -celi bătrână din Voila locotenentulă 

Boeriloră, şi Ştefani Hevizi subprefectii juratii, toţi asesori juraţi 

la onorabilulii şi nobilulă tribunalii superiori ală Hăgăraşului, fa- 

cemii cunoscută, prin acâstă carte a n6stră, tuturorii cărora se cu- 

vine, celorii de acumă şi viitori, că logofătulii Stancu, intendentulă 

moşie! Sâmbeta-de-susii din Tera Făgăraşului, care moșiă este a 

Ilustrităţii sale a Domnului Constantină Brancovenu, conte ali Sân- 

tulut Imperii Romani, ne-a adusi și presentată în anulă acesta 1723 

îu diua de 21 a lunel Jur Iunie comisiunea-şi sigilulu Domniei sale 

ala D-lut căpitani ali Făgăraşului Simeonii Boeră de Cuiescl, — 

alu cărer conținută este: Domniarta, â-le Vice-căpitani Samuila 

Intzedi, luându cu d-ta pe d-uii asesori George Otvos, Michaii Roz 

goni, Gavrilă Gaborii, pe Michaiii Diac şi Matei Streja din Copă-



  

62 NIC. DENSUŞIANU. Ls 

_celi şi pe Şerbanii Gabori celă bătrânii din Voila, să te duci cu 

dînşii la monăstirea Sâmbeter-de-susti şi să citezi acolo pe toţi boe- 

rii şi iobagii, cari locuescă în Draguşii, în Viştea-de-josii şi în Sâm- 
beta-de-susu, să le citesci actului de donaţiune, care ţi-lii voiii da, 

să-l espliei, şi apoi să-i jur! că vorii arăta cu buna, credinţă hota- 

“rele descrise în acea donaţiune, ne vorii conduce la ele atâtă pe noi 

câtii şi pe d-vâstră şi ni le voră arăta şi vorii procede cu loialitate 

în acâstă cestiune. Din acâstă causă ascultându noi de comisiunea mai 

ses titulatului Domni, a Căpitanului supremi, ne-am dusi în a- 

sulă şi diua arătată mai susi la monăstirea descrisă în comisiune, 
unde d-iu subprefectii Ilieşii de Scoreii a citati pe Şerbanii Codrea 

din Draguşii Decurionulă oeriloră, pe boerii Lon: Bota și Radu 
Bobeiea, pe Loni Poterteii, pe Radu Stoia primarulii satului, şi prin 

aceştia pe toţi boerii şi iobagii, ce locueseii în Dragtişii, asemenea şi 

pe boeruli Popa Comşa Şandru preotulii satului, pe boerii Popa Mateiu 

Şandru, Şandru Şandrea, Bucurii Uliu, Vasiii Cârjă, pe Aldea Borza 

primaruli satului, pe juratulu Oprea Boiza, şi prin aceste pers6ne 

pe toţi boerii şi iobagii ce locuescii în Viştea-de-josii, — asemenea. 

ps toţi locuitorii din Sâmbăta-de-susii, — cari întrunindu-se la mo- . 

văstirea mat susă amintită le-ami cititi donaţiunea, ce ni s'a dati, 

le-amii esplicat'o s'o înţelegă bine, apoi Y-ami jurat că ne voriă 

conduce cu bună credinţă şi întru adeverii la hotarele descrise în 

donaţiune şi ni le vorii arta; apoi cu toţi împreună şi fără nic! o 

certă aă pornită dela numita monăstire în susă pe Păriulii- Semne- 
loră pină la isvoruli Păriului şi dincolo de isvoră prin păduri pînă 

la Tistaei și Pât;a-roşiă, unde ne-amii oprită şi amu întrebată pe 

locuitorii din Draguşă, din Viştea-de-josă şi din Sâmbăta-de-susi, 

cari sunt semnele ce despărțescă pădurea Sâmbeter-de-susii de pă- 

darea Drăgușului, şi toţi împreună aii respunsii, că aşa după cuniii 

ami venitit începândi dela monăstire pe Păriuli-semnelori în susă, 

pe muchiă, pînă la Pâtra-roşiă, în partea despre răsăriti este pădu- 

rea Sâmbelei-de-susii, iar spre apusii pădurea Drăguşeniloră ; şi de 

acolo mergândă apoi pe muchia; muntelui 'Tistacu peste toti loculii 

pină la hotarulu "[ărer-românesci, şi oprindu-ne acolo ne-ati decla- 

ratu. cu toţii şi mai cu s6mă Boerii şi lobagii din Viştea-de-josi, că
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în partea despre răsărităi a muchii este muntele locuitoriloră din Sâm- 

băta-de-susii, iaril spre apusi este muntele dinşiloră ali Viştenilorii- 

de-josti, şi acesta o aprobă şi confirmă şi locuitorii din Drăguşii. În 

modul acesta s'a îndeplinitii reambularea hotareloră şi a semneloriăi 

distinctive, ce există între aceste păduri şi munţi, şi după cumi ne-aă 

arătată şi ne-ai spusii în unanimitate locuitorii satelorii descrise mai 

susă, aceste sunt hotarele, cari despărţescii şi distingii pădurea Sâiu- 

beter-de-susă de pădurea Drăgușului, şi muntele (Sâmbetei-de-susii) 

de pădurea Drăguşului şi de muntele Viştenilorii-de-josii, ne fiind 

miel o neînțelegere şi controversă între aceşti locuitori asupra pădurii 

şi a muntelui, În modul acesta îndeplinindu-se acesta reambulare 

a hotarelori prin no! şi înaintea nostră precumii şi cu locuitori! miaă 

susă numiţi, pentru precauţiune în viitorii ami şi descriso astii- 

telă în puterea credinţei n6stre şi o dămii d-sale reclamantului întă- 

rită cu sigilulă şi cu subserierile mânilorii nâstre. Dată în mânăsti- 

tea Sâmbetei-de-susă în anul, diua şi locul arătate mai sus. (Ur- 

m6ză subsemnăturele). 

(Copia vidimată de Secretarii Braşovului în archiva D-lui Ar. Dânsuşianu). 

  

XXI. 

1739, lunii 17. 

boerescii din Țera Făgăraşului judecă pro- 
Tribunaluli 

agii din Brâza pentru 
cezulii dintre Boerii şi Iobagii din P oşorta cu lob 

proprietate la muntele Valea-Poşorţii (1). 

Nos Sedis Boeronalis Judiciariae Fogarasiensis Communitas. Da- 

us pro memoria omnibus quibus expedit. Quod in Anno praeseuii 

millesimo, septingeutisimo, trigesimo secundo. Die vero 13-tia Maji. 

Cum videlicet pro faciendo causantibus judicio noderativo convenisse- 

mus ac pro tribunali consedissemus, strenuus Buhur Gusaila Boer 

în Posorita, Decurio Boeronun ibidem in Posorita, residentium, sa, 

calamităţile prin cari a tre- 

e Tribunalii-boerescă, (sedis 

a. 1732. Limba oficială a- 

mentă vedemii, că pe lingă tote 
4) Din acestii docu 

înece, numirea d 
cută Pera-Făgăraşuluă dela a. 1530 i 

poeronalis judiciaria) se conservase acolo încă pihă la 733, i 

junsese a fi cea ungurâscă, dar înstituţiunea a remasu vomân6scă,
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et omnium Boeronum praenotatorum, personis, strenuus Bukur 
Popi Algji Judex in Posorita, et fisealis subditus sui et subdito- 
rum în eadem Posorita habitantium personis, at Acfores. Contra et 
adversus providos Bukur Hasi Judicem. Popi Bukur, Avram, et 
Prekup Tatumir. Juratos. in pago Brâza, adversus ipsos, ac per 
(ip)sos. Contra, et adversus, incolas in praenotata possessione Brâza 
residentes Piscales subditos, universos, ut Thctos. hujus modi Actio- 
nem legalem instituerint. Anno 1732 die 13 Maji. Actorok, Fejâr- 
varmegjeben Fogaras F5ldân, Posoritân lako Nemes Bukur Gusaila 
Bosr, a meg irt Posoritân lako eg&sz Bocrsăg Tizedesse, maga es a 
tobb Posoritân lako Bosrsâg k6p6ben, 65 ugjan azon meg irt Po- 
soritân lako Bukur Popi Algji Falus Biro, 65 Piscalis Jobbagj, a 
tobb Posoritân lako Piscalis Jobbagjak kâpekben mint az eg6sz 
Posorita neții Falunak, ugj Bosrsâgnak, mint Piscalis dobbagjok- 
nak legitimus Plenipotentiariussi. Inctusak, Fejervârmegjsben Fo- 
garas foldân. Brâzân lako Bukur Hâst Falusi Biro, Popi Bukur, 
Avrara, 6s Prekup Tatumir, a meg int Brâza nevii Eskiittei, mind 
hârman Fiscalis Jobbâgjak, a tibb Brâzan lako Pisealis Iobba- 
8joknak k&pekben ; kik ellena az Actorok causajokat. Legitimă con- 
stitualt Procuratorok, Fogarasi Gâbor Gâbor âltal el;k6ppen pro- 
ponâltattyâk. 

Ezârt kellet az Inktusokat 5 kegyelmeket citaltatnunk ez 'Te- 
kintetes nemes Boeronalis Safkre, târvânyre. Hogj tudniillik : 16- 
Y6n nekiink egesz Posoritaiknak, itt Fejervarmegjeben Fogaras 
Foldân, az Posoritai Felsd fordulo Hatârunkban, 6gj dss, Orâkds 
Bocrsdg Erdonk Havasunkal egjben, mellynek neve Vălye Poso- 
rili, în vicinitatibus al. . . ., felyiil, a Desâni es B. „ Erd6, 6s 
Havas, aloll penig a Brâzai Kolisu DBrezi nevii havas, es Erdo 
melly meg int Erdânkrol, 68 6s drâkăs Bocri Groksegiinkrol s Hava- 
sunkrol, nem tudatik, ki parantsolattyâbol tselekszik, avagj hogj 
tsak a magok propria, authoriţassakbol, minket, ha, vagj faârt mwe- 
nyiiuk szekereinkel. vagj juhainkal, vagj egjsb mârhainkalis ott 
jârunk, es, legeltettyiik, n6ha az magunk Erdonkb .. .neha pe- 
nig az igaz orszâg uttyât is meg âlvân rajtunk sok po ..... 
akat patralnak, injurialnak, vexâlnak, 68 mikor fât hozank a mi
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tulajdon magunk meg int erdânkrăl, utunkat me âlvân, hatalma- 

sul szekeriinkrăl fânkat le hânnyâk, rakjâk, utunkban turbalnak, 

ki mondhatatlan sokkâppen huznak, vonnak, esufsâgot iiznek 

rajtunk. 68 zâlogalnak hbeuniinket, az Inktusok d kegjelmek, melly 

O kegjelmek hatalmoskodâsok miatt, mâr meg irt erdonket nem 

birhattyuk, mivel pacificum Dominiumâban annyira turbâltanak, 

hogj meg irt Erdânket nem 6lhettyuk, hasznăt nem vehettyiik. 

L6v6n feles szâmbol âllo zalagink 6 kegyelmeku6l, melly zâlagin- 

kat mais ea potentia mediante birnak, 6s magoknâl manutealnak, 

mel!y6keţ, ha 6 kegyelmek tagadnânak, docealni keszek lesziink, 

holott az Inctusoknak a mi Vâlya Posoriti nevi Havasunkhaz 63 

Erdânkbez, semmi k&z6k, 6 jussak nintsen, mivel magunk tulajdon 

dst0l maradott, ds, drâkos Bocrsăgunk , 68 hatârunk, mellyrăl, miud 

az urbariuiuak jo bisonsâgot t6sznek mind mi magunknakkis jo mene- 

A6k Leveleink s Privilegium Leveleink extalnak, 6s dată eximissione, 

hogj a mi tulajdon hatârunk, ha Kivântatik băven comprobalni k6- 

szek vagjunk. 

Melly 6 kegyelmek hatalmoskodâsokert, 6s sok izben tett meg 

kârasittatâsinkârt, meg kivannyuk miis a jure, minthogj az Lucta- 

sok 5 kegyelmek minket a mi magunk sajât 0s irokos erdonknek, 

hatarunkuak 65 Havasunkuak b6kess6ges biradalu;&ban turbaltanak, 

potentiariuskottanak, 63 mind hatasuakban (3ic). erdonkben 6s az igaz 

orszâg uttyâbanis utunkat meg âlvân hatalmasul meg tamadtanak, 

sok rendben meg zalogaltanak, meg tsufoltanak, sok iojuriakkal 

illettenek, Hogy valabânyszor meg tâmadtanak, es meg zâlogalta- 

nak, mind annyiszor kiilen kiilen, minor potentianak terhân C : D. 

P. 2, Tit 67. 6s elvett zaloginkat meg adăsaban maradgjanak. În- 

terim, perre, Procuratoria alo koltsejiinken 6s farattsagunknak 

refusiojân. Et Protestatur ad ulteriora. Liceat verbis plura, ut et 

de exmissione, si opus fuerit. Actores iterum cupiunt Literas vela- 

jorias, super citatione confectas ad reformandum extradari. 

Inctus. Brâzai Radu Hâs, maga 65 az egesz falu k6peben re- 

plical, Pârt kivânok. Deliberatum est. Par conceditur. | 

Anno 1732. Die 17-ma luny. Causa continuata supră seripto- 

run Actorum contra et adversus supra scriptos Imctos, pro Acto- 

5
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res Procurator idem qui ante. Per quem Actores cupiunt legi Leva- 

tas suas cum sua serie. Actor dicit. Az Inctusak ezen Causainkban 

Pârt k&(r)tenek. Kiktol az P&r nem is denegaltatoii, megis compa- 

realni, annâl inkâb keresetiinkre. meg felelni. nem akarnak, ha- 

nem tărvennyel kolteni, faraztani akarnak, azârt meg kivânnyuk, 

hogj actionk . .. keresetiinken convincaltassanak. et protestatur. 

Deliberatum est. Pro Inctis nemo. Ergo in tota Actor aequisi- 

tione conviueitur. În guorum quidem majorem fidem, firmiusque te- 

stimonium, praesentes Literas Deliberationales. Sub sigill .... 

manuum propriarum subseriptione .. cc... eorundem 

faturam ad cautelam extradandas duximus. Actum Fogaras Diebus, 

Mensibus et Anno praenotatis. 

Correcta.. 
Aaron Solymosi 

Sedis Boeronalis Judiciariae 

(L. 8.) .... Fogarasiensis 

(Ju)ratus Notarius mp. 

Tradueţinne. 

Noi Comunitatea Tribunalului boerescii din Făgăraşi, facemi 

cunoscuti tuturoră cărora se cuvine, că în anuli acesta una mie şâpte 

sute trei-deci şi doi, în diua de 13 Mai, cândui adică ne-ami întru- 

nitu ca să facemii judecată moderată între părţile, ce aă procesii, a- 

tunci valorosulă Bucură Gugăilă boerii din Poşorta, Decurionuliă 

Boeriloră, ce locuescii în Poşorta, în numele sei și alu tuturor 
Boerilorii amintiţi ma! susă, şi valorosulii Bucură ali Popii Aldei 

primari în Poşorta şi iobagii ali fiscului în numele sei şi ali io- 

bagilorii ce locuescii în Poşorta, ca actori, aă intentatii următârea 

acţiune legală în contra prudenţiloră Bucură Haşă primari, 

Avramă ali Popii Bucuri, şi Precupă, Tatomir, juraţi din comuna 

Breza, în contra lorii şi prin dinşil în contra tuturorii iobagilorii 

fiscali ce locuescă în amintita comună Br6za, în calitate de incusaţi: 
În anuli 1723 în 13 Maii. Reclamanţă: Nobilulii Bucură Guşăilă 
boeri din Poşorta în 'Ţ6ra-Făgăraşului, în Comitatulă Albei, Decu- 

rionii, ali, întregei Boerimi din Poşorta, în numele seă și alii celor
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alalţi boeri din Poşorta, — asemenea şi Bucură ali, Popii Aldi din 

Poşorta primarulă comunei şi iobagiii ali fiscului în numele celoriă 

alalţi iobagi fiscali din Poşoria, ca plenipotenţi legali ai întregei 

comune Poşoria, atâtă din partea, boeriloră, câtă și a iobagilorii fis- 

cali. Incusaţi: Bucură Haşă din Br6za în Ţ6ra-Făgărașului, comi- 

tatulă Albei, primarul comunei, Avramă ală Popii Bucură şi Pre- 

cupă Tatomiră, juxaţă din comuna Breza, toţi trei iobagi fiscali, în 

numele celoriă alalţi iobagi fiscali din Breza, în contra cărora re- 

clamanţi! prin advocatuli dinşilorii legalmente constituită Gavrilă 

Gaborii din Făgăraşii expună procesulii lori în următorulă modă : 

A 4rebuitii să-I citămi în judecată pe d-loră incusaţii înaintea 

acestui onorabilii şi nobilă tribunal boerescă, fiind-că noi toți locui- 

torii din Poşorta avemii în hotarul din susii ali Poşorţi! aici în 

Țâra Făgăraşului în comitatul Albei o pădure boerescă strămogescă 

ereditară, ce se numesce Valea-Poşorţii, şi care se învecin6ză de a- 

supra cu in(cusaţi!), cu pădurea şi cu muntele Deşanilorii şi a B...... 

far din josti cu muntele şi cu pădurea Brâzei numitu Coiţulii- Br6zei, 

și ort mergeimii not în pădurea și în moşia nâstră boerâscă ereditară 

ca, să ne aducemi lemne cu carele n6stre, ori âmblămă acolo la pă- 

şiune cu oile şi cu alte vite ale nâstre, nu scimiă. din ală cul man- 

dată, or1 pote din propria diînşilorii autoritate, d-lorui incusaţii ne esă 

în cale, une-ori în pădurea n6stră, far de altă dată chiarii în drumului 

ţărel, şi comitii acte de violenţă asupra n6stră, ne înjură, ne vex6ză, 

şi dacă ne aducemii lemne din pădurea n6stră susii amintită, care este 

proprietatea nstră, el ne ţinu drumul, ni le descarcă şi aruncă josi, 

ne împedecă în drumulă nostra, ne tragi şi despoiă în multe moduri, 

ce nu le mal putemi spune, ne patjocuresci, ne zălogesci, ast-feli 

că din causa violenţeloriă ce le comit dinşi! acum nu mal putemi 

stâpâni pădurea, fiind-că ne turbură aşa multă în posesiunea li- 

niscită încâtii nu ne mal putemă bucura de pădurea mal susii amintită 

și nu-l mai putemi lua folosuli. Avemi la domnialorii O mulţime 

de zalge, ce le posedi şi le ţină pînă astădi cu aceeași putere, 

pe cari dacă lari nega noi suntem gata să le dovedimă ; iar de 

altă parte incusaţil nu ad nici uni amestecă şi nici ună dreptă la 

muntele şi la pădurea nâstră numită Valea-Poşorţii, fiind că acâstă,
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pădure este Zoerta n6stră propriă ereditară, remasă dela strămoşi, 

ce se probăză de ajunsă atâtii cu urbariulă câtă și cu scrisorile de 

scutire şi cu privilegiele cele bune, cari le avemiă, şi dacă se va tri- 

mite o comisiune, şi cândii va fi trebuinţă, no! suntemii gata să pro- 

bămă în de ajunsă că este proprietatea nâstră. 

Din acâstă causă, fiindă că incusaţii ne-ati turburatii cu puterea 
în posesiunea liniscită a pădurii, a hotarului şi a muntelui, cari sunt 
proprietatea ndstră ereditară, şi ne-au eşitu în drimi în hotarulă 
nostru, câtii şi în pădurea n6stră şi chiară pe arumulă ţărer, şi fiindă 
că ne-ai atacată în modii violentă, ne-ai zălogită în mai multe 
rînduri, ne-ai batjocorită şi ne-ai causațtii multe injurie, ceremi din 
punctul de vedere alii dreptului, pentru violențele şi păgubele ce 
ni le-ai făcutii, ca de câte ori ne-ai atacati şi zălogitu de atătea or! 
să fiă condemnaţi pentru actulă de mică violență C. D. P. 2, tit. 
67, să ne restitue zălâeele şi afară de aceea să ne rebonifice chel- 
tuelile de judecată, cheituelile advocatului şi ostenâla. nâstră. Iar în 
privinţa celorii alalte se protestâză. S'arii put dice mar multe, cumti 
este şi în privinţa trimiterii uner comisiuni, dacă va fi de lipsă. Re- 
clamanţii mal cerii să se estradea certificatele de primirea, citaţiuni- 
loră peutra a se schimba. Incusatulă Radu Has din Brâza în 
nuniele seii şi ali satului întregii replică : ceră copiă. Deliberându- 
se, se concede copia. 

În anulă 1732 în 17 Iuviă continuându-se procesului sustii nu- 
miţ lord reclamanţi în contra incusaţilori mar susă amintiţi, acto- 
ri! avândă de advocată totu pe celă de mar înainte ceru prin din- 
sula ca să li se citâscă în ordinea sa cele conţinute în procesulii 
verbală. Reclamantul ice : Incusaţit a cerută în decursulu ace- 
stul procesii, ca să li se dea o copiă. Deşi copia nu li s'a denegati, 
totuşi nu voescă să se înfăcişeze şi să respundă la acţiunea ndstră, 
ci din contra voescii numal să causeze cheltueli şi osteneli cu jude- 
cata, din care causă ceremii, ca dînşii să fiă condemnaţi în sensulu 
cuprinsi în acţiunea nâstră. Deliberându-se, pentru incusaţi nimeni. 
În consecinţă se hotăresce, că Actorulă câştigă întru tote. Spre cre- 
divţă mai mare şi adeverinţă mai firmă, ama aflată cu cale să extra- 
dămii acestă sentinţă învestită cu sigiluli ..... şi cu propria,
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n6stră subsemnătură, pentru ca să fie de apărare în viitorii. Făcută 

în Făgăraşă în anulă, lunele și dilele insemnate mai susi. (Urmeză 

subsemnătura). 

(Originalulă pe hârtiă în dosarulii adv. Ar. Densuşianu «Comuna Poşorta».) 

XXII. 

1733, lunii 19. 

Tradiţiuni despre Colonisarea Ţărei Făgăraşalul. 

Publicămii aică deposiţiunile unorii marturi făcute în procesul Boeriloriiea, 

din Poşorta cu iobagii din Brâza pentru proprietate la muntele şi pădurea 

numită Valea-Psşorţii. Din declaraţiunile acestori; marturi se constată că 

generaţiunea vechiă din secolulii trecuti mai avea încă Gre-cari suveniri din 

epoca cunoscută sub numirea de Nova Plantatio Terrae Fo- 

garas!), 

25-tus Fatens, Desânyi Raduly Majldt Fiscalis Jobbâgy Ann. 

circit. 60. Legit. citat. juratus examinatus fatetur. . . Ad 4-tum, A 

sziileimtot se hallottam hogy a DBrâziakoak azokban az havasban 

6s erdoben, reszek vagy jussok lett volna, tudom penig hogy a Po- 

soritaiak birtak mint Gsăktâi maradt, igaz Joszagokot miolta Foga- 

ras fălde ide telepedett mellyet, a r6gi vân emberekis, akk&ppen be- 

sz6lnek, . cc... cc... . 

Eodem Anno Die vero 19-ma Mensis Juny in Possessione 

rita, Districtu Fogaras existente Dooque Raduly Gusaila DBoeronis 

Boeronumgue Decurionis Inquisitio nostra sequenti serie continuata. 

.. . 

Poso- 

27-mus Fatens Netoti Joszif/ Sorban fiscalis Jobhâgy, Anno- 

rum circiter 70. Leg. citat. juratus examinatus fatetur. Ad Î-um 

(1) A se ved6 mai la vale şi deposiţiunile marturiiorii din 1792, pentru verificarea 

genealogiei familiei Boeriă din comuna Vadă. Anume deposiţiunea marturului Popa 

Sin Boeriăi : Ihra Voreltern waren diejenige, welche das Dorf Waad zum allererst zu 

bewohnen aufingeu. Asemenea şi deposiţiunaa martorului Popa Samoilă Dăneţi : und 

diese uralte Leute haben das Dorf Waad zam allerest bewohnt.
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Hallottam az r6gi emberektil 6s a sziileimtâl is hogy regenten a hol 

most Brâza vagyon olt falu nem volt, hamem azt a hellyet birlâk a 

Posoritaiak, most peniglen tudom hogy a Posoritaiakuak Brâzân 

vagyon, Boeri malmok. . a. . . 

30-mus Fatens Ludisori Raduly Salamon fiscalis Jobbâgy An- 

norum circiter 80. Leg. citat. juratus examinatus fatetur. Ad l-um, 

Halloitam a regiektol hogy azt az hellyet, a hol a Braza nervii falu 

vagyon valaha a Posoritaiak birtâk, az utdn telepediel; volna oda a 

Brăzaiak hallottam azt is hogy a Posoritaiaknak levelek is volna 
rolla . 

31-mus Fatens Lmdisori Satan Szirbul Bor Annorum circiter 

60. Leg. citat. juratus examinatus fatetur. Ad l-um. Hallottam 
bizonuyal a regi dreg emberektâi, hogy a Posoritaiak birtâk a ha- 
tarokot egez fel a Havasokig, 63 a hol most Brdza vagyon, oda a 
Posoritai Boerok, Kallyibas Sellereket sedlitvin, magakot szolgal- 
tattâk vellek, mint az 6 fSldăa lakokkal, mikor osztân egy a Feje- 
delmek kozziil egesz Fogaras f0lden, minden Boâroknak Sellsre- 
ket el vette, akkor ezen Brâza nevii hellyen lako sellereketis el 
vette a Posoritai Boeroktol, a Posoritaiak hatârokbol egy darab ha- 
târt szakaszivân nekik ot; Brâza korăl. ... o... Ad 5-tum 
Mind e regiektâl ugy halottam, mind magam is ugy tudom hogy a 
megirt vicinitasok kăzott, levo Havas 68 erdă attol a Gusds Bocrtol 
a ki Posorităt meg sadlloita marad! drokseg szsrint, az suecessorira, 
ugy mint. az egesz Posoritai lakosokra ...,. 

32-dus. Patens Ludisori BatsiVa Batsilla, Boer, Annorum cir- 
citer 60. Legit. citatus juratus examinatus fatetur. Ad omnia puneta 
uti proxime antecedens Patens Sztân Szirbul. 

33-tius Fatens Ludisori Tamds Janos Boer Annorun cireit. 44. 

34-tus. Fatens Ludisori, Burszdny Szirbul, Ann. circit. 50. 
Hi legitime, citați, jurati, examinati fatentur in omnibus uti ante- 

cedens 3 1-mus fatens Ă 

3d-tus. Nagy vaj....... Joon Bika Boer Aun. circ. 60 
Legit. citat. juratus examinatus fatetur... Ad 5-tum, hanem îiolfa
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Posorita ide telepedet, mind a Posoritai Boerok6 volt, mais dvek, 

mellyeket az Attyok jussân birnak . 

37-mus Fatens Nagy vajdafalvi Bukur Niszlor M6ltosagos Bârd 

Bartsa. Gergely uram eo Nagrsâga Jobbâgya Ann. circ. 50 Legit. 

citat. juratus examinatus fatetur . . . — Ad 5-tum, Hanem 8 miolta a 

Posoritaiak ide telepedtek, a Havas a Boerok6, 6s a malon, az erdd 

penig az egesz Posoritai lakosok6, mellgeket a Posoritai Boeroknak, 

elejek 6s 6 utânnok, ez mostani suecessorok, bekes6gesen birtâk. . . 

45-tus Fatens Leszai Fornila Gravuly Boer Annorum circit. 80. 

Legitime citatus juratus examinatus fatetur. Ad 1-mum, Hallottam 

a regiektăl, hogy Brâza fekszik a Posoritai Boerok hatârân, vagy 

Bosrsâgân .. . Ad. B-tum, miolta Posorita ide szallot, az olta, a 

Posoritai Boeroknak râgi elejekrăl, reâjok szallot oroks6gek, birtâk 

is, a mint halottam, az elejek is, magokot penig tudom hogy b6- 

keseges hbirodalmâban voltanak. — - NE 

Mind ezek a vallok Nemes . . . 6r vârmegyy6ben Pogaras folden 

a meg irt Falukban lako . . . Boeri 6s Paraszt szemellyek, kiknek 

hătok utân tott fass(i)okot, modo ut supra, fide nostra mediante 

meg irtuk ....-.- futura nberiori Exponent ... .. .. 

eee eee Datum in possessione Posorita, Anno 

Milesimo Septingentesimo 'Trigesimo 'Tertio, Die 19-na Mensis Jony 

ultima, videlicet praemissae ingnisitionis Die. 

Correcta. 

Nagysâgtok s kegyelmetek âlăzatos .  Szolgai 

Solymosi, Aaron 6s Szathmari Istvdn, 

Fogarasi Felsd azon Nemes Szeknek 

'Torvenyes Nemes edgyik hiitos Viceszolgabirâja 

Sz6knek hiites Assessora. m. p. mp. 

Pradueţiuae. 

Alu 25-lea deponentă, Radul Mailată, din Deşani, iobagii alt 

fisculul în etate cam de 60 ani, citându-se jurându-se şi întrebându- 

se în modii legală, declară . . - - La punetulă 4. Nici dela părinții
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mei n'am auditu, că Brezeni! să fi avut vre o parte sai vre unii 
drepti la munţii și la pădurea din cestiune. Dar sciu, că Pogor- 
țenii le-ai stăpânită ca moșiă adevărată remasă dela strămoşi de 
cândă s'a colonisatii aici Zera Făgăraşului, lucru pe care asa-lii 
poveslescii şi Gmeniă cei de totii bătrână, 

Totă în acelaşi ană, în gina de 19 a lunel lui Iunie, investiga- 
ţiunea nâstră s'a continuată în modul următoră în Comuna Po- 
şorta, din districtulă Făgăraşului, în casa Boerului Radul Guşăilă, 
Decurionulă, boerilorii. 

Ală 27-lea deponentu, Josif Șerbanii din Netotă, iobagiă alu fiscului, în etate cam de 70 ant etc., declară : Ad 1. Ama audit dela 
bătrân! şi dela părinţii mer, că unde este acum Brâza, acolo mal de multă nu era sati, ci loculi acesta lau stăpânită Poşorţenii, iar a- cum sciii, că Poşorţenii ati mori boeresei în Brâza. ..,...... 

