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PREFAŢĂ 

Incepând vol. |, acum zece ani in urmă, cu toate piedicile 
întâlnite în cale, pot da astăzi cetitorului al zecelea volum 
tipărit, în timp ce şi colecția mea manuscrisă a ajuns la 
35 volume în 43 tomuri mari cu aproape două zeci nuii 
documente istorice transcrise. 

Ultimele volume din colecția mea tipărită le-am con- 
sacrat la studiul documentar a patru familii boerești, la» 
milia Cuza (vol. VII), familia Racovifă (vol. VII), familia 
Calargiul (vol; 1X) şi familia Răşcanu (vol. X). 

Dacă primele două familii ne-au dat case domnitoare 
şi domni, ca Racoviţeștii şi Cuza Î. Alexandru Vodă, îa- 
milia Catargiul ne-a dat mari boeri în cele două țări surori, 
iar azi mănţine moldovenismul pe malul îndepărtat al Nis- 
trului ; familia Râșcanu de şi mai puţin -insemnată in pre- 
vazul istoriei, a avut momente însă, când membri de ai a- 
cestii familii au putut imprima vremii rostul persoanei lor 
Şi au luat parte directă la înfăptuirea actelor politice de așa 
natură ca să asigure o pagină celebră în istoria neamu- 
lui lor. 

Nu am scos aceste ultime patru volume, ce verbese 
de cele pafru familii, ca să proslăvese familiile, ci ca să 
dovedesc că in mersul evolutiv al faptelor interne zzera 
politică a scos la suprafaţă când pe unii când pe alţii din 
boeri, şi istoricul este chemat a pune îa privală toate ve- 
rigile lanţului, întru cât faptele se săvârşesc prin oameni, 
şi lor le cade meritul ori demeritul epocei în care au irăiț.
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2) Cea mai veche ştire documentară despre Râşcă- 

neşti o aveti în-anul 1500.) In anul de le adam 7008, iar 

de la Hristos 1500, Ştefan” Voda cel Mare întăreşte vânza- 

rea ce o fac în satul Râşcanii de sus pe Teleajina la Va- 

slui următoarele rude: Oană Rişcanul— Ganz Prunea — 

şi sororile lui Sora, Nastea Şi Cerna, cum şi vărul lor 

Duma. Toţi aceşti 5 veri stăpâneau o jumătare din jumă- 

tate sât din Râşcanii de sus. „wT ASASRĂHH  NGAORHNA CAO 

„IWTo Ha REPXK nomoka TEakXHHOBA, nanâvă wT Paiikati EHUI- 

„hăă user.“ —Intărind vinzarea acestei jumătăţi din jumă- 

ate—adică a patra parte din tot satul—uricul arată prețul 

vinzării— 35 zloți tătărăşti —; persoana cumpărătorului— 

Gligore şi cu femeia lui Alba—; cum şi uitlurile vechi de 

proprietate prin care se recunoaşte dreptul străvechiu de 

stăpânire al Râşcăneștilor în Râșcani. 

Cei 5 veri primari erau copii lui Muşa şi Călin şi 

erau nepoți Dumei Râşcanul. Muşa şi Călin au trăit cătră 

stărşitul domniei lui Alexandru Vodă de oarece au uric 

de stăpânire de la lliiaş şi Stefan Vodă fiii lui Alexandru 

cel Bun, pe când au fost ei în pace—KoaH BHAH S AHgv —; 

deci cătră 1440. lar bunul lor Duma Râșcanul .a trăit pe 

la 1400, când a pus temeiul aşezării sale în fundul văii 

Ţeleajnei, pe obârşia apei Râşcăi ce curge dinspre Cârleşti 

şi Râșcani, şi trece pe lângă bisericuța din Draxeni, — groa- 

pa lui Draxin--spre â se vărsa în pârăul Draxinilor. Pe 

„când Draxin își făcuse aşezare înainte de 1400 în locul cu 

groapă al satului de azi al Draxinilor, cam tot pe atunci 

se înjgheba aşezare de sat pe opcina de deal, din care se 

prăvale spre sud apa Telejinei, iar spre nord în vale pâ- 

răuașul Râşcăr. | 

In 1500 erau atâţia urmaşi din primul Râşcanu, că 

s'a putut da nume la aşezările lor de case în plural, ca 

Răşcani -- Pamkanu. In adevăr uricul nostru vorbeşte nu- 

mai de stăpânii unei jumătăți din 'jumătate de sat „wr a9- 

AEHHH nOAsgHHa“ partea de sus „BHUIHAA uacr“, şi tace des-
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-pre "celelalte “trei pătrimi din sat, adică jumătate din jumă-, 

tatea de sus; şi toți Râşcanii din jos. Cei patru ficiori ai 

Muşei stăpâniau o pă/rime din jumătatea Râşcanilor de sus; 

iar Duma lui Călin Râșcanu altă pălrime ; deci şi părinţii 

lor Muşa şi Călin stăpâneau tot câte o pătrime, iar bunul 

lor Duma stăpânea jumătatea întreagă a Râșcanilor din sus. 

Potrivit spiţelor răzeşeşti ar urma această încrârgătură: 

A) '1) Râșcanal cel bătrân 

2) Duma, Râşcanul Râşeanu 
%:(Râşeanii) 1 (Râşeanii 

: din sus din os) 

3) Musa, Călin, Râscan Râşean 

4) Oană Râş- Sora Nastea Cerna Duma 
„canu 4 4 pi A pi 

4) Cei doi cumpărători Gligore şi cu femeia lui Alba 

cumpără cu 35 zloți numai o pătrime din toţi Rășcanii, 

celelalte rămăind a celorlalţi urmaşi din Duma şi din 

îraţii săi. 

3) Răşcanii erau așezare întemeiată cătră 1400, de 

oare ce pe acele văi din jurul Teleajnei şi al Lărgei, el 

slujia ca punct de orientare în fixarea pământurilor. Draxin 

işi legase numele de groapa adâncă dintre dealurile, unde 

zace azi satul Draxeni; Dan vameșul şi cumpărătorul a & 

sate plecând de la Şurineşti spre apa Vasluiului abia îşi 

incepuse aşezarea în satul de mai apoi Dăneştii ; iar Murgu 

abia 1şi croia așezarea în satul de mai apoi Murgeştii, azi 

Bereasa. Râşeanii ocupând cel mai înalt deal, ce domină 

văile Bârladului, a Teleajnei şi a Largei erau cei mai cu- 

noscuţi. De aceia în 1469 Iunie 5, când Stefan Vodă în- 

tărește viteazului său Vlad Mursă stăpânirea pe Albeştii de : 

pe- Stebnic şi alt loc în pustiu la fântâna din obărşia Lar- 

şei, îl mai precizază şi cu determinativul „în sus de Râş-
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„cani“ pMheTo WT AMbScTaiHH 9 Kp&HHUH Ha WEnIpinin dapyutu 

uoaniut Prumkaniu.“ (lon Bogdan „Doc.-lui Stefan cel 
Mare I, 136). DI I. Bogdan căutând să precizeze locul îl 

pune intre Tăcuta, Dumasca şi Focşasca, ceia ce vine prea: 

în, sus şi peste 2—3 văi dincolo de Râșcani. 

4) Râșcanii vin pe Teleajna, pârău în județul Va- 

__slui, ce izvorăște din dealurile pe care “e presărat azi satul 

Răşcanii, primeşte mai multe părăuașe mici, ca Boţoaia, 

udă satele Bereasa, Teleajen, Ciofeni şi se varsă în dreptul 

satului Buloaia în Bărlad, drept gara” Bălteni. 

La gura lui este o mică cetate de pământ de formă: 

palrată cu deschidere spre nord, dovadă că a slujit de pază. 

la vre o năvălire dușmană, probabil în luptele lui Stefan 

cel Mare cu Turcii la Podul înalt.—lLungimea sa poate să. 

fie cel mult 18 chilometri de la Râșcani pănă la Buloaia, 

Pentru aşezările pe cursul acestei văi în secl al XV-a a- 

vem aceste ştiri: Râşennul la obârșia lui cătră 1400; Petru. 

Glodeanul în 1462 e stăpân în satul Glodeni ceva mai în 

sus de Murgu (|. Bogdan I, 61). Cătră 1484 acelaş. - 

Petre Glodeanul îşi vinde satul lui cu 120 zloți lui Oană 

Tihul (idem I, 276). Dar pe când în primul act se zice 

numai „Glodeanii pe Teleajin mai în sus de Murgu-—etao: 

nanmk Lasatknu Ha Teaknu noghime wr dăSpra,* în al do 

ilea act se schimbă determinarea şi se zice „satul Glo-- 

deanii la obărşia apei Leleajinei—crao nanavk Daca kuin na. 

&tpkă Teatwunt noroka.“ Din cele 3 văi ce dau în valea 

Teleajnei, pe una + Râşcanii spre nord, Glodeni la mijloc 

și Boţoaia la sud; tustrele se unesc spre satul Teleajina, 

spre-a forma o singură vale în jos spre Cioteni si Buloaia. 

Azi satul Glodeni nu mai există, dar se cunosc urmele 

satului la vreo-o 3 chilometri mai în sus de Bereasa.—in 1479 

Anuşca fata lui Costea Sărăcină şi cu fiul ei Alatei aprod 

domnesc vind satul Drăncălăeşți pe părăul Teleajin cu 200: 

zloți tătărăşti la 5 fraţi: Toader, loan, Puiu, Zaharia şi. 

Tudora. Azi satul nu mai există, pe locul său avem Ză- 

podenii, sat mare și Îrumos, ce stăpâneşte dealul de la. 

gura Teleajnei, peste Buloaia (Il. Bogdan O. C. [, 223);
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În 1489 urmașii lui Baliţa vind cu 86 zloți tătărăşti satul 
Dobrieneşti pe Teleajna, unde a fost casa moșului lor Ba- 
lița pe vremea |ui Iliaș şi Ştefan Vodă, de la care are di- 
rese. Azi satul Dobrieneşti nu mai există; el venia pe 
dealul ce stăpâneşte Ciofenii spre Zăpodeni, zis și azi dea- 
lul „Baliţenilor« (I. Bogdan 0. C. I, 369). 

Hotarul moșiei târgului Vasluiului, aşa curma -a fost 
hotărit de Stefan Vodă In 149| se intindea pănă în gura 
Telejnei, „şi apoi Bârladul în gios în dreptul gurii Telej- 
nei“ (|. Bogdan 0. C.], 483). | 

Putem dar alătura că pintre vechii viteji dăruiţi cu 
-ocini de primii Voevozi ai Moldovei, ca Iuga Vodă, care 
—cum spune Cronica—a început a da ocine la vitejii săi, 
au fost pe valea Telejnei : Dobrin, Drăncălău, Balița, Murgu, Glod şi Râşcanul, 

Mai sus nu ne putem sui cu ce] dintăiu Răşcanul, 
Cine era el? De unde venia? Cari i-au fost titlurile lui 
pentru a i se da pământ ? Intre sutele şi miile de vechi o- 
cinaşi, a trebuit să între şi acest Rişcanul, care „a slujit 
domniei şi ţării cu dreptate şi cu credinţă.“  Boeri tradiție- 
nali de ţară, fără titluri de stat, ei au lăţit. românismul pe 
întinsul tuturor văilor din țara de sus şi din ţara de jos, din- 
tre cari cei 6 boeri şi-au aşezat casele lor pe valea 'Teleajnei. 

5. Despre urmarea proprietăţii în Râșcani avem 
Ştire în actele de stăpânire, ce ne vorbesc atât de Râşcanii 
de sus, cât şi de Râșcanii de jos. In pachetul încredințat 
mie de d. Iancu Gingir, deputat de Vasluiu, găsim un opis 
general al tuturor actelor Râșcanilor, 38 de zapise se re- 
eră la Râșcani de sus, şi 34 zapise se releră la Râşcanii 
de jos ; dar de la uricul din 7008 Mart 23, e o săritură de 
200 ani la al doile act din 7203 April 13, în care se arată 
că Toader ficiorul lui V. Tocilă dă Dimii jitnicer al 2-a toată 
partea Ciocioaei din Râşcanii de sus. Ştiau răzăşii din 1700 
că Râşcanii de sus au imblat pe doi bătrâni, cum vorbeşte 
uricul lui Stefan Vodă, şi că proprietatea a curs în mod 
normal de la tată la fiu, cel puţin 6 generaţii de stăpâni, 
între cari îşi amintesc în 1700 de V. Tocilă, de Maria mama 
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Ciocioaei, de Urâta, de Fătul şi de Ghiniţa, dar mai mult nu; — 

Vanzătorii din 1500 au eşit din sat, şi urmaşii lor nu s'au 

mai legat de pământul Râşcanilor de la obârşia Teleajnei.- 

(Surete ms. XĂVII, 73 — 84). | 

6. Sate cu nume de Râșcani găsim numai două: 

Râşcanii pe Teleajin la Vaslui, Râşcanii pe Jigălia la 

Fălciu, iar pe Lehneştii-Râșca la Botoşani. Cel mai vechiu 

—pe cât cunosc eu—e Râșcanii de la Vaslui. Vechiu e şi 

Râşcanii de la Fălciu; despre Lehneştii- Râșca, Lehneşti- 

Maghistan şi Lehneştii-răzeşi de pe Prut, ţinutul Botoşani 

nu ştiu nimic pănă acum. | | 

Râşcauii, sat în forma pluralului ne duce la numele 

stăpânului Râşcanul, Râşcan. Satul şi-a luat fiinţă de la 

aşezăriie copiilor primului întemeetor al satului. Cel intăiu 

stăpân la vâriul Teleajnei a fost un Râşcanul. Duma de, 

pildă ; fii săi şi-au zis Râşcanii, ca de la Lungul-Lar: 

gunii ; de la Şolda- Șoldani ; de la Vătcă-Vătcani ; Roşca- 

Roşcani, Scoarţă- Scorţani; Solca-Solcani; 
Stoica- Sfoicani etc. 

De la fii lui Râşcan-Râşcanii, a trecut denumirea la aşeză-: 

rile lor— Râşcanii de sus şi Râşcanii de jos. 

Dar şi în numele de Râşcani găsim tulpina RâşC 

plus sufixul ar. Radacina Riga o en n ti 

apă din judeţul Suc Va, pe Care e aşezală mănăstirea cu 

acelaşi nume Râşca, întemeiată supt Pătru Vodă Rareş de 

(Macarie Episcopul Romanului cătră 1540. 

Cea mai veche ştire de Râşca o avem în piatra mor- 

mântală ce Alexandru Lăpuşneanu o pune pe mormântul 

mamei sale Anastasia, moartă în 1066 Mai 2 (1558), căci de 

“şi Rareş Vodă e ctitor, purtând la gât un lanţ „Catena aurea“* 

dar inscripţia ctitorială e din 7126 Sept. 30 (1617) a lui Coste 

Băcioc mare vornic al țării de jos (N. lorga, Inscripții I, 52). 

Ce e Râşca? Dacă ne-am lua după tormă tuipina 

râşc, o găsim în cuvinte ca râsco?, Raşcu Raşcov, râşca, 

numind persoane (Raşcu), localităţi (Raşcov), plante (râş- 

covi), joc de copii de-a pajura şi de-a, numărul (râşca). 

Tot aşa după formă s'ar putea apropia porecla ce croni- 

carii Unguri o dau Serbilor veniţi în sugul Ungariei, pe 
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sari ti numesc Ruscia, hRasciani (Ungureşte Râcz, nem- 

țeşte Raizeu). Mergând mai departe am putea alătura la 

aceiaşi tulpină pe rusca, ruscure, raschatuin, „apoi  rascia: 

cu cele 3 înţelesuri (Du Cange). 

Dar a face etimologii după asemănare e cea mai şu- 

bredă sistemă. Raşca ca nume propriu e finalul din Fode- 

raşcu, vechiu Toderaşco; numele de râşcă dat la jocul 

copilăresc de-a pajura şi de-a numărul nu are a face cu 

denumirea topografică Râşca, căci ar fi ceva neobişnuit în 

filiaţiunea de senz a cuvintelor. Cât despre râşcuv (în Bu-. 

covina reşchii) cu dreptul observă dl. Alex. Filippide în 

scrisoarea ce mi-a adresat, că numele buretelui „agaricus 

deliciosus L.* vine din slavonul psikAn. 7îjdi 7vppâ6. rate 

fus, roş. roşietic, de vare ce acest burete are pălăria de 

culoare portocalie ori roş-cărămizie, iar laptele de culoare 

poriocalit-roşietică, carnea îi e de culoare galbenă-roșielică 

(Miklosich, Lexicon 809). lar numele din Du Cange au 

aşa de îndepărtat înțeles, că nau de-a îace cu slavonul 

Râşcă 1). Cât de numele de Rasciani dat de cronicarii 

Unguri serbilor ortodoxi, veniți în Ungaria după 1690, el. 

ne aminteşte de Russis, Rassia, numele străvechiu al vila- 

ietului Novipazar. In această regiune s'a Îundat în 1159 

„jupania* cea mare, Rassra, Iuscia. 

Din aceaslă Pascie s'a format Regatul Serbiei de că- . 

tră Nemania, întinzându se spre Dalmația, iar Regii din 

casa Nemania sau, numit Regi ai țării Rascia şi „de Coas- 

tă“. Mai apoi sau despărţit în Dalmația şi hascia (Ser- 

bia veche). 

Dacă Ungurii vaz In Răcz, Rasciani pe Sirbi, noi 

nu-i întâlim de câtsub numele generic pe Sîrbi în cele mai 

veehi texte ale noastre. Dacă Slovenii, Sclavinii sint 

1). raseia!) „chlamydes vero sive de rascia, sive de punno sive 

de feltro“, rascia * „aquu subridens, locus aquaticus et lutosus ; rds- 

cia * stres rascias vineae. unam rasciam“, rascatum viduarum „certa 

pecuniae quantitas, quam viina domino praestat pro obtinendis bonis 

sibi a marito derilictis, rascare sive rasciare „cum sonitu quodam at 

vi expuere“ rasca „seaber, giabrio“. - .
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Şkeai, Sârbi: numai așa au fost cunoscuţi; iar limba s/o- 

venică la noi se centundă cu limba sârbească, cum în mod 

statornic zic şi scriu din vechi tălmăcitorii de urice sârbești 

din Moldova. 

Nefiind nici una din acestea în tulpina cuvântului 

Râşca, trebue să ne oprim numai la singura derivare, cari 

şi prin formă şi prin înțeles se apropie de Râşca. Cum 

cu acest nume se numesc ape mici, ca Râşca de lângă 

Râşanii din Vaslui, ori Râşcu de lângă mănăstirea cu ace- 

laşi nume din Suceava, ne ducem numai de cât la slavo- 

nul pa, dim. puna, malorus piuka, apă, părăuaş. 

, Toponimia slavă a râurilor noastre e foarte răspân- 

dită în ţările Române; mai nu e apă de a doua și atreia 

categorie după fluviile şi râurile mari, care să nu fie sla- 

vonă ; aşa avem Ialomiţa, Prahova, Bistriţa, Putna. Bahlui, 

Miletin, Jijia, Rebricea, Stavnic, Stemnic, Străminosul, Ram- 

nicul, deci şi... Râșca. 

S'a zis la început Ri&ca, cu u nu cu w. In fonetica 

noastră sunetul palatat. u în grupe ca 4k, un, sa transior- 

mal în uk, mh în cuvinte ca; veșnic, din vecnic (veac) 

sfeşnic din sfecnic (sl. catun= lumînare) ; froeşnic din /roe- 

&nic (si. .. ) deci din ri&ca a eşit rişca cu mult înainte 

de secol. al XIV-a, fiind poate unul din cele mai vechi le- 

nomene fonetice de transformare a rostirei slave în rostire 

românească. Gâtlejul românului de la început n'a putut 

rosti ricca, ci rişcu, după cum tot ela întrepus o metateză 

în gard din grad, hârb din hrăb, tărg din trăg, vârf din vră- 

vO, etc. etc. 

D-l Filippide în aceiaşi scrisoare explică astiel etimo- 

logia lui Rîşcă. „Cuvântul rîşca nu este siavonul p'kuka, 

„ci ruteanul riăca, care a sunat întăiu șaşca, şi apoi rîşca, 

„ca rîu din riu. a omori din a omori. etc. Inseanină g- 

„Buşoară, deminutivul lui apă, În diferite regiuni slave cu- 

„vintul, care însamnă afă, apuşoară, dat dinir'untăiu unui 

„pârău ori unui riu, a devenit apoi nume de localitate. (Mi- 

„klosich „Die slavischen orbsnamen aus appelativen*). De. 

„la numele de localitate rişca, rîşca s'a derivat numele de
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„iamilie Rişcanu, Rişcanu. In vreme ce insă exista ca 
„bume de localitate în țara noastră cuvintul rutean ria, 
„de unde Românul a făcut pe al său rişca, rîşca, există 
„pe aiurea în ţara noastră cuvintul slavonesc pkuka ca nu- 
„me de localitate, de unde Rominul a făcut pe al său. 
„heşcu. Astăzi pe acest Reşca îl găsesc numai în numele 
„de localitate Reşca din judeţul Romanați, dar va îi fos 
pâltă dată mai răspândit. De la acest reşca s'a derivat 
„numele de familie feşcanu, schimbat apoi în Răşcanu. 
„Dacă, după cum însă mi-ai spus, familiile Rişcanul—Riş- 
“canu de o parte, Reşcanu— Rășcanu de altă parte, se con- 

„Siderau ca familii deosebite, cu nume deosebite, apoi a- 

„veau dreptate. Judecând după împrejurările istorice ale 
„țării noastre, numirile rişca — rîşca—rişcanu —rîşcanu tre- 
„bue'să se fi găsind prin părțile de nord ale Moldovei, iar 
„humirile reşca, reşcanu—rășcanu, trebue să se fi găsind 
„prin părţile de sud ale Moldovei şi prin Muntenia“. 

Etimologia dată de d. Filipidi e perfect adevărată. Cât 
despre deosebirea ce face intre derivatele din ricka şi 
veacka nu privesc Moldova, ci Muntenia, unde avem Reşca : 
mai aproape de forma P'kuka. 

Reşca din Romanați e o localitate preistorică, având 
multe ruine romane; prin mijlocul cetăţii romane curge apa 
Tesluiului, şi de sigur că după numele apușourei s'a dat 
nume salului de Reşca. Pe locul Reşcăi venia cetatea 

Anlina, iar după Ptolemeiu cetatea Pinus : | 

In adevăr cele mui vechi forme sub care apare cuvân- 
tul Răşcanul şi Râscani sint: Pnrukansa, Pawmkanu, Pruiukann; 
aceasta în secol. al XV-a; deci z după vibranta licida r 
se întunecase încă din secl. al XV-a, de oare ce x din 

Paukanu, e &; iar m din PhuukanH, e î, cum vine des în 

fonetica secol. al XV-a, Intunecarea lui îi din silaba ri în- 

cepe din suta a l5:a şi s'a luptat mult, pănă când a devenit 
generală: rîu, ris, omorî, obori etc. “Tendinţa de a se scrie 
Puukausa o găsim intăiu la Alexandru Reșcanul vel spa- 
tar, proprietarul Frenciugilor cătră 1780, rod al unei cul-
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turi greceşti întru cât în desele sale note greceşti de pe 

cărţi se iscăleşte Pzs4zvt, neputând “da în greceşte nici. pe 

î nici pe $. 

In Muntenia avem heşca, iar în Banat Reşiţa demi- 

nutiv din Reşcița ; forma aceasta ne apropie de slovenicul 

reatca, dind prin altă derivare naştere la îiorma Raşca, 

prin Reaşca, Răaşca— haşca, după schema pA<RETI 

ca din. mensam<Neasă — măasă- masă 

| mease—meese— mese. 

Dar ceia ce ne interesează aici e nu atâta întuneca- 

rea lui i în î şi ă, ori contractarea lui ea în e ori a, cât 

alunecarea lui &c în ş, fenomen anterior seci, al XV-a.. 

Dovada o putem da cu vechiul nume al familiei nobili- 

tare din Ardeal Ruska», rostit Ruşca-i, cunoscută din se-- 

colul al XII—XVI-a şi a dat mai mulţi membri iluștri 1), 

Raskai insamnă din Rasca! sau tocmai ca al nostru Raş-. 

canul, cum Şincai=—din Sinca, Buudai==din Buda. 

Cultura literară slavonă a mâănţinut multă vreme gru- 

pa slavă £c în loc de şc, ca în obitnă, obienui, rostit azi 

a se obişnui, 

  

1).  Ferenez Budai, Wagyar-Orsrag polgari historiajava-Valo- 

lexicoa. Nagy-Varadon 185: 

A). Raskai Demeter sub Anârei 1; Regele îi dă venitul vămii 

din Uicotsmai tUifalu), comitatul-Szaros, ca să clădească și să între- 

țină cetatea din Ujvâr. ŞI părinţii săi ţinuse această vamă şi luau 1 

solidus de om şi | gros de ori ce car cu povară A îost pabarnic al 

Reginei şi 4 avut diferite misiuni politice pe lângă Papă și alte curţi 

regale. 
5 B). Baskai Bălasz, căpitan cetăţii din Buda sub Matei Corvin, 

a jucat un rol sub fiul său lanoş Corvin şi devia= supus Regelui 

Viadislav 149.. Iscăleşte decretul regal pcutri _tripartitum lui Ver- 

butzi, are 3 copii: Dorotea măritată cu Babek Ferene/, Ana măritată 

cu Peti Pereney şi pe ” 

0). Raskai Gispdr. visternie, prim camerier şi comite suprem 

în 'Temies sub Ludovic îl. In bătalia de la Mohaez iă parte în garda 

Regală şi moare 1526. intre alte însăreinări avu şi pe aceia de a 

persecuta pe Bistriţeni cari trecuse la, Luteranism. - 

D). Raskai Istvan (Stefan), Lomite suprem al comitatului N6- 

grad, 1540. In luptele dintre Zapolya și împăratul Ferdinand, el luă 

partea celui diniăi, susțiue pe Regina „văduvă-lzabelu, dar o părăsi, 

tradând'o, când îu trimes să spioneze lucrările dietei de la Gyongyâsi. 

Capătă din nou cetatea Vigles din Zolyom, luată pe nedrept de Turni 

Kristoi din Styria în numele reginei văduve Izabela. .
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7. Păşind în ordine cronologică a doua amintire 

documentală avem de satul Răşcani de la Fălciu, pe Ji- 

gălia. în secol. XVIl-a. Alcătuitorii spiţei Raşcanu —ra-: 

mura basarabeană—in dorul de a-şi. sui neamul cât mâi sus 

pun în capul listei pe un Costunlin Râşcanul vel vornic în 

1567 (7075); acestuia îi dau de fiicior pe un- Alexandru 

Râşcanul spatar însurat cu Ecaterina Donici ;. acestuia îi 

dau de fiu. pe un alt Costantin Râşcarnu stolnic căsătorit 

cu Ecaterina Manu şi acesta e tatăl lui Toader Râşcanul: 

jitnicerul. Nu putem primi această inşiruire de spiţă, căci 

nu e dovedită prin nici un act, şi nu văd aici . de cât.o 

dublare a spătarului Alesandru Râșcanu de la 179! din.- 

Frenciuci, şi o triplare a lui Costantin Rășcanul stolnic 

din 1780, ramura basarabeană în moşii şi strămoșii săi, 

vornicul din 1567 şi stolnicul din 1700. , 

Potrivit acestei serii de generaţii, găsim în o veche 

spiţă verificată de inginerul Eman. Vincler de la Vaslui că 

tatăl lui Teodor Răşcanu ar fi chiar Donici Răşcauu, luând 

pe bănuitul socru a lui Alex. Rășcanui spatar, însurat cu 

Ecaterina Donici, drept tatăl lui Toader. (Surete ms. XXĂIV, 

290). Copia lui Em. Vincler se răzemă pe o altă spiţă din. 

1842 Oct. pe care Alex. hâăşcanul, fiul lui lordachi Rășcanul 

o copiase de la vărul său Iordachi Răşcanul din Basarabia, 

fiul lui Matei lon Răşcanul. (Surete ms. XXII B. 1241 bis), . 

Noi am găsit pe Oană Rişcaaul trăitor la 1500, iar 

moşul său Duma Kişcanul cel puţin la 1100; iar peste 

Carpaţi am dat de Raskui nobili,Valahi puşi în slujba Un-: 

gariei incă din secol. al XII, iar in Maramureş patru fa- 

milii nobile Risko!). 

Nu stabilim filiaţiune, dar lacem apropiere, că pe tot. 

întinsul: ţărilor române slavonul ritca-părăuaș, a dat apela- 

tivul românesc rişca-Ri-ka-haskai, și apoi apelativul nomi- 

nal de Rişcun, Răşcan. Rişcun, Reşcan, Ruskui, Riska cu în-.. 

  

1). Cavaler Ion de Puşcariu „Familiile nobile române” Risko 

“ta Rona de jos—Als6 Rhonân;—Risko 1o0d în distrietui. Iza :—Risko 

de Drahova, distriet Sziget ;—/kisko de Kâvesliget în comitatul Mar- - 

maţiei, com. Lirsoltz. Ă în
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tunecarea grupului pu, în ni ori pa; şi cu schimbarea gru- 
pului, uk în uk, 

In ispisocul ce Evstratie Dabija Vodă dă în 1662 
“cumpărătorului Dumbravă în satul Harbuzi de pe Jigălia 
-de la răzeşii din loc, se aduc mai multe zapise încredin- 
țate de răzeşii din satele din jurul Jlarbuzilor, între cari se 
-aduce credinţa și din Răşcani a lui popa Gavril, popa Mie- 
răuţă, Caraiman izbaşe şi apoi căpitan Baltag, Apostol dia- 

ul, Vasilie, Irimia şi Vasile Munteanul (v. pag. 351). Sa- 
tul era întemeiat înainte de 1662, întru cât se dau mai 
mulți răzeși trăitori în satu! Rășcaui, cu îorma apelativă în 
plural. Nu putem prinde gradul de înrudire al acestor 8 
'răzeşi trăitori în Rășcani cătră 1662; dar că erau rude ori 
răzeşi Intre ei este evident, întrn cât răzeşia s'a desvoltat 
din înrudirile după spița a 7-a şia 8-a; şi numai aşa ne 
“explicăm forma apelativă în plural a satului Râşcanii. 

- Pentru răzeşii din 'Râşcani cel mai vechiu în spiţă e 
popa Gavril Râşcanul, pomenit în ispisocul din 1662. Dar 
nu-l putem socoti pe el întemeetorul satului, căci i se zice popa 

'Gavrl ot Răşcani, ca şi lui Irimie o/ Răşcani. A trebuit dar 

“să fie un alt Rășcan mai vechiu, care şi-a durai cea întăiu casă 

pe valea de azi a Râşcanilor, ce stăpâneşte apa Jigălia. 

Din hotarnicile de mai apoi -ale Râșcanilor şi ale Micleștilor 

se adevereşte că aceste 2 moșii formau la început un trup, 

„care imbla pe patru bătrăni: Sergiul,!) Vârlau, Dridu şi 

'Râşcanul (Surete m:. XII. 487). Că Râşcanii erau parte 
din Miclești reiese din mărimea trupului moşiei. Satul 

Râșcanii n'aveau mai mult de 100 stănjeni în lățime, şi a- 

ceştia împărțiți pe 5 bătrâni a 20 stânjeni fie care bătrân; 

iar lungimea lor mergea din capul moşiei Pincești: a lui 

'Lascarachi Costachi -agă pănă în dealul Goii 1613 stănjeni. 

Acest al 4-a bătrân din Micleşti, și-a luat numele de Râş- 

«cani cătră 1600 ; de oarece acestuia ii se dau de: urmaşi 
pe Caraiman, pe Focşa și pe popa Râşcanul, (Surete ms. 

„49. în 1183 Mai 20 răzeşii afirmă că se ehemă Capenciu, nu 
“Sergiu (pg. 863).
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XII. 368). In ispisocul din 1662 ni se amintește de un Ca. 
raiman izbașe şi apoi căpitan, ceia ce arată că toți cei 8. 
răzeşi din Răşcani erau rude aproape între ei, nu numai 
răzeşi, şi că dar incepuse a se râdica puțin în vază tul-. 
pina răzeşilor din bătrânul Râşcanu, întru cât găsim ta 
pragul secol. al XVIl-a 2 preuţi : Mereuţă şi Gavril, un iz- 
başe pe Caraiman, şi un diac pe Apostul. Din cei opt ră-. 
zeși din 1662, unii şi-au vândut moşia, ca acel Caraiman,. 
care şi-o trece tot cătră trupul Micleştilor, rămânând ta 
Răşcani numai 2 bătrâni: Focşa şi popa Gavril. Urmaşii» 
au uitat de l'ocșa, !care ori n'a avut ficiori ori a eșit din 
sat ca răzeş vândul. Popa Râșcanu Gavril alipise pe nu- 
mele său 100 stânjeni în frunte Şi-i lasă moştenire la cei 5: 
ficiori ai săi, cari alcătuesc bătrânii satului în număr de cinci,. 

Pentru urmași nu s'a păstrat in mod statornic nici: 
numele bătrânilor, nici numărul lor, ci a variat după ge- 
neraţie, De pildă pentru generaţia de la 1800, era foarte vie- 
amintirea inaintaşilor lor din generaţia de la 1700 şi pe nu- 
mele stăpânilor din acea generație își impărțiau bătrânii: 
Satului ; ei uitase însă pe stăpânii din generaţia de la 1600, şi. 
amestecând generăţiile, îi dădeau pe bătrânii stăpâni din. 
1700 direct urmaşi ai stăpânilor anteriori, adică ai bătriailor din. 
1600. Acelaşi fenomen s'a petrecut şi în satul Răşcanii- 
de pe Jigălia. In ochii urmașilor de la 1800 popa Râșcanu 
de la 1660 a devenit stâlpul bătrânilor Satului, de și acest: 
preut la rândul lui nu era de cât unul din bătrânii de la 
1660 alăturea cu alţi bătrini; zic aceasta, întru cât ştiu din. 
alte pachete că răzeşii amestecă adesa ori seria generaţiilor: 
anterioare lor, contopind în o generație o serie de mpa/le- 
generaţii, cum linia de orizon a mării se contundă cu în-- 
dinderi de zeci de chilometri. 

Lui popa Răşcanu — Gavril ori Mereuţă—i se dau două. 
serii de urmaşi. In unele arătări răzeșşii îi dau acești 5 ur- 
maşi: Gheorghe Râşcanul, Unguroaica, Hulpăşoaea, Bon- 
loşoue şi Țiganca (vezi pag. 160). Felul acesta de a arăta. 
bătrânii e cel mai greşit şi nu prezintă nici o bază isto- 
rică. Am mai dat de asemenea spiță, ca despre Cantemi-:
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eşti. (Arhiva  Genealogică an. ]l) Răzeșşii cari denumiau 

'astie] bătrânii 'satului contundau pe bunicii lor luându-i 

drept răstrăbunici. 
Mai dreaptă este arătarea, care dă de asemeni popei 

Gavril Râșcanul acești 5 fciori: Vasile Râşcanul, Gheor- 

“ghe Râşcanul, Teacă, Grigore Ghigă şi Petcu. Aceştia au 

trăit între 1660—1720. Fiecare din aceşti bătrâni stăpâneau 

câte 20 stânjeni în îcunte din Râșcani, mergând latul mo- 

“giei din hliza lui Gh. Malabi la sud, spre moşiile lui L.as- 

.carachi Costachi . agă, iar în lungul lor din capul moşiei 

-Ghermăneșştilor a lui C. Lambrino vornic pănă în dealul-Goii 

spre răsărit, dincolo de apa. Jigăliei, distanță de 1613 stân: 

jeni. Din numele dat bătrânilor din Răşcani, ni se arată că 

popa Gavril Râșcanu a avut 2 băeţi: Vasile şi Gheorghiţă 

-şi trei fete măritate cu V. Teacă, Gr. Ghigă şi A- Petcu. 

Dar această: afirmare a spiţei răzeşeşti nu se întemeiază 

pe nici un act, din- câte cunoaştem până acum. - 

Cine să fi îost cel dintăi Râşcanu, întrat prin zestre 

„An trapul moşiei Micleștilor? Avea ei vre-o iegătură cu 

Oană şi Duma Râşcanul vinzătorii din 1500 ? Documenta! nu 

putem afirma; dar într'un interval de 100 ani, de când au 

eşit din situl Râşcanii de pe Teleajan la Vaslui Oană şi 

_- Duma Râșcanul, pănă la bunul popei Gavril Râşcanul din 

1660, s'a prea:putut ca unul din nepoţii lui Oană Rișcanul 

-să ia de zestre o a patra parte din Micleştii de pe Jigălia 

şi să dea naştere la o nouă serie de Rășcani la Fălciu, din 

secol. al-XVIl-a încoace, cum. Duma Râșcanul a dat naș- 

tere la seria- Rășcanilor de la Vaslui din secol al XV-a 

încoace. Raritatea numelui de Râșcani, apoi legătura lor 

cu pământul atât în Vaslui cât şi în. Fălciu, judeţe megieșe 

ne pot da presumţia că trebue să fie o legătură între cele 

„două ramuri Rășcăneşti, întru cât mai ales răzeşii prin în- 

“cuscriri şi însurători își mutau aşezarea, mai adesa barba- 

tul fiind acela care iși mulă aşezarea cu zestrea femeii ce lua. 

Fără a pune dar în. legătură, de. spiță genealogică 

„primele. serii de Râșcani de la Vaslui. cu cele de la Fălciu 

“a 7 
pi -
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constatăm că a doua serie de Râşcanidin secol. al XVl-a 

şi XVII-a, se Iniâlneşte in satul Râşcanii, aşezat pe valea 

Jigăliei. 
-B) 4) Oană Rişcanul 

:9 

5) Râşeanul 
9 

6) Râşcanul 
9 

7) a) Dridu, b) Râşcanul, e) Varlaa, d) Sergie) 
are 4 din Mieleşti _ 

8) Popa Gavril Caraiman Focsa 
Râşeauul vândut sterp 

180) sânjăni “ 
9 

3) Vasile Rășcanul, Gheorghiţă, fată fată fată 
(19 stânjeni Râşeanul căs. V. Teaca căs.. Gr. căs, Alex. 

„- (19 st.) (19 st) Ghigă Petca 
(9 st) (19 stânj) 

In tot cursul secol. al XVil nu vedem de cât primele 

inceputuri ale desprinderii Râșcanilor de pământ de. ocina 

lor, luind unii din membrii lamiliei ranguri de izbaşe, de 

căpilan, de diac ori chiar preuți. Evoluţia vieţii sociale 

s'a petrecut încet și nu puţini din micii ca şi din marii 

slujbaşi ai Moldovei îi vedem recrutaţi din răzeșii Jigăliei, 

ca Juverdian, Luţă. şi alții, iar de pe valea Şoldii au eşit 

Costăcheştii, de pe valea Bujorului au eşit Cuzeștii, de pe 

“Elan au eşit Cantemireştii, etc. 

Cu toate 'că de pe aceste văi am avut prilej a ceti şi 

transcrie foarte multe acte, n'am găsit nimic mai lămurit 

despre Răşcanii de pe Jigălia, de eât in hărtiile Harbuzilor 

de la N. Caraivan. (Surete ms. XIl-a şi XV-a). 
„_8). Spiţa răzăşilor de la Rășcanii de pe Jigălia nu 

ne arată pe toţi urmașii din cei 5 feciori ai popei lui Gavril 

Rășcanul, căci după obiceiul spiţelor amestecă înrudirile şi 

uită pe urmaşii acelora ce ori au eşit din sat orl şi-au 

vândut răzeşia. (Vezi nota pg. 353). 

“a Pe când spiţa ne vorbește numai de urmaşii lui Vasila-
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chi adică de Stefan Goe, iar de cei 3 bătrâni : Pe/cu, Ghigă şi 
Teacă tace, documentele de proprietate ne dau pe popa Ion 

Răşcanul ca urmaş din bătrânul Petcu, pe Ruxanda lui M. 
Cehan postelnicul urmaşă din Ghigă şi pe Toader pustelnicul 
cu alți 3 îraţi ai săi curgători din Teacă; căt despre ur- 
maşii lui Gheorghiţă se lace o mare coniuzie, dându-i de 
fii pe Toader (Trohin), Costandin, Gavril şi Sanda. 

Trohin Râșcanul nu e aceiaşi persoană cu Toader Raş- 

canul ; ei nu sint nici Iraţi, ci, cred, veri primari. Trohin se dă 
de urmaş lui Gheorghe Răşcanul, şi are de soră pe soția 
lui Stefan Goia.—lar Teodor Răşcanul jicnicerul e ficior 
lui Vasilachi Râşcanul, cum ne spune zapisul din 7241 
(1733): „fiind tatăl său (a lui Scarlatachi Costachi) dator lui 
Vasilachi Râşcanul, tatăl lui Toader armaşul“ (pag. 133). 

Acest Vasilachi Răşcanul cumpără înainte de 1709 
cu 190 lei moșia Cojerii de la Vasile Miclescul jicnicer, frate 
cu vornicul Gavriil Miclescu insă îi vinde tot în 1709 vor- 
nicului Lupul Costachi, tată! lui Iordachi Costachi clucer, 
tot cu 190 lei, luind arvonă numai 30 lei; iar restul de 
160 lei neplătidu-i la vreme s'au urcat cu dobânda la 356 
lei. In 1721 M. Racoviţă judecă pricina şi dă cășiig de 
cauză ficiorilor lui Vasilache Rășcanu. Tocmai în 1733 se 
ajunge la o împăcăciune şi Scarlatachi Costachi banul plă- 
tind partea de datorii şi a fratelui său Iordachi vel clucer 
ia în stăpânire Cojerii de la Toader Rășcanul armaș, ficior 
lui Vasilachi Rașcanul. (pg. 132). 

Neputând uni arătările acestui act domnese cu spiţa 
răzeșilor din Răşcani, constatăm că Vasilachi Rășcanul a 
avut mai mulţi copii, din cari noi cunoaştem numai pe Toa- 
der Rășcanul armaşul, ajuns apoi căpitan și jicnicer. 

Continuând dar spița dăm această încrângătură. 

C. 9). Vasilachi Râşcanul. 
: tare Cojerii) 

10). Toader Râșcanul, 
armaş, căpitan, jionicer 

Vasilachi Răşcanul.născut cătră 1670, era mort în 1730;
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el a putut strânge ceva avere în viaţa sa, dat fiind că era şi 
fiu de preut, a întrat în ataceri de bani cu Costăcheştii 
vecini de peste deal; ia Moşia Cojerii,—azi Stoişeştii —şi 
dacă el nu s'a râdicat la ceva cinuri boerești mai de samă, 
a putut lăsa ficiorilor săi ceva avere, să le înlesnească că- 
sătorii mai fericite și să vadă în fiul său Zeodor Râşcanul 
râdicându-se vaza familiei sale și să o treacă în rândul bo- 
erilor ţării. | 

Zece generaţii de mici stăpâni de moșie au foste des- 
tul de lung răstimp ca să se asigure strănepotului 0 bună 
chizășie că râdicând treptele boeriei va da țării urmași cari 
să facă cinste neamului. 

9) Zeodor Râşcanul. Cu Teodor Râşcanul întrăm în 
domeniul istoriei. Vănzăndu-şi moşia Cojerii cătră 1733, 
T. Râşcanul armaşul nu-l mai ţine nimic legat de Răşcani, 
unde hliza lui era foarte mică, 5. stânjini în frunte. Cât a 
ținut în stăpânire moşia Cojerii el se căsătoreşte cu fata 
Jui Mazarachi, staroste de neguţitori, şi ia cu dânsa moşia 
Petrişorii şi parte din Giurcani de pe l'ocșa și Dănăilă 
Roşca (pg. 133). Căsătorindu-se cu îata lui Mazarachi, Teodor 
Râșcanu nv mai avea nici o legătură cu Fălciul, şi cum 
socrul -sâu avea case în Iaşi, ginerele işi va muta centrul 
vieţii sale la Iaşi, 

Cine era acel Mazarachi, socrul lui T. Râșcaiul ? 
In cartea neamurilor nobile din Polonia (Niesiecki 

-  „Herbarz Polski“) găsim pomeniţi doi Mazarachi unnl Ne- 
culai Mazarachi originar din Valahia şi înobilat de con- 
stituție în 1659, iar altul Zoan Mazarachi trimes în 1678 
de cătră marele Rege Ion Sobieschi Ill-în misiune poliiică 
în Persia; acest lon Mazarachi era însurat cu Constanţa 
Krujerovna. 

Nu ne vom sui cu spiţa la aceşti Mazarachi din sec]. 
IS al XVII, deveniți nobili poloni. Al nostru e Mazarachi, cti- 

* ON torul bisericei cu acelaşi nume din Chişinău, proprietar de 
oşie pe Bâcu în Basarabia, -Şi proprietar de dughene în. 

OR Iaşi. Potrivit apelativelor patronimice din secl al XVII și 
SX XVIII, s'a putut ca un anume Mazere să-şi fi alipit sufixul 

3
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achi la tulpină şi să-şi fi zis Mazarachi, adică fiul lui Ma- 

zere, ca şi deminitivul măzeriche, măzerică din mazere: 

dacă alipim pe Mazarachi la Mazăre, putem tot aşa de bine 

să-l alipim de turcescul Mazăr, întru cât. au mai fost şi 

alți Mazar Paşa. Dar toate acestea n'au de fel a îace cu 

etimologia, ce vrea s'o dea preutul de la biserica lui Ma- 

zarachi din Chişinău, care a binevoit a însemna în arhiva 

pisericii, în dările de seamă anuale cătră protopopie că bi- 

serica Mazarachi îşi wage numele de la storojul cladbiştei 

adică de la portarul țintirimului, legând pe mazar drept ţin- 

țirimn, RAaARHINE, jar pe achi făcându-l âgă, agă, portar, 

CTOpoRh. 

Discutând cu tânărul preut un rus ce rupea rău mol: 

doveneşte, de ia biserica Mazarachi în vara anului 1913, 

rostuk acestei notițe greșite, am arătat că nu ia slujit 

“mult cartea învățată în Seminariul din Chişinău, dacă pe 

achisuiix patronimic îl leagă de turcescul agă. şi că erau 

mult mai cuminţi preuții bătrâni ai aceleiaşi biserici, carr 

în rapoartele lor anuale înaintate protopopiei de Chişinău, 

dădeau aceste lămuriri de ctitorul bisericei: „se zice a fi 

un anume Mazarachi, cinovnic Moldovan.“ 

Piserica Mazarachi se înalță pe culmea dealului ce 

stăpâneşte apă Bâcului, avind în față biserica Râșcanovcaă, 

una vorbind de socru, alta de gineri şi nepoți. Biserica n'are 

inscripție, ci câteva pietre “mormântale mai nouă. Pe cărțile 

şi icoanele din biserică —cele moldoveneşti—am găsit aceste 

notițe: a) Evanghelie Râmnic 7292 (1784); b) Mirieele Buda 

1803; c) Penticostar Buda „s'a cumpărat de Hagi Gheorghe 

sin Glucuş cu 50 lei în 1812 Mart 16;* d) icoana maicei 

Domnului legată în aur, şi Cu inscripția : „macropb IaHky 

n Ilanbi Barr Cia BKOHA nouepnnb or Hcuapb aGrvap K 

Goraciep. Knm. 1817 Iozie 2%; c) Icoana lui Isus Hristos 

cu inscripția românească : „Zisau Domnul: pilda aceasta : 

un om era stăpân al casei, carele a sădit-viia ;“ î) Icoana 

si. Mihail „nanmeaux 1813* şi reinoită la 1888; ș) Icoana 

Maicii Domnului şi a Mariei Magdalinei 1816 Mart 25 Ghe- 

orghe Zugrav ; h) Icoana Maicei Domnului cu ?rei 72ânu,
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spictură veche, legată în argint şi înoită în J911. E făcă- 

“toare de minuni şi [parte mult cinstită de toată populaţiu- 

nea din Chişinău şi împrejurimi ; 1) Cruce de argint: „er 
"«prerS irpwkokaa Poacnin upsen'krini boropoAHia. GIS Go: 

“2408 ui itenta cre Heana 1836 ras. 

P. A. Cruşevan în „keeapatia“ pg. 205 vorbind de: 
“Chişinău, zice de biserica Mazarachi „npatocaaRn4a U4pNOEL, 

BRICTpoeH aa Beagoa Masăpaxiema na aberk Kniuno-Bapsa- 

piactaro monacruga*=— „biserică ortodoxă rădicată de boe- 

sul Mazarache pe locul mănăstirii Vărzăreşii-Chișinău,“ - 

Zamfir Arbure în „Basarabia“ (pg. 252) vorbeşte de 

“Visterniceni şi Râşcanova ca 2 mahalale ale Chişinăului 

-dincolo de Bâcu şi că pe aceste slobozii s'au tost așezat 

--o parte din locuitorii Chişinăului îugiţi din cauza năvălirei 

“Tatarilor, cum și o parle din neguţitorii armeni din Căușani, 

întrând în înțelegere cu. proprietarul hâşcăi, boerul Moldo- 

xan Râşcanu. 
__ Jar D. Cantemir în „Scrisoarea Moldovei“ (laşi 1851). 

pg, 20 vorbind de ţinutul Lăpușnei vorbeşte că în acest ținut 

este Riş:a un iârguşor nu prea mare pe apa Bâcului. Nu 

departe de acolo încep şiragurile de petre foarte mari ce 

merg peste Nistiu in Crim, şi poartă in gura locuitorilor 

numele de Cheile Bâcului. 

In [aţa bisericei spre intrare stă o piatră mormântată 

a jicnicerului Iordachi Haitul, pe care o dau în întregime 

“aşa cum a. fost pusă în 1822 Mart 13 cu versuri în amin- 

“tirea jicnicerului mort în 1808 luni 21: 

fordachi mam numit Să fiu vermilor mâncare 
In puțini ani ceam trăit, Şi soțului întristare, 
:Soțul mă iubia - Mă rog soțule iubite 
„Mângâere nu avea, Să-ţi aduci de mine aminte, 
„Aşteplând ca să mă vază Linstiţilor celitori, - 

"Să mă bucur de-a mea roadă. - Mă rog să ţi rugători” 
'Când anii sau gătit Zicâad, Dumnezeu să mă cerle . 
“Ceasul morţii au sosit „. De ale-mele păcate 
„Şi punăndumă în mormânt . Yordachi Haitul 
“Cu lut mau acoperit jitnicer 

In planul vechiu al Chişinăului şi al moșiilor cu sa-
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tele vecine, cari azi întră în raza oraşului, vedem mergând. 

de la apus spre răsărit după cursul Bâcului, satul Buiuca- 

nii a măn Galata cu 3 biserici si. Arhanghel (Soborul) 

Buna-Vestire şi sf. Ilie, cu un temeiu de case; apui satul 

Chişinău a măn, si. Vineri cu biserica Mazarache cu 7 

case în juru-i, ceia ce arată că biserica era “la marginea 

din jos a satului pe culme şi deal; in față pe malul stâng 

avem Visternicenii a stol. D. Râșcanu. cu biserica şi o mână 

de case, ce se leagă spre răsărit cu moșia Gheţăo ani tot 

a stoln. D. Râşcanu. Toate aceste 4 sate ocupă în linie 

dreaptă pe cursul Bâcului 2250 stănjeni (Halipa Tpyat 

Il, planșă). 

  

: Visternicenii Gheţăoani 

apa Ti - i Păcului 

pi Chişinău 
Buiucanii î 5 

Revenind la istoricul pisericei ne oprim dar şi noi la 

tradiţia preuţilor bătrâni ai bisericei lui Mazarachi din Chişi-- 

nău, că Mazarachi a fost un cinovnic moldovan. Din actele 

publicate desgre acest Mazarachi, cetim că el trăia pe la 1714: 

în laşi, îşi avea case şi dughene pe uliţa tărgului de jos, zisă 

pe atunci „ulița rusască“ „doaă dugheni cari sânt în tăr- 

gul de gios cu loc dindos pănă în locul giupănului Ma-" 

zarachi lângă ulte dugheni a dumisale* Tot în 1714 Febr.9 

Anastasă vornicul mai cumpărase de la Mazarache alt loc 

de dugheană lâagă cel cumpărat de la Hrisantie patriarhul 

Jerusalimului (pag. 127). [n 1721 Mazarachi era siaroste de 

neguţitori (pag. 129), cum singur apoi atestă în alt zapis. 

din 1794 Febr. 20, prin care el „Mazarachi: negustor şi cu: 

fi săi “Toma, Dumitru şi Vasile vind lui Anastasă cama- 

raşul 2 dughene pe ulița Tropogenesei“ (pg. 130). 

Feciorii lui Mazarachi continuă a-şi avea casele în 

târgul de jos, cum fie vorbeşte cartea de blăstăm a Mitro-: 

politului Gavril din 1760 Mai 16 „un loc de dughefii ce 

au în târgul de jos: alăhică'!de casele hui Mazarachi“ 

(pg. 131).
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Dintre cei trei ficiori ai lui Mazarachi starosiele de 
-neguţitori se mai vorbeşte de Vasilachi Măzărachi prin 1747 
“Sept. 20 şi 1748 Noem. 20 că judecă impreună cu căpitan 
Carp din Furceni pricina lui Vasiie din Vorotiţa pentru mo- 
şia Bălușeni (pag. 165). Asemenea se vorbeşte de acest 
"Vasilachi Măzărachi ca biv vtori visternic în. 1735 Ianuar 
.24 (pg. 201), în 1740 Oct. 20 (pg. 203); e jicnicer.în 1744 
Ghenar 13 (pg. 209), în 1744 Noem. 25 (pg. 210) e me- 
delnicer, în 1745 Mart 24 (pg. 210) în 1746 Ghenar 3 (210). 

Nu greşim dar când luăm pe acest Mazarachi un 
simplu negustor grec, care a venit în lași, s'a - îmbogăţit 
prin comerţ și a putut cumpăra şi moşie, ba să zidească 
şi biserică în Chişinău. După datele documentale avem a- 
ceastă încrângătură a Râșcăneșşiilor cu Mazarachi : 

9) Vasile Râşcanal Mazarachi . 
din Cojeri şi staroste de 

Ginreani negustori, laşi 

10) Zoader Raşeanul căs. cu fată Toma Dumitra Vasile 
jienicer Mazarachi Mazarachi Mazaraehi 

„Că T. Râşcanul ţinea pe fata lui Mazarachi avem pe 
lângă amintirea tradiţională în familie, spiţele vechi de 
neamuri, dar şi arătările documentale. Aşa în hotarnica lui 
“Tanasă Meleghi pentru locul de casă din Iaşi pe ulița ru- 
sască din 1759 Sept. se zice că Alexandru (Râşcanul) e 
ficior lui Toader (Râşcanul) j jicnicer şi repot dai Mazarachi* 
(pg. 126). 

In 1700 Mai 16 Mitropolitul Gavril dând carte de 
blăstăm zice că Costantin Râşcanui stolnic—un alt fiu a 
lui Toader Râşcanul—are proces cu nepoții lui Anastasă 
vornicul, pentru locul de dugheni din târgul de jos lângă 
Mazarachi (pg. 131); iar în alt loc zice „nau avut Maăza: 

rachi nici ginerele său Toader jicnicer nici casă nici grajd* 

(pg. 126). 
Pe 'Yoader Râşcanul 1 găsim. vel „căpitan în 1727, 

-<ând cumpără Cuzlăul de la Maria Ursachi stolniceasa (ps.
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„că biv vel jicnicer e pomenit în 1742 lulie, când veden= 

că era stăpân în Cuzlău la Dorohoi -(pz. 103), în Petrişori: 

şi Giurcani de pe femeia lui, fata lui Mazarachi (pg. 138). 

Ca vel jicnicer 1. Râşcanul a carte domnească . de făcut. 

slobozie în 1752" pe partea sa de răzăşie de yla Râșcani: 

şi Micleşti -pe Jigălia (pg. 354), fără a mai şti ceva deur- 

marea acestei cărţi, întâmplându-i-sc moarlea. 

- În vremea când era jicnicer, Teodor Râșcanu cum- 

pără jumătate din Visternici cu vad de moară în apa Bă. 

cului ; aceasta în 1145 Februar 83 (pg. 204). lată-l dar cum. . 

“Peodor Râşeanu din moşier la Fălciu ajunge mare +pro-: 

prietar pe malurile Bâcului în preajma Chişinăului. 

10) latrarea lui T. Râşcanul jicnicerul ca proprietar: 

în Visterniceni *) pe Băcu, a fost punctul de plecare al ra- 

murei basarabene din trunchiul familiei Râşcanu, cum Ş:: 

prilejul de râdicare în rangurile boereşti a acestei ramuri, 

care s'a impus din primul moment la alipirea Basarabită- 

  

„1) lată pe scurt istoricul proprietăţii în satul Visterniceni pe: 

Bâcu, zis aga hâşcanovea, după cele 3 acte publicate—după Trudi— 

la pg. 193-—219, Cea. mai veche amintire de Visternici e gin 1525 

Pebr 12 (7033), când Stefan Vodu îutăreşte stăpânirea pe jumătate de- 

Visternici partea din sus, după hotarul lui Serpe postelnicul. Satul a a-: 

parținut lui lonaşco Husul vel logofăt, care la moarte Va împărţit în: 

două : jamătate a dat letei sale Ana soţia lui Solomon Bârlădeanul vel. 

logofăt, iar jumătate lui Toderaşco Rusul crucerial. In 1700 văduva 

Ansa-logoteteasa, „dărueşte partea sa dia 1 jsternici:. nepoatei: sale de 

frate Axănia; pe czre a ţinat'o mai apui Stefan Hăbăşescu hatman şi. 

portar de Suceava ; prin această danie întreg satul Visternicii era at 

Axăniei Jlăbăşasca- In 170k Gbenar 25 (39192) Axânia vinde jomătate- 

din Visternici cumnatului ei Mihnei parcalabul. Mihnee xămănînd Qa- 

tor din o slujbă a sa la Orhei și Lăpuşna, luată în tovărăşie cu Dra- 

cea parcalabul, încă din '1707 Febr. 24, satul se ia pe sama domniei: 

în 1725, când: Mihai Racosită îl face, danie :ipăn, :Căpriiaua pentru su-. 

Aetul său. Se deschide proces că rău şi fără cale, Vodă Nacavită a 

- dăruit tot satul mănăstirei Căpriana şi Neculai postelnicul ginerile lui 

Durac Lozonschi căştigă procesul ; îşi ja jumătate din Visternici şi îl 

vinde în 1145 Fobr. 3 jienicerulai Toader Râşeanul. i 

Cât despre cealaltă jumătate de sat da Visteruici, Daniil Mihnea» 

monah ficiorul parealabului Mihnea a scoate dela mănăstirea Căpriana, 

plătind datoria tatălui său, însă dispune prin diată că după moartea” 

_sa moşia să rovină - arăşi mănăstirii; Căpriana. In adevăr în 1734 Oct. 

"15 vedem că „Costandin Râşeanul nedelnicer, ficiorul lui T. Râşeauui 
e, 

fienicer, poartă proces ca mănăstirea * Căpriana pentra iar şi moară. .
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89 135) apoi armaş în 1733. (pg..133), şi ajunge jic- 

nicer, boerie cu care a rămas pănă la moarte, după 1753 
câtră Imperiul moscovit şi a înlesnit boerimel țării să-și 

aleagă de mareşal al nobilimei încă din 1814 pe Dumi- 

trachi Râşcanul, | | 
În jurul acestui L. Râșcanu se leagă înrudirea 'inde- 

părtată a tuturor ramurilor Râşcăneşii, simpli mazili şi ră- 

zeşi ca cei de la Fălciu ori boeri ca cei din Basarabia și 

Vaslui (pg. 28). Greşeşte dar d. N. lorga când afirmă că 

de la fRâşca basarabeană pornesc hRâșcăneştii, al căror 

nume însamnă şi astăzi un deal de lângă Chişinău, unde 

a fost moşia lor (Basarabia noustră, 101). Râşcăneșiii vin 

la Visterniceni, nu pornesc din Visterniceni. 

[ată care ar fi iîncrângătura generaţiei a it-a- de: Râș- 

cănești : 

D. 10) Teodor BRâşeanul 
căz. ca futa lui Mazarachi 

jienicer 

11) omnommnna amana emenznnannne anoananacanaae ” E noa asa pomana anno noa ne 

Costandia Ion hâşean Alexandru Tudosiiea . 
Hâşean vorn. stolnic câ. spat. căs. (-a- căs. foniță 
căs. Atanasia maragda sandraGăndu Caza sput.r 

| [n jurul acestei generaţii de Răşcăneşti se face cea 

mai mare conluzie între spiţe. Ramura din Basarabia 

şi Vaslui uită de părinţii lui T. lâșcanu jicnicer sau îi dau 

părinţi fictivi, dovediţi îalşi după acte. Ramura de la Făl- 

ciu în desele acte' de. scuteală - de mazilie scoase de la 

domnie să :ezimă pe vornicul C. Râ;canul, care era rudă 

de aproape cu inaintaşii săi, dar uitându.i, fitiaţiunea iau 

verii drept: îraţi şi, le încurcă părinţii. Așa de pildă pe 

frohin diaconul -îl îac una cu Teudor Râșcanul jicnice- 

rul. Nui am văzut că Teodor Râşcanu e îiciurul lui Ya- 
silachi Răşcanul.—Una din cauzeie principale care a adus 

, confuzie. este și chiar uitarea gradului de inrudire schimbarea
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de loc. Dacă la aceasta adăugăm şi deosebirea de trepte 

sociale; explicarea e complectă. 

Generaţia a l-a de Râşcane;ii, vine des pomenită în 

actele dintre 1730 —1800.—Cei mai cunoscuţi prin acle din 

- aceştia sint: 

11). Costantin 7. hRâşcanu, fiul lui Teodor Raşcanu 

rădică treptele boeriilor şi-l găsim medelnicer în 1263 (pg. 

205) ; sulger tot în acelaş an (pg. 205), apoi stolnic în 7267 

(|-et Ll2, 236), în 7270 (pg. 205), paharnic în 1766 (p. 126) 

şi 1768 (130), spatar în 1772 (pg. 208) şi 1787, vornic după 

1788, căci titlu de boerie cu care e pomenit după moarte 

e „răposatul - vornie C. Râşcanu“. (pg. 199, 209, 211, 216, 

219, etc.). 