Ali 30-lea deponentu, Radulă Solomonză din Ludişori, iobagiă ală fisculul în etate cam de 80 de anl ete., declară: Ad 1. Ami au- dită dela bătrânt că locală, unde este acum satulă numită Brâza, o dată a fostă în stăpânirea Poşorţeniloru, şi după aceea sar fi co- lonisatii Brezenii acolo, ami auditul şi aceea că Poşorţenil ară av6 cărți în astă privinţă . DI IDR 
Alii 31-lea deponentii, Stan Serbuli4, boeră din Ladigoră, în e- 

tate cam de 60 ani, ete., declară: Ad 1. Ami audită întru adevără 
dela bătrânii de de-multă, că Poşorţenii ai stăpânit hotarele pînă susă la munţi, şi unde este acum Brâza, acolo Boerii din Poşorta 
coloniscândii jeleri colibaşi (1) S'aui serviti cu er, ca cu Gmenii ce 
locuiaii pe pămintulii loră, iar atunei câud unulă din Principi a 
Juati dela boeri pe jelerir din tâtă țâra Făgăraşului, atunci a luati 
şi dela boerit din Poşorta pe jelerii din loculă ce se numesce 
Br6za, rumpândă pentru ei o bucată de hot:ră din hotarala Pozor- țeniloră, acolo în jurulă Brezer, ....... Ad 5. Amt auditu totu dela cer betrâni, şi eă incă aşa sti, că muntele şi pădurea dintre 

(Î) Jeleris, în limba latină «inquilinus», termină feudală în Transilvania, însemnâză locuitorii pe proprietatea altuia.
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hotarele deserise ai rămasii ca moseenire, dela Boerulii acela Gu- 

şatii, care a colonisatii Poşorta, la succesorii sel precumi şi la toță 

locuitorii din Pogorta. 

Ali 32-lea deponentă, Băcilă Băcilă, boeriă din Ludişoră, în e- 

tate cam de 60 de anl. 

Alu 33-lea deponentii, Ionă Tămaşiă, boeră din Ludişoră, cam 

de 44 de anl. 

Alu 34-lea deponentii, Bursană Serbulă din Ludişorii, cam de 

50 de an. 

Aceştia citându-se, jurându-se şi întrebându-se în modii legali, 

depunii întru t6te ca martorul precedentă alii 31-lea . . . 

Ală 35-lea on Bica, boerii din Voivodenii mari, în etate cam 

de 60 de ant ete. declară: Ad 5. Dar de cândă s'a colonisatii aici 

Poşoria, (muntele şi pădurea) ati fostă a Boeriloră din Poşorta, şi 

astăqi încă sunt ale lorii, pe cari le stăpânesci în puterea dreptului, 

ce Lai avuti parinţii lori. 

Ali 37-lea deponentă, Bucură Nistoră, din Voivodenii-mari, 

iobagii ali Ilustritaţii sale ală d-lui Baronii Grigore Bartsai, în e- 

tate cam de 50 de ani ete., declară: Ad 5. Dar de cândă sati colo- 

nisatii aici Poşorţenii, muntele şi mora ai fostă ale Boerilorii, iar 

pădurea a tuturori locuitorilorii din Pozorta, pe cari le-aii stăpânită 

în pace antecesorii boerilori din Pogorta, şi după ex succesorii de 

acumă, 

Ală 45-lea deponentii, Cornila Grâvuliă, boeră din Lisa, în etate . 

cam de 80 ant ete., declară: Ad |. Ami audită dela bătrâni, că 

Brâza este aşedătă în hotarulă sati în Boeronatuli Boerilori din 

Poşorta ..... Ad 5. De cândă a descălecat aici Pogorta, de 

atunci Boerii din Poşorta ai stăpănită, după cum ami audită, 

moscenirea ce le-a rămasă, şi scii că dinşii au fostă în stăpânire 

liniscită. . . 

Toţi acești deponenți sunt Boeri şi 'Țărani din satele descrise 

mal susu în 'Pâra Făgăraşului. comitatului Albei, şi ami scrisă depo- 

sițiunile loră ce le-aii făcati după prestarea jurământului în modul 

arătatti mai susi, în puterea credinţei n6stre .. . . Dată în comuna 
*
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Poșorta, în anul ună miă şepte sute trei deci și trei, în diua de 19 
a lunei lui Iuniui, adecă în ultima, di a cercetării mai susă menţionate. 

Correcta, etc. 

(Originalulă pe hârtii în archiva adv. Ar. Densuşianu, dosarulă «Comuna Po- şortâ». Inceputul lipsesce). 

  

XXIII. 

1518, Ianuarie 12, 
Actii de adop țiune. Pauli 'Thomori castelaiulă Munecaciului şi alii Fagaraşului adeverasce, că în diaa de 12 Ianuariă 1518 ţinândii Tribu- nală cu Boerii din 'Ţra Făgăraşului, atunci Boeriulă Aldea Bica din Voivodenii-mari a declaratii, că dînsuli a a doptati ca er edi şi fii în Boeronatuliă set pe IG şi pe Mani feciorii Dâmnei Stanca fetei lui Mursa. 

Nos Paulus de 'Thomor Castellanus castrorum de Munkach et Fagaras damus pro memoria, quod agilis Algya Byla de Vajdafalva feria tertia proxima, post festum beati Pauli primi Heremitae in oppido Fagaras, cum in Sede J adiciaria hujus distiietus pro tribunali consedissemus de medio aliornm nostri exsurgens in praesentia:m, spoate et, libere fassus est hoc modo : Qaomodo ipse matura delibe- ratione praehabita, tum ex eo, item quod videns se ipsum jam proli- bus penitus destitutum, in sienum fraternae dilectionis agiles ado- lescentes Zoannem (e) Many filios olim Michaile et honestae Dominae Stanka, filiae Mursae Relictae quondam Theodori Popae, îlii Quon- dam Raduly Byka, sororis praemissi Aldgya Byka procreatae în om- nibus suis juribus possessionariis eţ portionibus quae in possessione Nagy-Vajdafalva de jure et ab antiguo ad Bojeronatum lege hujus terrae adtinerent concernetrent, nunc cum omnibus suis appertinentiis et utilitatibus, quibusvis proventibus, mnolendiuis, rivulis, montibus, terris, pratis, foenilibus ac eaeteris quovis nominis vocabulo vocita- 
tis, ad dictom Bojeronatum attinentibus et pertinentibus, et perti- nere debentibus, Item Cyganos Bagyul, Nan, alium Nan Dankuly, 
Nagas, simul cum prolibus ae. .,..... eisdem Joann et Many
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post mortem suam dedisset ac în suos haeredes praesumpsisset, 

et în filios în omnibus procreasset, una cum ipsorum posteritatibus 

universis; imo dedit, inseripsit et condonavit coram nobis jure perpe- 

tuo et irrevocabiliter, contradictore nullo ăpparente; praesentibus 

ibidem Mursad Koman de Rusor, Kosta de eadem, Aldgya de Vad, 

Rude Târok de Berivoj, Hangul de Szesesor, Stojka de Betlen, al- 

ter Stojka de Berivoj, Vilkan de Felsd Vist, Bâllya de Dridift caete- 

risque Bojaronibus in sede tunc existentibus. In cujus vei memoriam 

praesentes has Literas nostras eidem-duximus concedendas, sigilloque 

quo utimur obsignandas. Datum die et loco qui supra. Anno Do- 

mini Millesimo Quingentesimo decimo octavo. 

(Colecţiunea, d-lui loană cavalecă de Puşcariu : Urkunden zu» Geschichte von Sie- 

benbiirgan, Tom. Il, pag. 73, în Biblioteca Academiei Române). 

XXIV. 

1591, Martie 3. 

Baltesarii Bathori, comite şi erede perpetuii ală Tărei Făgăraşului, con- 

firmă pe descendenții lui Bute Judele în jumătatea Boeronatului din 

Arpaşulii-de-josi sub condiţiune ca dinşii să presteze service iele 

cu cari suni datori la fortărâţa Păgăraşului după drepti 

şi vechia consvetudine. 

Nos Balthasar Bathori de Somlio, Comes, et Haeres Terrae Fo- 

garas perpetuus nec non Ilustrissimi Priucipis Transilvaniae Con- 

siliarius ete. Memoriae commendamus tenore praesentium signifi- 

cantes universis. Quod nos attentis, et consideratis fidelibus servitiis 

agilium Ztanchul, Opra, Radul, et Bogdan, filiorum agilis quon- 

dam Opre Ztanchul, filii agilis quondam Ztanchul Sudele, filii quon- 

dam agilis Ztoika, Sudele, filii olim Bute Sudele, ac Ztanchad, Na- 

mes, et Radul filiorum quondam agilis Ztoika Sudeie, filii dicti 

quondam Ztanchul Sudele, filii similiter dieti Ztoika Sudele, filii prae- 

fati olim Bute Sudele, item Ztan Sudele filii praenominati quondam - 

Ztoika, Sudele, filii antefat: olim Bute Sudele; nec non Opra Waoi- 

koan, Bogdany Woiloan, filiorum agilis quondam Radul Woikoan,
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filii agilis quondam Ztoika YWoikoan, filii jam fati olim Bute Su- 

dele, ad haee Praczila Opre, filii dicti guondam Ztoika Woikoan, 

filii aliquoties nominati olim Bute Sudele, insuper Zoder Zoia, 

filii praefati quondam Ztoika Woikoan, filii sepius nominati olim 

Bute Sudele, Bojeronum videlicet nostrorum pro temporum varietate, 

tum ad arcem nostram Fogaras, tum nobis exhibitis, et impensis, ac 
in futurum quogue exhibendis, et impendendis, totalem et integram 
medietatem, unius integri Bojeronatus în possessione nostra Also Ar- 
pas vocata videlicet superiorem ejusdem possessionis partem in dis- 
trictu, seu terra nostra- Fogaras existentem habitam, in cujus 
quieto, et pacifico dominio genitores et progenitores suos perstitisse 
ipsigue etiam ad presens persistere, verum literis idoneis, vel suffi- 
cientibns destitui esse perhibentur, iisdem diversorum disturbiorum 
temporibus quibus terra ipsa Fogaras identidem exagitata fuit amis- 
sis, simul cum cunctis suis utilitatibus, et pertinentiis quibuslibet 
terris scilicet arabilibus, cultis, et incultis, agris, pratis seu fenetis 
pascuis, campis, silvis, nemoribus, alpibus, montibus, vallibus, a- 
quis, fluviis, iis devtis, quae in rationem nostram prohibitae sunt, 
piscinis piscaturis molendinis, eorundemque locis generaliter vero: 
quarumlibet utilitatum et periinentiarum suarua integritatibus, quo- 
vis vocabulo nominis votitatis, ad eandem medietatem praefati inte- 
gri Bojeronatus de jure, et ab antiquo spectantibus et pertiuere de- 
bentibus sub suis veris metis, et antiquis limitibus existentibus pre- 
missisque sic ut praefertur, stantibus et se habentibus memoratis 
agilibus Ztanchul, Oprae, Radul et Bogdân nec non Ztanchal, Nanes, 
et Radul item Ztan Sudele, Oprea Woikoan, Bogdan Woikoan, 

- Fraezila Opra, ac Toder Ztoika, de Also Arpas ipsorumque haeredi- 
bus et posteritatibus universis novae nostrae donationis titulo ex 
lege, conditione, et jure dandam donandam conferendam duxzimus, 
quibus reliqui hujus terrae nostrae Fogaras Bojerones promiseue 
possident Bojeronatum ; administrandis videlicet, et praestandis iis 
quae ad arcem noslram praedictem, administrare, ei praestare de- 
Dent, jure et consuetudine veteri a, praenominatis Ztanchul, Opra, 
Radul, Bogdan, altero Ztanchul, Nanes, altero Radul, Ztan Sudele, 
Opra Vojkoan, Bogdan Vojkoar, Fraczila Opra, Toder Ztoika 
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de praedicta Also Arpas ipsorumque heredibus et posteritatibus uni- 

versis colonisque în praefata medietate unius integri dicti Bojero- 

ronatus, ipsorum haeredibus, prout damus, dovamus, et conferimus, 

jure perpetuo, ac irrevocabili tenendam possidendam pariter et ha- 

bendam salro jure alieno, commitentes nihilominus vobis Egregiis 

Francisco Literato artis nostrae Fogaras Provisori nec non agilibus 

Bojeronibus duodecim Assessoribus videlicet Sedis nostrae Judicia- 

riae Fogaras juratis, quatenus eosdem Opra, Radul, Ztanehul, Bog- 

dan, alterum Ztanchul, Nanes, alterum Radul, Ztan Sudele, Opra 

Woikoan, Bogdan "Woikoan, Fraczila Opre, ac Toder Ztoika in do- 

minio praescripto unius integri Bojeronatus possessionis dietae Also 

Arpas introducere, eamdemque eisdem, ipsoreimque haeredibus ei 

posteritatibus universis simul cum cunctis suis utilitatibus, perti- 

nentiis quibuslibet juxta morem antiquitus observatum consvetudi- 

nemque ejusdem terrae nostrae Fogaras vetustam statuere debeatis 

jure perpetuo, et irrevocabili prossidendam si contradictum non fue- 

vit, contradietores vero, si qui faerint, ex parte eorum jus, et ju- 

stitiam administrare, tandemgae seriem hujusmodi statutionis, et in- 

troduetionis modo praemisso factae nt fuerit peracta, praesentibus 

Literis nostris in margine, aut în tergo pro majori fide describ?re 

debeatis, et; teneamini. In cujus rei memoriam, perpetuamque firmi- 

tatem praesentes literas nostras, manus nostrae subseriptae, penden- 

tisque sigilli nostri munimine roboratas, et communitas, eisdem prae- 

nominatis Ztanchul, Opra, Radul, Bogdan, alteri Ztanchul, Nanes, 

alteri Radul, Ztan Sudele, Oprae Woikoan, Bogdan Woikoan, Fra- 

czilae Opre, ac Toder Ztoika, ipsorumque haeredibus, et posteritati- 

Dus universis dandas duximus, et concedendas. Datum în Civitate 

Alba Jalia die tertia Mensis Martii Anno Domiai Millesimo Quingen- 

tesimo Nonagesimo primo. 

Balthasar Bathori 

de Somlio mp. 

cuartierulă generală din Orlată în Archiva Districtului Fă- 
(Copiă făcută de 

. 

Ion Gane, functionarii acolo). 
găreşi, comunicată de D-lă 
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XXV. 

1596, Augustii 8. 

Sigismundi Bathori Principele Transilvaniei conferesce lui Bogdani 

din Arpașuli-de-josi titluli de nobilii ungurescii cu dreptul de a 

purta insignii nobitari: ună scuti representândi la mijlocii uni 

cerbii traversatii cu o sagâtă prin gâtii, ete. 

Nos Sigismundus Dei Gratis Transilvaniae, Moldaviae, Valachiae 

transalpinae, et Sacri Romani Impery PrincepS. partittm regni Hun- 

gariae Dominus, et Siculorum Comes, ete. Memoriae commendamus 

tenore praesentium significantes quibus expedit universis. Quod nos 

cum ad nonnullorum fidelium dominorum Consiliariorum nostrorum 
humillimam intercessionem Serenitati nostrae propterea factam ; 
tum vero attentis et consideratis fidelitate, et fidelibus servitiis No- 

bilis Pogdan Also Arpasy de eadem Also Arpas quae ipse nobis, et 
huic regno pro locorum, et temporum varietate fideliter exhibuit et 
impendit ac in futurum quoque exhibiturus, et impensurus est. Eun- 
dem Bogdân Also Arpâssy ex statu, et conditione plebea, et ignobili 
in quo natus est, et hactenus perstitit eximendum, ae în costum, et 
numerum veroram et indubitatorum regni Transilvaniae et Hunga- 
riae Nobilium adnumerandum aggregandum, cooptandum, et aseri- 
bendum duximus, prout adnumeramus aggregamus, cooptamus. et 
ascribimus 1). Decernentes exprese, nt a modo deinceps idem Bogdân 
Also Arpassy eiusque heredes et posteritates utriusque sexus uni- 

(1) După cum se constată din actele publicate în acestă colecţiune, Bogdâănesei 
Qin Arpaşuli-de josi constitue o vechiă familii boersed. Dar Sigismundi, în 
diploma de faţă, nevoiudii să recunâscă legalitatea booriei române, confere lui Bog- 
dauă în schimbă titlulă de nobilă ungurescii. Însă Bogdănescii urmară şi de aci 
încolo a, se considera totii ca boeri, şi nici de camii ca nobili. Acssta se vede 
din ună actă relativă la familia Bogdănesciloră din Arpaşulă de-josă din anulă 
1629, adecă numai cu 23 de ani după diploma lui Sigismund, în care se dică: «gi 
să restitue | *mîntuli de arătură familiei Bogddnescilori, Bind că se ţine de 
boeria lori, părintâscă ereditară, şi pînă unde sjunge memoria Gmenilori pămîn- 
tul a fostă totă în liniă Boerdscă>. Cu cinci ani mai târgiă adec? la 1634, Pâlcu 
Bogdan şi Stani Bogdanesi din Arpaşulă-de-josi se subsemnză întruni actiă 
publică ca boeră, dar nu ca nobilă, (A se vede documentele sub N-rii 1V şi VIII).
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versae pro reris et indubitatis Nobilibus habeantur, et reputentur. 
In Signum autem huiusmodi verae, et perfectae Nobilitatis eorum 
haec arma seu Nobilitatis insignia, scutum videlicet triaugulare coe- 
lestini coloris, in cuius campo, sen viridi cespite cervus per collum 
sagitta transfixus et naturali suo colore depictus stare conspicitur ; 
supra scutum galea militaris clausa, est posita diadomate regio exor- 
nata ex quo cervus sagitta similitex per collum transfixus, priori per 
omnia similis eminere videtur, ex cuius cono teniae sive lemnisti ta- 
riorum colorum hinc inde defluentes utramaue scuti partem puleher- 
rime ambiunt, et exornant, prout haec opiu în capite, seu priuci- 
pio praesentium literci “a nostratera docta manu, et arte pictori. 
clarius expressa . ; depicta es* cernantur, animo deliberato, et ex 
certa scientia, et liberalitate zastra praefato Bogdân Also Arpassy, 
ipsiusque haeredibus et posteritatibus utriusqe gexus universis cle- 
menter dedimus et contulimus. Annuentes et concedentes, ut ipsi prae- 

scripta arma seu nobilitatis insignia, more aliorum verorum et insigni- 

torum Nobili:m armis utentium ubique in praeliis hastiludiis tornea- 

mentis duellis monomacbhiis ac aliis quibuslibet exercitiis, nobilitari- 

bus et militaribus, nec non sigillis, vezillis, cortinis, annulis, armillis, 

auleis, domibus, clypeis, tentorys, velis, sepulchris, et generaliter qua- 

rumlibet rerum et expeditionum generibus sub vere, et sincere nobilita- 

tis titulo quo eos ab universis et singulis cuiuscunque status conditionis 
dignitatis et praeeminentiae homines existant, dici teneri nominari, 
et xeputari volumus, ferre et gestare omnibusque ef singulis ys hono- 

ribus gratys privilegys indultis libertatibus, et immunitatibus, quibus 

caeteri, veri et nati nobiles, ac militares homines praediety regni huius 

Transilvaniae et Hungaria, qnomodocunque de jure vel consvetudine 

utuntur fruuntur, et gaudent perpetno uti frui ae gaudere possint 

et valeant. In cuius rei memoriam firmitatemgque perpetuam presea- 

tes literas nostras pendentis et autentici sigilli nostri munimine ro- 

poratas memorato Bogdan Also Arpassy ipsiusque heredibus, et 

posteritatibus utrinsque sexus universis clementer dandas duximus, 

et concedendas. Datum in civitate nostra Alba Julia die octava
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Mensis Augusti Anno Domini Millesimo Quingentesimo Nonagesimo 
sexto. 

Sigismundus Princeps mp. Stephanus Josica 
_ Cancellarius mp. 

Iohannes Balasfy 

Secretarius mp. 

Produchis în Originali Armalibus seguentia îndorsata reperiuntur : 
Juxta Ritum et veterem hujus terre Fogarasiensis consve!udirem presentes 
Literae Armales seu Nobilitares pro parte Bogdan Arpasy de Also,.... 
non obstante diuturnitate Literarum in freguenti et. ...... Sede supe- 
riori arcis Fogarasiensis publicate proclamate, tribus sedibus et in vigore 
suo nemine contradicente relictae in Anno Domini 1639 Diebus Octobris. 

Publicatae per me Andream Literatum Juratum Notarium Seais Nobilium 
Fogarasiensis. Idem Notarius. 

(Copia din anulă 1821 în archiva comitatului Făgăraşii, comunicată de d-lă Iâniă 
Ganea funcţionariă la prefectura de acolo. 

În legătură cu acâstă diplomă publicămă aici următorulă certificaţă : 

Zeugnisz. 

Dasz der pensionirte Herr Lieutenant David Papp von Als6 Arpasi ver- 
mâg dem durch denselben im Originali uns vorgezeigten durch den dama- 
ligen Landesfiirsten Sigismund am S-ten Aug. 1596 dem Unter Arpaser 
Bogdan v. Als6 Arpâsi und seiner sămtlichen Nachkommenschaft verlie- 
henen Adelbrief ein unbezweifelter wahrer hungarischer Edelmanu sey, 
wird anmit bestăttiget. Pogaras am 28-ten Februarii 1829. 

dureh 

(L. $.) Ioseph Jaksi m. p. (L. $.) Iohann Bauer m. p. 
Distr. Jur. Assessor. Grenz Procurator. 

Originalulă pe hârtiă în archiva d-lui A, Densuşianu).
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XăVI. 

1598, Inliă 1. 

Maria Christierna soţia Principelui Sigismunii Bathori ajungânâti, după 
abdicarea bărbatului sei, la guvernulă Transilvaniei, confirmă actul de a- 
dopţiune ali boeriului Aldea Bica din Voivodenii-mari, făcutii 
în anul 1518. 

Nos Maria Christierna, Dei Gratia 'Transsilvaniae, Moldaviae, 

Walachiae 'Transalpinae ete. Princeps, Partium Regni Hungariae 

Domnina et Siculorum Comes, nata Archidux Austriae, Dux Bur- 

gundiae et comes 'Tyrolis, Goritiae etc. Memoriae commendamus te- 

nore praesentium significantes quibus expedit universis. (uod ex 

parte et in personis Agilium Coman Byka, Radul Byka, filiorum 

quondam Ioannis Byka, item alterius Radul Byka et Aldae Pyka 

filiorum quondam Manni Byka Bojaronum nostrorum de Nagy Vayda- 

falva in districtu inferiori terrae nostrae Fogaras existente habita, 

exhibitae sunt nobis quaedam Literae Magoifici quondam Pauli de” 

'Thomor alias castelani arcis nostrae Fogaras in pergameno paten- 

ter confectae sigillogue ejus pendenti in cera rubra impressive com- 

munitae, quibus mediantibus agilis Algyo Byka de- Vaydafalva 

matura inde deliberatione praehabita, videns- se prole jam penitus 

esse destitutum, în siguum paternae dilectionis Ioannem ef Mann 

progenitores videlicet dictorum exponentium nepotes quondam Ra- 

dul Byka in filios ascivisset et adoptasset, eosqud una cum haere- 

dibus eorum et posteritatibus universis, in omnibus suis juribus pos- 

sesionariis et portionibus quae in possessione Nagy Vajdafalva de 

jure et ab antiquo ad Boieronatum suum, spectarent et pertinerent, 

una cum omnibus pertineutiis emolumentis ac quibusvis immunitati- 

bus legitimos perpetuosque haeredes suos pronantiasset, dictamque 

ejus adoptionem idem Paulus de Thomor literis suis confirmasset te- 

noris infrascripti, supplicatumque quoque nobis est humillime, ut 

nos easdem literas omniaque et singula in eisdem contenta, ratas 

gratas et accepta habentes, clementer approbare, ratificare et con- 

firmare dignaremur, quarunm quidem literarum tenor talis est. 

(Urmâză documentulii din 1518 sub No, XXIII). 

6
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Nos itague praemissa supplicatione, nobis modo quo supra por- 
recta clemeuter exaudita et admissa, praeseriptas Literas dicti Quon- 
dam Pauli de Thomor non abrasas, non eancellatas, rec in aliqua 
sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio et suspicione carentes, 
praesentibus Literis nostris de verbo ad verbum sine diminutione ei 
augumento aliguali insertas et inseriptas, quo ad omnes earum con- 
tinenţias, articulos, clausulas et puncta eatenus quatenus eaedem 
rite et legitime existunt emanatae, viribusqus eorum veritas suftra- 
gatur, ratas, gratas et accepta habentes acceptavimus, approbavimus, 
ratificavimus et confirmavimus memoratis Koman Byka, Radul Byka 
alteri Radul Byka, Salamon Byka, Stanesul Byka et Alda, Byka, ip- 
sorum haeredibus et posteritatibus universis perpetuo valituras, harum 
nostraru:n vigore et testimonio literarum mediante. In Quorum omnium 
inviolatum robur, fidemque perpetua, praesentes Literas nostras pen- 
dentis et autheutiei sigilli nostri manimine manusque propriae sub- 
seriptione corroboratas eisdem ac haeredibus et posteritatibus eorum 
universis clementer dandas duximus et concedendas. Praesentibus 
perlectis exhibenti restitutis. Datum Albae Juliae die prima Julii 
Anno Domini Millesimo quingentisino nonagesimo octavo. 

Maria Christierna mp. 

(L. 8. P.) 

(Colecţiunea d-lui Ioanii cavaleri de Puşeariă, Tom. III, pag. 72, în Biblioteca 
Academiei Române). - 

  

XXVII. 

1613, Februariă 23. 

Gavrilă Bathori Principele Transilvaniei conferesce intendentului seti 
Hanguli Şofariu sai Boeriii dia Viştea-de-josă titlul de nobili 
traosilvană cu dreptulii de a purta insignii nobilitari uni scuti 
representândi la: mijlocii unii lupi ridicati în două picidre ţinândit în laba 
drâptă o sabiă, jat în cea stângă unii cuţită, etc. 

Nos Gabriel Dei Gratia Transsilvaniae, Valuchiae Transalpi- 
uaegue Piinceps, partium Regni Hungariae Dominus et Siculorum 
Comes. Memoriae commendamus tenore praesentium signifi cantes



ISTORIA FAGARAŞULUI. : 83 
quibus expedit universis. Quo nos cum ad nonnullorum fidelium do- 
minorum Consiliariorum nostrornm singularem intercessionem prop- 
terea nobis factan, tum vero attentis et consideratis fidelitate, fide- 
libusque servitiis fidelis nostri nobilis Hangul Safar alias Boer 
de Also-Vist dispensatoris (1) nostri Fogarasiensis, quae ipse a com- 
pluribus jam annis Principibus regni hujus Transsilvaniae praede- 
cessoribus nimirum nostris, ac nobis etiam quo Dei benignitate ad 
hune principatus nostri gradum electi et erecti sumus, et in onani- 

bus oceassionibus et rebus fidei et industriae suae commissis juxta, 

possibilitațis suae exigentiam fideliter, summaque cum animi sui 

promptitudine exhibuit et inipendit ac in faturum quoque exhibitu- 

rus et impensurus est. Eundem igitur Hanguly Sâfâr alias Boer 

antea quoque uti întelleximus nobilem, de speciali nostra gratia et 

potestatis plenitudine denuo et ex novo in coetum et numerum ve- 

rorum regni nostri Trarssilvaniae et partium regni Hungariae ei 

dem annexarum nobilium annumerandum, aggregandum, cooptandum 
et adseribendum duximus, proat annumeramus, aggregamus, co0p- 

tamus et adscribimus, decernentes expresse, ut, a modo deinceps i- 

dem Hanguli Sâfâr alias Boâr, haeredesque et posteritates ipsius 

utriusque sexus universae pro veris et indubitatis nobilibus habean- 

tur et reputentur. In signum autem hujusmodi verae et perfectae 

nobilitatis eorum haec arma seu nobilitatis insignia scutum videli- 

cet militare coelestini coloris, in cujus campo sive area lupus integer 

naturali colore depictus, postremis duobus pedibus stare, anteriori- 

bus autem elevatis, dextro ensem evaginatum, sinistro autem simi - 

liter pedibus cultrum cisorium tenere conspicitur. Supra scutum ga- 

lea. militaris clausa est posita, quam contegit corona regia, gemmis 

et unionibus oriata. Ex cono antem galeae teniae sive lemnisci va- 

rioram colorum hinc inde defluentes, oras seu margines ipsius scuti 

pulcherrime ambiunt et exornant, pront. haec omnia in capite seu 

principio praesentium literaruin nostrarum docta manu et arte pi- 

1) Dispensator: qui cxpensa ei acceptă compensat et impendit. Sed preprie De 

pensator dictus, qui în palatiis Regum aat Principum Oeconomus, Major do- 

mus, nostris Maftre d'hitel. Da Cage, Glossarium med. et înf. latinitatis, Îl- 

pag. 881.
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ctoris clarius expressa et depista esse cernuntur. Animo deliberato 
et ex certa scientia liberalitateque nostra praefato Hanguli Sâfâr 
alias Boer, ipsiusque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus 
universis gratiose dedimus et contulimus. Annuentes et conceden- 
tes, ut ipsi praescripta arma, seu nobilitatis insignia more alio- 
rum verorum et insignitorum nobilium armis utentiun, ub cunque 
in praeliis, hastiludiis et torneamentis, duellis, monomachiis ac aliis 
quibusvis exercitiis nobilitaribus et militaribus, nec non sigillis, vexil- 
lis, cortinis, velis, annulis, aulis, domibus, elypeis, tentoriis, sepul- 
chris, generaliter vero quarum libet rerum et expeditionum generibus, 
sub verae et sincerae nobilitatis titulo, quo eos ab universis et singulis 
cujuscuoque status, ordinis, dignitatis, conditionis et praeeminen- 
tiae homines existant, dici, teneri, nominari et reputari volumus, 
ferre et gestare, omnibusque et singulis iis honoribus, gratiis, pri- 
vilegiis, indultis, libertatibus, immunitatibus et praerogativis, qui- 
bus caeteri veri nati et indabitati nobiles et militares dicti regni 
nostri Transilvaniae et partium regni Hungariae eidem annexarum 
quomodocunque de jure et consuetudine antigua utuntur, fruantar 
et gaudent, perpetuo uti frui et gaudere valeant atque possint. Et 
bihilominus pro ampliori benignitatis nostrae erga eundem declara- 
tione, domum ejusdem in jam dicta possessione Also Vist, cui ab una 
Opra Dendrum, ab alia autem partibus Raduli Bachila providorum 
domus vicinantur, iu districtu seu terra, Pogarasiensi, comitatuque 
Albensi Transsilvaniae existente habitam ab omni censuum, taxa- 
ram contributionum nostrarum tam ordinariarum Quam extraordina- 
riuu subsidiigae et; lucri camerae nostrae solutione, servitiorumgue 
quorumlibet piebeorum et civilium exhibitione, item seminaturas, 
allodiaturas, agricolationes et alias quaslibst haereditates eorum, quas 
in dicta possessione Also Vist et territoriis ejus juste et legitime tene- 
rent a, decimarum nonarum et capetiarum nobis et su ecesoribus nostris 
quotannis provenire debentium pensione, servitiorum quorumlibet 
plebeorum et civilium exhibitione in perpetuum eximendas suppor- 
tandas et nobilitandas duximus, prout eximimus, supportamus şt 
nobilitamus praesentium per vigorem. (Juocirea vobis unirersis et 
singulis generosis egregiis, nobilibus, Capitaneo, Provisori, Castel-
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lanis arcis nostrae Fogarasiensis, item decatoribus, decimatoribus, 

connumeratoribus et exactoribus quarum libet contributionum no- 

strarum et successorum nostrorum, nec non providis judici et juratis 

Civibus annotatae Possessionis Also Vist eorumque vices gerentibus 

modernis et futuris quoque pro tempore constituendis, cunctis etiam 

aliis quorum interest seu iutererit, praesentium notitiam habituris, 

harumn serie commitimus et mandamus firmiter, ut vos quogue a 

modo deinceps successivis semper temporibus praefatum Hanguli Sa- 

far alias Boer haeredesque et posteritates ipsius utriusque sexus u- 

niversas ratione praedictae domus, allodiaturarum seminaturarum 

et agricolationum haereditatumque suarum praemissarum, ad nullam 

censuum, taxarum et contributionum nostrarum tam ordinariarum 

quam extraordinarium, subsiidiique et lueri camerae nostrae solutio- 

nem, servitiorum quorum libet plebeorum et civilium exhibionem, 

decimaram nonarum et capetiaruu: pensionem cogere, compellere vel 

propterea, eundem haeredesque et posteritates ipsius utriusque sexus 

in personis rebus et bonis ipsorum quibusvis impedire, turbare, mo- 

lestare, seu quovis modo damnificare debeatis aut sitis ausi modo a- 

liquali. Sed eandem domum, seminaturas, allodiaturas, agriculatio- 

nes et alias quaslibet haereditates jam nominati Hanguli Sâfâr, 

modo praemisso exemptas supportatas et nobilatatas in perpetuum 

habere modis omnibus debeatis et teneamini. Secus non facturi. Prae- 

sentibus perlectis exhibenti restitutis. În cujus rei memoriam  firimni- 

tatemgque perpetuam praesentes literas nostras pendentis et authen- 

tici sigilli nostri munimine rovoratas memorato Hanguli Safar alias 

Boer ipsiusque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus univer- 

sis dandas duximus et concedendas. Datum in civitate nostra Cibini- 

ensi die vigesima quinta mensis Februarii Anno Domini Millesimo 

sexcentesimo decimo tertio. 

Gabriel Princeps mp. 

(L. 8. P.) 

(Colecţiunea d-lui Loanii cay. de Puşearii, Tom. [LI 

miei Române). Ă 

, pag. 73, în Biblioteca Acade- 
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XXVII. 

1628, Aprilie 20. 

Gavrilă Bethlen Principele Transilvaniei, ţine armilustriii (re- 
vistă militară) en Boerii din 'Târa Făgăragului şi confirmă în statulii boerescii 

pe Dumitru Comănici sai Solomonii şi pe Stoica Solomoni 

din Veneţia-de-josii, întărindu-le totii odată şi pămînturile de boeriă de'm- 
preună cu t6te folosele şi dependințele, cu vecini şi cu ţigani. 

Nos Gabriel Dei Gratia Sacri Romani Imperii, et 'Transilvaniae 
Princeps, Partium Regni Hungariae Dominus, Siculorum Comes, ac 
Oppoliae et Raţiboriae Dux, ete. Memoriae commendamus tenore 
praesentiun siguificantes quibus expedit universis: Quod cum nos 
statum ef condiţionem universcrum, et singulorum Boeronum, et 
Libertinorum nostrorum Districtus Terrae Fogaras cognoscere volen- 
tes, îpsis Armilustrium Fogarasinum indixissenus!), tune freguenti 
numero eo convenientes inter alios strenui guoque Dumitru Koma- 
nice, alias Salamon, et Sztojka Salamon de Also Venetia, coram Se- 
renitate nostra comparnerunt, qaorum conditione, et ad serviendum 
sufficientia, per Nos probe investigata, et cognita, quia digni a Celsi- 
tudine nostra habiţi sunt, qui in statu Boeronali permaneant, ea 
ratione id eisdem Dumitru Komaniez, ef Sztojka Salamon Boeronibus 
annuendum, et concedendum duximus, ut omaibus, et singulis iis 
privilegiis, libertatibus, immunitafibus et praerogativis, quibus veri 
Boerones dictae 'Terrae Fogaras ab antiguo usi, et gavisi sunt, ipsi 
quoque et sui haeredes universi succesivis semper temporibus uti 

(1) La Români era o vechiă datină ca Voivoârlă să țină în fie-care ani o revistă 
militară cu boierii sei, şi acestii armilustriii se numia în limba, română din seco- 
lulă ali XVI şi XVil-lea edutarea dstei. Negoe Basarabi în <Invăţăturile» sale cătră 
fiulă seii Teodosie şi cătră. cei alţi succesori ai sei, dice : <Agișderea cândă veţi eşi să faceţi căutarea oştilorii vostre la anulii cum le este obiceiulii, toţi boerii şi că- 
pitaniă şi tâte slugile vâstre cată nădejde să aibă dela voi cinsta şi dară şi drey- 

"tate şi slujbe» (Hasdei, Arch. ist, ]. 2. pag. 123). Acâstă vechiă consvetudine o 
vedemii că se păstrase în Ţâra Făgărașului, chiară şi după rumperea acestui ducatii 
din corpulă Ţărei-Româuesci. Aşa, la anulă 1698 ţine armilustriă cu boerii din 'Târa, Făgăraşului Principele Transilvaniei Gavrilă Bethlen, iar la anulă 1657, revista mi- litară o face Susana Lorantfi văduva, Principelui George Racoți, careia, Camera tran- şilvană "i zălogise Ţâra Făgăraşului (A se vea documentulă sub No. XI.) 
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frui, et gaudere valeant atque possint. Et nihilominus pro amplio- 
ris Principalis maunificentiae nostrae erga eosdem Dumitru Komanicz 

et Sztojkam Salamon Boerones devlaratione, totales gnoque, et integras 

portiones ipsorum possessionarias Boeronales aviticas, in possessio- 

nibus Also Venetia, et Kutsulata nuncupatis, in praeallegato Di- 

strictu Terrae Fogaras existentes, habitas, in quarum quieto, et paci- 

fico dominio tam progenitores ipsorum, quam etiam ipsi ab antiquo 

perstitisse, et, nunc quogue persistere, litteras solummodo nostras 

superinde concessas sibi ipsis dari postulare perhibetur, simul cum 

cunciis suis utilitatibus et pertinentiis qaibus libet, vicinis 1) nempe 

et cinganis, terrisque arabilibus cultis, et incultis, agris, pratis, pas- 

cuis, campis, foenetis, sylvis, pemoribus, montibus, alpibus, vallibus, 

aquis, fluviis, piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, molenâi- 

nis et eorundem locis, generaliter vero guarumlibet utilitatum, et 

pertinentiarum suarum integritatibus, quovis nominis vocabulo voti- 

tatis de jure etab antiquo ad easdem spectantibus et pertinere deben- 

tibus sub suis veris metis, et antiquis limitibus existentibus, memora- 

tis Dumitru Komânitz, alias Salamon, Sztojka, Salamon, et Sandrino 

simmiliter Salamon, qui eliam verus Boero a nobis declaratus, ips0- 

rumque haeredibus et posteritatibus universis novae nostrae Dona- 

tionis titulo, gratiose dedimus, donavimus, et contulimus, prout da- 

mas, donamus, et conferimus jure perpetuo, et irrevocabiliter tenendas, 

possidendas pariter et habendas, salvo jure alieno, în eisdem omnibus 

et singulis ipsos elementer confirmamus, harum nostrarum vigore ef 

testimonio Litterarum mediante. Quas Nos de more praetacti Distri- 

ctus Fogarasiensis în sede frequenti publicari et proclamari volumus, 

atque jubemus. Datum in Civitate Nostra Alba Julia, Die vigesima 

Aprilis Anno Domini Millesimo, sexcentesimno, vigesimo octavo. 

(Pransumptulii Guvernului transilvană ca data Clujă 7 Mai 183], în archiva 

D-lui Ar. Densuşianu. Documentulii se descrie astă-felă : 

sequebaturque sigillum pendens, ab 

Et subseriptum erat Gabriel m. p- 
| 

tio adseripta, his verbis: . ii ac 

extra antem în dorso earundem habebatur pubiiea 

Î i loră din $ ăgăraşului d6 nota dela documen- 

(1 În privinţa pecaniloră din era Făgăraşului a se ve 

tulă No. VII.
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Anno Millesimo sexcentesimo trigesimo, die trigesima Aprilis în Sede Ju- 
rediciali Duodecim Boeronum exhibitae, et publicatae tribus vicibus secun- 
dum antiquam consvetudinem hujus Districtus 'Terrae Fogaras nullo penitus 
contradictore comparente. Martinus Felvinci Provisor Fogarasiensis m.p.) 

XXIX. 

1630, Maiiă 28. 

Caterina de Brandeburg Principesa Transilvaniei coufirmă în statuli boe- 
resci pe Bucurii Monea şi pe feciorii lui din Vineţia-de-jost. 

Nos Catharina Dei Graţia nata Marchionissa Brandeburgica ; 
Sacri Romani Imperii et 'Transilvaniae Princeps, partium Regni 
Hungariae Domina, Siculorum Comes ete. Memoriae com mendamus 
tenore praesentium siguificantes quibus expedit universis. Quod nos 
cum ad nonnulorum fidelium. . .. .. . Consiliariorum nostrorum 
singularem . . . . ........ întercessionem . ,...... 
o smanees + Sedis judiciariae areis nostrae Fogaras sen- 
tentionalibus clare intelig. . . . . . strenuum Bufur Monye de 
inferiori Venieze exem. . . . . . Boeronal . . . stirpis progenito- 
Tibus a... quorandam fidelium nostrorum relatio- 
nibus ....... . . + in praesenti. . . . etiam Bor .... 
eee sa Yaâmdere super . temporibus iusto Dei 
judicio ad . . . . paupertatem redactum Boeronali sta... 

„ malitiorum amississe praerogativam, sed ex gravamini 
a ses ia nostra Principali illi denuo resti . 

„ „.„ Salamonem Mone filios eius natos iam et nascituros de- 
inceps statui et conditioni ipsorum . .. „  Scientia, 
nostra concedeutes . ...., Bukur, Man, Bogdan et Salamon 
Mee... . huius terrae Fogaras Boiaronibus habe. see e Omnibusque . „  tatibus et praeroga- bivis e  Boerones . 1. a maiori- bus suis utuntur . .. . tur eţ gaudent. . . ... uţi froiet gaudere valeant atque possinţ . .... + „ ergă eosdem Bukur MB... declaratione, totalem et integram portionem
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ipsorum Boeronalem qu . . sorte divisionaria cum aliis . 

asa distrietu terrae Fogaras existentium ha- 
bitam in quar ....... . . pacifico dominio tum pvogenitores 

eorundem, quam. .. .. . . . . . persțitisse et nunc... 

pers ..... . terras . .. . ara... . . sibiipsis dari 

postulare perhibentur simul cum cunctis suis utilitatibus et perti- 

nentiis quibuslihet . ., ...... , cultisetineultis. .... 

a Silvis, nemoribus . . . . . . . . vallibus, alpibus . 

„+ vineis vinearumgque promontoriis . . . . . . fluviis piscinis 

piscaturis aquarumque decursibus . ... .. . . . dem lodis.. . 

nominis vocabulo vocitatis ad eandem de iure et 

ab antiquo spectantibus, et pertinere debentibus sub suis veris me- 

tis .. „au existentibus . . . . . . .. ...... 

„ posteritatibus universis ratas nenspe et congruas unicuique suas 

porciones novae nostrae donationis . . . .. .......- „ d0- 

navimas et contulimus ..... î....  Babendas, 

Salvo iure alieno. Harum nostrarusa izore et testimonio literarum 

„eu . districtus terrae Pogaras sede freguenti . . . . 

2 e volumuus 6 . . . . . . . . . Datum în Arce nostra Io- 

garas die vigesima octava mensis May Anno Domini Millesimo sex- 

centesino ... . 

Catharina mp. 
(. 8. P.) 

În dosii: 

Anno 1630 die 9 Juli. Juxta ritum et consvetudinem huius terrae Foga- 

vas „„... publieatae îribus . . - in facie sedis ju- 

diciariae nemine contradicente . . . . în Vigoe - - - --: 

i Martin ... mp. 

Anno 1641, 20 febr. Istae literae Boeronales per nos praefectum e exaoto- 

nem fiscales Albensesqiie Requisitores ab . . Domina  Principissa, 

Anna Bornemisza domina terrae Fogaras ad revidenda boeronum sort 

jura deputatos commissarios visae et in vigore velictae. In Fogaras anno e 

de... 

PY . u . 1 . y > 

Originalulă e ereamenă str cată pi n umedelă ENI posesiunea lui Ionă Monea 

.. > 
U 

( p polo 
?
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din Veneţia-de-josi N-ru 14. Sigiluli pendentă imprimaţi în câra alba. Acestii docu- 

mentii dinpreună cu mai multe altele relative la familia lui Monea ni s'a comuni- 

castă în copiă din partea D-lui Joan cavaleri de Puşcariă consiliară la înalta 

curte de justiţiă din Pesta, pentru cară i suntem adâncă recunoscători.) 

XXX. 

1632, Sept. 18. 

George Racoți I, Principele 'Transilvaniei, confirmă în statul de boeri 

pe Solomonii Monea din Veneţia-de-josii, pe fraţii şi pe feciorii lui, 

sub condiţiune ca dînşii întocma ca cei-'alţi boeri să suporte îâte sar- 
cinele şi serviciele boeresci, cu cari sunt datori la 

casteluli Făgăraşului. 

Nos Georgius Rakoci Dei gratia Princeps Transilvaniae Par- 
tium Regni Hungariae Dominus et Siculorum Comes ete. Memoriae 

commendamus tenore praesentium significantes guibus expedit uni- 

versis. Quod nos cum ad nonnullorum fidelium Dominorum Consilia- 

riorum nostrorum singularem propterea Nobis factam intercessionem, 

tum vero attentis et consideratis fidelitate et fidelibus servitiis stre- 

nui Salamonis Monya de Also Venetzie, quae ipse primum qui- 

dem Principibus hujus Regni nostrae Transilvaniae praedecessori- 

bus videlicet nostris felicis reminiscentiae, ac tandem Nobis etiam 

et huic Regno Nostro 'Transsilvaniae pro locorum et temporum va- 

rietate in omnibus rebus fidei et industriae suae commissis juxta 
(possi)bilitatis suae exigentiam summa cum animi sui constantia et 

promtitudine exhibuit, et impendit, ac in posterum quoque exhibi- 

turum et impensurum ipsum confidimus. Eundem igitur Salamo- 

nem Monya ac per cum Many, Opra, Stanis Monya fratres car- 

nales, Opram, Bukur et Michaelem Monya  filios ipsius antea, 

etiam uti et diligenti informatione egregii Georgii Szegeai de Ko- 
losvâr, provisoris nostri Fogarasiensis liquide intelligimus Boerones 
extitisse, ex speciali nostra, gratia et potestatis plenitudine, denuo 
una cum ipsorum liberis jam videlicet natis et in posterum Dei 
beneficio nascituris în coetum et numerum reliquorum Boeronum 
istius Districtus Terrae Nostrae Fogaras adnumerandos, aggTe-
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gandos, cooptandos et adseribendos duximus, prout aunumeramus, 
aggregamus, cooptamus et adscribimus, decernentes expresse, ut 
a modo deinceps iidem Salamon, Many, Opra, Stants, Opra, Bukur 
et Michael Monya ipsorumgue haeredes et posteritates utriusque 
sexus universae pro veris et indubitatis boeronibus habeantur et 
reputeniur omnibusque et singulis iis honoribus, gratiis, privilegiis, 
îndultis, libertatibus, immumilatibus et praerogativis, quibus cae- 

teri veri nati et indubitali Boerones praedicti, districtus terrae Fo- 

garas quomodocungue de jure et ab antiqua consveludine utuntur, 

fruuntur et gaudent, usque ad, beneplacitum nostrum uti, frui, et 

gaudere possint atque valeant. Domosque eorumdem Salamonis, 

Many, et Opre Monya, in dicta possessione Also Venetzie, vicinita- 

tibusque domorum Salamonis Monya, nobilis Stantsul Zoganya, ab 

una partibus vero ab altera nobilis Stan Monya, Many Monya, Goile 

Csiszmasu. .... , . . altera vero partibus. .. . . . ejusdem 

possessionis Opre Monya, providus Stoika Butza ab una, partibus 

vero ab altera, locus desolatus et rivus ibidem decurrens in praedicto 

districtu et terra Fogaras comitatugue Alhbensi transilvanico exi- 

stente habitas ab omni censuum, taxarum et contributionum no- 

strarum tam ordinariarum quam extraordinariarum subsidiique et 

Iucri Camerae nostrae solutione servitiorum quorumlibet plebeorum 

et civilium exbibitione, seminaturas item allodiaturas, agricolationes, 

vineas, sylvas et alias quaslibet haereditates ad Boeronatum ips0- 

rum spectantes in jam fata possessione Also Venitze territorioque 

ejusdem eximendas, supportandas, libertinandas, boeronandas duxi- 

mus, ea, tamen conditione ut iidem Salamon, Many, Opra, Stants, 

Opra, Bukur et Michael Monya haeredesque et posteritates ip. 

sorum universae omnia onera et servilia boeronalia, ad arcem 

nostram Togaras consequenterque domos ef curias nostras nobi- 

litares districtus 'Terrae Fogaras debentia sastar aliorum boero- 

re et a provisoribus castellanisque 

habere, modis omnibus de- 

supportamus, libertamus et 

Quo circa vobis generosis, 

Castellanoque dictae a- 

num semper et ubique subi 

Arcis nostrae Fogaras dependentiam 

beant et teneantur, prout eximimus, 

boeronamus praesentium per vigorem. 

egregiis et nobilibus Capitaneo, Provisori,
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cis Fogaras, providis item circumspectis Judici juratisque civibus 

possessionis Also Venicze modernis scilicet et futuris guoque (pro) 

tempore . ... eorumque vices gerentibus cunctis, etiam aliis quorum 

interest seu intererit praesentium notitiam babituris, harum serie 
committimus, (et) mandamus firmiter, quatenus vos quogue a modo în 

posterum praefatos Salamonem, Many, Opra, Sztants, Opra, Bukur 

et Michaelem Monya, haeredesque et posteritates ipsorum utriusque 

sexus universas in praedicto Boeronatu conditione sub praemissa 

consgervațe debeatis et teneamini, neque eosdem propterea in posses- 

sionibus rebusque suis universis impedire, turbare, molestare seu 

quovis modo damnificare praesumatis vel sitis ausi modo aliquali, 

secus non facturi. In cujus rei memoriam firmitatemque perpetuam 

praesentes nostras litteras pendentis et authentici sigilli nostri mu- 
nimine roboratas memoratis Salamon, Many, Opra, Stants, Opra, 

Bukur et Michaeli Monya ipsorumgue haeredibus et posteritatibus 

utriusque sexus universis gratiose dandas duximus et concedendas. 

Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum în Civitate nostra 

Kolosvar die decima, octava mensis Septembris Anno Domini mille- 

simo sexcentesimo trigesimo secundo. Rakoci m.p. 

Octavarum lifferarum boeronalium în transmissionalibus insertarum sub 
No. 4. Salomonis quondam Monya et fratrum ejusdem a Principe quondam 

Georgio Rakotzi impetratarum, quarum tenor et continentia huius erat 
tenoris : 

(Urmâză diploma de susii). 

Annotatumque erat in iisdem litteris transmissionalibus : subseriptum 
fuisse praeinsertis litteris boeroralibus a sinistra Georgius Rakoczi, a dex- 
tra autem partibus în margine Martinus Markosfalvi Secretarius m. p. 
et quod fuerint sigilio altefati Principis super cera rubra în zona sericea di- 
versi coloris pendenti impressive communitae et roboratas ac in pergameno 
patenter confectae et emanatae, cum hujus modi in exteriori parte subscripti- 
one: Praesentes litterae boeronales et exemtionales per praefectum 
et exactorem fiscales ac Requisitores Albenses tamquam Commissarios Ilu- 
strissimae Dominae Principissae ad investiganda boeronum terrae Fogaras 
jura deputatos et eximissos revisae, lectae ac pro Michaele, Vaszil et Raduli 
Monya producentibus în vigore relictae, in Fogaras die 25 mensis Februarii 
Anno Domini Millesimo sexceutesimo septuagesisimo septimo. 

(Comunicatii de d-lă Loanii cavaleră de Puşeară, consiliară la inalta curte de iu- 
stiţiă în Pesta).
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XXAI. 

1652, Martii 8. 

George Racoți alii II-lea Principele Transilvaniei conferesce bucătarului 
sei Ionii Făgărăşanu din comuna Draguşii titlnii de nobili tran- 
silvanii împreună cu dreptulii de a purta iusigne nobilitară. 

Nos Georgius Rakoci Dei Gratia Princeps Transylvaniae Partium 
Regui Hungariae Dominus et Siculorum Comes, etc. Memoriae com- 
mendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis. 
Quod nos cum ad nonnullorum fidelium Dominorum Consiliariorum 
nostrorum singularem nobis propterea factam intercessionem ; tum 
vero attentis et consideratis fidelitate et fidelibus servitiis Strenui 
Joannis Fogarasi Coci nostri primarii, quae ipse în arte sua coqui- 

naria fideliter exhibuit et impendit, ac in posterum etiam exhibere.et 
impendere velle, perhibetur. Eundem igitur Joannem Fogarasi, et 

consortem suam Annam Nyagoje, ac Matihaeum, Simonem, Sta- 

nislaum, Ladislaum et Slephanum filios, item Mariam, Setanam 

et Felenam filias ex speciali gratia nostra, et potestatis nostrae 

plenitudine in coetum et numerum verorum natorum et indubitato- 

rum regni nostri 'Transilvaniae, et partium Hungariae eidem anne- 

xarum Nobilium annumerandos aggregandos cooptandes et adseri- 

pendos esse duximus, prout annumeramus, aggregamus, cooptamus 

et adscribimus per praesentes. Decernentes expressă ut a modo 

deinceps successivis semper temporibus idem Ioannes Pogarassi ac 

per eum Anna Nyagoie, consors ; item Matthaeus, Simon, Stanislaus, 

Ladislaus, et Stephanus filii, nec non Maria, Sztana, ei Helena î- 

liae suae, ipsorumque haeredes et, posteritates utriusgue sexus uni- 

versi, pro veris natis et indubitatis Nobilibus habeantur et repu- 

tentur. In signum autem huius modi verae et perfectae nobilitatis 

eorum haec arina, seu nobilitatis insignia : Scutum videlicet militare 

coelestiui coloris în cuius campo sive area homo integer, viridi tu- 

nica indatus, ad niensam stare, et ambabus manibus cultros coqul-
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nazios tenendo quasi earnes diversas in partes minutiores scindere 

visitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam conte- 

git diadema Regium gemmis et unionibus eleganter distinctum et 
ornatum.. Ex cono verb galeae teniae sive leminisci variorum €0l0- 
rum hinc inde defluentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti 
pulcherrimă ambiunt et exornant, prout haec omnia in capite sive 

principio praesentium literarum nostrarum docta manu et arte Pi- 

ctoris clarius expressa et depicta esse cernuntur, animo deliberato et 

ex certa scientia liberalitategue nostra Principali memorato Ioan . . 

-...... Annae Nagoie consorti ac Matthaeo, Simoni, Stanislav, 

Ladislao et Stephano filiis, nec non Mariae, Sztanae et Helenae fi- 

liabus ipsorumque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus uni- 

versis gratiosă dedimus donavimus et contulimus, annuentes et con- 

cedentes ut ipsi praescripta arma seu nobilitatis insignia more alio- 
run verorum et indubitatorum natorum Nobilium armis utentium, 
ubique in praeliis, hastiludiis, ornamentis, duellis, monomachiis, 
aliisque quibusvis exercitiis militaribus et nobilitaribus : Ittem si- 
gillis, vexillis, cortinis, velis, aulaeis, annulis, clypeis, tentoriis, do- 
mibus, sepulchris et generaliter quarum libet rerum et expeditionum 
generibus, sub merae et perfectae nobilitatis titulo, quo eos ab uni- 
versis et singulis cuiuscunque status, conditionis, et praeeminentiae 
homines existant, insignitos diei, teneri, et nominari volumus ferre 
ei, gestare, omnibusque et singulis îis honoribus.....,. privilegiis, 
indultis, libertatidus, immunitatibus et praerogativis, quibus caeteri 
veri, nati et indubitati regni nostri 'Transilvaniae et partium Hun- 
gariae eidem annexarum Nobiles, ae militares homines quoinodo- 
cunque de jure et ab antiqua consuetudine utuntur, fruuntur, et 
gaudent, perpetud uti, feai et gaudere valeant atque possint. In 
cuius rej memoriam, firmitatemgue perpetuam, praesentes literas 
nostras pendentis et authentici sigilli nostri munimine roboratas 
memorato Ioanni Fogarassi, et Annae Nyagoie consorti, ac Mat- 
thaeo, Simoni, Stanislao, Ladislao et Stephano filiis, nec non Ma- 
riae, Sztanae, et Helenae fii ....,... ipsorumque haeredibus et 
posteritatibus utriusque sexus universis clementer dandas duximus 
et concedendas. Datum in Civitate nostra Alba Julia die octava,
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Mensis Martii Anno Domini Millesimo, Sexcentesimo, Quinquage- 

simo secundo. 

Georgius Rakoci mp. 
Ioannes Horvat 

de Palocz Secr. mp. 
(L. $.P.) 

în dosi: 

Juxta ritum et veterem huius 'Terrae Fogarasiensis consuetudinem prae- 

sentes Literae, Illustrissimi Principis, et D. D-ni Georgy Rakoci Dej Gra- 

tia Regni Transilvaniae Principis, Partium Regni Hungariae Domini e 

Siculorum Comitis, Domini Domini nostrj Clementissimi, Armales seu 

nobilitares pro parte Ioannis Fogarasi de Dragus, sunt in frequenti et celebr. 

sede superiorj Arcis Fogaras, tribus in sedibus, publieatae, proclamatae, ac 

în vigore suo nemine contradicente relictae. în Anno Millesimo sexcente- 

simo quinquagesimo secunde, die 4 May. 

Publicatae et extradatae per me Michaelem Czine . . de Fogaras, Juratus 

Notarius Sedis Juditiariae Nobilium Pogarasiensium. 

Idem Notarius mp. 

(Originalulă pe pergamenă în posesiunea, d-lui ingineră N. Făgărăşanii; înălţime 

59 cm. 4 mm., lăţime 71 cm. 1 mm. Sigilulă pendentii în câră roşiă (diametru 5 cm. 

5 mm.) representă la mijlocă ună scuti ovalii cu armele Transilvaniei, susiă sârele şi 

semi-luna, josă acvila şi cele şâpte castele. Peste scutulă Transilvaniei la mijlocă este 

aşedatiăi ună scutii mai mică cu armele Racoţesciloriăi representândii oacvilă cu aripile 

înţinse privindă în drepta, de desuptii o r6tă aşedată pe trei munţă. In jurulă sigilului 

inscripţiunea. +... RAKOCI. D. G. PRINCEPS TRANIE PART. REG. HVN. 

DO. ET. SICCO). 

  

XXXU. 

1689, Iuniii 16. 

Michaiti Apafi I, Principele Transilvaniei, confirmă diploma Anei Na- 

dasdi, a&mnei Ţerei Făgăraşului, cu privire la dreptnrile boerescă ale fa mi- 

liei Popa, în comunele Recea, Luţa, Riuşorii şi Buciumi. 

Nos Michael Apafi Dei Gratia Princeps 'Transilvaniae Partiun 

Regni Hungariae Dominus et Siculorum Comes etc. Memoriae com- 

mendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis 

*
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et singulis, quod pro paste et in personis Sfrenuorum Serbani Popa 

de Râese, Bonorum nostrorum Porumbakiensium Racionistae nec non 

Popa Rad paxrentis, ac Popa Satan fratris ejus omnino de Râtse, 

exhibitae sunt nobis et praesentatae Literae quaedam Magnificae 

quondam Dominae Annae de Nadasd, Spectabilis ac Magnifici quon- 

dam Stephani Majlad Vajvodae 'Trausilvaniae et Siculorum Co- 
nitis Relietae, titulo novae donationis confectae et emanatae, qui- 

bus mediantibus dicta Domina Anna de Nâdasd Districtus Terrae 

Fogaras Domina videlicet tervestris medietatem Bojaronatus pos- 

sessionis Râtse, ac in ejusdem territorio quoddam praedium Lutza 
dictum cum alpium Szekeritsore et Plasse dictarum medietatibus, 

item mediam similiter partem dietae possessionis Russor et posses- 

sionem tertiam Bucsum vocatam totaliter, Cziganosque filios quondam 

Frate Czigani, item Bagyul, (nume ilegibilu), Kalota, Kokossa, Drinke, 

Kajkire et Puhaez filios et totam familiam, per majores eorum pa- 

cifice tentas et possessos (ex eo quod universae literae eoram .. . . 

praedictorum ivrium possesisonariorum et alpium et cziganorum 
concernentes ignis voraginibus absumptae fuissent Nova Donatione 
praespecificatorum ut praefertur majoribus dedisse novisque in lit- 
teris privilegialibus transumpsisse cernebatur tenoris infraseripti. 
Suplicatum itaque extitit nobis humilime, quatenus nos easdem Li- 
teras novae Donationis ratas habentes, eisdem literis consensum 
nostrum praebere nostrisque literis insceribi facere, quandoguidem 
caracteres earum vetustissimis temporibus usitati a plerisque per- 
legi nequeant antiqui etiam esse perhibentur) dignaremur guarum 
quidem Literarum tenor talis est. 