Cronicile vorbesc de C. Râşcanu pe când era stolnic în 

“ următoarea împrejurare. lon Teodor Calimah Vodă adusese pe 

dr. Stavarachi şi-l-pusese ca visternic pentru a spori încasa- 

rea dărilor. Şi devenise acest grec atit de mindru că „lu- 

ind toate trebile în măna lui pot să zic că era al doilea 

domn“. (linachi Cogălnicean Let Lil? 236). Boerii ince- 

puse „a murmurisi“. Stavarachi făcu listă de boerii ce 

„murmurisau” şi capătă voc de la Sultan să-i exileze la 

Anadol, la Sampson Kalisi. Pentru a-i înşela însă recur- 

se la o stratagemă, că chemănd pe boerii murmurisitori 

le-a varbit aşa: „Măria Sa [anul scrie la Domn că nu va 

da jacurile ţării de cât în măna a cinci şase boeri mari . 

din loc ca să 'dea teslim în mâna pământenilor şi să 

ia sinet de la ci de toate câte a da în mâna lor“. li mă- 

guli apoi cu vorba că „aceasta este o primblare*. Şi cu 

de la sine voe punc pe listă '12 boeri: lon Bogdan vel lo- 

golăt, Manolachi biv vel logofăt, C. Balş vornic, D. Paladi 

vornic, Lupul Balş vornic, Filip Catargiul spăta:;. Costan- 

tiâ Banul, Ioniță Sturza vornic, Vasile Negel stolnic. Cost. 

hRâşcunu slolnic; Nec. Buhuş şi Ioniță Cuza : (Let IL? 23; 

Dionisie Fotino HI, 113). - 

Hanul primi pe boeri bine, le arătă planul lui Stava- 

rachi, dar în loc de a-i trimite peăte “mare, îi trinuise în
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surgun la Lenicale în Crimeia (N, Iorga Doc. Calimahi |, 

-CIII). Stavarachi fiind alungat din. ţară prin răscoala: boe- 

rilor, bâtrinui Voevod ertă pe boeri şi îi vedem iscălind 

iarăşi hrisoavele ca boeri în divan. 

In 1757 Aug. 1 stolnicul C. Râșcanu capăță miluire 

de la Scărlat Ghica Vodă tot locul megieş târgului Orheiului 

în schimbul locului său din Jaşi, luat de domnie şi îngrădit 

cu locul caselor de oaspeţi de aice din laşi la Beilic. Dania 

aceasta e întărită din nou de lon Teodor Voevod în 176! 

Junie | (pg. 256), cuprinzind locul dăruit căte o mie destân. 

jeni de toate părţile (pg. 259). 
În sămile Moldovei C. Râşcanu stolnicul e amintit în 

1758 că are 7 liude cu dare de 14 lei cătră visterie (pg. 147). 

In 1763 acelaş stolnic C. Râşcanu e ertat cu Ii lei 

rămășița din desetină sleriul lui Mai; iar pe sfertul lui 

Junie e scăzut cu 100 stupi desetină, şi cu 10 liude (p..149); 

In 1766 lunie C. Răşcanu pah. se judecă cu Gh. Scar- 

latachi Costachi pentru Cojeri ia Fălciu (pg. 132). 

In 1768 e tot paharnic şi are proces cu nepoţii lui A- 

nastasă vornicul pentru un loc de dughene din laşi pe ulița 

rusască, alăturea cu casele lui Alazarahe, socrul tatălui său 

Teodor (pg. 131). Singur acest fapt dovedeşte că C. Râg- 

canu stolnicul esa fiul lui T. Râşcanu jicnicer, stăpânul lo- 

urilor de dughene din laşi. - 
In anul 1782 se găseşte C. Râşcanul stăpân în mo- 

șia hRohozna lingă Cernăuţi în hotar cu Sadagura, cum 

constată comisiunea austriacă pentru delimitarea moșijlur 

din Bucovina. 

Câtră 1787. C. Râşcanu spatar iscăleşte scrisoarea Îra- 

ţilor Bătculeşti trăitori. în Chişinău că au dreptul de a-şi 

lua părţile lor din Floceni de la Fălciu, după cari apoi ei 

le vind lui Gh. Beldiman biv vel ban cu 150 iei (pg. 135). 

„În actele Visternicenilor de lângă Chişinău C. Râşua- 

nul e amintit ca vornic şi ni se dă'ca “mort înainte 'de: 1793. 

(pg. 360). EI e ctitorul! bisericii din Visterniceni, „care! a şi 

Era
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luat numele de Răşcanouca 1) şi slujeşte azi ca ţintirim pean- 

iru partea Chişinăului de peste Bâcu. Biserica în lorma ac: 

tuălă e zidită de nepotul său Costantin Râşcanu fiul lui Du- 

mitrachi C. Râşcanu cătră 1832 (Opinia, laşi 1912, No. 

1722). - | a 

Dar vechimea bisericei ne-o arată cimitirul. Cea mai 

veche piatră mormântală cetită de mine e din 1788 „aice o0- 

dihneşte ! robul lui Dumnezău postelnicul -Măcărescul leat 

1788“ (Opinia IX, 26 Oct. 1912. a. 

Preutul bisericei, păr. Gh. Abageriu mi-a afirmat că 

biserica cea dintăi ar fi din 1717 zidită de spatarul Cos- 

tantin Răşcanul, de unde şi-a luat şi numele de Răşca- 

novca. 
Aa 

mind de bază arătările pomelnicului ctitoresc, care 

spune că cel dintăiu în serie e: Costautin + Atanasia ; So- 

fia, Simeon, Dumitru + Maria... , scoatem că Costantin Râş- 

canul vornicul a luat de femee pe Âtanasia, şi că a atut 

3 copii: Sofia, Simeon şi Diunitru ; a căruia soție a fost 

Maria Gh. Sturza. | 

- 19) Ioan 7. Rişcunul stoluic. De acest Râşcanu avem 

mai puține ştiri documentare. In hrisovul ce Scarlat Gr. 

Ghica Vodă dă în 1758 Mart 28 pitarului lon hâşcanul, 

spune că el era ficiorul lui Toader Râşcannl jicnicerul, iar 

Vasile Mazarachi med. îi era unchiu.. fiind îcate:cu: maică- 

sa. (pg. 145); Impiejurarea pentru care capătă hrisov dom- 

nesc merită a stărui asupră-i. EL avea case în. laşi pe lo- 

1). Biserica Râşoanovea exista în 1785, cum cetim în. următoa- 

rea nolă pe un kvangeliar. Ramnic 1784. „Această sfântă Evanghelie: 

i feciorii din mabalaoa de gios | să fie la biserica răpou | satului Mă 

făruehio pentru | pomenirea lor şi a | părinţilor lor şi să stea.la bi- 

sărică | în veti ; iar de s0r intămpla ca să o are ; cineva şi ar mis- 

țaio să fie | blestamat de sfutii părinţi | 1:80 April Gl şi cu vremea 

sdăogândusă şi alte sfinte | Evaughelii | ln acea biserică mai sus Du- 

mită | sau. curapărat cu 12 pol lei ! de dumpelui Lupul Stoiza dintra- 

«est sat Visternicenii | şi su dăruit-o sfintei Visărici a sfintii Juvierii ; 

dintrucest: sat pentra ertarea păcaielor lui: şi & tot neamul lui ca să 

stea | la sfăntul altar hestrămutânduo nime i supt: stăpânirea prea înăl- 

4at domnului nostru Wihail Costandin Suţul Voevod în laşi 14 Molto- 

via şi intru 'ocârmuirea ssaereniei a preasinţitul Yitropolit Iacov ! la 

„anni 1004 April în 2 zile.
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“cul mănăstirei Golia; pentru care plătea chirie pe uu, „a-- 

;vând el o casă pe locul sfintei mănăstiri a Goliei, pe care 

„loc plăteşte şi chirie pe an la mănăstire“. "Potrivit obi- 

ceiului vechiu cetăţenii. ce aveau. case. mai mari și încă- 

pătoare erau obligaţi a le da pe degeaba la musafiri dom- - 

neşti. Unul din asemenea stăpâni de case supăraţi cu mu- 

salirlăcul domnesc era şi lon T. Râșcanul pitar. El se jă-- 

lueşte domniei „că are strămbătate săl scoată din casă să 

săzduiască musafirii făcându-se oare cum drum şi conac: 

de musaliri“. Devenind slujbaş, domnul se milostiveşte şi, 

îi dă hrisov că nu va mai îi supăra, şi porunceşte agăi 

lârgului şi uşerului celui mare „de acum nici odată gazdă. 

de musaliri.casele acestea să nu se maj dea ca să se o- 

dihnească cu pace“, Ca siguranţă că poronca domnească. 

va [i ascultată. domnul pune şi blăstăm. | 

In sămile Moldovei din 1758 Ion ltâşcanul pitar e: 

seăzut cu 6 lei pentru 3 liude, socotit 2 lei de liude (p. 147),. 

lar în sama Moldovei” din 1763 a lui Calimah Vodă 

se pomenește pe lângă cei 2 fraţi ai săi 'Costantin Râșca-.- 

nul stolnicul, Alex. Râşcanu treti logofăt şi de lon Râşca- - 

nui „pentru un om a lui lon Râşcanul ce are a merge la. 

Kalbur (Kilburn), oraş la gura Niprului. (N. lorga doc. „Ca 

limahi II, 119). 

Spiţa îi dă de soţie pe Smaragda. Din, Ion Raşcanu. 

se trage ramura Basarabeană zisă şi Dorojinski Râşcanu.. 

13) Alexandru 7. Răâşcaniul spalarul. . Vine pomenit. . 
în 163 in sama Moldovei ia scâderile sfertului de lunie cu. 

9 liude. Alex. Râșcanul treti logolat. 

Să însoară: în 1767 cu. Casandra fata lui C. Gândul. 
stolnic, ce moare în Oct. 1770.1). | 

„Acest C. Gândul s'a fost insurat de 2 ori; întăia oară 

a ţinut pe Maria Pascal, Îată din casă doamnei Ecaterina | 

Mavrocordat Vodă, „cu.care are o_ iată pe Catrina, ceo mă-- 

“9 Casandra lui c. “Gândal fiind botezată de Ioanichie Episcop - 
al- Romanalui, o şi cunună când îi se dă danig.in 1763 Ghenar $,. 
s țigantă perloana „fiind că eu iam cununat pe dumnealor şi pa giue - 
Wăneas+ dumisale Casanura am i botezato“, (pg. 109.
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rită cu Stelan Feştilă, iar din a doua căsătorie a ţinut pe 

“Maria lui C. Nastasă vist. de casa vornicului Roset; din 

aceasiă a doua căsătorie are pe Ruxanda— Casandra, ce o 

mărită cu Alex. Râşcanul clucerul, cu care şi capătă casă 

in Birlad, de care se amintește în zapisul din 1786 Oct 

20 (pg. 150). 

EL se găseşte ca ispravnic de laşi în 1775 Sept. 9. 

- (Uricar XXI, 217). | 

In 1787 Alexandru Râşcanu biv vel paharnic, e rân- 

duit ispravnic al ținutului Fălciului, întru cât era socotit ca 

-boer ţinutaș, tatăl său Toader jicnicerul avind părţi în 

Petrişori şi în Giurcani. (pg. 147). 

In 1772 lulie 4 Alex. Râşcanui e pomenit ca biv vel 

clucer în zapisul cumnatului său Joniţă Cuza pah. iscălit şi 

- de sora lui Tudosiica Cuzoae născută Râşcanu “(p. 166) 

- (id. 107). 

„De pe vremea cind era paharnic, deci înainte de 1790 

avem scrisoarea grecească ce Arghire Cuza o scrie urn- 

- chiului său după mâmă, Alex. Râşcanul paharnic în ches- 

tia unei ţigance (pg. 312). Alexandru Râşcanu e spatar în 

1790 : iar în 16 Martie 1795 ca biv vel *'spatar Alexandru 

Râşcanu iscăleşte cu alţi boeri anaforaoa în datoriile Stam- 

-Duleancăi. -(iorgă doc. se arată că spatarul Alexandru 

„ Râşcanu avea | slugi.' Calimahi |, 53). In condica liuzilor 

pe 1803 ni (Uricar VII. 371). 

| 14. Frenciugii. Intru cât Alex. Râşcanu e legat de sa- 

“tul şi moşia Francingii, unde îace biserică, işi întocmeşte 

aşezare de gospodărie şi dă naştere la o ramură întreagă 

- de Răşcăneşti legaţi de judeţul Vaslui. vom schița. în scurt 

intemeerea şi mersul proprietăţii în acest sat, unul din mul- 

tele sate aşezațe pe valea Siavnicului, 

Am arătat în altă parte. (Ispisoace şi fapise IV. ), 

înțelesul cuvintului Sfaonic, părău cu multe iazuri (beleş- 

_tee) pe dinsul. Părăul Stavnicului izvorăște din dosul dea: 

lurilor Hadămbului, şi udă şi satul Afironeasa ; părăuaşele 

- cari îl formează se unesc în unul singur în dreptul satului 

--Cioca Boca şi Cioroaia. Atinge satul Bâcul. şi puţin mai



    
stutzer suller iierr, petit-maître. 
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in jos primeşte pe stânga părăuașul ce vine dinspre Scheia 

și Drăguşani. De aici apele unite iau numirea deupa luâ-" 

Durduc, udă pe dreapta Freiicingii, iar pe stânga pe coastă . 

stau satele Căzăneşti şi Glodeni. Nai la vale udă pe 

dreapta satele Rediu şi , Purpanița şi se varsă în Bârlad 

în dreptul satului Voineşti. “Toată lungimea să cală să fie 

cel mult 25 chilometri de la izvor pănă lă vărsălura sa în. 

Bârlad. Dealurile ce-i mărginesc basinul său se strâmtează 

în dreptul l'renciugilor -şi se lărgesc spre Drăguşani şi 

Scheia, a cărui deal cu carieră de piatră şi cu movilă de.- 

sirujă în vâri domină toată valea. 
Numele satului e încă una din curiozităţile seci. al 

XV-a, în privinţa însăditorilor de ocini!).. Tulpina numelui 

satului ne duce la un vechiu boer de ţară Frenciuc. În 

adevăr în uricul lui Stefan Vodă din 1490 (6998) ni se 

vorbește de un Zuan Freuciuc, strămoşul lui Singur şi a 

surorii sale Stâna, cari își vând lui Lazăr Micşin cu 120- 

zloți tătărăşti: satu! Găureşti in gura Strajnicei pe Bârlad mai 

în jos de Ridăslăveşii. 

Lricul găsit de noi în actele 'Tărziilor şi publicat în 

Surete și Izvoade |, 65 întregeşte arătările uricului lui 

Stelan cel Mare. Nepoţii lui Ivan i'renciuc, Singur şi Stana... 

mai stăpâneau pe lânză  Găurești, văndut în 1490 şi satul 

Radoslăveştii în gura Strâjnicei „unde a fost Radoslav“; 

cumpărător acestui sat se prezintă însuși marele Voevod; 

şi iată în ce împrejurări: Având a-şi mărita una din ne- 
  

1) Frenciuci, PpenulSui, scris şi psi ne duce la ros-. 
tirea malo-rusă ori leşaşcă a cuvântului Franciscus. vsl. pars, 

Îpeuinka; mirs, Ppanijiiuok ; din numele Franța—Ppaika— a e- 
şit apoi  PpranuSra == irenţă, strenţe, malafrenţă.—Senzul derivat de 
boerie, sirenţe, ne-a venit prin Polonia „Francowacieg, sirancowacie 
„&tre verole* ;— De boala aceasta vorbesc cronicarii din secl. al XVIII, 
ceia ce arată că nu putem da începuturile aceetei boale la noi, pe la 
1400, şi că dar Lean Frenciuc nu putea fi altul de cât Ioan Fran- - 
cisc, un străin, oştean polon, împământenit cu ocini la noi de vechii 
voevozi ai ţării. o 

Orice altă tnipină nu'e de căutat; așa nu panem în legătură 
numele 'Prenciuc cu tulpina frant, fripon, rust, seha!k, francie, îri-- 
ponneau; potlogar întru cît nu vedem -legătură între un vechi boer 

de ţară şi un potlogar de rînd. In mirs, par mai însamnă şi.: 

4
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„poale după Petre Clănău, îi dă ca dar de nuntă între multe 

-alte moşia şi satul Radoslăveștii lui Frenciuc, Şi zice Bog- 

dan Vodă în uricul lui din 1508 „a nepoatei saale-a noas- 

tră seminţie (vară). Dragna.“ :Aceasta ne-ar explica râdi: 

-carea la rangul de spatar a lui Clanău aşa de o dată fără 

„altă treaptă boerească mai mică, Şi cum Clănău apare ca 

“spatar în anul 1486!) urmează ca vâazarea moşiei Rado- 

-slăveşti s'a făcut cam tot pe atunci. A stat dar Clănău 

-spatar în divan 32 de ani, destulă chizăşie; căci nepoata 

-sa Dragna era vară—seminţenie— cu Bogdan Vodă. Dar 

uricul adus de noi ne lămureşte despre neamul şi urmaşii 

lui Frenciuc. Cel mai vechiu a îost Zau Frencintc, care a 

trăit pe la 1400. Fiica lui Anuşca a trăit pe la 1440, iar 

ficiorii ei Singur şi Stana pe la 1186. Fi stăpâneau satele 

- Găureşii şi Radosloveşti în gura Strâjnicei, pe care le vând 

unul cu 120 zloți şi altul cu 52 zloți, mulțemindu-se cu 

aşezarea lor de pe Stavnic, pe locul unde mai apoi sa 

-zormat satul Frenciuci după numele urmaşilor lui Ivan 

:Frenciuc, 

Deci: _ 

A) _ van Freuciue (1400) 

Anuşea (1440) 

Singur Frenciue Stana (1486) 

Noi nu posedăm toale actele. Frenciucilor, căci moșia 

-eşind de mult din mânule Râșcăneștilor, parte de acte au 

trecut la cumpărători și în arhiva Râșcănească am găsit 

acte numai de la 1658, de şi în opisul de acte se pome- 

nesc de acte din 1620 de la Gașpar Vodă şi din 1621 -de 

:Ma Alexandru lliiaș Vodă. Cum însă ispisoacele domneşti 

erau. scrise pe sărbeşie, iar întocmitorul perilipsului nu cu- 

- noştea această limbă nu ne spune ce anume cuprindeau 

  

1) P. Clanău spatar urmează în slujbă după Dragos (Boul . 

: ajuns apoi vornic, în 6954 (1486) şi rămăne. spatar pănă în 1U16 sub 

„Bogdan Vodă, când îi urmează Dan. (Surete ms. X, lista boerilor ; 

.Oriear XYIII, ad finem). -
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acele cărţi domneşti. Lipsa de acte pentru mersul proprie: 

1ăţii în Frenciuci în tot cursul secl al XVl-a arată că stă- 

pânirea a mers regulat din tată în fiu la alte 3 generații 

ce umplu secl. al XVI-a între 1500 şi 1600. În acteie Dră- 

guşănilor avem amintiri despre câţiva răzeşi stăpâni în 

Frenciuci; aşa avem pe Simeon din. Frenciuci în 1568 

(pg. 10): pe Ioil în 1586 (idem), pe Poiană şetrariu în 1596 

(pg. 13), pe Bejan, pe Vasile sin (fiul) Rusoae, pe Cos: 

tantin şi pe Mihail din Frencuci în 1633 (pg. 19), pe Văs- 

can și Simeon în 1641 (pg. 21). Din actul din 1652 Febr. 

11 (pg.. 220), cetim că Costantin a avut de copil pe Neniul 

căsătorit cu Dochia; iar copilul acestora Omenghie vinde 

în 7160 cu 200 lei partea sa, jumătate din Frenciuci. lui 

Apostolachi Milescul vtori sulger. Dar acesta nu ţine 'mult,. 

caci vin rudele mai de aproape ale lui Omenghie, şi 

anume Bejan cu îratele-său Gheorghe ficiorii lui Andronic 

din Frenciuci (pg. 61) şi răscumpără tot cu 200 lei, dar 

apoi iarăşi o revând lui Apostolachi Milescul tot cu 200 

lei în 1657 Sept. 24 (pg. 220). Cartea domnească a lor de 

răscumpărare e din 20 Mart 1657 de la Gh. Stefan Vodă, 

An 1651 Oct. 1, marele visternic întră și el stăpân în Fren: 

ciuci, prin actul de danie al lui lonaşco ficiorul lui An- 

“dronic. 

Mai găsim deci alte 4 nume de stăpâni în Frenciuci 
în jumătatea dintăi a secl al XVIl-a: Misailă, Gligore Bu- 
timan, Andronic şi Gh. Rango.—Cei 2 răzeşi mai îruntaşi 

în Frenciuci erau Costantin Gâde şi Picioragă ; aceştia de 

sigur erau -urmaşi prin femei ai primilor Frenciuci : 

lată care ar îi incrângătura urmaşilor lui Singur Fren- 

<iuc de sub Stefan cel Mare, dat fiind că după 150 de ani 

mu erau în Frenciuci de cât 5 stăpâni:
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B. Frenciuc Singar 1:00 

Freneiuc Ioil 1540 

Frenciue Simion 1510 

fată Anita Maria 

căs. Gâde căs. că Andronic 
: Picioragă 1610 

“Dochia ; 

căs. Neniul ÎI E 

Omenghie 1650 Bejan  lonaşeo Ileana Gavril 1600 

are 24 din Frenciuci au 14 din Frenciuci din jos 

din sus 

Intre 1652-1662 se face trecerea proprietăţii în Fren- 

cinci. cătră Solomon Bârlădeanul marele visternic prin da- 

nia lui lonaşco Picioroagă, şi cătră Apostolachi Milesui 

9-a sulger prin cumpărătură. Dar din aceste două treceri 

de proprietate, asupra daniei cătră visternicul Solomon se 

"revine în 1667, şi rămâne bună numai vinzarea cătră Mi- 

lescul cu 280 lei în 1662 April l8. Postelnicul Milescui 

2-a spatar îi aduce vecinii săi în Frenciuci în 1679, după 

ce î.i limpezește propretatea de pâra ce a avut la divan cu 

Nastasia soţia stulnicului Panchilie în 1676, lunie 14. (pg. 221). 

Postolache Milescul ajunge mare spatar şi moare în 

1677, căci se găseşte vel spatar în divanul lui Antonie Ru- 

set 7184 şi 7185 (Surete ms. X anii respectiv), urmându-i în 

spătărie Ion Racoviţă tot sub Ruset Vodă. 

„Cine e acest Postolachi Milescul ajuns mare spatar ? 

Credem că e fratele vestitului Nicolae Milescul Cărnul,. 

aşa de cunoscut în istoria culturii române şi europene a: 

secol. al XVII, întru cât se ştie că Nicolae Milescu a avut: 

de îrate pe un Apostol Milescu, şi că amândoi erau ficio-. 

şii lui Gavril Milescul ?). ! 

  

1). Uricar 1, 402: Emile Picot. Notice sur Nicolas spatar Mi-- 

lesco Paris; B. P. Hăjdeu, Teaianul 1870 No. 7-141 Letopiseţe Y, 341ș 

Arh. ist. 135; Hurmuzachi IV...
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Departe de a fi greci din Laconia, Mileştii sînt băşti= 
nași de la Vaslui. unde îi găsim supt Stefan Vodă ca Mil, 
odată cu boerii de țară Mir, porecle slavone, unul însem= 
nând Dar, altul Pace. Dacă Picot crede că e grec, Se ia 
după titlu! scrierii spătarului Milescu Enchiridion sive stella 
orieniales, Holmiae, 1667 Febr. „id est sensus Ecclenae ori- 
entalis, scilicet graecae, de transsubstatione corporis domini 
aliisque contraversiis, a Wicolao Spatario Moldavolacone, 
barone et olim generali Walachiae conscriptum“, 

Moldavolacone nu e moldavo- Lacone, ci e moldova- 
lachone==moldovalah, după cum cei din țara rominească e- 
rau Ungrovalachoni, adică Ungro-Valahi. 

Postolachi Milescul ţinind să fie îngropat la Galata 
lingă soția sa, a dăruit mănăstirei Galata satul Căpotești de 
la Vaslui. Călugării primesc dania şi le fac pogrebanie la 
mănăstire la Galata. Când insă să între în Stăpinire pe 
Căpoteşti, s'a aflat dania rea, Căpoteştii fiind ai altor oameni ; 
Şi atunci călugării au luat în schimbul Căpoteștilor satul 
Frenciucii— Frenţucii—și şi-au scos carte de la Duca Vodă și 
de la boerii caimacani, probabil din 1678. C. Cantemir în- 
tăreşte stăpinirea călugărilor de la Galata asupra Frenciu- 
cilor în' 1685 Oct. 30, (pg. 321), lipsind pe Ion logofătul at . 
doilea și pe Stefan postelnicul «din tot venitul Frenciugi- 
lor. Urmând trăgănire de proces, același domn reinoește 
cartea de stăpânire—de volnicie—iîn 1688 Noembr. 15, 
(pg. 221). | | | 

„ Mănăstirea Galata n'a putut stăpâni mult moșia Fren- 
ciucii,.probabil că rudele au răscumpărat dania tatălui lor 
şi au rămas Frenciucii în stăpânirea Mileştilor, căci vedem 
că în 1703 Dec. 12, Mih. Racoviţă Vodă dă earte 'de vol- 
nicie omului Milescului să-şi aducă la Frenciuci vecinii ce 
i-au îugit din sat (pg. 222). 

Proprietatea Mileştilor în Frenciuci e tulburată prin- 
tr'un lung proces de bani cu Ilie Abăgerul din laşi pentru 
suma de 250 lei. Procesul e cuprins în 2 cărţi de jude= 

cată din î718 Noemb. 28 (pg. 83) şi 1720 Dec. 28 a lui 

Mihai Racoviţă Vodă (85), Vodă judecind pricina şi văzind 

g
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drepturile de protimisire hotăreşte că creditorul Ilie Abăge- 

rul nu-şi poate pierde banii daţi Mariei Mileasca, jupineasa 

serdarului Stefan Milescul; cum însă datoria sa nu putea 

atinge o moșie părintească a barbatului 'său. lasă în stăpi- 

pirea Mărandei Buciumoaea moşia Frenciugii, dată ei zes- 

tre de tatăl său, ca din averea lui strămoşască, la logodna 

ei cu Bucium postelnicul, și dispune a se vinde în locu-i 

moşia Mileştii pentiu plata celor 250 lei; şi Mileștii se vind 

- lui Ion Paladi b. v. spatar fiind mai cu protimisire ca boer 

pămintean față” de Ilie abagerul 'strein; dar 'ivindu-se D. 

Racoviţă hatman rudă despre Cehăneşti au luato de la 

Jon Paladi, rudele fiind cu protimisire aţă de alţii, chiar 

boeri -pământeni. 

Frenciugii rămân în stăpânirea Mărandei născută Mi- 

escul de la 1720 pănă la 1744 Sept. 21, când intervine un 

act de vânzare între Nec. Bucium postelnic şi Sandul Stur- 

za logoiătul cu 400 lei. (pg. 309), 

Cat a stăpânit Măranda şi cu barbatul ei Bucium pos- 

telnicul au avut de susţinut în 1732 procese de incalcare 

de hotară cu Căzăneştii şi Şendrenii (pg. 323, 311). De 

abia întrat stăpân în Frenciuci, logofătul Sturza şi are a 

regula hotarăle moşiei sale despre Drăguşani în 17 lunie 

1745 (pg. 95). 

Vânzătorul moșiei era Nec. Bucium postelnicul, ficior 

Mărandei Bucium, fata crucerului Milescul (pg. 105), iar 

cumpărătorul era marele logotăt Sandul Sturza, ficior lui 

Ioniţă Sturza mare vornic şi al Irinei fata vornicului ion 

Bucium. Fiind rude părțile, s'a putut face vânzarea lesne, 

petrivit obiceiurilor ţării în materie de vânzări de moșii Și 

ocine. Marele logotăt Sandul Sturza trece moșia Frenciucii 

cătră fiul său lon Sturza vel spatar; Acesta trece în 23 

Mart 1747 moşia sa părintească Frenciucii iarăși lui Nec. 

Bucium postelnic luând în schimb de la acesta moșie Hor- 

geştii cu seliştele din jur, Cojana, Cucueţi şi Ulmenii de 

pe valea Răcătăului la Putna, mai dând și 100 lei adaoşag 

(pg. 96). , 

„Asupra acestor vânzări dese intre Bucium și Sturza fiind
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-vude, a rămas amintirea la oameni că n'au fost reale, de 

„oare ce Bucium post. incălcând moşia Drăguşănii după ho- 
tarnica lui Pătrău din 1732 „a supus moşia sa Frenciucii 
„supt numele logotătnlui Sturza, prin care a putut opri a- 

tunci cercetarea“ (p. 73), | 

După 6 ani intervine un nou actde vânzare. In 1753 

„Mai 20, N. Bucium'vinde vărului său Nec. Cogălniceanu 
moşia sa Frenciucii pe Stavnic cu 400 lei, Pentru această - 
"Vânzare intervin 2 acte de vânzare, unul din Mai 30 şi al- 

tul din Sept. De ce? Cât timp au stăpânit Bucium tatăl 
şi fiul, s'a înjghebal ceva gospodărie pe moşia Frenciuci ; 

şi cum Nec. Bucium postelnicul ţinea să-şi păstreze 

pentru el o parte din acea gospodărie, în primul act de 

vânzare enumeră cătă parte din gospodărie o trece vânză- 

“toare cătră Nec. Cogălniceanul şi cătă nu. lată care era 

averea de pe Frenciuci: o selişte şi jumătate peste Stav- 

nic spre răsărit spre Căzănești: „casă gata“ pentru stăpân; 

în apa Stavnicului „2 vaduri de moară“, „unul din sus de 

casă la cotul râpilor la rediu“ şi „alt vadu la opustul 

morii den seliște ce vine pe părâul' Scheii, unde este ia- 

zul cel bătrân despre soare răsare“, „un loc de crâşmă la 

drum“, „loc de prisacă lângă crâşmă“, „3 poeni de fân“, 
„loc de țarină în deal“, „loc sterpu de păscut“, „alt loc de 

prisacă din gios la rediu despre răsărit, despre Căzănești“; 

iar dincoace peste Stavnic spre apus „o selişte întreagă“ 

„loc de țarină“, „loc de prisacă la câmp“, “loc de casă 

supt pădure“, „loc "sterp de păscut“ „un rămnic ce a îost 

de peşte“, „loc de iânaț supt margine cu pădure“, „luncă“; 

toate aceste aşezări pe dreapta Stavnicului se megieșau la 

nord cu Drăguşanii lui V. (Costache pah., iar la apus cu 

Şendrenii lui Enachi Buzilă. 
Din această înşirare de bunuri pe moșia Frenciucii ve- 

dem care era gospodăria rurală a unui boerinaș de ţară, 

doritor de moşioara iui şi harnic, Vânzătorul îşi oprise pen- 

tru el „2 vaduri de moară“ „un loc de crâșmă între mori“ 

Şi „un loc de prisacă unde sint stupii Ini Lascar“ ; dar răz- 

gândindu-se le trece şi pe aceste vânzătoare cătră vărul său
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Nec. Cogălniceanu în Septembre, când se face un nou za- 

pis de vânzare, tot cu 400 lei, însă stărue asupra îacerii: 

plăţii. Elera dator lui N. Cogălniceanu cu 160 lei, 16 lei: 

ia pentru a plăti „plineala“ vătavului de aprozi că n'a a- 

dus zupisăle vechi la zi, plătind „2 oameni gospod şi cio-: 

bote“ şi primeşte bani peşin 224 lei pănă la inplineala:. 

sumei de 400 lei (pg. 107). 
Rămas singur!stăpân în Frenciuci, postelnicul N. Cogăl- 

niceanul cere de la domnie boeri hotarnici să-i se hotărască 
moşia sa despre Drăguşanii stolnicului Vasile Costachi,. 

ceia ce se şi face prin cartea gospod a lui Scarlat Gr. 

Ghica din 20 lunie 1759 (pg. 312). 
In 1768 Ghenar 10 pitarul Nec. Cogălniceanu îşi vin- 

de moșia sa Frenciucii Episcopului de Roman loanichie, 
naşul şi nunal Casandrei şi a lui Alex. Râșcanul clucerul, 

cum şi a treia parte din jumătate de sat de Căzăneşti, cum-- 

părată de la Dinul Roșca, nepot lui lonaşco Milescul stol- 

nic, iar în același an 1768 Martie 20 Ioanichie Episcopul 

face danie finilor să: moşia Frenciugi (pg. 233). Prin a-- 

ceastă danie de moşie, bunul vlădică de Roman întregește 

dania ce a făcut în 2 Ghenar 1768 cătră Alex. Râşcanu 

clucer şi Casandrei fina sa de botez. dându-i pe loana, fata 

lui Ştefan țigan, (pg. 109). 
lată-l dar pe Alexandru T. Râşcanul stăpân în Fren-- 

ciugi din primavara lui 1768. Cum însă partea de peste 

Stavnic spre Căzăneşti aducea pururi ' sfezi și procese cu 

proprietarii de Căzăneşti, în 1776 pah. A. Râşcanu cere de 

la domnie să i se hotărască moşia la Frenciucis, sat în-- 

treg cum şi a treia parte din jumătate din Căzăneşti de 

peste Stavnic să i se alipească sa Frenciuci; ceia ce se 

şi face prin carte gospod a lui Gr. A. Ghica Vodă din 16: 
Aug. 1766 (p. 54). 

Moşia Frenciuci a stat în mâinile lui Alex. Râșcanu 

de la 1767 pănă la 1795 April, când trece „moşia Frenciucii. 

ca zestre fiicei sale Maria măritată cu Andrei Holban stvl- 

nicul, cum ne vorbeşte foaea de zestre din 1795 April :. 

„0 moşie întreagă Frenciugii la ţinutul Vasluiului; eu sat,.
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“cu aşezare bună, cu moară cu 2 roate, cu chiuă de suc- 
mane, cu casă, cu pivniță de piatră şi cu biserică“ (pg. 59), 

Asupra altor alaceri dintre socru şi ginere, vezi actele 
aduse la pag. 251, cari arată că Alex. Răşcanu primise o 
educaţie grecească, şi că foaea de zestre din April, abia în 
14 Aug. i-a făcut'o teslim ginerelui său, iar afacerile de 
vite, stupi și sinete le regulează în (5 Aug. 1795. Intre 
aceste sinete sint şi zapisele moşiei Frenciugi zălogite la 
Stefan Caracaş pentru 400 lei (pg. 252.) Alex. Râşcanu clu- 
cerul primise o dată cu moşia de danie de la Ioanichie Și 
31 scrisori de moşie (pg. 107). 

Pentru invederarea succesiunii proprietăţii dăm urmă- 
rea încrângătură a Mileşiilor. 

Gavril Milescu 

Postolachi Milescul Nicolae Mileseul 
vel spatar spatar poreclit 

cumpără de la Gâdeşti, Cârnul 
şi Picioroagă , 

Alexandra a) se căsătoreşte b). Nazaria 

Stefan Milescul clucer Jonaşco Milescul 
căs. Maria stolnic 

. : : 
iFrangolea  Zmaragda Maria căs. fata fata 

vameş  căs. Bucium T. Şlahtă căs. Roşea  căs. Buzdugan C 

Pantele Nec. Bucium Dinu Roşea Panaite' Buzdugan 
: posteinie ” : 

Frangole 

In o veche statistică a populaţii jud. Vasluiului din 
“ocolul Fundurile ni-e dată în Freneiugi următoarea popula- 

  

. 1). Biserica dia Frenciuci, a fost ridicată din pajiste în 1781 
Noemb. 8 de pah. Alex. Râșcanul şi de soțul său Casandra, cum spune 
inscripţia bisericei. (Vezi nota de la pe. 37%).
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ţie: 1 boer, 1 dascal, 2 nevolnici, 10 slugi, în total î4 oa- 

meni fără boer, iar birnici sint 41, din cari 40 săteni Şi un 

"jidov. (Surete ms. XXXIV, 351). In statistica Vasluiului din: 

1820 avem această populație în Frenciuci: 50 birnici, 7 

slugi din care 5 a stolnicesei Maria lui Andrei Holban, şi 

2 a comisului Vasile Hrisoverghi, 1 preut, i dascal și 1 

arendaș; total 61 inşi. (Surete ms. XXX A. 436). 

lar in condica liuzilor pe 1808 ni se dă această po- 

pulaţie in Frenciugi; 14 liude a stolnicesei Maria Holban, 

având a plăti 40 lei la sfert sau 180 lei pe întregul an; 

2 liude fără bir ([. Codrescu, Uricarul VII, 371). Tot în 

această condică a liuzilor vorbind de boerii cu slugitin ser- 

viciul lor arată că stolniceasa lui Andrei Holban (Maria 

Holban născută Râșcanu) are 6 slugi (Uricar VII. 392), 

15) Tudosiica 7. Râşcanu s'a măritat cătră 1753 cu 

pitarul Ioniţă Cuza, ajuns apoi spatar mare. Pentru mai 

multă lămurire asupra Tudosiicăi Cuzoae (vezi Surete VII, 

CLXXXIV, seq.). Ea aducea soţului său părţi din Cuzlău 

__de la Dorohoi, venite in familia Râșcanilor de pe moşul 

lor de pe mamă Manea și Davidel de Zalucea de supt 

Vasile Vodă Lupul. 

16) Pe când documentele ne vorbesc mai mult de 

urmaşii lui Teodor Râşcanu, Râşcanii de la. Fălciu, urmaşi 

ai lui Trohin Râșcanu îşi duc o viaţă in totul legată de 

pământul lor din Râșcani. Ba ei izbutesc să-şi întindă ră- 

zeşia: şi in Foleşti, pe Crasna cătră jumătalea a doua a. 

secl. XVIII. 'In zapisele de cumpărare ale Foleștilor se 

inşiră toate numele Râşcanilor, ceia ce arată că şi ei sînt 

copiii ori nepoți lui Trohin Râşcanul, tulpina de ia Fălciu 

(pg. 147, 148). Cel mai abhtiat dintre aceşti Râşcănești pen- 

tru distincțiuni de boerie a fost Lupu Râşcanul, care ținea 

mult la incrângăturile de boerie cu vornicul Cost. Râşca- 

mul, marele provrietar din Basarabia și atât de des pome- 

nit în actele basarabene ale Râşcăneştilor. (pg. 358 seq.).. 

Pe cât ramaura de la Fălciu decade în simpii răzeși 

şi maăzili, cari capătă abia cărți de mazili spre a fi feriţi 

de. unele angarale, ramura din lasarabia se rădică în vază. 

şi ocupă locul de cinste între boerii Basarăbeni.
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Răzeşii Râşcăneşti de la Râşcanii dia Fălciu erau 

cei mai slăbuţi în driturile lor de boerie, şi-şi duceauun traiu 

sătenesc, dezbrăcat de uri ce formă socială de boerie, numai 

aşa ne explicăm noi de ce în condica liuzilor din 1803 

nici nu e trecut satul Râșcanii ca având vre-un liude, pe 

când Micleştii Tudosiicăi Costachi ni-s dați că au 29 oa- 

meni, cari aveau 106 lei bir ia siert sau 424 leipe întreg 

anul, iar 6 liuzi erau fără bir (Uricar VII, 370). 

Liuzii erau oameni străini puşi in Serviciul personal 

al stăpânului moșiei. Când proprietarul îşi avea vecinii 

săi în sat avea cu cine se sluji pentru ori ce muncă alui 

fără soroc. Pe acea vreme stăpânii „îşi făceau“ vecini. 

Dar după 1749 vecinătatea s'a desfiinţat prin lege şi pen- 

tru fisc s'a luat măsură că boerii vor avea drept la un 

număr de liuzi sculelnici aduşi de peste hotar, mai ales 

din părțile Podoliei, unde roirea de lume era mai mare. 

se aduceau cu hrisov şi aveau cu stăpânul anume îndato- 

risi de slujbă personală. In satul Râşcani nefiind nici un 

liude, este un indiciu câ nu era nici un stăpân mai de 

samă şi cu iitluri de stat, căci liuzii scutelnici au fost daţi 

supt titlul de compensație boerilor deposedaţi de vecinii 

Jor. Răzeșii din Râșcani începuse a rădica treptele boerii- 

lor mici, dar nu cu aşa privilegii ca să aibă dreptul la 

liuzi. | 

17) Cu noua generaţie—a 12-a—intrem. în seci ai 

XIX-a, şi ea reprezintă punctul culminant al rostului istoric 

al acestei famili în persooăna vornicului Iordachi Râșcanu, 

boerul cari a jucat un rol însemnat în mișcarea faptelor 

de la 1822, iar în ramura Basarabeană în persoana lui 

Dum. Râşcanul care a fost primul mareșal al boerimei 

moldovene, după alipirea Moldovei de peste Prut cătră 

imperiul moscovit. 
lată incrângătura acestei a 12 generaţii la pg. următoare: 

18) Dumitrachi C. Râşcanu! ban. E amintit in actele 

din 1800—1801 în cercetarea pentru Visterniceni, cu ran- 

sul de stolnic (pa. 195 seq). Luarea Basarabiei de Ruşi .
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în 1812 îl găseşte din a stânga Prutului stăpân pe Vister- 
niceni lângă Chişinău, Borusenii în ţinutul Iașilor, la Orhei 

Slobozia Bubueţii, Poşta Chişinăului, iar moşia Orheiului 
era eșită la stăpânirea căminarului Spiridon D. Vela şi Să- 

liştea şi Slobozia Râşca ce veneau la capul podului ce 

ese din Orhei, (Halipa Tpyaw, III, 133) şi deci stăpân pe 

o întinsă avere teritorială 1) (Uricar XIV, 39 notă). | 

Situaţia aceasta Va înlesnit de a fi în rândul întăiu 

printre marii boeri cari se alipisc în 1812 de Rusia, în nu- 

măr de 9 familii: Balş, Donici, Catargi, Milo, Paladi, 

Rosei, Râşcan şi Siurza (v. RpaTkii ouepkz 0 Biccapasckeuz 

Atopacrat, 1812-1912. G. Ilerepeypra 1912 pg. 6). In lista 

întocmită în 1818 a dvorenilor din oblastia Basarabiei şi 

1) * Pomenit în zapisul din 1814 al fiului său : Stefan Râşeanui 
comis pentru moşia Seliştea Orheiului vindută în 1812 lui Spiridou 
D. Vela cu 174000 lei (pg. 153). a 

___D Ca să.ne putem face o idee de întinderea ” averilo Râşcă- 
neşti a ramurei de peste Prat, găsim indicii. foarte: precise în Cala- 
grafia Basarabiei pe 1817 publicate de d. Halipa în ale sale Tavan, 
Chişinău.



XLI 

“care listă cuprinde 145 de nume figurează D, Râșcanu ca 
paharnic alături. de Stef. Râșcan comis şi. Matei Râşcan 
spatar (Halipa Tpyam III, 414). lar în notaţce intovărâșeşte 
această listă se arată că familia „Pmmkanz“ s'a râdicat in 
secl. XVIII alăturea cu Cazimir, Duca, Cogalniceanu, Leca 
şi Vârnav. 

Administraţia rusască din primul moment n'a avut 
nevoe de a mai cerceta, actele de boerie, pe baza cărora 

„a trecut în cartea „dvoreanilor* pe Râşcani, fiind recunos- 
cuţi și ei între cele 9 mari familii boereşti şi în „enucok“-ul 
numelor de dvoreni se văd. trecuţi că au dovedit ve- 
chimea familiei. lor cu acte din 1737 (0. c. pg. 59), trecuţi 
în cartea . dvorenilor Basarabiei încă din 1821 în prima 
listă întocmită pentru aceasta „fiind şi el numit membru 

„în comisia întocmită în acel an pentru cercetarea titlurilor 
"de boerie alăturea cu aceşti alţi boeri: A. Ghica, I. Sturza, 
Pan. Cazimir, cneaz A. Cantacuzino, Gh. Milo. P. Catargi, 
T. Crupenschi, |. Russu, V. Iamandi, lacob Paladi, 1. Do- 
nici, Matei Ziloti şi D. Râșcanu (0. c. 15). Comisia luă ca 
normă în fixarea rangului de dvoreanini hrisovul lui C. N. 
Mavrocordat Vodă din 1734 Martie (7249) în care se înşiră 
;aceste boerii. mari: vel logofăt, vel vornic, visternic, hat- | 
man, postelnic, camaraş, agă, spatar, ban, cemis, căminar, 
paharnic, sardar, stolnic, armaş, medelnicer, clucer, sulger, 
pitar, jitnicer, Jogolăl al doilea, postelnic al doilea, logoiăt 
al treilea. Potrivit acestor norme, dovedindu-se că T. Râş- 
canu era jicnicer încă de prin 1733 i se recunoscu lui D. 
Râşcanu şi lui Matei Râşcanu titlul de dvoreani alăturea 
cu cele 102 nume de boeri ce s'au înscris în » POAOCAORHHA 
KBura* din 1821, iar lui Grigore Râșcanu fiul mai mic a lui 
Joan i se recunoscu litlul abia în 1835. 

D. Râşcanul banul e în capul mişcării boerilor din 
Chişinău pentru întocmirea unei case obşteşti a dvoreani- 
lor. Dăm în întregime acest act „după copia fotografiată 
sîn lucrarea jubilară amintită mai sus (pg. 8). | 

„Fiind că după socotinţa obștească nu numai pentru
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'cheltuelile cele neapărate a aleşilor deputaţi, dar şi pentru 

alte a 'obşiii priincioase cheltueli, s'au hotărît prin această 

'socotință a Inalt Preosvinţitului -mitropolit şi exarh, din 

parte clirosului bisericesc, iar din parte cinului politicesc 

de cătră toată dvorianstva pomeșnicilor, ce sau aflat faţă 

şi au dat glasurile lor pentru obşte, ca să să deie din parte 

tuturor celor ci au venituri de moșii, din drepti veniturile: 

a unui an la zece lei giumătate de leu, precum şi mănăs- 

tirile celi rămasă din driapta Prutului şi au moşii în .0b- 

Jasta Basarabiei, afară de schiturile şi preaţii din oblasta. 

aăasta, care să să strângă în casa obștească şi de acolo 

să să întrebuințăze numai întru cele obştii cunoscute dvo- 

reanstvii, şi cu iscăliturile celor ce să află de îaţă în ca- 

pitala Chişinăului. Spre atasta acum sau numit şi sau ho- 

tărât casăeri pe dmlui spatar loan Başota i dmlui comis 

Alexandru Panaite, i dmlui lordachi Doni& şi pe dmlui 

Pavli Măcărescu vtori post. care cu patrioticească râvnă 

au priimit a să însărcina cu  acastă obștească trebuinţă.. 

Dar cu atastă legătură ca având temeiu şi zapis iscălitu- 

rile noastre, acum să să poată şi împrumuta cu zapisăle- 

dumilorsale, ca să pue în casă sărmaia mai întăiu de pa-: 

tru mii galbeni trebuincioși pentru unire deputaţilor spre: 

cheltuiala pornirii atât a mergerii cât şi a întoarcerii, ne- 

socotindusă nimică a darurilor acele avănd asă face după 

ce di pe urmă povăţuire a-obştiei aceştie, banii cari să 

vor împrumuta măcar că au să să strângă după ce de obşte 

mulţămire a pomeşnicilor ce va ave 'riioşie mică şi mare 

atât de aice, cum şi cei de ceia parte, cum şi a mănăstirilor; 

şi nimene nu poate rămâne a să arăta nemulțămit la un 

obştesc sfat şi hotărire, dar când să va întâmpla împede- 

care iscăliţii vor fi răspunzători căsăerilor din partea obştiei 

şi cari: va împlini: de la noi şi obştiia va implini de la 

aceia, căci cugetul” cel mai temelnic şi pentru adevărată 

trebuință obştească Sau tăcut legătura 'acasta care va ave 

putere şi tărie ei. la orice loc să va arăta. - 

In Chişinău luna lunie. 12 anul 1814 

Gavril exarh Chişinăului şi Hotinului, Dimitrie
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Răşcanu ban, loan Basotă spatar, T. Başotă ban, St 

Râşcanu comis, ]. Sturza spatar, Maior -Şeinovici, Matei 

Donici stolnic, D. Bucşenescu, spatar, Iancu Rusu, |. Firich+ 

cavaler, Zamfit Rali căminar, Dinu Rusu, Sandu Teodo- 

rini titular sovetnic, Toma Stamate paharnic, Iordachi Do- 

aici, Filactachi Caplesco, [. Gane, D. Donici clucer, N. 
Done pah. M. Canta, Sim. Glavce jitnicer, Gh. Gheorghiu, 

|. Sechiraş, Matei Râşcanu stolnic, |. lamandi, A. Panaite 

comis, C, Sterpu, Zordachi Râşcanu, |. Străjescul, V. Ca- 

ţichi, ÎI. Ianov, C. Armașu, Lupul Roset medelnicer, Nic... 

Catargi sovetnic, Petre Catargi, Nic. Catargi general po-: 

meșnic, Enachi Păun, V. Boţan, Stef. Teodor porucic, Isaia 

Lupu, Iordache Bantaş, T. Crupenschi, Gh. Costandachi, 

Gh. Melelis, Toma Paninopulo, Gavril Terente postelnic, 

A, Nicolai, Gr. Ursu, C, Cuţico, I. Canta, Iordachi Ga-- 

lencu Sulger. . * | 

In acelaş an 1814 Decem. C. Râşcanu ban e trimes- 

în delegaţie la Petrograd ca să depună giurămâni de cre 

dință cătră Țar din partea nouei provincii (oblastii) a 

Basarabiei, impreună cu D. Bucşenescu spatar și Il. M. 

Sturza spatar. . 
D. Râşcanu ocupă cel întăi locul de o6xaerHaie n ry6epu= 

exie npenBoanreaa a3opancrBa* între 1816— 1822 „Pruna. 

Anuarpin KoncranruHoRnub Haq. ca.“ 

__EL moare în 1831 Aug. cum cetim în inscripţia mor: 

mântală: „Aici se odihneşte trupul sfetnicului Dimitrie 

„Râşcanu săvârșit la anul 1831“ (Opinia IX, 1723). 
Soţia sa Maria născută D. Sturza spatar a murit în 1832, 

cum sună inscripţia de pe lespedea mormântală la Râş- 
canovsca „3Abc» | noxoărea npaxy | HanBOpHOă coBbrHauna | 

Mapin Pwuranoga | ypomennon Crypaa | ckonuannienca 1832: | 

oma. ABrycra 28 ycia=Aicea se odihnesc rămăşiţele Ma- 

riei Râșcanului sietnicului de Curte, născută (D.) Sturza, 

săvărşită la anul 1832 Aug. 28 zile.* 
19) Matei Ion Râşcanu stolnic. Işi dispută şi averea 

Şi rangul. cu. vărul său Dumitrachi, In 1803 ni e dat stol- 

nicul Matei Râșcanu ca avind 9 slugi scutite de bir (Uri-
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car VII, 371). In catagrafia Basarabiei "din 1817? (Halipa 

“Tpyas, Il), îl găsim pe stolnic Matei stăpânind următoa- 

rele moșii: Spărieţii, tărgul “Tuzără, „Novatcii, poşta Bără- 

acului la Orhei, la Codru, Tocenii; la Greceni, Paicul şi 

Manta ; iar la' țin. laşii (azi Bălţile) Copăceanca. 
In condica liuzilor ni e dat Matei stolnicul Râşcanu 

cu 10 liude la Tuzara, având a plăti 104 lei birul lor a- 
“nual (Uiicar VII, 371). Matei Râşcanu stolnic iscăleşfe în 

1814 alcătuirea casei nobililor Gin Basarabia. 

20) Iordachi A. Râşcanu. Ramura basarabeană a 
Râşcanilor dacă a jucat un rol la începutul vieţii secl. al 

XIX, „în persoana celor trei veri: Dumitru, Matei și Gri. 

gore; cari atât prin averile lor proprii cât şi prin. căsăto- 

riile făcute au izbutit să se impună altor familii mai vechi 

“sau să se încadreze între ele, pe noi ne interesează mai 

“mult ramura din Moldova, care în persoana lui Iordachi 

Râșcanu a râdicat rolul politic al familiei, înscriindu-şi 

numele la faptele hotărâtoare din istoria Moldovei, tocmai 

în pragul renaşterei sale naţionale. 

Cariera politică a lui lordache Râşcanu a avut sui- 

şurile sale pănă la rangul de vel vornic al țării de Jos. 

E căminar între 1803—1821. Vodă Mihai” Suţu îl face vel 
spatar în 1821 Febr. 27 (pg. 240, 335). Supt căimăcămia 
lui Stefan Vogoride ajunge vel vornic al politiei (pg. 146, 

334) 1) apoi vel vornic al țării de sus în 1822 Noem. 21 
(pg, 263); apoi prezident al divanului criminalicesc, post 
creiăt din nou de Ioniță Sturza Vodă în 1825 Dec. (pg. 

:284). Are 7 teşcherele turceşti de serviciile făcute Turcilor 

în multe împrejurări (pg. 334, 336, 356 etc.). | | 
Prin însurătoarea sa cu Paraschiva C. Lambrino el 

ia de zestre moşia Drăguşeni de la Vaslui, pe Stavnic, aşa 

că mută centrul aşezării Râşcăneşti la Drăguşani în loc de 

Frenciugi, și prin sporul părții economice, a fost dat să 

râdice treptele boeriilor pănă la cea mai mare de vornic 

1) Jalnica tragedie v. 9457. „Pe căminarul Râşeanul iarăşi 
51 orânduesc al patrule vornic să fiă în divanul pământesc (et. 
„Ils, 398). , :
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în divanul lui Stefan Vogoride Caimacanul Moldovei în 
1822, și să ia parte activă la desfăşurarea evenimentelor 
din 1822 cu venirea în scaun a domnilor pământeni. 

Iordachi Râșcanu luând în căsătorie pe Paraschiva C. 
Lambrino, hultuieşte de două ori ramura Râşcănească pe 
tulpina Cuzască, căci mama Paraschivei era Aniţa Lam- 
brino, fata Mariei Cucoranul, nepoata lui Miron Cuzea. 

Dacă » mătuşa sa Tudosiica a dat naştere cu barbatul 
ei la ramura din Ioniţă Cuza spatarul, nepotul se câsăto- 
rise cu o strănepoată a lui Miron Cuza. El luă ca zestre 
„0 moşie în ţinutul Vasluiului intreagă anume Drăgușănii 
cu scrisorile ei, cu vad de moară în Stavnic şi cu crâşmă. 
la drumul cel mare“ (pg. 58). 

21. Drăguşănii. Cea mai veche știre de satul Dră-. 
guşăni o avem în uricul “lui lie Voda 'din 1443 Mai 31 
(pg. 1). Trăiau pe atunci frații Jurj Drăguşanul şi Alexa,. 
cărora Vodă le întăreşte satul*Drăguşăni pe. Stavnic „ceae na 
Gragunut HatMa Aparsuiant“; satul acesta le este lor numai 
OCină „IMTORE scr OTHHHA HX“ nu moşie „AkAniiny.* Mai 
spune uricul că pot „să-și descalece sal la fântâna Holmu= 
lui“ „EpRHtiua XoAMz Ad wear cont cnc.“ 

Dreptul ce-şi capătă cei 2 îraţi de a-şi așeza sat la 
fântâna Holmului, arătă, că puteau să-şi aducă. oameni stră- 
ini, hrisoveliţi, ca să descalece acolo aşezări de câse, întru 
cât în preajma locului se dă și „loc de prisacă“ „m'kero. 
TY RachiKii,“ pe care urmașii o pomenesc sum numele de 
„Prisaca lui Gherasim.“ 

Intărirea ce le-o da lliiaş Vodă în 1443, arată că. 
părinţii lor erau morţi şi cei 2 fii își iau privilegiu de stă- 
pânire pe ocina lor; deci: cei doi îraţi Jur] şi Alexa erau. 
Drăgușani, ficiorii și. nepoții lui Dragoş. | 

In suretul ispisocului din 1508 Febr. 16 se pomeneşte 
de acest Dragoş de la Stavnic ), ea cel mai vechiu stăpân 
al locului. 

1) Nu putem stabili nici o legătură între acest Dragos de pe 
Stavnic şi toţi ceilalţi Drăgoşi, amintiţi în arieile seel, al XV-a. 

Dragos de la Fuarta e nepotul lai Luca Arbure parealab 
de Suceava. (Î. Bogdan o. c. IE 141),
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In acel an îşi iau privilegiu de stăpânire pe Drăguşani 

“următorii nepeţi şi strănegoți de ai lui Dragoş ; Trifan Chin- 

“tea ;—Maruşca ;— Petre, MagJalina şi Sofica fiii lui Ivan; 

toți nepoți lui Dragoș de ia Stavnic (pg. 8). In acest uric 

„găsim simburele impărţirii Drăguşanilor pe 3 bătrâni ; pe 

unul venia Toma Chintea, pe altul venia Maruşca, pe al 

reilea veniau copiii lui Ivan. | ” | 

Din înşirarea numelor din cele 2 urice am putea face 

„următoarea încrângătură pentru primele serii de stăpâni în 

Drăguşani, dată in pagina următoare. | 

Documentele tac despre Drăgușani de la 1508 la 1586, 

când găsim un mănunchiu de 4 zapise româneşti, cele mai 

vechi ce cunosc eu în Moldova, scrise de un popa Andone 

din Cheldeșşii, în casa lui Nicoară Bantăș, vornicul satului, 

Proprietatea în Drăguşani a curs însmod normal din tată în 

fiu de la cei 5 bătrâni stăpâni ai satului, a căror proprie- 

tate a impărţito prin uric Bogdan Vodă în 1508. In răs- 

timpul de 80 ani s'au scurs 2—3 generații. Cele 4 zapise 

«moldoveneşti vorbesc de urmaşii din Maruşca, fata lui Ivan 

“Chintea. Această Marușcă a îost căsătorită cu Gaspar Ju- 

vie, şi a avut 5 copii: Tudora căsătorită cu Ţiţul, Giurgea 

B) Dragoş Stăniţescul, e fiul Manului, irate cu Popa luga a că- 

ui ficior e vestitul Mihail Logofătul, tatăl Maruşeăi (idem |, 409), 

C) Dragoș Vamă trăeşte sub Alexandru cel Bun şi e tatăl lui 

1on Zamă (idem I, 490). 
" D) Dragoș de la Leţeaui ţine pe Anuşea fata lui Severian 

(idem 1, 278). 
E) Dragoşe 3 la Țigănei în Dimaci are de îrate pe Alera, 

„Jurj şi Jureo (idem II, 46). 
F) Dragoşe de la Floreşti pe Policin are de irați pe Ion şi 

Trif ; e fiul Mălini, fata lui Bârsan (idem II. 76). 
G) Dragoșe de la Mireşti pe Sohului are de îraţi pe Jurj Căr- - 

meata, Drăgăiina şi Stan (idem II, 87). 

II) Dragoș de la Harbuzi are de frate pe Jvaşco ; de moşi pe 

-Ghedeon Harbuz, pe Fătul Harbuz (idem II, 105). 
I) Dragoş de la Fauri şi Băhneni pe Bistriţa (idem I, 125). 

J) Dragoş de la Mireni ps Tutova, are de frate pe Ion, Dră- 

ghiţă şi Anghelina ficiorii lui Duma 'Tătăranul (idem 1, 284). 

K) Dragoş de la Marcoviceni (Vaslui) are de soră pe Nistra, 

:și de copii pe Avăr, Stanciul şi o alti fată (idem II, 9202). 

L) Dragoş viteazul „miles aurae“ de pe Necbid, Bacău era 

stăpânul „cămpaului lui Dragoș, cea mai veche -amintire în actele 

seci. XIV-a şi XV-a (idem ], 248). - 
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1. Dragoş de la Stavnie 

a,. Drăgușanul Drăguanul ” 

(Gherasim) ia naştare satul „Aparbiiiane“ 
(dscalecă prisacă) | 

3. Jurj * Alexa !) 
(Drăguşanul (iese din sat şi dă 

: naştere satului 
pt Alexeștii pe Vilna 

: . . (a Vasiui) 

4, fata căs. Toma Chintea +) 

recte (HuHaA'k) 

5. Trifan Ivan  X 
Chintea 1 a fa 

1fa ; : 

6. Maruşea, Petre, Magăalina, Sofica 

1) Alexa îşi avea case pe Vilna „PAE EHA AWA flarănn“. 
-(. Bogdan, Doc. lui Slefan cel Mare II, 14). Despre înradlrea lui se 
dă un arbure genealogic nu cu puţine greșeli; reținem însă dia 
aete spiţa lui Alexa, mutat cu aşezarea pe Vilna, 

Alexa vataman 

Rahota, Sora, Jurj, Pantea, Jaga 

Vlasin 

Anuşea Elisalta Ion, lon, Mihul, Andruşeo, Parasca, Armanea 

2) Socotim că Chinţea, e dat rău de tradueătorul uricului dia 
1508 în loc de Ghindea, nume cunoscut în diplomatiea see, al XY; 
un Toma Ghindea, fără titlu, apare în primii ani de domaie ai lui 
Stetan cel Mare (Ion Bogdan e. e. indice).
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păhărnicel, Nastea, Agahia Şonia, și altă fală căsătorită cu 

Bantăş cel bătrân. Cumpărător tuturor părţilor este Necoară 
Bantăş vornicul satului, în a cărui casă se scriu şi zapisele 

de cătră popa Andone din Cheldeşti, şi cum venea nepot 

de soră vinzătorilor, vînzarea se face nu atât pe bani, cât 

pe schimb de lucruri. Aşa Necoară dă 30 taleri şi 6 cai, 

6 coţi de îelendrăş, 1 cobuc poleit, și un postav turcesc de 

un rând de haine (pg. 10—12). Toţi vânzătorii îşi aveau 

părțile lor în bătrânul din mijloc al Drăgușanilor, şi potri- 

vit obiceiului pământului şi-au întrebat „rudele“. Pentru a 

şti cari erau aceste rude, îi vedem pomeniţi ca martori în 

zapisele de vânzare. o o 
laţă ce anume găsim, cei mai mulţi având mici sluj- 

be: Gheorghe vornic, Coace Pâtru vornic, Cristea şetrar, 

Buciumaş vornic, Patraşco Purcel, Ciolpan clucer, Buză lo- 

gofăl., Danăilă pah., Ionașco cupar, Albotă parcalab. Poiană 

stegar, Nenea șetrar. popa Lupul, Caucea, Focşa. Simeon, 

Vasile, Dumitru și Loghin.—Din 5 stăpâni la 1508 găsim 

24 la 1586. Varietatea numelor, boeriilor mici a multora din- 

tre ei, arată că din Drăguşani au roit un mănunchiu de mici 

boerinași, din cari unii au râdicat treptele boeriilor, ca Cio!- 

pănești, Albota, Bucium şi Bantăş, pământul fiind stupul 

de unde au roit elementele de stat. — 
Trec la mijloc încă 50 de ani şi iar apar o serie 

mare de zapise, cari vorbesc de transmiterea proprietăţii 

prin cumpărături la Andoca și jupâneasa lui Măriuţa. U- 

nind arătările zapiselor de vânzare, am putea întregi spiţa 

de neamuri plecând de la. 1508 încoace, dar numai pentru 

urmașii din Maruşca, după cum arătăm-în tabloul de la 

pag. următoare. - 

Ca observare socială reiese din acte că mai toţi pro- 

prietarii din Drăguşani erau boerinaşi, cu aşezări de case, 

de prisăci şi livezi; deci de la început se deosebesc Dră- 
guşanii ca un sat mai răsărit faţă de altele. Aşa zapisele 

vorbesc de vânzări de case, în deosebi de moșie. Incă din 

1586 Bantăș își avea case durate, cu loc împrejmuit şi cu 

alte nămestii în juru-i „Acm că mher n uaoTu BE WrpeTk.:
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6. Maruşca 
"căs. Gaspar Jurie 

1/« : din mijloe 

1. Tadosia Giurge Nastest Agabie X căs. , 
căs. Țiţul paharnie căs, Soinea RBantăş bătrânul 

8, Aniţa Irina căs.: Anca Necoară Bantăş 
căs. Voeico ea şetrar, călugărița, vornic, cumpărător 

4 

: :X ; 
9. Andrei armaș : Palaghia Dumitrașco 

    

căs, Kial 

i Apostol: i 

10.  Tudosie . Dumitraşco Ionașco Nastasia. 
căs. Cerchez Chiul . 

ron 49" (pg. 15). In această casă se scriu zapise, se a- 

dună marturi de iscălesc ; era casă de vornic, și tocmai în 

1634 Ghenar 5 urmașii lui Bantăş o vând cu 50 taleri lui 

Bârsan dvornic şi jupânesei sale Angheliţa ; iar moșia partea 

lor din Drăguşani, o vind numai cu 20 taleri. O casă mai 

scumpă de două ori şi jumătate ca o moşie! Nu degeaba 

a eşit în popor vorba, ce se zice de cel prăpădit şi fudul 

„nu se vede pe sine ce-i' și mai întreabă de casa vor- 
nicului“. . 

Un alt stăpân de casă bine durată în Drăguşani a 

fost Toader Scăntee. ce se trăgea din Giurgea paharnicul de 

la 1586; el şi-a 'vândut casa Băntăşeştilor, cari la rânda 

lor o vind în 1637 Noemb. 10 cu 30 lei lui Necula văta- 

vul Hatmanului Gavril Lupul. Necula vătavul vinde casa 

în 1641 April 15 lui Cerchez. cu 30 taleri: (pg. 21). 

Nu se vede oare în acest îapt simburele obiceiului 

din Moldova călboerii proprietari să-și facă palate pe la ţară, 

cari stau în contrast cu moșia şi mai ales cu starea eco- 

nomică a ţăranului? Ca vornicul Bantăş să aibă în Dră- 

guşani case de 50 taleri la o moşie numai de 20 taleri, 

4
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insamnă că prisosul de cheltueli le scotea din slujbă, din 

boeria de vornic. - „4 : 

Un alt fapt social se observă din mersul proprietăţii 

la Drăguşani. Foarte mulți "din răzeşi nu mai stăteau cu 

locuinţa în satul Drăguşani, care din vechi işi avea altă 

vatră de cât cea de astăzi, după cum reiese din hotarnica 

mai nouă, că şi: -ar fi mutat vatra după 1750 (pg. '320), Ab- 

senteismui permanent, - mutarea lăcuinţii răzeşului au fost 

puternice motive .ca să se grăbească cu vinderea pământu- 

lui, întru cât nu le. aducea mai nici un 'folos-- 

De acest al doilea prilej s'au folosit clucerul Andoca 

şi a întrat ca cumpărător mai în toate „şurinile răzăşeşti 

din Drăguşani. 

Andoca pitarul ni e cunoscut din actele Petreştilor de 

la Vaslui, acte comunicate de d. Gh. Teodor, inspector a- 

gricol, şi copiate in al XX volum. ms. al Suretelor. şi ur- 

mătoarele. In jurul lui Andoca pitarul şi apoi clucerul se 

formează iarăşi trupul întreg al Drăguşanilor, aşa cum Vau 

avut stăpânii săi în secl. al: XV-a. Jurj şi Alexa Drăgu- 

şanul. După 206: de ani de fărămiţare a proprietăţii. în 

Drăguşani, ea se.adună la un loc îa mâna clucerului An- 

doca,: pentru a se 'adeveri jocul permanent al proprietăţii 

rurale, că pe când unele se farămiţază, altele se  rotunzesc 

mărindu-se : 

lată toate cumpărăturile Andocăi zlatarului Şi a giu- 

pănesei sale Măricuţa : 

1). 1642 Oct. 15, Cumpără | cu 40 lei partea lui Gr. 

Țapul, Gavril, Sava şi Marica (pg. 23). 

2). 1642 Oct. 25. Cumpără 'cu 60 lei partea lui Du: 

mitraşco Bantăş şi a Palaghiei. (pg. 22). 

3). 1642 Noem. f. Cumpără cu 70 lei de la lani treti 

pah. casa și ocina de pe Bârsan vornic. (pag. 24). 

4). 1644 Mai 9. Cumpără cu 6 zapise dând 85 lei 

toate părţile Scânteeştilor din sat din Dragoșani 8/s din !/s 
de sat, adică un bătrân întreg. (pg, 26). Vasile Vodă le 
întărește cu ispisocul său din 4 lunie 1644. 

5). 1644 Sept, 20, Cumpără cu 50 lei din partea dia
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mijloc de la Dumiiraşco Bantăş şi Palaghia ficiorii. lui Ni- 
coară Bantăș, cum insă partea lor nu era curată, ei trebue 
să susțină un . proces cu Visarion Bogza şi abia îri 1646 
Sept 18 câştigă procesul la divan. (pg. 33 

6). 1644 Oct. 4;'cumpără cu 60; lei” partea lui 'Gh. 'Ța- 
pul, a patra parte din trupul “Căuceştilor (pg. 74); ! - 
7). 1644 Oct, 4, Cumpără'cu 70 lei partea jui. Damian 
Şurinescul''şi Bejan 'cu -ai lui 'tot'din tropul " Căuceştilor . 
(pg. 75). a _ o 
„*8).1647 Ghen. 2. 'cumpără cu' 30 lei din "partea de 
mijloc de la Andrei şi Apostul veri, partea “de: pe moșul 
lor Condrea (pg. 37)i: : A 

9). 1647 Sept. 22. cumpără cu 5taleri partea lui Cos: 
tantin nepot Andreicăi din bătrânul Căuceșştilor i) partea lui 
Dan (Surete ms. XX. 428), i 

10). 1649 April 10. Cumpără cu 7% lei partea lui 
Istrate, Gligore şi Olentie “din: trupul Căuceştilor (pg. 76). 

11), 1650 Ghen. 2. Cumpără cu 30 lei partea 'Teciorilor 
ilenei de pe Gherasim (pg. 39), : - | 

12). "1651 Mai 15. Cumpără cu 40 lei partea lui A-: 
postol (pg. 40). o aa 
„* 19), 1654 April 20. Cumpără cu'10 lei 'partea Mariei | 

şi D. Rusul din trupul Căuceştilor (pg. 77; -- 
14). 1655 Mart 1. Cumpără cu 20 lei partăa lui Cer: 

<hez ginerele armașului Andrei (pg. +1). o 
15). 1656 Iunie 10. Cumpără de la Gr. Țapul tuspa- 

tru bătrânii, din trupul Căuceştilor câte cu 40 ei bătrânul 
şi 8 lei pe deasupra de bătrân (pg. 77). Vodă Gh. Stefan 
întăreşte această vânzare prin ispisocul său din 29 Iunie 
acelaş an (pg. 42). | m 
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1) Bătrânul Căuceştilor venia în jos spre Căzăneşti până în pâ: 
răol Ţărineuţei ce'se varsă în Stavnic şi:„se 'vede că acei “Căuceşti 
-ciau fost mai din vechi moşinaşi erau şi şezători pe acel loe în ar- 
tea din pios cu satul deosăbit a lor, unde selişte veche este de iață, 
care selişte însăși hotarniea din 7240 a lui Patrău şi a Străzăscuiui o 
înşămnează“ (pg. 69). lae mai jos zice: „este o mare dovadă că acea 
selişte veche a Căuceştilor este de moşia Drăguşanilor, unde acole 
mai în urmă-a avat şi postelnicul Bucium aşezarea sa (pg. 69).
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16). 4657 Ghenar 20. Cumpără cu 25 lei părţile ficio- 

silor Nastasiei Pălicășoaia cu prisacă, din trupul Căuce-- 

ştilor (pg. 72). 

17). 1657 Aug. 20. Cumpără pârţile ficiorilor lui An-: 

dronic Picioroagă din trupul Căuceşiilor (pg. 81). | 

18) 1667 Febr. 2. răscumpără 12 pământuri de la 

călugării de la Bârnova pentru o moarte de om (pg. 43). 

Insămând toate zapisele lui Andrei paharnicul vedem: 

- că el a deslocat din Drăguşani 60 de răzeşi cu suma de. 

650 lei.— Pentru înţelesul acestora dau în tabloul alăturat 

împărţirea trupului Drăguşanilor pe bătrânii şi toți răzeşii 

vinduţi cătră Andoca pitarul. | 

Andoca nu-și avea aşezarea în Drăguşani ci în Pe-: 

treşti ; numai aşa ne explicăm incetineala cu care a cum- 

părat bătrinii din Drăguşani ; incepând de la 1642 zapisele - 

lui de cumpărătură merg pănă la 1667; adică 25 ani. Ră- 

zeşii de Drăguşani trăind prin alte sate, ei m'au putut da naş-: 

tere la o vi.ță mai intensă în Drăguşani; şi dacă Băntăşeştii 

şi auz idit case, au făcut mori, iaz în Stavnic, apoi nămestii 

multe pe lângă casă, intrând Andoca clucerul ca stăpân a 

sporit viâța economică a Drăguşanilor; îace 2 heleştee în: 

Stavnic, 1şi rădică case temeinice, face moară în Stavnic 

şi zideşte biserică. Prezenţa unei biserici întrun sat e: 

semn vădit că ori s'a sporit numărul sătenilor, ori s'a spo- 

rit viața economică a satului prin proprietarul ei. Cazul de : 

al doilea s'a. petrecut cu Andoca. El e primul ctitor al bi- 

sericei din Drăgușani,. de şi astăzi nu posedăm nici o urmă: 

de ctitoria lor. Biserica ei au zidit'o în seliştea veche, care 

a durat pănă cătră 1750* când satul şi-a mutat vatra. Ca 

dovadă că biserica din vechea selişte a Drăguşanilor e 

ctitorie Andocească e faptul că clucerul Andoca o trece 

în foaea de zestre ce el dă îelei sale Sanda în 1668. Bi- 

serica dar s'a zidit cătră 1660, din bârne cum sint cele: 

mai multe din bisericile răzeşeşti de la Vaslui. 

In foaea de zestre, scrisă şi subscrisă de Andoca îtori. 

clucer în 1668 Aug. 10 (pg. 82) se zice: „şi iam dat şi un 

„sat anumă Drăgușăni la Vaslui cu casă bune cu do hă--
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Nastasia Pălicăşoaia—Patraşeo"?, Stefan”*, Gligurie 
Bueiumaş'*, Constantin*“, Vasile", 

mănăstirea Bârnova are 12 pământuri p. moarte 
se de om, , 

Petriceaico— Butimau—Gligore”, Olentie"!, Maria, Is- 
tratie Hrib ț Chelsia—D. Rusul hiastra. 

Focga—fata + Vlasie“”. 
  

Bozianul—lonaşco“* 
Capcea-—fata + lonaşco“. 
Antonia—lonaşeo“*, 
Păscăliţa—V. Beginăca, Mihail“%, Jonaşeott, Costantin“?. 
  

1/,
 

Că
uc
ea
, 

7o
a 

Picioroagă— Andronic — Ursul"”, Gligore“, Bejan“, 
a Jleana'*, Gavril", lonaşeco%. 

Ciulei—Rosoae—Alera*”, Vasile**, Dumitra“”, Gavril'*. 
Drăguşanul — Vasile — Sohiica""—Gheorghiţa*?. 

Şurinescul,—Sofiica--Damian's, 
Tapal— ZQligori'. i 

se ai Ţapa — Marica ț Costandin. 
-Dan—Andreico : Capracea—:—Gavril*? 
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i—Savass. 

o “n: _ _i— Dumitranani 3 Ş Tudosca + Țintul...—Necoar Bantaș i Palaghian 

3 > Giargea pah.—Aniţa Voico...—Nec. Bantăş 

= | £| Nastea..—Nec. Bantăş 
„| 3 - 

2 || (Gherasim— Conărea—Vasile—Onacă] TAndrei, armaş 
£ | Irina şetrăroae—:; - 
> ;: chez, Dumitrașco 
& 3 Agahie Șoinoa—Anca călagărița—...— Apostol 

„|5 : Damitraşco-—Nâstasia 
= S Băntăşoaea— Nicoară Bantăş— : Palaghiia — Ionașco ; 

: ; Chiul. - 
. Necoară—Maria—Andreisi, Isăilăz., Vasiless, 
- Gligoraşeose. 

„. —Pospăat Istratie...a. 
Te TObrej a-i 

pă Patra eo Seâatee— ... iomărtan...se 

3 ? «e —Andrei!", Candachia,(Turina)!* 
3 Tudosicai? _ 

Ş | 2. Patrasco Boldescul'*. = . 
> , : Draghina—Nieoară!, Vasile'* 
dă | ş, Eremia Scăntee—: jsailă— ș popa Scăntee!o, Gligoret,, 
= “1  Grozavawn, Nactasia!?, 
  

j Neculai”, An- 
_. Vasilea agoae—Marica—Toma Birtoc— drei*, Pateaşco* 

—Cârjă Birtoc* 

1 

        
. ax: J Patraşco vatav', Gugiuls. Da- 
= Coste Seântee—Mihăil 4 pă popăi, Maricaţ, Scănteet,
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„leşte şi cu băsărica şi cu moară în 'Stavnicu pe lângă 
„haine odoară, cai, boi; vaci, stupi şi epe, de toate cum 
„să cade unii fete şi ce trebueşte.“. 

De la 1668 stăpânirea în Drăgușani â curs în mâna 
Sandei 1!) fetei lui Andoca clucerul, şi a barbatului ei Ne- 

culai clucer pănă la sfârșitul seci. al XVII. Necuiai cluce- 
rul moare, iar Sanda cluceroaea : apucă domnia a doua a 

lui Mihai Racoviţă—cătră 1708,—când intervine. o năpaste 

de bani pe capul lui Antiohie căpitan ficiorul Sandei clu - 
ceroaea. 

In acest răstimp viața ţăranilor din Drăguşani se în- 

răutățeşte. Unii din răzeși vânduți lui Andoca clucerul cad 

in stare de vecinătate, ienomen comun satelor noastre; şi 

după 20 de ani,. de când întrase Andoca deplin stăpâni- 

tor în Drăgușani, găsim 8 țarani. vecini purtând pâră cu 

Steian spatarul la divanul lui Duca Vodă în 1671 Iulie 25. 

1). După actele Petreştilor s'ar putea înjgheba - această spită : 
Andocească (Surete ms. XX). 

Andoca pisar 1590 

” 1660, Anăoca clucer + Măricuța 

Gafia, “Tudura . Sanda Urăul (călugăr) din Petreşti . .: 
: ! 14120 .căs. . Handoca Da 

i Neculai elucer i 

Sandul Parischiva 

Gheorghe “Antiohie oniţă că- Sainăul Ilie 
RI pitan 1150 Handoca, Armaş 

Vintilă post. 

. „Elena Toderaşoo 
- căs, Tanasă căp. că. Angheluța 

  

Vasile Safta Radu, 100 Catrina | 
Stefan căs. Ciornei.
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In şedinţă plenară cei & sătenii - 1şi recunosc. vecinatatea şi 

prin: zapis ce. dau la mână lui Stefan spatar deelară „că 

neam apucat noi de iznoavă să him dumisale : drepţi. ve: 

cini săi lucrăm la tot ce ne va pune“. (pe. 44). —Dar dacă 

țărănimea incepuse a cădea mai mult din situaţia: sa de 

oameni liberi, nici marele proprietar nu era scutit de fluc- 
taaţiile vremei, mai ales când proprietarul avea raporturi cu 

fiscul şi 'eşia rău din slujbele sale băneşti. 

Aşa a păţit căpitanul Antohi cu slujba deselinei de la 

Tecuci. După sistemul timpului ori ce domn nou venit în 

scaun îşi. vindea veniturile sale la mezat: pe la diferiţi bo- 

eri după judeţe și după îelul venitului. Banii se încasau 

imediat de cămara domnească, căci nevoile domnului erau: 

urgente şi pe dânsul apăsindu-l creditorii şi bacşişurile. pe 

la înalții demnitari Turci.. 

In 1708 venind Mihalachi Racoviţă domn pentru a 

doua oară în scaun grăbi cu vânzarea veniturilor țării, Se 

Strigară la cochiivechi, şi pentru desetina din stupi și mas- 

curi de la: Tecuci se prezentară 2 boeri: C. Costachi vel 

xisternic și Adam Luca vel. sulger. Dar odată slujba cum- 

„dărată de însuşi. marele visternic, el o trecu altora; şi se 

şi prezentară 3 cumpărători; Antiohie “căpitanul Bciorul 

Sandei iata lui Andoca clucerul şi cu doă soții ale sale: 

Sarbul şi Gavrilaş. „Trebuind bani în grabă-pentru slujbă“ 

Sau .luat de la 2 turci Calafat și Mehmet lazagi din Foc- 

şani 2 pungi.de bani—1000 lei vechi—și „au dat la că- 
mara domnească“ dobânda privindu-j pe cei 3 cumpărători. 

Antohie nu merge bine cu slujbâ desetinei, şi rămâne da- 

tor din slujbă cu 386 ughi şi 1 leu, iar din desetina de pe 

stupii săi. şi ai mamei sale încă-cu 70 ughi; deci 
cu un total de 156 ughi și 1 leu. Antohie: fuge în țara 

muntenească, iar cei. 2 boeri: Costachi şi Adam. plătesc 

datoria. cu dobândă cu toi in somă .de 556 ughi și.1 leu 

- (pg. 46). Trece vreme la mijloc. Vine Mavrocordat Vodă, 

apoi D. Cantemir ; vine războiul dela Prut, căimăcâmiile 

turceşti din 1711; apoi domnia lui Muvrocordat Vodă a 

doua oară. „Antohi umblând cu câteva feluri de meşteșu-
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guri fiind vremile tulburate din zi în zi delungănd vremea 

pănă când “au stătut la judecată“ (pg. 48; 91). Racoviţă Vodă 

ii trimete la D. Macri vel ban, și el le face izvodul de 556 

- ughi. Neavând el cu ce plăti datoria, se hotărăște de Vodă 

ca C. Costachi vel vist. să ia pentru sine satui Drăguşani 

şi Şendreştii; iar Adam Luca sulgerul să ia satul Dănceni 

pe Zeletin la Tecuci; dar amândouă aceste cu drept de 

răscumpărare din partea îraţilor sau rudelor „iar cine din 

fraţii lui Antohie ar vrea să le cumpere să dea neşti bani 

cu dobânda ce ar face şi atunci să-şi ia moşiile.“ 

Şi aşa în 1719 satul Drăguşani a trecul prin vânzare 

silită in mâna lui C. Costachi visternicul, după ce stătuse 

51 ani în mâna lui Neculai clucerul tatăl şi Antohi căpitan 

fiul. Mihalachi Racoviţă dă carte de judecată în 21 Mai 

17419 (pg. 49); şi de oare ce noul stăpân a mai avut de 

furcă cu rudele lui Antohie își reinoește titlul de proprie: 

tate: în 1730 la Gr. Ghica Vodă „ca să-i fie şi de la domnia 

„mea dreptă ocină şi moşie și uric nerușeit stătător în veci“ 

(pg. 92). De ce se temea n'a scăpat, căci Vintilă post. fi- 

ciorul lui Antohii căpitanul, redeschide procesul îndată după 

moartea tatălui său şi a lui C. Costachi logofătul. Procesul 

se judecă din nou în 1742 Noembrie 25, cu Vasile Costachi 

stolnic şi boerii divanişti dau rămas pe Vintilă post. după 

Vechile judecăţi ' supt Racoviţă şi Ghica şi „incă să aibă 

Vintilă post..a aduce şi scrisorile ce sânt la dânsul pen- 

tru. moşiile acestea“ ceia ce a şi făcut, căci scrisorile se 

găsesc și azi în mâna proprietarului moşiei (pg. 51). 

Vasile Costachi pah. ţinea in căsătorie pe Ilinca fata 

lui lordache Catargiu spatarul. lvindu-se certe şi neinţele- 

geri, se cere divorţ; cum însă „pentru prepuse lucruri“ nu 

se putea lăsa jupăneasa Ilinca fără subsistenţă, sfatul fa- 

miliei hotărăşte şi V. Costachi admite ca să se dea „pen- 

„tru chivirnisala şi. hrana vieţii“ satul Drăguşani cu casele 

„ce sânt făcute de mine, ca: să fie de odihna ei cât îi va 

„lungi Dmzeu viăţa, iar din: bucate ia dat să se îulosască 

„de 60 oi, 40 stupi, 4 boi şi 4 vaci.* Aceasta în 1754 

Noemb. 15 (pg. 52).
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Ilinca Costachi moare ; iar moșia rămâne la mâna 

fiului ei lui Matei: Costachi (Negel) sulger, care o:stăp&- 

neșie pănă la 1793 Mart 1, când prin scrisoare de schimb 

dă moşia Drăgușani postelnicesei Aniţa giupăneasa lui C. 

"Lambrino, și fata pitar. Moisă Cucoranul. Juând în schimb 

moșiile : Puţenii cu apă, Piţcani, Lungeni, Bălănești şi Tu- 

pilaţi de la Fălciu şi 2 'suflete de ţigani (pg. 56). 

A Stat dar moşia Drăguşani în mâna Costăcheștilor 

14 de ani având de stăpâni pe Cost. Costachi log., pe Va- 

sile Costachi pah., pe Matei Costachi Negel sulgerul 1). 

In mâna lui C. Lambrino moșia Drăguşani n'a stat 

mult, căci în 1795, găsim că prin foae de zestre o dă fiicei 

sale Paraschiva măritată cu tinărul Iordachi RAşcanu (pg. 58). 

Mireasa aducea-pe lângă moşia Drăgușanii, şi un loc 

de casă în laşi Ja tărgul boilor în Muntenimea de jos—pe 

lângă si. Haralambie, —5 pogoane de vie la Priponeşti, 

1) După spita neamulai Costachi întocmită de V. Mălineseu 
şi publicată în Gaeta Transilvaniei pe 1842 No. 19; com şi cea a- 
fiată la arh. stat. laşi găsim "această urmare de generații de Costă- 
eheşti. ; 

popa Ioan din Şoldana 

Costachi sulger 

Gavril Costache Tudosiica Joroae 
vornie căs. Vasilca i 

  

Costachi Solomon Lupul Costachi Vasile  Tudosiica | 
vorn. căs. Ruxanda vornic  Razul 

Costantin Costachi log. 
căs. Ecaterina lord. Roset 

> Vasile Costachi ban căs. 
llinea Iordachi Paşcanu. 

e mmnenannan sapa oana ze aaa sa aa aaa = 

Grigore -elueer eăs: Matei-Costachi Mitrop. Vediamin Serban Negal 
Maria Cantaeuzino  Negel poat. căs. Costachi vornie ... 

! Casandra C. Costachi
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10 :suflete. ţigani „cu. bucatar. şi vezeleu, 30 capete de vite 

mari, 50. stupi, o butcă .cu 6 cai şi 12500 lei, şi : odoare, 

şcule, haine şi de ale gospodăriei (135. bucăţi). lar mirele 

aducea ca zestre părințască o casă cu jumătate de loc.din 

egrada sa din. Beilic, 6. pogoane, vie cu livadă la valea 

Cozmoaei,.3 ţigani, 32 „vite mari, 60 stupi—o prisacă—, şi 

odoare, scule, haine şi de ale gospodăriei (pg. 59). Cu a- 

ceste bunuri materiale. îşi incepu Iordachi Râşcanu bogata 

sa carieră politică, care. la pus pe vremea . sa în primul 

rând făcând să i se treacă. numele în faptele istorice, la 

răscruce de vremi ca cele de la 1821, | 

22, In raporinrile sale familiare, "Iordachi Râșcanu a 

iost centrul tuturor . afacerilor. Potrivit dorinţei lăsate de 

tațăl -său cu limbă de moarte prin izvoadele iscălite de la- 

cov Mitropolitul, Antonie Episcop de Roman ţ.. 17%; lor= 

dachi înzestră pe sora sa Ecaterina căsătorită cu D. Miclescu, 

cătră 1810, şi cum aveiea părintească se. ciuntise prin da- 

toriile ce aveau să se. plătească şi. prin ; măritişul Catrinei 

Miclescu, el îu silit ca prin calea judecății să-şi limpezească 

situaţia bănească. | 

Alexandru Râşcanu lăsase. celor 3 îii ai săi o avere 

nu tocmai mare. Trăind el, înzestrase pe fiica sa cea mai 

mare Maria cu Andrei Holban stolnicul în 1795. Fetei îi 

dăduse moşia Frenciucii. Lui Iordache însurat şi el cătră 

1796 nu-i dădu moşie, căci lua prin căsătorie -cu Paraschi- 

va Lambrino moşia Drăguşănii in hotar cu Frenciucii. Era 

ceă mai fericită căsătorie, întru cât nu se indepârta ficiorul 

de trunchiul părintesc, nedespărţindu-i de cât apa Stavni- 

cului. Fata de a treia era mică. În diata ce şi-o face A- 

lex. Râșcanu spatar, în 179 dispune pentru Ecaterina să-i 

dea intocmai ca lui lordache, casa din: laşi, 6 pogoane vie 

la Cozmoaea lângă.laşi şi din scule, haine, odoară ca şi 

Mariei Holban. - i 

-. Alexandru Râşcanu moare după 1803, -şi abia în 1810 

Ecaterina e măritată după: D: Miclescu, :prin înzestrarea ce-i 

face fratele său Iordachi. Dar Ecaterina trăi puţin şi muri 

înainte de 1813, cum atestă boerii divanişti în anatoraoa lor
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cătră domn din 1815. Februar „inzestrarea. Ecaterinei, cei: 
mai mici surori ce a rămas în casa părintească, .pe care; 
dmlui ar. fi căsătorit:o la anii 1810 indatorit, fiind prin limbă, 
de moarle de răposat părintele dmsale... şi întâmplându-să. 
în curând vreme după căsătorie de a răposat și Ecaterina. 
sora dumisale“ (pg. 117). e | E 

“Rămânând numai doi iraţi Iordache şi Maria Holban, 
Iordache Râșcanu pleacă 2 Şiruri de procese: unul. pentru 
clarificarea hotarâlor Drăguşanilor despre vecini, . şi altul: 
pentru sinisforaoa averii părinţeşti, | . | 

23. Hoturăle Drăguşânilor. Moşia Drăguşănii avea în, 
hotarul din jos Căzănești, în hotarul de sus Scheia ; în ha- 
tarul dinspre apus Frenciucii. Pe trustele laturile Sau pur- 
ces-piocese,. Incă din 1812 April 2 se aduse mărturia lui. 
V.. Nica mazil, ce a îost vichil la Drăgușani mulţi ani sub: 
Matei Negel sulger, sub C. Lambrino medelnicer şi iordachi 
Răşcanu căminar, şi arată hotarăle Drăguşenilor despre 
Țărincuţa (pg. 60). In ţară erau Ruşii de la 1806, Diva-- 
nul Cnejiei Moldaviei face o anafora cătră prezidentul di- 
Vanului, Excelenţa sa senatorul. Milaşevici, şi bazindu-se 
pe hotarnica Drăguşanilor râdicată de M, Patrău vornic de 
poartă şi loniţă Străzescul diac din 1240..lulie 5 — care lip- 
şeşte din pachetul Drăguşanilor— propune ca linie de hotar 
spre Căzăneşti, o linie comună ce desparte Căzăneștii de 
Drăgușani până în Stavnic şi de acolo peste Stavnic Ca-- 
zăneştii de Frenciuci (pg. 63—74). Ruşii, se retrag din. 
Moldova și procesul cu delimitarea Drăgușanilor despre 
Căzăneşti nu se isprăveşte ; căci în 1813 mai găsim 0. serie 
de mărturii a oameni buni șt bătrâni megieşi despre ho- 
larăle Drăguşenilor (pg. 109-115). Marturilur li se eeteşte 
cartea de blăstăm şi jură. toţi în biserică pe Evanghelie în 
aţa protopopului de Vaslui, Nicolae. Sa 

... Procesul „deşchis cu Căzăneştii proprietatea Buzdugă- 
neştitor—urmași din fata lui Jonaşco. Mileseul,— atrăgea după. 

„Sine deschiderea procesului cu Frenciucii surorii sale Ma- ' 
ria Holban stolniceasa. In adevăr la 5 August 1813 lor-. 
dachi Râşcanu deschide proces surorii sale Maria Holbă..
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peasă. La primele cercetări Maria Holban nu. vine, niei 

vichil nu-şi trimete, aşa că boerul rânduit de Domn ca să 

cerceteze releri domnului la 23 Sept. 1713 de starea pro- 

cesului. (pg. 116). Iordachi Râşcanu cerea că el.n'a luat 

nimic din averea părintească, din cauză că cheltuelile fă“ 

cute cu îngroparea tatălui său şi cu înzestrarea surorii sale 

Ecaterina au întrecut averile rămase. 

Pentru cheltueli ni se păstrează un izvod posterior 

-morţii lui lord. Râşcanu in care se arată datoriile lui Alex. 

Râşcanu spătar (2962 lei) cheltuelile cu îngroparea şi po- 

„menirile (6471 lei), măritatul surorii cei mici Catinca (4396 

;lei). îngroparea şi pomenirile la moartea Ecaterinei (2646 

“lei ; total 21,105 lei 18: parale. Pentru acoperirea acestor 

„cheltueli s'au vândut casele din laşi, Beilic, cu 18060 lei 

-şi viile de la valea Cozmoaei 12 pogoane cu 3200 lei ; to- 

“tal 21260. Deci i sar fi venit lui lordachi Râşcanu - din 

„averea părintească numai 154 lei 29 parale (pg. 302) Cum 

Maria Holbăneasă stăpânea Frenciugii, îratele cere parte 

egală şi să se pună la sinisloră, E 

Izvodul întocmit pe la 1831, nu cuprindea totul.  Ior- 

dachi Râşcanu cheltuise mai mult cu înzestrarea surorii 

sale ; din izvodul fără dată dar scris cătră 1810, data mă- 

„ritişului Ecaterinei, se vede că i s'a dat 10,000 lei bani, 

“iar odoare, haine, scule (96 bucăţi) şi o fată de “țigan. 

-(pg. 246). La toate aceste datorii se mai adaugă una.. Ma- 

ria Holbăneasa împrumutase de la fratele său Iordachi încă 

din 1809 suma de 200 galbeni. Se întâmplă de moare sora 

jor. Catrina. Maria Holbăneasa nu numai că nu voeşte să-şi 

plătească datoria de :200 galbeni, ci cere de la îratele său 

parte din - averea: surorii lor moartă. Supărat. de toate a: 

cestea, Iordachi căminar deschide proces surori-sa și cere 

-să se facă averea părințască masă. | 

Atacerea se cercetează de C. şi T. Balş şi de Alex. 

Janculeu, şi se constată că Jordachi Râșcanu căminar după 

răfuiala generală ramâne cu „aclirie în loc de clironomie“. 

„Se citează pravila la $$ sinisfora şi diiata (pg. 120 — 

191), şi dispun ca averea părințască rămasă celor 2 trați
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să se îacă masă şi apoi să se scoată cheltuelile ingropă- 

rilor şi a pomenirilor, datoriile şi înzestrarea surorii lor mai: 

mici Ecaterina „și prisosul ce va rămânea să se împartă. 

intre dmlor drept în doao frățește“ (pg. 122). 
La această părere a majorităţiii boerilor nu se aso- 

ciază Lupul Balş log. ci în scrisoarea sa cătră C. Balş vei: 

log. arată motivele pentru care el face opinie separată, Et 

protestă că în anaforaoa lor „abia am găsi! un cap cu ceva. 

crieri întrânsul, că e „incălcită“ şi trebue făcută alta. în: 

care să se cuprindă „numai pentru Frenciuci“ şi că „moşia. 

aceasta fiind zestre a mumii jăluitorului, tatăl său trebuia. 

să lese lucrul întreg la toți copii, iar nu după moartea so- 

ției sale să dea moşie numai unuia din copii“. In sfârşit. 

boerul logolăt mai aminteşte și cazul că moşia Frenciucii 

a întrat în stăpânirea lor prin dania Episcopului de Roman: 

şi că rău şi fără cale vor unii din boeri s'o numească l- 

galon, şi cu această ocazie. dă o definiţie ce e ligatona. 

(pg. 226). 

Vodă Calimah judecă și dă carte de hotărâre în 28. 

lunie, 1814, prin care dispune că lordache Râşcanu să-şi 

stăpânească moșia Drăguşani până in Stavnic, Buzdugăne- 

ştii să-şi stăpânească Căzăneştii pe deamândouă laturile 

Stavnicului, iar Maria Holbăneasă stolniceasă să-și stăpâ. 

nească Frenciucii din Stavnic spre“apus (pg. 236), 

Jordachi Râşcanu nu putea să rămăe mulţumit cu o 

asemenea hotărâre 'curioasă. | se îndreaptă - hotarăle no= 

șiei Drăguşani despre Căzănești şi Frenciuci, dar nu este 

satisfăcut cu nimic în ceia ce priveşte masa averii părin- 

teşti. Nu putem ști astăzi motivele unei asemenea hotă-. 

Târi. Intrezărim însă că la mijloc au fost motive politice,. 

Iordachi Râşcanu se arătă prea filo-turc—dovadă teșchere- 

lele ce tot capătă de la Turci,—pe când Vodă Calimah era 

un partizan al Ruşilor. In ori ce caz Vodă strică o hotă-- 
râre mai veche şi calcă dreptul sprijinit pe pravile al îra- 

telni nedreptăţit cu sarcinile familiare. 

Pricinile cu Frenciugii au continuat..
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| 24. Frenciucii întrase ca zestre în mâna Măriuţei la 

căsătoria ei cu Andrei Holban 1) stolnicul.: 

Andrei Holban muri tânăr în 1802, iar soția sa rămase 

săduvă pănă la moarte; fără copii. Stăpână în Frenciugi ea 

nu ia' parte cu 'himică'ia' cheltuelile familiare,. ci lasă toate 

pe sâma; fratelui său lordăchi, 'care prin “însurătoare cu Pa- 

raschiva lL.ambrino:ia ta zestre moşia: 'Drăgușănii, şi ţine 

in casă pe soru-sa Ecaterina, pe care o mărită în 1810 cu 

“D. Miclescu. În procesul încins supt Calimah Scârlat Vodă. 

“ Maria Holban eşi învingătoare şi Domnul îi recunâscu drep- 

“tul'de'a stăpâni numai ea toată: :moșia 'Frenciucii, de şi 

divanul boerilor opinase că e loc'de a se fuce sinisforă - 

“masă ' in toată averea părințască. 

Caştigând “procesul, se vede că Maria Holbăneasă 'a- 

DD Tată după! documente. încrâiigătura lui Andrei Holban cu nea- 

mal. Holbăneştilor : . . 

Dămian vornic despre "doamna 
căs. Axana Rusanovschi 

* Selomon -- “Toader Dămian arma+ 
„poreelit Holben 

Paraschiva b) căs. a) Candachia 
]. Stroescul .: : 

    

"Nastasia Maria Ilie Joana Neculai Costantin Holbaa 
"—ăs, Mih.  câs. pitar  căs- Gh.  eăs.llinca' căs. Maria, 

- Dabije  Dracea .căs. Nas- Mitescu Brahă Voleinschi 

: tasia Gri- IN : 

ta gorgea 

VTadile Toader . Paraschiva; Vasile, Ioan Dimian Toader 

_ ASurete . me. XXXV, 9)! : căs. Dumitru, Holban ban: 
seriitor loan 

  

Gheorghe, Vasile, Teodor, Andrei: Stefan. Die, Smaranda 

căs. Maria  pah. ban stolnic călugăr căminar căs. V. 

Țarigră- căs. E- 1 1828. căs. Maria + 1824, Morţun 

deancă. caterina Râşecanu - 
Gorovei + 1802,
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vea conştiinţa că dreptatea va cere în cel mai apropiat 
viitor să ia alt curs: afacerea, şi contra ori-cărui drept! fi- 

resc, apoi nefiind în stăre ea— -cap! “de iemee—să: caute de 
moşie, 'se hotări să- -şi vinză moşia. “In 'bileţelul trimes de 
D. Sturza vel logofăt cătră căminarul Iordachi Râșcanu în 
1816 Mai 14 (pg. 123) 'se 'vede: lămurit 'că „poronca” “lui 
Vodă este :ca: “mâşia ' Frenciucii să” se. facă: harec. Cui? 
Lui Șerban Negel : vornic, 'căruia: Măria' Holban fiinău i da- 
toare cu un sinet a 'fost :scos-o în' vânzare” prin soltan nie- 
zat şi a fost cumpărato Iogofătul .C.- Conachi, vărul : lui 
Șerban Negel. “Indaiă' ce Conachi cumpără! moșia Frenciu- 
gii o trece prin schimb cătră Matei Roset hatman... Toate 
acestea înainte de '1820, când venind *M. Suţu Vodă în 
scaun, lordachi Râşcanu porni în 1820'Mai 5 (p.' 253) ja- 
lobă la divan pentru 'nedreptăţile suferite cu judecata - lui 
Calimah Vodă. In jaluba scrisă grecește el arată câ Matei 
Roset comisul fiind în lași, cere să fie scos. cuel la divan 
„ca să se ia în cercetare cererea lui:de €lironomie, de 
vreme ce această moşie a luat-o prin schimb.“ (pg: 254): 
Boerii lui Calimah în anaioraoa lor făcuse esces de .. citate 
din impărăteştile pravile (pg. 120) „insă din întâmplări şi u- 
neltiri ce au mijlocit in acea vreme despre partea protiv- 
nică, fiind că nu numai că acea sentință nu: Sau adus la 
îndeplinire, dar incă s'au ingăduit ca' arâtata moșie Fren- 
ciucii ce era in gălcevire şi după hotărârea divanului să 
găsia împărţitoare între părintele meu şi sora sa să se în- 
Străineze prin vânzare de veci e în mezat: de . „cătră mătuşa 
mea“ (pg. 181). : 

„ Suţu Vodă n'a putut da curs-- răpede judecății, şi cu 
toate că „s'a dat poruncă domnească. de a să scoate în 
judecată cu boefii ce i-au răpit moşiia prin “silnica şi ne- 
legiuita: vinzare,“ dar log. Conachi văzindu-se. -strimtorit 
prin judecată a.recurs la impăcăciune.. Pănă la:0'nouă 
vadea, „nu după multă vreme s'au întâmplat în' acest pă- 
mânt nenorocirea adică revoluţia“ (pg. 189). E 

„ Supt Ioniţă Sturza s'a redeschis procesul, dar „din 
pricina hatârurilor ce stăpânea şi atunci s'a tot prelungit
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pănă ce stăpânicea s'a schimbat!), săvărşindu-se -tot a- 

tunci părintele nostru din viaţă *)* (pg. 190). 

Venind în scaun M. Sturza în 183%, Smaranda Reset. 

hătmăneasa vinde moşiia Frenciucii lui Vodă Sturza, care 

6 ia asupră-şi cu toate pricinile acestei moşii (pg. 190). 

Feciorii lui Iordachi Râşcanu duşi de credința că sub noul: 

Reglement fiind „acum in vremea când pământul se gă- 

seşte îngrădit cu mai bune pravile, iorme şi aşezământuri 

de cât în. toată vremea,“ redeschid procesul chiar cu Vodă. 

Vichilul lui Vodă Gr. Plitos se prezintă la judecată să con-: 

teste dreptul jalobei ficiorilor lui Jardachi Râşcanu. Fără 

şă arăte actul de vechilimea, şi fără ca să ia in samă divanul 

că mezatul din 1816 era rău şi ne potrivit glăsuirii sobor- 

nicescului hrisov—publicaţia. de 6 luni de zile — procesul 

se pierde. Dar şi Vodă M. Sturza o trece vânzătoare călră- 

spatar C. Burghelea în 1835 Noem. 10 (pg. 311). 

Rămaseră o ultimă scapare ; să facă jalobă consu- 

jului rosienesc, şi în adevăr în 13 Mart 1836 cei 2 fraţi: 

losit Râșcanu arhidiacon şi T. Râşcanu înaintează un lung 

memoriu consulului B. de Richtman, care prin încheerea 

ce pune pe jalobă socoate recursul .ca „inadmisibil şi con- 

trar dispoziţiunilor reglementului şi poronceşte a se restitui; 

cererea celor in drept“ (pg. 193). 

lată tot textul rezoluţiei baronului de Richiman. 

Considerant que des l'annce 1814 les ireres Reskan: 

ont €t€ deboutes de leur demande en participation dans la. 

propriete de Frantzoudgi, qu' en 1826 elle-a-6t€ vendue aux 

enchtres publiques au logothâte Conaki dont elle paya par 

echange dans la possession du Hatman Mathei Rosetti, que 

la reclamation des Reskan ayant 6t€ portee par devant le 

divan princitr, elle y a €t6 jugce dans les formes, que ceux 

ci ont €t€ pour la seconde fois debout6s de leur demande 

sous la râserve d'avoir recours contre leur tante, que cete 

arrete du divan a 6t6 legalement confirme; que ce n'est 

qu'ă.la suite de ces antecedans et apres les pubiications- 

  

  

1) 5 Mai 18%. 2) 1528 Iulie 14.
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d'usage que la susdite proprietă a ât6 vendue; que S. A. 
le Hospodar 6tait 'donc parfaitement en droit de l'acquerrir 

comme toule autre particulier, et attendu touts ces circons- 

tances le consulat gâncral rejette le recours qui lui a ct€ 
adress6 par la presente requete contre les acles ltgaux 

susmentionnes, ce recours 6tant inadmisible et contraire 

aux dispositions reglementaire et ordonne de la restituer 

aux pctitionaires. Jassy le 7 Aoot 1836. 

Le Consul Gâneral B. de Richtman 

Pentru mersul mai departe al trecerii proprietăţii în Fren- 

ciuci din mână în mână pănă astăzi vază-se nota de la 

paz. 307. | 
Pentru a încheia cu Frenciucii, amintim ov serie de 

acte ce vorbesc de aiacerile băneşti ce priveau pe 7 scu- 

telnici ai Mariei Holbănesei stolniceasa, stăpâna Frenciu- 

cilor. Cu tot procesul iscat între îrate şi soră pentru cliro- 

nomia părințasă, ratele se ingrijia de bunul mers al ave- 

rilor surorii sale, care acum eşise din Frenciugi ca pro- 

prietară, dar rămăsese cu aşezarea şi scutelnicii ei. In con- 

dica liuzilor din 1803 am văzut că stolniceasa Maria Hol- 

ban născută Râşcanu avea (4 liude cu dare de 160 lei anual 

şi 2 erau fără bir (Uricar VII, 371). Tot atunci ni e dat 

că şi tatăl ei Alecu Râșcanu spatar avea 14 slugi (Uricar 

VII, 392). In catagrafia ținutului Vaslui din 1820 (Surete 

ms. XXIII a, 436), vedem că în Frenciuci erau 7 slugi, 

din cari 5 ai stolnicesei Maria Holban, şi 2 a comisului 

V. Hrisoverghi. 

In Frenciuci intrase stăpân Matei Roset spatar. El 

venind din Rusia şi luându-și în cercetare starea locuito- 

rilor din Frenciuci. a găsil pe lângă cei Sl birnici, ce ni-i . 

da catagrafia din 1840 şi o serie de scutelnici ai foastei 

proprietare a moșiei, cari îi mai ţinea pe lăngă casă şi 

să-i cultive via. Şi zice Iordachi Râşcanu ia jaloba sa că- 

1ră domn din 29 Mart 1823 „Matei Roset spatar iau silit 

ca săi ia supt a sa stăpânire, poruncindule ca ori să se 

dea supt a dumisale stăpânire, ori să lipsască de pe mo- 

şie“ (pg. 172) „iau poprit cu sila să nu se apuce de lu- 

2
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crul viei, care stă în pământ, de şi este 29 Martie.“ Dum- 

nul porunceşte a se opri acest lucru şi a nu se lua din 

bicnicii satului supt nume de slugi. Se face o cercetare 

grabnică şi visteraicul Petrachi Sturza raportează in 31 

Martie între alte şi despre scutelnicii foastei proprietare 

„alară de 8 scutelnici și 5 slugi fără bir ce sau fost lasat 

încă de răposatul domn Calimah Voevod ca săi aibă spre 

ajutorul petrecerei dmneei stolniceasa Maria Râşcanu acolo 

în satul Frenciuci, cari scutelnici să plătească birul viste- 

riei cu răsurile şi despre toate havalelele celelalțe să fie a- 

paraţi, şi slugile în apărare;şi de bir şi de havalele“ (pg. 174). 

Se face cercetare şi la 21 Mai 1823 se constată că 

cei 7 scutelnici ai stolnicesei, rămân datori vornicului Ior- 

dache Râşcanu cu 315 lei, deduși astiel: fiecare scutelnic 

avea a da boerului 72 zile pe an, socoti:du-se ziua câte 

25 parale, a rămas dator un scutelnic 45 lei (72X25 pa- 

rale=1800 parale : 40==45 lei), iar 7 scutelnici cu 315 lei: 

Sătenii neavînd cu ce-şi plăti datoria „zilelor scutelei“ li 

s'au sechestrat 6 boi, 5 oi cu mei şi 2 oi sterpe (pg. 157). 

Chemaţi răzeşii să preţeluiască vitele au scos : 2 boi 60 lei, 

alţi 2 boi 80 lei, alți 2 bui 90 lei; 5 oicu miei o lei 

iac 40 lei, şi 2 oi sterpe a 5 lei fac 10 lei, total 280 lei. 
„Neputându-se plăti toată datoria, s'a pus un Implini- 

tor asupră-le în persoana porușnicului Iordachi pentru res- 
tul de 35 lei şi „implineala isprăvniciei* zece la sulă, 
adică 31% lei (p. 177). 

-Noul proprietar tot nu se astâmpăra, -ci continua de 
a sili pe scutelnicii Mariei Holbănesei cu-alte havalele. 
Cu chiu cu vai şi-au achitat sarcinile cătră stăpânul lor în 
vara anului 1823; plătind 280 lei lui Iordachi Râșcanu 
(pg. 262) bani şi o iapă socotită 60 lei; cătră toamnă din- 
şii fură din nou puşi la lucrul boerescului câte şapte, opt 
şi zece zile peste ponturi. Şi zice lordachi Râşcanu în noua 
lui cerere (pg. 180) „şi pentru ca să nu mai supăr: pe 
Înălțimea ta am tăcut, zicând Şi oamenilor că nu este lu- 
cru mare şi ingăimându-i cu vorbe.“ Matei Roset era om 
vajnic ; silea pe scutelnici să-i lucreze câte 8 zile pe an
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mai mult, le luă fanul cosit de dinşii, loc de arătură nu 

“3e dădea şi „şi le lua pământurile ce le aveau: de - când 

„sînt ei acolo.* i 

Era un vădit abuz. Vodă rândueşte o cerectare şi cei 

2 mazili trimeşi spre cercetare, Iordachi- Antohi poruşnic şi 

“Gh. Gologân isprăvnicel constata că cei 7 vieri î) au lucrat 

-96 zile bueresc în loc de 68; iar cele 5 slugi?) au lucrat 

146 zile boeresc în'loc de 103. leşia dar un plus de 71 

“zile lucrate peste pont. Cercetând căpiţele sau găsit luate 

-44 căpițe fân. Vechilul proprietarului nevoind să ştie de 

nimeni, mazilii referă: „vechilul au răspuns că nu plăteşte 

zilele nici fân nu dă... iar la cercetare ce am făcut n'a 

“ut să stea.“ Istoria raporturilor economice între proprie- 

"tari şi săteni e o incontinuă hărtoire a dreptății, o neso- 

cotire a legiilor şi domnia bunului plac și a celui mai tare. 

“Si în mic ca şi în mare sistemul de exploatare era însădit în 

" moravuri şi cercetările legale rămâneau literă moartă pen- 

tru cei ce nu-și vedeau de cât lungul nasului intereselor 

„lor şi habar n'aveau de simțu! de dreptate şi pentru. cei- 

jalţi, mai ales când aceia erau şi mulți... şi slabi... 

95, Rolul polilic al lui Iordachi Râşcanu. Şi acum 

-să venim la rolul politic ce l'a jucat Iordachi Râşcanu vor- 

“micul. El a rădicat treptele boeriei-pănă la rangul de mare 

" vornic de divan. In 1803 nu-i citat cu nici un titlu de bo- 

_erie. Il găsim căminar între 1806 și 1821 Febr. In acest 

“timp căminarul lordachi Râșcanu se arăta ca un foarte 

mare prieten al Turcilor. In timpul războaelor dintre 1806 

—1812 multe oşti turceşti au trecut pe la noi, ca şi înalți 

. demnitari turci. Căminar lordachi de la Drăguşani fi pri- 

mește. EI avea case în laşi în Beilic, tocmai în preajma 

casei rezervate turcilor, ce veniau la Iaşi şi la Divan ef- 

- fendisi. Bezmănar al si. lon Zlataust el era foarte bună gazdă 

de Turci, De la unii din ei capătă frumoase teşcherele de 

1) Iată numele lor: Nechifor Cozmei, C. Cozmei, “Gr. Chiora, 

XV. Parice, Ilisei Benţa, Iacob Ilisei şi Nechita Creţu. 
9) M. Cozmei, on a Mălancei, Iacob Cozmei, P. Bran, Miron 

“Bran (pg. 182),
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recomandaţie. Așa Esad Al: Bey scrie în anul egirii 1228- 

„a primit şi a servit pe toți reprezentanţii musulmani cari 
_au venit şi au trecut pe acole* (pg. 336). Hasan în anul 

egirei 1934: „Căminar Iordachi Râşcanu are un earacter 

nobil și gentil, D-sa a îost totdeauna un credincios prieten 

al Musulmanilor, găzduind pe acei musulmani cari călăto-- 
resc prin Moldova“ (pg. 356). Cunoscător bun al limbi? 
turceşti şi greceşti, pe care o scria şi. o vorbia, el a îost. 

sortit să ia parte activă. la evenimentele scurse după 1821.. 

In 27 Fevruarie 1821, deci când eteria izbucnise în 
laşi de 2 săptămâni, Iordachi Râşcanu e râdicai de Vodă: 

Mihai Suţu la rangul de spatar mare „pentru că a Infăţişat. 

noao multe dovezi despre credincioasele lui şi anevoiasele 

și ţării acestia folositoare slujbe“ (pg. 245). teria îl gă- 

seşte partizan al 'Turcilor. In această calitate încercată de- 

el capătă de la Abdulah Salah recomandaţii cătră căima- 

camul Bogdaniei (Moldova) pentru a fi numit vornic al po- 

litiei „căci e deştept şi capabil pentru această slujbă şi tot- 

o dată credincios, fapt ce s'u constatat cât a stat în ser- 

viciul imperial“ (pg. 335). 
In adevăr caimacamul se execută şi în 16 Noembrie 

1821 dădu pitacul de vornic al politiei 1) lui Iordachi Râş-- 

canul biv vel căminar—se vede că rangul de vel 'spătar 

n'apucase a se trece la condica Visteriei, izbucnind revo-: 

luţia—și Caimacamul atestă „că lordachi Râşcanul se află. 

1) Vornicia a fost boeria, care s'a diferențiat cea îutăi, înce-: 
pând din secl. al XVi-a sub lon Vodă cel cumplit, în vornicia țării: 
de sus, şi vornicia ţării de jos. Secl. al XVIII cătră sfârşit a adus. 
bifurcarea şi a logofeţiei, şi înmulţirea vorniciilor de la două vornicii: 
la patru; apoi lângă vechii vornici de gloate sau de poartă sau în- 
stituit un mare vornic al obștiei şi un vornic al politiei, adică at 
capitalei, cea întăi manifestare a serviciului tehnic al vieţii munici- 
pale. Se petrecea în ramul administrativ, ceia ce s'a petrecut în ramul 
polițienesc desfacerea puterii poliţieneşti—agia-— din puterea oştenească: 
—hătmânia. - 

Vornicia de politie s'a înființat în 1813 Dec. 6, prin hrisovul! 
lui Calimah Vodă avind ca atributie: zidirile ce se fac în capitală,- 
hotărâtura locurilor de case, alinierea şi podirea uliţelor, curăţenia: 
satelor. Serviciul acesta s'a desprins de cel al agiei şi hatmaniei; i. 
s'a ereiat un serviciu anume cu zel zornic în divao, un capitan ca 
zapeiu şi 30 slujitori (Uricar 13, 200),
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din neamurile patrioțiler acelora cari cu râvnă și cu cre: 

<linţă după vreme au slujit devletului i și pământului aces- 

“<uia" (pg. 244). 

Vornicia politiei i-a fost de scurtă durată, căci vâr- 

tejul evenimentelor ce se desiăşurau în ţară, tărâse în pră- 

pastie pe unii, întru îinălțare de ranguri pe alţii. Iordachi 

Rașcanu ridică treptele boeriei, ca un partizan înfocat al 

“Turcilor cu teșcherele la mână. In prăpădul ce era peniru 

“Turci la izbucnirea revoluţiei, când in noaptea de 21 Fe- 

bruarie 1821 s'au tăiat toţi Turcii ailători în Beilic, trebu- 

iau împânate slujbele cu oameni devotați Turcilor. La 24 

Febr. Ipsilante dă vestita lui proclamaţie cătra grecii din 

Principate (C. Erbiceanu Ist. Mitr. Moldoviei 365). La 19 Marte 
Mihail Suţu se demite din domnie rugând boerii să întoc- 
mească o căimăcămie alcătuită din Mitropotit, cei 3 episcopi 

-Şi boerii hal€ şi proin (idem 110). La 20 lunie 1821 ceata - 

-eteriştilor e sfărmată la Sculeni, aşa că toată vijelia se is- 

prăvi după 4 luni. 

O nouă domnie se rânduia, de astă dată peste amăn-: 

-două Principalele. Ceia ce se incercase în anul 1800 cu Ip- 

silante Vodă, că a fost 6 luni domn peste Moldova și Mun- 

tenia de:0 dată, se repeta acum cu Scarlat Alex. Calimab 

Vodă, rânduindu-se peste amândouă Principatele. Ferma- 

nul de numire e dat în anul egirei 72/71) fumina Sajer 

:îu 15, şi spune între allele că „pentru a se linişti turbura- 

rea care de curând s'a întâmplat din nevrednicie... a celui 

mai dinainte domn a țării Românești Mihail (Suţul), este 

trebuinţă... a se rândui un domn înţelept şi cinstit, a cărui 

prin ispite să fie văzută ocârmuirea vrednicii sale la grele 
şi” mari pricini“, După ce laudă calităţile lui Calimah ca 

dragoman al Porții şi ca fost Voevod, zice: „s'au hărăzit 

ţie... domnia ţării Romăneşti, adăugându-ţi peste domnia 

Moldovei ce este acum sub purtarea ta de grijă. şi s'au 

îost dat... înalta mea siântă poroncă... ca alegând din par- 

Cstit gceșit în loc de 1936, eare corespunde analai 182 (vezi 
E. Erb. lat. X. M. 104).



LXX 

tea (a la laşi un Caimacam, să te porneşti îndată ca să: 

mergi în țara Românească la locul unde vei găsi cu cale.“ 

Intre alte motive penlru care Sultanul îi dă amândouă 

domniile, este nu numai „de a lipsi cu totul tulburarea şi: 

răzvrătirea,“ dar fiind că aceasta cere cheltuială de bani 

„Şi după vremelniceşte timpuri nu esie cu putință a se da 

vre-un ajutor de bani de.la mine“... „sau poroncit ţie să: 

aibi în agiutor gata domnia Moldovei“. Iar mai departe: 

„arătând şi alegând tu una din amândouă domniile a ţări- 

lor- acestora la oricare vei vrea ca să rămâi, va fi la în- 

săși a ta alegere spre a te orândui după plăcerea ta“. (C.. 

Erbiceanu, Ist. Mitr. Mold. 337). 

Acest ferman trebue să fie din 1821 Mai. Scarlat Ca- 

limah dă în adevăr în calitate de Voevod al Valahiei, unde - 

preferase să rămâe,!) ordinul 'din 21 Mai 1821 prin care 

arată ca Inaltă Poartă a numit în postul de Caimacam ab 

Moldovei pe Stelian Vogoride, Şi zice ordinul: „Fiind că 

şi după moartea îericitului domnitor, un oare care Tudor 

„Bedâwpos făcător de rele de odată, adunând pe unii făcă-- 

tori 'de răle, au declarat revoluție „şi răzvrătiri“... „prea pu-- 

ternicul nostru împărat... voind desăvârşită nimicire şi pier- 

zare a unor asemenea - făcători de răle... cum şi desăvâr- 

şită linişte şi pace a supuşilor lui credincioşi... fiind că. 

nobleța „7 Exewa cîs*“ după înaltul sfânt ordin eşti numit 

de cătră puternica împărăție Caimacam domnitorului Moido- 

vei“ uziuaxapins zis abBevas Mohâzpias“, te înştiințăm că: 

au venit arz magzar „apţ walăpn“ din partea boerilor lo- 

cali şi altor supuşi ai ţării cerând înalta milă asupra lor“ 

(C: Erbiceaau o. c. pg. 382). 
După 40 zile de la ordinul Voevodului Calimah *) Sie. 

-1) Din cei 4 domni din familia Calimah; nici unul nu fusese 

domn şi peste Valahia. Scarlat preieră Valahia, care era şi mai mare 

și căpătase o importanţă mai mare după -ciuntirea Moldovei în 1812. 

, 2) Calimah Vodă în otrăvit în surgun siar Scarlat Vodă a ma-- 

rit în surgunlăe ca Gamia, dar mai mult ca otravă, ca să nu-l mai cee- 

Rusia domn“ (0. e. 183). .
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ian Vogoride caimacam 1) sosi în laşi, şi pe ziua de 1 lu- 

lie 1821 dă un pitac cătră clerul şi boerii țări, în care zice; 

„numit caimacam nenorocitei Moldovii. după cum se face 

cunoscut atât din hotărârile împărătești, cât şi din scrisoa- 

rea strălucitului domnitor, a prea inalțatuliii meu domn 

„705 Dăvbotăzob um a5v9rov* Scarlat Alex. Calimah Voevod, 
şi ighemon a toată Ungro-Vlahia, eri am sosit în ca- 
pitala patriei“ (C. Erbiceanu idem 385). In acest pitac se 
aminteşte de „arzi mehmeriile trimese de boeri la Impără- 
țărie* ăgti ueuepiovt, 

Despre aceste jalobe spune și post. Man. Drăghici (Ist. 

Moldovei II, 118), când vorbind de răzleţirea boerilor de 

clasa l-a arată. că boerii din ţara de sus s'au dus la Boto- 
şani, iar cei din ţara de jos s'au tras spre Focşani pre la 

sărhaturi „au făcut jalube cătră sultanul Mahmed și cătrâ 

seraschierul de Silistra rugându-se să trimată oştile turceşti 

în Moldova spre a împrăștie cuibul Grecilor, In iruntea lor 

povăţuitori erau aceştia: T. Balş vornic, loniţe Sturza vor- 

nic, P. Sturza spatar, Cuzeştii, Iordachi Râşcanu căminar, 

Cerchez căminar, lancu Stavăr serdar“. Această jalobă au 
dus'o la Silistra T. Balş vornic și Ghenadie Roset arhi- 

mandrit, 

Noul! caimacam se instală în palatul Mitropolitan, 

unde lipsia mitropolitul ţării Veniamin Costachi, fiind retu- 

giat în Basarabia şi stătea la Colincăuţi. | 

Divanul și-l alcătui precum urmează din boeri fără 

caltan : Ioniță Sturza logoiăt mare, Alecu Beldiman, lon 

Tăutul, Gh. Cuza şi Iordachi Râşcanu vornic de divan, C. 

Mavrocordat visternic, Gh. Brăescul hatman, C. Pomir agă 

de oraş după mijlocirea Turcilor. 

Afirmarea lui Drăghici o dovedită prin acte. Nu se 

1) Din acest timp e scris ordinul Porții cătră mitropolit şi boe- 
rii ţării, în” care se zice: „fiind că caimemlicul Iaşului pănă la numi: 
rea domnitorului în Moldova s'a cedat de puternica împărăție zisului 
Stefanache (Vogoridi), voi şi Mitropolital şi boerii... veţi răspândi a- 
cestea supușilor noştri de ori şi ce grad şi în unire cu caimacamul 
veţi anunța ca neputincioasele raiale rămase eredincioase vor fi răs- 
plătite“, (C. Erbiceanu o. e. 98).
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putea întocmi un divan din boeri îndoelnici în credinţă faţă 

de Turci. Când armatele turcești operau în toată ţara omo- 

ruri şi jaturi contra Grecilor, nu se putea inchipui un di- 

van de boeri filoelini. Drăghici spune că numai Pomir s'a 

fost numit agă prin protecţia Turcilor. Teșchereaua dată lui 

Iordachi Râşcanu pentru a fi numit vornic al politiei ne 

stă dovadă că întreg divanul era filolurc, 

” Iordachi Râșcanu a râdicat treapta vorniciei de divan 

în vremuri tulburi numai fiind că era un partizan convins 

al “Turcilor. Acest fapt i-a asigurat un rol precumpănitor 

în mersul faptelor de la 1 Iulie 1821, la 1 lulie 1823, rol 

adeverit astăzi prin acte, cari acum văd pentru întăiași 

dată lumina tiparului şi despre cari vorbesc actele timpului 
fără a i se fi cunoscut în deaproape textul original. 

Intervalul de la 1 iulie (821 la 1 lulie 1822 a fost plin 

nu numai de frământâri de fapte, ci şi de idei, cum foarte 

„bine a?zis C. Conachi în cuvântarea sa de urare la venirea lui 

Ioniță Sturza ca domn „că eo răspintie de vremi: (|. Paul, 

Carte de Cetire III, 99). In această irământare de idei şi 
oameni a luat parte şi Iordache Râşcanu ca om nou, păr- 

tinitor Turcilor, dar şi îndrumător spre căi naţionale a mer- 

sului mai departe al trebilor publice. 
Acum se despart boerii de ciocoi; acum începe a se 

vorbi de cărvonari ; acum ideile de constituție iși fac dru- 

mul şi se pun temeiurile viitorului stat al României. 