(Urmeză doeumentulă sub No. 11). 

Nos igitur praemissa suplicatione nobis modo quo supra por- 
recta, faventer exaudita et admissa praemissas Litteras novae Do- 
nationis non abrasas, non cancellatas nec in aliqua sui parte su- 
spectas, sed omni vicio carentes praesentibus Literis nostris de verbo 
ad verbum sine diminutione et angumento variationegue aliquali 
inseri et inseribi quoad omnes earum continentias, clausulas, articu- 
los, et puncta, eatenus quatenus eaedem rite et legitime existunt
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emanatae viribusque earum veritas sufragatur, acceptamus aproba- 

mus, iisdem nostrum praebuimus consensum, imo praebemus bene- 

volum pariter et adsensum, et nihilominus (zerba praetermissa) erga 

eosdem Serbanum Popa ac Popa Rad parentem et Popa Sztan fra- 

trem ejus gratiae nostrae Principalis declaratione, totum item et 

omne jus nostrum regium, quod in praedeclarata medietate Boje- 

ronatvs possessionis Retse ac in ejusdem territorio praedicta Lutza 

nuucupata.. . . alpium Szkeriisora et Plassa sic vocitatarum medietati- 

bus item media parte alterae possessionis Russor et possessione totali 

Butsum Cziganisgue filiis olim Frate Cigan, ad baec Bagyul (nume 

ilegibilu) Kelota, Kokoska, Drivke, Kapkire et Puhay ac tota familia 

etiam qualitereuuique existeret et haberetur aut eaedem iidem et 

idem nostrum ex quibuscunque causis.... modis et racionibus con- 

cernerent collationem simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinen- 

tibus quibus libet terris scilicet arabilibus, cultis et; incultis agris, 

pratis, pascuis, campis, foenetis, silvis, nemoribus, montibus, alpibus, 

vallibus, vineis, vinearumgue promontoriis, aquis item fiuviis, piscinis, 

piscaturarum aguarumque decursibus, molendinis et eorum locis gene- 

raliter vero gquarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum inte- 

gritatibus quovis nominis voeabulo vocitatis ad easdem de jure et ab 

antiguo spectantibus et pertinere debentibus sub suis veris metis et an- 

tiquis limitibus existentibus, memoratis Serbano Popa, nec non Popa 

Rad parenti ac Popa Sztan fratri ejus haeredibusque et posteritati- 

bus eorum universis dedimus donavimus et contulimus prout damus 

donamus et conferimus jure perpetuo et irrevocabiliter tenendas pos- 

sidendas pariter et habendas, salvo jure alieno. Quas nos în formam 

Privilegii nostri redigi faciemus dum nobis in specie fuerint repor- 

tatae. Datum în curia nostra Porumbakiensi die decima sexta men- 

sis Junii Anno Domini millesimo sexeentesimo octuagesimo nono, 

et subseriptum erat : Michael Apaffi mp. Franciscus Lugosi Se- 

cretarius mp. 

'Pribus in sedibus judieiariis Nobilium Fogarasiensiu m juxta morem et 

autiqiam consvetudine hujus Terrae Fogaras praesentes Literae Bajero 

males nominibus et in personis introscriptorum Serban Popa de Râise, a 

non Popa Rad parentis, ac Popa Sztan fratris ejus omnino de ali ex
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bitae, lectae, promulgatae ab omnibus quorum interfuit aprobatae accepta- 

tae ac în suo vigore nemina contraictore apparente relictae. Extradatae 

vero die septima mensis Junii Anno Domini Millesimo sexcentesimo nona” 

gesimo per Stephanum L6szai juratum notarium sedis sup. Nob. 

(Copiă din secolulă trecută în archiva vechiă a comitatului Făgăraş sub No. 855) 

XXXIII. 

1689, Augustii 6. 

Michaiii Apafi I, Principele Transilvaniei, confirmă în statulu boerescii pe 

Stani Monea din Veneţia-de-josă sub condiţiune ca diusulii şi erediă 

sei, întocma ca şi ceia-l-alţi boeri, se presteze servicii militari 

equestre la castelulii Făgăraşului şi în altii loci, în 

conformitate cu vechia consvetudine. 

Nos Michael Apafi Dei Gratia Princeps Transilvaniae partium 

regni Hungariae Dominus et Siculorum Comes. Memoriae commen- 

damus tenore praesentium significantes quibus expedit universis, 

quod Nos cum ad nonnullorum fidelium dominorum consiliariorum 

nostrorum ..... fidelis nobis sincere dilecti spectabilis ac generosi 

Stephani Nalaczi de eadem Nalacz consiliarii nostri intimi comitatuum 

Hunyad (et) de Zarand comitis, aulae nostrae magistri ac arcis nostrae 
Devensis Capitanei ubiqgue supremi, singularem coram Nobis pro 

parte et in persona strenui Satan Monya de Also Venicze factam 

intercessionem, tum vero benigne attentis et consideratis fidelitate 

fidelibusque servitiis ejusdem, quae idem praetitulati Stephani Na- 

latzi in curia nostra saepe numero a latere serviendo fideliter se ac 

laudabiliter acecommodans juxta exigentiam muneris ipsius eidem 
concredita, omnia negotia ad complacentiam est executus, speran- 

tes ipsum dei:-": * am adieturum, imo hacce Principali nostra 

clementia accensus, majora quoque fidelitatis documenta daturus. 

Eundem itaque Sztan Monya boeronali hactenus etiam praerogativa 

gavisum e speciali gratia nostra ac Principalis potestatis nostrae 

plenitudine denuo et ex novo eximendum ac în coetum et numerum 

perorum, natorum et îndubitatorum Boeronum Districtus seu 'Ter-
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rae Fogaras annumerandum, aggregandum, cooptandum, et adscri- bendum duzimus, decernentes expresse ut a modo deinde successivis semper femporibus, idem Satan Monya haeredesque et; posteritates ejus utriusque sexus universae pro veris, natis et indubitatis Boero- nibus habeantur et reputeniur ; omnibusque et singulis iis hono- 
ribus, privilegiis, immunitatibus et praerogativis, quibus caeteri 
veri nati indubitatique Districtus seu Terrae Fogarasiensis Boe- 
rones de jure et ab antigua consvetudine utuntur fruuntur et 
gaudent, perpetuo uti frui et gaudere valeant atque possint, sita 
tamen ul equis armisgue optime instructi Nobis ac successoribus 
nostris ad arcem Fogaras ezhibenda, aliogue în loco praestanda, 
quaelibe servitia juzia antiquum morem et consveludinem "nstar 
aliorum ejusdem ordinis Boeronum supportare; imo in omnibus ju- 
ridicis rebus ac publicis consvetudinibus ab officialibus annotatae 
arcis Fogaras dependere modis omvibus debeant et; sint adstricti, 
neque in ullis temporum vicissitudinibus a praefata arce nostra Fo- 
SaLâ8 se se extrahere ausint modo aliquali. Pro ampliori autem gra- 
tiae et munificentiae nostrae Principalis erga praementionatum 
Sztan Monya haeredesque et; posteritates ipsius, declaratione, totalem 
et integrum fundum ipsius aedificiosum ab una, et superiori strenuus 
Gabrielis Czajna de Also Venitzie Boeronis Domus, ab altera et in- 
feriori providi Opra Labes in portione nostra, possessionaria in pos- 
sessione Also Venitze distrietu 'Terrae Fogaras ef comitatu Albensi 
Transilvaniae existente habitum, hactenus etiam per praelibatum 
Sztan Monya jure avitico ae optimo, nunc etiam pacifice tentum et 
possessum, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibus- 
libet, terris scilicet arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, 
campis, foenetis, sylvis, nemoribus, montibus, vallibus, aquis item 
fluviis, piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, molendinis, et 
eorum locis, generaliter vero guarumlibeţ, utilitatum, et pertinen- 
tiarum suarum integritatibus quovis nominis vocabulo vocitatis ad 
praespecificatum fandum jure perpetuo et aviticoab antiquo tentis 
et possessis sub suis veris metis et antiquis limitibus existentibus 
ab omni servitute jobbagionali et plebea denuo et ex novo (: ut prae- 
missum est :) clementer eximendum libertategue boeronali condeco-
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rândum esse duximus, prout eximimus, annumeramus, aggregamus, 
cooptamus et adseribimus, praedeclaratum ipsius fandum aedificio- 
sum boeronali praerogativa condecoramus praememorato Sztan Monya 
libere possidendum in manibus ipsius relinquimus salvo jure alieno, 
harum nostrarum pendentis et authentiei sigilli nostri munimine 
roboratarum virtute et testimonio Litterarum mediante. Quas Nos 
ad formam Privilegii in hujus rei memoriam firmitatemque perpe- 
tuam aunotato Sztan Monya haeredibusque et posteritatibus ipsius 
utriusque sexus universis boeronali praerogativa benigne duximus 
concedendas. Datum in Castro nostro Radnoth die sexta mensis Au- 
gusti Anno Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo nono. 

Michael Apafi map. 

Frantiscus Lugosi mp. secret, 
Praesentes Litterae boeronales nomine et în persona introseripti Sztan 

Monya de Also Venitze tribus in sedibus judiciariis Nobilium Fogarasiensium 
freguentibus exhibitae sunt, promulgatae et publicatae ab omnibusque quo- 
rum interfuit approbatae ac in hoc vigore debito cum obsequio, nemine 
contradicente, relictae. Extradatae die 10-a Decembris 1689, per Stephanum 
Leszay sedis praef. juratum Notarium. 

(Colecţiunea d-lui Joană cav, de Puşearii). 

XXXV. 

1:01, Aprile 9. 
Leopoldă I împăratuli Germaniei conferesce lui Ionii Sebeşanu 

(Sassebeşi) titlul de nobili pentru tâte ţările Austriei, cu dreptulii de a 
purta insigne nobilitari: ună scuti militari representândi la mijlocii 
unii braţii ţinândi în mână unii condeiii de scristi (). 

Nos Leopoldus Dei Gratia electus Romanorum Imperator semper 
(1) Din acâstă familiă îşi trage originea distinsulă economisti d-lă P. 5. Au- 

relianu. Judecândi după armele nobilitari, ce le confere împăratul Leopoldă lui Ioniă Sassebeşi (calamum scriptitorium) se vede, că dinsuli a fostii ună omiă învățată 
în epoca sa. Atâta scimnii, că mai înainte cu optii-spre dece ani (1683) se înființase în Sebeşii o tipografiă românescă NEHTp8 ASMHuApA W'EMSASĂ HocTp8, în care s'a 
tipăritii ca cea de 'ntâjă «vârgă» cartea cunoscută sab titlulă : Gunpnioab AE a8p. Pe la anulă 1796, unul din familia Sassebeşi, anume George Sassebeşi, era age- 
dati în Ţera Făgăraşului (în comuna, Veneţia-de-josii), după cum se vede din for- mula de publicaţiune înscrisă la fnele diplomei.
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- Augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, 

Sclavoniae, Ramae, Serviae, Galitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bul- 

gariaeque ete. Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Braban- 

tiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Lucemburgi ae superioris, et 

inferioris Silesiae, Wiârtembergae et Techae, Princeps Sveviae, Mar- 

chio Saeri Romani Imperii, Burgoviae, Moraviae, Comes Habspurgi, 

Tirolis Ferretis, Kyburgi, et Goritiae, Landgravius Alsatiae, Domi- 

nus Marchiae Sclavoniae, Portus Naonis et Salinarum ete. Memoriae 

commendamus, tenore praesentium sienificantes quibus expedit uni- 

versis, Quod Nos enm ad nonnullorum Fidelium Nostroram singula- 

riter Majestati Nostrae propterea factam humillimam intercessionem, 

tum vero attentis, et eonsideratis fidelitate, fid+liumque sernitiorum 

meritis Ioannis Seasasebesi de eadem Szaszsebes, quae ipse Maje- 

tati Nostrae, Augustissimaeque Domui Nostrae Austriaeae, variis in 

occasionibus fideliter exhibuisse, et impendisse, perhibetur, in poste- 

rum quoque exhibiturum et impensurum nulli dubitamus. Eundem 
igitur Toaunem Szaszsebesi ejusque Conjugem, filios, Haeredesque, 

et Posteritates eorundem utriusque sexus universos, e Statu, et 

conditione Civili, in qua hactenus perstitere, de Caesareo-Regiae 

Potestatis Nostrae plenitudine grafiaque speciali eximentes, ac 
in coetum et numerum veroram, et indubitatorum Regni Nostri Hun- 

gariae aliorumgque Regnorum, ditionum et Provinciarum Nostrarum 

Haereditariarum, Nobilium duximus annumerandos, cooptandos, et 

adseribendos. Annuentes, et ex certa Nostra seientia animoque deli- 

berato concedentes ui ipsi a mode în posterum futuris, et perpetuis 

semper temporibus, omnibus iis gratiis honoribus praerogativis, et 

immanitatibus, quibus caeteri veri et indubitati, dieti Regni Nostri 

Hungariae, aliorumque Regnorum, Ditionum, 6t Provinciarum Nostra- 

rum Haereditariarum Nobiles najura jure vel antiqua consvetudine usi 
sunt et gavisi, utunturque et gaudent, uti frui. eţ gaudere possint, 
ac valeant, haeredesque et Posteritaies eorundem utriusque sexus 

universi, valeaui atque possint. In cujus quidem Nostrae erga eos 

exhibitae Gratiae, et Clementiae, ac Liberalitatis, Testimonium, Ye- 

raegue et indubitatae Nobilitatis siznum, haee Arma seu Nobilitatis 

Insignia scutum videlicet Militare erectum coelestini coloris cujus
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fundum cespis viridis occupat, super quo brachium humanum, humero 

tenus resectum caeruleo amictu indutum, calamum scriptitorium 

manutenere conspicitur. Supra scutum galea militaris craticulata est 

posita, cui supereminet Diadema Regium gemmis unionibusque de- 

center redimitum, ex quo aliud brachium humanum inferiori per 

omnia, simile parem calamum scriptitorium proferre visitur. A sum- 

mitate vero seu cono galeae, laciniis sive lemniscis hinc candidis et 

rubris, illine vero caeruleis et falvis, în scuti extremitatibus placide 

se se diffundentibus, illudque pulcherrime exornantibus. Quemadmo- 

dum haec omnia in Principio seu capite praesentiam Literarum Nostra- 

rum, Pictoris industria genuinisque suis coloribus ilustrata, lucidius, 

ob oculos intuentium posita esse conspiciuntur. Eidem Ioanvi Szasz- 

sebesi ejusdem Conjugi, filiis haeredibusque et posteritatibus ipso- 

rum utriusque sexus universis gratiose danda duximus, et confe- 

renda. Decernentes et ex certa Nostra scientia animoque deliberato 

concedentes, ut ipsi, a modo in posterum futuris et perpetuis semper 

teraporibus, eadem Arma seu Nobilitatis Insignia, more aliorum ve- 

rorum 6t indubitatorum, dicti Regni Nostri Hungariae, aliorumque 

Regnorum, Jitionum, et Provinciarum Nostrarum Haereditariarum 

Nobilium, sub iisdem juribus, praerogativis et iminunitatibus, quibus 

caeteri, veri et indubitati praefati Regni Nostri Hungariae, alio- 

ruumque Regnorum, Dicionum et Provinciarum Nostrarum Haeredi- 

tariarum, Nobiles natura, jure vel antiqua consvetudine usi sunt, 

et gavisi, utuuturque et gaudent, ubique in prăeliis, certaminibus, 

pugnis, hastiludiis, torneanentis, duellis, monomachiis, ae aliis qui- 

busvis exercitiis militaribus, et Nobilitaribus, nec non sigillis, ve- 

lis, cortinis, aulaeis, aunulis, vexillis, clypeis, tentoriis, domibus et 

sepulchris generaliter vero in quarumlibet rerum, et expeditionum 

generibus sub merae, verae, syncerae, et indubitatae Nobilitatis titulo, 

quo eos ab omnibus, cujuscunque status, conditionis, honoris, digni- 

tatis, et praceminentiae hominibus insignitos, et ornatos, dici, nomi- 

nari, haberi et reputari volumus, mar:damusque ferre. et gestare, ac 

iis in aevum uti frui, et gaudere possini ac valeant, haeredesque, et 

posteri eorundem utriusque sexus universi valeant, atque possint. 

Imo nobilitamus, damus et conferimus praesentium majoris, et aulici
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Sigilli Nostri pendentis munimine roboratarum per vigorem. Da- 

tum in Civitate Nostra Wienna Austriae Die nona Mensis Aprilis 

Anno Domini Millesimo Septingentesimo Primo, Regnorum nostro- 

rum Romani Quadragesimo Tertio, Hungarici Quadragesimo Sexto, 

Bohemici vero Quadragesimo Qainto. 

Leopoldus m.p. _ Qomes Samuel Kâlnoky m.p. 
(L. 8. P.) Joannes Fiath m.p. 

Praesentes litterae armales in Generali Congregatione nobilium Universi- 

tatis Inc], Districtus Terrae Fogaras die 19 Sept. A. D. 1796 publice per- 

lectae nemineque coiitradicente Publicatae Exhibenti Georgio Szaszsebesi 

restituuntur. Ex eadem generali Congregatione anno die ut supra notatis. 

Extradatae per Adamum Ra . . . înc]. distr. Perrae Fogaras jur. n. 

Praesentes Literae Armales in Marcali Congregatione Nobilium Universi- 

tatis Inc]. Distr. Terae Fogaras Die 5 Mensis Aprilis anni 1837 celebrata 

denuo publicatae, nemineque contradicente în suo vigore remanertes Suppli- 

canti Loanni Szaszsebesi hisce restituuutur. E praeattacta marcali Congrega- 

tione Anno dieque supranot. 

Extradatae per Stephanum Hamar Ord. Incliti distr. Fogaras jur. notar. 

Praesentem Copiam e vero et authentico suo originali per me sine ultra, 

vaxiatione fideliter deseriptam esse fide mea mediante attestor. Sigu. Vene- 

ţia inferiori 23 Martii 1860. Nicola “.. ?ebesi mp. 

(Colecţiunea D-lui 1. cav. de Puşcarii). pa Ze cash. 

  

XXăV. 

A. 1128. 

Genealogia familiei Monea din Veneţia; dela Grigorie vistierulii 

Joi Negru Vodă 1185. 

Călugărul pasiliti Samuilă Olaină, în manuseriptulii sei Isto- 

via Domniloră Țărei-românescl şi ai Moldove (An- 

Principum Transalpinorum et Moldavicorum), vorbindi de- 

Domnie! lui Radu Negru, ne spune următorele : 

era, Făgăraşului în comună Veneţia-de-josiăi, în zi- 

Monea, fostă Vicariil generali ali clerului 

3 cu următârea, inseripţiune.» Aici Samuil 

tal acestei inscripţiuni familiare, dar câ- 

nales 

spre îneeputulii 

« Amii aflati în 

«dalti casei lui Lonaşcu 

«din Transilvania, O ptr 

Claină ne comunică tex
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racterele se copiase greşită în multe locuri, şi o mare parte a le- 

gendel a remasi pină astă-dr nedescifrabilă. 

O altă copiă de pe acestă inseripţiune o făcuse pe la auulă 1860 

d. Ioană cav. de Puşcariu, fosti primi-căpitani ală Țerei Făgăra- 

şului, pe care d-sa a avut amabilitatea a ne-o pune la disposiţi- 

une în cursulii acestei publicaţiuni £). 

Textulii inscripţiunii lapidare din Veneţia, aşa după cum ni-l 

comunică d. Puşcariu, este următorulă : “ 

VIXIT. GRr. |. VENET| | US ANNO D|!/] 

1185. GENEALO | APMEle | GIA AUTHEN 
TICA MO | Vicariu-| NESTI 

CA. GREGO lui RI, VENETUS 

THESAURA ! | RI, VAIVODE 
NIGRO:A |lonascu| QVO DONATES 

IV. VAL:BUS Monea, 2) CV : SILVIS ET 

CAMPIS : GEN : GREGOR, SECYNDUM 

A.1216): HIC G. GRIGOR. EX QVO MAILATE Fi 

1250: ) LA KOMANA ET II GRIGOR: HI DIVISI 

1279:) M. IA VAL: KUTSULATA K. II. VAL. G. Il VAL 

1390:) = VENETIA ETRIVULU SALSV. SORT S ET 

GR. GEN. III GRIGOR, KOMAN, STOICA, THOM : DIVISI 

GR : QUARTA INTEGRA SORTIT, GEN : STEPHAN GR 

1449 :) BIC. GE. SALAMONE (: AMATRE MONE DICT/|:) 

ET STEPHAN| MONE. SALAMON. GEN. MAN MONE 

1499. HIC. G. STEPHAN MONEII. HIC GEN. VOIK 

MONE. HICG II. MAN MONE. HIC GEN. IOANNE MONE 

EX QVOIONAS MONE V. VICAR, G. 1728. 3) 

(1) Astă-di, după cum ne comunică d-lă N. Sassebeşi, preot în Veneţia-de-josiă 

inseripţiunea familiei Monea este aprâpe illegibilă, din causa tempestăţilori, la cari 

a fostă espusă acestă pâtră commemorativă. 

(2) Represintă unii scută în formă orbiculară, la mijlocă armele Ţărei Româ- 

nescă : o acvilă cu aripele întinse privindă în drâpta şi cu crucea în pliscă, iar în 

ghiare ținândii o coronă de mărgele, în mijloculi căreia se vede o mână cu crucea pa- 

storală. În jurulă acestoră arme inscripțiunea : Ilpomonon Lonaui Mone no- 

TApELI COROpBASIi MAPE. 

(2) Textulă comunicatii de Samuilă Claină Lui Engel este următorulă : Vixit Gri. ],
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Pe care no! o citimi asti-felii : 
Vixit Grigorius primus Venetus Anno Domini 1185. Genealogia 

authenticu Monestica. Gregorius Venetus 'Thesaurarius Vaivodae 
Nigro (sie), a quo donatus quatuor vallibus cum silvis et campis; 
genuit Grigorium secundum Anno 1216. Hie genuit Grigorium ex 
quo Mailath, 1250 filia Komana et secundus Grigorius. Hi divisi 
(1279) Mailath primam vallem Kutsulata, Komana secundam vallem, 
Grigorius tertiam vallem (1390), hoe est Venetia(m) et Rivulum 
salsum sortiti sunt, et Gregorius genuit tertium Grigorium, Ko- 
manum, Stoicam, Thomam ; divisi Grigorius quartam integram sor- 
titus genuit Stephannm, (et) Grigorium (1449). Hic genuit Sala- 

monem (a matre Mone dictum) et Stephanum Mone. Salamon ge- 

nuit Man Mone 1499. Hic genuit Stephanum Mone secundumn. Hic 

genait Voik Mone. Hic genuit; secundum Man Mone. Hic genuit 

Ioannem Mone, ex quo lonas Mone venerabilis Vicarius gene- 

ralis. 1728. | 
Acâstă inscripțiune o traducemii în limba română astiă-felă : 

A trăiti Grigore celă de'ntâiu Veneţianuli în anul Domnului 
1185. Genealogia autentică a Familiei Monea (e următârea). Gri- 

gorie Veneţianulii, vistierulă lui Negru-Vodă, din partea că- 

raia a fosti? dăruită cu patru văi, cn păduri și câmpuri, a născutii 

pe Grigorie ali doilea (anul 1216). Iar acesta a năseutii pe Gri- 

gorie, din care s'a născutii Mailatu, (1250) fiica Comana şi Grigorie 

ală doilea. Acestia împărțindu-se (1279), Mailat a căpătată valea de 

'ntâiă Cuciulata, iar Comana valea a dâua, Grigorie valea a treia 

(1390) adecă Veneţia şi Părtulii 1) sărată. Şi Grigorie a născutii pe 

Venstus anno D. 1185. Genealogia Authentica Monestica. Gregorius Venetus Thesan 

rarius Wajvodae Nigro a quo donatus IV. vallibus cum Sylvis et Caimpis, en. Se 

gorium secondum 1216. Hic. J. Gregor. ex quo Mailath 1250., Filia e) 

I1 Gregor. Hi divisi 1279.M. I. A. Vall. Kutsulata E. Il Vall. G. UL. a n 

— Venetzi. et rivalus Salsusort. et. Gr. Gen. III. Grigor Komanus Soia Lo, 

Divisi: Gr. Qnarta integra soxtitus. Gen. Stephanum. Gr Bee ae a 

i : Salamon Ge. Maa Mo . 
Matre Mone dictum : T. Stephanum Mone, one LE eta 

ie 7 ik Mone. Hic G. Mau Mone (Acâstă p 
Ge. Stephanum Mone II. Hic T. Voik _ „Mau ne tă! ă 

lipsesce i d-lă Puşcariu, şi este erdre evidentă în copia lui „Aaină, Ce e 

i zi ă i i II Man Mone, hic GQ. Joan 
Mone vine şi mai înainte). Hic. G. i 

sola Jonas Moneiș. Vicarius P. 1728. — Eugel, Geschichte der Moldau und Wa 

lachey 1. pag. 92. , 

(2) Vo oroină vecină cu Veneţia.
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alti treilea Grigorie, pe Comani, pe Stoica şi pe Toma. Aceştia îm- 

părţindu-se, Grigorie a căpttatii întregă valea a patia, şi a născută 

pe Stefanii şi pe Grigorie (1449). Iar acesta a născutii pe Solomonii 

(care, după mumă-sa s'a numitii Monea) şi pe Stefani Monea. Şi So- 

lomonti a născuti pe Mani Monea (1499). Acesta a născută pe ali 

doilea Stefani Monea, iar acesta pe Voicu Monea, acesta pe ali 

doilea Mani Monea, şi acesta pe Ionă Monea, din care sa născută 

Tonaşeu Monea, venerabilulă Vicarii generali. 1728. 

Reposatuli Samuili Clainii însoţise acâstă inseripţiune cu urmă- 

târele observaţiuni : 
«De unde va fi luată Ionaşen Monea genealogia acâsta, dinsulii 

au ne spune. Dar" scimi, că Ionaşcu Monea era ună bărbată în- 

văţatu, şi pote a luat'o din chârtiele familiei sale, fiindă-că nu pu- 

temi crede, că uni astii-felu de bărbatu ari fi voită să mină. Resultă 

din acestă documenti, continuă Samuilii Claini, că Negru-Vodă a 

trăită pe la anului 1185, dar fiindă că-li numesce numai Negru, 

care este epitetulă familiei, şi nu-i dice Radu-Negru, putemii să 

presupunemă, că Negru-Vodă din anul 1185 va fi fostii mo- 

şulă ori strămoşuli lui Radu-Negru-Vodă». 

Nobilimea din Ungaria şi Transilvania, înţelegemă nobilimea un- 

gurâscă, mal avea, încă şi "n secululă trecută vana ambiţiune să pună 

în fruntea genealogiei familiare pe cei dentâiii descălecători ai Un- 
guriloră, pe câte uni principe, împăratul, sati câţi-va eroi din epocele 

cele mal obscure, şi adese-or! genealogiele aceste fabul6se erai con- 

firmate de regii Ungariel şi de împărații Germaniei î). 

Şi ca să nu mal amintimii de alţii, împăratulii Leopoldiă IL con- 

firmă la anulă 1687 genealogia familiei Esterhazy din Ungaria, 

(5 Szirmay, Notitia Comitatus Ugochiensis, 109. Diploma imp. Iosifă 1 din an. 

1707, dată lui Stefană Szirmay : «Vetustam Stephane Szirmay familiae tuae stirpem 
inde ab altero adhuc Hunnorum ex Schythia egressu, dum colo- 

nias in terra Pannoniae inter se repartiti fuissent, ad fluvium Saj6 prope Miskolcz 

consedisse, ete.» — Familia Ba ttyani din Ungaria îşi derivă genealogia dela Du- 
cele Edrs a. 970 (Stemmatographia nobil. familiarum Regni Hong. 1796. 39). lar alţii 

duceaă originea familiei Bathori div Satmari pînă la soldaţii Legiunii a XIII 
gemine, ce venise în Dacia (ibid. 54%). Pamilia Antalfi susţine, că Antoniă în- 

temeiatorulă familici se trăgea din gintea romană Cuxrţiii :Pesty, A szâr. Bânsâg, 

I. 245); şi în fine alţii derivaă originea casei Habsburgice din tribul ro- 

mană Anicia (Schwartner, Introductio in rem diplomaticam. 1802. 256).
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intre al cărei strămoşi vedemiu figurândă pe Atila, pe mal mulţi monarch! al Scitier, şi în fruntea tuturorii acestori suverani stă Nim- rodO, primul monarchă ală lumir 1), 

Acelaşi caracteră îlu are şi genealogia familie! Monea, dela Gri- 
gorie vistierulă lur Negru-Vodă (1185). 

În colecţiunea de faţă not amă publicată mai multe diplome ale 
familiei Monea din Veneţia, dar în nici unulă din documentele aceste 
nu se face amintire de vre-uni actii din suța a XII, XIII, XIV, XV 
sati XVI, nimică despre cele patru văl, en păduri şi câmpari, nimici 
despre Grigore vistieruli Făgăra ului din 1185, care de sigură nici 
c'a vădutu pe Negru-Vodă. 

Toti ce putemii admite este numai o simplă tradiţiune, ce va fi 
esistatii în familia Monea, că unii membru ală er să fi fostă vistieră 
sai dispensatoră la vre-uni principe transilvanii, cari petreceaă a- 
dese or! în castelulă Făgăraşului 2). O astii felă de tradiţiune a cer- 
cată apor bătrânuli Monea s'o îmbrace în formă mai concretă, fixândii 

genealogia familiei sale în cursulă unui lungii periodă de 541 ani, 

dar pe adevăru istoricii acâstă genealogiă nu se bas6ză 3). 