Partida aristocratică işi avea razimul în Mitropolitul 

Veniamin Costachi, care deveni centrul de informaţii de la 

iratele său şi de la alţi boeri. Un alt boer care îşi croia 
0 platiormă politică era visternicul Roznovanu. Așa vor- 

mieul Negel scrie fratelui său Mitropolițului „mi sau spus 

că cărvornarismul ciocoilor şi legăturile lor asupra boeri- 

lor ar fi păr la cel mai sus grad şi că visternicul Rozno- 

vanul ar fi în unire cu ciocoii“ (C. Erbiceanu o. c. 220 

9 April 1822). Iar în altă parte scrie „în taraful cu vister- 
nicul Roznovanu am aflat că sint aceștiă: C. Catargiu vor- 

nic, Miclescu vornic, Calimah vornic, Dimachi vornic, Pa- 

» lade post. Gr, Ghica vornic, Iordachi Balş vornic, Conachi
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vornic, Petrachi Negre agă, Plaghino vornic“, Jar mai sus 
“scrie : „unii zic că ar fi mers ca să tragă în taratul vist. 
“Roznovanu pe cei de peste Prut.. unii au mers a zice ca 
“să ceie pe Roznovanu de domn“. lar mai os serie: „mi-a 
mai spus Petrachi Negrea o coriozilă foarle mare, că cu 
ochii săi ar fi cetit 'o. carte de la vornicul T. Balş cătră 
Roznovanu, în care-i scrie acestea că arzul boerilor cu care 
au fost trimis la Silistra nu a fost chip a se trimite la Ţa- 
rigrad, ce s'a trimis allul făcut de cei de la laşi, în care 
ar [i fost silit de au iscălit şi insuşi (0. c. pg.:225) „...mi-a 
„mai spus Negre că ar fi văzut la Roznovanu şi copia ace- 
lui arz, care la cererea lipsirei Grecilor dn domnia Mol- 
„dovei ar fi asemenea ca şi acel trimes de la Cernăuţi, de 
-cât adaoga a zice cerând ca rânduirea comitetului ocârmui- 
'Tii să fie aceia pe care toți mici Şi mari îi vor alege, și că 
tot acelaşi glas să aibă și un sulger cât şi un logotăt mare, 
şi că şi la comitet şi la toate celelalte şi păr la șetrar de 
vor fi aleși de glasurile obştești să se rânduiască şi putere 

“şi drept la toate să fie de o potrivă câta unui logolăt mare 
atâta şi a unui șetrar... Gândeşte ce pirgopie (babiloaie) 
va să urmeze!“ (idem 255). 

Din rândurile vornicului Negel că T. Balş a iscălit şi 
-arzul boerilor de la Iași, „apoi dacă aceasta va fi adevă-. 
vat că au iscălit, credinţă la nici unul nu trebue să mai 
aibă cinevași“ reiese că aristocrația îşi avea un candidat 
în persoana lui T. Balş, mai ales cei reîugiați în Buco- 
vina. 

In fine al treilea .candidat era însuşi caimacanul Vo- 
„poride. În 24 Ianuarie Bucşenescu scrie mitropolitului Ve- 
niamin „sau invitat ciocoimea Iașului, au împănat toată 
“țara cu înştiinţările cele urâte şi să găteşte Ioniţă Sturza, 
Pomir, Codreanu, unii zic şi vistierul să meargă la Silistra 
să facă pâri asupra boerilor, să ceie De Vogoride domn, 
căi bun şi patriot, că are moşii“, (C. Erbiceanu, o. c. 
pg.. 201). | 

« Aceiași temere o arată şi Negel vornicul . în altă scri- 
“soare: „mai ales că aceşti boeri merşi la Țarigrad sint
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din cei neispitiţi şi a7 gvilea stare, şi creaturi „caimaca-— 

mului Vogoride, cei mai mulţi şi ne temem ca nu cumva 

să facă niscaiva cereri vătămătoare pământului, ca unii ce: 

sint merşi îAră ştirea și povăţuirea noastră, şi pe lângă al-- 

tele să nu cumva să ceie pe Vogoride de domn, acel din 

a cărui pricină s'au alanisit patria“ ?) (idem 226). 

Aceiași teamă o arată boerii din“ Cernăuţi şi prin scri-: 

soarea lor cătră consulul Rusiei, care îi mustrase de ce: 

au iăcut magzar la Poartă: „Caimacamul nostru a făgăduit 

150,000 lei la Seraschierul de Silistra pe lună, spre a se a-: 

rata servil și prin aceasta să-și deschidă drumul spre dom-: 

pie „mai tă mobrov vă ăvoitg vhy Apo dă ri qdavretav 

av“ (pg. 204). . 

Jordachi Râşcanu era de partida lui Vogeride. Numit 

mare vornic în divanul lui Vogoride, rânduit apoi vornic al: 

politiei în 21 Noembrie 1821, el era cel mai de aproape în 

felul de a înţelege rostogolirea înprejurărilor în prilejul stă- 

pânului său, Credincios neclintit turcilor, ținând la vechile a-- 

şezeminte ale ţării, el hrănia în vine duhul nou, al clasei 

celei de a doua a boerilor, a carvonarilor în ochii proti- 

pendadii, dar convins parlizan al încetării domniei Grecilor: 

în ţară. Cu asemenea alipiri la politica zilei găsim pe 

lordachi Râşcanu primind fără zabavă însărcinarea dată de 

caimacam de a se duce la Silistra şi de acolo lu "Țarigrad. 

Pentru întimpinarea cheltuelilor îl vedem împrumutându-se: 

cu bani de la bancherul Panu prin 28 Dec. 1821 (pg. 255). 

In fruntea boerilor mari se agita vornicul T. Balş. 

Agitarea lor avea de obiectiv retragerea oştilor turceşti din 

Moldova, căci prădase și jăcuise pe mulţi sub motiv de 

atac al Grecilor. „Fuga întâmplată fără veste şi împrăştierea 

de pretutindeni de la Focşani pănă la laşi a târgurilor ba: 

și a satelor de pe la drumuri din cauza fricei; dar mai 

simțitoare este nenorocirea că şi cei din laşi din deosebi- 

1) Pentru partea secretă a altor 5 boeri legati prin jurămtat 

„pentru cele spre folosul patriei şi al obştiei“ ea să desemneze in 

taină persoana riitorului domn, vezi p&. 3£9,
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tele trepte cu grămezile fug, iar credincioasele raiale ce-: 
mai rămân îşi au ochii la noi“ scriu boerii în arzul cătră: 
paşa de Ibrăila. (C. Erbiceanu idem 99), Acelaş paşă răs- 
punde că: „magzarul vostru ce a fost să se trimeată la 
Inalta poartă şi arzihalul vostru adresat nouă a sosit la noi 
şi am. înțeles senzul său“ (pag. 102) iar altă dată le: 
scrie: „magzarul vostra s'a trimes cu tatarul nostru Îără 
intarziere şi să fi şi sosit pănă acum la Poartă dar... este- 
necesar să veniţi în această parte pentru a se îace sfătuire: 
şi gândire de toate pe rând“ (pg. 103), 

T, Balş scrie la boeri, intervine la Mitropolitul, se : 
duce la Silistra se agită pe toată ziua. "Duhul cel nou Il 
nelinişteşte-; râdicarea prea sus a boerilor de clasa a doua. 
îl supără.“ „Acum mam plirotorisit de carvonarisnt0s ce se 
alcătueşte unde -stnt malţi: Andronachi "Donici, Racoviţă . 
Vârnav, Stamatin, V. Miclescu spatar, Cuza vornic, Lasca- 
rachi, P, Sturza, Stef, Cerchez, [. Cananău şi alţi în număr: 
de 37 pănă acum“ (pg. 210). Acestea le scrie la 23 Febr.,. 
iar în 27 Februarie altă scrisoare cătră Mitropolit : „Vineri 
spre Sâmbătă Turcii au dat foc târgului şi au ars 488 case.- 
de la Podul vechiu pănă în Târgul de gios câmp s'a făcut.. 
Caimacamul de aceasta face haz, fiind dat cu totul spre - 
peirea ţării şi desrădăcinarea voastră a boerilor... Ce şedeţi? 
Ce dormiţi ? scrieţi la Devlet toate ce [ace acest Caimacam 
aice... că nu veniţi în patria voastră numai pentru dânsul 
şi pentru Îaptele lui că a prădat țara. Credem, boerilor, că: 
de nu veți grăbi acest urzmazar a-l scrie şi a-l triimete 
prin mâna nemțască la Țarigrad sau prin mâna lui mon: 
sieur Raab, ce este aghentul Moldovei sănteţi prăpădiţi.,, . 
Agale mari m'au sfătuit să scriu să iaceţi aceasta... că aţi 
trimes boeri mari, bătrâni cu magzarul la Țarigrad... şi: 
acei boeri au fost opriţi de ministru prin faptele Căimaca.-. 
mului şi magzarul poate că n'au mers la pragul! Impărătesc - 
(precum aşa este)... In scurt vă hotărăsc ori faceţi precum: 
vă scriu și proitacsiţi strașnic urs iu furcesc, faceți.l gre=- 
Cesc, asupra Căimăcamului şi scrieți adevăruri adică eă a 
Brăpădit țara, cu laptele lui prădând şi aducând'o într'a-
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„ceastă stare ce este, şi au lugit mai toţi în părțile Basara- 

biei şi Bucovinei şi au adunat o mulţime de greci de peste 

hotar să fie întrebuințaţi în slujbele şi mansupurile Mol- 

dovei“ (pg. 212). 

Postelnicu! Drăghici ne povesteşte pe larg toată agj- 

4area boerilor mari prin persoana lui T. Balş în iarna lui 

1822 (lanuarie-Mart) „Au făcut sfat in Cernăuţi să trimată 

jalobă la Poartă prin inadinşi boeri cerând: a) tragerea oş- 

uilor turceşti din ţară, fiind Moldovenii supuşi Devletului, 

b) a se întoarce domnia țării Ja pământeni, precum au fost 

din vechime“ *) (Ist. Mold. II, 132). Şi cu acest arzugmazaz 

însărcinează pe T. Balș şi cu alţi boeri să meargă la Ţa- 

zigrad, fiind-că umblase.Ja Silistra şi cunoștea pe Seraschier 

şi obiceiurile turceşti. Mai dădură boerii şi 2 scrisori să le 

aducă în laşi, una Caimatamului și alta lui Salih Paşa cer- 

  

1) Ia scrisoarea boerilor moldoveni cătră reprezentantul Ro- 

si ii, care le făcuse în 22 lanuarie 1827 mustrări pentru demersul lor 

da Poartă, ei stărue pa larg asupra acestui de al doile punct din 

arzu-magzarul lor la Poartă: „Numai o singură cerere am adăogai, 

adică elberarea noastră de jugul fanariot şi să ni se dea guverna: 

vea țării ca din învechime, aducâd exemplu epoca supunerii țării 

la 1529 a capitulațiunei ca domnitorii să fie pământeni, aducâad e- 

„xemplu şi tractatele de la Cainargi cap. 16 şi 8a acelwi cap. în care 

expres protectoara Rosie au dispus ca să fie domnitor din păâmâo- 

teni, după cum. pe timpul lui Mohamed al 4-a, să fie şi dragomanii 

„din pământeni ; adică numai un lucru pentru care au proeclat umana 

Husie și nu s'au aplicat și nici odată nu Sau tractat. Am cerut mer- 

gând -de acord cu voința Rosiei protectoare, şi nici o dată îndoin- 

du-ne ea oameni cu totul loviți de rănile Fanarioţilor în multa fe- 

duri şi în multe chipuri. Oare greşim în ceva cerând aceia ce pro- 

4eetoarea Rosie prin tractate a stabilit ? De altmintrelea toală vocea 

întregului popor, cari văd afanisirea ţării de cătră fanarioți ne-au 

sforțat la aceasta“ (C. Erbiceanu O. C. 203). , 

Ia traetatul de la Kuciuk-Kainargi din 10 lulie 1774 la art. 

XVI se zice lămurit, cum pretindeau boerii, şi al. 8 sună: „4 Ve 

eheauee du terme marqut, la Porte promet den uzer ave: tout 

Phumaonte et gâutrosile dans les impositious qw'elle mettra sur eux 

en argent et les recevoic par la voie de depult: qui lui seront en- 

voy6s tous les deux ans; au terme du paiement du ees-impots, les 

pazhas, ni les gouverneurs .ni tellie autre personne que ce puisse . 

6tre ne devra les ohtrer, ni exiger d'eux d'autres paiements ou 

imposilious, sous quelque prâtexle ou dănomination que ce soit: * 

mais ils doivent jouir de tous lea mâ&mes avantages dont ils ont joui 

pundant le râgoe du feu Sultan“ (0. A. Sturza. Acte şi doe. Î, 439). 

” - Pentru jamurirea acestui art. XVI s'a formulat la 1779 Mart 

40.0 convenţie esplicativă eu Poarta şi în art. VII se esplică art. XVI. 

din tractatul din 1774 (idem 154).
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cagiul oştilor împărăteşti. Atât Caimacamul cât şi Salih Paga 
au primit bine pe T. Balş şi i-au înlesnit plecarea ia Si- 
listra cu acești boeri : lancu Greceanu agă, C, Cerkez că- 
minar şi Iancu Stavăr serdar; ba le dădu Caimacanul şi 
o scrisoare în turceşte cătră Mahomed Selim Paşa de la 
Silistra, în eare 1i denunța tot planul boerilor mari pă-=- 
mânteni. | 

Misiunea lui T. Balş căzu, graţie şireteniei lui Vogo-- 
ride. Scrisoarea turcească așa cum ne-o dă vornicul Bel- 
diman este un modei de fineţa şi înșelătorie, şi mai ales. 
că fiiad dusă de T. Balş, căimăcamul scria despre dânsul 
„văzinduse pre sine cu frumos boiulung şi gros, cu o barbă 
foarte lungă s'a socotit pre sineşi vrednic a chibzui ori ce: 
lucru şi a ocârmui pre alţii... apoi cum vei socoti aşa vei 
face“ (idem 135). Vogoride în scrisoarea sa confirmă Ştirea 
dată mai sus că boerii 11 bănuiau că vânează domnia Mol: 
dovei pentru sine „dumnelui boeriul prepuind că aştept 
domnia“. Inşelat insă din vorbire, Teodor Balş s'a destăinuit. 
„mi-au descoperit atunci că pricina venirei sale cum Şi ce-. 
rerile lor cătră deviet sunt a să orândui domn unul dintre 
boerii pământeni, sau să se povăţuiască țara macar vre-o: 
câţiva ani de cătră boeri, fiind foarte sdruncinată.“ Denun- 
țând această taină, Caimacamul critică pe boeri că „șezind 
unii la Nemi, alţii la Muscali, unde şi-au găsit mulţămirea. 
lor, de acolo cer domnia şi stăpânirea să li se dea lor, 
fără a căuta mai întăiu la îndreptarea ţării (Let. 1112, 434). 

Cunoaştem pănă acum 2 texte al arzmagzarurilor tri- 
mese de boerii țării cătră Sultan!). Lăsind stilul bogat şi 
bombastic al acestor două arzuri, iată ce cereau boerii: 
prin ele: 

1) Ţara Moldovei este din vechiu chelariul Impără-- 
răției, pe care să-l ferească de toată stricăciunea şi su- 
punere, 

  

1) Amândouă sint nedatate; unul publicat de T. Codrescu în Uricar VI, 123—134, după Foaea pentru minte, iaimaă şi literatură.a.: ui Gh. Bariț, pe anul 1810 No. 49, Let. III,, 465), altul publicat de.- C. Erbiceanu în Isi. Mitr. Moldovei pg. 214, 391. !
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2) Moldovenii fiind cei mai credincioşi dintre raiale, 

- apostasia n'a venit din partea: lor, ci grecii Ţarigrădeni au 

„adus apostasia şi prăpădenia memlechetului (a ţării); se în- 

„Şiră relele aduse de greci. i - 

3) Să se izbăvească ţara de oblăduirea grecească şi 

„să se dea oblăduire pământenilor, rânduindu-se domn pă- 

;mântean, 

4) Domnia pământeană fiind. de o cam dată prea 

coslisitoare să se dea țării un sfat alcătuit de un număr 

„de boeri cu un bașboer cari să indeplinească slujba de 

domn, pănă se va orândui domnia: : 

5) Paza ţării să se iacă de seimeni şi slujitori pă- 

mânteni, izgonindu-se arnăuţii. 

6) Dăjdiile să se ia cele drepte, iar veniturile boe- 

„ilor să se şteargă şi cele necanonisite să se stârpească. 

7)  Capuchihaelele să fie dintre pământeni. 

8) Slobozenia neguţitoriei - pământului şi scoaterea 

“ţării de sarhaturi. 

9) Să se desrădăcineze din ţară grecii şi arnăuţii cu 

instărnicire de case şi alte acareturi. 

10) Să se despăgubească cei loviți de mișcarea gre- 

„cească cu din averile lor ce au în Moldova. 

11) Să se dea ţării purtarea de grijă a mănăstirilor 

“închinate la Ierusalim, Sinaia ori st. Munte, plătind noi 

embaticul lor. 

12) Pravilele să se îacă în limba patriei. 

13) Boerii hotarnici şi inginerii să măsoare şi să 

hotărască :toate moșiile pe planul scrisorilor. vechi. 

14) In slujbele patriei să se numească dintre toate 

„neamurile de boeri pământeni. 

| “Din înşirarea acestor 14 puncte se vede că era o ce- 

rință obştească, cari răsunase în sufletele tuturor boerilor 

mari şi mici şi împrejurările critice prin care trecea ţara 

şi împărăţia turcească au apropiat multe suflete, cari ina- 

„inte erau separate. Şi nu atât duhu/ era acela care separa 

„boerimea ţării față de nevoile ţării cât practica socială, rangu- 

„rile şi traiul. Intr'un singur punct era deosebire, iorma domniei,
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“Şi instalarea sfatului. de ocârmuire—un fel de decemvirat 
„roman,--cu un başboer ca prezident, fiind Şi aceasta ecoul 
nu prea îndepărtat al vremilor, când Moldova îu adminis- 
trată de un divan al Cnejiei, alcătuit din boeri cu un ge- 
neral rus de preşedinte (A. D, Xenopol Ist. Rom. V, 178). 

Toţi dar ceriau reforme Supte din rănile vii ale ţării 
şi după traiul politic al stărilor prin care trecuse țara. Nu era 
nimic inventat, nimic scos din năluci ale unor minți învă: 
păiate şi hrănite cu utopii. 

Dar să continuăm după Drăghici. 
Solia celor 4 boeri cu T. Balş la Silistra nu-şi atinse 

- scopul imediat, Kaz-aschierul primi rece pe boeri, şi, dacă 
T. Balş n'ar fi fost el om îndrăzneţ, se întorceau cum au 
plecat. Seraschierul ascultând tânguirile lui Balş, fiind şi el 
Hotinean şi ştiiad moldoveneşte le zise: „sculaţi-vă boeri 
şi vă liniştii; eu tot ce voiu putea voi face pentru Moldova 
la Țarigrad ; hârtiile vi le voiu trimite la prea milostivul 

- devlet şi răspunsul ce voi primi îl voi impărtăși Caima- 
camului“. Li se dădu catea și ciubuc Şi după trei zile de 
„Popas s'au intors în ţară. 

Trei luni au trecut şi răspunsul veni. Prin lanuarie 
iusese T. Balş la Silistra; 1) trecuse Ianuarie, trecuse I'e- 
bruarie, trecuse acum Martie Şi răspunsul îu ca să se tri- 
meată de cătră Căimacam cei 4 boeri Şi încă :u alţi 2 „bo- 

„eri de ispravă, cunoscători Şi cu ştiinţă“. 
Căimacamul Vogoridi se folosi de faptul că T. Balș 

se dusese spre granița Bucovinei să-şi vază familia, şi ne- 
voind ca să fie şi Balş în solie expediă răpede din- Jaşi 

„pe cei mai aproape de el: pe Ioniță Sturza vornicul, ne- 
„voind să se ducă Beldiman Alecu vornicul, î) pe Gh Cuza 

  

1) Scrisoarea Epis. de Iluşi Meletie din 27 Ghenar 1822 atestă aceasta că i sa dat lui T. Balş 500 lei să se ducă la Silistra dia banii Mitropoliei. (C. Erbiceanu o. e. 209), 
2) Jainica tragedie | ,. 3867. Dia toți câţi erau aice pe Bel- diman au ales, | v. 3393, Și pe vornicul Răşeanul i-a trimis de i-a "vorbit, | ennoscându-l bun prieten, dar pici el n'a isprăvit. | Pe Sturza, Cuza, Râşcanul, vrând şi nevrând i-a ales, ! Tăutu, Cerchez, Greceanul, loţi uniţi au şi purces, | vechil ; de logofeţie au lasat pe . Beldiman, | cu cei ce mai rămăsese să cante de divan. | (Let 111, 425).
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vornicul, pe lordachi Râşcanul vornicul, pe loan Tăutul: 

vornicul, pe aga [. Greceanul şi pe C. Cerchez „vornicul, 

singurul care fusese şi în solia lui T. Balş. | 

Plecarea le îu sorocită în dimincața zilei de Joi 23 

Mart., Primul popas le îu la Bărzeștii, “aşezarea vornicu- 

Jui Gh. Caza. Gh. Cuza şi lordache Râşcanu erau rude, 

veri primari, căci T udosiica Cuzoaea spătăroaea, mama lui 

Gh. Cuza vornicul, era soră cu Alecul Râşcanul spatar, ta- 

tăl lui Iordachi vornicul. Vineri sara 94 Mart proposiră la 

Barlad la agă Creceanu, luindu-l şi pe el în tovărășie. Sâm- 

bătă 25 Mart—B.agoveşteniile şi Sâmbăta lui Lazăr, popo- 

siră la Focșani, la sameșul C. “Puduri, rudă lui Gh. Cuza. 

Duminică 26 Mart—Floriile—le eşiră inainte un cavas al 

seraschierului de Silistra să vază de vin boeriii din Mol- 

dova; stând cu ei de vorbă la poşta din târgal Cucului, 

Focşanii Munteni, și incredințându-se s'a intors de olac la: 

Silistra să dea de veste stăpânului său, iar boerii au pe- 

posit la ispravnicul de Buzeu. Luni 27 Mart au trecul Cal- 

măţuiul, Mărgineanul, Urzicenii, Rogozul, satul Ciochina, 

poşta Sloza şi la Slobozia le eşiră înainte un agă al Se- 

'aschierului cu butca cu 4 cai şi pe la unu la amează—”: 

ceasuri din zi—au ajuns la Calaraşi. Aici îi intimpină Tu-: 

durachi Ghica capuehihaia Seraschierului şi în trei şăici 

trecură la Silistra la 4 sara— 10 ceasuri din zi—şi în a-- 

ceiaşi sară îură primiţi de Seraschier, care le-a vorbit mol-- 

doveneşte curat, le-a dat catea şi i-a trimes pe la gazdele 

sale să se odihnească. 

_- Ziua de Marţi 28 o trecură pentru odihnă şi cislă cu: 

unii şi alţii. Mercuri 29 Martie fură chemaţi la Curtea pa- 

şei—paşa capusu şi la 9 dimineaţa—3 ceasuri din zi—iură: 

primiţi de Seraschier şi li sa spus că au a merge la Ța- 

rigrad şi că „chemarea aceasta fără îndoeală are să le fie: 

spre bine“, 

Boerii intimpinară că nici o ştiinţă n'avură că vor 

merge la Țarigrad, dându-li-se din Iaşi numai 1000 lei: 

cheltuială. Paşa le spune că cheltuiala o râdică el şi mai: 

luând în samă cererea boerilor că e greu să piece la drum.
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de Paști, s'a sorocit în ințelegere cu toții să purcează Luni 

după ziua Invierii în șasă cară mocăneșii din ţara Româ- 

nească, împreună cu boerii Munteni: banul Grigore Ghica, 

“banul Brâncovanul Văcărăscu, vornicul Nec. Golescul, spa- 

tar Scarlat Mihălescu, clucer Mihăiţă Filipescul, clucer Fi- 

lip şi căminur Iancu Cocărăscu; șese boeri din Moldova, 

şeple boeri din Muntenia. 

26. Cei 13 boeri români, soli tainici ai neamului, pur- 

„tători ai simţimintelor ascunse ale unui popor, ce-și trăia ira- 

ul din mila mai marilor săi, îşi petrecură Paştele Domnu- 

lui din primăvara anului 1822 în cuprinsul Silistrei. 

Silistra ! Care altă cetate se asamănă ţie, atât de stră- 

lucită prin vechimea ta, cât şi prin faptele de arme săvârşite 

pe dâlma dealurilor, unde zace în pământ cetatea ce se o- 
glindește în apele Dunărei. Cetatea de strajă la porţile lumei 

romane, tu ai văzut licărind în sinul tău scânteia ideii creş-.“ 

. tine; tu ai văzut călcându-ţi pământul tău toale popoarele 

barbare, Pe multe alte cetăţi vechi şi trufaşe vitrigia vremi- 

„lor le-a dărimat! Tu te-ai înălțat mai sus cu vremea şi 

puhoiul de năvălitori s'a spart de zidurile tale, şi ai stat . 

cetate, nebiruită în veacuri! Mulţi te-au cucerit, dar nici u- 

nul nu te-a dărimat ! Intre zidurile tale şi-au gâsit adăpost şi 

„tărie, iar în sufletul alor tăi credinţa şi-a făcut cale! Româ- 

nismul în tinea văzut chezășluirea mărirei, şi pe line Dărstor 

bătrânul Mircea te-a pus ca simbol al stăpânirii Dunărei pe 

îmbele ei maluri! Islamul pe tine te-a cucerit şi te-a avut; 

Muscalii în zidurile tale îşi incercară armele şi sub întăriturile 

tale s'a urzit slubozirea creştinilor de sub Turci. Măr de 

discordie între Bulgarul truiaş şi lacom, şi între Românul 

blajin dar mândru, azi tu eşti a noastră şi vei rămâne a 

noastră, căci în sinul tău în zilele de senin ca şi de ploae, 

de linişte ca şi de val, boerimea ţării şi-a depănat firul 

poveştii lungilor sale suferințe de moșie şi neam. Tu ai 

văzut Voevozi mândri mergând cu alaiu spre domnie nouă, 

cum și voevozii trişti și în lanţuri plătindu-şi cu capul do- 

rul de a fi iost domni peste ţările romineşti. Câtă boerime 

pribeagă n'ai adăpostit tu intre zidurile tale! Cată intrigă
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nu s'a plămădit in lăuntrul tău! Stăpânii tăi au fost și mi- 

loşi şi cruzi față cu Voevozii noştri. De acolo, de la tine ve- 

-nia sprijinul pentru unii, ştreangul pentru alţi. “Tu  vor- 

beşti Românismului mai mult de cât orice alt oraş. Tu 

eşti cel mai românesc oraş dintre toate, căci care altă ce- 

tate-a putut să vază mai mult râs şi plâns, mai multă jale 

şi volare de cât ai văzut tu! O clipă dormit-am și eu în 

sinul tău—noaptea de 11 lunie 1913—și furatum'a gândui 

la viaţa întreagă a neamului; iar în dimineaţa zilei de a 

doua zi îți putui sorbi cu ochii toate imprejurimile tale pen- 

tru a duce cu mine cea mai puternică impresie despre cel 

mai interesant oraş pentru români. După 2 alte seplămâni 

armatele noastre puneau stăpânire pe tine, fie stăpânire 

veşnică ca şi neamul! 
In primăvara anului 1822 işi. petreceau Paştele Invierii 

cele 2 cete de boeri, cari duceau acelaşi dor al ţărilor româ- . 

nei — izbăvirea de Greci.—, şi îşi depănau firul din acelaş caer 

al tragediei neamului, căci care oare dintre noi iost-am mai 

norociţi aţă de Turci ? Au nu doară zburat au capetele multor 

Voevozi de pe cele 2 tronuri? Ce soartă avut-au Brân- 

coveanu şi Ghica Vodă? Cu ce simţiri tainice desluşitu- 

şi-au boerii solia lor la Poartă? Unde ni este meşterul 

cari să ne redea acele stări sufleteşti spre a vorbi urmaşi= 

lor de urzeala, care se lega în pragul anului 1822! | 

In dimineaţa zilei de 3 April, Luni, şase care mocă- 

neşti cu coviltirul pe ele eşiau pe rohatca dinspre Dunăre şi 

râdicau în. pocnetul bicelor şi în mânat de hăis-ceală dealul 

pe creasta căruia zace cetatea! Dunărea se întindea în vale, 

largă, măreaţă şi plină de tainice şoapte. Iar în care, 13 

mândri boeri, soli din Bucureşti şi din Iaşi, apucau drumul spre 

Țarigrad ca să ducă dorul de renaștere al ţării, după ce mai 

mai se prăpădise prin suta de ani de domnie grecească. Când 

trecură de culmea dealului, și nici Dunărea bătrână nu se 

“mai vedea, nici câmpiile mănoase ale Ialomiţei nu se mai 

zăreau, un „Doamne ajulă“ eșiă din toate piepturile. însoţite 

_de cruci mari, căci se duceau să pue ţara la cale, după 

chemarea Înaltului Devlet și cu ajutorul bănesc al Seras- 

chierului Silistrei.
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Să-i lăsăm să-şi meargă drumul lor cu ăisa şi ceală, 
„căci hărtoită lostu-ne-a calea istorică a neamului ca şi dru- 
mul plin de sdruncinături de la Silistra la Țarigrad; să-i 
lăsăm dar în paza Domnului şi noi să ne:întoarcem la Iaşi!) 
să vedem ce se ferbea între marii și micii boeri despre 
această înaltă solie. | 

21. Lumea din laşi—boerimea ţării—nu era dumerită 
bine asupra mersului lucrurilor. Era o mare vânzoleală 
între boeri. Cei mai muţi pribegi, unii pe la Chişinău, 
alţii pe la Cernăuţi. Caimacamul Vogoridi găsi în aceasta 
un bun prilej de a lovi în boerii cei mari, cum arată scri- 
“soarea sa cătră Seraschierul de Silistrn. „Unii șed la Nemţi, 
:alţii şed la Muscali şi.de acolo cer domnia pentru ei fără 
a căuta mai intăiu la indreptarea ţării“. Puternice cuvinte 

spuse În grele imprejurări! Cauza boerimei mari era per- 

-dută prin singur acest fapt. Dacă la aceasta adăugăm tră- 

«darea multora dintre ei, cum era visternicul Iordachi Roz- 

novanu, şi mai apoi chiar Toderiţă Balș ; apoi lipsa de ac- 
ţiune a Mitropolitului Veniamin, -partizan al aristocrației, ca 
ficior de boer mare ce era, atunci ne vom explica de ce era 

îngrijorare mare la unii, nedumerire la alții; şi când lus 

crurile nu sînt intocmite bine se lasă loc bănuelilor. Dară 

-aşa se depănau evenimentele în împărăţia Sultanilor, că 

chiar fără socoteală şi chibzuială multă, au eşit lucrurile 

„pe placul tuturora, de şi numai-după vrerea unora. 

Dintre boerii mari se deslipisă de T. Balş şi de Miiro- 

polit următorii 8 vornici: C. Catargiul, Miclescu, Calimah, Di- 

machi, Gr. Ghica, lord. Balş, Plaghino şi Conachi; postelnicul 

Paladi şi aga P. Negri. In capul lor era visternicul Roznovanu, 

care avea gând de domnie. Aceştia aveau la spete boerimea 

de a doua clasă ca, Burghelea, Carp, Hermeziu, Codreanu, 

„Negruţ, Vlasie, Florea, Cogălniceanu, Ganea, Cercel, Bran, 

Buzdugan, Triiescu, Cornescu, Pascal  Stavru, Leca, Gri- 

oraş, Brănişteanu, Mere-acre, Istrati, Apostolescu, Vasiliu, 

1) Jalaica tragedie, , 
v. 3914. Să-i lăsăm urmindu-şi drumul, noi să venim înapoi. 
Să vedem osînda ţării și u lagului nevoi”. 

(Let III! 425)
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“ Jacovachi, Pavlu,. Diaconescu, Miclescu: și Cuza (A. LD. 

Xenopol, Istoria partidelor politice |, 101 nota). 

Doi informatori avem asupra zvonurilor ce îmblau în» 

laşi despre delegaţia boerilor trimeși la Silistra : Neget 

vornicul, îratele Mitropolitului şi Bucşenescu, omui lui de casă- 

In ziua de 6 April—delegaţia era pornită de 3zile din Silis- 

tra —se svonise în laşi că „ciocoii de acole (din Iaşi) ar fi: 

făcut nu de mult arz“ şi că „carvonarisnul ciocoilor şi le- 

“_găturile lor asupra boerilor ar fi pără la cel mai sus grad“ 

şi că „visternicul Roznovanul ar fi în “unire cu ciocoii.“ 

"Mai ştia vornicul Negel că „vreo 20 şi mai bine de boeri 

se gătesc în zilele acestea să meargă în Moldova, carii 

fiind cei mai mulţi din taratul visțernicului Roznovanul, se 

prepune şi zic că: Roznovanul iar fi trimeţind ca - să alcă- 

” tuiască cu cei de acole spre favorul lor.“ 

Boerii cei mari aşteptau să fie chemaţi la Silistra ;. 

în vederea aceasta ei se concertară şi admisese anumite 

cereri. „Intorcânduse cei duși de la Silistra, de vom fi che- 

" maţi ce trebue să iacem, şi după multă voroavă aşa sar 

socolil: că de vor aduce răspuns de împlinirea cererii bo- 

erilor de izbăvire domniei greceşti, Şi sîntem chemaţi spre 

a lua ocârmuire, să se “scrie arz la Țarigrad arătător de: 

carvonarismul răilor, pără la ce grad au răzvrătit duhub 

oamenilor, în cât fără sprijinire împărătească nu putem 

nici de cât să ne întoarcem şi să se rânduiască vre o 500 

“ “Turci pe la sarhaturi pentru paza țării despre răi.” (C. Erhi- 

ceanu, idem, pg. 220). | 

Se aflase în laşi că arzul boerilor trimes la Silistra 

- w'a fost chip să ajungă la Țarigrad „ce sau trimes un al- 

tul făcut de cei din Iaşi, în care a fost silit de a iscălitş? 

- însuş (T. Balş).* Boerimea: mare era îniuriată pe T. Balş: 

că i-a tradat „credinţă la nimene nu trebue să aibă“ (pg. 

224). Boerimea mare mai era înfuriată că din copia acelui 

arz văzută la Roznovanu se cere egalarea "în drepturi de: 

la logofătul cel mare pănă la şatrar „la toate să fie de o po- 

- trivă, cât a unui logofăt mare atâta şi a unui şatrar.“ 

Se mai aflase anume ce boeri au plecat la Țarigrad şt 

logotătul Grigoraş deschizând poşta Hotinului la ajunsul ek
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tinţa dumisale nu este nici de cât, nici Preosfinţia ta a scrie 

Patriarhului, nici. noi boerilor trimeşi la Țarigrad pentru 

snulte cuvinte, de cât Preosfinţia ta să scrii Grafului Gali- 

fin, arătându-i cursul lucrurilor, trimeţindu-i lui Galiţin şi 

-copie de pe cartea acelor boeri ce scriu de pornirea lor de 

1a Silistra, şi rugându-l din partea a toată boerimea ca 

LXĂXXV. 

“în laşi ca să scrie nepotului dumisale la Petersburg dân- . 

-du-i „o copie de pe 'cartea boerilor trimeşi la Țarigrad.“ | 

“Jar mai departe scrie: „Mia zis dmlui logolătul că soco- . 

duhovniceşte să' le facă toate ştiute milostivului monarh şi 
protector ; să ne triimată iarăşi prin duhovnicesc secret . 

„cătră Preosfinţia ta ce urmări să păzim și noi întru tot îe- 

lul, aflăndu-ne întru "buimăciri şi fără nici o povăluire 

«lespre nime spre a şti ce să facem, mai ales că acești 

„boeri merşi la Țarigrad sint din cei neispiliți şi al doile 

-stare şi creatură a Caimacamului Vogoride cei mai mulți, 
:şi ne temem ca nu cumva să facă niscaiva cereri vătămă- 

toare pământului, ca unii ce sânt merşi fără ştirea şi po- 

văţuirea noastră, şi pe lângă altele să nu cumva să ceie 

-pe Vogoride de domn, acel din a căruia pricină mai mult 

sau ajanisit Patria, lucru ce va fi cu nemulțămire la toată 

obştea, şi cel mai de pe urmă și mai mare rău Patriei.“ 

pg. 226). 

In altă scrisoare: „Cetind copia arzului stării al doile 

cu logoiătul Grigoraş nu-l găsim rău şi fără cale ; numai 

„pe domnul Moldovan ce zic :să se aleagă -de cătră toată 

obştia nu mă dumeresc eu unul cum va să se aleagă lără 

vărsare de sânge, pot zice, între pământeni ; dacă nu cumva - 

deputații acum la Țarigrad dintre dânşii nu sor arata 

pe vreunul de donin şi să vor întoarce şi cu domn gaiu, 

măcar că poate Turcii vor socoti aceasta, să facă întrebare 

-Şi pământului aicea pe cine aleg de domn? Poate şi pe 

„Rosia să întrebe şi de vreme că şi de la țara Românească 
-sau chemat tot odată, este cunoscut că ce se va face pen: 

tru un pământ se va iace și peniru celalalt.“ Iar mai jos 

:zice : „Vornicul Catargiul viind acum de al doilea aicea 

-se nevoește a uni pe logofătul Grigoraș cu visternicul
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Roznovanul... am lost cu perierghie (curiozitate) ce se va. 

urma... să bage dihonii (pg. 229). 

La 16 April se aflase ia laşi că „boerii de la Ţari=- 

grad se vor intoarce prin Brăila,“ după spusa lui Rozno- 

vanu că i-ar fi scris seraschierul de Silistra paşei de la: 

Brăila (pg. 231). 

lar la 19 April scrie: „Am fost la logofătul Grigoraş...- | 

şi îndată ce iam spus că ai să trimeţi la Pizani să intrebi, 

s'a tulburat pănă în suflet şi s'a năcâjit zicând: pănă când 

acest om îşi caută singur cădere? Până când se încarcă: 

cu tot felul de primejdii, fără să se gândească şi să giu- 

dece comprometarisind pe însăşi patria sa ? Pizani va spune 

cei va zice Roznovanul ca să-l compromitariască... Galiţin 

scrie că consulii să trateze cu pământenii.* Şi închee = 

„Condeiul trebue a-l păzi în cele mai liniştite vremi despre 

orice om... cu atât'mai vârtos trebue a o păzi la niște îr- 

văluiri şi întunecate lucruri, unde nimeni nu ştie cum pot. 

să iasă, precum sînt lucrurile din ziua de astăzi“ (pg. 230).. 

La 16 Mai o altă scrisoare a vornicului Negel, din 

care se vede că aceiaşi preocupare avea boerimea mare ;. 

aştepta să fie chemată la Silistra, după intoarcerea boeri- 

lor de la Țarigrad. Se aflase acum şi la Iaşi că boerii duși: 

la Silistra au pornit'o spre Țarigrad, ceia ce nu se ştia în 

laşi la 6 April. In caz de chemare ei cred că le va fiun 

îolos o zăbăvire de 2 luni cel puţin „fără să ne arătăm 

cu berechet cătră Devlet şi încă să ne siguripsim şi mer- 

gerea noastră cănd va fi despre noii răzvrălilori, cari în 

tol felul şi în toale părțile se bulucesc asupra celor întăi.“ 

Ca plân de răspunsul ce vor da Porții ei cer „să priimim 

îrâile ocârmuirei sau să facem alegerea de domn „dar fiind 

că răzvrătitorii au sămănat duhul răzvrătirei şi al neascul-- 

tării în sufletele a multora din cei proşti, cum şi neamu- 

rile cele mai de gios impotriva a noastră celor întăi pă- 

mânteni“.,. „să fie în Iaşi nu başbeşleagă cu 500 Turci 

cari să fie sub toată ascultarea divanului, şi pe urii ca 

aceia să-i înțelepțească divanul.“ 

“ Vornicul Negel mai ştia că ponturile din partea ma-
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rilor boeri se alcătuise de logofătul -Grigoraş şi de spata- 
rul Bibică apropiat după duhul şi obiceiul turcesc.“ După 
ce le va corecta Mitropolitul Veniamin „apoi să se facă în 
limba turcească pentru Devlet şi in limba franceză cătră 
protector, tot de spatarul Bibică „după procopsala ce are 
In amândoao limbele acestea“ (pg. 239). 

Boerimea mare era îngrijorată de modul cum va 
privi Rosia mișcarea din ţară, După ce în iarnă, la 22 la- 
nuarie, consulul Roșiei, Pisani, ţinuse de rău.pe boerii 
pribegi la Cernăuţi că rău au procedat de au înaintat ar- 
zul cătră Poartă, ei se desvinovățesc prin faimoasa scri- 
soare în greceşte din Februarie (pg. 202). Ei acum auzind 
că boerii trimeşi la Silistra au mers la Țarigrad, se des: 
vinovăţesc „că noi nu iam trimes. Paşa cu siliucie ia 
chemat şi lea poroncil. Insăşi cartea acelor boeri de pe 
care ai trimes copie este îndestulă dovadă cuprinderea ei 
a nevinovăţiei noastre. Nimic să nu te tulbure că am scris 
arz cerând lipsirea domnilor greci şi arătând prăpădenia 
țării ; cu nimică nam greşit Rusiei“ (pg. 233), 

Tocmai la |! lulie veni un tatar cu ştaletă la Raab 
în laşi că loniţă Sturza s'a făcut domn Moldaviei și că a 
rânduit caimacami pe Vlădica de Huşi „care şi sfinţia sa 
a iscălit în arzul ciocoilor este cu dânsul,“ pe vornicul T. 
Balş „care şi dumnealui este iscălit în arzul ciocoilor* 

- „iar de acei cari nu sînt iscăliţi în arzul ciocoilor nu este 
nimica pomenire pentru dânșii“ (pg. 240). 

Toate acestea se vorbiau şi se scrieau în Iași. 
28) Şi acum să urmărim delegaţia celor 13 boeri 

moldoveni şi munteni pe drumul spre Țarigrad, după jurnalul 
mergerii boerilor la Țarigrad, izvodul lui Beldiman, (Dră- 
Şhici Ist. Moldovei II, 140, Let. II:,..). 

Boerii Moldoveni au mers în trei cară miocănești, iar 
boerii munteni mai semandicoşi şi-au pus numai calaba- 
lăcul în carăle pregătite de drum, iar ei au mers în ca- 
leşce şi carete. Paşa de Silistra avu grijă să le dea la fie- 
care câte o -ieşcherea „pe față întru care se arăte şi nu- 
mele şi iamilia, asemenea și la slugile și oamenii lor“.
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Intre actele Râşcănești se păstrează o asemenea teş- 

cherea dată boeriului Iordachi vornicul—talie lungă, barba 

căruntă, ochii albaştri, care cu servitorul său loan şi în- 

soțiţi: de. secretarul nostru au fost trimişi la Constantino- 

pol. Trecerea lor pe drumuri să nu fie oprită de îuncţio- 

narii şi ofiţerii noștri. (pg. 421). 

| Drumul boerilor lam controlat pe harta dr. K. Peu- 

cker Wien 1913 şi luând distanțele observăm că între Silis- 

tra şi Şumla sint circa 100 klm., cari i-au făcut în 3 zile de 

drum cu trei popasuri: Bailachioi, Carabaşchioi şi Șumila. 

Ei au ţinut șleahul, cum e notat pe hartă. 

„La Şumla - îură primiţi cu toată ciastea de unchiul 

seraschierului de Silistra, lombruli aga, care era şi isprav- 

nic cetăţii (aian). 

De la Şumla boerii apucară drumul peste Balcani în 

direcţia târgolui Fachi—tipărit greşit fachi—distanţa iarăşi de 

circa 100 kim. după aceiași hartă. Cum însă drumul era prin 

Balcani cu suiuşuri şi coborişuri, boerii făcură în 5 zile a- 

cest drum: câte 20 -chilometri pe zi, cu următoarele popa- 

suri; Drăgoi chioi, Cealicavak, Karnabad (oraş). Bei ma- 

hailesi, şi Faki (târg).. 

la aceste 5 zile de drum li se dădură din Şumla 4 

arnăuţi de pază de cătră prefectul de Şumla ca să treacă 

in siguranță Balcanii. Despre frumuseţa acestor locuri atât 

scrie memoriul „au început Baicanurile de la satul Dră- 

goi-chioi a-i sui, munți mari unde erau cişmele de izvoare 

cu apă minunală“. 

Sintem la 10 April, Luni după Duminica Tomei. Bo- 

erii noştri erau la: 10 pote departe de Silistra şi în Jaşi 

încă nu se aflase că boerii trimeşi la Silistra sint plecaţi 

spre Țarigrad. Ei aşteptau chemarea lor la Silistra, și 

discutau şi plănuiau ce să facă, ce să dreagă ca să ştie 

ce să ceară pentru ţară şi pentru ei. 

De la Faki boerii apucară drumul spre Kirkilise, prin 

Develikioi—circa 50 kilometri distanță. Ei cunosc pe Kir- 

kilise, sub numele grecesc „Saranda eclisies“=—40 de biserici
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-(Kiik==40 ; Kilise==biserici) şi notează „târgușor unde din 

-40 biserici ce să zice că era, nu s'a găsit macar nici una“, . 

De acolo au poposit la Lule-Burgas, zis numai Bur- 

gaz şi iarăşi notează că hanul unde au tras ei era „prea. 

strâmi şi cu “patru odăiți, unde se lucrează liulele de tot 

felul, trăsuri, şi alte lucruri de lut poleite cu aur, fiind mai 

toți olari turci, de mărunțuşuri îrumoasă“. lată de ce Bur-” 

gazul acestă spre deosebire de cel de la mare ca port, în 

faţa Anhia!ului, se chema /ule-burgâz. . Alt popas îl lăcură 

la Ciorlu „iarăşi târguşor*. Făcuse drumeţii . noştri mai 

“bine de 30 de poşte în 11 zile de drum obositor, că era . 

într'una mai ales în carăle mocăneşii, şi cu lipsurile şi res- 

triştea vremei în zilele de April. Dar boerii mergeau mâ- 

-naţi de un gând: să scoată ţara de sub jugul Grecilor. A- 

cest drum aşa de bătut de domnii şi boerii noştri e calea 

tragediei neamului, e calea durerei, care a unit în suferință 

sufletele boerimei celor două ţări surori, şi acest drum se- 

-cular, ce ducea spre durerile şi chinurile vieţii politice a . 

celor ce au avut răspundereo politică a imbelor ţări, el este 

acela care a netezit drumul implinirii visului a două po- 

poare—Uhnirea,— mai mult de cât au făcut ideile din cărți ori 
„duhul din apus. 

Intrase acum boerii noştri în apele mării de Marmară 

_Şi după cum Grecii odinioară au strigat: zdiarra, 7ăă- 

Dart, aşa şi ai noşiri începuse a simți fiorii misiunii lor 

cu cât se apropiau de Țarigrad. Vineri 14 April ajung 

la Silivri, oraş pe malul. mării; aici e episcopie greacă; 

şi notează jurnalistul „toţi boerii au mers la Arhiereul lo. 

cului, anume Donisie şi le-a iăcut îndestulă ţeremonie, și 

-bună primire“. Mai mult nu ne spune memoriul. Avea însă 

„acest ,Vlădică grec şi un interes personal şi direct, In Silivri 

din vechi fusese o şcoală grecească, căreia unii din Voevozii- 

noşiri îi făcuse ceva ajutoruri în bani şi daruri; dar cum vre- 

muriie erau tulburi și dania unui domn atârnă de buna vo- 

“ință a domnului ce urma să vină în scaun, şcoala grecească 

din Silivri suferea din cauză că i se tăiase ajutoarele bă. 

«neşti de la Iaşi. Credem că vlădica o fi aflat că delegaţia
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boerilor Moldoveni şi Munteni se duce la Sultanul nu cu 

sentimente prielnice greztlor din ţările române, dar mila 

era danie, şi dania era milă şi deci nimica nu-l împedecă 

pe Viădică ca arătându-se bine primitor cătră pravoslav-. 

nicii boeri ai ţării, ce aveau în mâna Jor puterea de a dts-- 

pune de soarta țării lor, să capete inoirea privilegiului 

scoalei lor. 
De la Ciorlu la Silvri se făcuse încă 40 de chilometri, 

de aici le mai rămăneau 70. Ultimul popas leiula Buiuk-. 

Cecmegt, la gura fluviului Carasu, mai în jus de vestita 

Ciatalge. 'Aici îură întimpinaţi de Sakir-bei trimesul Por- 

ţii să le iasă înainte. Li s'a spus „că este bine pentru 

dânşii“ că „au voe să poarte ori ce vor voi în Tarigrad* 

de şi obiceiul era că raialele de ghiauri să îmble pe uli- 

țele Țarigradului „cu strae ponosite şi mai mult în negru“. . 

Duminică 19 April „în ziua Mironosiţelor« boerii au 

văzut 'Ţarigradul tot inaintindu-se prin nişte ulițe strâmte 

prin care abia încăpeau carăle mocăneşști“. 'Turcoaicele pe 

drum nedeprinse să vadă asemenea călători în cară mocă- 

neşti, începuse a-i împroşca cu pietre, mai ales de la Kiu- 

ciuk-Cecmeg€. 

- Primul popas a îost o catenea, la liman; acolo au lă- 

sat carăle la han; ei s'au schimbat punându-și pe ei benişe 

„ca fiind împăratul la Dulma-baccă, unde iii privea trecând, 

se îndatorise ca să pue benişile“. 

Fură găzduiţi la „Saraiul“ din Abdula-paşa, timp de 

trei zile „toţi boerii, din poronca Devletului“. . 

Aici jurnalistul întră în mai multe  amănute. Saraiul 

cu cele dinlăuntru cam i-a făcut pe boerii noștri să caște 

gura pe păreți şi să mirau de luxul sulrageriei, Pare-că 

in mod tainic se repeta în sufletul boerilor noştri mirarea Şi 

: nedumerirea bătrânului logofăt loan Tăutul. Totdeauna omul 

simplu, deprins cu un traiu ticnit şi modest, obişnuit cu 

portul lui, cu viaţa lui, se simte urluit, când vede cu ochii 

săi -că traiul poate fi şi altiel şi cu cât contrastul e mai 

„mare, iar mirarea lui mai adâncă, cu atâta capătă un a-
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dânc respect adesa ori unit şi cu sfială şi teamă, de acel: 

ce s'a învrednicit a trăi aşa de luxos şi mândru! 

„La Îl ceasuri (evroponeşte la 5 după amiază) le-a: 

pus masa, o sulra turcească poleită în aur, feşchir sau şer- 

vete la fieşte care, cusute cu fir, şi altele cu mătăsuri dar 

prea irumoase ; le-au adus bucate minunate și pre de gust, 
care se obişnuia la Turci, rachiu la masă Și Vin...., Şi apoi. 

le-a dat calea şi ciubuce“. 

De la cafeaua lui Tăutul logofătul trecuse 300 de ani, şi 
acum tot aceiaşi mirare pentru traiul luxos al Turcilor paşăle 
Prea îrumos! prea de gust! ce se mai spue cronicarul boe- 
rilor? Au doar Omer zugrăvește undeva îrumuseţa Elenei, 
din a cărei graţii se pornise războiul Troian ? 

Nu uită a ne pomeni şi de odăiţile de culcare. „Boerilor- 
Munteni le-a dat patru odăi, căci ei aveau mulți oameni, 
boerinaşi şi gramatici cu sineşi“, iar într'o odae mai mică 
„lăngă harem s'au dat vornicului Gh. Cuza şi vornicului: 
Iordachi Râşcanu“. 

Urmăm mai deparle după același jurnalist. 
De Luni pănă Mercuri 19 April boerii toţi au fost mu- 

safirii lui Abdulah Pașa, şi cheltuiala găzduirii lor a privit: 
hazneaoa impărătească.  Cheltuiala zilnică era de 180 lei 
afară de băcănii, cari nu puţin fu mirarea pe boeri: „unt- 

” de-lemnul, orezul, zaharul şi cafeaua se aduceau în câtimi. 
mari, precum untdelemnul cu fuluruiurile, orezul cu zem- 
biluri iar zahar se da câte un cântar pe săptămână“. Bo-- 
erii n'aveau a plăti de cât personalul -de serviciu 200 lei 
„Şi au dat de tot boerul câte 20 lei bacşiș“. 

Joi ta 20 April delegaţia îu primită de Reiz Elfendi. 
Se pusese toți boerii în benişe; şi nu puţină mirare le fu: 
-când văzură că Reiz Ellendi stătea intrun fifhlic (casă de 
țară), departe de liman. in „o odae mai mică“ au luat 
cafe şi ciubuce; de acolo trecură prin ,o şeliță mică aş- 
ternută pe jes cu rogojini de cele minunate de Persia“, au 
intrat în odae, unde era Reiz Eflendi „era om frumos, cu 
barbă neagră, vesel la față şi dulce la vorbă“, Mai era a- 

colo in odae Alibei şi Huhubat Nazări, socrul Seraschie-
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ului de Silistra „un bâtrân cu barbă albă ce vorbea gre- 

ceşte“, şi mai era înalt colţ al edăii „un Elendi ce să- 

măna a fi un om pre însemnat, îrumos la îaţă, vesel şi 

măreț la căutătură“; era însuşi impăratul. 

Boerii au sărutat „clasurile macatului unde şedea 

Reiz Eltendi pe mijlocul patului cu marziciul narghiulelei 

“în mână; ţiindu-l ca pentru formă. 

Reiz Eltendi deschise vorba asupra răzvrălirii Greci- 

lor. Ali bei tălmăcia pe grecește; apoi „le-a cetit înaintea 

tuturor arzmagzarul ţării şi li s'a zis că cererile ce vor mai 

„avea să le dea înscris la Alibei.“ 

Boerii Munteni întrebaţi fiind de au şi ei arzi-magzar 

au dat răspuns „că nu au.4 

Boerii s'au retras, plătind bacşiş cafegiului 39 lei in 

43 rubiele, câte o rubiia de boeriu. 

Vineri şi Sâmbătă 22 April „aceste două zile leau 

3nlrebuintal atât boerii Moldoveni cât şi boerii Munteni 

alcăiuind în scris cererile ce aveau să fucă Sultanului * 

(Drăghici Îst. Mold. ÎI, 146). | 

29) Am ajuns la partea principală a studiului nos- 

tru, întru cât originalul cererilor imbelor țări, a Moldovei 

-şi a Munteniei, lam publicat acum noi peniru întăiaşi. dată 

după arhiva Râşcanu, Dacă textul grecesc al cererii boe- 

ilor Munteni nu e cu ştersături, asta arată că cel cea 

copiat a avut în îață cererea boerilor în ultima redacţiune ad- 

„misă de Poartă; pe când textul boerilor Moldoveni îl avem 

așa cu ştersături şi adăugiri, ceia ce arată că acesta e tex- 

“tul care a îmblat prin mâna demnitarilor Turci şi a suterit 

schimbările impuse de Poartă. 

i Jurnalul mergerii boerilor la Poartă ne spune că 

Vineri 21 şi Sâmbătă 22 April anul 1822 s'a făcut prima 

sedacţie a cererilor îmbelor ţări. Duminică 23 April ziua 

de st. Gheorghe delegaţii au fost primiţi de Ali-bei, Huhu- 

bat nazir, în îrumosul său palal -de pe boaz „unde avea 

- havuz şi sadărvan (aruncător de apă), care azvârlea apa 

pănă într'un policandru de cristal şi făcea o privelişte ioarte 

„minunată, mai avea soiale asupra boazului mării și asupra 
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unei grădini prea frumoase, impodebită cu copaci şi de îlori 

cu o făntană din care scotea apă un cal şi adăpa sadurile - 

: şi via.* Ali bei le luă „cererile,“ apoi îi sfătui să fie supuşi - 

şi credincioşi Devletului, care are mare milostivire asupra 

_ ţărilor acestora.“ Din vorba avută între Ali bei şi Sakirbei- 

a eşiit că boerii şi-au luat cererile înapoi şi întorşi la conac: 

şi-au petrecut ziua de 23 April „îndreplând cererile ce Îă- 

- cuse, după sfatul şi povăţuirea lui Ali bei.“ 

Acest text îndreptat îl avem sub ochi. Boerii l'au da- 

dat „24 April“ când lau prezentat a doua oară, neștiind 

bine poate că vor fi primiţi chiar în ziua de si. Gheorghe: 

“şi i-au pus. data de 24 April (Luni), de şi el iusese gătit 

de scris în sara de 22 April (Sâmbătă). In textul grecesc, 

publicat la pg. 324—330 noi am dat în note toate articolele: 

- schimbate, cu traducerile lor, iar în traducerea românească. 

am dat textul așa cum a fost pe deplin admis de Alibei 

şi Riez- Elendi. 

De altiel însuşi boerii atestă că textul aşa cum lau 

scris ei a fost îndreptat, căci pe faţa 4-a sus scriu: „in- 

sămnare ponturilor ce ni sau zis să să schimbe şi cun 

să să pue.“ ” 

Toate îndreptările şi adăugirile sint trecute la urmă, 

dupâ iscăliturile boerilor pe faţa a 3-a, iar pe faţa | şi IE 

avem rânduri şterse. Aşa în faţa I avem 24 rânduri ; sint 

şterse rândurile 17—20, şi în locul rândurilor 19—20,.ce 

vorbesc de cele 2 capuchihatle stau scrise jos pe aceiaşi 

pagină — rândurile 25—96 —redacţiunea admisă ; iar în locul 

rândurilor 17—18, găsim îndreptarea pe faţa 3-a, după is-— 

călitură, în îl rânduri (de la 12— 22), 

Pe îața a doua stau scrise 31 rânduri, din cari Stat 

şterse rândurile 1-7; 10—i5 şi 31 ; trimeterile ia îndrep- 

tări sint toate scrise pe fața a 4-a. 

Pe fața a treia cererea are 10 rânduri, din care nu- 

mai rândul Ie şters, continuarea rândului 31 de pe îața a 2:a. 

De ce natură sînt îndreptările și. adăogirile? Ce a- 

nume cerea Alibei, povăţuitorul boerilor, și omul voitor de- 

bine pentru țările Românești ?
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Să cercetăm : 

a) Pentru Capuchihaelele boerii redactase „rugăm să-i 

--primească“ ; Alibei schimbă şi zice „va avea domnitorul“; 

_tae pe „zapoxzhoduey vă robs 054%“ şi pune „de: Eu“. 

Boerii prea umili și prea servili se rugau, Alibei le râdică 

“moralul şi le zice să pună „vor avea“ ca din vechi. 

b) Pentru Divan Efendisi şi başbeşleaga Iaşilor. bo- 

„rii redactase două ponturi: 1 şi 4; ei nu determinau nu- 

„mărul oamenilor ce-i vă avea beșleaga sub el, ci se mul- 

„ţemiră a zice „cu oamenii trebuincioşi“ —ăvyapziobe avdpw- 

„7obş. Acestei armate a beşliilor boerii ceruse casă nu se 

amestece în treburile locale, sau să supere pe localnici cu 

„avaeturi, ci să se mărginească «la orânduitele lor lefuri şi 

tainuri de fân şi de orz.»  Alibei ştiia că în jurul acestei 

chestiuni se făcuse mare vâlvă în ţară şi că partida boe- 

„rilor şi a ciocoilor nu era unită în acest punt. Boerii mari 

«ceruse că pentru paza ţării de cei răi şi carvonari să se 

rânduiască 500 Turci pe la sarhaturi (C. Erbiceanu, o. c. 

: 220), iar pentru paza laşilor să fie un beșliagă cu 500 

turci sub ascultarea divanului (0. c. 232). Alibei ştiind de 

starea spiritelor din ţară prin ginerele său pașa de Silistra, 

a cerut să se treacă in arz 1000 de ehlirgii şi neferi os- 

„manlâi, şi cererea e foarte -semnificalivă ca o încercare de 

împăcarea celor 2 taraturi: „şi ei vor. fi faţă pănă când se 
“va orândui cuvenitul nizam al țării împreună cu trebuitorii 

oameni băștinași pentru paza țării şi izgonirea oamenilor 

+ulburători „capayozotăvy ăvăpbnzuwv“ şi atunci câţi se vor fi 

aprobat de cătră puterea împărătească că sint trebuincioşi 

„pentru ţară să-i numească.“ In formă Alibei împăca pe 

marii boeri, în fond însă sâtistăcea și pe ciocoi, şi se pune 

„prin aceasta temeiul armatei naţionale. 
c) Pentru consuli şi dragomani boerii ceruse -ca să 

„nu se numiască dintre neamurile străine, -c: dintre propriile 

„lor neamuri ; redacţia era vagă şi acoperea ura momenta- 

„nă contra Grecilor prin vorba „5% râvy Eevovpodhây.* Alibei 

„care purta ură Grecilor apostaţi spune boerilor să redacteze



b 

      

e XCV 

mai precis şi aşa boerii schimbară şi scriseră „uzi &y: pw- 

vaio“ <Şi nu greci“ 

d) Pentru averile nemişcăloare ale supușilor străini, 

boerii invocau tractatele 1), cari opriau străinilor cumpărarea 

de averi nemișcătoare afară de cele rămase lor cu drept 

-de clironomie. Alibei dus tot de ura contra grecilor şi avind 

prilej de a lovi in foarte mulţi greci negustori din Princi- 

pate cere boerilor să pună în acest pont: „nici pe numele 

lor sau a femeilor lor, nici sub forma vreunei ulle îcono-: 

mii, iar câţi au ajuns să aibă bunuri cumpărate să le 

'vânză sau să se facă raiule cu acl călră stăpânire.“ 

e) Pentru străini boerii ceruse să se îndepărteze nu- 

mai Grecii, Arnăuţii şi Moraiţii, apărând pe acei cari s'au 

aiatat cu credință cătră Poartă, dar nu vor lua parte la 

driturile localnicilor.“ Alibei dus de ura contra raialelor 

răsculate întinde ostracismul său la „Albanezi, Greci, Sirbi 

-și Bulgari clerici şi laici, raiale sau supuşi altei puteri, - 

adică fofi câți se vor găsi acum în țara Moldovei, cei vi- 

——— 

1) 'Traetatul din 1591 art. VII: Turcii nu "vor putea cumpăra 
nici stăpâui pământuri în Moldova.* (D. A. Sturza, acte şi docu- 
mente 1, 5). 

— Tructatul din 1634, art. VII „nici un mahometan nu va pu- 
tea stăpâni în ţară cu titlu de proprietate nici pământ, nici cusă, 
aici dugheană nici vu putea petrece în tară pentru trebi de negoţ 
-de cât cu uutorizarea Domnului“ (idem 6). 

— Hatişerif din 1774 Noem. 4. „Negustorii Turci nu vor avea 
volnicie a ţinea moşii, ceafilicuri şi a păşuna vite în pământul Mol- 
"dovei* (idem 142). 

— Hatihumaimul din 1799 la art. C „câți sudeţi străini um- 
blând pentru aite pricini vor voi a câştiga prin cumpărături pământ 
sau alte moşii, împotrivă fiind la obiceiurile cele din vechi şi. la pă- 
mânteştile pravile, unii ca aceia vânzând moşiile lor la dajnice ra- 
iale, să lăcuească cu chirie şi cu năimeală* (ideru 240; Uricar 1II, 136). 