(4) Stemmategraphia, pag. 33. 1687: «Leopoldus Î. ... hinc Bendeguz (ge- 
nealogia continuă de la Noe), et ex hoc tandem orbis terror Atila, qui Bendeguz 

filius et magni Nimrod nepos... hine Dux Chaba, inde Bdusab hoc Vege- 

tiu s et Esnacus fratres, ex boc Bumedzur, inde Essod, hinc Eursus 

maguus Dus, cuius filius Estera s sub Geysa Hungariae Duce a. 966. Sacro Bap- 

ismaţis fonte ablutus Adei Curistianae nomen dederit et Pauli assumpserit, primumqae 

Familiae tuae cognomen Esztoras indiderit.» Lu 

(3) Aşi. găsimă pe la a. 1613 pe Hangulă Şăfară ca vistieră la principele Ga- 

brielă Bathori. A se vedâ diploma sub Nr. XXVII: «fidelis nostri nobilis Hanguli 

Safar alias Boer de Also-Vist dispensatoris nostri Fogarasiensis» 

(3) Cunosentuli Filstich din Braşov, contemporanii alii lui lonaşcu Monea, pu- 

blicase pe la anul 1743 în lena o scriere sub titiulă : De Valachorum histor. an- 

nalibus. In acâstă descriere Filstich întoema ca Lonaşcu Monea punea emigraţiun-a 

la Negru-Vodă în secululi ală Xll-lea şi o motiva âstă-felă : <quod non so am 

manuscriptum aliquoi Valachicum incerti auctoris, _Yerum etiam senuw Va- 

lachichorum relatio quae in tradit ionibus ab ata vi s a 

ceptis unice funda tur, abunde comprobat». Este forte probabilă, ă 

stich din Braşovă cunoscea pe învățatulă Vicariă lonaşcu Monca din Ţâra j să 

h? Că relatările bătrânilori romăti, - . iistie aa > raşului, Şi ce ne spune Fils adiţiuni. 
în ce privesce epoca lui Negru, să înt-mei6ză numai pe simple tr 

Nyelvtudomânşi Kizlemânyek. T. VI. pag, 227.
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XXXVI. 

159, Iulie 4. 

Maria Christierna ajungând la guvernulii Transilvaniei libereză pe 

Boeriulii Matei Penci din Veneţia de-josii de tâte impositele, ta- 

xele şi contribuţiunile. 

Nos Maria Christierna, Dei grația Transilvaniae, Moldaviae, Vala- 

chiae 'Transalpinae etc., Princeps, partium regni Hungariae Do- 

mina, et Siculorum Comes, Nata Archidux Austriae, Dux Bargun- 

diae et Comes 'Tyrolis ete. Memoriae commendamus tenore prae- 

sentium significantes quibus expedit universis, quod nos habita 
consideraţione fidei, ac sedulorum servitiorum Agilis Mathaei Pents 

de Als6 Venetia Boeronis nostri, quae ipse ari huic nostrae ac no- 

bis, secundum locorum et temporum varietatem, quantum in ipso 

fuit, fideliter semper praestitit, exhibuit et impendit et imposterum 

quoque donec vixerit praestiturum, exhibiturum, et impensurum se 

nobis policetur, attenia etiam et exaudita certorum fidelium -nostro- 

rum intercessione nobis causa ejus facta totalis et integrae do- 

mus ejusdem Mathaei Penis, in pertinentiis superioris districtus 

sen terrae nostrae Fogaras omnino intra metas portionis suae Boe- 

ronalis, praefața possessiona nostra Also Venetia existentis et habi- 

tae (simul cum omnibus immunitatibus et libertatibus domus ejus- 
dem, quibus hactenus pozsessa est) omnes census taxas et contri- 

butiones quas libet tam ordinarias quam vero extraordinarias lueri- 

que fisci nostri solutionem eidsm Mathaeo Pents, heredibusque et 

posferitatibus suis universis, clementer dedimus, donavimus et con- 

tulimus jure perpetuo, et irrevocabiliter eos immunes reddentes, 

eosdemque ab omnium praedictorum solutione eximendos, et suppor- 
tandos duximus prout eximimus et snpportamus, harum. nos- 
trarum vigore et, testimonio literarum mediante. Proinde Vobis 
fidelibus nostris Provisori areis nostrae Fogaras moderno et fu- 
turis pro tempore constituendis, Agilibus item officialibus dis- 
trictus seu terrae nostrae Pogaras nec non Providis Boeronibus 
duodecim Assessoribus videlicet sedis nostrae Fogarasiensis gratis
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harum serie firmissime comittimus et mandamus quatenus praeno- 
tatum Agilem Mathacum Pents de Also Venetia, una cum haeredi- 
bus et posteritatibus suis universis, ratione domus suae praenota- 
tae, contra formam praescriptae exemptionis, supportationisque no- 
strae, ad nullam censuum, taxarum, contributionumve quarum libet 
nostrarum pensionem servitiorumque plebeorum exhibitionem cogere 
et compellere debeatis nec propterea in persona, rebusque suis tur- 
bare ac molestare praesumatis, gratiam et roluntatem nostra sie 
adimpleturi. Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti resti- 
tutis. Datum ex arce nostra Fogaras quarta die mensis Iuly, Anno 
Domini Millessimo quingentesimo nonagesimo septimo. 

Et Subscriptum erat a sinistra Maria Christierna a dextra vero partibus 
Ad Mandatum suae serenitatis proprium Christophorus Kereszturi. 

(Transumptulă guvernului trans. din 1736 in posesianea D-lui Nicolae Penci jude- 

cătorii regali în comuna Zernescă din Transilvania). 

XXĂVII. 

1630, Iulie 20. 

Caterina de Brandeburg Principesa Transilvaniei confirmă diploma Ma- 

riei Christierna din a. 1597, şi conferesce nobilitatea ungures că 

boerilori Ionii, Stefani, Radulă, Dumitru, Mateii şi 

Oprea Penci din Veneţia-de-josii, sub condiţiune însă, ca se presteze şi 

de aci înainte servicii la casteluli Făgăraşului, după cum 

e datina celori-l'alţi boeri (confusiune de prerogative nobilitare 

Şi boeresci). 

Nos Catharina Dei gratia Marchionissa Brandeburgica, Saecri Roman 
. . N na 

Imperii et 'Transilvaniae Princeps, Partium Regni Hungariae Domina, 

c Borussiae, Iuliae, Cliviae, Montium Ducissa etc. 
i . mes, a : Siculorum Comes, 2 , quibus ex- 

Memoriae commendamus tenore praesentium significantes 

Quod pro partibus si in personis strenuorun Toannis, 

Mathaei, Oprae, filiorum Salomonis, 

Pents de Als6 Venetia exhibitae 

ae serenissimae quondam 

pedit universis. r 

Stephani, Radulii, Demeiru, 

filii dudum Agilis, Strenui Ma/hae ke 

sunt nobis et praesentatae quaedam liter
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Principis Mariae Ohristiernae, Transilvaniae, Moldaviae, Transalpi- 

nae alias Principis bonae memoriae, in pergaimnento patenter confe- 

ctae, sigillogue Ejus authentico appensive roboratae, et communitae 

domus Exemptionales et nobilitationales, quibus mediantibus ea- 

dem Princeps omnes census et taxas totalis et integrae domus ejus- 

dem dudum Mathaei Pents, intra veras metas portionis ejus Boaro- 

nalis, in possessione Als6 Venetia jam dicta districtuque superiori 

terrae Fogaras existentis habitae eidem Matheo Pents haeredibusque 

et posteritatibus suis universis, jure perpetuo et irrevocabiliter de- 

disse et contulisse, eosque ab omni illarum solutione immunes red- 

didisse dignoscebatur tenoris infra seripti; Supplicans nobis humil- 

lime ut nos easdem literas omniaque et singula in eisdem con- 

tenta, ratas gratas et accepta habentes, praesentibus literis nostris 

inseri et inseribi facientes, pro eodem Salamone Pents et nominatis 

ejus filiis, haeredibusque et posteritatibus ipsorum universis gratiose 

confirmare dignaremur, quarum guidem literarum tenor talis est. 

(Urmâză diploma sub No. XXXVI.) 

Nos itague praemissa suplicatione nobis modo quo supra por- 

recta, faventer exaudita et admissa praescriptas literas non abra- 

sas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni 

prorsus vitio et suspicione carentes, praesentibus literis nostris de 

verbo ad verbum sine diminutione, augmento variationegue aliguali 

insertas et inscriptas, eatenus quatenus eaedem rite et legitime exi - 

stunt emanatae viribusque earum veritas suffragatur, omniaque et 

singula, in eisdem contenta ratas, gratas et accepta habentes iccep- 

tavimus, aptobavimus, ratificavimus, ac pro eisdem Salamone, 

Ioanne, Stephauo, Radulio, Demetrio, Mathaeo et Opra Pents, hae- 

redibusque et posteritatibus ipsorum universis perpetuo valituras 
gratiose confirmavimus. Salvo jure alieno : Et nihilominus pro amu- 
pliori erga eosdem liberalitatis et munificentiae nostrae Principalis 
declaratione, habentes etiam intuitum personae et fidelium servitio- 
Tum Egregii Martini Markosfalvi de eadem Aulae secretarii nostri, 
quod consorti suae nobili Barbarae Bogosi iidem dudum Mathaeus, et 
nunc quoque Salamon ac Ioannes, Stephanus, Raduly, Demetrius,
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Mathaeus et Opra Peuts a longinguis suis utrorumgue Majori- 
bus cetusta nimirum  Majlatiorum familia sangvinis cognatione 

juncti esse credantur ac Quo etiam salis ipsorum originis amissus 

splendor saltem quadantenus ex benignitate nostra reillustratus 

videretur, eosdem Salamonem, Loannem, Stephanum, Radulium, 

Demetrium, Mathaeum et Opram Penis, e statu et conditione Boe- 
ronali in qua nati sunt st hactenus existerunt, eximendos suppor- 

tandos, segregandos ac in coetum et numerunm verorum Regni no- 

stri Transilvaniae et partium Hungariae eidem annexarum Nobilium 

aggregandos, cooptandos et adscribendos esse duximus ita tamen 

ut iidem Haeredesque posteritates ipsorum universi rafione domo- 

rum suarum et fundus Boeronalis ” servitia, ad arcem nostram Fa- 

garasiensem « DBoeronibus alis et ipsismet etiam hucusque prae- 

stari solitu deinceps etiam fideliter praestare debeant et sint ad- 

stricti prout eximimus, supportamus, segregamus aunumeramus, 

aggregamus, cooptamus et adscribimus. Decernentes expresse, ut a 

modo  deinceps successivis semper temporibus iidem Salamon, 

Loannes, Stephanus, Radulius, Demetrius, Mathaeus et Opra 

Pents haeredesque et posteritates ipsorum universi pro veris et 

indubitaţis Nobilibus habeantur et reputentur. In signum autem 

hujus modi verae et perfectae Nobilitatis eorum, haec arma seu 

nobilitatis insignia scutum videlicet militare coelestini coloris, 

in cujus campo Sive area candida cervix equina lameo ab- 

scissa capite în modum salientis equi erectum inflexa conspicitur. 

Super scutum galea militaris clausa est posita cujus verticem 

diadema Regium gemmnis et unionibus varie ornatum contegit ex 

quo caput itidemet cervix equina, priori similia surgere visuntur ex 

cono vero teniae sive lemnisci variorumn colorum hine înde defluentes 

utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherime ambiunt et exor- 

nant, prout haec omnia in capite seu principio praesentium Jiterarum 

nostrarum, docta manu et arte Pictoris clarius expressa et depicta 

esse visuntur. Animo deliberato, et ex certa, scientia, ac liberalitate 

mostra, praefatis Salumoni, Ioanni, Stephano, Radulio, Demetii0, 

Mathaeo et Opra Pents ipsorumque haeredibus et posteritatibus uni- 

vexsis gratiose dedimus et contulimus. Annuentes et concedentes ub
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ipsi praescripta arma seu nobilitatis Insignia, more aliorum verorum 

et insignitorum nobilium armis utentium, ubique in praeliis hastilu- 

diis, torneamentis, duellis monomasbiis ac aliis quibusvis exercitiis 

nobilitaribus et militaribus, nec non sigilis vexilis cortinis velis 

aulaeis annulis, domibus clypeis tentoriis sepuleris et generaliter 

quarum libet rerum et expeditionum generibus sub merae et sincerae 

nobilitatis titulo quo eos ab universis et singulis cujuscumque sta- 

tus ordinis conditionis dignitatis et praeeminentiae homines existant 

insignitos dici teneri et nominari volumus ferre et gestare, omni- 
busque et singulis iis honoribus, gratiis privilegiis indultis liberta- 
tibus, immunitatibus et praerogativis qaibus ceteri, veri nati et in- 

dubitati nobiles et militares homines, praefati Regni nostri Trau- 
silvaniae et Partium Hungariae eidem annexarum quomodocum- 
que de jure et ab antiqua consvetudine utuntur fruuntur et gaudent 
perpetuo uti frui et gaudere valeant atgue possint. Quo circa Vobis Ge- 
neroso Egregiis et nobilibus capitaneo, Praefecto Provisori Castella- 
nis Vice Provisori Rationistis, et aliis Officialibus Areis et bonorum 
nostrorum Fagarasiensium eorumque vices gerentibus, modernis e- 
tiam et futuris quoque pro tempore constituendis, cunctis etiam aliis 
cujuscumque status, conditionis officii dignitatis et praeeminentiae 
hominibus guorum interest seu intererit; praesentium notitiam habi- 
turis, harum serie commiţtimus ef mandamus firmiter quatenus 
Vos quoque a modo deinceps suecessivis semper temporibus, eosdem 
Salamonem, Ioannem, Stephanum, Radulium, Demetrium, Mathacum 
et Opra Penis pro veris et indubitatis nobilibus habere, cognoscere, 
reputare et conservare modis omnibus debeatis teneamini. Eos- 
demgque ratione fundus eorum Boeronalis ad nellam onerum quorum- 
vis ignobilium supportationem quam consveta a Boeronibus ratione 
fundorun Boeronalium servitia contra formam praemissae confirma- 
tionis nostrae et personarum ipsarum nobilitarium cogere et compel- 
lere, aut propterea eosdem in personis, rebusque et bonis ipsorum 
quibusvis impedire, turbare, molestare, aut quoris modo damnifi- 
care nec Quaquam praesumațis vel sitis aasi modo aliguali. Secus non 
facturi praesentibus perlectis exhibenti restitutis. In cujus rei me- 
moriaw, firmitat-ingque perpetuam praesentes literas Nostras penden-
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tis et authentici sigilli nostri munimine roboratas, memoratis Sala- 

moni, Ioanni, Stephano, Radulio, Demetrio, Mathaeo et Opra Pents 

Iaeredibusque et pesteritatibus ipsorum universis gratiose dandas 

duximus et concedendas. Datum în Civitate Nostra Alba Iulia, 

Die vigesima Mensis Iuly Anno Domini Millesimo Sexcentesimo 

trigesimo. | 

Et erat subscriptum Catharina mp. sequebatur în medio sigillum E- 

jusdem in zona sericea pendens in cera rubra impressum, 'Tandemque 

Martinus Markosfalyi Secr. mp. In margine autem refiexa Publicatio 

earumdem his verbis adscripta.: Anno 1635 Die 25 Mensis May, in ge- 

neralibus Comitiis Domivorum Regnicolarum trium nationum regni Tran-. 

silvaniae et Partium Hungariae eidem anexarum ex edicto suae Celsitu- 

dinis ad diem decimum tertium dicti Mensis May în Civitate Alba Iulia 

indictis, praesentes literae Armales exhibitae proclamatae publicatae sunt 

nemine contradiernte, Magister Ladislaus Cseffei Illusirissimi Domini Prin- 

cipis Trausilvaniae Protonotarius mp. 

(Transumptulii guvernului trans. din a. 1736 în posesiunea D-lui Nicolae Penci 

judecători regali în comuna Zernesci din Transilvania), 

  

XXXVI. 

1736, Martie 1. 

liber6ză nobilului Stefani Penci din 

Guvernulă transilvani 
Pe i di 

e pe diplomele Mariei Christierna din 

Veneţia-de-josă unii travsuripiii d 

a. 1597 şi a Caterinei de Brandeburg din a. 1630. 

Nos Carolus VI-tus Dei gratia Flectus Romanorum Imperator 

semper Augustus ac Germaniae, Hispaniarum, nee non Hungariae, 

Bohemiaeque Rex, Arehidux Austriae, Dux Burgundiae ete. et 

Transilvaniae P:inceps. Memoriae commendamus tenore praesentium 

significantes quibus expedit universie : Quod nobilis Stephan us 

Pents de Als6 Venicze exhibuit et praesentarit Nobis Literas 

quasdem Capituli Eelesiae Albensis Tranilvaniae 'Trausumptiona les 

Serenissimae qnondam Principissae Tiapsilvaniae Catharinae Bran- - 

i incini Taviae AOhristiernae de et super 

deburgicae et aeque Princinissae Mariae (Christierna - p
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exemtione ac Nobilitatione Predecessorum Majorumque suorum s0- 

nantes, et emanatas complectentes petens Nos debita cum Instantia 

humillime ut Nos easdem Literis Nostris insertas in Authentico 

transumpto sub sigillo Nostro în Transilvania Majori, Lurium suo- 

rum pro cautela necessarias eidem extradari facere dignaremur, 

quarum tenor sic sequitur. Nos Requisitores literarum et literalium 

instrumentorum in Sacristia sive conservatorio Capituli Belesiae Al- 
bensis 'Transilvaniae, repositarum et locatorum, ac quarum libet 

Iudiciariarum deliberationum legitimorumgue mandatorum Princi- 
palium executores, damus pro memoria per praesentes, Quod Nobilis 

Stephanus Pents, filius Bukur filii Salamonis filii quondam Mathaei 

Pents de Als6 Venetia coram nobis personaliter constitutus, exhibauit 

Nobis et praesentavit literas Serenissimae quondam Principissae 

Catharinae, Dei gratia Marchionissae Brandeburgicae, sacri Romazi 
Imperii et Transilvaniae Principis ete. Confirmationales et Armales, 

Agilibus Salamoni, Ioanni, Stephano, Radulio, Demetrio, Mathaeo et 

Opra Pents de Als6 Venetia Boeronibus ipsorumgque haeredibus et 

posteritatibus datas et concessas in pergamento patenter confectas 

et emanatas Suo et Secretary sui chirographo, sigillogue majori au- 

thentico in Zona Sericea diversi coloris pendentţi, in cera rubra im- 

pressive communitas inque generali Regni diaeta publicatas tenoris 

infra scripti. Petens nos debita cum Instantia ut. nos easdem literas 

Confirmationales et Armales aliis Literis Nostris inseri et inseribi 

facientes, Copiam sive paria earumdem în transumpto Nostro sub Si- 

gillo Capitulari authentico pro jurium suorum cautela eidem extra- 
dare et emanari facere vellemus, quarum tenor sui est. 

(Urmăză documentele sub N-rii XXXVI şi XXXVII) 

Nos itagque praemissam petitionem idoneam et juri consonamn ar- 
bitrati praeseriptas literas Confirmationales et Armales non abrasas 

non cancellatas nec in aligua sui parte suspectas, sed omni prorsus 

viţio et suspitione carentes, de verbo ad verbum, sine diminntione 

et augmento variationeque aliguali praesentibus literis nostris in- 

seri et inscribi facientes, Copiam sive paria earundem in transumpto 

praesentium nostrarum sub sigillo nost:o Capitulari autheatico fide-: 
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liter et conscientiose extradandas duximus, jurium praefati Stephani 
Penis ad cautelam communi justitia et aequitate svadente legeque 

Regni permittente. 

Datum die vigesima secunda Mensis February, Anno Domini 

Millesimo sexcentesimo septuagesimo primo. Erantque Sigillo prae- 

scripti Capituli, super cera flava impressive communitae roboratae. 

Cnjus quidem praenotati Stephani Pents instantia faventer admissa, 

praescriptas literas de et super Nobilitatione Majorum suorum Tran- 

sumptionales non abrasas, non cancellatas, nec ullo modo suspectas, 

absque omni Variatione diminutione et augmento, in hocce tran- 

sumpto Jurium ejusdem ad cautelam necessarias Eidem exponenti au- 

thentice duximus extradandas, Cibinni Die Prima Mensis Marty Auno 

Domini Millesimo septingentesimo trigesimo Sexto. 

Lecta cum suis originalibus comportata correcta, et Extradata, 

per Gabrielem Allvinezi Sac. Qaes. Regiaeque Majestatiș, Cancellariae 

Qubernialis 'Transilvaniae Registratorem np. 

. > Ni i a 

(Transumptulă originali în posesiunea D-lui Nicolae Penci judecători regală în 

comuna Zernesci din Transilvania). 

  

XXXIX. 

1652, Febr. |. 

Susana Lorantfi, veduva Principelui transilvanii George Racoți I con- 

firmă în statulă boeresci pe Comani şi [lie Popenici din 

Veneţia-de-josi, sub condiţiune că dinşii să suporte tâte servici e l e 

boeresci la casteluli din Făgăraşi întocma că ceia-l ali 

boeră din Tera Făgăraşului. 

Nos Susanna Lorantiy Serenissimi quondam Principis Domini 

Ueorgii Râkoczy Transylvaniae Principis, partium Regni Hungariae 

Domini, et Siculorum Comitis; ete., Vidua ete. Memoriae commen da- 

mus tenore praesentium significantes quibus expedit universis; Quod 

cum Agiles Komân, et Ile Popenieseci, de possessione nostra Ale, 

Venitze, mediante Supplicatione sua, Nostri in praesentiam venissen + 

exposuerunt nobis humillime se; eţ antecessores su08 Bojaeronaii
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praerogativa gaudentes, quartam etiam partem Possessionis praetactae 

Venitze una cum pertinentiis ejusdem jure Bojaronali, et de praesenti 

possidere, verum novercante rerum fortuna, temporibus jam diu 

transactis, literas suas superinde confectas, ipsis ereptas esse, sine 

quibus Libertatem etiam ipsorum bojarovalem periclitari animadver- 

tentes : Supplicarunt Nobis debita, cum instantia ut nos quogque li- 

bertatem ipsorum Bojaronalem antiquam litteris nostris gratiose 

confirmare dignaremur, quam ipsorum expositionem humanis testi- 

moniis, accedens etiam nonnullorum fidelium nostrorum informa- 

tione fide digna, certam esse luculenter comprobarunt : Quibus om- 

nibus bene perpensis et elementer admissis, attentisque et conside- 

rațis fidelibus  Servitiis eorundem, quae Praedecessoribus nostris 

piae recordationis, et tandem nobis exhibuerunt, id annuendum et 

concedendum duximus; ut ipsi Komân et Illye Popenieezey, ipso- 

rumque haeredes, et posteritates unirersae, pro veris et indubitatis 

Bojaronibus habeantur, et reputentur ; omnibusque et singulis iis 

gratii, privilegiis, indaltis libertatibus, immubitatibus, et praero- 

gativis qnibus coeteri veri, et indubitati Terrae hujus nostrae Poga- 

rasensis Bojarones, quomodocunque de jure, et ab antigua consve- 

tudine utuntur, fruuntur, et gaudent, perpetuo uti frui, et gaudere 

valeant atque possint : Ita tamen ut iidem Komân, et Iilye Pope: 

rieczey haeredesque, et posteritates ipsoriim universae oninia onera, 

et servitia Bojaronalia înstar veliguorum “Terrae nostrae Fugaras 

verorum Pojaronum ad arcem hanc nostram praestare debentia 

semper, ek ubique sabire, ac exequi debeant, et teneantur. Praeter- 

ea Domos eorundem in quibus de facto resident, videlicet unam in 

vicinitatibus Domorum providorum Roman Rabaz, a Superiori, Stan 

Baresile ab inferiori; alteram vero Czurka Kornie a superiori, et 

Sztan Ballân ab inferiori partibus, in praeallegata Possessione Also 

Venitze Districtu Terrae nostrae Fogaras, et Comitatu Albevsi Traa- 

sylvaniae existentes habitas, simul cum cunctis suis utilitatibus, et 
pertinenciis, quibuslibet terris scilicet arabilibus, -campis, foenetis 
sylvis nemoribus montibus alpibus,, vallibus, dametis, virgnltis, 

spinelis, arundinetis ; aquis 1laviis, piscinis piscaturis, aguaramgque 

decursibus molendinis, et eorundem locis generaliter vero quarum- 
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bet utilitatum, et pertinentiarum suarum integritatibus, quovis 
nomivis vocabulo vocitatis ad easdem Domos de jure, et ab antiquo 
spectantibus et pertinere debentibus sub suis veris metis, et antiquis 
Limitibus existentibus ab omni censuum, taxarum, et Contributionum 
nostrarum, iam ordinariarum quam extraordinariarum, servitiorum 

quorumnlibet Plebejorum, et Civilium exhibitione decimarum nona- 
rum, capetiarum, ct datiarum pensione, in perpetuum eximimus et 

supportamus per praesentes. Quocirea vobis Spectabili ac Magnifico 

lvanni Kemâuy de Gyeromonostor Comiti Comitatus Albensis Tran- 

sylvaniae Areisque et Praesidii nostri Pogaras Capitaneo supremo, 

Generosis item Egregiis et Nobilibus Praefecto, Provisoribus bono- 

rum Arcis hujus jam dictae Fogaras caeterisque officialibus De- 

cimatoribus, Nonatoribus ac aliarum contributionum nostrarum 

Exactoribus modernis videlicet et futuris praesentes nostras vi- 

suris harum Serie committimus, et mandamus firmiter qvatenus 

vos qnocque a modo inposterum annotatos Komân et Illye Pope- 

niczey, ipsorumque haeredes, et posteritates universas pro veris et 

indubitatis Boiaronibus habentes, eosdem ratione praeseriptarum Do- 

morum haereditatamque ipsorum quarumlibet ad easdem pertinen- 

tium, ad aliquam Censuum Paxarum et Contrihutionum nostrarum, 

tam ordinariarum, quam extraordinariarum solutionem, servicioruin 

quorumlibet plebeoruw, et Civilium exhibitionem decimarum, nona- 

rum capetiarum et datiarum pensionem cogere, aut propterea eos- 

dem, haeredesque, et posteritates ipsorum impedire molestare seu 

damnificare — minime praesumatis vel sitis ausi modo aliquali. Secus 

non facturi praesentibus perlectis exhibenti restitutis. In cujus rei 

memoriam firmitatemque perpetuam, praesentes litteras nostras pen- 

dentis, et authentici Sigilli nostri munimine voboratas memoratis 

Koman et Iliye Popeniezey haeredibusque et posteritatibus ipsorum 

universis dandas duximus et concedendas. Datu.a în Arce nostra Fo 

«aras Die prima Mensis Februarii Anno Domini Millesimo Sexren- 

| tesino quinquagesimo Secundo. 

Susanra Lorârtity mp. 

5 ” 
. aa. i . . - . Ă vae- 

Tuxta ritum et vetu vrem hujus Terra: Fogarasiensis constetudicem p
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sentes Lit/erae Iilustrissimae, ac Celsissimae Principissae Relictae Susânnae 
Lorântfy Consortis foelicis reminiscentiae Principis Transylvaniae D-ni D-ni 

Georgii Râkoczi Bojeronales pro parte Komân, et Illye Popinece de Also 
Venitze sunt in frequenti et celebri Sede superiori Arcis Fogaras tribus 
in Sedibus publicatae, proclamatae, ac in vigore suo nemine contradi- 
cente reliciae in Anno Millesimo Sexcentesimo quinguagesimo secundo Die 
5-a Oetobris. 

Publicatae et Extradatae per me Michaelem Csiirs Jur. Not. Sedis 
Iudiciariae superioris Nobilium Fogarasiensium. 

Idem Notarius mp. 

Praesentes Litterae Bojeronales per nos Comimissarios Illustrissiunae Do- 
minae Principissae, Praefectum nempe, et Exactorem fiscales, ac requisi- 
tores Albenses ad investigandum Bojeronum 'Terrae Pogaras Jura depu- 
tatos revisae, lectae ac in suo vigore relictae. — in Komâna Die 20-a 
Febr. Anno 1671. | 

Praesentem Littevarum Donationaliu m Copiam e veris suis et indubi- 
tatis Originalibus de verbo ad verbum una cum indorsationibus descrip- 
tam cum iisdem strictissime collatan eisdemque in omnibus conformem 
esse hisce fide nostra mediante testamur,. Fogaras d. 9-a Decembris Anno 
1827. | 

Samuel Jun. Szilâgyi mp. et Samuel Vitâllyos mp. 

-Ambo I., D. Fogaras Jur. Assessores. 

(Copiă autentică din a. 1827, în arehiva vechiă a Districtului Făgăraş), 

XL. 