— Firwnau dia 1802 al. 25: Hors les negociants porteurs de 
firman, tous ceux qui parmi les habitans des environs, iamacks, ou 
autres, voudraient contre les privileges de la Valachie, y eulrer, 
-sejourner et porter prâjudice aux raias, seront ccartes de cete pro- 
vince“ (idem 269). , 

— Firman 1802 pentru Moldova „şi eă nu este ertat de aare 
în pămâatul Moldovei neguţitorii otomani şi ciftălăcuri nici să păşu- 
„neze vite“ (pg. 267). 

„—, Firman 1802 p. Valachia: „Câte raiasle în ţara Românească 
au primit legea tureeaseă nu pot a cere parte de woştenire de la 
părinţii şi rudele lor* (pg. 280).
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muvaţi să se izgonească cu totul, iar cei nevinovaţi numai 

având chizeșii localnice să rămână, luându-şi teşcherele de 

la ocârmuire.» “ _ 

î) Pentru despăgubirile celor arşi şi prădaţi de ete- 

rişti boerii cereau să fie luate din acaretele dovediţilor zur-- 

" bale« Ali bei admite cererea dar schimbă procedura, cerind 

să se pună „să se vânză cu firman împărătesc“ ca aşa să 

se ştie de toată. lumea răzbunarea eontra vinovaţilor greci. 

In scurt din felul cum Alibei a cerut boerilor Moldo-: 

veni să schimbe textul cererii lor reiese că ura şi răzbu- 

narea contra Grecilor a priit Moldovenilor să capete mai 

„mult de cât cereau ei, şi să râdice moralui delegaţiei; spu- 

nându-le că cele ce cer sint drepturi, nu milă şi pomană.. 

30. Cererile Moldovenilor astiel “modificate de Alibei le 

vedem trecute. şi în arzul boerilor Munteni cu mici modi- 

“fcări (vezi pg. 281 —295) : art. 16 (Domnitorul să aibă „vă. 

&pq“ două capuchihatle dintre boerii români), art. 1 (paza 

se va întocmi cu oameni aleşi dintre locuitorii valahi); iar 

ca urmare că în Valahia nu era sladă între partidele de 

boeri, ciocoi ori carvonari, Alibei nu fixează numărul soldaţi- 

- lor, ci păstrează fraza ca în prima redactare moldovenească 

„başbeşiiaga cu oamenii necesarii„705s ăvauătobs ăvăpunovs* ; 

art. 17 despre consuli e identic ; „5: popaiot“; art. 4, despre 

averile nemişcătoare e iarăși identic ; art, '2 despre străini 

este iarăşi identic ;—art. 9 despre despăgubiri este iarăşi 

identic. Reiese din acestea marele adevăr istoric că închi- 

narea noastră supt Turcia ne-a apropiat şi chiar identificat 

" nevoile prin unitatea persoanei stăpânului, | 

. 31. In celelate - ponturi vedem. că Alibei. nu schimbă 

nimica în redacţiunile celor 2 arzuri. Boerii. cer şi li se 

admit : 1) Domnul să fie localnic, (1 m. î v.) 2) straja ţă- 

rii va fi din pământeni; Muntenii cer ca şi delibaşa, şi tu- 

" facibaşa să nu fie grec ori arnăut ; (| m. 1 v.) 3) ajutorul: 

obligator al muhafizului din Brăila îără prealabilă inştiin- 

“ țare a Devletului (3 m. i v.) 4, Domnul în caz de învi- 

novăţire să se judece prin anafora, cătră Devlet şi găsindu-se 

nevinovat să se pedepsască calomniatorul (44 m. 15 v)-
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„__5) Privilegiile boerilor căpătate la unii domni să continue 
a-și avea tăria lor, fără reinoirea lor la fiecare domnie nouă 

(11 m. 8 v). 6) În slujbele ţării să fie numai localii (10 

m. 6 v.). 7) Sudiţii să nu recunoască de cât pe consulii 
din Iaşi şi Bucureşti, desființându.se vichilii lor pe la ca- 

dilăcuri (5 m. 10 v.). 8) Pentru orice jalbă la Poartă săse 

trimeată un boer român cu arzmagzar. (t3m. 11 v.). 9) Călu- 

gării greci să lipsască de la ' mănăstirile închinate la locu- 

rile sfinte (9 m. 14 v.). 10) Saegii veniţi pentru mumbaeaoa 

împărătească boerii Munteni îi cer să nu fie greci ori arnăuţi, 

ci ori ce îel de alt sudit ori valah (13), boerii Moldoveni 
nu fac caz de naţionalitate, ci se mărginesc a cere să nu vie 

de cât cu 4—5 oameni, ocârmuitea fiind silită a-le da oamenii 

necesari (13). 11) Negoţul străinilor va fi controlat la mar- 

gine, unde li se vor opri pașpoartele; pe cât insă e de 

scurtă redactarea Moldovenească (art. 1), pe atât de amă- 

nunțită e cea Muntenească (3 și 3), 

Trei ponturi au cerul mai mult boerii Munteni: niza: 

mul serhaturilor (12), stârpirea abuzului cu iraturile (18); 

și libertatea comerţului cu vite şi popuşoi ca în Moldova (19). 

32) Germenele tuturor acestor cereri noi îl vedem în 

tractatul de pace de la Kuciuk hainardgi din 10 lulie 1774, 

cum şi în fermanurile date ţărilor Româneşti de la acea 

dată încoace. In timp de 48 ani, distanța de la 1774 la 

1822, evenimentele politice, faptele de arme, slăbirea Tur- 

ciei, învăţămintele nevoilor şi a restriştelor comune, duhul 

cel nou al vremei, au mărit cadrul nevoilor ca și al ce- 

rerilor. - | Si 
In art: XVI al tratatului al, 9 se zice: „l.a Porteper- 

met aux Princes de ces deux 6tats d'avoir 'aupres delle 

un charge d'aliaires, pris d'entre les chrctiens de la com- 

munion grecque.“ (D.A. Sturza, acte și documente [2, 132) 

Se revenia prin aceasta la vechiul drept al domnilor 

români de a-şi avea capuchihatlele lor la Poartă, drept 

care fusese știrbit în urma păcei de la harlovitz, după care 

domnii români fusese încorporaţi în erarhia Imperiului oto- 

man ca paşi cu 2 tuiuri, Revenirea la acest drept era
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urmarea amestecului ce-şi asumase Rusia în trebile din lă- . 

untru ale Imperiului otoman. Portiţa acestui amestec s'a des- 

chis cu țările româneşti de la Dunăre. În al. 10 acelaş art. 

XVI se zice: „La Porte consent aussi, que selon que les 

circonstances de ces deux principautes pourront lexiger, 

les ministres de la Cour impsriale de Russie râsidant au- 

pres d'elle puissent parler en leur faveur et promet de les 

€couter avec les €gards qui conviennent ă des puissances 

amies et respectees* (idem I3, 132); iar în Convenţia ex- 

plicativă din Constantinopol din 1779 la art. VII al. 6 se 

specifică că: „La cour impstiale de Russie promet de n'em- 

ployer le droit d'intercession, qui est r6serve€ â son: mi» 

nistre dans le trait6 de paix, en îaveur des deux principau- 

tes qu'uniquement pour la conservation inviolable des con- 

ditions specifites dans cet article“ (idem Î*, 155). 

Ideia scoaterii domnilor din domnie numai după vini 

adevărate şi cunoscute de toţi, o vedem expusă în hatişe- 

ritul din 1774 Noem. 4 (idem I2, 140). Ba același halişerii 
zice: „domnul să fie statornic şi fără nici o frică,“ 

Ideia oprirei havaelurilor ce se dădeau oşiirilor, râ- 

dicarea şi ştergerea lor de istov o găsim tot în acelaşi 

hatişerif. 
Ideia că negustorii turci să nu între în ţară de câ 

cu teşkerele de voe, altfel să nu supere pe raiale, o găsim 

lot acolo. | 

Ideia ca Turcii să nu-și îacă aşezări, case, moşii, ci- 

fitcuri ori să are ori să samene tot în acelaş firman o gă- 

sim; ba se aminteşte că e cuprinsă în vechi firmanuri îm- 

părăteşti. | 

Ideia clironomiilor la străini, mai ales la cei ce se tur- 

cesc tot acolo e regulată (idem 142). | 

Ideia saegiilor pentru mumba€ asemenea (idem 143). 

Ideia cinurilor boereşti de asemenea nu e uitată. [i- 
dem 144), - 

| Toate aceste prevederi sînt repetate în hatișeritul sulta- 

„nului Abdul Hamid din 1784 (2, 195); apoi în cel din 1792 

([ 225), în cel din 1799 (Il4, 239); o mare desvoltare iau
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toate acestea în hatişeriiele date Moldovei şi Munteniei în 1802 

(egira 1217) aşa de des pomenit apoi de taţi sulțanii în. 

alte hatişeriie. Se fixează domnia la 7 ani; Moldova va a- 

juta Valahia la întreţinerea armatei, pusă ca pază prin o. 

raşe ; plata birului impusă tuturor, aiară de scutelnici; da-: 

vea slujbelor namai la pământeni, şi prin exceptie la gre-: 

ii socotiți mai apți de călră Vodă (1, 259 şi 217). 

La ideile de inirânarea abuzurilor, de statornicia ordi-. 

aci şi a liniştei, evenimentele din 1821 au adaus ideia alun" 

gării Grecilor din domnie şi din orice alte slujbe, 

- Reiese dar că fondul cererilor din arzurile lui 1822 a 

izvorât din mersul nevoilor ţării şi din desfăşurarea eveni- 

mentelor petrecute sub ochi. 

33. Cele 2 arzuri fură intoarse de 3 ori de la Alibei; 

întăi la 23 April sara; a doua oară la 24 April. sara „ne-. 

fiind întocmai cum cerea“ „îndreptând cererile după sfatul: 

lui Alibei,“ al treilea | rând la 26 April „găsindu-le nepotri- 

vite cu trebuința atâf a unor boeri căt şi a celorlalți“. In- 

'sârșit tocmai la 27 April Joi au îost trimise prin log. lo-. 

niţă Sturza şi vorn. Iordachi Râșcanul „pe care le-a primit. 

Alibei“ şi le-a dat lui Reiz Efendi. Chestia străjii pămân- - 
teşti şi fixarea numărului de soldaţi a provocat lungi dis- 

cuţii în sinal delegaţiei. Venise noi cereri din ţară şi s'au 

fixat din partea Moldovei 1000 de neferi, cu un başbeşii agâ; 

„arătările jurnalistului pentru Muntenia nu corespund cu pontu- 

rile din arzul muntenesc, ori poate copia noastră nu cu-. 

prinde ultima redacțiune a arzului muntenesc. 
Din faptul că ultima redactare a arzului Moldovei, a 

fost dusă la Alibei de cătră Iordachi Râşcânu și de.Ioniţă 

“Sturza, şi faptul că textul original cu schimbările aduse in 

unele ponturi se păstrează astăzi în arhiva Râşcanu, ur-- 

mează că el a luat textul corectat, după ce la arătat lui 

Alibei, şi la păstrat la sine, Exemplarul „scris:pe curat“ 

-s'a dat vizirului, 

34, : Cele ce-au urmat după primirea arzului, astiel 

modificat, fixarea domnilor în persoana celor 2 boeri Ioniţă
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Sturza şi Gr. Ghica sînt cunoscute zi cu zi din acelaşi me-- 

moriu de călătorie, 

La 9 Mai se fixase Poarta pentru restabilirea domni-— 

lor pământeni; dar fiind Ramazan s'a amânat rezolvirea de- 

finitivă peste o lună. “Tocmai ia 26 lunie s'a comunicat o-- 

ficial alegerea celor 2 domni. Investitura s'a făcut pe ziua 

de 1 lulie la 3 ore din zi. Pentru întregire vază-se scr-: 

soarea lui Ioniţă Sturza cătră fiul său pentru a regula toate: 

cele necesare primirii lui ca domn, şi a cărui original se: 

păstrează în arhiva Roznovanu la Stâncă, printre hârtiile - 
C. Conachi şi publicată de noi în revista „Arhiva“ de laşi,- 

Luna lui lulie boerii şi-au petrecut'o în Constantino-: 

pol;1) şi abia la 11 August delegaţiile au plecat, unii pe: 

mare, iar lord. Râşcanu, Gh. Cuza și domnul țării Româ-: 
nești s'au întors pe uscat pănă la Silistra, după ce au făcut. 

un drum de 16 zile prin aceleaşi locuri ca şi la dus. 

La intorsul lor, poposind la Silivri avu ocaziune lor— 

dachi. Râşcanu să copieze hrisovul lui M. Gr. Suţu Vodă. 
dat scoalei din Silivri, prin care întăria privilegiul, ce-l avea: 

din 1799 Aug. 30 dela C. Ipsilant Vodă, de a lua din vama 

domnească câte 150 lei pe fie care an. Copia e adeverită. 

de o parte din boerii Munteni, ca vorn. N. Golescul şi post, - 

). Cocorăscul ; (pg. 242). 

Se întorceau acum boerii cu domnul lor şi crezu de: 

"cuviință Episcopul din Silivri să le înlesniască copiarea- 

pentru a scoate de la noul domn păstrarea şi continuarea . 

vechiului privilegiu. 

„85. Despre cele cuprinse în arzurul boerilor Moldo- 

veni vorbeşte fermanul dat de Sultan în anul egirei 1237 luna. 

lui Șâval în 24, adică la |! lulie 1822 cătră Ion Sandul-- 
Sturza Voevod, în care justifică hotărârea Porții de a se o-- 

rândui domni pământeni „fiind aratată în iveală înşelătoa-- 

1) La 1. August domnul Moldovei întovărăşit de vornicii Gh. 
Cuza şi Iordachi Nâşeanu şi de post. Greceanul, fac o vizită Patria. 
hului de Țarigrad şi apoi Patriarhului de Ierusalim Policarp, aftându- 
se oaspe în Țarigrad. Vizitele au fost făcute de amândoi domnii ro-- 
mâni cu boerii Jor.
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„rea rea credință celor din tacimul fanarioilor de mai îna- 
“inte domni şi celor supuşi lor greci boeri, şi făcându-se 
înaltă împărătească a mea voinţă ca să se rânduiască domn, 
-după cum din vechi era din cinstiţi pământeni boeri+. Ca 
“urmare firmanul zice că „sa dăruit credinței tale acum 
-domnia Moldovei prin alegerea dintr'acei din Moldova şi 
«de curând veniţi la Inalla nea Poartă“ ; iar mai departe : 
„sa înfăţoşat din partea ta şi din partea celor cu tine aicia 
aflaţi boeri la pragul indurător al prea puternicii mele Porţi 
0 scrisoare grecească în chip de magzar cuprinzătoare de 
"oareşi care rugăminte spre ase lucra de acum inainte de- 
-osebită silință şi sirguinţă... *care scrisoare lălmăcindu-se 
sa văzul noima sa că cere milostivire şi se roagă : 

1) fiind că trecuţii domni greci şi cei supuşi lor boeri 
“Greci, Bulgari, Serbi, Arnăuţi şi popii lor făceau feluri de 
nedreptăţi, să lipsască este de nevoe. 

9) să nu se mai scrie neleri din Greci şi Arnăuţi, 
nici să se rânduiască din ei Delibaşi şi Tulieccibaşa ; ci 

“să se scrie neleri din adevărații pământeni, după socotinţa 
-dumnului și a boerilor pământeni. 

3) să se rânduiascâ un Divan Eitfendi şi. baș beşleagă 
cu 1000 neferi, care se vor plăti din havaeturile domniei și 
din ocne, mulțemindu-se cu lefile şi tăinaturile ce li se dau, 
urmând a păzi țara împreună. cu pământenii zabeţi şi neferi. 
“Cu vremea neferii se vot putea scobori la 500. 

4) In caz de trebuință urgentă ocârmuitorii serhaturi- 
jor vor trimete aşcherul şi tunuri supt conducerea lui baş 
beșleagă. - 

5) Se vor trage la Rumele toţi Grecii, Serbii, Bulgarii 
şi „Arnăuţii, care nu pot da siguranţă de linişte, şi cei ce vor 
avea nevoe să rămâe nu vor [i puși în slujbele pămân- 

"teşti, vor lua teşcherele cuprinzătoare chipului și felului lor 
:Şi le vor da la Caimacamii sarhaturilor, cari le vor trimite 
ia căpitanii de ţară şi aceștia apoi la Hatman. Teşchere- 
lele li se vor da îndată ce-şi vor fi isprăvit afacerea. 

6) Sudeţii să nu stăpânească în țară averi şi moşii, ci 
=să le vânză pământurile cu cuviinciosul preţ fără prelungire.
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7) Ratlele cari se vor face sudeţi li se vor lua paten-= . 

“tele şi nu vor mai îi în nizamurile şi huzmeturile ţării ; 

iar în slujbele ţării vor fi rânduiţi numai din pământeni is- 

pitiți, iar din greci şi din alte neamuri nu este cu cuviință 

să îie în slujbe. - | 

8) Se vor primi la Poartă jalobele boerilor chiar con- 

tra domnului, urmând a se cerceta cu amăruntul şi de vor: 

ji adevărate, se va pune în lucrare; în caz contrar se vor 

„pedepsi. - 

9) Popii greci de pe la mănăstirile închinate să se 

alunge, iar veniturile din embatic Patriarchia cu tacrir va. 

mijloci la Poartă, şi prin capuchihaeaoa se va împlini cer- 

şutul embatic. 

10) Şcolile grecești se vor strica. ele fiind temelia ră- 

“utăților, 

11) Domnii să nu ia altele de cât havaeturile şi veni- 

turile sorocite lor din vechi, 
Fermanul mai dispune că başbeşleagă să fie ales pe: 

un an şi cel rânduit pentru strângerea celor 1000 de neteri 

să fie Eiub aga. (D. A. Sturza, Acte şi documente I2, 202). 

Cum se vede jurnalul împărătesc parafrasează aproape 

textul arzmagzarulul boerilor. Din același terman şiim că 

scrisoarea era grecească, a căria text-l'am dat noi acum,. 

şi câ s'a tradus în turcește. Firmanul nu pomeneşte de art.. 

5, 7, 11 şi (2. (vezi pg. 332). 
36. In Silistra boerii noştri —Cuza şi Râşcanu—au a-- 

juns la 27 August și au stat pănă la 14 Septembre, când 

au trecut la Calaraşi; la Focşani boerii au ajuns la 18 Sep- 

tembrie şi ullimul popas le-a fost la Tatomireşti, de unde 

plecase. Era aşezarea lui Gh. Cuza vornicul și acum ve- 

niau boerii cu solia lor implinită.| 

37. Divanul lui Ioniţă Sturza. Vornicul Râşcanu îşi: 

mănținu locul său şi în divanul cel întăiu a lui, loniță 

Sturza, 
Postelnicul Manolachi Drăghici arată că Ioniţă Sturza 

a căltănit pe ziua de 20 Noembrie următorii boeri de: 

- divan: - ă
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Toderiţă Balş vel logofăt 

C. Catargiul vel logofăt al țării de jos 

P. Sturza vel visternic. 

Gh, Buhuş hatman al politiei 

Gh. Brăescu postelnic 
Ion Greceanu agă | 

C. Cerchez hatman de Prut (a marginei) 

Gh. Cuza vornic 
lord. Râşcanu vel vornic al ţării de jos 

1, Tăutul vornic. 
(Man. Drăghici, Ist. Mold, II, 163), 

Pah. C. Sion vorbeşte şi dânsul de boeria de divan a 

lui lordachi Râşcanul: „şi venind în scaun Ioniţă Sturza a 

îmbrăcat cu caitan pe toţi boerii aceia ce-i făcuse caima- 

camul Vogoride, între cari şi Râşcanu (Iordachi) a fost“. 

(Pah. C. Sion, Arhondologia Moldovei laşi 1892, 299). 

Dar lista dată de Drăghici se lămureşte mai bine prin 

condica de boerii sup: Ioniţă Sturza Vodă. In adevăr pe 

ziua de 21 Noembrie M. Veisa agă trece în condică aceşti 

boeri, cari alcătuesc divanul (pg. 263). 
C. Catargiu vel logofăt al ţării de jos 
C. Crupenschi vel vornic al țării de jos 

Lascar Roset vel vornic al ţării de jos 

V. Crupenschi vel vornic al țării de sus 

Iordachi Râşcanu vel vornic al țării de sus 

V. Roset vel vornic de obşte 

Gh. Buhuş vel hatman al politiei 

lon Tăutul vel vornic al politiei 

C. Cerchez hatman de Prut (margine) 

loan Greceanu vel postelnic 

Petrache Sturza vel visternic. 

Domnia lui loniţă Sturza e foarte însemnată de stu- 

diat prin politica sa internă, ţinută îaţă de marii boeri. Ve- 

hit la domnie prin izbânda boerimei mijlocii, a cărvona- 

rilor, a trebuit să dea loc în primele lui ministere repre- 

zentanţilor acestei clase, Preşedinte divanului îu sorocit 

C. Catargiu, care-l vedem figurând în îruntea divanului pănă
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cătră 1825, când cedează locul lui T. Balş. In măsura în 

care Vodă cedă pasul marei boerimi, reprezentată prin Mihai 

Sturza, Bălșeşti şi însuși Veniamin Costache mitropolitul, 
divanul ţării se primenea cu elemente din protipendadă, 
cari au smuls domnului privilegiile din ultimele lui zile 

de domnie. 
Intre boerii cari au evoluat cu această politică internă, 

e şi Iordache Râșcanu cu Gh. Cuza, vernicii de divan. In 

condicile de divan, aflăioare la arhiva statului din Iaşi 

N-rele 330—335 găsim lună cu lună boerii de divan cari 

judecă pârile venite la divan. Mai în toate divanurile ţinute 

de la 18 Noembrie 1822 pănă la Ianuarie 1824 îl vedem 
figurând pe Iordachi Râșcanu ca vel vornic. 

In Noembrie 1823 Iordachi Râşcanu figurează ca vel 

vornic în divan cu acești boeri veliți: C. Catargiu vel lo- 

gofăt, C. Crupenschi vel vornic, Lascar Sturza vel vornic 

P. Sturza vel vist., Andronachi Donici vel vornic, Gh. Bu: 

huș hatman, C. Cerchez hatman, V. Roset vel vornic, T. 

Balş şi lordachi Catargiu (Sureie ms. XXXII,. 752). In 20 

Ghenar 1824 divanul era schimbat în parte, şi Iordachi 

_Râşcanul' nu mai figurează: C. Catargiu vel logofă/, An- 

dronachi Donici vel logofăt, Vas. Rosei hailmanu, Iancu 

Miclescu vornic, C. Crupenschi vornic, V. Miclescu vornic, 

1. Miclescu vornic, Sief. Calargiul vornic, 7. Tăutul vor- 

nic, Grig. Codreanu spatat, St. Sturza vornic (Surete ms. 

XXXUI, 758), 
Cu chemarea la prezidenţia divanului a lui T. Balș 

în 1825 divanul domnesc se schimbă şi mai adânc: 7. Balş 

zel logofăl. Andr. Donici vel log. C. Aslan vel vornic, D. 
Beldiman comis, lordachi Costachi Epurean vel vornic, 
loan Luca vel vornic, |. Tăutul vel vornic, T. Buhuş vor- 

- nic, Nec. şi lon Greceanu vornici. 

De ce ieşise Iordachi Râşcanu din divanul lui Ioniţă 

Sturza ? In lupta de idei ce se încinsese între spiritul nou 

- şi cel vechiu, Iordachi Râşcanu nu stătu mult timp de 

partea inovatorilor, a carvonarilor,. ci dus de duhul con- 

"servativ al clasei, pe care o reprezenta, rămâne nemulţemit
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de starea de spirit politic, ce stăpânea -curtea lui Sturza | 
Vodă. Se deschideau prea largi porţile pentru intrarea cu 
duiumul în cetatea boerismului, Iordachi Râşcanu era un 
convins partizan al sfatului guo în ceia ce priveşte prime- 
nirea clasei diriguitoare, Dacă ideile nouă nu-l spăriese 
într'atita, că-l vedem luând parte activă la înfăptuirea ide- 
alurilor nouă ale neamului : domnia pământeană, pe Zordachi 
Râşcanu îl spăriau oamenii noi întrați în cetălenia poli- 
tică. El care era un adânc partizan al Turcilor ; el care a- 
dăpostise în casele sale din laşi, Beilic, pe mulţi demni- 
tari turci, el care râdicase chiar treptele vorniciei prin aju- 
torul Turcilor, se lăsase lesne ademenit pentru ideile nouă 
mai ales că găsesc pe Turci foarte grabnici în a inlesni 
țărilor române dorinţele lor, mai ales că din ura contra 
'Grecilor, eşise bine-voitori pentru nenorocitele raitle din 
țările românești. Nu ştiu dacă Iordachi Râșcanu în calitate 
-de vornic ar fi dat asentimentul său noilor idei, ştiindu-i 
pe Turci protivnici înfăptuirii acestor idealuri. Domniile pă- 
«mântene de la 1822 au eşit din necesitățile administrative 
ale Imperiului otoman şi în marginile acestei necesităţi ad- 
ministrative a putut lucra prielnic lor şi Iordachi Râşcaru, 
un spirit foarte administrativ. Ideile în sine mişcă pe ioarte 
puțini oameni, iar în mişcările politice trebue socotiți tot- 
deauna oamenii, cari lucrează Ja înfăptuirea lor. Contra 
oamenilor noi, cari mișunau la Curte se rădicară proteste 
„puternice de cei infruptaţi din vechiul regim. Şi cu drep- 
tate observă Drăghici : „nici vedeai alte feţe la curtea lui 
iloan Voevod Sturza de cât cu barbă în toate ungherile, 
“când asemenea cinuri mari înaintea eteriei erau foarte greu 
de dat, în starea al doilea nepășind bătrânii de cât pănă 
la bănie“ (Ist. Mold, Ii, 166). Noul doma. „după ce luase 
'domnia printre picături, nu s'a ţinut de sistema magnaţilur, 
ci a dat mâna cu boerii de a doua şi a treia stare tiiluiţi 
în râs de şleah/ă de cătră aristocrați.“ lar mai departe 
acelaşi Drăghici observă că „după râdicarea lui Joniţă 
Sturza în scâun mulți din marii boeri jeliră căderea Gre- 
cilor. cărora se deprinsese a se cuceri neştiindu-le origina
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de mai departe, şi nu le părea omagiul acela aşa de ciudat 

ca să se inchine lui Ioniță Sturza. Această lovire dar în am- 

biția personală a multora boeri din principat, care se ţineau 

mai pre sus de dânsul, neputând'o suferi, au inceput de la. 

o. vreme a-și da pe față nemulțămirile, defăimându-l prin 

feluri de cuvinte defăimătoare, care loviau în dignitatea 

luj.* (Ist. Mold. II, 165). 

Această boerime multă şi măruntă în frunte cu Roz- 

novanu, alcătui cel întăi proect de Constituţie), care era 

gata în (3 Sept. 1822, pe când noul domn era incă la Si- 

Jistra, unde a doua zi—(14 Sept. ziua sfintei Cruci—fiind 

musafir, în casa lui Chehaia bei, iratele paşei de Silistra, 

îmbrăcă pe post. lon Greceanu cu blană, zar fe vornicii Gh. 

Cuza şi Jordachi Râşcanul cu capoluri de postav. 

In mişcarea aceasta spre ideile nouă, Iordachi Râş- 

canul era târit,. căci atât el cât şi vărul său Gh. Cuza îi 

vedem daţi ca îndoelnici celor două tabere de boeri în 

luptă (A. D. Xenopol, Ist. part. politice 1, 101).— Prezenţa 

  

1) Daspre această Constituţie iată ce zice M. Sturza în memo- 

riul său din 1 Febr. 1823; „La Sublime Porte en confient â vHespodar 

Padministration de la Moldavie, lui preserit ea mâme temps de se con- 

former invariablement aux u-ages et aux contumes de cette province 

sans tol&rer la moindre atteinte aux attributs qui representent Vau- 

“torite du Sonverain qui investit. En partant de ce “principe, loan ne 

peut envisager des novateures ă ce que l'Hospodar contirme.lu Consti: 

jution quiil ont vcdigte que comme un acheminement î un projet qui 

end ă velâcher les ressorts du pouvoir legitime, et â convertir le gou- 

vernement de la principaut€ en un regime representatii. 

Le nom seul d'ane constitution dâsigne dâja un acte attenta- 

toire ă Pautorite, et surtout lorsque les principes qui y sout enonces 

tendent â une dâserganisațion. La Constitution que la classe inieri- 

sure a ridigee contient eu soixante dir. sept articles des dispositions 

ealqutes sur de pareils principes.“ (Hurmuzachi IV, 1, ?) 

Aceiaşi critică o face şi în scrisoarea din 16 Noem. 1823 cătră. 

VW. Minciaky, unde vorbeşte de „la morgue des parvenus,“ * şi conti- 

naă : „cette constitution est calqute sur des principes subversiis et g6- 

acralement reprouvâs; ses dispositions sont incompatibles avec la tran- 

quillite de la principaute et le bien-âtre de ses habitahts, qw'elles ten- 

dent ostensiblement an dâsorăre et â l'arnarchie“ (idem 22). 

Iar dacă se găsesc şi câţiva boeri printre aceşti novatori, iată 

se zice despre ei acelaşi M. Sturza. 
- „Il y a malheuresement aussi des nobles parmi eux ; mais les 

vertus 'des ancâtres ne sauraient jastifier les vices et les crimes de 

leur postârite. Ces nobles sont. G'autant plus reprâhensibles, si, au lieu 

de suivre les traces de leurs aieux,et prenâre leurs belles actions pour 

smoăile, ils ront se fourvozer dans une voie diamâtralemont opposte.*
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în divan a lui lordachi Râşcanu o prindem pănă în Dec. 

1823 ; el ştia prin sine ce pitace de boerii se dăduse Şi 

cui; mai mult incă cunoştea starea socială a noilor căită- 

niți. Ciocnirea de tendinţe între cele două tabere de boeri: 
în luptă, işi găsi teren prielnic tocmai în aceste pitace de 

boerii. „Ura boerilor mari pribegi merse pănă la 'pizmă de: 

moarte“ contra noului domn şi la această opoziţie crâncenă- 

se aliară şi cei doi prieteni ai domnului, vornicii Gh. Cuza: 

şi Iordachi Râşcanul, In arhiva Râşcănească se păstrează 

două copii de pe condica boerilor căităniți de Vodă Sturza. 

de la 21 Noembrie 1822 pănă la Februar 4824. Copia Râş:: 

cănească e luată intocmai după condica ce o ţinea Mihai 

Veisa pentru cancelaria postelniciei. Pe când insă condica: 

lui Veisa cuprinde numai numele celor boeriți după zile 

Şi luni, copia noastră cuprinde multe și variate notițe, cari 

tradează intenţia de luptă opoziționistă a celuia care copi-: 

ase condica. Bănuim că autorul acestor două copii e insuşi 

Iordachi Râşcanul, care ca mare vornic al țării de sus pu-— 

tuse orândui pe un subaltern a! său să-i copieze întocmai 

copia lui M. Veisa de la postelnicie, şi el să-și întocmeacă 

o a doua listă dupătreptele de boerie, la care. fusese inain-- 

taţi acei boeri. 

Frământările contra domnului merg crescând în tot. 

cursul anului 1823. In 7 Febr. 1824 o mână de 37 boeri: 

înaintară Sultanului o mare şi lungă jalobă de protest, în 

cari găsiau domnului nu mai puțin de 9 greşeli: 

1. Că s'au pus dări grele pe ţară şi pe boeri, aşa: 
că ţara geme. 

9. Dările se încasează cu străşnicie, ceia ce revol- 
tă ţara, 

3. Inaltul cler e supus și el la dări. 
4. Venituriie mănăstirilor greceşti au fost sechestrate: 

pentru domnie: 
5. Cutia milelor a fost golită. 
6. Dări pe vite s'au pus mari. 
7,  Angaralele s'au înmulţit şi se asuprește țara. 
8. In loc dea se râdica 20000 oi pentru înalta. 

Poartă s'au ridicat 50000 de oi, fără să se dea însă des-- 
păgubire,
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9. „Pour metire ensuite le sceau ă la destruction 
“totale du pays, et pour lui ter tout. moyen de restaura- 
tion, on a donnc le caitan (charge) |ă plus de 400 indivi- 
dus, action inoui et sans exemple depuis la fondation de 

- da Principaute de Moldavie; de cette manitre, rompant les 
droits reconnus, on a visiblement caus€ la ruine des mal- 
heureux .habitants, en ce que les charges, d'apres les lois 
du pays, ratifies par la Sublime Porte, ont le droit d'avoir 
des Skoutelnicks (c'est â-dire des hommes dispens6s de 
oute charge), ce qui diminue sensiblement le nombre des 
<ontribuables et leur rend le poids des impâts insuppor- 
table, ce qui rend probable et la dispersion du peuple et 
4a ruine du pays“ (N. Iorga „Acte și Fragmente II, 688). 
„ C. Balş log, T. Balş vor., D. Sturza log., V. Roset 
vor., N. Dimachi vor., V. Miclescul vor., St. Roset vor., 
Gr. Balş post, Alex, Beldiman vor, Gh. Râşcanu vor,, 
“Gh. Cuza hat, Lupu Balş post, D. Beldiman post, N. 
Cantacuzino spat., Gh. Donici agă, Andrei Bașotă spat, 
D. lamandi agă, A. Roset apă, T. Balş asă, Em Bogdan 
-spat., T. Sturza spat., Arghirie Cuza spat., Grigorie Cuza 
comis. 

Aceiaşi” critică o face şi M. Sturza în memoriul său 

din 1 Fevruarie 1823: „lous les jours le nombre des par- 

venus âugmente par de grades bonorifiques qu'on leur 

accorde. Si cet abus qui contient en lui-meme d'innombra- 

“bles abus continue de la sorte, .il n'y aura plus de classe 

" intermediaire. Le retablissement de lordre et de la tran: 

-quillit6 ne pourra s'opperer que par lannulation des promo- 

tions îaites depuis la nomination du ci-devant prince Soutzo 

_jusquă present, et par la repression s6vere des tentatives 

de la classe initrieure... C'est la craiute d'âtre confondus parmi 

-ces novateues, ou d'en veniră des altercations avec eux, qui 

„es oblige â se tenir cloigncs. (Hurmuzachi IV, supl. |, 8). 
lar în scrisoarea cătră Minciaky din 16 Noem. 1823 

“vorbind de proectul de constituție o dă pe sama novatorilor, 

boeriți cu pitace de la M. Suţu încoace: „Voilă les cons€qu- 

„ences des promotions par lesqueis -des personnes de la con- 

dition laplus obscure furent 6levces aux premitres dignites du 

„pays; Le sort d'une population enti&re esi confice â d'hommes 

-denucs de toutes connaissance, de toute moralite, qui n'ont
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rien de sacre, et dont la passion dominante est la cupi- 
dite“ (idem 92).. 

Controlând lista celor ce iscălesc protestul, vedem că cei. 
mai mulţi din aceştia îi găsim în slujbe mari în cursul anului: 
1823; așa N. Dimachi vornic şi D. Beldiman post. în 20: 
Febr. 1823 (Surete ms. XXXII, 560); V. Miclescu în 4fe-. 
bruar 1823 (idem 560), Ales. Beldiman vornic în 17 Mart 
1823 (idem 569), Vasile Roset în 9 Marţ 1823 (idem 569), 
D. Sturza vel log. 16 Mai 1823 (idem 680),T. Balş în 1823: 
(idem 680). Gh. Cuza vornic, Arghire Cuza spatar, Gr. 
Cuza comis şi Iordachi Râşcanu vornic 'pănă prin Decem-- 
brie 1823, 

Cetind cu atenţie lista boerilor căfiăniţi vedem că din: 
cele peste 400 nume de boeri, majoritatea e promovată în: 
ranguri, din foşti boeri boeriţi unii supt căimăcămia lui: 
Vogoride, alţii de mai înainte. Ce e dreptul boerii crezură.. 
că noul domn va strica pitacele de boerie date în vremea: 
căimăcămiei, și Drăghici scrie: „...se râdicară la Turci. 
în prolipendadă, înoindu-le cinurile luate prin pitace în.. 
vremea Căimăcămiei cu caftanul, pe care boerii emigraţi c- 
rau siguri a le strica după statornicicea guvernului“, (ist. 
Mold. II, 166). Dar noul domn era legat de ponturile arz- 
magzarurilor date de boerii delegaţi la poartă. In adevăr. 
boerii Valahiei ceruse de la poartă între altele „ca privile- - 
giile căpătate prin hrisoave şi cărţi domneşti pentru "servi- 
ciile săvârșite cătră ţară să continue a-şi avea tăria lor€. (pg. 
293). Iar boerii Moldoveni ceruse „ca boerii cari s'au invredni-- 
cit să capete privilegii după serviciile aduse prin hrisoave 
şi cărţi domneşti, "aceştia să nu fie siliţi să-şi reinoiască. 
privilegiile lor la fie care nouă domnie“ (pg. 333). 

Vădit dar că noul domn era ţinut să respecte aceste: 
nobile cerinţe, cari garantau statului stabilitatea şi continui- 
tatea stărilor căpătate prin selecţionările timpului. Invinu- 
irea opoziţiei boerilor în acesi punct era şi nelegală și ne-. 
dreaptă. Dacă noul domn a fost ţinut să. respecte opera. 
procatohilor săi, după însuși cerinţile țării la Poartă, nimica» 
nu-l putea impedica de a nu contribui şi el la înmulţirea bo--
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erilor. Era o nevoe a vremei casă se râdice la suprafaţă 

oameni, noi, cari până ceri stăteau în umbra oricărei vieţi 

politice, 

Pentru a se invedera mai bine rostul acestor invinuiri 

nedrepte dăm o parte dia lista celor boeriţi din nou, cu no- 

tele, ce opoziția a crezut de cuviință să întovărășască multe 

din aceste nume nouă. 

Şiefan Dăscălescu căminar, |. Papafil serdar, V. Bel- 

diman spatar, Ilie Gherghel pitar, lord. Crupenschi 2-a post,, 

3. Greceanu 2-a spatar, C. Grigoraş 2-a vist.,. A, Forăscu 

Botez 3-a postelnic, .N. Greceanu agă, A. Aslan comis, 

Răducan Botezatu căminar, Grigore Tutăscul stolnic, Î. Gre- 

ceanul căminar, |, Roset Teţcan căminar, Dănilă Cornea 

„clucer—din treaplă, lancu Stamatin 2 spatar, N. Greceanu 

spatar, Gr. lamandi comis, Î. Vârnav sardar, Sc. Scarlet 

“stolnic, Gh, Lână med.—pentru un țigan, Gr. Cuza comis, 

A. Gherghel paharnic, lon Liga sardar, D. Hermeziu me- 

«delnicer, Man. Miclescu comis, lord. Fote căminar, Gh. Liga | 

paharnic, Răducan Prăjescu ban, D. Urzică stolnic—cojocar, 

N. Milu spatar, Ilie Botezatu căminar, Irimia Giuşză stol- 

nic, N. Aiexandri (Jora) medelnicer, lord. Isăcescul pah., 

“Stei, Brânză serdar, Iordachi Lascar stolnic—2000 lei, M. 

Boniăş med.—privilegiat, Tudurachi Burada sulger, Tod. 

Voinescu ban, C. Carp căminar, C. Gorgos pah., V. Par- 

tene sardar — 2000 lei, Sandu Euşiia stolnic— din treaptă, 

Gh. Stihi clucer—scutelnic, 1. Faur sulger— ficior boeresc 

|. luraşcu ban, C. Cazimir căminar, N. Paladi paharnic 

Matei Carp sardar, D. Drăghici med—2000 lei, T. Iacovachi 

<lucer, T. Aslan căminar, 1. Corodeanul stolnic —privilegial, 

Doroftei Manole med.—sfugă spal. Duca, Gr. Bran căminar, 

Tord. Grigoriu pah., |. Tacu stolnic—privitegiat, Atan. Dima— 

hrisovolit, N. Pomană stolnic, I. Berza clucer—maszil, Stef. 

Scăntee pah.—2000 lei, Gr. Anastasiu sardar—3000 lei, C. 

Lipan spatar—5000 lei, Anast. Enachi paharnic — din bir, 

T. Zota paharnic—răzeş, Gh. Plesnilă med. — privilegiat, 

“Gh. Romaşco pah.—znazil, |. Angheluţă stolnic—blanar, 

.C. Şăndrescu pah.—s/uga Bucşenescului, D. luga sardar—
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privilegiat, Gh. Gheorghescu stolnic—mazil, Gh. Gâlcă. 
med.—casap, Gr. Ţarălungă stolnic—mazii, N. Burghelea 

med.—privilegiat, T. loan pah.—2000 lei, birnic, lord. Gâlcă 

med.— casa, lord. Ţintă pah.—mmazi/, C. Pelin căminar— 

ficior de faran, Filip Bejan pah.—/ficior de mazil, Andr.. 

Motăș sardar—ficior de popă, C. Vârlănescul pah.— 3008 

fei, lord. Botezatu sardar—2000 lei, lani Romaşco stolnic 

—2000 lei, treaptă, C. Lupu pah.—slugă visi. P. Sturza, 

C. Forţul med.—/reaplă, Sideri Dabija căminar—4000 les, 

Gh. Burghelea sardar —freapță, Pantazi Efrim med.=—hris-. 

sovolil, C. Cernat stolnic—ireaplă, D. Mereşescul pab.— 

beceriu, Gh. Chicuş comis—4000 lei, Gh. Duca căminar — 

4000 lei, C. Popa pah.— 2000 lei. 

Examinând lista vedem că din cei boeriţi din nou, 

foarte mulţi, erau din familii deja istorice, și nu se putea 

învoca un motiv că noul domnitor a dat titluri la unii 

membri ai familiilor, cari întrau deja în arhondologia ţării. 
Ce vină am. putea găsi azi domnului de la 1822 că a bo- 

erit pe un V. Beldiman, pe lord. Crupenschi, lon Greceanu, 

N. Greceanu, A, Aslan, lI. Roset Teţcanul, C. Carp, D. 

Hermeziu, etc. etc. |] 

Opoziția s'a alarmat insă pentru cei rădicaţi dintre 

mazili, din trepte, dintre scutelnici, dintre hrisovoliţi, dintre 

privilegiați, dintre răzeşi, dintre ficiori de popă, ficiori boe- 

reşii, dintre săleni birnici, meseriaşi, ori de cei ce au dat parale. 

Pentru toţi acești oameni mărunți, mulţi din ei muncitori cinstiţi 

şi harnici, cari izbutise a sălta cu ceva de-asupra semeni- 

lor lor, boerimea mare sa alarmat, a făcut cerc de ură. 

şi vrăjmăşie contra domnului şi s'au dus cu jalobă în pro-. 

țap la Sultan, la Țarigrad, 

Cu toată stăruința ce pusese Minciaki de a se amâna 

trimeterea jalbei la Sultan, pretextând că misiunea sa la 

Constantinopol e cu totul de altă natură și e străină de ad- 

ministrația interioară a Moldovei!) boerimea pribeagă în 

1) Hurmnzachi IV, 1, 23 „ma commission pour Constantinople et 
par sa natare tout ă fait ctrangere A Padministration interiear dos „Pria-
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Cernăuţi întocmi memoriul şi aderă la acţiunea boerilor ne-: 

mulţumiţi de. ţară, care şi trimise la Poartă pe 4 boeri: 
Gr. Balş post,, Stei. Roset vornic, Alex. Roset agă şi lor- 

dachi Râşcanu vornic „le dvornik George Riscano“. Boe- 

rimea se bază pe dreptul ce-l ceruse boerii în arzmagzarul - 

din 1822 şi-l incuviințase Sultanul prin îermanul său că 
„on autorise les habitants ă deputer vers la Porte pour ex- 
poser leurs doleances, toutes;les fois que l'urgence du cas 

Vexigera“. Prin punctul 13 - boerii ceruse ca „pentru a-: 

facerile patriei să avem voe de a ne întățoșa cu jalobe la: 

strălucitul prag al Inaltei Porţi“, Corolarul acestui drept 

de tânguire la Poartă îl cuprinde puntul 14 din acelaş arz- 

magzar. - 

" Cei 4 boeri fură solicitaţi să plece în toată graba şi 

în adevăr că la 3 Febr. 1824, erau porniţi; „et-les envo- - 

yărent en deputation par Silistra 'â Constantinople, pour rc- 

presenter Petat deplorable de la Moldavie et invoquer la 

clemence de son suzcrain en faveur d'un peuple desole“ 

(Hurmuzachi IV, |, 29). . 
la această mişcare de pratestare a opoziţiei. Vodă 

Sturza făcu o contra manifestare, şi însărcină pe hatmanul - 

C. Mavrocordat să adune iscăliturile „il les angagea â mu- 

pir. de leurs signatures cet acte d'iniquite qu'il a confi€ ă 

Mr. le Hetman C. de Mavrocordato, pour le remettre entre 

Jes -mains du Pacha de Silistra et tâcher par son entremise 

de le faire parvenir ă Constantinople“ (idem IV, I, 29). 

Mijlocirea domnului îşi avu eiectul. Cei 4 boeri dele- - 

gaţi de opoziţie îură opriţi în Silistra şi închişi prin cetaă- 

_ţile de pe malul Dunăre. | 
"Tată cum povesteşte M. Sturza aceste fapte: „Cette 

dâmarche eut un resultat diamâtralement opposc ă-toute . 

cipautts... quant ă moi je ne puis que me referer ă mes conseils pre- 
. ecdents et sartout ă cenx que je leur ai donn€ encore î mon der- 

pier passage par votre ville”, (30 Noem. 1823). 
In adevăr în altă scrisoare a sa (8 Noumbre) cătră M. Starza, 

Minciaky face observarea „l aurait desir en outre ne pas entendre 
repâter, ă câte de ces demandes hasardtes, des qualifications odieuses, 
qw'il serait prudent de ne plus articuler* (idem IV, 1, 21).
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atiente. On ne peut lattribuer quă limpression Tfaite par 

Vadresse que signerent les creatures de l'Hospodar, laquelle 

il s'empressa d'envoyer â Silistra et aux moyens convain- 

„quants employes par le porteur de cette adresse. L'esprit 

gui dicta cet acte,la tendance de ses signataires sont ca-. 

racteriscs dans ia traduction de la lettre de Iassi, qui j'eus 

- Yhonneur de vous faire parvenir. Le nombre des signa- 

tures, le rapport du prince l'emporterent sur la justice et la 

verite. Les quatres depul6s, retenus â Silistra par le Pacha 

et entretenus dans J'esperance que leurs voeux seraient 

exauces, furent dâgrades conformâment ă V'ordre de la Porte, 

motive sur le rapport du Prince, et ces malheureux iurent 

exil6s chacun dans une des îorteresses qui bordent le Da- 

nube“: (idem 1V,1. 36). - 
Pe când delegaţia boerilor era închisă în cetăţile de 

pe Dunăre, boerii din ţară suleriau aceiaşi soartă. Tre; 

mari boeri: îură închişi în casele lor şi .opriţi de a eşi din 

casă (C. Balş log. ; D. Stuiza log.; V.. Roset haman); alți 

d boeri fură siliţi a sta la ţară pe moşiile lor (T. Balș vor- 
„nic, V. Miclescu vornic, Î. Cuza post., Epureanu Costachi 

spatar şi logoleteasa Maria Ghica); iar alţi 6 boeri fură 

trimeşi la mănăstiri (N. Dimachi vornic la Neamţ, T. C. 

Balş spatar la Secul, Alex. Beldiman vornic la Tazlău, 

Postelnicul Beldiman la Râșca, Gh, Cuza post la Păngă- 

raţi şi spat. N. Cantacuzino la Răchitoasa. Capii bisericii 

plătiră gloabă de 180000 lei. 
Fără aceste loviri şi atingeri la viaţa şi averea unora 

din boerii opoziţionişti nu se putea înfăptui opera progre- 

sului şi protipandanda ţării a luptat pe toate căile să sta- 

vilească lăţirea cetățeniei in stat la cei de jos, pentru a 

face 'ca pe. urma victimelor victoria să fie mai mare, de 

şi ioarte modestă. 

Câţi: din -clasa diriguitoare de azi, cari își găsesc stră- 

bunicii lor în fericiţi boeriţi ai lui Sturza Vodă, 1şi mai aduc 

aminte cu ce lupte s'au căpătat aceste drepturi ? Iată câteva 

nume : Ciornei, Faur, Bontaș, Lascar, Urzică, Partene, Bu- 

şilă, Stihi, Drăghici, Corodeanul, Tacu, Dima, Lipan, Ples- 
| o 3
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nilă, Gâlcă, luga, Burghelea, Joan, Motăș, Ţintă, Vârlănescu, 

Lupu, Dabija, Elrim, Mereşescul, Duca, etc. 

Toţi cei cari -primeau un pitac de boerie erau ținuți 

să verse o.taxă de 50 lei la. cutia milelor. Pentru cei bo: 

eriţi din nou, opoziţia a ştiut să strângă toate datele asupra 

sumelor .văsate la postelnicie pentru căpătarea acestor bo: 

erii. Ce temein putem pune pe aceste „răutăţi politice ale 

vremei nu ştim ; în orice caz se arată prin uceasta ca încă 

de mult se răzbătea în cetățănia politică prin. căile bătute 

ale răgelelor, al banului, al stăruinţelor, al preferințelor ; 

mai scoatem apoi alt.învățământ că la ori ce progres fie: 

în idei fie în sporiri şi urcări de oameni, cei ce se credeau 

de drept singuri stăpânitori şi diriguitori ai trebilor obşteşti 

au pus piedici mari, foarte mari, spre a nu mai da drumul 

_Şi altor nechemaţi la cârma statului pentru a nu se peric: 

lita acest. stat. Dar progresul s'a fâcut în ciuda tuturor, și 

statul .a folosit pentru mersul său mai departe vlaga tutu- 

ror fiilor săi, căci mulţi din cei boeriţi la 1822 s'au învred- 

nicit a înscrie numele lor şi al familiei lor prin o sama de 

intelectuali, legiuitori şi chiar miniştri în ţară! 

Istoricul care studiază aceste stări politice lăsând ele- 

mentul pasional al timpului, care separă pe om de om, fa milie 

de familie, vede lucrurile prin cuta legii progresului, Con- 

temporanii însă—între care a intrat şi. Iordachi Râşcanu — 

au crezut de cuviință că pot lupta cu suc.es contra domnu- 

lui, care şi el, de şi purta un nume istoric, dar nu era cel mai 

autorizat reprezentant al familiei Sturza, şi precum spune Man. 

Drăghici, mulţi din „boerii cei mari se credeau mai sus puşi 

de cât însuşi Vodă. Mi | | o 

Domnia lui loniţă Siurza e însemnată nu numai prin 

ciocnirea de idei între clasele boereşti, dar şi prin. ciocni: 

vea de persoane, care sa produs prin lărgirea bazei. sta: 

tului cim şi prin ciccnirea nevoilor fiscale, cari a tulbu- 

rat mersul liniștit al legiuirilor,. şi.a silit pe. domn Ja 'mă- 

suri fiscale, ce au produs multă vâlvă pe atunci. , NE 

37) lordachi Râşcanu nu părăseşte cu totul raporturile 

sale cu domnul, În măsura în care boerii pribegi ori râ7- 

vrătiţi vor fi îmbunaţi de Vodă, care a crezut cănue bine
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:a se pune cu totul de-a curmezişul cerințelor lor ci de a 

-şi-i apropia, şi lordachi Râșcanu va primi noi slujbe. Așa 

în 1825 lanuar 1, tocmai 10;Juni după protestul râdicat de 

cei 37 boeri contra domnului pentru abuzurile cu noii bo- 

"eriţi, Iordachi Râșcanu biv vel vornic e rânduit prezident 

divanului criminalicesc, reorganizat de Sturza Vodă. In ţi- 

-dula domnească de numire se spune lămurit scopul înfiin- 

“țării departamentului criminalului „voind a pune în cea 

;mai bună stare toate giudecătoriile. iar mai ales departa- 

mentul criminalului, care acesta este o giudecălorie ce se 

alinge de viață şi de moarle“; cum şi intinderea atribuţii- 

lor noului prezident al acestui departament: „fiind cu pri- 

vigherea atât pentru ceilalți boeri giudecători, cât şi pentru 

dumnealui vel armaş, .condicariul şi ispravnicul temniţei, a 

«nu se abate la vre-un catahrisis“ (pg. 283). 

Nu ştim cât a stat Iordachi Râ;canu în această slujbă. 

“Credem că boala Pa silit să se remită din această siujbă, 

căci în 1828 el moare, îngropat la biserica sa ctitorială 

«din 'salu! Drăguşâni (pg. 378). 

Satul Drăguşani cu toate că și a schimbat vatra după 

.1750, a mers sporind şi în catagrafiile din 1803 găsim că 

în Drăguşani erau 12 liude de a căminarului Iordache Râș- 

canul, cari plăteau 40 lei pe triminie. (Uricar VII, 371). 
dar 2 liude erau lără bir. 

In 1820.la noua catagrafie găsim în Drăguşani: 6] 

birnici, 9 slugi a căminarului lord. Râșcanu, 2 preuţi, 1 
dascal, | jidov, în total '14 persoane. (Surete ms. XXIII, A, 436). 

lar în 1827 condica scutelnicilor ne dă pentru Dră- 
-Ruşani pe numele biv vel vornicului. lordachi Râşcanu 50 
Jude (Uricare IX, 201). lordachi :'Râșcanu moare ila 1828 

Tulie 14 şi în izvodul de cheltuelile înmormântării se arată 
că pentru pogrebania lui s'au cheltuit 6471 lei şi 15 parale 

afară -de 2962 lei datorii, capete şi dobândă (pg.. 300). 

_?*:38); Pentru înțelegerea mai “departe 'a rostului politic 

al familiei Râzcanu în trebile publice ':ale Moldovei, vom 

„arăta că după moartea lui lordachi Râșcanu vornic in 182% 

sămâne soția sa Paraschiva vorniceasa cu 3 ficiori şi o
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fată, şi pănă la 1849 actele familiei vorbesc de îrumoasa 

figură a bătrânei vornicese, care a ingrijit de creşterea co- 

piilor ei, şi acum își vedea ficiorii săi întrebuinţaţi în di- 

ferite slujbe ale statului, iar pe losif râdicând treptele bi- 

seiiceşti pănă la rangul de Arhiereu sub numele de .£Ef- 

haiton (îrumoase plete). 

| lată incrângătura urmaşilor lui Iordachi Râşcanu vor- 

nicul, 

P. 19. Jordachi Râşcanu căs. cu Paraschiva Lambrino. 

  

vVoOrn:e 

13. Alexandru, Zamfira, - Teodor Josif Arhierea 

Râşeanu spatar  căs. Costachi  Râşcanu post. Efhaiton 

ispravnic de Lascarachi căs. Penelopa 

Vaslui, căs.. Eliadis 

Profira C. Botez : 
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"Cei trei îraţi, Alexandru, Teodor şi losit arhiereul vin 

ues pomeniti în actele publicate în acest volum, dar rost 

politic mai mare, amestec mai direct in luptele politice in- 

cinse asupra chestiunilor la ordinea zilei a avut Teodor 

-Râşcanu, mai ales că cu firea lui impulsivă a avut să în- 

dure multe mizerii, legate totdeauna de viaţa politică Milis 

tantă, iar prin ideile şi sentimentele sale politice luând 

partida celor invinşi, prezintă interes mai mare, tocmai 

prin învingerea ce au sulerit partizanii ideilor sale, şi prin 

desminţirea ce laptele au dat prevederilor 'lor pesimiste în 
. 

caz de izbânda adversarilor lor.
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39, Teodor Jord, hRâşcanu postelnic. S'a născut în. 

anul 1813. In scrisoarea ce Arghire Cuza spatar dă vă-, 

rului său Iordachi Râşcanu 'căminar cetim următoarele; 

„Prin această scrisoare a mea de danie, ce dau la mâna 

vărului Iordachi Râșcanu 'căminar, încredințăz că -pentru 

multă dragoste ce avem între noi şi ori pentru ce lam 

poltit nu mi-a stricat hatârul şi mai ales bolezându-i şi au 

copil anume Toader, îi afierosesc un flăcău de ţigan a- 

nume Costantin“ (pg. 237). 
“Scrisoarea cu adevăr nu e dată cu prilejul botezului, 

ci cu câţiva ani mai pe urmă; căci în pașportul eliberat 

de Vodă Sturza în 1847 Oct. 21: se zice că T. Râşcanu are 

44 ani, deci dovadă că el s'a născut în 1813 (pg 350 nota). 

La moartea tatălui său el n'avea de cât 15 ani, aşa 

că toată creșterea lui a căzut pe sama Paraschivei Râşca- 

nu vorniceasă, care a şi pus toată grija de mamă ca să 

dea fiului său toată îngrijirea cuventtă, Rămăsese vorni- 

ceasa Paraschiva Râșcanu cu 3 băeţi şi o .fată, mezinul 

era Teodor; de aceia se explică şi dragostea cea mare ce 

transpiră din toate scrisorile familiare între mamă şi copil, 

între fiu şi mamă. Teodor Râşcanu a primit creșterea po- 

trivită timpului ; cunoştea limba grecă şi îranceză şi fu si- 

Jit ca încă de la vrâsta de 19 ani să se ocupe de aiace- 

rile familiei, mai ales că pe urma tatălui rămăsese ataceri 

încurcate, procese deschise, şi averea foarte periclitată. 

Iordachi Râşcanu vornicul cheltuise cu măritatul su- 

rorii sale Ecaterina în 1810; o înzestrase; iar alta soră a 

ui, Maria Holban stolniceasa luase ca zestre moşia Fren- 

ciucii. In izvoadele de cheltueli ce se întocmesc îndată 

după moartea sa: din 1828 lulie, copii cer îndreptarea slă- 

rii lor materiale. Insuşi Iordache Râșcanu în jaloba sa din 

1814 Fevr. 19 arată că pe urma părinţilor săi nu rămâne 

de cât 21269 lei, din care 18060:lei casele din laşi din 

Beilic, şi 3200 Iei viile de la. Cozmoaea, vândute amândouă 

prin soltan mezât (pg. 302); dar cheltuelele iăcute de Ior- . 

dachi Râşcanu cum şi cele pentru ingroparea lui s'au râdicat 

la suma de 21105 şi 18 parale, aşa că nu rămămâneau' pentru
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cei 4 copii a lui Iordachi Râșcanu de cât 754 lei şi 22 pa- 

vale! Paraschiva Râşcanu, care adusese ca zestre moşia: 

Drăguşanii de pe tatăl său C. Lambrino, vedea câ de la - 

bărbatul ei nu rămânea pentru creşterea copiilor săi de cât 

ridicula sumă de 154 lei. 

Procesul încins asupra Frenciucilor nu ajunse 3 la nici | 

un capăt, căci moşia trecând din mână în mână pănă la Vod& 

Mihai Sturza, instanţele judecătoreşti “au dat câștig de cauză: 

cumpărătorilor, ca un lucru vândut public prin soltan me- 

zat, şi în 14 Martie 1836 Consulul Rusiei B. de Richtman, 

cătră care se jăluiră în ultima instanţă fraţii Teodor Râş- 

canu şi arhidiaconul Iosif Râşcanu, restitue cererea ca nea: 

venită. (pg. 192). 

Procesul. pierdut definitiv, după o prelungire de 23 de: 

ani, nu rămăsese alt mijloc vornicesei Paraschiva Râșca- 

nul, de cât ca prin propriile ei mijloace să-şi crească .Co-- 

pii, şi să-i deprindă din tinereță la muncă. Unul din co- 

pii îl dă la călugărie; era deja arhidiacon la Mitropolie în 

1836. va ajunge apoi arhimandrit şi egumen al mănăstirei. 

Râşcăi şi va lua ca Arhiereu titlul de „Efhaiton“. A fost 

şi locotenent de Episcop la Huși. 

Alt fiu Alecu, va. întra in slujbe şi îl vom găsi pre-: 

fect de Vaslui, 'deputat, având la spate razim moşia Dră- 

guşanii. Cel mai mic Teodor se va consacra căutării mo- 

şiei, luând diferite antreprise de moşii, păduri, crâşme, şi 

revenind din acestea la situații politice, întru cât tatăl lor: 

„le asigurase un piedestal politic-nu numai în judeţui Vas- 

lui, dar chiar în ţară prin rolul ce el jucase în lunga-i ca- 

rieră politică mat ales cătră 1822. Acest capital politic al: 

părintelui, îl vor întrebuința tustrei ficiorii şi se vor întâlni în» 

sfatul țării venind pe căi deosebite cei 3 fraţi, unul repre- 

zentând 'mănăstirile ca arhiereu ; alţii marea proprietate ca 

deputaţi. 

Avem puţine ştiri documentate despre T.' Râşcanu pănă. 

la 1843. Ştim însă că se ocupă cu căutarea moșiei Drăguşani- 

lor, stând pe lângă bătrâna sa mama. Așa în 1840 Mai 23, 

face scrisoare de invoială cu morarul Alex. Tăutul la moara 

ce o avea pe apa Stavnicului, cu indatorirea de ai da
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morarului “Tăutul uium „ce să strânge la moară, al şăpte: 

lea, adică şasă dimirlii dumisale şi una mie“ din popușoi,. 

grâu sau orice pâne să va strânge, „cum şi fânaţ şi loc 

de arat“ (pg. 308). 

Moara de pe Siavnic sporia veniturile moşiei, întru 

cât slujea pentru toţi locuitorii satelor den jur la măcinatul 

pânei. T. Râşcanu ca bun şi harnic gozpodar se hotări 

să-şi mărească moara, s'o facă cu 3 pietre. Pentru acest. 

scop tpcmeşte pe morarul Ciurea Zaharia din Triieşti, Ro- 

man şi se-impacă ca „să-i facă o moară în Stavnic cu irez 

pietre în locul acei vechi, care sta acum, şi opustul şi lăp- 

toacele de piatră, iar pentru osteneala mea şi calfă să-mi 

plătească 750 lei, o chilă de popuşoi, 2 vedre “brânză, o 

vadră rachiu şi trei vedre vin“. (p. 309). 

Interesele moşiei îl silea atât pe Toader cât şi' pe mama 

sa să stea la ţară la Drăgușani, mai ales că dacă 'ochiul stă- 

pânului. îngraşă calul, necum la o moşie absenteismul stă- 

pânului aduce râsipă şi prăpăd. Casele dir laşi fură date 

în sama vatavului David; şi pentru acest scop se face în 

„1844 un inventar de toată pojijia acelei case, în număr 

de 65 bucăţi, afară de scăndurării, căpriori şi altă lemnărie, 

224 bucăţi (pg: 314). 

Avem diferite sinete de bani, care arată că 1. Râș- . 

canu se ocupă de moşie încă din 1837, şi avea daraveri 

băneşti cu îratele său Alecu (Surete ms. XXXIV pg. 222)- 

Tot gin interesul de căutare al moşiei se deschid 

o serie de procese pentru regulare de hotare, dinspre Şcheia 

_şi Tatomiireşti. Stăpân în Şcheia era Jacovachi Leon şi 

iraţii Ciureşti ; proprietar în Tatomireşti era lordachi Cuza 

agă. Cunoaştem socotința lui Tucidide Dornuz, care ne 

tace un istoric al așezărilor de case din Drăguşani. şi fi- 

xează linii de hotar spre Şceia, după ce ne dă. etimologia 

cuvântului ho/m, faţă cu sinonimele sale deal, culme şi 

dâmb 1) (pg. 320). o 

1) “Terminologia semnelor de-hotară la noi e amestecată.: Pe lângă 

substratul latin, care e primitiv al nostra, ca munte (montem), zale (vallis), 

sus (sursumm).70s (deorsum, josnm); punte (pontem), runc, curătură etc., a-
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T. Râşcanu făcea în această 'vreme şi însărcinări de 

vichil în diferite afaceri de judecată. Aşa pe ratele său 

Alecu Râșcanu spatar îl găsim primind vechilimeaoa din 

partea mătuşei sale Maria Lambrino încă din 1835, pentru 

-desbaterea unui proces, ce-l avea cu Gavril, Moldovan din 

Iaşi, pentru împresurare de loc. (pg. 305). T. Râşcanu pri- 

meşte sâ-şi ia asupră-şi însărcinarea de vichil in procesul 

ce-l avea spatar Iordachi Râşcanu din Basarabia cu moşul 

său Gh. Sturza pentru averile părințeşti. Procesul 'se ju- 

decă la divanul din lași și T. Râşcanu apără în instanță 

interesele vărului său basarabean. Scrisoarea lui Jord. Râş- 

canu spatar e din 1845 lunie 12 (pg. 321); pentru alte a- 

semenea afaceri ale mamei sale (vezi pg. 337). 

Pe atunci legăturile dintre Râşcăneşiii de la Vaslui 

cu cei din Basarabia erau mai dese, întrucât nu se înde- 

părtase gradul lor de înrudire.—Străbunul lui “Toader lor- 

dachi Râșcanu din 1845, era străbun a lui Jordachi Matei 

Râşcanu spatar, unul având legătură de spiță cu Toader 

Râşcanu jicnicerul prin Alexandru F. Râşcanul spatar, ta- 

tăl vornicului loreachi Râşcanu, altul urmând aceiaşi legă- 

tură prin lon T. Râşcanul stolnicul, tatăl lui Matei Râşca- 

nul spatar. Ei veniau deci veri al doilea: 

Teodor Râşeanu 
„i jienicer : 

Ion Râşeanu stolnic Alexandru Râşcanul spatar 

Matei Bâşcanu spatar Iordachi Râşcanu vornie 

Iordachi Râşean spatar Toader Râşcanu 
i 

vem cuvinte greceşti: drum (âp6uos, VS. ApSatn), ungurești : ho- 

tar (hatâr); slavisme. ca putna (15TH) răspântie (pacuAanTiie), rediu 

(p'kAH) mirus. kolm (Xoamb), ceia ce arată că în ştiinţa practică a 

agrimensurii s'au luat de la toţi vecinii cunoştinţele necesare o dată cu 

cuvintele. | 

Iată cele 4 cuvinte: culme (lat. culmen), dâmb (mg. domb=— 

coline), deal (si. Aa, Aaa, Ataa=collis) kolm (mars. XeaM=biigel, 
collis). " . " 
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Când Moldova era una cu Basarabia, şi hotar era 

Nistrul, ' nu Prutul, între cei mulți boeri cari: şi-au întins 

„moşiile deadreapta şi destânga Prutului pănă spre Nistru, 

la Orhei şi Suroca, ori chiar Hotin, au fost şi Râșcăneșiii, 

cari au fost înlesniţi prin. danii, prin zestre, ori cumpără= 

turi, să-şi capete cele mai mari întinderi de. moşii și să 

joace roluri însemnate în-istoria desprinsei Basarabii. Răz- 

leţiţi de trunchiu ei işi cunoşteau neamurile din a. dreapta 

Prutului, şi-i vedem în aceiaşi măsură scriind şi rudelor 

mai aproape de la Vaslui— veri -al.doilea—; şi rudelor mai 

îndepărtate de la Fălciu. Aşa încă din 1813 Ghenar 3%, 

Dumitru Râşcanu ban, mareşalui nobilimei basarabene, 

scria vărului. său Vasile Râşcanu de la Fălciu, prin care 

ji dăruește. de veci .40 stănjăni moşie ce avea lângă Fedeşti 

cum şi o livadă cu pomi și o vie (pg. 361). Dar dacă lor- 

dachi Matei Râşcanu zicea lui Teodor Iordachi. Râșcanu 

vere, şiind că au avut un străbun comun— pe Teodor Râş- 

canul jicnicerul; asemenea şi Dumitrachi C. Râşcanul ban 

din 18:3 zicea văr lui Vasile Scarlat Râşcanul postelnicul 

de la Fălciu ştiind că oare când răstrăbunii lor au fost îrați, 

adică părinții lui Toader jicnicerul şi diaconul Trohin — Va- 

sile şi Gheorghe Râşcanul. 
40. Surgunul lui 7. Râşcanui. Dar iată că o impre- 

-giurare veni, cari tulbură viaţa ticnită şi liniştită a lui 1. 

Râşcanu, şi-l smulse din mijlocul afacerilor sale, îl deslipi 

de scumpa lui mumă şi-l făcu să hoinărească ca un fugar 

“prin ţară, să -treacă hotarul, să rătăcească prin Europa, 

Paris, Londra, Constantinopol şi să îndure mizeriile pro- 

scrisului. | , 
lată cum povesteşte paharnicul Sion în a sa Arhon- 

dologiei (pg. 300) acest incident: „La 186 ducându-se To- 
deriță Râşcanu cu îrate-meu serdariul Toader Sion şi cu 
căminarul Tucidide Dormuz cu jalobă din partea noastră a 
boerilor ținutaşi de Vaslui, la sfat, pentru că dedese pe 
toți căpălâerii în bir, au vorbit cu atingere asupra miniş- 
trilor trimişii noştri şi i-au dat afară. Pe la amează au şi 
alergat Neculai Istrati la logofătul Iorgu Ghica, ce era Mi- 
nistru, vrând pe de o parte să se imbuneze cătră el, ca
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şpion ce era, şi pe de alta cătră Vaslueni, şi iau spuscă 

Vasluenii. pănă dimineaţă au să aducă tot ținutul în laşi, 

să calce Curtea şi să bată pe miniştri pe uliţă, și că să 

trimeată să-i poltească la el, să şi ceară ertăciune. Ghica 

cum a auzit, a crezut, s'a spăriat şi în. iugă . s'a dus la: 

Curte, a spus Domnului şi a şi poroncit lui Alecu Aslan. 

ce. făcuse cu vre-o 3 luni înainte agă să-i privigheze, și: 

îndată s'a dus la sfat, a chemat pe toţi miniştrii a poltit şi 

pe consulul Rosienesc şi a încheiat hotărâre ca să-i prinză 

să-i trimeată peste Dunăre. Aslan prieten fiind cu Vaslue- 

nii, că ei îl făcuse agă, după o puţină revoluţie ce lăcuse 

în ziua de 25 Ghenar același an, li-a dat de ştire. Frate- 

meu însă şi cu Tucidide Dorniuz au stat faţă, așteptând 

hotărârea. sar Râşcanu fiind în gazdă la Istrati, sfăluit 

de el a fugil.-A mers noaptea aga cu miliţie, a luat pe 

îrate-meu şi pe Tucidide, şi i-au dus la cazarmă, şi negă- 

sind pe Râşcanul, în ziuă i-au porait la Galaţi, cu poroncă 

să-i ție la cazarma de acolo, pănă se va trimete şi pe Râş- 

canu. Ispravnic la Vaslui era Alecu Râșcanul spatarul şi 

după poroncile slobozite îmbla însuși după prinderea îră- 

ținisău. Văzând că nu-l prinde, Va dat afară din slujbă, şi 

a pus pe Grigore Crupenschi Tololoiu, cel nebun; acela 

armat din cap pănă în picioare și cu două săbii .atârnate, 

una de mijloc şi alta de gât, cu.mare sirguință s'a sbu-- 

ciumat vre-o trei luni, şi nu Va putut găsi, căci îl păzea 

- bine prietinii. Despre toamnă văzând că Domnul nu-l iart 

a mers la Nicu Ghica la Comăneşti, şi prin taină a trecuă 

în Transilvania, de acolo sa dus la Paris, unde a stat 

pănă la 1848, când înştiințindu-se de tulburarea de aicet 

s'a dus la Țarigrad.“ 

Paharnicul Sion cunoaşte bine toate împrejurările tap- 

tului, întru cât-a fost în poară şi fratele său T. Sion. Toate 

cele spuse de Sion sânt adeverite şi de acte. 

“Iată cum povesteşte însuşi T. Râşcanu pricina răz- 

vrătirei lui care i-a adus surgunul: | 

„Lipindusă, cu satele de cătră visterie “trei. părţi -din 

căpătăerii aflați de, comisia catagrafiei la ţinutul nostru prin 

care operație san. făcut înpovorări .şi lor. şi satelor şi pro; 

prietarilor, aceştia închipuiră o jaloyă rugătoare, ca să lese 

numărul acel:de oameni întreg, cu rostul în care calitaoa 

lor iau: fost: chiemat. Bine-voești, întru aceasta te rog a po- 

ronci săți aducă .de. față jaloba şi săț deschidă reglementul 

la art. "1C0 secţia V;:dândusă ace jalobă ni sau. zis că să.
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va lua în vedere Ja vreme. După mai multe luni şi cerce- 
tări de soarta ei aflând că zace fără lucrare am hotărât. 
pentru ce de pe urmă oară a mai cerca la sfat 'mai inainte 
de a supăra “pe Lnălţimea ta, şi iată ce ni sau întâmplat, 
am fost daţi afară cu sunet de cătră logotătul din lăuntru, 
pentru că noi la întimpinările ce nisă făcea că nu este pri:: 
mită hârtia noastră cu multe iscălituri, şi ca să o luăm. 
inapoi, am zis că în temeiul așăzământului nu putem su- 
feri pagubă lvândunisă oamenii de pe la vite şi din ogrăzi 
la lucrul drumului, şi câ nu: putem ao priimi îndărăpt. 
fără să se pue napis: pi ea. De aice înainte şi Inălțimea 
ta câte ai poroncit să ni să facă triimeteri de poteri înar- 
mate ca să ne râdice din somn ca pe talhari, sau ca cum 
ni sar fi facut mai intăiu chemare a ni înfățoşa undeva, 
şi nu am ascultat, publicaţie cu: doba prin capitalie şi prin: 
țară, jidovi poronciţi. să mă caute întrascuns; spre a mă. 
discoperi, făgăduinţi de bani cui mar prinde, năvăliri în. 
mai multe rânduri în casa maicăme, şi a surorii mele, şi 
prin păduri răscolind să mă găsască. căutândumă, negreşit 
ca să mă uciză, îmi închipuesc sărmana maicăme şi sora 
me cum vor fi gemâni de durere,:iar eu în mijlocul. tutu- 
ror acestor bămuiri, ni mai fiind ocrotit de pravili stau ca 
soldatul ce şau pierdut scutul cu pieptul deschis, așteptând 
când de când să primesc loviri, fără să mă pot îngriji sau: 
să gândesc macar la micile mele interesuri, cari să pierd. 

impreună cu dreptatea mea.“ 

Supărarea, năcazul, smulg lui. T. Râşcanu accente 
„duioase, fraza lui devine sonoră, stilul lui colorat şi me- 

rită deci de a fi citat: 

„Din zioa aceea nu am moment de liniștite, mi să 

pare în tot: omul străin ce trece că văd un șpion careum+ 
blă să mă alle sau un calău să mă uciză. Sânt sigur că 
nici Bujor nici. Beilicciu nici Voicu nici Pietreanu sau alţii . 
ca aceştia, hoţi de drumuri nau fost atâta căutaţi şi pândiţi 
ca mine. Nu ințăleg Maria ta care să fie greşala me? Ce- 
am făcut de ai pornit această prigonire asuprămi ? Cugetul 
îm 'spune că sânt nevinovat, pentru că totdeauna nam ur- 
mat de cât indemnurilor lui. de a iubi adevărul, a respecta. 
pravilele, a s!uji aj roapelui meu, încât povăţuit de aceste: 
prinţipii nu,am greșit nici societăţii nici cârmuirei, şi ne-- 
greşiadu cineva acestora nici poate avea vină. Câte făptuiri. 
scandaloase sau pitrecut supt guvernul Mării tale, ale că: 
rora surveniri nu socotescu a fi nici: vreme nici locu a le:
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improspăta ! Cate violaţii foarte mari, chiar din parte sluj-. 

başilor statului şi multe din aceste crime atât de grele, în 

cât în ori care stat din lume sar fi pedepsit cu ce,mai mare 

asprime, iar mai: mici nerândueli apoi .sau văzut. nenumă- 

rate, 'răli pe care cârmuirea au'lăsat. să le şteargă vremea 

şi: nu puterea pravilii, cate molătate lasă. după sine co: 

rupţia moralului şi dispreţu! cătră legi.* . 

“Tot aşa de luminoasă “şi interesantă este expunerea | 

ce face €l în jaloba ce a înaiatat'o în 1848: Sultanului, Ja 

întorsul lui la Constantinopol (pg. 365—311), “unde. spune 

pe larg toate împrejurările cari. i-au adus desţărarea lui, 

In aceiaşi jalobă el cerca ca să fie despăgubit cu din ave- 

rea lui Vodă Sturza. Tonul. jalobei e respectuos, demn şi 

țanțoş. Petiţionarul se: bizuia pe: cunoştinţele intinse ce a- 

vea „el în înalta societate turcească, mai ales cu oamenii 

politici, cari erau atunci la putere. - 

Şi iată acum actele ce vorbesc de aceste fapte. 

Incă din iarna lui 1843 boerii proprietari din judeţul 

Vaslui în: număr de 30, se grăbesc a iscăli o “jalobă co- 

mună cătră cinstit sfatul ocârmuitor. Comisiunile de re- 

censiment, rânduite în vara lui 1843, luase hotărârea de a 

impune la plata de bir impreună cu satele şi pe toţi căpă- 

tăerii, adică pe haidăi, ciobani, văcari, porcari, pitari, cari 

potrivit art. 100 secţia V, din Regulamentul organic tre- 

Duia. să plătească individual cu peciuri pe nuimele ior câte 

30 lei pe an. (pg. 476). Proprietarii în jalba lor califică de 

vexatorie măsura luată «de fisc, intru cât experiența le ară- 

tase că în cei 7 ani scurși de la recensementul trecut, 

foarte mulţi dintre căpătăeri trecuţi ca birnici, au îugit din 

“sate şi noul recensământ îi găsise mai puțini de astă dată. 

Jalba aceasta au fost înmânat'o siatului obştesc trei 

delegaţi ai boerilor Vaslueni: Tucidide Dornuz spatar, pah. 

Toader. Sion şi Toader Râșcanu. Cum însă Vodă Sturza 

avea a lipsi din ţară jalba n'a avut nici 0 lucrare ; şi sia- 

“tul obştesc a crezut că delegăţia- boerilor s'a lăsat convins 

de rațiunile oficiale ale statului a) că jaloba e iscălită de 

mai mulți boeri, nu: individuală, b) că măsura fiscului. pri: 

vind pe săteni, nu sint în drepi proprietarii a se agita, c)
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că singuri săteni au 'cerut prin repetate jalobe să aplice a- 

şupră-le măsurile indicate. | - 

“ „Indată după întoarcerea „domnului, în ziue de 5 Iunie 

1844, pe când slatul se indeletaicea cu tratația trebilor câr- 

muirei „au întrat în.presudstvia sa pomeniţii spatarul Tuci- 

cidide, pahainicul Toader Sion şi Toader Râşcanul şi aw 

început a înoi. „stăruința de a se face încheerea sfatului a- 

supra citatei jalobe, la care prilej siatul înoindu-le cele de 

maj înainte şi că să ia jaloba înapoi, numiții nu numai că 

nu s'au supus la aceasta, dar încă dlui Râşcanu spriji- 

nil şi de ceilalți doi a declarat că de nu se va face pu- 
nerea la cale de cătră siat spre a se lăsa acei liuzi necu- 

prinşi în numărul birnicilor, dumnelor vor veni la măsura de 

a împotrivi darea birului, lucrarea şoselelor şi orice cerere 

din partea cărmuirii, sumeţie. prin care a adus în nevoe pe 

dlui logofălul din năuntru. prezidentul sfatului de a le 

rosii ca să iasă din presudstvie afară“. (pg. 479). 

Procesul-verbal incheiat în aceiaşi zi-— 5 Iunie—mai' 

spune că „spre pilduirea şi altora, cari ar veni în indrăz= 

neală de a se abate de la buna cuviinţă şi respectul cătră 

ocârmuire, precum şi pentru întrânarea pomeniţilor... să se 

trimeată în exil, unde înălțimea sa va găsi de cuviință“, 

Cei trei miniștri erau,lorgu Ghica logofătul, „Lascar 

Cantacuzino vist, şi Mavrocordat. 

Urmarea procesului-verbal ne o spune T. Raşcanu în 

jalba sa cătră Sultan. „Des que les ministres communi- 

querent au prince le cours de cette altaire,.. celui ci dicta 

lui meme, aux ministres un .rapport,' qui denaturait le sens 

de, nos demandes... il nous d6clara coupables de sa propre 

autorite. et donna des ordres pour nous arrâter 4 minuit 
dans nos propres domiciles“. (pg. 368)... Les deux autres 
boyars . furent surpris dans leur sommeil, arrâtes. et con- 
duits ă Galatz, ou ils furent enferm6s dans une caserne. 

“Leur detentinon dura, plusieurs mois. Qaant â moi, jai 
echappe â toutes Jes investigations et ă toutes les mesures 

severes prises pour mon arresțation. Si je n'etais point 

jeune, laperspective de la tombe s'offrirait du moins ă mom



CXXVI 

imagination... mais ă mon âge, plein de vie et de vigueur 

anime du desir ardent de metire toujours mes forces au 

“service de /Phonneur et de la justice, je ne puis pas pen- 

-ser sans fr6mir aux. persecutions injustes que jai eu a sup- 

iporter jusaw'ici, car le Prince n'a rien respecte en moi; 

il a ,cherche a me perdre sans piti6“. (pg. 369). 

„In arhiva Râșcanu se păstrează ciorna unui lung me- 

'moriu foarte descusut, cu multe, ştersături şi fără nici 0 or- 

dine, scris de însuşi T. Râșcanu postelnic, când era în de- 

.clinul minţii sale. Pribegia aceasta îu pentru el un prilej 

de adâncă izbire morală şi materială ; cu toată lipsa de or- 

-dine şi claritate se desprinde din el povestirea întâmplări- 

lor vieţii sâle cu fuga din lași şi rătăcirea prin țară timp 

-de câte-va luni. 

„După darea afară din şedinţă, T. Râşcanu s'a dus la 

M. Cantacuzino Paşcanu acasă, a stat la masă împreună şi 

“cu Nec. Istrati. Cei doi prieteni s'au dus apoi la Lascar 

Cantacuzino visternicul ca să ia apărarea lui Râşcanuv. Noap- 

tea a fost găzduit la via lui N. Istrati. Peste noapte a ve- 

nit Aslan comisul cu câţiva neleri -să-l ia pe sus; i s'a 

pu că e plecat la ţară, la Drăgușani, îi fiind bolnavă mama 

„S'a ascuns într'o colibă, şi îmbrăcându-se apoi cu haine 

ae ofițer date de Iorgu Docan, şi-a ras barba şi a luato 

razna prin codri spre Cuci, și de acolo la Drăguşani, unde 

“Sa întâlnit cu Mălinescu și cu Istrati. „În codrii, Cucilor lui 

"Grigoraş Carp a stat multă vreme, ascuns de pădurari, 

„pănă ce potera nu Pa mai urmărit. In Drăgușani a stat 

"vreo lună de zile şi dormia în prisacă la răcoare. Primind 

'200 galbeni de ia Galaţi, “unde vânduse popuşoii prin prie- 

tenul său Pericles, a trecut la Floreşti, la părintele Nil, 

fost egumen la Râșca; de acolo. la Poeneşti. la Gh. Stoe- 

-şescu, apoi la lorgu Radu la Dealu Mare şi în urmă iarăşi 

la Drăguşani, unde a, mai stat 2 luni. dormind la prisacă. 

+ Cu toate că el pusese pădurari. de pază pe toate dru- 

-murile, ce veniau dinspre Iaşi, într'o . noapte. i călcară po: 

"lira comandată de. ofiţerul Catengiu. In graba, grijei de. fugă. 

Mălinescu 'iu „prins în grădină, iar T. Râşcanu lugi prin pă-
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durea Negreştilor, şi poposi 4 zile la Sion, apoi la Mân- 

jeşti, de aici la Cuci cu trăsurica d-lui Fleury ; aici poposi 

la D. Bondrea cumnatul lui Cuza. De aici cu trăsura lui 

Bondrea s'a dus la Bacău ; de aici o luă pejos la Comă- 

neşti la prietenul său Nicu Ghica. (Surete ms XXXIV, 

301-521). De aici să aproviziona cu 50 ocă brânză de drum. 

Toate aceste rătăciri au ţinut de la 6 lunie pănă cătră 

toamnă, când trecu în Ardeal, iar de acolo luă drumul spre 

Paris. In zbuciumul acesta el n'avu vreme să se ocupe de 

:afacerile sale, şi de aceia însărcinează pe mama sa și pe îra- 

tele său Alecu să caute de toate'-alacerile sale. Cele 2 

scrisori nedatate sînt scrise—cred—la Comănești, căci nu- 

mai acolo pulu găsi timpul să scrie mai iămurit în afacerile 

sâle. (pg. 313 — 346). 
Ca complectare la această ratăcire prin ţară a: lui 7. 

Mâșcanu, urmare a prigonirilor pornite contra lui de că- 

tră domn, în familie se păstrează multe amănunte; Iată trei 

scene mai caracteristice. Gr. Crupenschi, ispravnicul cel cu 

2 săbii, una legată: de. șold și alta la gât, călcă într'o 

noâpte casa lui T. Râşcanu la Drăguşani, unde avea oaspe 

p& Mălinescu. In puterea nopții fu trezit că potera a încun- 

jurat -casa, Mălihescu e prins, iar T. Râşcanu sare gardul 

grădinei, întră în' pădurea despre Tatomireşti şi după ce 

sluga îi aduce calul pe iuriş pleacă spre Codăeșii, la V. 

'Ghica. 
“Cât stă la: Codăeşti se află de isprăvnicie și același 

*Gr. Crupenschi cu.2:săbii: vine: în urmărire. De îugit nu 

-patea fugi, aşa că urma să fie prins. Atunci:V. Ghica iese 

în' prag şi spune cu ton ameninţător „ispravnice, îţi dau 

voe: să cauţi prin toate colţurile ; eu îți spun pe cuvântul. 

meu de cinste că tYodirel nu e la mine, şi că ai fost rău 

informat. Insă iţi atrag atenţia că, dacă nu-l vei găsi, pun 

țiganii să te bată la scară, cât ești de mare ispravnic. Bi- 

zuit pe cuvintul de cinste“al marelui: boer, cum şi îngrozit 

de ameninţarea cu bataia, prelectul o luă înapoi frumuşel. 

T:: Râşednu 'o 'porni prin poroară' spre Grajdiuri 1a prieti- 
nul său Epureanu (Costachi), rudă cu cl, Potera iar
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urmează şi aci. Acasă era numai Epureanca, care. In grabă 

îl sui.în pod.. Tocmai atunci în casă era popa din sat, care 

nedându-i mâna să spună direct că Todirel Râşcanu e în' 

podul casei cum văzu. pe ispravnicul cu 2 săbii în casă, 

la întrebarea ce-i puse Crupenschi de n'a văzut pe lugar. 

oploşit prin casă, el, popa, luându- -şi o ţinută spăşită şi bla- 

jină zise „apoi numai unul D-zeu o fi Şliind unde este“ 

iar cu mânele ca în semn de rugăciune cătră cer tot arătă 

în sus spre podul casei, Ispravnicul. neînțelegând gestul, 

popei, ci crezându-l un om prea cucernic şi evlavios, stătu 

de vorbă cu gazda, apoi o plecă. Popa crăpa de ciudă că 

ispravnicul nu-l înţelese, şi.în dorul lui de a face denun- 

țul îl ajunse în drum la plecare şi-i spuse că Râșcanu era. 

„în podul casei. Pănă să se intoarcă ia-i urma ; el îugi ca- 

lare la Fleury şi de acolo la Cuci, după cum singurelne 

povesteşte. , 

Doi ani rătăciți prin străinătate „depuis deux ann€s 

errant sur le sol 6tranger, jasiste de loin ă la ruine de ma 

lortune (pg. 366), zice T. Râşcanu în jaloba sa cătră Sul- 

„În ţară prietenii se puseră pe lângă Vodă să-i ridice . 

ceuieapsa. N. Istrati îi scrie în 27 Aug: 1847.că „Cogălni- 

ceanul şi astăzi mi-a vorbit că a pregătit ofisul pentru în- 

toarcerea dumitale în ţară“ (pg. 347). Mama sa, bătrâna 

vorniceasa Paraschiva Râşcanu, nu contenia cu. stâruinţele. 

sale :pe lângă domn, ca să-i îngădue fiului său întoarcerea. 

în ţară. - La ultima ei jalobă din Oct, 1847 Vodă Sturza se 

milostivi şi puse rezoluţia că se va încuviința întoarcerea: 

în ţară cu condiţia, să stea numai la ţară, „iar de ar în- 

- drăzni să calce în capitală îndată arestându-se să se pue 

în lucrare hutărârea de mai înainte“ (pg. 349).- In adevăr. 

ministerul de interne publică în Foaea oficiată decretul. * 

domnesc şi se şi. eliberează un ;paşaaport pe numele lui | 

T, Râșcanu. 

„Se: vede că T.. Râşcanu nu s'a grăbit cu intorsul de 

la Paris. Aici el îşi făcuse un cere din Românii, cari înce- 

puse:a roi în mare număr, şi cum .era şi mai. în .vrâstă— 

"de 34 ani—el deveni centrul vieţii tineretului român la Paris.
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Ambasada” Inaltei Porţi de la Paris .se adresa „lui T. Râş- 

canu pentru tot ce privea :tineritul român; iar ca dovadă 
'ne: stă biletul trimes de R.. Manesie în numele ambasadei 
turceşti ca el, T: Râşcanu, să “dea ' lista de toți “Românii 

aflători la Paris, T.  Râşcanu vizita des biurourile 'amba- 

sadei. otomane, şi ministrul Turciei la Paris 1] avea în de- 

osebită atenţie. „Son excellence persuadee du zâle et lin- 
teret que vous: avez 'exprim6 en faveur de tous les sujets 

Moldaves... desire de savoir les noms'et le -nombre.. de 

tous: ces--messieurs“- (pg. 350) T. Râşcanu' stătea la Paris 

“in -place Sorbone 3 -şi era tot. acolo la 14 Ianuarie st. n. 

1848, căci ambasuda otomană are grija de a-l. vesti prin 

„„bilețel că recepțţiile. vor avea loc la ambasadă îni Vinerea 
întăia şi a treia din fiecare lună“ (pg. 371). 

Aceste inalte cunoştinți în cercurile diplomatice tur- 

ceşti îi: vor: sluji mai apoi lui T. Râşcanu să urce treptele 
politice, pănă -a îi sorocit în ochii unora ca cel. mai demn 

pentru. a ocupa postul: de Caimacam al ţării:.. 

In: 18 Mart T, Râşcanu era tot la Paris, de unde scrie 

fratelui său mai mare Alexandru. spatar, că va veni -cât 

mai curând în ţară. „ţi răspund în scurt, scrie el, că po- 
trivit făgăduinței ce ț'am. dat voiu veni curând, foarte cu- 

„rând, nu ți pot insă insemna ziua. Așijderea nu ţi pot spune 

"pe la ce zăstave voiu trece, nici eu siagut-nu Ştiu, şi. dar 

mulțumindu-ţi foarte mult:de plecarea ce ai.ca să vii să | 

mă iei, nu trebue să te trudești; fii încredințat că drumul. 

pănă la Moldova îmi va părea lung. de lol. iar de la 

holarul țării şi .pără la velreie noastre fără sfârşit? 

(pg.:372). 
Peste zece zile se ţinu: în laşi intrunirea. de protes- 

tare a tinerilor boeri contra administraţiei Voevodului Sturza 

și .cei mai mulţi dintre ei. fură prinși, închişi şi  trimeși 

„peste hatară. .Unora li se -reîuză intrarea în ţară. lată, lista 

_ce'o0..dă poliția pentru. cei opriţi. :peste hotară :.. Scarlat 

Vârnav. Gr. Balş, Nec. Ghica Comăneşti, Gh. Cantacuzino, 

M.. Cogălniceanu, lon Leca, Vas. Ghica, C. Negri şi Teodor 

kRâşcanu (pg. 373). -
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Aceasta. pe “ziua de 1 April 1848. Peste 3 luni T. 

Râşcanu revenise în ţară cu tot ordinul. strict de. a fi oprit. 

EI întrase pe la Palanca ca vezeteu pe capră a bunului 

său ;prieten N. Ghica Comăneşti. Comandirut graniţei des- 

pre Transilvania, căpitanul Dănilescu, primeşte aspre mus: 

strări de la laşi că a lăsat să treacă cei doi proscrişi, şi 

era chemat să răspundă de urgență: 1) .cu ce paşaport a în- 

trat N. Ghica. 2). „Cum de a putut întra Râşcanu în ţară 

fără a fi prins“ (pg. 374). 

Cat timp lipsi T. Râșcanu, administraţia facu tot fe: 

iul de cercetări şi vedem că se sileşte a-i găsi mai multe 

alte vini de .cât purtarea necuviincioasă cu ministrul de 

interne în afacerea căpătăerilor. Aşa noul prefect de Vas: 

ui, Gr. Crupenschi Tololoiu, îl învinovăţeşte că „dumnea- - 

Jui T. Râşcanu purure fără nici o siială se întinde a vorovi 

cele mai mărşare cuvinte asupza ocârmuirii, pe care filoti- 

mia şi haractirul unui om nu ie poate insemna cu arătare 

pe hărtie; al doilea, nu mai puţin şi inpotriva religiei zi» 

când că nu.ar închipui icoanele din biserică nimic şi al- 

tele asemenea, şi că singură fiinţa sa închipuește icoană, 

şi el la biserică merge numai de plăcerea damelor, iar nu 

pentru evlavie, şi de la aceste nebuneşti vorbe alui şi a- 

supra legii .cu feluri de chipuri mam silita! opri şi na 

fost cu putinţă.“ (pg. 401) 

Pe baza acestui raport, siatul luând în vedere adresa 

logoieţiei din lăuntru şi cea a marelui visternic, văzând vi: 

novăţia lui T. Râşcanu „pentru rostire necuviincioasă con- 

tra ocârmiuirii şi a credinţei, hotărăsc închisoarea într'o mă- 

năstire de la zece zile pără la ? luni” (pg. 403). Vodă 

pune 'rezoluţie pe anafora: că „de o cam dată i se va face 

aspră. mustrare şi înlricare prin viu graiv“. 

Reţinem din aceste acte observarea că |. Râșcanu a- 

părea în ochii autorităţilor.un ateu, puţin. reverențias cătră 

b serică, si icoane ; aceasta cu atât. mai mult cu cât cătră 

«fârşitul vieții sale, cu zdruncinarea minţii, ei va rămânea 

cu mania religioasă, că vorbeşte des cu Dumnezeu şi cu
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sfinţii, cum constată judecătorii de Vaslui la hotărârea de 

a-l pune sub interdicţie. Se petrecea şi cu T. Râşcanu ca- 

zul aşa de des 'semnalat de psihiatri că de ceia ce ai dat 

dovadă ca lipsă în cultura sufletului la tinerețe să fii stă- 

pânit la bătrâneţe, adecă din ateu convins la tinereţe să 

cazi intr'un adânc bigotism la bătrâneţe ; din escesiva des- 

frânare a linereţei să cazi în cea mai cucernică şi asce- 

tică viaţă la bătrineţe. | 

Dar pe când organele administrative îl ponegreau aşa 

de tare şi-l scoteau varvar şi păgân Chiar, el proscrisul, 

abia întrat pe furiş în ţară pe la Comăneşti, n'avu parte 

să stea în Moldova, ci îl găsim trecând granița Munteniei 

pe la Focșani îndreptându-se spre București şi de acolo 

îndreptându-se spre Țarigrad. Era al treilea an de pribe- 

gie; şi Teodor Râșcanu se află tot departe de mama sa, 

departe de alacerile sale. | 

In pribegia sa ela făcut cunoştinţă de aproape cu 

tot cercul intelectualilor timpului, şi numai aşa ne expli- 

căm cum se îace că Nec. Bălcescu în una din scrisorile 

sale cătră loan Ghica de !a 18 lulie 1848 vorbește de Râş- 

cannl, ca mergând spre Constantinopol, „cu venirea Râş- 

nului acolo“ îţi scriu câteva rânduri... iar mai jos „de va 

avea trebuință Râşcanul de ceva acolo ajută!“ (loan Ghica 

„Amintiri din pribegie“ 45). 

Intrat în țară la i Julie 1848, ei îu silit a trece la Bu- 

-cureşti, şi ln 18 Iulie pleacă din Bucureşti spre Constan- 

tinopol, ducând cu sine scrisoarea lui Bălcescu cătră lon 

Ghica (pg. 373). In 5 Octombre el scrie din Constantinopol 

fratelui său Alecu, prin Arghiropol, care pleca în acea zi 

“spre Moldova. „Aud că în țară starea lucrurilor e foarte 

tristă. şi îmi închipuesc aceasta, dar nu ştiu dacă e pen- 

tru toţi, adică dacă toate stările pătimesc sau numai unele. 

Sant năcăjit că nu ştiu acum pe când voiu avea norocirea 

să mă întorc în ţară. şi când, voiu avea mulțămirea să vă 

pot îmbrăţişa pe toți“ (pg. 380). Să | : 

Dacă ţara îl preocupa atât de mult de a cărei soartă 

se ingrija, „Dumnezeu este bun şi-şi va aduce aminte şi
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de noi ; Gi liniştit, căci lucrurile rămân a lua prefaceri 

mai mult nu-ţi pot scrie“: T. Râşcanu avu prilej -aici în 

Țarigrad să îacă cunoştiăță cu o tinără: greacă, şi” 's'o ia 

"de soție. Era în vrâstă de 36 de” ani. Şi dacă pănă la 'a- 

! ceastă vrâstă n'apucase a se însură, cauza 'n'o putem găs: 

de cât tn faptul că rămânând orlan de tată la vrista de 15 

“ani, îu silit a sta pe lângă niamu sa Paraschiva vorniceasa, 

care copleşia cu dragostea sa pe mezinul ei ficior şi .ocu- 

pat apoi cu trebile moşiei n'avu vreme a se mai gândi la 

iăsurătoare. " - 

Despre insurătoarea lui T. Râşcanu cu Penelopa Eli- 

adis, iată ce scrie paharnicul Sion în a 'lui Arhondologie :, 
„şezând acolo, el s'a amorizat de o fată greacă; Penelopa, 

a unei negustorițe văduve şi saracă, şi a adus'o in Moldova 

"cu mă-sa, cu 0 soră fată mare şi un frate holtei; şi mai 

are un frate ţelebi 'Toderaşco, samsar la Galaţi; s'a cunu- 

nat cu eăâ. A facut mare greşală, că e! putea să ia o fată 
de boer Moldovân,' cu zestre bună, iŞi piătea “datoria ce'a 

făcut umblând 3 ani fugar, şiii: rămânea moșia ; nu şiiu 

N e Statii va avea că acum l'a! făcut vornic „de aprozi“ 

z. 302). 
“Cand redacta aceste notițe despre Râșcanu, era după - 

1853, căci 'pătăcul de vornicie de aprozi T: Râşcani Va 

capatat în 1852 Febr. 9 (pg. 389), urmând în această slujbă 

lui Emanoil Hrisoverghi agă. Întârzierea aceasta în capa- 

(area vre-unui rang de boerie, e că murind tatăl său vor- 

nicul lordachi Râșcanu, „a rămas neboerit fiul său cel mai 

mic “Toderiţă“; şi pah. Sion are dreptate să lege aceste două 

fapte între sine, intru cât în filiera rădicării rangurilor de 
boerie era şi trecerea politică a părintelui pe lângă“ mai 

marii zilei, pentru acordarea de titluti! de - boerie ficiorilor. 

T.. Râșcanu n'a avut nici un rang de boerie până la 1852, 

când era în vristă de 39 ani. 

Dar la Drăguşahi lucrurile luau o nouă intooisătură. 

Bătrâna vorniceasă Paraschiva kRâşcanu îşi dă obştescul 

sfârşit în Febr. 1$49, şi îu ingropată în acelaşi mormânt
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cu soțul ei Iordachi, după ce ce văduvise 21 ani, ducând ea : 

singură toată grija casei şi a creşterii copiilor săi! 
Se 'procede la catagrafiarea averei răposatei. Se află: 

57 suflete de țigani robi, din cari 22 țigani bătrâni, 20 fă. 

1) Iată. după izvoarele ce cunose o încrâigătură a. neamului Pa- 
raschi vei Lambrino, devenită Râşeanu. (Surete ms. XX, 166). 

“- G. Lambrino paliarnie - 
căs. ]linca 1680, 

„Toader med, 1720 

Gavril 1750: 

c. Lambrina. căs. Anita Moise Coeoranul 
"_cătră 1780 ” 

  

Ioan, Safta, Enacaki, Maria, Paraschiva 
Lambrino Lambrino căs. vornie 

(are Fodeştii) : (are Banca) : 1ordachi Râșcanu 
E: căs. Soltana Manu. tare Drăguşanii) 

„Scarlat, Zamfra, Elena lordachi,  'Elena, Eraterina 
Lambrino Juvară C.Miclescu (1821—1818) căs (î. Iamandi 

ă . Lambrino (are Podu-Turcului) 
căs. Zoe Roseti *%) 

| Elena Alxsandru Dimitrie Lambrino 
“căs. Iordachi Lambrino: : 
A: Râşeanu General 

Zoe | „ Alexandru 
(trăegte la Geneva) - Maria Margo Gheorghe 

Elena “căs. Irina |]. 
Georgeta Ralet 
Lucia 

*) Zoe Roseti a avut doi fraţi:pe Dumitru şi Constantin, iar 
de soră pe Elena, căsătorită cu colonelul Alexandru L. Cuza, ajuns 
apoi Domn al Țărilor Româneşti Unite.
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căi cu băeţi şi 15 fete mari cu mici (Pg! 384). Se mat 

află că toată pojijia casei, cum şi averea mișcătoare de pe 

moşie se râdică la 1644 numeie, din care 299 vite şi oi, 

205 stupi, etc. (pg. 382). Toate aceste izvoade le iscălesc 

numai 9 fraţi: losii arhimandrit, şi Zamfiriţa Costachi, cum 

şi alți 3 marturi, Gh. Carp spatar, lon Faur sulger şi V. 

Oniţă privighitorul de Funduri. Comisia are grijă să a- 

leagă in aceiaşi zi—10 Februarie 1849—şi partea lui Toa- 

der Râşcanu, care era surgun din țară la Țarigrad; şi-i 

însamnă ca averea lui 138 de numere de lucruri, unelte şi 

vite ; şi 10752 lei ce are a lua de la diieriți datornici, ne- 

gustori, săteni şi alţi particulari cu sineturi. (pg. 381). A- 

cest izvod deosebit.ne arată că T. Râşcanu îngrijind el de 

moşie în deosebi încă de 1828, după moartea tatălui său, şi-a 

făcut o avere a lui proprie şi a legat afaceri băneşti cu di- 

ferite persoane ; şi că deci în această avere m'aveau a se 

amesteca îraţii, nefiind pusă la împărțală. (pg. 381). 

Ca la facerea acestei catagrafii Teodor Râșcanu nu 

era în ţară, ne stau dovadă scrisorile sale; EL abia în A- 

pril a aflat de moartea mamei sale, când şi scrie fratelui 

său Alecu o prea duioasă scrisoare ; 

„Oh! atunce prepuneam trista întâmplare, dar curând 

după aceea am aflat adevărul, fatala moarte miau râdicat 

toată bucuria de pe pământ. Imi mai rămâne atâta a o 

găsă în Dv. îraţâi. 
Nu ştiu nimic pănă în momentul acesta, iubite irate, 

cum sau întâmplat săvârşire bietii mame, şi din ce pri- 

cină, poate că au îost nacazurile şi mâhniciunea? O sân- 

gură scrisoari am priimit de la părintele Iosif, prin cari 

mă chiamă la impărţala averii, sau neputând însumi veni 

să rânduescu un boer vichil. Cât mam deșănţat şi mam 

măhait cetind asemine propunere! Câtă uşurinţă din parte-i ? 

Câtă jignire pentru mine! Ce silă este aciasta di a ne 

impărţi îndată! Pot eu veni acum? Pot rândui pi cineva 

la aşa treabă ? Eu nu am fost în stare să vin la chemările 

celi duioasă a bietii mame; şi acum averea ar stăpâni mai 

mult în dorința me? Aș grăbi mai mult la clironomie de 

cât în brațele ce mă aştepta și cari di acum nu mi se 

vor mai deschide? Îţi scriu aciasta nu ca să-i zici ceva, ci 
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numai să vezi cât de rău giudecă, i voiu face eu răspuns 

intru aciasta, nu trebue să ştie că mam paraponisât pi dmlui..“ 

(pg. 385))). , 

losii arhimandritul îi da ghes cu clironomia, şi el sur- 

gunitul nu-şi putea inăduşi accentele lui de durere. in No- 

emibrie 1849 T. Râşcanu era tot în Constantinopol, căci nu 

căpatase invoire de a se intoarce în țară ; iar dacă în 26 

Mart 1849 e iscălit şi T. Râşcanu, alăture cu fratele său losii 

arhimandrit, pe zapisul ce dau la mâna zugravului. Anto- 

niu, care a zugrăvit icoana Maicii Domnului pentru 2072 

lei, din redactare se vede că a fost dat-o numai Iosif arhi-. 

mandritul, şi că la intoarcerea sa din exil a iscălivo şi 

'Pendor Râşcanu. „2072 lei am să duu şi cu a meu îscă-. 

tilură” (pg. 384). 

Fratele mai mic aprobă fără rezervă cheltuiala anga- 

jată de Iratele său losii. intru cât se vorbea de o icoană 

pentru biserica din Drăguşăni, care lusese reparată, şi i se 

făcu o inventariare de cărți şi odoare în 30 Dec. 1848; şi 

avea biserica 30 cărți pentru ritual, 13 rânduri de veșminte 

preuţeşti şi diaconești cu anexele lor; şi 31 odoare bise- 

riceşti (pg. 374). Toate aceste lucruri le avea în pastrarea 

de grijă eclisiarhul Gheorghie. Peste o lună bătrâna Pa- 

raschiva vorniceasa muri şi biserica rămase în purtarea de 

grijă a clironomilor. 

In Noembrie 1349 T. Râşcanu era încă în Constanti- 

NOpOI, iar lon- Ionescu de la Brad, profesorul de agronomie, 

Moldovanul, li scrie la 1 Noembre că „nesigur flind de ple- 

care n'am putut si vin să-mi iau ziua bună de la dum- : 

neta“ (pg. 386). Din scrisoarea lui lon Ionescu reise că 1. 

Râşcanu avea intinse şi intime legături cu înalții demnitari 

“Turci, în special cu Ali paşa, cătră care doreşte a-i da o 

scrisoare. de recomandare pentru a „găsi uşa deschisă la 

Ali paşa prin. dumneta.“ 

1) O altă indicație că T. Râşeanu nu era în ţară avem în ho- 

tărârea .procesalui intentat de rude lui T. Hâşcana tocmai în 1864 

Sept. 19, când judecuta atestă „Mai este încă de observat că dum- 

pealui 'leodor lâşeanu nu se află în ţară în timpul morţii maicei 

sale“ (pg. 514). 
'
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-„Ai: gustat: scumpul meu domn, viața persecuției. și a. 

pribegiei ; ştiu că toată dotințatiţi era: încordată. întru-a ve- 

dea ara.“ Aşa scrie Ion lonescu despre T. Râşcanu. 

În sfârşit cu venirea în scaun alui Grigore A. Ghica 

Vodă. incetară și pentru T. Râşcanu'lungii ani de pribegire 

şi de zbucium. Incepută mişcarea pentru: căpătăeri în 1843 
iarna, ăvu de indurat toate urmările unei adânci persecuții 

in 1844; şi rătăcind prin ţară câteva luni, îu. silit să se 

ducă la Paris; iar în' 1848 neputând intra în ară, trecu: 

prin Bucureşti la Constantinopol, unde zăbovi aproape 2 

i, In acest timp el se căsători cu o greacă” şi se întorcea 

in țară: cu 0 ;soacră, o cumnată şi un' cumnat 'Loader. 

Pribegia lui *T. Râşcanu ne ilustrează o vie pagină 

din istoria vechiului regim, care şi-a văzut sfarșitul în INiȘ- 

carea de lă 1848. 

" Dacă în toată această. imprejurare a jucat pentru mult 

temperamentul escesiv de violent și aprins a lui Teodor 

Râșcanu, nu mai puţii însă trebue să recunoaștem că ela 

fost împins la aceasta de sistemul administrativ al guver- 

nării lui M. Sturza. In aceste rosături de zi între interese-: 

oamenilor şi cei ce reprezintau puterea statului înu'un mo- 

ment dat a stat şi stă tot vălmăşagul luptelor politice. T. Râş-: 

canu aducea cu sine şi nota specială a judeţului Vaslui, judeţ 

de boeri, boerinaşi şi răzeși; mucaliți, hărțăgoși şi lesne 

cu plecare la gâlceavă. Şicanat de administraţie el a în- 

durat urmările rele ale acestei administrații timp de 6 ani 

de zile, pănă ce s'a _ văzut întors şi ticnit la moșiia sa 

" Drăguşanii. . | 
41) Rolul polilic al lui 1. Râşcaiu. Intors de la 

Constantinopol cătră începutul lui 1850, T. Râşcanu găsia 

in Moldova domnia nouă a lui Grigore Ghica Vodă. Con- 

tra fostului dom purtă ură, însădită în sufletu-i de perse- 

cuţiile ce indurase. Această ură reiese din lungile lui me- 

morii trimese unele direct domnului, altele scrise în îran- 

țazește şi înaintate Sultanului. Ei cerea de la Sultan o re- 

parație integrală a daunelor morale şi materiale : suferite 

din partea lui Mihai Vodă. Pentru desdaunarea de perderile
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suferite,. el cesea să «fie despăgubit cu din averea Prințului 

„bien faire assurer en, ma îaveur dans la tortune du prince. 

la : ;reparation , des dommages, qui. me sont das“ (9g. 370).. 

De la- noul domn. venit. in, scaun, în Mai 1849, Teodor 

Râșcanu aștepta o deosebită atenție. Se vede însă că șa 

cam, înșelat in aşteptări şi departe de a se face o apropiere . 

între: duhul, „guvernării lui Ghica Vodă şi. felul „de a înțe- 

lege, chestiile zilei din. partea lui T. Râşcanu, el şi-a pe- 

trecui o. viață ticnită la țară în sinul familiei sale ; avea 

cu el pe. soacra, o cumnată-—d-ra Ralu,-un cumnat pe 

Teodor Eliadis, şi în slârşit: pe "soția sa cucoana Penelopa 

femee . isteaţă şi mulțămită de situaţia creiată ei prin îeri- 

citul mărițiș, In acest cuib retras la Drăguşani, T. Râşca- 

nu ştia să. dea, ospitalitate cercului său de prieteni. Cât de 

duioasă și prietenească nu e scrisoarea lui Atanasie Baronzi, 

scrisă din Drăguşani Ja 2 lulie 1851, mulţămind de găz: 

duirea dată unui proscris. „Nu-ţi pot mulțămi cu nici un 

chip, fiind că ori ce expresie de mulțămire, de recunoş- 

tință, se întunecă inaintea faptei dumitale ; ai surpasa/ aş» 

teptarea mea, şi pentru mine astăzi eşti o ființă ideală, .. 

acum sint în casa prietenului meu, in casa. aceluia care 

nu mă face să plătesc bucăţica de pâne, care mio dă so 

mânânc cu lacrime ; aici nu se poate atinge de mine min- 

ciuna, calomnia, intriga, batjocura, luarea în râs, aice mă 

simt iar tare; e o tristă epohă a vieţii mele aceste 5 luni 

din urmă, care am trăit departe de dumneta“ (pg. 388). 

Tocmai la 9 Februarie T. Râşcanu capătă primul 

_rang de boerie, ca vornic de aprozi (pg. 389). 

Despre această viaţă ticnită la Drăguşani vorbește în- 

suși T. Râșcanu în una din scrisorile sale scrise cătră un 

prieten al său din Constantinopol: „J'expere gue la guatres 

ans €coules depuis mon depart de Constantinople ne m'ont 

efiace  complâtement du souvenir de mes amis. Je suis 

en bonne sant€ au milieu de ma îamille* (pg. 391). El 

scria aceasta la 20 Fevruarie 1854; și interesul îl face a 

stărui pe lângă vechile sale cunoştinţi Reşid Paşa şi Ali 

Paşa să fle ajutat. Ca semn de vădită atenţie trimete chiar
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pui Ali paşa un panercu mere domneşti : „C'est sera peut- 

tre beaucoup indiscret de vous ofirir quelques | pommes, 

mais ayant recours â votre indulgence, j'ose vous prier 

d'accepter ces produits de notre Moldavie“ (pg. 390). Ne- 

voia de a recurge după 4 ani scurşi în țară la protecţia 

ioştilor săi prieteni din Paris şi Constantinopol, Ali paşa 

și Reşid Paşa arată că nu prea se bucura de mare trecere 

pe lângă Ghica Vodă, şi că tot de la Poartă cerea ajutor: 

„Quant aux deux lettres ci jointes, je vous prie de vouloir 

bien m'accorder la grâce de les remetire ă leur adresses. 

et d'en demander le reponse, surtout de S. A. Rechid 

Pacha, de qui solicite une lettre pour notre Prince Ghyka, 

et aupres duquel vous aurez le bonte€ d'insister pour Pavoir 

le plus tot posible, vu qu'elle est presce. Pour celle d'Aali 

Pacha, s'il vous dit qu'l donnera une reponse vous la re- 

clamerez quand le temps vous permettra d'y aller une au- 

tre îois.* (pg* 391). | 

Prietenii de la Constantinopol Pau servit la vreme pe 

Ț. Râşcanu şi-l vedem râdicat la rangul di agă în cursul 

anului 1854, iar la 8 Martie 1855 e rânduit membru în 

domnescul divan în locul lui D. Miclescu vornic, şi zice 

decretul de numire „rămânem în aşteptare ca prin păzirea 

“cu sfințenie a legilor, formulelor statornicite vei trage asu- 

pra dumitale mulţumire publică“ (pg. 400). i 

Dar în slujba aceasta de membru în domnescul divan 

nu stătu maâlt, căci pe ziua de 8 Dec. 1855 e inlocuit cu 

C. Roset agă. | 

Domnia lui Grigore Ghica îu tulburată prin cele 2 0- 

paţiuni Rusască şi Austriacă. Ruşii întră Principate la 1853 

Julie 1, după ce deja Gr. Ghica făcuse cunoscut lui Reșid 

Pașa incă din 21 lunie de prezenţa armatelor rusești la Prut. 

Abia la 25 lulie Grigore Ghica îu autorizat a părăsi scau- 

nul şi dacă Reşid Paşa revine asupra acestui ordin în 30 

August, Grigore Ghica vesteşte la 14 Oct. că €! nu mai 

poate rămânea în țară şi lasă guvernarea ţării în mânule u- 

nui consiliu administrativ. 

“La 28 Oct. Barbu Ştirbei părăseşte și el scaunul Mun-
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teniei; şi drumul şi-l fac spre Viena, unde Barbu Ştirbei ajunge 

la 15 Noembre, iar .Gr. Ghica la 23 Noembrie acelaşi an. 

| In ţară domnie nu era, la: consiliul de administraţie 

Ț. Râşcaru n'avea putinţa de a cere nici o atenţie nici o 

înaintare in rang. Să stea la țară nu mai putea; trebuia: 

să aibă o eşire, și cum dar în țară erau vremi tulburi; T. 

Râșcanu făcu apel la sprijinul prietenilor săi Turci. In pri- 

mul loc el ceru sprijinul lui Auli Paşa zis şi Mahomed 

Eddin (1815—1871), mare vizir între 1855 lulie—1856 No- 

embrie şi ministru plenipotent din partea Turciei la Con- 

gresul din Paris. Al doilea ajutor şi prutecţie ceru de la 

Reşid Puşa, zis şi Mustala (1802— 1858), ministru plenipo- 

tenţiar la tractatul de comerţ de la Balta Liman (30 April 

1846) şi la convenţiunea de la Balta Liman (1 Mai 1849), 

ministru al afacerilor străine în timpul răsboiului Ruso-Turc 

(1853) şi apoi mare vizir după Aali Paşa până la 30 Dec. 

1857. Nu putem să nu amintim şi pe Fuad Paşa zis şi 

Mohamed (1814—1869) general, comlsar general în Munte- 

„nia 18148, ministru al afacerilor străine în trei rânduri (1852 

—1853; 1855—1857; 1858 —1861), mare vizir reprezentând 

Turcia la conferința de Viena (lanuarie 1856) şi la Con- 

gresul de Paris (22 Mai—19 August 1858). Pe unii din a- 

ceştia îi cunoştea de la Paris. incă din 1846 | 48; pe alţii 

îi cunoscu la Constantinopol între 1848 | 49, căci Pam vă- 

zut atât la Paris cât şi la Țarigrad cultivând în deosebi 

ambasada otomană, şi fiind cu deosebire cinstit de înalții 

demnitari Turci. | 

A vedea în acest pas numai 0 tactică, am greşi ; mai 

degrabă ne vine a lega şi o tradiţie familiară. Teodor 

Râşcanu ştia prin sine şi de la ai săi, Cucoana Paraschiva vor- 

niceasa mama lui, fraţii săi mai mari losit Eihaiton şi A- 

Jecu spatarul, că tatăl lor Iordachi a râdicat treptele. boeriei 

şi a îost onorat în viața sa de înalții demnitari turci cu ielurite 

teşcherele, cari l'au înlesnit a fi vornic al politiei, apoi mare 

vornic de divan şi delegat al țării la Țarigrad în 1822; deci 

ştia pertinamente că tatăl său zrin Turci a jucat o rolă. Glasul 

părintelui vorbia tainic fiului, că tot prin Turci va avea şi el
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de jucat o, rolă. Dar. nutatis, mulandis... rela vornicului 

Iordache . Râșcanu lalăl—a folosit țării, dându-i lui putinţa de 

a avea o, înriurire . aclivă şi positivă în mersul €venimen- 

telor de la 1822-— domnia, „pământeană ; la 185 7 rola lui T. 

"Râșcanu postelnic— fiul va fi: pegativă, mărind cercul celor 

invinşi dâr nu mai puţin interesantă de studiat pentru istotici. 

La 1822 Turcii urînd de moarte pe Greci, au înlesnit 

cu vâri și îndesat țărilor Române îndeplinirea nevoilor mo- 

mentului. După tractatul de „Paris Turcia Sa pus "de-a 

curmezișul. aspiraţiunilor. noastre şi toţi acei cari s'au dat 

cu trup şi. suflet „pentru Turci, Jucrau fără să-şi dea sama 

contra aspiraţiuinilor timpului. Europa : a invins la 18£6 și 

Turcia şi Rusia, căci dacă la:1774 Rusia a capâtat drep- 

tul de curie proteguiloare faţă cu țările Române pe lângă 

«curtea suzerană. turcească; la 1856 cercul sa lărgit şi 

Principatele au fost puse supt protecţiunea a 7 mari pu-: 

teri, înlesnind Unirea. | 

Cum am, zis, în primăvara anului 18:4 erau în Prin- 

-cipate Ruşii ; domnul era dus la Viena încă de la 23 No- 
-embrie 1853, Vornicul de aprozi, Teodor Râşcanu, se 

gândi atunci că nimene 'altul nu-l putea ajuta decât Ali 

Paşa şi Reşid Pașa. Facuse peste vară mere îrumoase la 

Drăguşcni ; ce era mai “nimerit de cât să trimeată lui Ali 

Paşa un coş cu mere „quelques pommes de notre Molda- 

vie“.—Cei vechi trlmeteau poclon la Turci şoimi, epe mol: 

-doveneşti; acum se puteau trimete şi mere domneşti, cel mai 

ales product al livezilor noastre. In lanuarie 1854 şi probabil 

chiar în toamna lui 1853 —după plecarea lui Vodă ta Viena, 
T. Râşcanu scrie cele 2 scrisori, prin care lămurit arată că 

roagă pe Ali Paşa să-i dea „une lettre pour notre Prince 

Ghyka“, Ghica era la Viena, dar totel era :socotit de domn 

legal şi oficial, întru cât avea toală încrederea Turcilor. 

Scrisorile lui T. Râșcanu şi-a avut electul dorit. Dom: 

nul desțarăt se întoarce în ţară la 15 Noembrie 1854; dar 

se știa mai denainte de această întoarcere. Incă de la 20 

Ianuarie 1854 Napoleon III propusese lui Nicolae I armis- 

tițiul, evacuarea Principatelor de cătră armatele rusești şi
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retragerea escadiei “Angt: Fianceze. din apele'n mării” Negre. 

La 31 lulie 1854 Gorcezcov” anunţă că părăseşte Prin- 

cipatele, armatele ruseşti urmând” a se retrage: .Dervis' „Paşa 

e numit: comisar: imperial şi.la 99 August anunță locui- 

torilor țărilor române că armatele austriace urmează'a o- 

cupa Principatele. El numeşte “membri in consiliul ădmi- 

_nistraliv pe ziua de 27 Sept, 1854 pe C. Sturză, St. Ca-. 

„targi, T. N. Balş, A. Sturza. şi P. Mavroeni; iar generâlul 

Koronini vesteşte la 11: Oct. că Vodă Ghică se va întoarce 

în curind. Consiliul administrativ publică. programa recep- 

ției domnului, ce urma a veni de la Viena pe Dunăre încă 

de la 19 Oct. 1854; şi 2 din miniştri îi eşiră înainte la 

Galaţi : vornic A. Sturza secretarul de stat și vornic P.. 
Mavroeni ministru de Culte. Ghica Vodă reluând domnia 
intre alte acte ce a făcut, este şi acela :că a anulet toate 

decretele de boerie, ce. s'au eliberat supt administraţia ru- 

sască, 22 boeri civili şi 10 militari căpătase diterite” ran-. 

guri; intre einu figurează Ț, „Râşcanu, care caută ajutor de 

inălțare de la Turci, şi 'deci. nu .putea căpăta "de la Ruşi 1). 

In timpul cât armatele. austriace au 'ocupat Principa- 

iele (29 August 1854— 1856 Mai 20), T. Râşcanu îl găsim. 

în 8 Mart 1855 numit membru în divanul domnesc, din care 

_a demisionat pe ziua de. 8 Dec, 1855 : îndată după această 

dată el inaintează domniei mai multe: jalobe contra asupri- 

rilor la care e supus judeţul Vaslui Şi în “specia! ce sulere 

el la moşia sa Drăguşani cu procurarea, nutrirheritului pen- 

tru armatele austrieceşti. 

In 28 Dec. 1855: 'privighitorul - de “ocolul Fundurile, 

1. Faur, dă adiverința că a primit de la :T. 'Râşcanu vor- 

nic 4200 ocă popuşoi pentru trebuințele armatei austriecești 

1) D. A. Sturza, acle şi documente II, 731. “Tală boerii râdi- 
cați îu ring sub .Ruşi N: Siagurot vornic, Evduchim lanov agă, Ch:-. 
sil Comarnitki agâ, D. Pulesco paharnic, M..Unu sardar, A. Sto- 
jaaorici 'sardar, C.. Alhaz bau, D. loan câmiuar. D. Chiriăzi” pah. 
Gb. Burada pah., (+ Caip clucer, A. Cilistrat elucer, A. Zarainof. pi- 
tar, Scarlat Baraziw spatar, Paa. Nicolau sardat, C. Tulburi. spatar, 
N. "Cociu sardar, A Braesco sardar, A, Livaditi medeluicer, IL lanor 
imed., N. lvrga mid., Ceeţu'clue.i. a i
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din capitalie (pg. 392). Dar asupra felului cum se făceau 

rechiziţiile pentru armata austriacă vedem un protest ne- 

- datat, înaintat de T. Râșcanu cătră 'ocârmuirea țării. Prin 

Reglementul din 922 Noembrie 1854 comandamentul general 

austriac feldmareșalul Koronius făcea: cunoscut ţării prin 

cele '45 articule ce cuprindea felul cum se va face rechi- 

ziționarea pentru trupe (D. A. Sturza acte şi doc. III, 1177). 

Se stipula prin âcel regulament că aprovizionarea se va face 

ori prin contracte ori prin rechiziţionare dar cu lată „după 

preţurile curente ce vor fi în osebitele punturi—nach den 

curenten Preisen, die in den verschiedenen Distrikten zur 

Requisition gelten.“ 

“La acest regulament face apel T. Râşcanu în repetata 

sa jalobă cătră slatul ocârmuitor, când aduce la cunoştinţă 

„că între celelalte sate a acestui ţinut era şi satul meu 

Drăguşanii tocmai în timpul culesului popuşoiului.“ Lui i 

se rechiziţionase 4200 ocă popuşoi, acum se mai impunea 

județul Vaslui la o cărătură de 200 stânjeni lemne din pă- 

durea Dobrovăţului pentru încălzitul cancelariei austriace 

din lași. Se analoghisise Vasluiului o cărătură je 650 stân- 

jeni lemne ; acum i se mai cerea alţi 200 stânjeni „când 

epizotia vitelor s'a 'lăţit mai pretutindenea, aşa că- nu va 

rămâne nici un sat curat.“ Temându-se ca nu cumva în 

dosul acestor beilicuri oprite de Regulament, să nu se îo- 

losască unii antreprenori pentru ale lor parlicularnice in- 

terese, T. Râşcanu aduce la cunoștința sfatului abuzul şi 

„sorbind de satul lui zice: sânt ameninţat a fi păgubit şi cu 

din asemenea dispoziţie atât în privirea locuitorilor satului 

meu cât şi în privirea altor sate, unde sânt posesor sau 

tovarăș (pg. 404). In jaloba sa T. Râşcanu nu uită a po- 

meni de câte rele a suterit țara în timpul ocupaţiunii ar- 

matelor rusești „țara se găseşte ajunsă în cea mai desă- 

vârșită ingenurichiare prin “necurmatele beilicuri în curgere 

de. doi ani făcute pentru armiile rosieneşti şi pentru care 

au a priimit oamenii plata cât jidovii podrojnici S'aw îndurat.* 

“Cât timp: T. Râșcanu. a îost. membru în divanul dom- 

nesc, s'a tratat la Viena conierința de pace, între 15 Mar- 
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tie şi 4 Iunie: 1855. In această conterență s'a discutat şi 

chestia Unirei. Reprezentantul Angliei lord John. Russel în 

şedinţa de la 26 Martie (protocolul No. 6) atinge: „Unirea 

celor două principate în unul singur, domnie viageră sau ere- 

ditară şi nevoia unei adunări obștești“ (D.. A. Sturza o. c. 