1527, Talie 9. - 

Castelanii Făgăraşului Nicolae şi Laurenţiii de Gomor certifică, că ţi- 
nândă dîpşii tribunală cu cei qoi-spre- dece boeri juraţi ai Districtului Fă- 
găraşii, atunci Boeriulă Vladi din comuna Gridi a cerutii săi se 
dea uni documentii în scrisă despre tâte moşiile sale ereditari cum şi despre 
cele cumpărate, anume despre părţile sale de boeriă din comu- 
nele Grid, Părău şi Pergani în 'Târa Făgăraşului, 
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Nos Nicolaus et Laurentius de Gomor Castellani Castri Foga- 
ras, etc. Damus pro memoria Quod cum nos feria tertia In festo 
visitationis Beatissimae Virginis Mariae in Oppido Fogaras, una 
cum Duodecim Juratis Boeronibus Sedis nostrae Jndiciariae Asses- 
soribus — hujus Districtas pro audiendis Causis pro tribunali con- 
sedissemus, Agilis Ladisluus Boero de Grid, filius Condam Komân 
Gurilla Boeronis de Grid, eadem, in nostram exsurgens praesentiam 
debita cum instantia supplicans Quatenus, de et super universis Bo- 
nis, et llaereditatibus ejusdem Aviticis, ac perenne, expensis, ac 

fatigiis — — — — Litteralia instrumenta, ac Litteras Privile- 
giales confectas — — — — dignaremur, Idem autem Ladislaus 
de Grid, Testatus est, in praedicta Possessione Grid, Sextam 

partem Boeronatus ejusdem Possessionis Grid, ab Avis, sibi, et 

filiis suis condescensam fore, aliam autâm partem sextam Boe- 

ronatus ejusdem Possessionis Grid, Komân Gurilla Genitor suus, 

a Lud Boerone de Grid, Fratre utique ejusdem carnali, emit 

per duos Renenses florenos, duos, et duas Alpes — — — — 

dem Koman Gurilla Ladislai praenotati Pater, una cum Opresitye 

fratre suo carnali, simili Boerone de Grid, ă Migantha et tratribus 

suis Boeronibus de Also Venitze emit mediam partem istius Boero- 

natus ejusdem possessionis Grid per Florenis Septuaginta, et uno 

eguo, — — — Partis mediae dimidia pars eidem Ladislao pro- 

venit, pars autem media Sigetye filio ipsius Opresitye, una cum fra- 

tribus suis — — empta, una cum Alpibus, Gamas, et Gaimasel 

vocatis. Ita et dem Ladislaus de Grid, in eadem Possessione Grid 

—  testato tres partes et mediam unius Sextae Partis- Boeronatus 

ejusdem Possessionis, duas autem Partes, et mediam Sextae Partis 

habet Risztye Filius Oprestye Boeronis de eadem Grid una cum fratri- 

Dus suis. Proinde Idem praememoratus Komân Gurilla Pater utique 

ejusdem Ladislai de Grid, in Possessione Parro. Sextam Partem 

Boeronatus ejusdem Parro a Vulku Boerone de eadem Parro emit 

flor. 18. Iterum Komân Gurilla in eadem Possessione Paro, a' Nan 

Boerone de eadem parro, emit tertiam Partem Sextae Partis Boero 

natus ejusdem pro flor. octo. Itâm idem Ladislaus de Grid, in Pos- 

sessene Persâny.a' Petro Guuga et Rib, ac filiis eorum Boeronibus
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Vita de eadem Persâny, emit terțiam Partem Boeronatus integri pro 

flor. tredecim et duobus Bobus Pe —- — — Possessione Persauy 

Sextam Partem — — — — "Boeronatus Viza, Risztye, Boeronis 

de eadem Persâny, qui ad Transalpina profugit, Nos eidem Ladis- 

lao tanquam benemeritis — — — — contullimus, în filios filio- 

run, ac Haeredes et Posteritates — — — — de Grid, praescripta 

în Possessione Persâny se se testatur — tertiam Partem, et reli- 

quarum duarum Partium Sextam habet autem una cum Terris ara- 

pilibus, cultis et incultis, Pratis Paseuis -- — — — Piscinis 

Piscaturis, molendinis, et molendinorum locis, Montibus Alpibus 

sylvis — — et quorumlibet utilitatum vocabulis vocitatis, intra 

veras metas earundem Possessionum, hucusque pacifice possesse dixit, 

et testatus est coram nobis, nos autem considerata et accepta ejus- 

dem vera Supplicatione, eidem Litteras nostras Pririlegiales confe- 

ctas sigillo nosiro signatas, de et super universa Bona, et Haeredi- 

tates ejusdem dandas duximus, et concedendas. Im0 damus et con- 

ferimus, in filios filiorum, et Haeredes et Posteritates ejusdem uni” 

veros. Quas nos more hujus Districtus în tribus sedibus Judiciariis 

ac Sermone interpraetari faecimus, nemine autâm Contradicente . 

easdem eidem Ladislao, ac filiis ejusdem extradari faecimus. Prae- 

sentibus Duodecim Juratis Boeronibus, Algya Bila de Naey Vajvo- 

den, Rddul de Lisza, Barbuts de Dragus, Sztanisul de Als0 Arpâs, 

Radul de Also Vist, Sula de Bethlen — — de Voila, Salamon de 

Vânetzia, Ladislao de Grid, Sztojha de Vaâd, Alde de Rusor, Szhel- 

tydân de Desany. Datum loco et Termino praenotatis. Ann9 Domini 

Millesim6 Quingentesim6 vigesim6 septim6, | | 

x 
(Copia autentică din a. 1784 în archiva vechiă a Districtului PFăgăraşii. A se vedâ 

documentul No. XLI). . -
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XUI. 

A. 1535. 

Stefani Mallati Domnuliă Ţerei Făgăraşului şi Voivodi ali 
Transilvanie! confirmă documențuli de moşiă, ce-lii dase Castelanii Nicolae 
şi Laurenţiu de Gomor boerului Vladi din Gridi. 

Nos Stephanus Majlâd 1) Liber Dominus Terrae Fogaras, Vajvoda 

Trausylvaniae et Siculorum Comes, ete. Memoriae commendamus te- 

nore praesentium significantes Quibus expedit universis. Quod nobi- 
lis et Agilis Ladislaus de Grid, — — — — — Exhibuit nobis et 
praesentavit quasdam Litteras Privilegiales Egregiorum Nicolai et 

Laurentii de Gomor, tune Castellanorum Castri hujus nostri Foga- 

ras în Pergamento Privilegiales confectas, et emanatas Supplican- 

tesque (sic) Nobis, ut easdem Litteras ipsorum Egregiorum Nicolai, 

et Laurentii de Gomor, et omnia în eis contenta, rata, grata, et ac- 

cepta haberemus, et Litteris nostris Privilegialibus verbotenus in- 

seri faceremus pro Boeronibus, sine iunovatione perpetuo valituras 

confirmare dignaremar. Quarum quidem Litterarum tenor talis est. 

(Urmeză documentulă sub Nu. XL). 

— 

Nos— — praemissa supplicatione dicti nobilis, et Agilis Ladislai 

de Grid— — —porrecta, Benigne exaudita, et Clementăr admissa, 

praescriptas Litteras Nicolai et Laurentii Gomori, Castellanorum 

Castri Fagaras non abrasas, nec in aliqua sni parte suspectas, Prae- 

sentibus Litteris nostris Privilegialibus verbotenăs, sine diminutio- 

(*) Română din Comuna Ţinţari în Ţ6ra Făgăraşalui. Deutsehe Fundgruben z. 

Gesch. Siebenbiirgens von Eug. v. Trauchenfels. Album Oltardinum, P- 13: <Bo- 

dem Anno (1541) D. Stephanus Mayladus a dvobus Waywodis vicinis captus, in tur- 

cicam captivitatem abducitur, fors non amplius rediturus. — Periit. — Er mar ein 

schlechter Wallach aus Zunioghzegh, wurde aber măchtig, reich, und iibermiithig, 

bat dem Lande viel schlechtes gethan, und viul Krieg, und Noth iber Land gebracht, 

ună uns wisellos Saxones oft, und viel emungirt, — hat viel versprochen und gespro- 

chen, aber trenig gehalten.>
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ne, et augumento aliquali insertas, quoad omnes — — — — eaedem 

rită et legitime existunt emanatae, viribusque earum veritas sufira- 

gatur. Acceptamus, Approbamus, Ratifacimus, ac pro annotato 

Nobili Ladislao de Grid, ac suis Haeredibus ac Posteritatibus per- 

etuo valituras affirmamus. In cujus rei memoriam firmitatemque 

perpetuam Praesentes Litteras Nostras pendenti Sigillo nostro robo- 

ratas — — —'— In Fogaras feria proxima ad festum — — — — 

Anno Domini Millesimo Quingentesimo vigesimo (sic) Quinto. 

Praesentem Copiaimm ex veris suis Originalibus sine augumento, vel dimi- 

nutione prorsus aliquali descriptam, cum iisdem conformem et fideliter col- 

latam esse testamur fide mediante. Datum Fogaras Die 16-ta Martii A. 

1784. | 

Moyses Benedek mp. 

Distr. Assessor. 
- Andreâs Szab6 mp. | (L. 8.) 
Supernu merarius Jur. assessor. 

(L. 8) 

(Copiă autentică din anulii 1784 în archiva vechiă a.Districtului Făgaraşă. In dosii 

Ilapie a£ ne kăpr'k ya Barpăna.) 

XLII, 

1643, Martie 28. 

George Racoți 1 Principele Transilvaniei confirmă statutele corpo- 
raţiunii tăbăcarilorii români din Făgăraş, 

Nos Georgivs Rakoci Dei gratis princeps 'Transsylvaniae, partium 
regui Hungariae Dominus et Siculorum. Comes ete. Memoriae com- 
mendamus, tenore praesenţium significantes quibus expedit universiș. 
Qudd cum antiqnissimi atque sapientissimi Legumlatores Rerum pub- 
licarumque fundatores, ex pulcherrimâ dispositione ac harmoniâ, 
rerura coelestium, terrestriumque animaduertissent, ordinem, animax 
esse rerum, in €o, inprimis, rel plurimăm desudarunt, ut Imperia, in
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Regna, ei Provineias, et has în Civitates, Oppida et Pagos, iterum 

hos in Vicos, nec non eorundem Incolas et Inhabitatores, in certas 

Classes, Societates et Centurias partiri, atque disponere, eis verd 

rectores et gubernatores praeficere possent : Rati, incompositam mul- 

titudinem interitum potius rebus publicis, quăm verd conservationem 

aliquam affere posse. Intuentes Nos gquogue banc palcherrimam Ma- 
iorum” nostroruim ordinationem, postquam, Diuinâ providentiâ ac li- 

beralitate ineffabili, hanc Principalem dignitatem adepti Samus, in 
id praesertim, totum nostrum studium contulimus, ut quos rerum 

omnium moderator nostro regimini et protectioni subjecisset, eos in 

suis ordinibus, et laudatâ consuetudine non solum conservaremus, 

veram si qui eorum crescente multitudine, nondum adhuc in ordinem 

decentem redacti essent, hoc ă nobis habere possent. Cim itaque în 

hoc Oppido nostro Fogaras, Cerdones. in tantum excreuerint nume- 

rum, ut ipsi quogue Moderatore aliquo, in dirigendis artificiorum 

suorum muniis indigerent; Ipsi quoque qud decentiori modo, in ip- 

sorum artis exercitio, progredi, vitamgque et mores ad decentes et 

congruos statui ipsorum Canones, et Regulas collimare, ac accommo- 

dare, possent. Exhibitae sunt Nobis et praesentatae nomine et in. 

personis eorundem Cerdonum, scilicet Iacobi Timar alias Csizmadia, 

Lucae Timar, Michaelis Timar, 'Trans-Alpinensis, Porculy Compsa, 

de Bethlen, Ludii Timar de Bethlen, Makszin Timar de Bethlen, 

Stephani Timar de Lily6u, Comani, Piro de Lily6n, Cazani Copa” 

eseli, Cazahuly Sebesi, Ionae Timar et Michaelis Maresinai omnino 

Cerdonum Fogarasiensium, certae quaedam Constitutiones, în certis 

capitibus et articulis comprehensae, statui ipsorum, pro dirigendis 

căm moribus, tim artificii exercitio accomodatae per nonnullos 

praecipuos Offciales nostros reuisae, ruminatae, ac ubi necessun 

fuit correctae et emendatae, tenorum infrascriptorum. Supplicatum 

nobis humillimă, quatenus Nos easdem, omniaque et singula În eis- 

dem contenta, ratas, gratas, et accepta habentes, literis nostris. ver- 

botenus inseri et inseribi facientes pro eisdem Cerdonibus, eorumque 

Saccessoribus universis perpetub ualituras, gratiosă confirmare, 1p- 

illis, in Confraternitate, seu Societate Cehatus ipsorum in 

sosque 

pet 
ormitti facere digna- 

perpetuum uti, frui et gaudere, permittere, et p
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remur. Qnoram quidem Articulorum Hungarico idiomate comprehen- 

sorum tenor seu uerbalis continentia sequitur în hune modum : Ar- 

ticulus primus. Az Timar Mesterek, mindem esztendiben, eggy 
bizonyos, es arra ualo illendă napon, egy kizânseges helyre egyben 

gywilyenek, es egy fed Ceh-Mestert ualaszszanak, es eggy Vice Ceh- 

Mestert, kik eggy esztendeigh tartozzanak gondot uiselni, Tabla jâ- 

râs altal az Mestereket; be gywjteni. Articulus II. Az Ceh-Mester, 

kăzottok, az Ceh-beli Causak'es az d miuekez illendă emergait; dol- 

gok felol toruent tehessen, 65 sz6b6l ueres6gbol k6t forintigh exe- 
qualhassonis, appellafioban ne bocsaitassek, ha az ket forintot az 

meritum, nem excedallya. Articulus III. Fogaras vârasăban az 

Cehen kiuiil valo Timar Mester, senki, semmi szin alatt ne miuelhes- 

Sen, ha kit rajta kaphatnak, Capitan, vagy Uduarbiro erejeuel hâ- 

rom forintal meghbwntessek az Mesterek ; ha Nemes haznal talâltatik 
penigh miueloi, usyan Capitan erejeuel, hat forintot : (saluis tamen 

domoruim, seu Curiarum Nobilitarium Priuilegiis permanentibus) : 

vehessenek rajta melly birsagoknak harmada Kapitane, az ket r6sze 

penigh az Mestereke legyen : Az Vârasban pedigh az O keszitette 

bordket neis arulhassak kiuiil valo Timărok hanem csak Vâsăros na- 

pokon nekikis szabados ; sot ollyankor, ez elâtti usus szerent, sza- 

bados akar honnan, Hauasalfoldebil s- masunnanis, az jol k6szitett 

minden f6le bâroket be hozni s-arulni. Artieulus III. Minden Ti- 

mar Mesterek, kik Cehes helyeken tanultanak az C6hben be vâtessenek, 

tizenkât forintot aduan eloszir az Cehben ha, penigh elsoben mind 

megh nem adhattya, felâre f6l esztendeigh el vârjak, kit ha akkorră 

megh nem adna, fel tilczak az miuât mind addigh, migh nem depo- 
nallya; Ha notelen, esztendăre megh hăzasodgyek, alioguin miust 
fel tilezak. A rticulus V. Ha festeni valo fwueket, vagy biriket hoz- 
nak titkon, senki meg ne vegye az Mesterek kozwl, hanem kăzonse- 
gessen oszszak fe] kosztok : Az ki ez ellen cselekedn6k, hat forintal 

„bwntess6k. Articulus VI. Inas be âllâs eggy forintigh l6gyen. 
Senki hârom esztendânek alatta penigh Inast, az Cehben, be ne” 
vegyen, se penzert, se semmi tekintetârt, mert megh bwatetik az kit 
rajta kaphatnak. Articulu s VII. Tublajărasra ha ki be nem megyen, 

nyolez penszt vegyen az Ceh Mester rajta, toties, guoties negligaliga
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A be menetelt. Articulus VIII. Ha az Qehbeli Mester megh hal, az 

mie&h Feleseghe, az megh holt Ura neuet uiseli, az mwuet miueltet- 

hesse, az Ozuegyet pedigh, az C6h, munkaual ne terheliye hanem, 

magok uiselly6k 6rette, az Ceh-heliek az terhet, râszeltetu6n min- 

den Ceh-beli ususban, kit ha Ceh-bâli Mester Leghâny talalna el 

uenni, az f6l asztal adas megh engedtess6k n6ki, mint Mester Asz- 

szonnak ; s- az Legheny pedigh, az Cehben, f6l Mester asztalt aduân 

be vâtess6k. A rticulus IX. Az Ceh-băli itt valo Mester embereknek 

Fiai, f6l lakodalmat aduan az C6hben, Mesterekke lehessenek, ha az 

Câhnek rendi szerânt tanultanak. Articulus X. Mikor Câh-bâli 

Mester meghhal, auagy hăza n6pe a Mesternek, rend szerent, annak 

sirt âssanak, es azoknak, ă keseruesek 6telt italt adgyanak, ha nem 

adhatnak, az C6h penzâbol 6telekre adgyanak huszon edtt penszt : 

A fâleknek temetesere, az Ceh Mesterek Tâblăt jârtassanak, es min- 

den Mester, maga, uagy kâpebâli embere ott l6gyen jelen. Articu- 

lus XI. Az szegheny betegh Mesterekre es Leghenyekre, s- Inasok- 

rais, az Ceh Mesterek gondot uisellyenek, az Ceh-penzbăl, bozza 

latogatokat, es minden-napi eledeleket, s- egyeb illendă szwks6- 

gekre ualokat szerezzenek es adgyanak. Articulus XII. Mikor 

Az Mestereket 'Tabla jărăssal valahova gywjtendik, es ott szemâlye 

szerent vagy embere nem l6szen jelen, Az Ceh-Mesterek nyolez p6n- 

zel bwntessek, es ha valamely Mester hăzânal az Tabla le tâtetik 

cs megh tartosztatik, es na ott hâl, tehat valamennyi Mesterre, rend 

szerent, az Tabla el nem &rkezett lejend, mindenikârt kwlân kwlon 

bwntessek nyolez nyolez pânzel. Articulus XIII. Ha lakas kozben 

valaki lopâsban talaltatn6k, akar eledel, es egy6b akar mi n6uel neue- 

ză dologbol, f6l Cehue] bwntettess6k, melly Mester, auasy Legheny, 

ha masodszor es harmadszoris azon vâtekben talaltatnek, azon bwntetes 

l6szen fejen, ki ha tobszoris azon vâtekben menne el, annakutannă 

legyen 6rdeme szerent az eo Nagysagă Tisztuiseldi bwntetese rajta 

torvennyel. Articulus XIV. Az Timar Mesters6ghez tartozo festâket, 

agymint Iskonpiath, Sarga festeket, veres festeket, feketito, kara- 

polyt, Torok festâket, 6s egher fabimbot, 68 egyeb eszkozoket, az 

Pimar Mestereken kivăl, egyeb Varosi es kozOnseges minden embe- 

reknek venni es maganâl tartani szabad ne legyen, valaki ez Cehen
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kivw] l6szen, alioguin valakinel, auuagy bărdk, vagy penigh festek, 
es egyeb efi6le eszkizuk talaltathatnak, szabadsagok legyen az Ti- 
mar Mestereknek, az Fogarasi Tisztuiselik authoritasok âltalis el 
uenni, es ad plenum magok usussara forditani, mind bea az Varas- 
ban 8 mind az Varoson kiuwl eggy melly fâldigh. Az Varga Meste- 
rek mindazaltal, az minemw eszkozikkel 6lnek az festâsben, szabad 
venniek, mert els6bb-is az 5 Prinilegiumok, 63 egyebkâppenis, azo- 
kat, el nem tilthatni az o szokot Mestersegeknek kăuetesetăl. A rti- 
culus XV. Az Timar Mestereknek szabadsăgok legyen akar minemw 
ki esinalatlan birt, magok, hazâhoz, az kiket, akar kik vigyenekis, 
megh venni es az kwlfoldre, birok megh vetâlere, mind Mâszârosok- 
nak, s- mind masoknak penszt adni, es az ollyan kin megh arult 
boroket hâzokhoz be hozatni ; sot ha hon titkon, az olyan beoredket 
megh venne s- hâzokhoz szaladhatnak vele, hazokra, azoknak el ve- 
tele vâgett, reja menni senki ne mereszellyen. A rticulus XVI. Ha 
ki az Mesterek kozzwl, Ozigannal tortâun6k innya, vagy enni, ebed- 
leni megh bizonyosoduan, f6l Cehuel, az az, hat forintal bwntettetik 
megh. Articulus XVII. Az Varhoz valo szolgalattyok, mindenek- 
ben az szerent l6szen, mint az Fejervari Timaroknak ; 'Pudni illik ; 
Esztendeigh hat szâz apro bort tartozzanak kik6sziteni magok fest6- 
kekkel; de ennek tizede iuek l6szen az festâkârt: Ezen kiuil, hetven 
szâmu dregh bârt, esztis magok szerszămâval, de ebbil tizedet nem 
vâsznek, ezen kiviil, semmi szolgalatra, nem erâltettetnek. Artic u- 
lus XVIII. Az Timar Mesterek pedigh az sz6pen ki k6szittet bei- 
roket, tartozzanak az Vârosi piaczra ki vinni, es ha ott el nem kelne, 
annakutanna l6gyen szabadsăgokban, az ollyan boroket, masunais, 
akar melly helyekre, falukra, 6s vârosokra, Sokadalmokban el vinni 
68 kwldeni, es akor hol el arulni es el adni. Nos itaque praemissâ, 
Supplicatione, Nobis, modo quo supra porrecta clementer exaudita, 
et fauenter admissâ, praescriptos Constitutionum articulos seu capita, 
praesentibus literis nostris de uerbo ad uerbum inseri et inseribi fa- 
cientes, quoad omnes earum continentias, clausulas, particnlas, et 
puucta, eatenus, quatenus eaedeim, rită et legitimă existunt emanatae, 
viribusque earum veritas suffragatur, acceptauimus, approbauimus, 
ratificauimus, ac pro iisdem Iacobo, Lucâ, Michaele, Porculio, Lu-
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dio, Makszinio, Stephano, Komano, Kazanoo, Kazakulyo, lonâ et 

Michaele Cerdonibus, eorumque succesoribus universis, perpetud va- 

lituras gratiosă confirmanimus (: saluis tame juribus ac Priuilegiis 

aliorum quoque Magistrorum Mechanicorum Fogarasiensium, uel pro- 

xime illi adjacentium locorum, permanentibus :) ac prouti, eosdem 

iisdem, successiuis semper temporibus uti, frui, et gaudere posse 

volumus ; Ita fidelibus quoque nostris Generoso Ioanni Kemeny de 

Gyerd-Monostor, Comiti Comitatus Albensis Transylvaniae, supremo 

Cubicalario et Thesaurario, ac Tabulae Tudiciariae, Jurato Assessori, et 

Capitaneo Supremo Praesidii Arcisque, nobis synceră dilecto; Egre- 

giis ittem et Nobilibus Stephano Lâszai, Provisori bonorum, Castel- 

lano, Luratis Assessoribus Sedis Ludiciariae, ac aliis Officialibus Arcis 

nostrae Fugaras : Necnou Circumspectis, ac Prouidis Tudici prima- 

rio, caeterisque Laratis Oppidi nostri Fogaras : Cunctis etiam, aliis 

cujuseunque status, conditionis, ordinis, gradus, honoris, oficii, di- 

gnitatis, praeemineniiae, et fanetionis hominibus, quorum videlicet in- 

terest uel interit, mode:nis et faturis quoque pro quovis tempore con- 

stituendis, harum serie committimus et mandamus firmiter, quatenus 

u0s quoque ă modo deinceps praenominatos Cerdones Magistros, ip- 

sorumque Successores universos, in praeseriptis ipsoram Cehatui ac- 

comodatorum Articulorum Canonibus et Regulis conseruare, et per 

alios etiam conseruari facere, iliisque, ipsos, perpetuis semper tem- 

poribus uti, frui, et gaudere permittere et permitti facere modis om- 

nibus debeatis et țeneamini. Secus non facturi. Praesentibus perle- 

ctis, Exhibenti restitutis. În cujus rei memorizun, firmitatemqre per- 

petua:n, praesentes Literas nostras, pendentis et authentici sigilli 

nostri munimine roboratas, memoratis cerdonibus, ipsorumque sueces- 

soribus uniuersis, gratiose dandas et concedendas duximus. Datu in 

Arce nostră Pogarasiensi die vigesima- octavă Mensis Martii, Anno 

Domini Millesimo, Sexcentesimo quadragesimo-tertio. 

Georgius Rakoci m. P: 

Ioannes Szalârdi m. p. 

Vice-Secr, -
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'Praducerea statuteloriă. 

Art. I. Măestrii tăbăcari în fiă-care anii să se întrunâscă la unii 

locă publici, înti'o di anumită hotărită spre acesti scopă, şi să a- 

l6gă pe uni primă-măiestru şi uni vice-măiestru alti corporaţiuni!, 

cari în timpi de ună ani sunt datori să pârte grijă a aduna pe 

măiestri cu trimiterea tăbliţer dela unulă la altui. — Art. IL. 

Maiestrulă corporaţiunil, în ce privesce afacerile interne ale cor- 

poraţiunit să pâtă face judecată între măiestri!, în cestiuni de în- 

jurii să pâtă esecuta până la suma de doi florini, şi dacă meritulu 

causel nu trece peste doi florini, apelaţiune să nu se admită. — 

Art. III. Nici ună măiestru tăbăcară, care nu este în corpora- 

ţiune, să nu pota esercita, în oraşulii Făgăraşului sub nici ună pre- 

texti profesiunea de tăbăcarii, iar dacă se va prinde cine-va, atunci 

măiestri!, cu puterea căpitanului sai a castelanului să-l supună la 

0 amendă de trei florini, iar dacă s'ar întâmpla ca să eserciteze pro- 

fesiunea de tăbăcară la o casă nobilitară, atunci totii cu puterea căpi- 

tanului să pâtă lua de pe elă 6 florini (rămânândă însă neatinse 

privilegiele caselori sai curţiloră nobilitari), din acâste amende a 

treia parte să fiă a Căpitanului, iar cele două părţi ale măiestriloră. 

Păbăcării străini nici să nu p6tă vinde în oraş peile, ce le-ai confe- 

cţionată el, vndarea acâsta, le este permisă numai în dile de târgă, 

ba încă după usulii de mal înainte, le este liberă în dilele de tergu 

să aducă toti felulu de pei bine lucrate, de ori unde, din Ţ6ra-româ- 

nâscă şi din alte locuri şi să le vândă. — Art. 1V. Ori-ce măiestri 

tăbăcari, car! ai învățată meseria în locuri unde esistă corporaţiuni, 

să fiă admişi în corporaţiune, avendă mal ântâini să plătescă corpora- 

ţiunir 12 florini, iar dacă la începută nu potii să dea suma întrâgă, 

pentru jumătate să fiă asceptaţi o jumătate de anti, şi dacă nu ari 

plăti-o nicl atunci, să i se intergică lucrarea, până nu va depune 

suma într6gă. Dacă măiestrulu nu este căsătoritii, să se căsătorâscă 

până la termenii de uni auă, la din contra să i să interdică lucra- 

rea. — Art. V. Dacă cine-va va aduce pe sub ascunsi plante de 

colorată, sati per, să nu le cumpere nici ună măiestru, ci să le îm- 

părțescă în comuni între dânşii : acela, care va lucra din contra să
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fii amendati cu 6 florini. — Art. VI. Taxa pentru primirea unui 

elevă să fiă până 1a uni florină ; însă nime să nu primâscă în cor- 

poraţiune vre uni elevii pe timpi mal puținii de tre! ani, nici peu- 

tru bani, nici pentra orl-ce consideraţiune, fiindii că acela, care s6 

va prinde, va fi amendati. — Art. VII. Dacă cine-va nu se duce 

Ja adunarea corporaţiunii, măiestrulii corporaţiunii să iea de pe eli 

opta bani, de atâtea ori de câte or va neglege a se duce. — 

Art. VIII. Dacă unii măiestru din corporaţiune mâre, soţia lui, 

până pârtă numele bărbatului reposatii, să potă esercita profesiunea, 

iar corporaţiunea să nu îngreuieze pe văduvă cu lucrări, ci membri! 

corporaţiuni! să suporte greutăţile pentru dânsa, avendii văduva să 

participe la tâte folâsele corporaţiunil ; iar daca sară întâmpla, că 

o calfă din corporaţiune să se căsătorescă cu vedura, atunci i se 

concede, ca une! consârte a măiestruluy, să dea nuinal o jumătate de 

masă, şi calfa să fiă primită în corporaţiune dând o jumătate de 

masă 1). — Art. IX. Fii acelor măiestri, cart sunt membri în cor- 

poraţiunea de aici, după ce voră da jumătate de nuntă în corpora- 

ţiune, să p6tă fi măiestri, dacă aii învățată după regulele corpora- 

ţiunii. — Art. X. Cândă va muri unii măiestru din corporaţiune, 

atunei saă familia măiestrului, după cum e regula, să dea de mân- 

care şi băutură celui ce i-a săpată gropa şi celoră întristaţi, iar 

dacă nu poti să dea, atunel să le plătâscă din banii corporaţiunii 

două-deci şi cinci de bani pentru mâncare. La astit-felu de înmor- 

mântări, măiestri! corporaţiunil să dispună a circula tăbliţa, dela uni 

măiestru la altuli, şi fiă-care măiestru să fiă presentii acolo în per- 

s6nă sai prin representantulii săi. — Art. XI. Maiestrii corpora- 

ţiunil a să pârte grijă de măiestri, de calfe şi de elevii săraci şi 

bolnavi, să plătescă din panil corporaţiunii pers6nele, cari îngrijescii 

de dânşii, şi să le procure alimentele de t6tă diua şi altele, ce le 

sunt necesari. — Art. XII. Cându măiestrit vor fi chiemaţi un- 

deva la adunare cu cireulaţiunea tăbliţei, şi nu se voriă înfăcişă & 

colo nici în pers6nă şi nici prin representanti, atunci măiestril cor- 

amendeze cu opt bani, iar dacă tabliţa se va lăsa 

orațiunii să-l 
dacă 

ii xiestru, şi dacă se YA reţine şi rămân acolo peste 

la casa unul D 

(1) Adecă o jumătate de ospăț. 
i
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n6pte, atunel pentru fiă-care măiestru, la care după ordine tăbliţa nu 

va fi ajunsă, pentru fiă-care deosebiti să fiă amendati cu câte opt 
bani. — Art. XIII. Dacă se va prinde cine-va furândiă în lăun- 
trulă locuinţei, fiă alimente şi mâncări, fiă orl-ce felu de lucruri, a- 
cela să fiă amendată cu jumătate taxa corporațiunii, şi dacă ună 
măiestru sau calfă se va prinde în delictulă: acesta a doua şi a 
treia 6ră, să fiă supusi toti la aceeași amendă, iar daca va co- 
mite delictulu acesta maj de multe ori, atunci funcţionarii Măriel 
Sale să-lu pedepsâscă cu legea după cum merită. — Art. XIV. 
Afară de măiestri tăbăcari, să nu fiă permistă nici unu! orăşanii şi omu 
de rândă, a cumpăra şi a ţină colori, cari se ţinii de meseria tăbăcă- 
ritului, adecă scumpiă, color! galbine, colori roşii, rădăcină n6gră, 
carabol, color! turcesci, muguri de arin şi alte mijlce, iar dacă se 
vorii afla la cine-va afară de corporaţiune sai pei saă colorit sai alte 
lucruri de aceste, atunci să fiă permisii măiestrilori tăbăcari atâtă 
în oraşă, câtii şi afară de oraşă până la depărtare de unt milă, să le 
confisce chiari şi cu autoritatea, funcţionariloră din Făgăraşu, şi să 
le întrebuinţeze în comunii pentru usulu dânşilori. Cu tâte acestea 
insă e permisă măiestriloră tăbăcari să cumpăre oul-ce felii de lu- 
eruri, cari le întrebuinţâză la coloritii, întâiu fiindă-că este privile- 
giulii lori, şi apor de altmintrelea, aceste lucruri nici nu li se: potă 
interdice în esercitarea meseriei lori îndatinate. — Art. XV. 
Maiestrii tăbăcari sunt liberi să cumpere orl-ce fel de pei nelucrate 
dela orl-cine le va aduce la casa loră, asemenea să dea bani măce- 
larilorii cum şi altorii persâue, ca să le cuwpere pei în străină- 
tate, şi astă-felui de per cumpărate în străinătate, potu să le aducă 
la casele lori, şi chiarui dacă ară cumpăra astă=felii de per aici în ţâră 
pe sub ascunsă, potă să fugă cu ele a-casă, şi nime să nu cuteze a | 
merge Ja casele loră ca sa ieă. — Art. XVI. Daca s'aru întâmpla, 
ca cine-va dintre măiestri să bea, să mănânce sau să prândâscă cu 
Țiganii, şi dacă se va constata, acela să fiă amendată cu jumătate 
taxa corporaţiunii, adecă cu 6 florini. — Art. XVII. În ce pri- 
vesce serviciele tăbăcarilorii faţă de castelă, acele să fiă întra tote 
după cum sunt serviciele tăbăcariloră din Alba-J ulia, anume să fiă 
datori a lucra cu colorile lorii pe fiă-care anii şese sute de pei miei,
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din cari a decea parte să fiă ale dânşilorii pentru colori : afară de 

peile aceste să maj lucreze ună numării de şâpte-deci bucăţi pei b6- 

trâne, totii cu uneltele lori, din aceste însă nu vor lua a decea 

parte, iar la alte servicii afară de aceste nu vori fi constrinşi. — 

Art. XVIII. Măiestrii sunt datori să sc6ţă pieile bine lucrate 

in piaţa orașului, şi dacă nu se vorii trece acolo, atunci sunt liberi 

să le ducă şi trimiţă şi în alte părţi, în ori-ce locuri, prin sate, prin 

oraşe, prin târguri, să le rendă şi desfacă orl-unde, 

(Origioaluli pe pergamenă înălţ. 64 c. lăţ. 72 c., în posesiunea corporaţiunii tă- 

vbăcariloră români din Făgăraş. Sigiluli pendenti impresii în câră roşiă cu unii dia- 

__metra de 5 c. represintă scutulii Transilvaniei în formă ovală divisatii perpendicu- 

Jară în două secţiuni, susă : sdrele şi semiluna, josă : acvila transilvană şi cele şâpte 

castele; peste scutalii Transilvaniei ună scuti mză mciă cu armele Racoţescilorii di- 

visati orisontală în două secţiuni, susti acvila cu aripele întinse ţinând o sabiă în 

ghiara dreptă, josit o r6tă pe trei munţi, In jură înscripţiunea : Gu... .. PRIN 

o. ... 1VREVNGADNSETSICVLCO.) 
- 

  

XLIII. 

1674, Aprile 7. 

Ava Bornemisza, soţia Principelui transilvană Michaiti Apafi I, confirmă 

în statulă de boieri pe Oprişii G rama şi doi fraţi ai lui din Ucea- 

de-josb, sub condiţiune ca să presteze servicii la fortăreța Făgăraşului, cu 

cai şi arme bune, etc. 

Nos Anna Bornemiszsza Dei gratia principissa 'Transilvaniae pâr- 

tium Regni Hungariae Domina et Siculorum Comitissa. Adgiuk tud- 

târa mindeneknek az kiknek ilik ez leveliinknek rendi szerint hogy 

Mi Fogaras Vârânak, 68 annak tartomânyanak, elăttiink levd boldog 

oemlekezeti Urainak, ditsiretes cselekedeteket, akarvân kovetni, kik 

az ed alattok levbknek sziveket, adomanyokkal magokhoz edesget- 

vân, szolgâlattyokra alkalmatossakkă tottek. Minekokâsrt Nemzetes 

Belenyesi Ferencz, hiviinket, minden joszaginknak Praefectussât, 68 

Fiskalis D6zmainknak Vice” Arendatorat : meleje rendelteteit Boszor- 

mânyi Istvân es Gyarmathi Istvân Fejervâri Captalaninkal, 6s Retyi 

Pstâr Dak Exactorunkal edgiit, usy mint, az alb megirt dolog- 

ban, megh hitt Commissariusinkat, expedialvân arră, hogy Foga- 

rasi joszâgunkban, kik miesoda jussal, es igassâggal pirnak Boer-



132 NIC. DENSUȘIANU. 

sâgokat, s- azok utân levă fundusokat, 6s azokhoz tartozo foldeket : 

azokr6l vellek producaltatvân szorgalmatossan megvizsgâlnak, 68 

fel circâluak : hogy az kiknek ez irânt, mind szemellyekre s mind 

falukbeli Boersâgokra, 63 azok utân levi făldekre nâzve igassâgok 

megvilâgosodn6k, rollok valo kegielmes dispositionk szerint azokban 

dket meg hadnok. Kikkoziil valonak talăltatvân lenni Also Utsai 

Opris Grama kinek is jollehet, az ed r6ghi Boersâgâr6l vald levelei, 

meg az r6ghi haborusâgos idikben elveszvân, azonban Nehai Melto- 

sâgos dreg Rakoczi Georgyn6 boldog emlekezetii, Lorantffi Susana 

Fejedelem Aszszonytol reghi Boersâgâban valo megârâsitettik Sup- 

plicalvân, Supplicatiojâra tett-s-irt vâlâsz tetele szerint, delegâlt 

volt eo Nagisâga akkori Fogarasi Fokapitâvy Kemâny Jânos U- 

ramra, ollyan formâu, hogy ei kegyelme, azon dolog vâgett tărvenyt 

instituâlvân igassagoson meg lattatnă, 6s produkâltatnă ezen Also 

Utsai Opris Gramaval regi 6s igaz Boersâgârol valo igassât 6s jus- 
sat, kihez kepest megirt Kemeny Jânos ezen Opris Grama az Foga- 

rasi Felsi Szekre czitâlvan, azon Sz6kbeli Nemes Assessorok, Szol- 

gabirak akkori fo Praefectus Herezeg Istvan 63 ugyan Fogarasi Fo 

6s Vice Udvarbirak, F6 Porkalab 6s az also Sz6kbeli Bor Assesso- 

“rok, Vâros Birai 6s ezen kiviil azon Szekben jelen levi, sok becsii- 

letes Nemes emberek elătt megirt Also Utsai Opris Grama exhibeal- 

uan regi igaz Boersâgârol valo levelât; 6s azon levelbeli igassâgăt, 

sok vilagos tanukkal voltakepen comprobâlvân, hogy tudni illik 

meg eimlitett Opris Grama 6s minden eleinek, regtil 6s eleităl fog- 
vân val6 igaz Boersâgat tudgyâk, s6t ugyan Privilegiâlis leveleben 

specificălt, Boeri jussak Czigâny jobbâgyinak, malmânak havasinak, 

63 ennek az Fogaras fâldinek usussa seerint, az parasztsi,g îs esaten- 

dănkent, vecsinsâgel szokott nekie praestalni. Annak felette megvilâ- 

gosodvân ezis, hogy azon Ucsa nevii falut, leg elsă alkalmatossăgal 

îs ennek elei iilven meg, igaz Boeri allapottal birtak 6s laktak le- 
gyen, 6s mivel akkori alkalmatossâgal, azon dologrol valo, Kemeny 
Janostol, az Sz6k kăzinseges Consensusâbol neki adatott Confirma- 

tionalissât, s- Relatoriajât is, mi magunk is lâtvân, 68 meg olvas- 
vân, meltonak 6s 6rdemesnek intiik reghi igaz Boersâgâban hogy 
tollink is meg hagyattatusk, 6s Confirmâltatn6k ; Jarulvan egyszers-
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mind, fen megirt Commissarius hiveinknek, azârt valo alazatos in- 

stantiajok, 6s torekedâsek itett meg irt Opris Grama 6s ed âltala 

vgyan Also Ucsân lako, k6t egytest-vâr Attyafiait, ugy mint Gre- 

goria Graimat 65 Raduly Gramat Boersâgokban ujjalag meghattuk, 

65 Boerokka tâttik; Opris Gramak luon Kocsâba, 6s Opra Kirlig, 

Radul Gramak, Radul Bacsilla 6s Bacsilla Szeridai; Gregoria 

Grama, Popa Opra, 6s az kbznseg6s uttza szomszedsagiban ev 

hăzokat minden hozză tartaz mivelt es miveletlen szanto foldekkel, 

mezăkkel, kaszâlo râtekkel, erdkokel hâgyekkel vâlgyekkel, berkek- 

kel, havasokkal, folyo 6s halâszo vizekkel, malmokkal, 6s azoknak 

helyeivel, valamellyek eleitol fogva, igaz uton modon azokhoz birat- 

tanak, Ujjalag mindân adozâstol, Dâzma adâstâl, 6s egyeb szedâs 

vevestă! iressekk6 tettiink, 6s meg Nemesitetiiik, a mint hogy dket, 

megirt Opris Gramat 6s eo âltala Gregoria Gramat 6s Radul Gra- 

mât fiurol, fiura, Boerokka tettiik, Bodri droksegeit nallok meghad- 

gyuk, es Ujjalagh meg Nemesittyiik, ez keziink irâsaval, 6s fiiggi 

pecsetiinkel meg erusitett leveliink âltal, melyet attunk meg neve- 

zett Als6 Uesai Opris Gramat es k6t, egytestvâr Attyafiak Gregoria 

Gramat 6s Radul Gramat 6s Fiu agon levd, 6 leendd minden ma- 

radekjoknâk 65 posteritassinak meg masolhatatlanul, Ugy mind 

az ăltal, hogy 09k is az regi, usus €s s2okds szerint Fogarasi 

Varunkhoz tartozo seolgălatokat, j5 paripăson fegyveresen jo posato 

tântosben,  nekiiuk maradekinknak,es Successorinknak praestalni, 

Utanunk levă Tiszteinknek engedelmesek lenni, igassâg0s 6s tărvi- 

nyes dolgokban, & Vârnak Tiszteităl fiiggeni tartozzanak 65 Fogaras 

Varunkt6l semmin6mii vâltozâsokban el ne szakadgyanak, Balis a- 

zonban megtudvân hogy tilalmas vizekkel havasokkal 68 egy6b e- 

zekhez hasonl6 hellyekkel, az magoken kiviil valokkal szabadossokka 

nem tâtetnek. Dătum în Arce nostra Fogarasiensi die Septima 

Mensis Aprilis Anno Domini Millesimo Sexcentesi mo Septuages'mo 

Primo. 

A. Bornemisza m. p. | 

Exhibitae sunt Praesentes Litaerae Doeronales Anno D-ni Millesimo 

Sexcentesimo Septuagesimo Primo Die. Vigesima tertia Mensis May ac in 

Saedibus tribus Superiorum nobilium Fogarasiensium publicatae proclamatae
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et approbatae, atqie extradatae per .... Matthiam Literatus Sedis dictae 
superiorum Nobilium Fogarasiensium Juratus Notarius nemine Contra- 
dicente. 

Idem Matthias Literatus Jur. Notarius. 

Traducţiuue. 

Noi Ana Bornemisza etc. Facemii cunoscutii tuturorii, cărora se 
cuvine, prin acâstă carte a nâstră, că voindii no! să urmămi lăuda- 
bilele fapte ale predecesoriloră noştri de fericită memoriă domni at 
castelului Făgăraşă şi al ţinuţulur săi, earr prin donaţiun! şi-a a- 
trasi inimele supuşiloră şi i-au făcutu apți de servicii. Din care 
causă, am trimesiă, în cestiunea amintită mal la vale, ca comisari în- 
timi at noștri, pe credinciosulă nostru nobiluli Francisc Bele- 
nyesi prefectulă tuturor domenielorii nâstre şi vice-arendatorii ali 
dijmelorii nostre fiscal, ca împreună cu Stefană Boszirmenyi şi Stefană 
Gyarmati, capelan! din Alba Julia, şi cu perceptoruliă nostru Petru 
Deaci din Retea, pe cari i-am ordonată lângă densulii, să cerceteze 
şi esamineze cu diligenţa : cine și cu ce dreptii şi dreptate posedă 
boeril în domeniulii nostru ali Făgăraşului, şi în puterea, acestori 
boerii curţile şi pământarile, cari se ţină de ele? şi despre a- 
ceste să se legitimeze înaintea lori; asti-felă, că aceia ale că- 
rorăi dreptăți în privinţă acestă se voră lămuri, atâtă în ce le pri- 
vesce pers6nele şi boieriile sătesci, cum și cu privire la pământurile, 
cani depindă de boeriă, pe aceia să-i lase toti în aceeași stare, în 
conformitate cu graţi6sa nâstră disposiţiune făcută în acâstă pri- 
vinţă. Din acestia s'a aflată apti Oprisă Grama din Ucea-de-josă, 
ale cărui scrisori în privinţa vechil boeril, de şi s'a perâută încă 
în timpurile resboinice mai de multă, dar a fostii confirmată în 
vechia sa boeriă de către Principesa, de fericită memoriă Măria Sa 
Domna Susana Lorantfi, soţia reposatului George Racoți celă bătrânii. 
Dânsulă a fostă petiţiunată şi după resoluţiunea, ce i s'a pusii şi 
scrisă pe petiţiune, Măria Sa a fosta delegată pe primulu căpitani 
de atunci ali Făgăraşului pe D-sa Ionii Kemeny, ca să institue unu 
tribunală în cestiunea acâsta, să cerceteze cu dreptate şi să esa- 
mineze adevărulă şi drepturile lut Oprişu Grama din Ucea-de-josa
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în privința vechi! şi adevăratei sale Boerii, în conformitate cu care 

numitali Ionii Kemeny a citată pe acestui Oprişii Grama înaintea 'Tri- 
bunalului de susă ali Făgărașului, şi menţionatulă Oprişii Grama 
din Ucea-de-josil şI-a presentată cartea despre vechia şi adevărata sa 
Boeriă, inaintea nobililorii suprefecţi, asesorI la acestă tribunali, 
inaintea Prefectului Stefani Herezeg, a Castelanului și a Vice-caste- 
lanului, înaintea primului Părcălabi şi înaintea boieriloră asesort 
la Tribunalului de josii, înaintea, judecătoriloră oraşului și înaintea 
multoră nobil! onorabili, cari se aflaii atunce! presenţi în tribunalului 
acesta, şi în fapta dinsului a probată adevărulă din scrisorile aceste, 

cu marturi mulţi şi lămuriţi, că adecă dinşii sei, că hoeria nu- 

mitului Oprişii Grama şi a tuturorii predecesoriloră sei este adevă- 

rată, încă din vechime și din strămoşi, ba încă a probată şi dreptu- 
rile specificate în cărţile de privilegii cu privire la iobagii Ţigani, la 

m6ră şi la munţi, şi că, după usulăi Terei Făgăraşului, ţeraniă 

erai îndatinață să-i facă vecinătate în fii-care ani. Pe lângă aceste 

saă mai lămuritii şi acea împrejurare, că antecesoriă dinsului la 

cea mai de 'niâiii ocasiune s'aii aşedatii în salulti numiti Ucea, 

pe care l'ail stăpânită şi locuită în stare de adevăraţi boeri, şi de 

Gră ce noi încă ami vădutii şi citită hârtia de confirmare şi rapor- 

tulă, ce i le-ai fostă dati cu ocasiunea de atunci Ioniă Iemeny 

dinpreună cu consensulă unanimii altă Tribunalului, ami socotită 

că e demni şi meritată, ca să remână şi să fiă confirmată şi din 

partea n6stră în vechia şi adevărata sa poeriă ; adăugându-se toti 

odată în acâstă privinţă şi umilitele rugăciuni şi stăruinţe ale men- 

ţionaţiloră şi credincioşilor noştri comisari, Nol am lăsatii de noă în 

boeriă pe numitulă Oprişi Grama şi prin elii pe doi fraţi bun! ai lui, 
totă din Ucea-de-josă, adecă pe Grigore Grama şi Radul Grama, 

și i-am facută boeri, am liberată de noi de tâte contribuţiunile, 

dişmele şi alte colecte şi taxe, şi am nobilitatii casele lori, a lut 0- 

priză Grama în vecinătatea lu Toni Cocidba şi Oprea Cârligă, & 

lut Radula Grama în vecinătatea lui Radulă Bacilă şi Băcilă 

i r în vecinătatea lui Popa Oprea şi 
a lui Grigore Grama în vecinăta 

ta “ pămînturile de arătură 
i le, cu 

strada publică, cu tote dependenţela, e 

cultivate şi necultivate, câmpuri, fenaţe, păduri, asluri, văl, tufi
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guri, munţi, riuri şi pescării, cu mori şi cu locurile lori, câte le-ai 

stăpânită e1 din părinţi pe cale drâptă, precum i-am şi făcutii boier! 
din fi în fi, pe amintitulă Oprişi Grama şi prin eli pe Grigore 

Grama şi pe Radulii Grama, le lăsăm eredităţile boieresci şi de 

noii le nobilitămiă prin acâstă carte a n6stră întărită cu subsemnă- 

tura n6stră şi cu sigilulii nostru pendenții, pe care am dat'o în 

modu irevocabilă amintitului Oprişti Grama din Ucea-de-josii şi celora 
doi fraţi buni at lui, Grigore Grama şi Radulă Grama, şi tuturoriă 
urmățoriloră şi succesorilorii ser, aşa că în moduli acesta şi ei, în 
conformitate cu usuli, şi consveludinea vechiă, să fiă datori a ne 

presta serviciele, cari sunt a se face la castelul Făgăraşului, cu 
cai buni, cu arme şi cu tunică de postavă, bunii, și anume atâtă 
nouă cât şi următorilori şi succesoriloră noştri, —să fiă ascultători 
de funcţionarii noştri, cari voră fi după nor, să depindă în afacerile 
judiciare şi publice de funcţionarii castelului, şi sub nici o vicisitu- 

„die să nu se desfacă de castelulii Făgăraşului, sciindă şi aceea, că 
apele şi munţii opriţi şi alte locuri de asemenea oprite nu se elibe- 
T6ză, afară de ale loră. Dată în fortărâţa n6stră a Făgăraşului în 
diua şâpte a lunei lu aprile, anulu Domnului ună miă _Ş6se 
sute s6pte-deci şi unul. 

(Originalul pe pergamenă înalt. 34 e. lăţ. 64 c. în archiva comitatului Fogaraşă 
la No. 237/1838. Sigiliulă pendentă în formă ovală cuo lăţime de 2 e. 4. mm. 
representă la mijlocii scutul Transilvaniei, peste care este aşedatii scutulii familiari 
ală Pirncipesei A. Bornemisza, în jură inscripţiunea : ANNA BORNEMISZA. D.G. 
P.T.P.R.H.D0..... ) 

XLIV. 

1730, Octobre 30. 

Carolu ali VI-lea împăratulii Germaniei confirmă privilegiul ce-lă dase 
Principele George Racoți 1 corporaţiunii tăbăearilori din 
Făgăraş. 

Nos Carolus VI Dei Graţia Electus Romanorum Imperator sem- 
per Augustus, ac Germaniae, Castellae, Legionis, Aragoniae, utrius- - 
que Siciliae, Hyerosolimae, Hungariae, Bohemiae, Dalwatiae, Croa-
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lao, etc, Rex, Archidux Austriae, etc. Princeps Transilvaniae, ete 
Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus oă- 
pedit universis, quod circumspecti Georgius Gorgonya Magister, et 

L oroselya Ganya Commembruru Caehae Cerdonum, in opido nostro 

Ogaras Districtusque ejusdem nominis et Comitatu Albensi 'Tran: 
silvaniae existentis habitae Suis ceterorumque ejusdem Cehae, seu 
Societatis Commembrorum nominibus et in personis, exhibuerunt 

Majestati nostrae et praesentaverunt Literas quasdam Transumptio- 

nales sub Sigillo Conventuali Authentico, Conventus Beatae Mariae 

Virginis de Kolos Monostra patenter confectas et emanatas continen- 

tes in se literas privilegiales Illustris Georgii quondam Rakotzi, 

Priucipis Transilvaniae, Partium Regni Hungariae Domini, et Sicu- 

lorum Comitis, super certis Punctis et Articulis antefatae Cehae Cer- 

donum, în Anno dudum praeterito Milleşimo sexcentesimo quadrage- 

simo tertio, gratiose factas, legitimegue emanatas, tenoris infra- 

saripti : suplicatumque fuit Majestati nostrae, debita cum instantia 

humillime, quatenus nos easdem Literas Privilegiales omniaque et 

singula, in iis contenta, pro praefato Magistro, Commembro, dictae 

Cehae, seu Societatis Cerdonum Fogaransiensium, eorundemque Suc- 

cessoribus, Privilegialiter et perpetud valitura, benigne acceptare, 

approbare, ratificare, et confirmare dignaremur : Quarum quidem Li- 

terarum tenor, et verbalis continentia sequitur in hunc modum : Nos 

Conventus Beatae Mariae Virginis de Kolos Monostra, Memoriae 

Comendamus tenore presentium significantes quibus expedit univer- 

sis Quod Prudentes, ac Circumspecti Georgius Gorgonya, et Porcse- 

lya Ganya, ille quidem Cehatus seu Contubernii Cerdonum F'ogara- 

siensiuin Magister, hic vero ejusdem Contubernii Commembrun, 
no- 

stri personaliter venientes în praesentiatm, in suis ipsorum propriis 

ut et reliquorum dicti Cehatus, seu Contubernii eorundem, Commem- 

brorum nominibus et in personis, exhibueruut, e praesentaverunt 

pobis Literas quasdam Celsissimi quondam Transilvani3e Principis 

Georgii Rakoczi Privilegiales, de et super cerlis guibusdam Canoni- 

pus, seu Regulis Societati, seu Cehatui Praedecessoribus ipsorum ac 

isşi inci Gratiose 

soribus eorundem ab Eodem Celsissimo Principe, 

debita cum instantia revărenter, et 

* 

Succes 

datis, et concessis; petentes nos
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humillime, quatenus nos easdem praesentibus nostris verbaliter în- 

serere, et înseribi facere, ac in Transumpto praesentium nostrarum, 

Jurium eorundem uberiorem futuram ad cautelam necessarias extra- 

dare, et emanari facere, ne graveremur. Qnarum quidem Literarum 

tenor et verbalis continentia, habetur tali modo : 

(Urm&ză documentul sub Nr. XLIL.) 

Erautque în Pergameno conseriptae, ac Sigillo praeattacti Celsis- 

ini Principis Authentic, et Aulico conchae cera albae super ceram 

- rubram ductilem infuso ă zona, sericea cernlea pendenti communitae, et 

roboratae, patenterque confectae, et emanatae, Nos itaque, praeattac- 

torum exhibentium humillimam reqnisitionem, nobis mod praemisso 

factam, justam, legitimam, Legibusque Patriae consonam esse agno- 

scentes, praeattactas Literaş eorundem Privilegiales, ipsorum Prae- 

decessoribus, ac conseguentăr ipsis quogue guâ Successoribus, gra- 

tiose datas, et concessas, non rasas, non cancellatas, nec în aliqua 

sui parte suspectas, vel variatas, sed omni prorsus vito, et suspi- 

tione carentes, praesentibus nostris, de verbo ad verbum, sine dimi- 

nutione, et augmento, variationeque prorsus aliquali, inseri, et in- 

scribi facientes, Parque, sivă Transumptum hujus modi Jurium prae- 

attactorum Exponentium, universorum scilicet Cerdonum Magistro- 

rum Fogarasiensium, uberiorem faturam ad cautelam necessarium sub 

sigillo Qonventus nostri Auţhentico, fideliter, et conscienciose extra- 

dandum duximus et concedendum, communi Iustitia, et aeguitate 

suadente. Datum Feriâ tertiă proximă post Dominicam Decimam 

quintam Sacro Sanctae Trinitatis, Anno Domini Millesimo septingen- 

tesimo trigesimo. Et subscriptum erat ă dextra : Lecta, et in verbo 

Privilegiales curecta, ac extradata per me, Loannem Kastal, Cathe- 

dralis Ecclesiae Alhae Carolinensis Custodem, Canonicum, et Con- 

ventualem Conservatorem m. p. Erantque Sigiilo ejusdem Conventăs 

Beatae Mariae Virginis de Kolos Monostra Conventuali, et Aathen- 

tico, super cera alba stola papyracea tectâ in medio loco videlicet so- 

lito impressivă communitae, et roboratae, patenterque in forma Libelli 

confectae, et emanatae. Nos itaque. praemissâ supplicatione, Nobis 

indo, quo supră facta, clementer exaudita benignegue admissa 
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praeinsertas Literas non abrasas, non cancellatas, nec in aligua sui 
parte suspectas, sed omni prorsăs vitio, et suspitione carentes, prae- 
seotibus Literis nostris, de verbo ad verbum, sine diminutione, et 
augmento, variationeque aliquali insertas et inseriptas, quoad omnes 
earum continentias, articulos, elausulas, et puncta, eatenăs quatenus 

eaedem rite et legitime existunt emanatae, viribusque earum veritas 
suffragatur, et in quantum dicta Ceha, seu Societas Cerdonum Foga- 

rasiensium in pacifico usu ac exercitio eorum hactenus perstitit, et 

actu persistit, Authoritate nostra Caesareo Regiaque Principali rati- 

ficavimus, acceptavimus aprobavimus, et pro supradictis Magistro, et 

Commembro, Cehae, seu societatis Cerdonum Fogarasiensium, e€o- 

rundemque Successoribus universis perpetud valituras benigne con- 

firmarimus. Imo acceptamus, aprobamus, ratificamus, et confirma- 

mus. harum nostrarum Sigilli nostri secretioris, et Aulici impenden- 
tis munimine roboratarum vigore, et testimonio Literarum med:ante. 

Datum in Civitate Nostra Vienna Austriae, Die trigesimâ Mensis 

Octobris Anno Domini Millesimo septingentesimo trigesimo. Regno- 

rum vero Nostrorum : Romani vigesimo, Hispaniei vigesimo octavo, 

Hungarici et Bohemici etiam vigesimo. 

Carolus m. p. 
- B. Joannes Ios. Bornemisza de Kaszon. p. m. 

Joannes Vaszlay. p. m. 

Presentes Literae Confirmationales în Generalibus Dominorum Regnico- 

larum Trium Nationum Principatus Transilvaniae, Partiumqne Regni Hun- 

gariae Bidem annexarum Comitiis, Publicorum Negotiorum et Iustitiae ad- 

ministrandae causa, ad 26-m Pebruarii Anni curentis 1733 ex edicto Sa- 

crae Cesareae Regiaeque Majestatis in Liberam Regiamque Civitatem Saxo- 

nicalem Cibiniensem indictis et celebratis, Anno praeseripto, Die 13-a Marty. 

Exhibitae, Lectae, es Publicatae Nemine Contradicente, et Extradatae. 

per Magistrum Davidem Henter Protonotarium. m. p. 

(Orig'nalulă pe pergamenă, libelă în 8 foi, înălţ. 32 c. lăţ. 24 c. in posesiunea 

corporaţiunii tăbăcariloră din Păgăraşi.)
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XLV. 
1689, Sept. 7. 

Michaiu Apafi |, Principele “Transilvaniei, zălogesce lui Lon Popi 

sau Precupii şi fratelui seiă Nicolae o casă dimpreună cu lo- 

cul ei în Făgăraşii pentru suma de 200 fl. ung. 

Nos Michael Apafi Dei Gratia Princeps 'Transylvaniae Partium 

Regni Hungariae Dominus et Siculorum Comes. Memoriae commen- 

damus tenore praesentium significantes quibus expedit universis. 

Qudd Nos, cum ad nonnultorum Fidelium Dominorum Consiliariorum 

nostrorum singularem coram Nobis propterea factam intercessionem, 

tm verd, cum optimorum Principum, munus esse sciamus, unum 

quemque Fidelium suorum, maximă verb quorum industria cum fi- 

delitatis obsequio enituit, digno actionibus suis premio condecoran-. 

dum esse, quo illi affecti, ad subsequendarum rerum momenta ala- 

erius inflammari valeant ; ed respectu nihil unguam, ab eo toto tem- 

pore, quo în hoc Principatâs fastigium divină electione promoti 

sumus est ă nobis praetermissum, quod non in emolumentum  fide- 

lium nostrorum fuerit ă nobis collatum, pro quantitate, et modulo 

virium, virtutumque suarum rem pensitantes ; Quorum in numero 

intelligimus, Egregium Ioannem Pap alias Prekup de Fogaras, 

juratum Seribam  nostram Praefecturalem , qui ă tenerâ adhuc 

aetate suâ; hactenus omnes dies suos in servitiis nostris consu- 

mendo, prius quidem per aliguot annorum decursum bonorum no- 

strorum Husztiensium, deinde Cibiniensium, fidelis, et industriosus 

functus Rationistae Officio, postea verb în eo quo ad praesens etiam 

per aliquot annos cum laude fungitur munere, dexterrimă navavit 

operam, ita ut nihil ab eo, quidquid ă fidelissimo Servo regniri 

possit, sit praetermissum, quem imposterum, paria vel majora quo- 

que pro re nata fidelitatis specimina exhibiturum et impensurum 

nulli dubitamus : Totalem igitur et integrum Fundu, hactenus Ci- 

vilem ac Domum superaedificatam, cui ab una Domus posteritatum 

Strenui, quondam Dima Szabo incolae et inhabitatoris praedicti op- 

pidi nostri Fogaras, ab alia hortus noster vulgd vad kerţ vocatus, 

a tertia vero partibus, via Regia, ac Fluvius quidam ibidem praeter- 
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labens, advicinantur in Oppido nostro Fogaras, Districtuque ejusdem 

nominis, ac Comitatu Albensi Transylvaniae existentem et adjacentem, 

per Genitorem ejusdem, Ioannem videlicet quondam Pap, alias Pre- 

kup seniorem, de dicta Fogaras, certa pecuniaria summa emptum et 

comparatum, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibus 

libet terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, pas- 

cuis, campis, foenetis, sylvis, nemoribus, montibus, alpibus et valli- 

bus, aquis item fluviis, piscinis piscaturis, aquarumque decursibus 

molendinis et eorundem locis, generaliter vero quarumlibet utilita- 

tuwm, et pertinentiarum suarum integritatibus, quovis nominis voca- 

bulo vocitatis, ad eundem Fundum, de jure, et ab antiquo spectantibus 

et pertinere debentibus sub suis veris metis, et antiquis limitibus exis- 

tentibus memorato loanni Pap alias Prekup, ac per eum Nicolao simili- 

ter Pap alias Prekup, Fratri videlicet ipsius Germano, vita ipsorum 

comite irredemptibiliter haeredibus verd, et posteritatibus ac etiam 

Legatarys ipsorum utriusque Sexus universis in et pro ducentorum 

florenorum Hungariealium justă currentis et usualis monetae summă, 

ac etiam aedificiorum, tam hactenus superextructorun, quâm verd 

deinceps superextruendorum, tempore redemptionis bona conscientia 

aestimandorum valore superaddendo titulo pignoris jure redemptibili, 

gratiosă dandun, donandum conferendum et inseribendum duximus. 