AI, 638). lar in anexă se desvoltă considerentele puse de 

John Russel „La nature a fait pour faciliter cette union, 

sur Videntită de la langue, des moeurs, des lois et des in- 

16rets.. Le voeu des deux provinces â cet cgard se prâsente 

conforme aux convenances des gouvernements alli6s ; elle 

ne devraient voir dans leur iusion administrative que lap- 

plication d'un plan qui est depuis de longues annees l'ob- 

jet de leurs preocupations constantes, et qui avait meme 66 

indiqu€ dans lun des articles de leur reglement organique 

elabore par la Russie en 1829, â une epoque ou tout r6- 

v6lait un effort. pour consommer leur scparation morale 

dWavec l'Empire otomane. Dans le cas present, Pinteret de 

la puissance suzeraine est en pariait accord avec lint6ret 

general et avec celui de deux provinces, et il y a lieu de 

penser que les conseillers les plus dclaires du Sultan se- 

zaient favorables, ă une.combinaison qui €lablirail ainsi 

sur la rive gauche du Danube une grande Princibaute 

de pres de 4,000,000 dWâmes a la place de deux princi- 

paul€s, jusqwa ce jour irop faibles pour opboser une re- 

sislance efficace ă Vaclion dela Russie“ (idem II, 642). 

La această conierință a luat parte ca reprezentant al 

'Purciei Aarii bei, iar de la 23 Mart Ali Paşa, marele vizir: 

care şi iscăleşte ultimul protocol în ziua de 4 lanuarie 1855 

(idem II, 680). Aali Paşa era unul din prietenii şi intimii lui 

T. Râşeanu. Cercul boerilor din laşi ştia acest lucru, de 

aceia vom. vedea că în desfășurarea evenimentelor ulterioare 

T. _Râşcanu va fi utilizat ca cel .mai chemat de a interveni 

la Constantinopol în favoarea realizării ideilor lor politice 

— contra unirii, 

42). Turcia eșind, învingătoare, în războiul. încins de 

Europa asupra Rusiei în Crimeia, a erezut că e momen- 

tul bine venit de a tăia Rusiei ori ce amestec în Princi-
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“pate: De aceia'hă: Conferița de la Constantinopol - ținută 

“da ji Febr. "1856, în cari iău'pârte Austria, Franţa, 'Anglia 

- şi "Turcia (Ăali Paşa şi Fuăd Paşa):se hotărăşte îni :30: âr- 
ticule soartă: Principatelor. Incetarea Regleinentului: orga- 
nic că lege 'constitutivă ă ării; incetarea protectoratului Ru- 

“siei'; iar prin art. IL se zice că „Valahia şi .Moldâvia,'a că- 

Tor teritofii fac paite -integrântă din Imperiul otoman;: vor 

ave ficăte. ca şi în irecut; o administrație :separală şi 

" neatârrială, Sub suzeranilatea Me S: Imperiale Sultanul“ 

(idem II. 917); ă a 

Atitudinea : Porţei' era clară; ea își lua pentru sine: 

vechile dreptari: ştirbite “prin parea 'de la Cuciuc Kainărgi 
(1774). Aali Paşa şi Fuud' Puşa erau: întrupătorii acestui 

catrent politic şi Aali îu însărcinat să 'dută aceste hotărâri 

ale 'conicrinţei: de Constantinopol la. congresul” din Paris, 

te 'urma a se deschide după: 14 zile, la 25 Febr. 1856; 
“In țară! toate aceste fapte se repercutau adânc în toate: 

“straturile” sociale ; de ' aceia numărul. celor: ce iau “parte la. 

" viaţa publică, agitarea prin “presă, cuprinde atâtea:nume, 

“dovadă "puternică de intensitatea irământărilor. asupra. ches- 

tiilor 1ă ordinea. zilei. : 

- Domnia lui Ghica: era un ghimpe în ochii multora, şi 

cu' cât domnul'se alipia la dezideratele: Conferinţei de ta; 

“Viena;—pentru unire—cu atât -se desprindea: de-el o samă 

de" boeri, cari: vedeau scăparea în alipireala hotorârile con- 

ferinței de ' Constantinopol. Pe.'una se bizuiau znionişiii ; 

pe alta separatişții. * In arhiva Râscanu găsim: mai - multe 

"copii: ale protocolului conferinţei de Constantinopol, ceia ce 

- "arată: că aceste 30 ponturi erau un. eredo :politic-pentru mulţi 

din 'boeri. Intre aceștia făcea parte şi T:-Râşcanu= cu îra- 

tele “său Alexandru Râșcanu și cu: Vlădica-losit Evhaiton, 
“> Un curent'ostil se forma în țară coatra domnului, din 

cauza felului cum își 'alcătuise sfatul lui administrativ, care 

avea rol:de divan adhoc. Un protest mare.se iscăliră. de 

“matii boeri: Ei aruncau lui Gr. Ghica' Vodă aceste vini : 

1) divanul” administrativ nu e alcătuit: din'inaltul. cler: şi 
- marii proprietari. financiari, ci din. slujbaşi administrativi ;
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2) acest divan s'a substituit naţiunei prin rolul ce şi-a luat; 

3) a creiat dări şi angarale oprite chiar de Reglementul or- 

ganic; 4) a crescut deficitul bugetar; 5) a contractat im- 

prumuturi oneroase; b) a înlesnit râsipa banului public; 7) 
-a ingreuiat populaţia cu sarcini nouă bugetare. Această 

jalbă înaintată direct Sultanului o iscălesc: mitropolitul, 6 

logoleţi. 9 vornici, 1 vist,, i hatman, (1 postelnici, 2 co- 

loneli, 10 agi, 8 spiţeri, 1 ban, 2 comiși, 3 căminari,3 pa- 

harnici şi 3 sardari, adică un total de 61 boeri, 

Cererea e din 21 Dec. 1855 (D. A. Sturza, Acte Il, 

892) Complectăm prin actele Râșcăneşti că această cerere 

Atră Poartă a fost trimasă în alăturare cu alte jalbe directe 

şi la ambasadorii puterilor garante. Noi am publicat ja: 

loba boerilor trimeasă ambasadorului Prusiei la Constanti- 

nopol, |.. de Wildenbruch (pg. 392), în care cetim aproape 

acelaş cuprins. Data acestei jalbe e însă din 16 Dec. 1855, 

ceia ce ne arată că se pornise şi se organizase : protestul 

mai din vreme şi că jalba cătră Sultan s'a datat după ce 

s'au cules toate iscăliturile celor 61 de boeri. pe când jalba 

cătră Wildenbruch nu cuprinde de cât 12 iscălituri de boeri, 

dintre care P. Balş post. nu mai figurează şi în jalba cătră 

Sultan. 

O jalbă identică lu înaintată şi ambasadorului Rranţiei. 

Jalba boerilor nu-și avu efectul dorit. Fuad Paşa tri- 

mese domnului jalba cu observare ca să se înl'âneze a- 

semenea manifestări de tulburare. Domnul publică în Gazeta 

de Moldova un ofis în această chestie, în care zice: „Unii 

din boeri ademenindu-se de vre-o câți-va tulburători . cu- 

noscuţi prin antecedentele lor ţării şi guvernului au adre- 

sat o petiție cătră a Sa marire Sultanul“ (D. A. Sturza. Acte 

II, 954). Ca urmare a acestei desaprobări e că Vodă Ghică 

convoacă divanul domnesc pe ziua de 17 Febr. 1856 şi 

în mesajul: de deschidere respinge învinuirile aduse de cei 

61 petiţionari asupra felului alcătuirei divanului (idem H, 

957). Ruptura între domn şi o parte din boeri era hotărită; 

atunci ei se hotârâră a trimete în solie pe T. Râşcanu la 

Constantinopol, ca să lucreze în vederea sentimentelor şi 

10
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tendinţelor lor. El remise lui Wildenbruh memoriul, cum 

insuși atestă: „Apr&s une lecture attentive des pieces que. 

vous m'avez.fÎait Phonneur de me remettre au nom.d'un 

nombre de vos compatriotes.“ (pg. 411). Mai constată 

ambasadorul în scrisoarea sa din 12 Mart 1856 „il ma€c . 

impossible d'atribuer ă cette demarche tardive“, căci încă 

in cursul lunei Februarie se regulase de luad paşa aface- 

reă şi se dăduse dreptate Domnului, care lucrase legal Și 

corect potrivit stipulaţiunilor admise de Turcia şi Rosia. 

La 12 Mart 1856, T. Râşcanu era în Constantinopol Hâtel 

Belle-vue (ancien Hotel d'Angleterre), în Pera (pg. 412) 

unde îi şi adresează Wildenbruch 1) scrisoarea de răspuns 

în chestia jaibi colective a boerilor. . 
43) 7. Râşcunu în Constunlin.pol. Congresul de 

Paris se deschisese la 25 Februarie 1856; în laşi domnul 
convocase divanul obştesc la 17 Februarie ; Protocolul confe- 

rinţei de Constantinopol se iscălise la it Februarie. Pe lâvgă 

acestea o mișcare în țară, în care vedem pe bocri cam ameste- 

caţi, căci încă nu-s bine definite punctele de deosebi:e “supra 

chestiilor la ordinea zilei; de aceia iscălesc aceiaşi protest şi 

AM. Cogălniceanu și Nec. Istrati. Dar din felul cum au de- 

cu:s desbaterile în Congresul de Paris, şi de la atitudinea . 

ce va lua Turcia, va atârna şi directiva curenteior din ţară, 

și în special pasul lui T. Râșcanu în acţiunea sa politică. 

EL de o cam dată iusese sorocit să ducă duleanţele 

țării la Constantinopol atât pe lângă demnitarii urci cât 

şi cătră ambasadorii Franţiei şi Prusiei. El +osi in Febru- 

a ie) 1856, dar nu gasi pe Ali Paşa in Constantinopol, 

căci îndată după 1l Febr. el se imbărcă pentru Paris, 
unde îl găsim față la prima şedinţă a Congresului, pe ziua 

de 25 Febr. 1856. Lipsa lui Ali Paşa incurcă mult pe TI. 

Râşcanu, lucru cae îl crtim în ciorna unei scrisori, ceia 

adresat'o la Paris, in care spune: „Dans non voyage pour 

1) Baron . de Wildenbruch, ministrul Prusiei la Constantino- 
pol în 1856; (D.A. Sturza Acte II. 457, 57, S14, 816, 839, 917 :u07), 

2) „De la pure: derea tv. de aice, adecă de la slârşit.ii lunii 
lanuar.* Scrisoarea lui N. Istrati diu 96 April (pg. 442)
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:Constantinople, ou je me trouve depuis une mois je me 

rejouissait en pensant que j'aurais le plaisir de vous trou- 

ver... pourtant n'ayant pas eu ce bonheur je suis satisiait... 

ue 'vous jouissez â Puris d'une bonne sante“ (pg. 426, 449). 

Pe noi ne va interesa ţinuta păstrată de delegaţii Porții 

ja Congresul de Paris, căci în intenţia celor ce au trimes 

pe 'T. Râșcanu la Poartă era de a stărui ca să se realizeze 

doleanţele lor grin furci şi numai prin ei. 

In dosul scrisoarei trimese lui Ali Paşa la Paris ve: 

„dem notate câteva puncte, ce âvea a le face noului vizir: 

1) dacă s'a decis Unirea Principatelor, 2) Domnul va fi 

«ales direct de ţară sau de Sultan din o listă de trei, 3) fi- 

xarea tributului ţării, 4) Elaborarea statutului țării se va face 

în ţară sau la ('onstantinopol, 5) Vor fi trei sau numai un 

Caimacam, 6) Timpul încetă ii domniei lui Ştirbei şi Ghica, 

7) Cine au fost desemnaţi ca să fie Caimacami (pg. 427). 

Toate aceste lamuriri ce T. Râşcanu le cerea prin scri- 

soare lui Ali Paşa, aflăter la Paris, erau urmarea unui 

lung memuriu trimes de N. Istrati cătră T. Râşcanu la 

Constantinopol, în care îi povesteşte de cele ce s'au făcut 

«şi vorbit în ţară despre atitudinea Porții în Congresul de 

Paris. Pe lângă N. Istrati mai iscălesc memoriul logolătul 

I. Cantacuzino, vornicul N. Milu, şi post. D. Cornea 

(ps. 418), 

Se spune în acest memoriu că ponturile Conferenţei 

„de Constantinopol, ducă se țin secrete lu Constanlinopol— 

unde se alla T. Râşcanu—în ţară sint cunoscute prin presa 

Europeană. 1 se mai comunică lui T. Râşcanu că mișca: 

rea în ţară a fost destul de vie şi că Vodă Ghica a primit 

.0 delegaţie de boeri, care se avunase la logofătul Petrachi 

Roset şi a luat în discuţie situaţia creiată ţărilor române 

prin protocolul de Constantinopol. In sinul delegaţiei au 

luat parte aceşti boeri: lancu Cantacuzino logofăt, Nec. 

Milu, A. Cantacuzin, Lascar Catargiu şi (.. Rola vornici ; 

D. Cornea şi N. Istrati postelnici şi M. Cogălniceanu colo- 

mel (pg. 413). .
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Delegaţia boerilor fu primită de Vodă. Ghica, care a- 
rătă că şi el a tăcut intimpinările cuvenite, asupra acestora, 
că şi domnul din Muntenia a scris și că memoriul ce le-a 
cetit în ciornă a şi fost expeduit la Poartă și la Paris t). 

Memoriul celor 4 boeri, desvoltă câteva vederi dia- 
metral opuse părerilor lui Vodă Ghica. La art. i al. pro= 
tocolului de Constantinopol se prevedea oborârea Reglemen- 
tului organic; Se obiectează aici că nu se poate lăsa o ţară 
iără o lege organică. Memoriul nostru întră în o analiză a 
lipsurilor Reglementului organic : a) prilejul de ciocnire în- 
tre puterea legislativă şi cea executivă ca o portiță politică 
lăsată Rusiei b) desființarea rangurilor de boerie şi păstra- 
rea numai a dritului sprijinit pe proprietăţi, c), articulul a- 
dițional impus de Rusia. Opinează dar a se face nu o 
oborâre globală, ci o modificare cât de radicală, |. 

La art, 2. Vodă Ghica se pronunţă fățiş pentru Unire 
„en rcunissant les deux Principautâs€, (idem II, 975). Boe.- 
rii noştri scriu lămurit „dorința majorității cei mari şi lo= 
cuitorilor Principatelor este de a rămâne Principatele ;des- 
părlile“. Prin aceasta ei erau perfect in vederile Turciei, 
cari prin art. 2 stipulau: „Za Valach:e e! la Moldavie au- 
ont chacuna sune administration separce et îndependante“ 
Intre multele motive aduse contra Uhirei era şi acesta: 
„Principatele ortodoxe puse Supt un Suveran,. acesta va 
fi cu bună samă aliatul intim al Rusiei ortodoxe spre a-i 
deschide calea la Dunăre“ !! (pg. 416). | 

La art. 15 al Protocolului se dădea voe oricărui străin 
să cumpere imobile in Romănia. Vodă Ghica obiectează 
foarte judicios şi temeinic relele unor asemenea măsuri 
(idem ||, 980) ; boerii noştri mai adaugă că prin o aseme- 
nea măsură s'ar pierde „indirect“ Principatele pentru Turcia, 
căci în scurtă vreme ar cădea pământul în mâna sudeților 
austrieci— mai ales jidani, zice Vodă Ghica*,, şi deci ase= 
menea măsură „poate fi bună pentru statele mari, ar _fi dă- 
unătoare integral țărilor române“. (pg. 416). 

  

1) Memoriul lui Gr. Ghica Vodă a eşit tipărit la Paris pe ziua. de 8 Mart, publicat prin Lantival, (D. A Sturza, Acte II, 988, seq.)
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La art. 22 se prevedea că domnul va fi ales din o listă 

de trei candidaţi ; şi boerii combat măsura ca fiind con- 

irară capitulaţiunilor. * La art. 24, 28 şi 29 boerii nu spun 

nimic deosebit de Vodă, adică lista civilă se va hotări la 

fie care numire de domn, Senatul e ceva de prisos 1) și în fine 

comisiunile cari vor lucra retorma Reglementului trebue să 

lucreze în ţară, nu la Constantinopol: o 

Ceia ce criticau boerii noștri, ceia ce. critică Vodă 
Ghica, critică şi Barbu Ştirbei ; dar critică mai ales consulul 

Franţiei la Bucureşti d. Beclard în vestita sa depeşă cătră 
contele Walewski (D. A. Sturza, Acte V, 908) din 14 Mar- 

tie 1856. Bâclard constată că Protocolul de la Constanti- 

nopol nu rezolvă chestia Principatelor; că trebue asigurate 

Principatelor unirea, independența şi neutralitatea, iar căi- 

măcămia” va asmuța partidele, etc. 

Luna lui Mart îu foarte agitată. Tratatul de pace de 

la Paris se încheia la 30 Martie. Termenul demiterii dom- 

nilor din. scaunele lor se apropia. Gr. Ghica anunţase pe 

Fuad pașa că el nu poate rămânea în scaun de cât pănă 

la August. In asemenea întorsături luptele politice luau uri 

indoit caracter : lupă pe sama ideilor de unire sau neu- 

ire, mai ales că prin protocolul 8 al Congresului de Paris 

se hotăriră în ziua de 12 Martie ca ţările române vor i 

consultate, dacă voesc sau nu unirea ; /uplă pe sama per- 
soanelor, cari urmau a fi aleşi de căimăcami. 

Amândouă luptele erau destul de ierbinţi. In toiul a- 

cestor lupte cel care ţinea' recordul şi se agita mai cu 

zgomot era N. Istrati, El a epuisat toate armele de luptă 

ca să iasă învingătoare partida sa, ideile sale. A eşit în- 

vins, dar câtă onoare nu merită în ochii istoricului şi per. 

„Constituirea unui Senat e şi de prisos şi eu neputinta, lip- 
Sind fa ţară elementele din cari s'ar putea compune, fiind că adu- 
narea obştească este un drit vechiu ca şi Priocipatele; apoi dm a- 
celaş elemeot nu se poate compune două puteri; adică Camera şi 
Senatul, pentru că atunci amâadouă puterile ar îi tot aceia, dacă se 
compune din aceleași elemente. In ţările unde fiinţază o aristocra- 
ție sistematică, senatol poate avea loc, ca o cumpănă de ponderaţie 
intre voinţa poporului și acea a domnului“. (pg. 417).
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soana şi ideile invinsului, când prin persoana şi ideile lui 

ne lămurim mai bine de rostul celor ce au învins, 

Prin actele din arhiva Râșcănească noi întregim ca: 

drul istoric al partidei antiunioniştilor, ştiindu-le mai bine 

şi lupla dusă pe terenul ideilor, cum şi lupta dusă pe te- 

renul persoanelor. Omul politic stă supt îmbinarea îmbelor 

terenuri. tn factor principal în acest vârtej al luptelor poli- 

tice din 1856 a fost și T. Râşcanu. 

44) W. Istrati şi 7. Riâşcanu. Rari luptători se pre- 

zintă supt un aspect mai original și mai intreg ca N, Istrati. 

Scriitor de forţă, ziarist, polemist, om politic, N. Istrati n'a 

neglijat şi literatura estetică. În „Babilonia românească“ et 

îşi ride de exagerările curentului latinist, fonetist şi dă loc 

bunului simţ practic în materie de scrierea limbii. Luptând 

contra inovatorilor pe terenul limbei, el luptă contra nova- 

torilor pe terenul vieţii politice. Nefiind boer de rasă, ci cres- 

cut pe iângă persoana marelui Veniamin Costachi, ela luat 

in mână apărarea intereselor celor mari contra celor mici, 

şi sprijinit pe bunul său simț de Moldovan, credea că e 

mai bine să rămâe Moldova așa cum a apucat'o cu tabie- 

tul ei istoric de cât sâ se contopească în masa mare a 

României Unite, Dacă N. Istrati. ni este foarte . cunoscut 

prin broşurile sale de propagandă antiunionistă, cum şi de 

discutare a îrământatei chestii rurale, el ne apare astăzi 

mai întregit prin publicarea scrisorilor—6 la număr—scrise 

lui T. Râșcanu la Constantinopol. 

El ne apare aici nu numai ca semănător de idei, ci şi 

ca organizator al ideilor sale în partidă, prezentând toate 

calitățile luptătorului: idealism, oporiunism, desnădejde, ace! 

amestec de stări sufleteşti, corolar nedespărțit al unui suflet 

pururi în mişcare, pururi în agitare. 

T. Râşcanu a stat în Constantinopoi de la Februar la 

1 Noembre 1856 și a îost centrul unor intinse corespon- 

dențe politice, cari privesc de aproape rostogolirea eveni- 

mentelor din acel an. 

| Din scrisori reiese că T. Râşzanu a fost trimesul unui 
grup de boeri, ca M. Paşcanu Cantacuzin, Toderiţă Balș, 

*
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“D. Cornea, Pan. Balş, N. C. Milu, I. Canta şi alţii. Inţele- 

gerea era de a i se trimele câte 120 galbeni pe lună „aşa 

“am fosl nevoiţi a vă închipui 120 galbeni pe luna Murtie* 

(pg. 482). Dar dacă la prima dată toţi partizanii s'au ară- 

tat grăbiţi a contribui pe hârtie, când a fost voiba însă de 

scos parale mai toţi s'au codit, aşa că au dat Nic. AMlilu 

70 galbeni, lancu Canta 50 palbeni, iar N. Istrati a dat 

banii de drum. Pentru luna a doua banii sau strâns cu 

greu ; cu casieria s'a fost însărcinat N. Milu. 

Plin de desgust N. Istrati Îu silit să scrie lui T. 

Râşcanu aprecieri nu tocmai bune pentru tovarăşi săi de 

luptă. El spune că „domnii cu carii confidenţial ne-am dat 

mâna nu voesc să contribueze macar cu un ban Ja chel: 

__tuiala purcederii şi prelungirii şederii dumitale acolo“ ; că 

„ei nau voit să dea bani de cât cu condiţie de a fi recoman- 

daţi dumitale de candidaţi la căimăcămie“; dar că dumneta 

„nu vei recomanda oameni în contra conştiinţii şi cu nu- 

mele cărora să te compromiţi“, că „confidunsial rămâne 

intre noi, că recomandaţia acestor oameni a fost din nevoe 

nu din convingere“; că „n'am avut pănă acum trista oca- 

ziune de-a cunoaşte cât sânt de egoişti oamenii la noi, şi 

cum fiecare la noi nu are ruşinea de a se propune pentru 

cele mai înalte chemări, pe care nici într'o privire nu le 

merită.“ lar ca incheere e silit să scrie „vă rog foarte 

null nici odală să nu se ştie că am fost nevoit a mă 

uni să vă scriu, recomandându-vă nişle asemenea per- 

soane; aceslu să rămâe un secret al nostru“ etc. (pg. 427 

seq). Diplomaţia ştie şi ține secretul ; istoria, nu! 

N. Istrati recomandă pentru Căimăcămie 3 persoane: 

Toderiţă Balş, Mihai Cantacuzino Paşcanu şi T. Râșcanu. 

jată cum vorbește N. Istrati de T. Râşcanu: 

„Mă tem că şi astă dată vei avea slăbitunea motes- 

ției din cale-afară, de a nu stărui pentru dmta. Ascultimă, 

să vorbim seriozii. De nu vei stărui să faci parte în Câi- 

măcămie, cu bună samă vei face o crimă cătră patrie, şi 

te vei căi foarte amar. Aici nui vorbă de slavă sau alte 

deșărtătuni ; a&asta priveşte tut viitorul ţării —şi nui loc de 

modestie. De vei căde.in asămine slăbăzune a nu stărui
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pentru dmita credimă că nu vei merita stima acelor ce te 
Slimează pentru că vei da dovadă de o slăbătune— eariămă 
— fimeească, Nu. socoti că teaș înscrie. pe dmta dacă am 
avea pe cine altul, nuț face iluzii de oamenii de la noi şi 
chiar de amicii dmtale în treabă puşi şi la fapte .serioază 
sânt numai nişte pigmei. 

- Aduţi aminte de suflztul patriotic al părintelui dmtale. 
Te rog şi te jur să nu greșeşti a recomanda pe alții, ori 
cine că vei face nenorocire mare ţării, îi ştiu pe oameni 
după cum mă știu pe mine. Eu de ași fi unul din Caima. - 
cami, îţi jur pe vieața me că ași nenoroci ţara, şi maşi 
nenoroci şi pe mine, şi tot: aşa ar face şi alţii, afară de 
dmta și Paşcanu, cari aveţi fiecare niște calități osăbite, 
din nenorocire rari la noi în ţară. Cel al triilea este mai 
mult ca o trebuință după pozițiea şi şansăle sale—altmin- 
trilea sângur îără ceşti doi—el cu bună samă ar fi în alte 
priviri periculos. Eu nu am vorbit nici cu Pașcanu şi nici 
cu Balşă, mai ales că pe acest din urmă nici îl văd vre 
“odată. dar socotința me fără doar și poate ar fi acasta. 

Pe când N. Istrati lupta sincer şi leal, ca un entusi- 
ast, doi din tovarăşii săi apucară calea cea mai scurtă, 
care duce la izbândă: banii 7 În adevăr la 15 Martie 1856 
Pan. Balș, postelnic, viitor secretar de stat supt Vogoride 
Și viitor deputat in adunarea electivă a Moldovei din 1839, 
scrie din Galaţi lui T. Râșcanu la Constantinogol, comuni: 
-cându-i ştiri mărunte din ţară, între care una priveşte - pe 
'C. Negri, care îl suduia pe Râşcanu, că ocărăște pe Vodă 
Ghica (pg. 425); iar amintindu-i de Unire zice că la Ga. 
laţi se fac adunări pentru Unire, dar că Koronini 1) a venit 
Şi a potolit toate acestea. | 

Ei bine; în aceiași zi acelaşi Pan. Balş scria urmă- 
torul bileţel : „Le Dillet de dix mille ducats que j'ai donne 
A Mr. Adossides, seciciaire de S. A. Aali-Pacha et que 
:mon cousin le vornik Teodoritza Balsche confirme, que cette 
“somme sera valabile et payâe, je - m'engage â ne la râcla- 
mer -de mon cousin gue dans le cas ot non cousin sera 
nommE Prince de Moldavie pur les soins de mr. Advssi- 

  

1) Koronini, Jean, Baptiste-Alexandre (1791—1880) conte, feld- 
mareșal, locotenent general, comandantul trupelor austriace de ocu- 
paţiune în Principate (1854—1857). EI 

  

 



CLIIL 

-sides. En foi de quoi j'ai donne ce papier ă mon cousin 

contre la lettre qu'il €crira â S. E. L'Ev6que de Nicomedie“. 

(D. A. Sturza, Acte II. 1104). 

Acest bileţel se explică prin nota lui Victor Place că- 

tră contele: Walewski din 10 lulie: „J'apprende ă Linstant 

de la maritre la plus sure que Mr. Thâodoritza Balsche a 

-envoy6 hier ses plein pouvoirs â la maison Zarifi et Vlasto 
de Constantinople pour traiter en son nom avec les minis- 

tres turcs de sa nomination ă l'Hospodorat moldave. II 

-charge cette maison d'aller jusqu'a 80000 ducais pour obte- 

nir ce resultat, et dans le cas ou elle rcussirail, il s'en- 

gage â lui donner ă vil prix la ferme des salines et du. 

droit d'exportation sur les cercales<. (D. A. Sturza, Acte 

III. 617). La 14 lulie marele vizir vestea telegrafic pe 

Ghica Vodă, că Toderiţă Balș a fost numit căimacam, 

idem III, 646). 

Se lucrase turceşte! 

Şi acum să revenim la N. Istrati. El se trudea găsind 

motive pentru a susține separatismul. In aceiaşi zi— 30 

Martie—când scria lui T. Râşcanu scrisoarea acea de sin- 

ceră indignare contra colaboratorilor săi, el scrie o lungă 

scrisoare—la care adaugă câteva rânduri şi M. Cantacuzino 

Paşcanu, —furnizând lui T. Râşcanu argumente contra pro- 

tocolului de Constantinopol și pentru separatism. În par- 

tea cu analiza protocolului scrisoarea reproduce aproape e- 

xact memoriul celor 4' boeri analizati mai sus; în partea se- 

paratismului, N: Istrate afirmă că pe Unionişti îi susține Ru- 

sia „sprijinul ce-l face la Paris domnul Orlof în favorul 

Unirei“, E original şi ceva de aciualilate legătăra ce face 

N. Istrati între Unire supt domn străin și politica rusască 

la Dunăre: „Regele Principatelor Unite din orice casă ar 

fi mai curând sau mai târziu va deveni instrumentul Ru- 

siei. Prinţipatele transformându-se în Regat numai din sar- 

cir.a popuşoiului şi a grâului, dar fără industrie, nu vor îi 

în stare să înttmpine cheltuelele noului Regat. fără împru- 

muturi, Acele împrumuturi nu se vor putea plăti de cât cu 

mărireă statului cu provinţiile româneşti de supt Austria,
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Transilvania şi Bucovina. Regele viitor al Românilor spre 

a ajunge la acel rezultat al concentrării elementului româ- 
nesc, îi va trebui ajutorul Rusiei, imperie limitrotă, puter-: 

nică şi ortodoxă. lată dar că avem atunci de sigur să ne 

aliăm cu Rusia, și Rusia peste câţiva ani îşi va deschide 

calea la Dunăre prin însuși. Regele Romăniei“! (pg. 431). 

Bietul N. Istrati! El își storcea capul de a scoate idei 

şi argumente, iar T. Balş storcea milionul casă fie cai- 

macam ! 

_Caâtă dreptate n'avea îabulistul, când formulă că „cu- 

vântul celui mai puternic este cel mai tare“. N. Istrate cre: 

dea despre Toderiţă Balş „ar avea șansă la Constantino- 

pol, şi ar putea fi caimacamul al treilea“. (pg. 438). N. Is- 

trati propunea şi milionul lui Balş dispunea; căci ela e- 

şit cel,întăi şi singurul caimacam; iar T. Râşcanu s'a a- 

les cu alergătura și cu stăruință... în modestiel. 

Şi N. Istrate tot scrie. La 4 April o a treia scri- 
soare colectivă, în care se protestează că comisia chemată 

a reforma reglementul organic va fi prezidată de Gr. Ghi- 

ca; sfătuesc pe T. Râșcanu să stărue în numirea Căimă- 

cămiei; critică că raportul domnului făcut cătră Puteri şi 

cătră Poartă în chestia Uhnirei „nu-i nici cu ştirea şi nici 

cu voea țării”; că domnul nu este şi nici nu se poate con- 

sidera de reprezentant al țării“, Il vesteşte că de şi se află 

la Constantinopol la trecut şi pe el în listele biografice ale 

celor indrituiți de a intra în comisia de retorme; şi-i mai 

atrage atenţia că Vogoride a depeşat la laşi că „dumneta 

îrecventezi la Constantinopol adesa ambasadele şi trebue 

să fii atent la intrigile ce pot a să trama“. La urmă îi fă- 

găduesc că prin Cc. Penelope îi vor trimete bani pe luna 

April. (pg. 441). 
La 26 April altă scrisoare, de astă dată personală a 

lui N. Istrati. Râşcanu în cursul lunii lui Martie scrisese 2 

scrisori ;- la 8 şi 26 Martie ; iar alta mai scurtă la 3 Apri- 
lie. Tăcerea lui îu luată de unii din membrii comitetului 

ca o dovadă că Râşcanu nu e sincer şi egal pentru toţi, ci 

lucrează în taină mai mult cu N. Istrati şi numai pentru
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unii, ori M Cantacuzino Paşcanu ori Gr. Cuza. In indo-. 
iala aceasta Baălşeştii şi-au trimis o altă persoană la Con: 

stantinopol, care să lucreze pe calea bătută a banilor. N. 

Istrati strâmtorat roagă pe Râșcanu „bine voezti a-mi în-. 
semna macar 2 linii prin telegraf, să mă pot îindreptăţi di- 

naintea acelora. cari propun că eu primesc scrisori de la. 

dumneta în fie care zi şi le ţin secrete față de ei“!). 
In scrisoarea din 6 Mai N. Istrati discuta chestia al: 

cătuirei divanurilor adhc. Congresul de Paris in: şedinţa 

de la î$ Mart (protocolul No. 9), aâmisese că „Sa Majeste 

le Sultan convoquera immediatement dans chacune des 

deux provinces un divan adhoc, compose de  municre ă 

conshituer la represenlation la plus exacte des înl€rels de 

toules ks classes de lu socicle“ (D. A. Sturza, Acte II, 1023).. 

Contra acestei concepţii a tractatului de Paris se râdică N. 

Istrati şi zice: „Dacă sânt vreunii cari cred că sar putea 

chema deputaţi dintre ţarani, dintre mazili sau dintre răzăşi 

şi dintre corporaţii, aceia cu bună samă au informaţii gre-- 

şite despre aceste clase din societatea noastră, fiind că ţă- 

ranii, răzeșii şi mazilii în starea lor de faţă nu se pot con- 

sidera de cât ca nişte orfuni.şi guvernul a luat în totdea-: 

una iniţiativa pentru ei şi în numele lor.“ (pg. 445).. 

Tot ce zice N. Istrati aicea ca logică e drept; reali- 

tatea însă a dovedit altfel, In divanul adhoc au fost şi ţa- 

rani şi mai multe figuri de ţarani au rămas legendare, nu 

din aşa zişii intelectuali şi mari proprietari. Logica cea mai 

tare cade adesa înaintea puterii faptului împlinit. 

Pănă la o nouă scrisoare a lui Istrati mai avem una. 

de la Pan. Balş, plină de mărunţuşuri, ce privesc chestiile la 

ordinea zilei, verificate prin acte oficiale. Pan. Balş ştia de: 

demersul făcut de vărul său Toderiţă de a lua căimăcă-: 

mia prin bani. El scrie însă lui Râșcanu pentru T, Balş,. 

pentru socrul său M. Paşcanu şi „pe al treilea care vei 

socoti.* Se roagă să-l aleagă şi pe sine în divanul adhoc. 

1) Serieoarea aceasta scrisă la 26 April e trimesă prin N. D.. 

Fotiadi la Constantinogol, şi T. Râşeanu o primeşte la 16 Mai; după. 

20 zile de drum.
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Vorbeşte de banca Prusacă care a pus rău pe Vodă cu 

Austria, şi de aceia îl îndeamnă acum să se ducă la Pro- 

keşș!) să dea jâlba boerilor fără greș. Se pronunţă eatego- 

ric că:Urirea supt suzeranitatea : Turciei şi cu domn pă- 

mântean este o nebunie. Vorbeşte. de reinoirea domnaiei'lui 

Vodă, şi la urmă -să arate toate aceste doleanțe lui Ali 

Paşa la intorsul lui de la Paris, care atunci va şi numi 

căimăcami în Principate (ps. 446). 

O ultimă scrisoare a lui N. Istratie din lunie 1856. 

Se trimesese-un memoriu colectiv cătră Sultan, prin care 

boerii cereau ca' să se numească o căimăcămie 'să lupte 

contra Unirei întru “cât! divanul convocat de Vodă Ghica a 

depăşit dorințele şi interesele ţării (pg. 462). lar T. Râș- 

canu pentru a se achita de însărcinarea dată de boerii ânti- 

unioniști scrisese 'lui Fuad Paşa şi îl rugă ca Poaria să 

adopte o politică mai activă şi prielnică adevaraţilor Mol- 

davi, adică antiunioniştilor (pg. 46%). 

Cât- mai stă T. Râșcanu în Constantinopol, mai: pri: 

meşște 2 scrisori, una de la un om de afaceri Mihailescu 

în-14 Oct. 1856, şi alta de la Lascar Roset din 19 Oct. 

(p. 453, 454). Prin Noembre T. Râșcanu se întoarce la Iaşi, 

unde era caimacămie nouă şi e numit membru în divan 

în locul lui ÎI. Sturza post. pe ziua de 10 Dececmb, 1856 

(pg. 455). 

Despre cele petrecute în Iaşi în lipsa lui T. Râșcanu 

din ţară, prietenii săi îl ținură în curent. Pan. Balș îl in- 

formâ de unele, N. 'Istrati de altele. Tonul în ultima scri: 

soare a lui Istrati este plin de năcaz. Se făcuse în Iaşi o 

mare manifestare cu prilejul banchetelor date Maiorului Gh. 

Filipescu 2). Toată oficialitatea luă parte la aceste banchete. 

1) Antoine von Prokeseh-Osten, baron, apoi conte (1794-1876) 
reprezentantul Austriei în dieta de Franctort (1855) apoi internunţ, și 
ambasador austriac la Constantinopol. Prokesch era antianionist. Ve- 
derile sale le-a expus pe faţă lui 'Lonvenel (II, 1, 101), cum şi în pro- 
ectul său de organizare al Principatelor, ca întregire e protocolului 
de Ţârigrad ţidem II, 925—938). 

2) Căpitanul Gh. Filipescu, fost comandant al bateriei Moldo- 
vene a fost luat prisenier de Ruşi, la retragerea lor din țară, Sept.
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Primul banchet s'a dat la Pester la 20 Mai, al doilea ban- 

chet s'a dat la vila Cogălniceanului în sara de 22 Mai 
1856 (D. A. Sturza, Acte III, 497); al treilea banchet s'a 
dat la via lui Mavroeni tot la Copou, în sara de 24 Mai 
(idem pg. 506). Al patrulea banchet s'a dat la Mihai Paş- 

canu, unde au fost numai miniștrii. Cu acest fapt Mih. Paş- 

canu şi-a perdut credinţa in ochii antiunioniştilor. „In ză- 

dar am câutat să dumerim pe Pașcanu să nu se facă de 

risul lumei, pentru că n'a vroit să crează că este „treabă. 

domnească, ci naţională; dar cândi-a văzut pe toți adunaţi 

a ințeleș, i-a atacat, măgărind pe Vodă şi s'a stricat 

banchetul“ (pg. 449). Iar mai departe scrie: „In urmă s'a 

căit şi să căește Paşcanv, dar eu unul nu-l văz de atunci, 

nici vreau să-l mai văz.“ Faţă de curentul ce Pa stârnit 

domnul pentru Unire. N. Istrati se arată alermat și-şi 

varsă tot veninul: „Eu sânt hotărât scrie el,să mă strămut 

din Moldova la Constantinopol cu totul, dacă se va realiza 

pacatul Unirei ; pentru că prevăd că şi Poarta va fi târită 

in cele din urmă în această intrigă pentru Unire. Tineri- 

mea s'a înclinat pentru Unire, crezând ca trădător de ţară 

pe cei ce ţin de privilegiul ţării și de suzeranitatea Tur- 

ciei“ (pg. 451), 

Dar cu cât se aprind luptele pentru Unire, cu atit 

N. Istrati iese din cercul scrisorilor intime în ace! al bro- 

şurilor. În lulie apăruse: Cwesfiu zilei și Despre pulerea 

legislativă şi privilegiile Principatelor Române (D. A. 
Sturza, Acte III, 114, 195). Unioniştii se. oranizează în 

ziua de 25 Mai 1856 (D. A. Sturza, Acte IX, 449); la via 

lui P; Mavroeae de la Socola, unde V. Alexandri împro- 

viză aceste Versuri : 

Sub acest măreț. castan 
Noi jurăm toţi în irăţie 
Ca de azi să nu mai fie. 
Nici Valah nici Moldovan. 

  

1554 şi dus la Bobruise: şi Costroma po. Volga. Intors.în ţară la 18 
Mai i s'a dat de domn şi miniştri o serie de 4 banchete, de cari au 
vorbit mult ziarele timpului, Gazeta de Moldova (28 Mai) şi Steaoa. 
Dunărei (26 Mai).



CLVIII 

Ci să fim numai Romini 
Intrun gând; într'o “unire 
Şi să ne dăm mâne cu mâni 
Pentru-a ţării fericire i 

| (Conv. lit. 1882 Dec. 1) 

Mihai Cantacuzino Pașcânu, candidatul aptiunioniştilor 

la căimăcămie - era printre unioniști la 30 Mai ; de aceia 

primi să se dea banchet în palatul său şi înjură pe Istrati. 

Cu cât unionișştii îşi formulau punciele lor de vedere 

(D. A. Sturza, Acte III, 531; LX 450), cu atâta şi antiu- 

nioniştii simțeau nevoe de a-şi aşterne pe hârtie poaturile lor. 

lată acele principii: | 

Prinţipiile dorite a fi baza așăzământului naţional pu- 

blic, întemeete pe driturile vechi şi nevoile de aţă ale 

Moldovei spre a să întroduce în Reglementul organic supus 
după tractatul păcii la rezvizie. 

1) O Cameră legislativă compusă din deputați câte 

trei de ţinut aleşi dintre proprietarii d: moşii pământeni 

născuţi în ţară, de religie ortodoxă pe lângă cari Mitropo- 

litul şi Episcopii Eparhioţi după vechiul obiceiu al țarii. 
2) Deputaţii opriţi a fi între amploiaţii statului a prii- 

mi ranguri Sau vre o remunerare în timoul ma ulatului lor. 

3) Corpurile alegătoare deputaţilor bazaţi pe proprie- 

tate de moşii şi de acarete anum= specificate prin aşăză- 

mânt, urmând şi alegătorii a fi de asimine pămâ'teni de 

religie ortodoxă. 
4) Miniştrii respunzători materialiceşte şi moraliceşte 

dinaintea Camerei deputaţilor pentru lucrările lor, nu mai 

puţin şi toţi amploiaţii statului răspunzători asămine mate- 
rialiceşte şi moraliceşte. 

5) Amploiaţii magistraturei inamovibili, afară de ca- 

zurile călcării îndatorirei lor prin cercetare publică adive- 

rită şi înaintea tuturor amploeaţilor statului să urmează a 
fi numai treptată. . 

6) Toţi locuitorii țării fără osăbire de clasă să coniri- 
bueze ia sarcinile statului după specificarea ce să va re- 

gula de cătră adunarea generală cu păstrarea vechiului o0- 
biceiu al ţării la câştigarea tuturor driturilor politice de că- 
tră toți pământenii de religie urtodoxă. 

7) Desființarea timbrului şi a dânlor din lăuniru indi: 
recte acele câre impedică comersul. ă 

Naţionalitatea şi religica ortodox* care au lost şi 
este baza fundamentală a instituţiilor Moldvvei, răscumpă-
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rate şi asigurate prin sângele strămoşilor fiind singura pro: 
videnţă a noastră care neau scapat de numerease pericole: 
în curs de mai mulți secoli, noi nu numai ca simpli ro- 
mâni, dar ca unii ce avem proprietate şi familii în ţară, 
prin urmare indoite interese îndemnuri şi legături de aiubi 
patria a sprijini lezistența (sic) ei, şi ai dori progresul şi: 
prosperitatea fără dauna societăţii. Noi unim voturile noas- 
tre a ne rosti că ţinem a rămâne în vechile privilegii le- 
gate între Inalta Poartă şi Moldova; a ne organiza institu- 
ţiile prinţipatului Moldova; pe bazele de mai sus; cu res- 
pectul și neatingerea naţionalităţei şi a religiei, şi cu ţin- 
lire a prospera Patria noastră moraliceşte şi materialicește 
Sub un strămoşesc guvern naţional. 

45). 7. Râşcanu antiunionisi, Cu numirea lui 'To- 

deriță Balş de caimacam, T. Râşcanu se întoarce în Jaşi 

prin Noembrie şi capătă titlu de agă, iar în Decembrie e 

numit membru în divanul domnesc. 

n 12 Ghenar 1857—abia după o lună—e înaintat pos- 

telnic cu decretul No. 1, „în priivire şerviţiilor ce aţi să-: 

vârşit* (pg. 567). 

la ministerul remaniat al caimacamului Toderiţă Balş 

intrase N. Istrati postelnic, ca ministru al lucrărilor publi- 

ce, pe ziua de 17 Dec. 1856, o dată cu Prinţul Nec. Konaki . 

Vogoride ca ministru de finanţe şi N. Cantacuzino log. ca 

ministru de interne. (Sturza, Acte III, 983). 

N. Istrati încărcă cu toate onorurile pe prietenul săv, 

care a lucrat aşa de mult pentru cauza separatismului, și 

care era socotit în ochii săi ca cel mai meritos, putând fi 

chiar caimacam. Noua remaniare ministerială arată un vă- 

dit drum spre izbânda separatiştilor. lată ce zice Victor Place, 

consulul Franţiei asupra rolului lui N. Istrati în scrisoarea sa 
din 24 Dec. 1856: „Mr. Istrati, ministre des travaux publics, ne 

manque pas d'une certaine intelligence, mais il ne /'emploie, 

jusqu'ă ce jour, qv'ă s'enrichir par les operations les plus scan- 

daleuses qu'il est inutile de raconter ici. Ce qui. doit îrapper 

dans la choix que ie Caimacam a fait de cet homme, c'est 

que Mr. Istrati ctait, depuis six mois, l'Ecrivain .et comme 

le chei du parti separatiste. C'est chezlui que se tenaient 
tous les conciliabules et que se donnait le mot d'ordre.
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Du reste, la brochure que jenvoie ci-jointe et qui est sig- 

nce par lui et les 6loges qu'elle lui a valus de la part des. 

organes ofliciels de la Porte ottomane et de LAutriche, d€- 

montrent assez ce que signifie sa presence au pouvoir. Mr. 

Istrati repăte maintenant, avec plus de hardiesse que de 

de prudence, qu'il est lă pour îai-e rcussir les projeis de 

PAutriche et faire €chouer ceux de la France“. (D. A. Stur- 

za, Acte III. 998). | | 

In poezia „Jurământul“ N. Istrati formulează progra-.. 

mul partidului separatist: 

Noi vrem Moldova ca să trăiască 
Noi vrem legi drepte să aşăzăm 
Şi noi cu ţara cea Muntenească 
Tot în frăţie să ne aflăm. 

(D. A. Sturza, Acte IV. 5). 

Ridicarea lui N. Istrati la rangul de ministru lu pen- 

tru el o înaltă atenție din partea Caimacamului, la a cărui 

inalțare contribuise şi el cu partida lui. Revelionul dat de 

N. Istrati spre anul nou îu aşa de zgomotos, că presa din 

laşi l'a semnalat mai ales că contrasta cu doliul cel mare 

de la casa lui M. Cantacuzino Pașcanu, mort spre i lanuar 

1857, şi pentru care N. Istrati purta acum ura renegatului. 

întru cât şi el fusese pus între candidaţii antiunionişti la căi- 

măcămie, şi părăsise partidul. (D. A. Sturza, Acte III, 1053). 

Campania electorală pentiu alegerea divanului ad: 
hoc, potrivit tratatului din Paris de la 30 Mart 1856 se 

declară deschisă pe ziua de 1 Ianuarie 1857 în urma pu-: 

blicării firmanului dat pe ziua de 1| 13 Ianuarie (Sturza, 

Acte îl, 1049). 
N. Istrati pe ziua de 15 Februar 1857 îşi dă dimisia, 

care-i îu primită. El îşi rezerva libertatea de acţiune în 

lupta ce se încingea între partidele din Moldova pentru 

Unire şi ofisul Caimacamului Balş spune categoric. „In: 

privirea. motivelor “expuse în citata cerere, cari dovedesc 

zelul-ce aveţi de a fi folositor patriei în o altă însemnată 

chemare“, (idem II, 1139). 
N. Istrati se alege deptat la Fălticeni ; iată cum e ca- 
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racterizat în o corespondenţă din lași cătră L'Etoile du Da- 

nube“ 23 lunie: 
„Postelnicul N. Istrati este fiul intendentului unui Balş 

şi a început cariera sa politică sint aproape 20 de ani ca 

perceptor general în biuroul de contribuţiune al ţiganilor. 

Boeru! deputat de Fălticeni este tipul biurocraţilor, ajunşi 

la o poziție socială independentă, insă a cărui. valoare po- 

litică n'are nici un credit, nici la vâriul nici la temelia 

scării sociale“ (Sturza, Acte V. 42), 

Din această perioadă electorală am găsit în arhiva 

Râşcanu 92 acte, care intregesc cele cunoscute până acum 

asupra acţiunii separatiştilor. Intocmirea de comitetele elec- 

torale şi împărţirea lor pe judeţe, alegându-se câte 10 membri 

cari vor privighea mersul electoral în 2 sau 3 judeţe (pg. 

418). Mai avem apoi formularea doleanţelor separatiştilor, în 

dorinţele alegătorilor Fâlticeneni. unde lucra N. Isirati, re- 

zumate în 23 de puncte, din care cel întăi este „pis/ area 

Moldovei cu aulonomia ei“ (pg. 471). ? | 
Tot din acest timp de luptă electorală e şi szrisoarea 

lui lorgu Radu, de la Dealu Mare (Tutova), în care comu- 

nică lui T. Râşcanu cele ce se vorbesc la Paris de Unionişti. 

„Astăzi (21 April 1857) am primit o scrisoare de la Paris, 

prin care arată că Unirea Principatelor o socot ca şi făcută 

sau mai nimerit a zice unită şi că acum se luptă numai 

pentru Prinţul, care se crede mai muit nchasse Pour un 

Franrais“ (pg. 467). 

Din actele Râșcănești, ce publicăm, vom stărui asu- 

pra a două judeţe. unde T. Râșcanu a avut un ros direct: 

Vasluiul și Covurlui. 

În ziua de 8 lulie 1857 biuroul electoral de ţinutul 

' Vaslui, prezidat de A. Râşcanu. avind ci secretar pe însuși 

T.- Râșcanu, candidatul, amândoi frați, proclamă de .ales 

al colegiului marilor proprietari pe postelnicul T. Râșcanu 

"ca deputat: pentru divanul adhoc (pg. 473). | 
Din listele electorale ale. marilor proprietari reiese că 

din 477 alegători în toată Moldova, la Vaslui au luat parte 

la vot 17 alegători din 25 înscriși, 8 abţinindu-se de la vot: 

li
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Asupra îelului insă cum au curs această alegere gă- 

sim o foarte lămuritoare scrisoare, ce Gr. Cuza o trimete 

lui C. Hurmuzachi în ziua de 4 ]ulie, deci cu 4 zile îna- 

intea “alegerii ca deputat a lui T. Râşcanu. Gr. Cuza era 

unionist şi se găseşte iscălit ca vornic în petiția colectivă 

înaintată de peste 70 boeri mari contra administraţiei lui T. 

Balş la 7 Febr. 1857 (Sturza, Acte III, 1141). Vorbind de 

“T. Râşcanu zice: „precum Toader Râşcanu şi D. Miclescu 

numit şi Popescu, care încântat fiind de “livreaoa ce a îm- 

brăcat a prințului paşă caimacam nu-și mărgineşte speran- 

ţele cele infernale numai în ţinutul Fălciului, ca ispravnic 

acolo 1) ci împreună cu al/ consort Teodor Răşcanu rene- 

guți şi uciguşi 'de nație amândoi, întrebuințază toală ac- 

tivitatea a ademeni, a îngrozi, spre a face mai mare par- 

tida turco-austro-căimăcămiască“ (Sturza, acte V, 31). 

In altă scrisoare scrisă de C. V. Vârnav cătră C.Ilur- 

muzachi la 7 lulie, deci cu o zi înainte de vot se vede şi 

mai lămurit procedarea la alegeri : „Vineri în 5 a curentei. 

s'au adunat la moşia Grieștii sau Iazul, ispravnicul de Va- 

slui (A. Râșcanu) cu îrate-său Ț. Râşcanu, şi cu alți ne- 

unişti. Uniţi ca să pregătească candidatura lui T. Râşcanu; 

acela avea sateliții săi, cari cătră neuniți ziceau că este 

neunit şi cătră Unişti zicea că ar fi unist, angajindu-i şi 

chiar rugându-i cu mânule â la Pater-Noster să meargă 

numai de cât la alegeri“ (Sturza, acte V, 171). 

lar în memoriul asupra căimăcămiei lui Vogoridi, pu- 

blicat la i lunie, se arată că în judeţul Vaslui, ispravnicul 

(A. Râşcanu) a rupt toate exemplarele firmanului de con- 

vocare a divanului adhoc pentru a lipsi pe alegători de 

a-şi cunoaşte şi prevala driturile lor ; iar pe sulgerul Nec. 

  

1) Isprava lui D. Miclescu-Popescu ca prefect de luşi se vede 

din corespondenţa cătră „Steaoa Dunării” din 1? Iulie. Din 30 de 

boeri, au luat parte la vot 16, din tari ? înscrişi rău ; St. Dinis nici 

boer nici fiu de boer, serdar, A. "Putovanu locotenent rus, A. Popov 

stoluie esndemnat, Gr. 'Tulburi stoloie, fără moşie, Chirilă Râşcanu, 

nici boer nici fiu de boer, implicat“ intrun proces criminal, creiat -. 

dboer cu această ocazie, Gh. Râşcanu sulger, minor ;, V. loan sulger 

cu zestre ţidem V, 301). .



CLAIIL 

Bosie, care a fost împărţit în 2 sate aceste frmanuri Lau 

urmărit cu jandarmi (acte IV, 828). 

In schimb separatiştii se lăudau că ei reprezintă spi- 

ritul autohton, chiar dac, şi că numai ei sint „bunii patrioţi 

moldavi“. Astiel 'o gazetă Vieneză „Curieru German din 

Orient“ vorbind de antiunioniștii din Moldova îi face a fi 

„de origină dacă sânge curat—echt dazicher Herkunf1.* 

Şi cu drept cuvânt închee corespondentul ziarului L'ttoile 

du Danube: „vous ne serez pas.âtonnc€ de lire que le nomis 

de mm. Istrati, Balche, Morouzi, Carp, Michoglu, Rischkano, 

Kikouche et Toulbouri sont des noms de descendance et' 

d'origine daces* (idem V, 44). 
Soarta alegerilor pentru" divanul adhoc îu hotărită.: 

Ele fură casate. Demisia motivată a maiorului Cuza, par- 

calab de Galaţi, fu lovitua de graţie dată acelor alegeri. 

Demisia îu dată pe ziua de 6 Julie, în ajunul alegerilor. 

Era dovada strigătoare la cer de toate ticăloşiile săvârşite 

de câimacam pentru siluirea voinţii alegătorilor (Sturza, 

acte V, 47). ” 

Comitetul electoral unionist în raportul său cătră co- 

mitetul central, din 3 Augst constată nelegiuirile săvârşite. 

Aşa din 245 alegători urbani au votat numai 57, restul au 

fost opriţi; din 28 alegători de mari proprietari au votat 

numai 11, şi aceştia păziţi de 20 jandarmi (idem V, 373). 

Alegerile din Moldova au îost anulate pe ziua de 12 

August cănd Ali Paşa iace cunoscut telegrafic hotărârea 

Porții în înțelegere cu marile puteri (idem V, 504). Turcia! 

hotărâse ca alegerile să se iacă peste Î5 zile. Intervenind 

insă Franța se fixează alegerile pe ziua de 29 Aug.—5 

Septembre 1857. 

La Vaslui găsim pe îrații Râșcanu alegători între marii 

proprietari. Deputaţi insă se aleg N. Carp spatar şi Sandu 

Miclescu în numele proprietarilor mari, iar D. Ghidionescu 

cumnat de vară Râșcăneştilor se alege deputat de oraş : 

(idem VI, î, 32). 

La 22 Sept. divanul adhoc se deschide : iar peste $ 

zile T. Râşcanu “postelnic e rânduit parcalab de Galaţi în
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locul vacant. Vacanţa !a Covurlui era de la demisia ma- 

iorului Cuza ; şi caimacamul a crezut că face o mare 1lo- 

vitură numind în locul demisionatului pe o rudă de aproape 

a lui Cuza, pe T. Râşcanu postelnic, ca să strice efectul 

mare ce lasase Cuza. ca parcalab (pg. 474). 

46) T. Râşcanu parcalab de Galaţi. Cu decretul No. 

686 din 27 Sept. 1857 postelnicul T. Râşcanu îu numit 

administrator districtului Covurlui, „care acum. se găseşte 

vacant.“ El stă ca parcalab acestui judeţ pănă la 26 Aug. 

1858, când e înlocuit cu aga Alecu Roset. „urmând atrece 

dumnevoastră în altă osebită funcsie“ (pg. 493). Deci el a 

fost parcalab 11 luni de zile. Din acest răstimp posedăm 

mai multe acte, cari privesc nu atât administraţia lui. ca 

parcalab .cât mişcarea politică, economică şi culturală a 

- timpului. 

La laşi Caimacam continuă a fi tot. prinţul Nec. Co. 

naki Vogoride, care era constrins a asista la desfăşurarea 

evenimentelor fără să-i fie pe plac. EI, caimacamul, care 

operase aşa de nelegiuit ca să-şi aleagă o cameră ostilă 

ideii de Unire, işi văzu alegerile casate, iar noul divan 

deschis la 22 Sept. să discute chestiile şi să le rezolve. 

după sentimentele și tendinţele sale, iar nu ale caimacamu- 

lui. Administraţia însă era ţinută în friu şi chemată să şi- 

caneze pe deputaţii unionişti. Cu închiderea sesiunii „de 

Crăciun, divanul luase hotărâre ca lucrările şi discuţiunile 

urmate în şedinţă să fie împrăștiate în țară, prin „sate şi. 

târguri. Căimăcămia îu inştiinţată de aceasta; de aceia ve- 

dem că se dă în 30 Dec. 1857 un ordin circular telegrafic, 

cu adnolarea de secrel, că asemenea măsuri „de a se îm- 

părţi prin sate şi politii buletinele lucrărilor săvârșite de 

„acel divan“ fiind în. contra dispoziției generale „o veţi pri- 

orisi îndată, iar buletinele ce se vor fi distribuat pe la lo-. 

cuitori, adunându-le prin privighitorii ocoalelor să le tri- 

meteţi acestui minister“ (pg. 475). 
„Trece Crăciunul; după sărbători unii din deputații diva- 

nului în nevoia propagandei pentru ideia unionistă se hotă- 

riră a trece prin Galaţi în Muntenia. Intre aceştia căimăcămia.
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aflase că era şi Cogălniceanul, leaderul divanului adhoc şi 

"aprigul unionist. Pe zioa de i7 lanuare 1858 o telegramă 

secrelă se expediază parcalabului de Galaţi 'ca să se o- 

prească eliberarea de pașapoarte pentru Valahia ; şi cine 

va cere să prezinte autorizarea personală a caimacamului ; 

şi zice telegrama „să iai sama bine ca nici un deputat al 

divanului adhoc sau d. Cogălniceanu să nu treacă hotarul 

cu paşaport pe nume străinu.* ... să şiii că urmează să 

ireacă Cogălniceanu, prin urmare privigheți cu astre mă- 

suri de: opriri“ (pg. 481). 

Cu infiinţarea comisiunei Dunărene, comerțul luase o 

mare întindere la Galaţi. Se simţea nevoia înființării unui 
buletin comercial, ca să arăte mişcarea portului. Pentru 

aceasta trebuia şi ajutorul părcălăbiei. In, adevăr găsim în 

arhiva Râșcanu o scrisoare din partea ' comisarului Prusiei 

din comisia Dunăreană, Bitter, 'din 4 Mai.1858, că intervine 

la părcălăbie ca să dea tot concursul d-lui Neeser să pu- 

blice un buletin comercial al Dunării de jos, pentru a se 

cunoaște mişcarea portului: Galaţi (pg. 484). 

| Nu ştiu de a apărut sau uu acest buletin, căci în lista 

publicaţiilor periodice ce a publicat Academia Română nu 

văd trecut un asemenea buletin. 

Gh. Asachi, bătrânul scriitor şi proprietar al institutu- 

lui de arte grafice „Albina“ cum şi stăpânul îabricei de 

hârtie de. la Piatra scrie în 20 Mai 1858 parcalabului. de 
Galaţi ca să-i procure sacii rămași. de la Ruși, depozitaţi 

“ori la Reni ori la: Gâlaţi pentru fabricarea hârtiei — ma- 

cava.—Era bătrân Asachi de 70 ani şi încă se interesa de 

bunul mers al instituţiilor sale industriale (pg. 486). 
Prefectul de Brăila. M. Marghiloman, obligat de stă- 

ruinţa artistului M. Pascali, intervine, la parcalabul de Ga- 

laţi, ca -să dea tot sprijinul său marelui artist dramatic care 

avea alace un turneu la Galaţi pentru o lună de zile, Pre- 

fectul de Gnlaţi se execută să satisfacă cerința colegului 

său de la Brăila (pg. 488). 

Celelalte scrisori scrise lui T. Raşcanu ca parcalab de 

Galaţi (pg. 430, 485, 487, 491 etc.) privesc administraţia
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şi alte ataceri personale, De la N. Istrati avem 2 scrisori; 

una din 19 Febr. priveşte [o: comandă de lespezi pentru 

biserica sa de la Rotopăneşti (pg. 481) alta priveşte situ- 

aţia politică creiată lui T. Râşcanu la laşi în ajunul de- 

misiei sale : Aa | 

„In toată privirea nu văd împrejurări atât de negre, 

cari să vă aducă la desgustul şi nemulțămirea de cari îmi 

spui că te afli cuprins, ceea ce mai mult am admirat tot: 

deauna în dmta au fost tăria de caracter, insuşimea cea 

mai principală a unui bărbat. 

„Un părinte de familie, un cetăţan onorat din cei cel 

cunosc, un -om liniştit şi în pace cu conştiinţa sa proprie 

nu trebue să devie nici odată în călătoria spinoasă a vie- 

ții—la slăbăcune—desgust şi desperare. Dezagramentele 

inimei dmtale cu mulţumire leaș schimba cu acele ale mele 

şi mear părea flori. 
„In ceea ce priveşte viitorul patriei noastre cu bună 

samă nu trebui să ne facem iluzii frumoasă din casul în 

cari ai noștri nau voit să prezideză ei la organizarea lor, 

şi au adus lucrul ca streinii cari nu au dat de cât cunoş- 

tinţi superficiale despre noi, să ne pue la cale.. 