Assecurantes nihilominus, affidantes ef certificantes eosdem, qudd si 

temporis successu, Nos vel Successores nostri, Legitimi videlicet 

Pransy lvaniae Principes, aut alii Qquorum videlicet interest, seu in- 

tererent, praespecificatum Pundum, pro Nobis aut pro se se redi- 

mere aut rehabere, voluerimus' aut voluerint, ex func ă praefatis 

quidem Ioanne et Nicolao Pap alias Prekup, vita ipsorun comite 

minimă ab haeredibus verd, et posteritatibus ac etiam Legatarys Ip- 

sorum utriusque sexâs universis, non aliter neque secus nisi deposita 

prius et integră simul et semel persoluta praespecificată ducento- 

rum florenorum Hungaricalium justă currentis, et usualis monetae 

summâ, ac etiam aedificiorum, tam hactenus superextrnotoruni; quăm 

verd deinceps guperexstruendorum, 
tempore redemptionis bona con- 

scientiâ aestimandorum valore superadăi to, redimemus e rehabebi- 

mus, redimentque et rehabebunt. Ad quod firmiter et inviolabilter
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observandum, tam Nos ipsos obligamus, et obstringimus, Quâm | etiam 

Successores nostros Legitimos videlicet Transylvaniae Princepes ac 

alios etiam quorum videlicet interest, seu intererit obligatos, e mo- 

dis omnibus obstrietos esse volumus. Et nihilominus pro ampliori 

gratiae ac magnificentiae nostrae Priucipalis, erga praenotatos Loan- 

nem et Nicolaum Pap alias Prekup declaratione praedeclaratum eo- 

rundem Fundum, ac Domum superaedificatam ab omni censuum, 

taxarum et contributionum nostrarum, tam ordinariarum quam ex- 

traordinariarum , subsidiique et Lucri Camerae nostrae solutione, 

servitiorum quorumlibet plebeorum, et Civilium, seu jobbagionalium 

exhibitione, hospitum condescensione, ac in eam Domum receptione; 

Agricolationes item, allodiaturas seminaturas ac alias quasvis hae- 

reditates, et tercas arabiles, intra veras suas metas existentes ad 

eundem Fundum, de jure et ab antiquo tentas et possessas ae bono 

modo compartitas, ab omni decimarum nonarum, quintarum, quar- 

tarum, capetiarum, ae aliarum quarumlibet datiarum et collectanea- 

rum, exhibitione, jurisque et censns montani solutione, eximendas 

supportandas libertandas et nobilitandas duximus; Annuentes insuper, 

et concedentes, praefatis Ioanni ac Nicolao Pap alias Prekup, ut ipsi, 

pro propria necessitate, potus cujuslibet generis, signanter vinum, 

mulsum, et cerevisiam in toties dicto oppido nostro Fogaras, quovis 

tempore, sufficienter servandi, habeant authoritatem, ac plenariam 

libertatem ; sperantes nihilominus, eosdem. Ioannem, ac Nicolaum 

Pap alias Prekup, nobis, et Filio nostro charissimo Iilustrissimo 

Michaeli Apafi II. electo Transylvaniae Principi pro solutione inser- 

vituros; prout damus, donamus, conferrimus et inseribimus, asse- 

curamus item affidamus et certificamus, obligamus, obstringimus, - 

obligatosque et obstrictos esse volumus, nec non eximimus, suppor- 

tamus, libortamus, et nobilitamus, annuimus denique et concedimus 

harum nostrarum vigore et testimonio Literarum mediante. Quocirca 

vobis spectahilibus, Generosis, Egregiis, et Nobilibus, ac Strenuis, 

Arcis nostrae, et Districtus Pogarasiensis Supremo et Vice Capi- 

taneis, Bonorum nostrorum Fogarasiensium Provisori, Rationistae, 

caeterisque Arcis nostrae Fogarasiensis officialibus, Item Decimato- 

ribus, et quarumvis contributionum, exâctionumque Perceptoribus et 
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Exactoribus; hospitiorum Distributoribus et eorum vices gerentibus, 

Providis item et Circumspectis Iudici et juratis Oppidi nostri Foga- 

ras modernis videlicet, et futuris quoque, pro quovis tempore consti- 

tuendis, cunctis etiam aliis cujusvis statăs, et conditionis hominibus 

quorum videlicet interest sen intererent, praesentes nostras visuris, 

harum serie, committimus, et mandamus firmiter, quatenus vos quo- 

que, a modo deinceps, successivis semper temporibus, annotatos 

Ioannem, et Nicolaum Pap, alias Prekup haeredesque, et posterita- 

tes, ac etiam Legatarios ipsorum utriusque sexiis universos, ratione 

praespecificati Fundi universarumque quarumvis appertinentiarum, 

ad nallam censuum taxarum, et contributionum nostrarum tam or- 

divariarum quam extraordinariarum, subsidiique et lueri Camerae 

nostrae solutionem, servitiorum quorumlibet plebeorum et Civilium, 

seu Iobbagionalium exhibitionem, hospitum condescensionem et in 

eundem Fundum, ac Domum reteptionem, Decimarum, nonarum, 

quintarum, quartarum, capetiarum, ac aliarum quarumlibet datia- 

rum, et collectanearum peusionem cogere, et compellere, aut eosdem 

propterea vel propter potiis modo praemisso servationem, în per- 

sonis, rebusque et bonis ipsorum universis impedire turbare, moles- 

tare, seu qnovis modo damnificare  praesumatis vel sitis ausi modo 

aliquali. Sed eundem Fundum, ac Domum, universasque eorundem 

appertinentias, pro exemptis, supportatis, libertatis, et nobilitatis 

habere debeatis, et teneamini. Secus non facturi. Praesentibus per- 

Jectis Exhibenti restitatis. In cujus rei memoriam firmitatemque 

perpetua, praesentes Litteras nostras, pendentis, et Authentici Si- 

gilli nostri munimine roboratas, memoratis loanni, ac Nicolao Fa 

alias Prekup haeredibusque et posteritatibus, ac etiam Legatariis 

ipsorum utriusque sexfis univerşis, gratiose dandas duximus e COn- 

cedendas. Datum in Castro nostro Radnoth die septimă Mensis Sep- 

tewmbris Anno Domini Millesimo Sexcentesimo,- Octuagesimo Nono. 

Apafi m. P- Lugasi Secretarius mp. 
Franciscus 

($. P.) 

ionales seu Donationale 

alias Praekup juxta veteremn asu J 

s nomine et in per- 

Praesentes hterae Luempt 
e ti 

sona Domini Ioannis 'Pap
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quamque consvetudinem tribus in sedibus judiciariis Nobilium Fogara- 

siensium frequentibus exhibitae sunt, promulgatae, lectae et publicatae 

ab omnibusque quorum interfuit approbatae, acceptatae, ac in suo 

vigore debito cum obseqvio, nemine contradicente, relictae. Extrada- : 

taeque die undecima mensis Feb.. Anno Domini Millesimo Sexcen- 

tesimo Nono (sic). 

Per Stephanum Leszay Juratum Notarium 

Sedis praedeclaratae m.p. 

Originatulă libelă 8 for în pergamenă, înălțime 22 cm. lăţime 7 cm., în pose- 

siunea familiei Făgărăşanu din Făgăraşii. Sigiluli pendentă în câră roşiă cu ună 

diametru de 4 cm., 7 mm. înfăţişeză doue scuturi, unulii mai mare în formă 
orbiculară cu armele Transilvaniei, la mijlocii ună scuti mai mică cu armele 

Apafesciloră : unii coifă străpunsă cu o sabiă dreptă aşedati pe o viţă cu stru- 

guri. În jurulă sigilului legenda : MICHAEL APAFI: D: G: PRIN: TRAN: PA: 

RE:HV:D:E:SICQ:) 

XLVI. 

A. 1659. 

Susana Lorantfi, văduva Principelui George Racoți I, conferesce prero- 

gativele de boerii iobagiului Sinea Răduliţă din comuna Berivoii 

mari. 

Mii Lorântfi Susânna N6hai Mâltosâgos Fajedelemnek e6 Nagy- 

sâgânak Râkotzi Gyorgy uramnak Erd6lynek Fejedelmânek, Magyar 
Orszâgh R6szeinek urânak 6s Sz6kellyek Ispănnyânak ete. etc., Megh 

hagyatott ozvegye ete. ete. Adjuk emikezetiil mindeneknek a” kik- 

nek illik : hogy Fogaras foldân Naoy Bârivon lako Szinia Ra- 
dulitze nevii Iobbăgyunknak e fel hâborodott iidăkben hozzânk 
valo hivs6g6t 65 jâmbor szolgâlattiât kegyelmesen akarvân remune- 
râlnunk azon remâlvân ez utân is kovetni fogja, n6ki 6s minden 
marad6kainak Bojârsâgot adtunk, 6s meg emlitett Fogarassi 
Joszăgunkban Fâjervârmegyâben Nagy Bârivon egy felii Pânig 
Mâte, mâs feldl Raduly Radulitze ugyan Magunk Jobbâgyink szom- 
szedsâgâban l6vi hăzât îs szânto es kaszăllo foldeivel havassal ma- 
lommal .... hala... . kiket bir minden.... adozâstol, dâzma 
6s taxa adâstol akar mi n6vvel nevezendă .. . . azon a” foldon lako 
Bosrokis . . .. praerogâtivâjok szerent iressek szoktak lenni . . . 

 



ISTORIA FĂGĂRAȘULUI. 145 

ugy mind az âltal, hogy mind e5, mind maradâki mint mâs Borok 

szabadosul szolgălni 6s Fogaras Varunkhoz valo szolgălatot praes- 

talni, vâgben vinni tartozzanak. Melly dolog nagyobb bizonysâgâra 

6s el hitelâre, attuk ez fuggi Petsstes leveliinket. Mellyet, Pogarasi 

Vârunkbeli Târvânyes szâkben ]6v5 gyiilekezet elott . . . veti szo- 

kâs szerâat publicaltatni s proela ... . . hadjuk s porontsoltunk. 

Kolt ujhellyi hăzunkuâl Tizedik napjân . . . havânak. Christus szii- 

letâse utân . . .. edtven kilentzedik esztendoben. 
j 

EL subseriptum erat a dextra Susanna Lorântfi mpr. Erantque si- 

gillo ejusdem Principissae authentico de zona sericea variegati colo- 

ris pendenti in capsula lignea super cera nigra impressive commu- 

nitae, clausecque confectae. Parte vero ab exteriori sequentia lege- 

bantur : Praesentes Litterae Boeronales seu confirmationales nominis 

et Personae intro scriptae, secundum usum et consvetudinem hujus 

'Perrae Fogaras in Scdria Iudiciaria Boeronum Fogarasiensium tribus 

vicibus publicatae, et proclamaiae sunt, nemine contradictore appa- 

rente. Datae in Sede praedieta duodecim Boeronum, Iuratorum, Foga- 

rasicusium per nos — et subseriptum erat ă dextra Stephanus Bosr 

provisor Fogarasiensis mpr. ă sinistra urban. Literatun Luczay Ju- 

ratum notarium mpr. parte ab altera pariter exteriori scriptum erat: 

Praesentes [Litterae Boeronales per Praefectum et Exactorem fiscales 

ac Requisitores Aibenses Commissarios Illustrissimae Dominae Prin- 

cipissae ad investiganda Bosronum 'Terrae Fogaras jura exmisot 

revisae, lectae ac in vigore relictae. In Fogaras die 3-a Mart. Anno 

Domini 1671. 

Pradueţiune. 

Nol Susana Lorantfi văduva iiustruluă Principe a Mărie! Sale re 

posatului George Racoți Principele Transilvaniei, Domnii a ti 

loră Ungariei şi Comite alti Secuiloru. Facem cunoscuti . 

cărora se cuvine, Că voindii noi să remunerămiă întruni 100 E 

ţiosa fidelitatea şi devotatele servicii, ce nl le-a a În A 

timpuri turburate, iobagiuli nostru cu numele Sinea i i a 

Berivoil-mani şi 'Ţera Făgăraşului, sperând că ae e ilor 

totă aşa şi de aci înainte, î-amă dată Boeriă lut şi desc 

ib te i i lăţirea, dismel şi taxe- 

sei, (şi ami liberatii) de tote impositele, de p a
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loră (şi de orl-ce contribuţiun!), orl-ce nume vorii av6, casa dânsului, 

care se află în domeniul nostru menţionată mai susă alo Făgăra- 
şului, în vecinătate totă cu iobagii noştri de o parte Mateii Panig, 

de altă parte Radul Răduliţa, dimpreună cu tâte pământurile dân- 
sului de arătură şi de fenaţe, cu munţi, cu mâră, cu pescuini,.... 

ce le posede şi cari în conformitate cu prerogativele date boerilorii, 

cari locuescă pe pământului acesta, ai fostii datina, ca să fiă scutite, 

aşa, că atătui dânsulii câtă și succesorii lut să fiă datori a ne servi 

ca 6meni liberi întogma ca cer-l-alţi boeri, a ne presta și îndeplini 

serviciele, ce sunt a se face la castelul nostru ali Făgăraşului. 
Spre mai mare adeverinţă şi credinţă a acestui lucru, i-ami dati 

acâstă carte a n6stră învestită cu sigili pendentii, care dispunemii 
şi ordonămi să se publice şi proclame înaintea celoră adunaţi... . 

în 'Tribunaluli din Castelul nostru ali Făgăraşului, în conformi- 

tate cn usuli ce esistă. Dată în curtea n6stră din Ujhelly în 10 dile 

ale lunei ... . după nascerea lui Christos în anuli .... ciner- 

deci şi noălea. - 

(Din Transmisionalulă procesului de succesiune între Davidă şi Iosifă Radu- 
leţii contra Ionii Dugariă şi Stan Șerbănuţă, a. 1847. pag, 67. Archiva d-lui 
Ar. Densuşianu). 

XLVII. 

Martie, 1696. 

Capitululii din Alba-Iulia concede boieruli Stanii Comănicii 

unii transupiă de pe cartea sa de boeriă, i 

Nos Requisitores Literarum, et Litteralium Iustrumentorum in 

Sacristia sive Conservatorio Capituli Beclesiae Albensis Transylva- 

niae repositarum, et locatarum, ac quarumlibet Iudiciariarum Deli- 

berationum, Legitimorumque Mandatorum Regalium Executores da- 

mus pro memoria per Praesentes.—Quod Strenuus Szfdn Komanite 

Bocro de Venetia, Possessione in Districtu 'Terrae Fogaras existente, 
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flius Barbi, fiii iti i ii 

oma, Saloane e Voua î Dania Soman 

constitutus, tam suo quam fata su. am ca lit ii 

Kowman Komanits de Venetia, nominib ati ani inut : i , us et in personis, exhibuit no- 

pei praesentav e nas pia Serenissimi Principis quondam 

oriosae recordationis Boeronales, în Ci- 

vitate Alba Iulia die vigesima Aprilis, Anno Domini Millesimo Sex- 

centesimo vigesimo octavo in pergameno patenter confectas, et ema- 

natas, manu propria, et Sigillo Ejusdem authentico in zona sericea 

rubei coloris pendenti, cerae rubrae impresso communitas. Petens 

nos idem Sztan Komanitz debita cum Iustantia ut easdem Litteras 

in Protocollum nostrum transcribere conservandi causa, et transu- 

mere, 'Transumptumque earundem sub sigillo nostro capitulari au- 

thentico Iurium suorum futura pro Cautela extradare vellemus ; 

Quarum “Penor et verbalis Continentia sequitur hoc mod : 

(Urmeză. documentulă. sub No. XXVII). 

Nos itaque justae et juri consonae petitioni antefati Sztân Koma- 

nitz annuentes praemissas Litteras Boeronales non abrasas, non 

cancellatas, nec în aliqua sui parte suspectas, sed omni vitio, et 

suspitione carentes de verbo ad verbum, tutioris Conservationis Gra- 

tia, Protocollo nostro transeribentes, et inserentes, 'Transumptum 

earundem eidem Sztân Komanitz, memoratisgne fratribus suis pro 

fatura Lurium cautela extradandum duximus ; communi lustitia, et 

aeqaitate suadente, omni dolo, et fraude semotis. Datum Die sexta 

Mensis Martii, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo nono. 

Erantque sigillo Capitulari authentico, super Hostia alba in medio 

Loco, videlicet solito apposita, papyro aeque alba praestolariter tecta 

impressive communitae patenterque confectae et emanatae. 

(Transumptulă guvernului tansilvană, cu data Clujă 7 Maiă 1831, în archiva 

d-luf Ar. Densuşianu).
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- XLVIII. 

1807, Sept. 2. 

Formalitate juridică. Boeriulu A ndreiii Stoica «călare şicu 

sabia trasă», declară în numele comunei Veneţia- de-josi, că face 

opositiune în contra esecutarii unei sentințe în procesulii cu naţiu- 

nea săsâscă şi comuna Veneţia-de-susii pentru regulare de hotare. 

Nos Frauciscus Primus Divina favente Clementia Imperator Aus- 

triae ete., Memoriae commendamus tenore praesentium significantes 

quibus expedit universis et singulis, quod fidelis noster nobis Dilec- 

tus Generosus Wolffgangus Cserei de Nagy Ajta, alter per magnum 

nostrum, nobis Haereditarium Trausylvaniae Principatum partesque 

eidem reapplicatas Magister noster Protonotarius Coram Majestate 

Nostra personaliter constitutus, retulit nobis, qualiter idem literas 

nostras Sententionales pro partibus et in personis Prudentum atqae 

Circumspectorum Michaelis Hutter Cibiniensis, Martini Scheik Se- 

gesvariensis Liberarum Regiarumque Civitatum Nostrarum Consu- 

lum, seu inagistrorum Civium et Georgii Klompe, Judicis Liberae 

Regiaeque Civitatis Nostrae Coronensis qua nationis nostrae Saxo- 

nicae in Transylvania Dominium nostrum pure fiscale Terrae Fo- 

garas, ac una possessionem 'Quoque Felsă Wenitze possidentis re- 

praesentantium, ac medio eorundem totius nationis nostrae Saxoni- 

cae, non absimiliter integrae Communitatis Possessionis Felsd 

Wenitze Contra et adversus agiles Waszilie Kozak Decurionem, 

Davidem Cozma Samuelem Mone et Nyistorem Prinku Juratos Boe- 

ornes, Providos item Many Berila Ludicem, Mâni Sambra et Iuon 

Petrutz Luratos totamque communitatem Possessionis Also Wenitze 

Districtui nostrae Terrae de Fogaras ingremiatae. Super diferentia 

metali, inter metas praememoratarum Possessionum existente, omni 

lege requisita solemnitate Confectas et emanaias sibique praecep- 

torie sonantes et directas, summo quo decuit honore et obedientia 

receperit in haec verba (Urmâză sentenţa). Quibus Litteris nostris 

sententionalibus idem Magister noster Protonotarius homagiali de- 
voţione perceptis . .... dum in facie controversorum terenorum 
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inter metas praememoratarum Possessionum existentium a Lit 

teras super Octavali praememoratae Communitatis Also Venetziensis 

Certificatione Relatorias una cum Litteris nostris Sententionalibus 

„... perlegi curavisset atque ad Captum et intelligentiam usque 

Vicinorum et Commetaneorum, et reliquorum Circum adstantium ex- 

plicavisset, tandemque .. . . . . determinatum cursum metalem, ad 

ductum atque regulationem Litterarum nostrarum. Sententionalium 

ducere, taliterque metas duorum possessionum secernere, et cum 

renoratione metarum anno jam saepius memorato millesimo Septin- 

gesimo vigesimo secundo erectarum distingvere intentus fuisset, ex 

tune „gilis Botro Andreas Satojka quo insidens, Ewvaginato Gla- 

dio, în sui ipsius, et uno ore exclamantis Communitatis Also Ve- 

nitzeiensis nominibus et in personis, Executionem praesentem meta- 

lem, viclento repulsionis velamine impediverit, praememoratumque 

magistrum nostrum Protonotariam ulterins precedere in Continua- 

tiono adsumti operis hand permiserit . . - - Ad quam Coram nobis 

modo praevio factam fide dignam Relationen, praememorati Magistri 

nostri Protonotarii, nos quoque presentes Litteras nostras Testimo- 

niales, Sub Sigillo nostro Judiciali et authentico, apud eundem fi- 

delem nostrum Nobis Dilectum Magistrum nostrum Protonotarium 

habito, partibns ipsis praememoratis litigantibus Jurium suorum 

uberiorem futuram ad Cantelam necessarias extradandas esse duxi- 

mus et concedendas, Com muni Justitia et Aequitate “suadente: Da- 

um în Libera Regiaque civitate Nostra Qibinii, dle Secunda Mensis 

Septembris, Auni millesimi Octingentesimi septimi. N 

Lecta, Correcta et Extradata per Magistram Wolffgangum Oserei 

de Nagy Ajta Protonotarium m.p. o 

(L. $.) 

( nalulă pe Cc t p gine 
li 3 î arcul d-l . Șlc ). 
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hăr dă 32 a in folio n.ă biva ul Ar Densuș! Anu
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XLIX, 

Pamiliele boerescă din Tera Făgăraşului. 

Estragemii aie! din diferite documente şi acte oficiali, următbrea, 
seriă a familielorii boeresci din 'Ţâra Făgăraşului. Ele sunt fami- 

liele istorice ale acestui vechiii Ducati, românescii. Prerogativele 

loră boeresci datâză încă din epoca Domniei românesci în părţile de 

peste Carpaţi, şi fomiliele aceste represintă astăgi singura nobilime 

naţională română în pârţile Transilvaniei, care pe lângă tâte 
vicişitudinile timpului, şi-a conservat până în dia de astâdi in- 
tactii caracterulă seii particulară, nu s'a prefăcuti în nobilime un- 

gurâscă, nu a trecutii nici la catolicisniii şi nici la reformaţiune 
cum s'a întemplată cu veckia nobilime română din 'Ţâra Hațegului, 
din Banatului Severinului, din Maramureşii, etc. | 

La multe din familiele aceste numele vechii genericii a dispărută 

cu totulii şi în loculii lut a rămasti numa! numele calificativă de Boeriă. 

Seria acestorii familii e următrea : 

Arpaşulii-de-josii. Pecleaniă. 

1. Boeriu. - 10. Boeriu. 

2. Bogdani (1). | 11. Boita. 
3. Bursană. 12. Dani. 

4. Dobrinii. 13. Fogoroşii. 

5. Judele. 14. Samsoni. 

6. Lupşorii. 15. Șerbanii. 

7. Selaghie. | 16. 'Trâmbiţasiă. 

8. Şerbă. Berivoii-mari. 

9. Vasti. 170. Boeriu.   
(1) La anulă 1834 familia Bogdăneşcilorii număca în Arpașuli-de-josă 38 capi 

de familiă, 
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44. 
45. 
46. 
47, 
48. 
49. 

18. Dugariii. 
19. Grancea. 

20. Radeşiă. . 
21. Radoleţi. 

22. S&rbănuţi. 

23. Socolii. 

Berivoii- mici. 

94. Bel6ua. 

25. Radeşi. 

Beşimbahă. 

26. Boeriă. 

27. Bolovan. 

28. Qreavulii. 

29. Şerbanii. 

30. Stanislavi. 

Buciumă. 

31. Dobrină. 

39. Jurcoiaşii. 

33. Moga. 

34. Motoc. 

35. Rădocea. 

36. Rînea. 

Comana-de-sus . 

37. Frâncu. 

38. Gubernatii. 

39. Mija. 

40. Nistori. 
41. Săniciu. 

Comana-de-josăi. 

42. Balbu. 

43. Boeril- 

  

    

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 

67. 

68. 

69. 
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Cântă. 

Cercera. 

Halmaghi. 

Motoci Mateiu. 

Niaciu. 

Popa, Idomiră-Popa - 

şi Popa-Pescarulti. 

Secheli. 

Copciceliă,. 

Grama. 

Greculi. 

Mena. 

Radu. 

Streja. 

Dejani. 

Caplea. 

Drăgusi. - 

Bobeică. 

Bota. 

Borzea. 

Codrea. 

Huşia. 

Jureovană. 

Rogozea. 

Sofonia. 

Stoia. 

Tătară. 

Grid. 

Boeriiă. 
Bursanii . 

Comăniţă.
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70. Guri: | 98. Dani. 
71. Popa. RE 94. Socaciii. 

72. Vasil. O ” 95. Tăflani. 

Hersenă. | 0 Mărgineni 

73. Rînea.. 96. Fulicea. 

_ SE | „97. Grancea. - 

„Hurezi „| 98. Judele. - 
74. Laţeu. | 99. Pandrea. 

, 100. Popa. 

„Demi 101, Şanăracă. 
175. Boeriă. | 102. Şuvăilă. 
76. Comşa. . o 103. Ursu. 

77. Cornea. | | 

78. Corşatea. „o Ohaba. 

79. Milea. | 104. Bâlea. 

80. Pireu. | a 

81. Stanciu. > Părău, 

Lisa, 105. Boerin. 

82. Cărţişoreanu. " Poşovia. 

93. Greavu. 106. Coroşă. 

84. Nistori. |. 107. Gusăilă. 

Ludigoriă, | 108. Negrea. 

85. Băcilă. Me Recea. 
S6. Boerii. 109. Boerit. 

87. Şerbani-Boerii. 110. “Popa. 

88. Sârbu. 111. Şerbani. - 

39. Stirbula. 

90. Stroia. 1 Săseiori, 
91. Tămaşi. 112. Teţu. 

a 113. Diacu. 

Mândra. | 114. Leabu.   92. Cocani. > 115. Motocă.
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Sevsetreni. 

116. Boerii. 129. Băcilă, 
117. Dobrină. 130. Boeriă (1). 
118. Literate. 131. Borcea. 
119. Pribâgă. 132. Cosgarea, 

133. Dăneţă. 
Şinca-vechiă. 

134. Mărgineanu. 

  

120. Bârsani. 135. Pobu 

12). Olteanu. 136. Poşta 

122. Strimbu. 137. Sandru 

Strâja-Oărtişără. 158. Strimbu. 
123. Boeriă (sau Căpăţină). Veneţia-de-susă, 

Toderiţa. 139. Boeriu. 

124. Boeriii. Veneţia-de-josiă. 

Ucea-de-susă. - 140. Biţă.. 

125. Barbati. „141. Comănieiă, 

126. Vladumitrela. 143. Cosma. 
143. Cozacu. 

Ucea-de-10si,. | 144. Frâncu. 

197. Băcilă. | 145. Milea. 

128. Grama (Oprişi). | 146. Monea. 

(1) Familia Boerii din Vadii 'şi trage originea de la boeriulii Borcea, care 

dimpreună cu alte două rude ale sale, primise moşia Vad ca donaţiune de la 

voivoduli Mircea din Ţera-românescă. În cercetarea care se făcuse în Vadă în 

12 Aug. 1792, pentru constatarea genealogiei faumiliel Boeriii, aflămi următorele 

deposiţiuni : 1. Zeuge Popa Szin Boier unirter Geistlicher zu Waad .. . saget aus fol- 

gendermassen ,, . ist eine gewiesse und klare Sache dass auch die Vorăltern der 

Exponenten immer Edelleute waren, auch vor der Erhaltung der Donation welche 

sie dermalen in Hănden haben; nebst dem haben sie auch eine alte Donation 

von Yajwoden Mirisa, diese ihre Voriltern waren diejenige welche das Dori 

Waad zum alererst zu bewohnen anfingen ; die 3 ersten Siimme waren aber 

drei Blutsfreunde Zuon, Kallian und Bortsa, wovon năhmlich von denen 3 Bluts- 

„Freunden, des einen das ist des Bortsa seine Nachkămmlinge sind die jetzigen 

Exponenten welche Bortsa in der von Woivoden Mirtsa erhaltenen Donation ge- 

schrieben steht. 2. Zeuge Poppa Samoile Denetz unirter dienender Geistlicher . . . 

saget. auf sein geistliches Gewissen aus , . diese stammen aber (: wie wir auch
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147. Pencii. 162. Cârja. 

148. Popa. 163. Ghiuriţa. 

149. Popenici. 164. Neagoe. 

150. Stoica. (1) 165. Șandru. 
166. Şofariă. 

Vistea-de-susăi. 167. Spiridonă. 

  

151. Bursană. 168. Stanciu. 

152. Cidra. 169. Streja. 
153. C6ra. 170. Ulia. 

154.. Harabală. | 171. Vulcană. 

155. Ianculi- 

cu ramurile: Voila. 

156. Pocoii. |Baştea, Buce- 172. Boerii. 

157. Popa. (lea, Ficiu şi 173. Gabori. 
[sera 174. Moiani. 

158. Şandru. 175. Şerbană. 
159. Şofariii. , , 
160. Vulcan. Voivodenii-mari. 

, a 176. Bica. 
Vistea-de-josiă 177. Ciungari. 

161. Borzea (2). 178. Popa. 

dieses von unseren Ur-Eltern gehărt :) von ârei Blutsfreunden ab, năhmlich luon, 

Bortsa, und Kallian, welche von Woiwoden Mirisa die Donation gehabt haben. 

(Traducţiune din originalulă ungurescii în archiva d-lui A. Densuşianu). 
(1) In a. 1846 familia Stoica din Veneţia-de-josii, număra 89 capi de familiă, 

Penciii 9, iar Monea numai ună singurii capă de familiă,. (Protocolulă comisiunii 

pentru constatarea, boerilorii, cari nu plătescii imposite, 41 Febr. 1846). 

(2) Familia Borzca din Vistea-de-josii la a. 1863 număra 20 capi de familiă, 
iar familia Neagoe 25. 
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