„Aşa dar bine este şi rămâne tot a noastră—ca tot- - 

deauna. 
Mult atârnă şi în bine şi în rău de la viitorul şef de 

stat, şi de la camerile ce vor fi. 

„In area dorinţă a fi împreună macar un singu cas 

sânt cu totul al dmtali, N. Istrati“ 14 August 1858 

41) In îrământările luptelor pentru Unire noi găsim 

pomeniţi în actele timpului mai mulţi Râșcani, la Vaslui şi 

Fălciu, E o manitestare politică a timpului, în care mai 

mulţi membri din aceasta familie, rude mai de aproape 

sau mai îndepărtate, eşiţi din una şi aceiaşi tulpină, au luat 

parte activă la aceste lupte naționale, unii chizăşluind vii- 

torul prin realizarea Unirii, alţii luptând contră-i, crezind-o 

o mare nerocire pentru Moldova. Ă 

Intre cei dintăi e Vladica Iosif Râşcanu Efhaiton, 

care.a reprezentat clerul monahal în divanul adhoc, a că- 

ror alegere au fost anulate. Membri cu “drept de a fi ale- 

gători în colegiul mănăstirilor zise închinate erau 9 egu- 

meni, Din ei s'au prezentat la vot 5, din cari Vlădica Su-
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hopan fără drepturi fiind supus austriac. Cei patru rămaşi 

au ales 2 deputaţi pe părintele Nicon, egumen de Biseri- 

cani, unchiul Vlădicăi din Huși şi pe „le ptre Raschkano“ 

de Râșca (Sturza, acte V, 169, 177). 

Pentru râdicarea sa la rangul de Vlădică găsim o se- 

mie de scrisori de stăruinţă din partea îratelui său Teodor. 

Râşcanu cătră Ali Pașa (pg. 466). Vlădica Râșcanu era 

fire curioasă ; interesat peste fire, poartă procese cu îratele 

său pentru arendarea moşiei Bogdăneştii-Râşcăi ; violent, 

nervos, el ținea mult la fastul rangului arhieresc. Hainele 

sale Vlădiceşti şi azi să păstrează la Mitropolia laşilor, 

lăsate de Vlădica Calinic Dima, fost Episcop de Huşi. Ele - 

sînt foarte scumpe şi încărcate cu bogate cusuturi de fir de 

aur. Vlădica !losil a fost apoi internat la ospiciul de la 

Neamţ unde și moare. | 
In al doilea loc e Alecu Râşcanu postelnic, îrate mai 

mare a lui Teodor Râşcan postelnic. El a ocupat îuncţia 

de prefect la Vaslui în mai multe rânduri, supt Mihai Vodă 

şi Gr. Ghica Vodă. Silit fiind a urmări pe fratele său Te- 

odor, şi să-l prindă din cauza protestului în chestia căpă- 

tăerilor, el fu înlocuit prin Crupenschi Tololoi ; iar în lup- 

tele pentru Unire, N. Istrati și Caimacamul Balş au utilizat 

pe Alecu Râşcanu să înădușe voinţa alegătorilor din Vaslui 

pentru Unire, 

lată de pildă cum s'au procedat la alegerea deputa- 

tului sătesc. La alegeri a azistat prefectul Alecu Râşcanu, 

iratele său Teodor Râşcanu, deputatul ales al clasei mari- 

lor proprietari, partizani ai separatismului; T. Râşcanu a 

adus în trăsura sa un ţaran, pe care la sorocit să-l aleagă 

deputat, Țăranii voiau să aleagă pe Gărneaţă Sava, și în 

unanimitate au dat voturile pentru el. Văzând prefectul că 

nu izbuteşte a face pe țărani să aleagă pe Dorotei Scurtul 

omul lui, ordonă îuncţionarului, care făcea slujba de casier 

să scrie pe buletinele de vot Pavăl Scurtu şi să spună ţă- 

ranilor că a scris pe Sava Gârneaţă. Rezultatul a fost că . 

ţaranii au votat în unanimitate pe Gârneaţă şi din urnă -a 

eșit cu unanimitate Scurtu. La despoiarea 'scrutinului țara-
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nii indignaţi au protestat și au spus că au fost înşelaţi şi 

că deputatul ales e pe placul prefectului, ei nu-l recunosc, 

Mai mult încă au declarat că nu vor primi:nici un ban 

despăgubire pentru cheltuelile de drum şi că :se vor duce 

la laşi să se tânguiască. Find larmă mare şi temându-se 

de o mișcare, prefectul Alecu Râșcanu îi dădu afară din o- 

grada. prefecturii cum şi din târg cu jandarmii (Sturza, 

Acte V, 976). 

Pus pe lista de alegători a Cameiei elective, comisia 

vânduită pentru cercetarea averii şi a titlului de cens, con- 

stată următoarele cu privire la capacitatea electorală a lui 

Alecu Râșcanu: „în cât priveşte pe dmlui postelnic Alecu 

Râșcanu a cărui venit fiind cunoscut şi dumnealui diregăto- 

rul a îndatorat pe numitul privighitor a-l şterge dintre pro- 

prietarii direcţi, rămânând că dacă d-lui ar dispoza de ose- 

bite venituri necunoscute dsale diregătorului să reclame la 

locul cuvenit în conicrmitâte cu legea electorală“ (idem 

VII, 1247). 

In al treilea loc e Teodor Râşcanu postelnicul despre 

a cărui rol am stăruit în cele zise mai sus. 

Tot aici trebue să pomenim şi pe M. Ghidionescu su- 

pus şi ofițer rus, registrator care n'avea dreptul de a fi a- 

les deputat, dar fiind cumnat cu Râşcăneșii s'a ales de- 

putat al oraşului (idem V, 376). 

Pe lângă cei trei frați Râşcănești de la Vaslui, ve- 

dem luind parie în luptele politice pentru. Unire şi alți 

Râşcănești de la Huși. 

“In primul loc Chirilă hRâşcanu, despre care cores- 

pondentul din Huşi scrie că: „Cyrile Rischkano ni boyard 

ni fils de boyară, implidu€ dans un procăs criminel, cree 

boyard pour cette circonstance“ (idem V, 304). In spiţa 

Râşcănească' de la Fălciu (Surete ms. XXXII, 72) ni se dă 

că acest Chirilă căpitan trecut că Râșcanu, avea de tată pe 

“Muntean Panaite, care ținuse în căsătorie pe Catrina” fata 

Lupului Râşcan; care acest Lupu Râşcanu e fiul diaconu- 

lui Trohin Râșcanu, acesta fiu lui Gheorghiţă Râşcanu, şi 

acesta: ficior popei Gavril Râşcanu din 1662. Chirilă Mun-
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teanu era căpitan şi avea răzeşie în Râşcanii de la Fălciu 

a cărora întindere li se alege .prin hotarnica din 1847 (pg. 

155). Căpitanul Chrilă Munteanu stăpânea împreună cu îra- 

tele său capitan Vasile Munteanu o cincime din Râşcani; 

fiind curgători din popa Gavril Râșcanu prin Hulpăşoaia 

şi Ghiorghiţă Râșcanu. După hotarnica din 1847 se aleg 

căpitanului Chirilă Munteanu şi fratelui său Vasile Mun. - 

teanu căpitan, 66 stănjeni din Râșcani capătul despre ră- 

sărit ; 81 stănjeni la a 2-măsură din 116 stănjeni lărgi- 

mea ; 76 stânjeni la a 3-a măsură, 82 stânjeni -la a 4-a. 

măsură, 25 stânjeni la a 5-a măsură şi 70 stânjeni la a 

"6-a măsură; sau în medie avea acest Chirilă 38 stănjeni 

lățime din Râșcani la o lungime de 1613 stânjeni, sau la 

27 Ha. Deci când comisia de anchetă spune că nu era 

nici boer nici fiu de boer, avea dreptate, întru cât ramura 

fălcienească a Râșcanilor nu s'a putut râdica la boerii, de 

cât acel Vasile Râșcanu postelnicel, care cere cărți de scu- 

teală la domni, pe cuvântul că un Constantin Râşcanu, as: 

cendent de ai lor colaterali a ajuns să fie mare vornic. 

In al doilea loc vine pomenit Gheorghe Râşcanu sul- 

ger, minor. El e fiul lui Chirilă Munteanu căpitan, zis şi 

Râșcanu, de pe tatăl său adoptiv Panaite Râşcanu, rate 

cu Catrina Râșcanu. In adevăr, în hotarnica sa din 1847 

căpitan Chirilă Munteanu zice': „Căpitan Chirilă Munteanu 

şi cu îrate său Vasile Munteanu de pe mama lor Catrina 

fata Lupului Râşcanu, ficior lui Trohin“ (pg. 156), iar ceva 

mai jos zice: „Căpitan Chirilă sin Panaite Râşcanu“ (pg. 157). 

Gh. Râşcanu sulger e fiul căpitanului Chirilă Râșcanu 

antiunionist. la. 1857 ; el capătă apoi de la Cuza Vodă postul 

de prezident tribunalului de Covurlui (Sturza, acte, VIII, 534). 

EI are de irate pe Stefan Râşcanu. Din Gh. 'Râșcanu se 

trage Alecu -Râșcanu, avocat şi fost deputat. de Fălciu; din 

Steian Râşcanu se (rage , Gh. Râşcanu, avocat din „Huşi 

cu îrațil săi. , 

In al treilea loc vine pomenit preutul Ion Râşcanu 

zis tipicarul Episcopiei, care a îost ales deputat în divanul 

adhoc antiunionist în numele clerului Eparhiei Huşilor.
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Frate cu Steian Râşcanu preut tot în Huşi, ei erau ficiori 

lui. Ioniță Râşcanu, acesta ficior lui Stefan Râșcan, unul 

din cei 10 ficiori ai lui Trohin Râşcanul diaconul, străne- 

pot şi el deci lui popa Gavril Râşcanul (Sturza, acte V, 370). 

43) Restul vieţii lui T. Răşcanu nu ne mai interesază. 

Incurcat cu arenda pe 5 ani a moşiei Bogdăneșşti-Râşca, el 

a avut mult de îurcă cu fratele său Vlădica Iosii egumenul 

" Râşcăi şi s'au iscat procese, anulări de contracte şi datorii 

de bani. Din tot acest timp de .arendăşie, reținem atâta 

. dragostea şi interesul ce a purtat Ţ. Râşcanu de a faceun 

local de şcoală în Bogdănești, încă din 1859 (pg. 495) cu 

preţ de 90 galbeni. 
În domnia lui Cuza Vodă, T. Râşcanu a avut de su- 

ferit malte din cauza ideilor sale şi a ţinutei sale iață de 

- noul domn rudă, nepot de văr al doilea cu el. lată acea - 

inrudire : N 

Teodor Râşeanu pitar 

Alecu Râşcanu Tudosiica căs. Ion 

pitar Cuza spatarul 

Iordachi Râşcanu vornic Neculai Cuza căminar 

Teodor Râşeanu postelnic Ioan Cuza spatar 

Alex. Ion Cuza Vodă 

T. Râşcanu îu izbit de paralizie şi cu toată cura î4- 

cută la băile din Graetenberg şi Freiwalden el fu pus supt 

interdicţie şi muri la 1867 în Drăguşani. | 

In ajunul plecării sale el lasă curatore pe Gr. Cuza, 

unchiul său ; şi dosarul său de interdicţie se găseşte la: 

arhiva statului din laşi supt No. 1368. Se constată că el 

suferia de mania 'religioasă, că avea des 'convorbiri cu 

Dumnezeu, şi din această epocă de tulburare şi zdruncin 

al minţii avem mai multe încercări de petiţii, memorii a- 

supra întâmplărilor. de la 1844; şi ca pildă de zdruncina- 

rea minţei e scrisoarea ce o scrie el în 3 lunie 1862 cătră 

cumnatul său T. Eliadis:
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„Je vous disez pour vous soyez puisque vous avez 

tous d'ctre habitans, habitant de 15 annces par consequent 

vous avez la Droit d'entrer n'vmporte quel service et par 

consequent vous viendrez Deput€ a mon avis. Je vous mes 

camicals et a onqiil Gregoire Ksza et monsieur Marino. 

Quant je partirai d'ici dans une de suite je viendrais a 

Buccareste. Je restirai votre humble serviteur. 

Teodor Rechkano 

= % * 

Din lunga povestire a faptelor, ce privesc familia: 

Râşcanu, reiese vechea lor legătură cu pământul şi nea-- 

murile Moldovei, pildă vie de sfântă înfrățire între pământ 

şi om ; iar din paginile istorice ce ocupă lordache vornicul 

şi Toader. postelnicul în evenimentele politice ale zilei, am. 

desprins o lumină nouă asupra unor lucruri ştiute de toți, 

dar nu în măsura cum reiese acum din actele arhivei. 

Râșcanu. 
Gh. Ghibănescu 

Iaşi 28 Februarie 1915. 

NARNAAA RAMANA
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Adaose şi îndreptări 

Pag. 15 după notă: In opisul Drăguşănilor intocmit 
la 1800 Ghenar se aduce sub No. 7 un uric din 7126 „Un. 
ispisoc ot Radul Voevod de intăritură, cum a dat şi a în: 
tărit lui Marmure uricar, slugii sale, pe a patra parte de- 
sat din Şendreşti cu loc de moară în Stavnic şi cu poenile 
şi din a treia parte din sat din Căpotești a patra parte şi. 
cu loc de moară în Stavnic şi cu parte din câmpu,. cum: 
părătură lui de la llii vel med. cu 40 taleri (Surete ms. 
XX, 241). 

— pag. 16 rând 12 în loc de „nepoata ei de îrate“ 
să se pună „vara ei. , 

— Pag, 21 după notă: „Acest zapis e întărit de Va-. 
sile Vodă în 27 Dec.; cum arată opisul Drăgușănilor la 
No. 10: „Ispisoc de la Vasile Vodă precum a vindut casa 
din Drăguşani cu loc cu tot cea fost cumpărato de la. 
Andrei armaş Bârsan şi cu jupăneasa lui Angheluţa, cum 
şi o parte de moșie ce a cumpărat'o de la Palaghia şi de 
la alții, cum arată ispisocul acesta, le-au vândut lui lane 
pah. drept 60 lel (Surete m-. XX, 242). 

— Pag. 26 rând 22: „In 18 Noem. 1642 Andoca îşi: 
scoate ispisoc :domnesc pentru cumpărăturile. sale de la ne- 
poții Irinei şetrăroae (Surete ms. XX, 243). 

— Pag. 27 rând 6 „Cărstea“ în loc de „Cârjea“. 
— Pg. 39 rând 13 „secl. XIV“ în loc de „seci. XVI“. 
— Pg. 41 rând 23 „cu 192 lei“ în loc de „cu40lei.* 

-— Pg. 43 rând 11, „Zapisul'de vânzare al Țapului 
cu neamurile: sale e din 7152 lunie 10 și e trecut în opisul. 
Drăguşănilor la No. 26, întocmai cum e trecut în actul din 
1812 Iulie 20 (pg. 65). După acest ispisoc îl mai vedem. 
pe Andoca pitarul că mai cumpără în-1657 Ghenar 20 cu 
25 lei părțile Nastasiei Pălicăşoae, cu poiană şi prisacă de 
la ficiorii ei Patraşco, Stefan. Gligore Buciumaș, :Costachi. 
şi Vasilie, iar în 20 Aug 1657 cumpără de la ficiorii lui



1“ 

Andronic Picioragă din Frenciuci, Bejan, lonaşco, Ileana Și 

“Gavril” (Surete ms. XX, 245); 

Pg. 48 rândul 8 „neistovind“ în loc de „veistovin“. 

Pg. 57 Sumarul se schimbă precum urmează ; „Trei 

joi de zestre, din care una a Măriuţii fata lui Alex. Râşca- 

nul spatar, măritată cu stolnicul Andrei Holban; una a Pa- 

raschivei Lambrino măritată cu vornicul lordachi Râşcanu; 

şi a treia a Ecaterinei Râşcanu măritată cu Miclescu.“ 

Pg. 58 rândul 6 „Antonie“ în loc de „Antim“, 

Pg. 59 rândul 27 idem 

Pg. 60 rândul 1? idem. 

Pg. 109 rândul 18 „Inochentie Episcop Huşulut; loa- 

nichie Episcop Romanului. 
Pg. 114 rând. ii „Nicolae protopop Vashriului“; nu 

Varlaam, | N 

Pg. i4t rând. 7 „Iordachi Râşcanu biv vel căminar... * 

nu comis. 
| 

Pg. 145 rând. 12 „Căminarul lordachi Râşcanu—vor- 

nic—a murit în 1828 lulie; numai aşa ne explicăm de ce 

autorul opisului din 25 Dec. 1828 scrie „răposat vornic 

lordachi Râşcanu“ pe baza mărturiii din 1825 lulie 2%, 

când lord. Râşcanu trăia.“ 

Pg. 147 rând 28 „Erei Gălan,“ nu „Golăi.* 

Pg. 157 rând. 1 „suma de 12 stânjeni“, nu Î0. 

Pg. 169 rând. 24 „Surete ms. XXIII, B. 1092“, nu 

XVII, 143. 
Pg. 220 rând. 25 „Bejan din Căzăneşti, nu „Căzăceşti“, 

Pg. 246 rând. 19 „cătră 1810“ nu 1820. 

Pg. 247 rând. 8 „asupra datei acestei foi de zestre 

vezi actul din 1814 pg. 117; iar asupra zestrii în foaea 

dată de A. Râşcanu tatăl la pg. 60. 

Pg. 299 rând. 28 „vezi D. A. Sturza, Acte și docu- 

mente I b, 308). . 

Pg. 302 rând. 29 „1841“ în loc de 1631. 

Pg. 301 rând 2 „asupra acestui ispisoc din 6950 avem 

suretul ce Pam publicat în Arhiva din laşi an. XXV, şi e 

greşit dat din 6950, în loc de 6908, . luându-se pe n=8 

drept n=350. Uricul e din 6908 Sept. | şi vorbește de Mo- 

g0ş, care îşi avea case pe Vilna; dela el vine sațul Mo: 

goşeştit, i 

Pg. 322 rând. 30 „cătră 1786“ în locde „ante 1800.* 

Pg, 333 rând ultim: „Cele mai multe ponturi de aici 

sint cuprinse în fermanul dat lui lon Sandul Sturza Voe- 

vod din 1822 lulie i (D. A. Sturza, Acte şi documente 

1, 2, 502.



ue 
ma
 
i
 

Sa 
Te
te
a 

R
i
 

a
 

WI 

Pg. 334 rând 2 „1236“ în loc de „1232*. Asupra a- 

nului egirei dăm corespondenţa lor faţă cu anii de la Hris- 

tos, cum îi găsim în multe acte oficiale turcești publicate . 

in Uricariul lui T. Codrescu, Hurmuzaehi, C. Erbiceanu şi 

Acte şi documente de D. A. Sturza. . 

805 Rabiul evel==1393 (Hurm. 1V, ], 14). 
1152==1739 (Sturza, acte IP, 155). 
1194==1780 (idem I?, 156). 
1197 Mubarem 93-=1782 Noem. 4 (idem I?, 192). 

1198 Safir 15=—1783 (Uricar VI, 123). 
1198 Safir 13==1783 Dec. 24 (idem 1? 220). 

1188 Giumaziul evel 14—1774 luli 10 țidem I, 140). 

1205 Zilhige 3=—1792 (idem I?, 226). 
1206 Giumaziul ahir==1792 (2, 226). 
1206 Gemaziul evel 25==1794 Dec. 29 (I?, 283). 
1912 Seval 15=1798 (12, 239). 
1213 Muharem 7=1779 (12. 239). 
1217 Giumaziul ahir 4=1802 (1, 248). 
3217 Saler 1==1802 (12, 292). 

1236 Regep 23=—1821 (Erbiceanv, Ist. Mitr. Mold. 104). 

19236 Regep 13—1821 (pg. 334). | 
1237 Seval 24=—1 lulie 1822 (17, 250). 
1238 Şaban=lunie 1823 (I?, 252). 
1238 Şaban ti=—April 1823 (Erbiceanu 248). . 

- 1250 Ramazan 13=1 Ghenar 1835 (Uricar VI, 123). 
19265 Regep 15==Mai 1840. 
1267 Gemaziul ahir=1851 etc, 
Pg. 338 rând. 18 „cătră 1845“ in loc de „1847*. 
Pg. 343 rând. 2 „cătră 1845“ în loc de „1847*. 
Pg. 350 rând, 23 „turcească“ în loc de „franceză“. 
Pg. 359 rând. ultim: „După spița ramure: Râşcanu 

de la Fălciu lon sin Lupu Râșcanu veniă nepot de văr 
al doilea lui Costantin Râșcanul vornicul din Basarabia, 
întru cât Lupul Râşcanu era fiul diaconului Trohin, nepot 
lui Gheorghiţă Râşcanu ; iar Costantin vornicul era fiu lui 
Toader Râşcanu. jicniceriul, nepot lui Vasilachi; aceştia 

"din urmă fraţi. dându-se de ficiori popei Gavril Râşcanul. 
Aratarea spiței ramurei de la Fălciu că Costantin Râşcanu 
vornicul e fiul lui 'Trohin e v eroare vădilă.“ - 

Pg. 361 rând. 27: „Nu trebue să luăm că Dumitru C. 
Râşcanu era văr primare cu Vasile Scarlat Râşcanu; ei 
erau veri al treilea“, ” 

Pg. 412 doc. CCĂII sumar: „Intimpinarea a o samă 

de boeri la punctele de reiorme ce avea a le duce Ali Paşa



IV. 

la congresul din Paris în chestia Principatelor, ca urmare 

a protocolului din Constantinopol din Îl] Febr..“ 

Pg. 426 rând. ll „April“ în loc de „Mart.“ 

Pg. 443 rând. 9 “6scuses* în loc de „encures*. 

Pg. 446 rând. 27 „Saatet-Eltendi Mehmed (1815-1883) 

mustihar al marelui vizir, comisar otoman în comisia Eu- 

ropeană de anchetă în Principate 1856—58 (D. A. Sturza, 

acte ÎI, 1070). 
Pg. 448 rând, 9 „CCXXVI“ în loc de „CCXXIV". 
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Dem. Raskai nobil din comitatul Szaros 
supt Regele Ungariei Andrei II ' familiei FAŞCANU 

cte publice și private Bâlasz Raskai nobil 

sub Matei Corvin 1490 

ț al Academiei Române. _ Doroteia căs, Ana căs. Gâspaâr Raskai 
Babek Ferencz  Peti Ferencz visternic în Temes 1526 

Istvan Raskai 1540 
(după Frencz Budai - 

„Magyar-Orszag“ polgari 
historiajava Valo Lexicon : 

- Năgi Varadon 1805 

Râşcanul _ 

Cojerii (Stoiseștii) şi Giurcanii 

satul Râşcani pe Jigălia. E 

pfeneu Si ii 

  

  

  
  

| Teodil Râşcanul 
, _“armaş, ve |Măpitan, jicnicer 

căs. cu fata lui Mazaracițistaroste de negustori din laşi 

Costantin Râşcanul vornic loan Bâsca Aeaanidru Râşcanu spatar Tudosiita 

cas, Atanasia, are Visternicenii Zmaraeda căs, Casandra C. Gândul căs. Ioniţă Cuzea 
pe Bac, la Chişinău 28 | ia zestre Frenciucii - | spatar 

aaa a ; : 
pm E 

Ga A i 
mm : | | | 

z , 

: , : i : Rascanu Ecaterina căs. Grigore Râşcij i , i E - 

Sofia, Simeon, Dumitru Râşcanu mareşalul, Moe ES ra - Bantăş stolnic căs. Soltang er dachi Râşcanul Maria căs. stol. Catinca căs.cu vezi „arburele Cuzeştilor“ 
nobilimei din Basarabia m. E. Sturza log „+ Miclescu 3 C 11828 lulie 14 Andrei Ilie V. Miclescu (Surete vol. VII) 

cas. Maria D. Siurza spatar Se căs. Paraschiva Lam-  Holban' 4 1803! m. 1810 e 
m. 1832 Drin0 + 1849 Febr. stearpă stearpă ji 

: | | 1a zestre Drăgușagii 

i A: ai | Stefan R isca Pee manat 

A Constantin Râşcanu Jordathi spatar Smargie sa comis, si Alexandru Ră pr Ei 

y _ vornic, sterp cae nisa a E ki i Spatar, căs peaânu Zamfira căs. losit Râşcanu arhiereu Teojbor Râşcanu 

d m. 1883, Paris Lea i | Botez io a rofira Lascarachi Costachi . Efhaitonegumenmâăn. (1816-1867) post, 
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mp | : lici, iost de- A b) Maria a: 

Maria căs. Alexandrina  Î  --—-.. putat, sterp Ă Ghica Triteşti 
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avoca Xandry | . î oo pâsee pm , 
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6951 Mai 31 (1413) Suceava. Stefan Vodă dă şi întăreşte lui 
Jurj Drăguşanul şi frate-său Alexa satul Drăguşani pe Stavnic, fân- 
tâna din Holmu şi o prisacă. 

+ Alacriro nitro ati  G'rezanz Borgoaa. recnoaapă 
BEMAN AMCAAABEKON. BHaatebiro unnăz  uce'kata ancvoaz 
Hama “uaeka Ko nann oVâprrz. man ere | OVCARIUUINT 

WTEUU, WE "porni Heriinbin cavrat ua ikvptk Aparv- 
Măuva. H Bpara ere facăa. caviar npato ui erkpro, 'rikarz 
mb Bua'keuie un | npago. n Bikpno cavătgio ao mac. a- 
ARSA ECĂLI YA (OCORHEIO  HANEIO AACTIIO, HI Ada Ecatn 
MAG. O Hatitt Beta €ano-ceao Ha Gragnnuk nani | aa 
Apărvuiane. ipoe cer wriita uk 007 ua cTapoaa yorapk 
HXZ. Han Bpannua Xoaata aa wcaă'kr conik ceao. oc 
EBU EMMCANMĂE (JoBbI EA | SypHkZ îl CA BACEAB AOXOAVAY. 
AM Ada CAM HA EAo At'kere TV HachikRI WVOA'kHE HanatA 

TAE BAI. Toi BACH UjoLti cat oâprit 1 Bzehaiz 40| 

OAC. n AETEAZ XA pARHO, Hi OVAVUATOMA HȚ. pane, 
H np'kovuvuaroara HXA. EH IPAIIVPATCAZ YA HI Baceav 

POAY HĂZ HENOpzalieHie  HHECAHE Ha | Bi. a Xomaga 

POAIV CEAS 119  CTapoaiv Xomapo. vai H3 B'kka W- 

KHRAAN. A Ha To CT B'kpa auto TEBA RHILIENHICA= 

aro Gredana | gocgoau. n pa Bpara regasi Ilerpa 

BOtEOAN. Hi B'kpa Rotapa hau. B'kpa nana pacea, 

Surete şi Izvoade X. (Acta Râșcanu Vaslui) i



DI: a 

g'kga nană Fsrora aorogera. B'Epa Nâă Vlimga  XowAmua 

m ATENA | er0, g'kga nana Ava Epacauub.  ABOpHHRA. Pi 

AT £ro. arkpa mană Bp4TVA4 ama Ava Ppaseuuă 

ABOPHURA Hi AETen sro. prkpa nana Avart Ne | meu- 

ore. n Bkpa Nana Mupnlaa). nana EDank Oyobran. ekga 

nana FOpruua ui 3ATA ee Nând (anu  a0regeTa. gikpa 

mama Herpuaa. Bkpa mată Boz Ilanapeui | 44. g'kpa 

nana Toma aner'bpunka. g'kpa nana Rock  guemkonika. 

gkpa nana Fana Hzauata Uau HHRâ. g'kpa nana Rack 

Wopnore. Brkpa naiâ Tagopa backeBhiă. gkpa nana (Gran- 

uvaa(?) cToaHHKĂ. grkpa natia Cuavk ABopHnka. g'bpa nana 

Kocmnua nocTEANHRA. g'kpa nana Berea | Hi EDATA er 

(Mawko Heeriboanua). B'kga nană Mamouaa Iepetiua. E'Epă 

nana Peru opun. B'bpa nana our 4 Bpara ero mană | 

Taaopa. Bkpa nana... hi erkpa Bacye Bordpz HAuiX 

MOAAARCRBIX  BEAHKLIX PI AAAbIX. a DO HâuiHAA xugorr'E 

To BOVACT PENApZ | SEMAN name Moagateritu. WT Hâ- 

UEro BOA HAN WT Hâttre AGĂLENE BOVA KTO KOre Ea 

M36EBET BIT PeRAg% HAuItn SÂAN, IpOBBI EASY HENOPVUIA 

mausero Aăania | ae 1poBu HAtA OVTEPBANA A oprita. 

ave ccm Adân Mata 84 HX5. 1169 grkpuoro CAVE. A 

NA BOAUIEE NOTBPZKALĂE TOAWY BACEA Eh! | WDENHCARUCAIV 

geakan ici HAueav g'kpomY. NaNv Cuavk aorogeTv DpH- 

ekcurn HauiV Mega Kcev AUcTY awmemv. nucă Ava i 

Tpamariik. 9 Gouank. Bzaăro FSH Man 4ă. 

Di mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevoi, 

Domn țării Moldaviei ; înştiințare facem cu această 

carte a noastră tuturora cui pre dânsa vor căta 

sau 0 Vor auzi cetindu-se ; adică această adevărată 

slugă a noastră Jurj Drăguşanul și frate-său 

Alexa au slujit cu dreptă credință ; deci noi văzînd 

a lor dreaplă şi cu credinta slujba catră noi, Mi-
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Muitu-ne-am lor cu osebita noastră irilă ŞI li-am dat 
în al nostru pământ un sat pe Stavuic anume Dra- 
guşane, care să le fie lor ocina pe vechile sale ho- 
tara, anume fântâna din Holmu sa-şi faca lor saţ; 
acele de mai sus să le fie lor uric şi cu toate ve- 
niturile ; şi le-am dut lor un loc de prisacă aşezat 
-anume unde a fost (Toma?) acele toate sa le fie lor 
uric şi cu toate veniturile şi copiilor lor, deplin, şi 
nepoților lor deplin şi strânepoţilor şi rastranepo- 
ilor lor şi la tot neamul lor neruşeit nici odana- 
oară în veci. lar hotarul celui sat pe vechiul hotar 
pe unde din veac au îmblat. lar la aceasta este 
credinţa Domniei noastre mai sus scrisă Stefan 
Voevod, şi credința fratelui domniei mele Petru 
Voevod, şi credinţa boerilor noştri, credinta dumi- 
sale Cristea, credința dumisale Neagoe logofătul, 
credința dumisale Petru Hudici şi copii lui; credința 
«dumisale Dumea Braevici dvornie, și copii lui, cre- 
“dința duwmisale fratelui dumisale- Duma Braeviri 
dvornic şi copii lui, credința dumisale Duma Nem- 
țanul, şi credinţa dumisale Miricea; credința dumi- 
sale Oună Ureacle, credința dumisale Jurghici şi 
ginerele sau pan Oancea logofat, credința dumisale 
Negrila, crediuța dumisale Cozma Şandrovici, cre- 
divţa dumisale Toma vislernie, credinta dumisale 
Costea visternic, : credința dumisale Ivan Baltan 
caşnic, credinţa dsale Cristea Negrul, credința du- : 
misale "Vaszovici, credința dumisale . . . . stolnic, 
credința dumisale Sima dvornic, credința dumisale 
'Costici postelnic, credivţa dumisale Boguş şi fratele 
său Paşeo Nesteacovici, credinţa dumisale Manoila 
Şerbea, credinţa dumisale Feti Negrul, credinta du- 
„isale Moica şi fratesău pan Tador; credinta du- 
misale . . . . şi credinta tuturor boerilor noştri ai 
Moldovei a mari și a mici. lar dupa a noastra 
viața cine va fi domn țarii noastre a Moldovei din 
al nostru neam, sau din a noastră semintenie, fie
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pe oricare Dumnezeu îl va alege să fie domn țării 

noastre, acela sa nu strice a noastră danie, ci mat 

vartos să le întărească şi sa le împutereastă, eăck 

ca le-am dat pentru a lor dreaptă şi cu credință 

slujbă. lar spre mai mare tărie a tol ce Sa scris 

mai sus poruneit-atn la al nostru cinstit şi credio- 

cios boiarin Sima logofatul sa atârne a noastră pe- 

cete de aţeastă carte a noastră. A scris Luca Gra- 

malic în Suceava la anul 6951 Mai 3l. 

Originalul pergament; bine păstral; putin la înche- 

eturi ros şi cerneala spălacită, de se ceteşte anevoins, jar 

la boeri e ros de soareci. Are 0:39 m latul pe 032 m- 

jupgu!, Pecelea e căzută ; se pâstrează șnurul ro3- (Surete 

“ms. XXV, 705). 

In Opisul Drăguşanilor e trecut sub No. 1. Este ȘI 

un suret necomplect cu nota : „acest surel de pre cel a- 

devaârat uric intocmai lam sos eu cucernic între diaconi 

Misail diacun la leat 1806 Ghenar Îl. 

__ Drăguşanii ca sat e foarte verhiu ; cum În 1443. 

el are deja numele în plural, iar stâpânul ducumentat era 

Jurj  Drăguşanull. arată câ de 2 generații anterioare lui 

1443, deci căuă 1310 cel puţin a luat naştere satul prin 

aşezarea pi imvlui Drăguşanul a cărvi fi sau nepoți sint 

Jurj Drăguşauul și Alexa frati. 

__ in suretul diaconului Mizail se traduce pasajul cu 

donatia usttel „datuliam lor iut”a nostru pământ un sat 

pe Stavnic anume Deâguşâni cu toate batrânele hotară a 

jor, anume la fântâna di ia Hiomidii, ca săşi aşăză lor sat 

pre aceaste d sos scrisă ca să le fie loc uric cu tot Ve” 

wtul cu locuri de moară şi cu locuri de prisăzi pre â- 

ceastă numilă moşie uude- ia fi voe.“ 

N 

7008 Mat 2 (1500) Suceauo. Stefan Vodă întăreşte lui Gii-: 

gore şi femei sale Alba cumpărătura ce â făcut:o cu 35 zloți în satul 

Râşeaui partea din sus dela Vana Rişeanul, Şi surorile lui Sora; 

Nastea şi Cerna, fii Muşei nepoți Damei, şi alţi» ai lor. 

Wacrino Biero ati. GPepan  BCEBOAA PEnApa EMA 

MOAAdECREH. SHAAEHNTE MMHHAI ueerka anerea HA BE—



  

— 5 — 

chat | oV3puma. MAN £r0 uToun OVARUL ATA. WE DPIHAOUIA 
pla aan Hi UpEa, Ojenai HauihAtii AMOAAdE | CHA Bo- 

akpu namu casyeu (Oana Pumkanoya. n cecrpu ro Copa 
m Hacr'k. n “depuna ciione | Movunun. n nacatennt  uy 

Acvyăa ch Ham, OVHOVKORE AOVAaHHH Io HY AOBDO EcAuI 
A HA HENO | HOVARENI, AHHNPHCHASBAHH, 1 NpOAAANn CESE 

Mpatole COTHRHOȚ. WT CBOErO IPABATO OVpHRA, WWP NoA0gH | 

HH.  MOAOBHHA cea0. 110 ta Bepia noroka Lea'kikunoa, 

Hanak wm Pamkaun. Biiwtăa ac. Pa npoaaani caoysk |! 

nawtmoy Tanrepr. n ein ro flan'k sa Ai Saar rarag- 

EA. WM OVcTaBiuu,. cavra Haw Lanropa H cz. CROEIO | ke- 

H010. (LABOI0. H BANAATHAN HM. 9VeN "POTI BHIDEIMCANUAL (IHt- 

H'E3n 4 BAATaA TATApERHX. MEDEA, AMN | 1 MepzA Nauitati 

Bod'kpu, Ho AH BHAIBBUIH, AnEKE HM, ACRPOE HU BOA: | 

Hi TOKAEE VH IIOAHOI BANI44TO, 4 ai! TAkORArpE HI WT 
mac EcAin AdAW, Hi MoTREpAntant cavsk namea. Lauiope n 

menw'k ero flag'k. moe np'kapeuenoi | noacgnită 47 I10A40RHHa 

ceao wr Pumkanni umila acm Aa ecP Hat GOT Hac cYpHK. 
31 CZ B7CEMZ. ACKOAoAi. Hi Akrem Hp. i OH0if | uameata 

tz n uprkoyiouaroatz Hy. n rpatpoypkrom HX. Hi Bacemov 

POASY 1 KTo CE Hat. HABEpeT Haiiganbin. neno | poureno 

Ha bin, a ko(Tap Toata uacr) wr noaogunui. no4ogHHa 

cea9. 607 Pauikanii, EHWHaa ac Aă fc GOT INOA0RHHH 

HOAORHHA, | a WT Hu(wuy c)To(por) Aa ecT nocrapoav yo- 

"Tâgiv KYAA H3 B'ERaA WXHRAAN, A Mak NpH&HAle | po HMa4H 

caoyra nam (Movua) n Baauna VT Hank ojHkoRe COT 

Mairamua n wr Gredana BOFBOAORE. KOAH BHAH | 9 AiHpY. 
Ha moe noaogintu Wr Piukatui, a win Adan Ha pvk câvsil 

name Lanropogii. a Hă "To tcT B*Epa Hauuero renAEA BH | 
-WenHcannaroamn. Gredana goegoaa. n ch renagmii Roraaa. 

Hi noa'kpu Han, Bkpa nana AĂvavk. nkpa nana Hoaaopa 

„ABOp | hnka. &'kpa nana Ijledsvaa. e'kpa nana Avaa. Bkpa
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nană Toaarga. în Merpnao XoPHHeKHX. gkpa nana peria 

n Agaroma | Hemeakh. g'kpa nasa, Ulanapa Hogorpaacki. 

akpa mata Hazhav ciaTag. erkpa nana Heata eucr'kpuuka. 

ekpa | nana Moyhaa uamnuka. erkpa nana Povhrreuia cTPoA- 

„uuka. ekpa nana Ilerpnia Komuca. Hi ekpa nacibx Boa'bp 

HauHă  MOAAABCKHX, | d Ho Hătutdi mnaomil KTO. BVACT 

renapi Hăuet 3EMAH 4 TOT 464 HA OVTEPZANA H oykp'k- 

UA. 4 Ha BOAUItE Kp'ENoCT. geakau | name g'bptiomY natv” 

Tavmvav. A9rodere HEATH. H Ha MEIâT npne'kenTu. 

keemv ane(mv) Hatmeav | 9 Goyu(a)e'E BATo Fall MapT 3. 

Diu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod. 

Domnu ţării Moldaviei, înştiinţare facem cu această 

carte a noastră. tuturor cui pre dânsa vor căla sau 

o vor auzi cetindu-li-se; adică au venit înaintea 

noastră şi înaintea tuturor alor noştri moldoveneşti 

boiari slugile noastre Oană Rişeanul şi surorile lui 

„Sora, şi Nastea şi Cerna, fiii Muşzei şi verii lor 

Duma fiul lui Calin, nepoţii Dumei, de a lor bună 

voe şi de nimeni siliți pici învaluiti si au vândut 

a sa direaptă ocină din al său drept uric din ju- 

matate sat jumatate sat, ce este la vârful părâului 

Telejinei anume din Râșcani, partea din sus ; aceia 

o au vândut slugilor noastre lui Gligore şi femeii 

sale Alba, drept 35 zloți tătaraști, şi s'a sculat 

sluga noastră Gligore şi cu femeia lui Alba, si le-a 

platit lor toți cei de mai sus serişi 35 de zloți ta: 

tărăşti, înaintea noastră şi înaintea a lor noştri 

boiari. Deci noi văzînd între sine de bună voia lor 

şi toemala şi deplina plată, iar noi așijderea şi de 

la noi dat-am şi am întărit slugii noastre lui Gli- 

gore şi femei sale Albei, cea de mai sus zisă Ju- 

matate din gumaătate de sat din Rişcani, partea din 

sus ca să le fie lor şi de la noi uric şi cu toate 

veniturile și copiilor lor şi nepoților lor şi străne-
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poților lor şi preastrănepoţilor lor și la tot neamul 
lor, ce li se va alege mai de aproape neruşeit niti 
odăvăoară n veaci Iar hotarul celor parți din ju- 
mătate jumătate de sat din Raăşeani partea din 
sus, sa fie din jumatate jumătate, iar dinspre alte 
laturi să fie pe vechiul hotar, pe unde din veac au 
îmblat. Iar privilegiile ce le-a avut sluga noastra 
Muşa şi Călin de la ai voştri unchi, de la Iliaș şi 
de la Stefan Voevozi. când au fost ei în pace, pe 
cea jumătate div Raşcani, iar ei le-au dal în mă- 
nule slugii noastre lui Gligore. lar la aceasta este 

- credința domniei noastre mai sus scrisă, Stefan Vo- 
evod şi a fiului domniei mele Bogdan şi boerii noş- | 
tri, credința dumisale Duma. credința dumisale 
Boldur dvornit, credinţa dumisale Ştetul, credinia 
dumisale Duma, credinţa dumisale Toader și Ne.- 
grila de lu Hotin, credinţa dumisale Eremia şi 
Dragoş de la Neamţ, credința dumisale Şandru de 
la Novograd, credința dumisale Clanau spatarul, 
credința dumisale Isac visternicul, credința dumi- 
zale Mobila paharnic, credința dumisale Frunteş 
stolvic, credinţa dumisale Petrica comis şi credinta 
tuturor boerilor noştri ai Moldovei. lar după viaţa 
noastra cine va fi domn ţării noastre, unul ca acela 
să-i întărească și sa-i îinputerească. lar spre mai 
-mare tărie poruncit-am la al nostru credincios pan 
“Tăulul logotâtul să scrie şi a noastra pecete so 
lege de aceasta carte a noastă. 

In Suceava la anul 7008 Mart 27 

Originalul -pergament bine păstrat; pecetea căzută ; 
șnurul a fost de culoare: roză. Proprietatea d-lui lancu 
Gingir, proprietarul de astăzi al Răşeanilor de la obârşia 
apei Teleajinului (Surete ms. XXV, 749). 

— In pachetul de acte al Răşeanilor, cari se rădică 
la peste 200 de bucăţi se vorbeşte de trecerea proprietății 
in cursul vremilor, aşa că se lămurese din aceste acte și 
moşiile din prejur: Dăneșştii, Dracsinii, Bereasa (vechiu 
Murgeştii), Glodeni: (azi disparut), Boţoaia ete. şi ni se
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vorbeşte de persoana lui Gh. Evloghie dascal de loc din 

Raşcani şi Boţoaea. 
- 

In 1500 traiau în Răşeanii de sus aceşti Raşcăneşti: 

Oană Răşcaoul, Sora, Nastea, Cerna, fii Muşei, şi Duma 

Raşcanul, fiul lui Călin Raşeanul; toţi nepoți lui Duma 

Rişcanul. Ei prin vizare ies din partea lor de moşie: o 

umătate din jumătate de sat. 

II 

7016 Fewr. 16 (1508) Vaslui. Bogdan Vodă dă şi întăreşte ne- 

poţilor lui Dragoș de la Stavnic a treia parte din Drăguşani, partea 

din sus pe Stavnic şi jumătate din moară. ” 

Tălmăciri de pe ispisocul sărbesc de la Domnul Bog- 

„dan Voda scris în Vaslui de Vascan la anii 7016 (1507) 

una Fevr. 16 zile. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Bogdan Voevod. 

domn tării Moldaviei, facem ştire cu această carle 

a noastra tuturor cui vor câta pre dânsa, sau o vor 

auzio cetindusă, precum pe aceasta adevărată slugă 

a voastra, Trifan Chiotea şi pe nepoata lui Ma- 

ruşca, şi pe alti nepoti ai lor, fii lui Ivanov, Petre, 

Magdalina şi Sofiica nepoti lui Dragoş de la Stav- 

nic, iam miluit pre dânşii cu osăbita noastră milă 

şi leam dat şi leam întărit noi lor în moldovitescul 

nostra pamânt a lor dreaptă ocină, a treia parle 

din Draguşeni, ce sânt pe Stavnic, parte cea din 

sus, şi giumâtati din moara, cea din sus, care parte 

dintracel sat liau venit lor, care a fost a moşului' 

lor a lui Dragoș, ca să le fie lor acea de la noi 

uric cu tot venitul, şi fiilor lor, nepoților lor, stra- 

nepoților lor şi prestrănepoţilor lor şi la tot nea: 

mul lor ce li să va alege mai de aproape; neru- 

şăit nici odănăoară in veci. iar hotarul acei a treie 

parte din satul Drăguşani, ce este pe Stavnic pai- 

lea cea din sus, sa fie din tol hotarula treia parte, 

și dapă hotarul cel vechiu, pe unde au ţinut din
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veac; şi spre aceasta este credinta domnii noastre 
mai Sus scrisă Bogdan Voda şi credinţa boerilor 
noştri, dmlui Stefoi, dmlui Dragoş vornic, dmlor 
Toader şi Negrila parcalabi de [otin, dmlor Irimia 
și Frunteş parcalabi de Neamt, dmlui Şandre de Ja 
cetatea nouă, dmlui Arbure portariv Sucevei, dmlui 
Moghila, dmlui Darul spatar, dmlui Isac visternic, 
dmlui Șarpe postelnicul, dmlui Petrica Paharnic, 
dmlui Coste Carja stolnicul, dmlui Petrica comisul 
şi credința tuturor boerilor noștri Moldovinești mari 
şi mici ; iar după viata noastra cine va fi domn 
in pamântul nostru din fiii noştri sau din neamul 
nostru sau cine se va alege a fi domn în pamân- 
tul nostru Moldovenesc (stricat nu se poale cu- 
noaşte ce scrie).să nu strice a noastră danie şi în- 
tărilura (strical nu să cunoaşte ce voia să înla- 
reascaă) fiind datoria lor pe dreaplă ocina (stricat 
nu se cunoaşte ce scrie) mai mare tărie tuluror ce- 
lor de mai sus scrise, am poroncit noi credincosu- 
lui nostru dumisale 'Tautul logofat să scrie și a 
noaslra pecete cătră aceasta adevarata a noastra 
carte să o spăuzure; au scris Vascan în Vaslui la 
anul 7016 luna Febr. 16 zile. 

Acta Aurel Râscanu. Surele ms. XX, 229. 
— Omginalul pergament nu se pâsirează în arhiva 

Răşeanu, şi curios e ca nici în 1806 Ghenar, când s'a in- 
jehebat opisul general al actelor de proprietate din Dră- 
gâşeni nu sa amintit nimic de acest suret, ca şi com n'ar 
privi satul Drăguşeni, de oarece imediat după .uricul săr- 
brsc din 6951 Mai 31 (1443) pune sub No. 2 zapisul ro- 
mânesc din 7094 Avg. 15 (1586). 

—- În 1443 trăiau cei 2 fraţi Jurj şi Alexa Dră- 
anşanul, cari stăpâniau tot satul Drăguşenii, fâolâna din 
Hulmu și o prisac. Suretul acesta ne arata că cel mai 
vechiu stăpân a fost unul Dragoş de la - Stavnic, din ai | 
căruia nepoli mai t:âiau la 1508 aceştia: Trifan Chintea, 
Marusca, Petre, Magdalena şi Sofiica. Mai bătrâni dia toti 
era Trifan Chinteă”tare-era umebiu- celorlalţi urmaşi; Ma- 
Tuşca de pe o soră, iar Petre, Magdalina şi Sofiica după 

4
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un frate Ivan. Toţi aceştia stăpâneau 0 treime din sat; 

ceia ce arală câ Trifan şi cei 2 frați ai săi au fost urma- 

şii unui copil a lui. Jurj Drăguşanul, care a avut trei fe- 

ciori, şi care şi-au impărţit satul în trei părți, Alexa mu- 

rind fără urmaşi. 

IV 

7094 Aug. 15 (1586) Drăgușeni.  Zapis de vinzare pria care 

Tudora 'Ţiţul vinde cu 20 taleri şi un cal partea sa din Drăguşani, 

din mijloc nepotului Necoară Bantăş vornic. 

+ Aaa ee Toawpa Iinuoa dară a0n Tawnag copa 

Ilspaie mayapieoacu | un Arayituonie „AHCEAH DE AMeNe 

MapTOpreko KO We Same 4 | dv KOate ai BAHAOT â 

mik atpanma urez un qouie At cam ANN 93 | răurku 

Aen apr At. MAHAOK WE CA BA aakue a mt napTe Ko 

mom Be |.neroa Henoroatv ao Hekaap RauTau ROp(HH)keA 

AEpETo K Tadepe | WIN Su Ka ca pie ASMHCant AEpAlITE. 

(umiz win mouie iun | d;eutopeaop ao Mih Tpa HOCTpE 

mokmaaz av dpocr Lewpere ROpHEROA | UIH Îlargo  RopHEkOA 

Tangta Game ae Banorep ui Gemnwu ac | Ppkuntome 

un I&naa $ mam mn Aa 8aTakc4 3 Chu mn | Vega- 

cum O ram mn Azătan O Bzuorep ui RoxSr W ram 

| „MHz EBHAS AM epSm ca EAHSS AMO .NHTPEGAT HENO- 

ie dn Hi | Poaă mk un av Snc ca Gb gans$ mn Ho 

cav adaaT Heme | că MHv MAATackA HOMAH NE car aaaT8- 

nenomomnir Mesoap ! hanTaui Aa HEBoA mb Uh Aâ CApBUtA. 

m A dtav dpzKoT | Bite Ko due Batiti LUI KO AUEA KA 

AuacTam AVSHT IUH AMO | EGSHT uiH MBTOpEA ke codat- 

TEAE MOCTPE Iti TIPU dan | Mape AMapTOpIE Had Nec ACT pe 

neuen. nuc w cae Apz | rău 6 Am Rekoap Banrzur 

Bogmeoa nuc Ilona Anaonie & Rear. | 

[ue & ceao Aparsiubn Beza br 344, dica Aarocm ei quit, 

Acta Aurel Răşcanu ; original hărtie. Surete ms. XX 129 

Popa Andonie are 0 fonetică proprie, ce rezuită dia. 

o slaba pregătire de scriitor, sarind litere, silabe şi ames- 

tecând pe o cu S (4). 
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V 
1095 Bart 15 (1557) Drăgușeni. Vapis de vînzare prin care: 

Nastea sora lui Giurgea păharnicul vinde nepotului ei Necoară Ban- - 
tăş vornie partea să din Drăguşeni la Vaslui cu 10 taleri, un cal şi; 
6 coţi de felandreş. : 

 Aaena we Hacrk cop ISwie nzyapunkoaon um dra- 
dpiruronie | „pczatn pH MERE MzpTOpECkO KW uecm 3ANHc aa. 
MHH K2 Mio | B2AOT a ME AtpAn'Ta MapTE At Wuciz IUN Mo- 
wie At care aci Apa | răw'tu. ninomoanr 40h Hekoap, 
Hanau Bopunkoa wi măr A4T ww |haa ui 5 ke E. 
aeaaApau ui î Taatpe BAToTre Ha | mo ca "Ra. aa'kye 
HapT'R avk ca € die Arpanra Gucuz | In Atomic. ul ac: 
IM AGEMIOBEAOP A0H. UI MENOUAASP ; 40%. MUN pi 'TokAtana 
Hocrpa av dăcr Baycr'k warpage un BSuc | amatu gonit» 
koa. un Îlargawke lloguea. un Roau Tlarpo gopuez | 
tun Lagga warpapra Ș Kpzutouea un Xoak nzphzaan 
tun 0 | wkpoa ir Poysrap. mn [lerpk mam. un 
Macea 4 Taro | atnperi un dasop urpapea (6 Ilriku 
uiH Aparbranz encrpa | thua  Taa. ui mona, fn aonie 
Or Beaacipe un „presat | amS cpuc um Moat Caathe 
Se tun GATpzHe Ac 1iph | u5p aepetau auacraă eas8T ko 
Cokie noiţipe bit azpcem (sic) | KS COĂAETEAE HOCTpE LUN NE Man 
Mape AMaparopie aa oc | ueuemae. tic (O cza$ Ăpars- 
w'kn 5 A0a ama Baa 2Faue mea apr ci AHe. 

Original hârtie coală, marca semiluna. Acta Aurel 
Râşeanu. Surete ms. XX, 131. 

VI 
„7100 hadie 15 (1592) Jyrăgușeni. Zapis de vinzare prin care 

Aniţa lui Voico, fata Jurjii pah. vinde lui Bantăş vornie şi Ilie şetrar : cu 3 cai partea sa din Drăguşani. 

+ Ev dnuua pănanaca acu Eotoke bara ISpuie. nas 
Xâphekoa. uenora | Aradieuuonie. „Aezau ID AMEHE ABPTo-- 

Li
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„peeko Ko ee Banned Av KOatw | ame BauAST 4 ar 

AEDANTĂ NApTE AC Wu AH cara ac Apzrbubun i 

RATA Ca BA dAtt NapTiE At WAPTEAOR MHY Uvpaie naxap- 

"UIHKOASH dppareat  Aradieuonie demogie aon Lauinap Wii 4 

MapSuknit, acut as BAHAST | nou Rarau opuse mi 

Laie werpapSaoni Mun aa A4T Fanrzw Kan | m Lark 

wiWTpapSa ă kaa. meirpă Ka Atrav AFICET AA vene -AE Hi 

day | dpzkoT Eine auiyie ASH Borap K9 ape kan auzi 

RS acu Kan UI În on | Baqo Atue AE dkatS „MIHAETE CĂ 

„NO ăi AHE2 A Ca Mah ACEA Mphere | uter BAe dA 

“AV iH TOKAAAe RocTpz av der Yioanan KaSu'kp un 

Esaa  qorSar | iun  Atizna DBXapHekoA IDHi conu ko 

«Snap mu SlasSra uapkzaat tun | Ioranz cTerap WH Iona 

Hou & Grku. un Newt wr Aparsurbue. un | Mena Au. 

ponie Ac Buaaei. dâi$ capre RS za ab aa ckpecs | 

sun 48 der auripe BSrape Sue At dama At „AMS BBSIT 

ko Gene | un dm avsur KS OVpeRHAE Ut 1pE AMA Mape 

avaTpie Hai 10c NE | ueleat Ka CA CĂ pie, 

NHC W CZA0 Aparsurtu. $ Asau RBanmaui BATO FAf 

mea ia ei Anit. 

Original hărtie coală: marca semilună cu stea. Acta 

Aurel Râşcanu. Surete ms. XX, 133. 

VII 

7101 Ghenar 12 (1596) Drăgușeni. Zapis de vizare prin care 

“Toader Scăntee vinde lui Bantăş vornic partea sa din Drăguşeni pen- 

tru un cal, un cobuc poleit şi un postav turcesc şi un rănd de haine. 

+ Es Toaa Gane „pucvatt NpH Mei MAD TSpECKO 

Ko UC Bâc dă MHV | KSAS ami BE2HAOT d Mk ApANTa 

ABulit Ac WucHa A câr At ApBrSuatiu KO | măr BEHeTSA 

A AE Ka IUH Af atau, WI At DBACPE Un A RATPA |
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carSaon kzr8 ca ga aakue napT'k ma cn banTzul B0p- 

HMkeA AtpeniTă (O kaa | imn W KOBSk HOAET. 1 HOCTaR 
eee 

TBUtckO E W pZHAS AE Xaetn ui | ar scr NI PBRAMAAd: 

noacrpă Ilona” Au Ri? At Ruaaeai tun Ilona Aonoa | 

A£ AparSwikne mun Herk asakoak unrpapra iun Kavu'k 

A€ akoak | mu PSnw'k ac akoa'k mun Cemnwn ae anoa'k 

uim Factair ac aoak | uni ASmnrpS pe akoa'b um doreu 

AE ĂparSuanu. un Ierauz | murpapea ac putu. um. 

Îconamn$ ae oa. în mSaue Waitne | aSc un Bzrpane, 
AE pui peuSp vegetatia pri aan atape mzpTSpie ! ans. 

DOC A4F HOCTpE Nutu it, AdacTră d4i$ BASS. atacTă aiapeceai | 

KS . codarreae HocTge. 

ue $ Apartw'ku zar apa. renap Bi Ann. 

opt peceți în fum. 

Original hăitie coală; acta Awiel Raşcanu. Surete 
ms. XX, 135. 

Pentiu a intelege filiațiunea numelor din aceste 4 za-. 
pise stravechi moldoveneşh iată care e spite, 

lotie urmaşii lui Dragoş de la Stavnic, pomenili în 
vricul din 1508 e şi Maruşca, nepvata lui Trifan Chintea 
Drăguşescul. Pe aceasta Maruşcă a ţinute in căsătorie 
Gaşpar ; şi a avul 5 ropii: Zudora, măritată cu Tiţul ; 
Grurgea paharnicul, Nusleu, Agahieşonie şi pe femeia lui 

- Bantaş. 
Din aceşti 5 copii se romenese de urmaşi: Giurgea 

paharnicul are de fata pe Anifa, soția lui Voico; Agahie- 
Şonie (Agahia Şoina), are pe lrina, setrăreasa soţia lui Ilea 
şetrarul, iar Băntăşoue are de fin pe Necoară Bantăşvor- 
nicul, care cumpără intre 7094—7105 toate părțile verilor 
ŞI unchilor săi din Drăguşan», adica ce la Tudora Tiţul,. 
Giurgea paharnicul, Voiculeasa, Nastea şi Agahia Şonie cu 
futa sa şătrareasa Irina. 

Priu aceste zapise se lămureşte în parte succesiunea 
şi trecerea proprietății în Drăguzani că a mers moştenin- 
du-se din tată în fiu de la Dragoş de pe Slavnie (137 0), 
pănă la 1586, când întră Necoa:ă Bantăş, răzeş și el prin: 
alianță.
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VIII 

7131 luni 4 (1619). Fară loc. Gaşpar Vodă judecă şi dă rămas 

-pe Andrei ficiorul llişoaei şătrăroae în pricina cu Marmure uricar pen- 

- tra cumpărăturile făcute în Şendreni şi Căpoteşti şi un iaz pe Stavzic. 

Surel ce sau scos de pe ispisoc de la Guşpar Vodă, cum 

sau pârât de lață Marmure uricariu şi Audrei ficiorul Ii- 

-şaaei pentru nişte părți de moșie din sat din Şăndreni şi 

din sat din Căpoteşti, din leat 1197 Luni &. 

„Adeca au vinit înaintea noastră şi a boerilor 

noştri sluga noastră Marmure uricariu şi sau părăt 

cu Andrei fiziorul liesai şatrar pentru niște parti 

-de moşie din sat diu Şendreni. şi din Capoteşti 

carile au cumparat el fara ştire lui. de la Ludora 

şi de la fraţii ei. Gavril şi Dumitru şi Grigore ficiorii 

lui Toader Purcel. şi pentru un iazpe părăul Slav- 

nicului, care este acolo. moșie şi strâmoşie şi cum- 

pârătură slugii noastre mai sus numitului Marmure 

uricariu, iar Andrei ficiorul llieşei şatrar dede samă 

și sa apucă înainte noastră precum au facut acel 

iaz ca să îndrepteze apa pe Slavnicul cel bătrân pe 

unde curge mai demult, iar budâiu de moară pe 

acel părau ca să nu fie, dar ca săși facă lui iaz. şi 

moara mai gios. în hotarul satului său Drâguşanii. 

iar de ar fi pus budaiu sau moară sau de ar i 

arat brazdă pe hotarul lui Marmure ca să dea 

gloaba 12 boi, iar pentru aciastă parte de moşie 

ce s'au cumpărat. sau aflat mai de aproape rudă 

cu acei vânzători, ce au vândut slugii noastre lui 

Marmure uricariu, şi iam judecat după legea țarii şi 

am aflat ca să întoarea Marmure banii ce ar fi dat 

pe această moşie. întru manule lui Andrei ficiorul 

llişoaei șatrar. şi Marmure sau indreptat iar Andrei 

au rămas după legeu țarii. 

Gheorghe vel logofat 

Acta Aurel Răşcanu. Surete ms. XXVI, 124. Suretul 

e poslăduit în 1834 de lordachi Cuza agă.
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Andrei armașu e fiul lui Ilea şetrar şi al Irinei fata 
„Agahiei-Şonia, fata Maruşcăi, strănepoata lut Dragoş de pe 
Stavnic. | 

IX 

1142 Ghenar 5 2 (1654) Iași. Moise Movilă Vodă întăreşte lui 
Bârsan vornic şi cneaghinei sale Angheliţa, cumpărăturile ce au făcut 
“cu 10 taleri în Drăgușeni, pământ şi casă de la fii lui Bantăş vornie 

+ Hw Moven Ălornaa BROEROAa. BXII AtacTiR rCNĂpE 
BEMAH MOAAABCKOH. we npinacuut npEA Hai H npEA Bacu- 

MRI, | HAWIEMH MOAAARCKHMRI, EOAEpH. REAMKHY n Mâany. fluapen 

6bIB APMAlU H cHHA tro. ASMHTpanulko. H Epara | unu cre, Ila- 

Adria. H BpâP en ASmnHTpS că BaNTaiu. H NgoAaa. £AHA 

ACA POTOE. WT ctao AparSuanH | KoTopa Han npbae. Bic 
wija fluapengu. nana Hak Ebik uerpap. H Hmaa wi TEKEv 

EEKVNE CZ SpATanHuu er Ritiu nucat aan ku kruu'k Hpuna 

MFpE EMY UIETPZPWVac. EAHA 404! iiua Bparannu cr navk Bau 

TAI KOpHHK CKABHAA UIETpZpOAE. "TRM paAH WHH zeu 

MOTWRAMHAH € H NOAA 34 Hy AWBpa ROAE HERA Hanon = 

AFEHH AHENPHCHAWBRARA "TWa ADA CA ARAT KOANKO £CT Na M'keru 

H NAoTH Bă Wkperk "TOU ACM. "Tia MpoAdan Ew cpt rau 

Dăpeai AEWpHHk n ku'krunRu eo ÎÎureanuH paAn NET AcckT 

"Tââtp cpEEHHY. n Wr rw TH npunae mpa nam Ilanaria 

cz cuz Hwhătuko n Bpar tn ASmuTpS cnRe BanThi HakH 3A 
'HX AOBPa BOA HERHA HENOHSAAEHH AHENpHCEAORAnH H NpOAdau 
BICk WacT HA KROAHRO € H3BEpET 34 Abannu. w'r Toro | ceao 
ABIrVUIAHH. PH Boakpunt Hatie$. Biitinucan Ezpcan  ARSp- 
HAK. n kW'&rnuu er flnreanun. paăi | Agape TâREp CpEERHE, 
MW BâNA4THA, EXCH HCIIAZHO TIN KhIUNHcatu “nusn BA pWK HM, 
EA paAi 'Toa A0M. că Aker Ea WKPEHÎH AGA. EANKO EXAcT 
MaoTH n ţia mem ua "mea ACM. H TOA UacT 3A WTunv. wr 
“Toro ceao, ĂA ET Hu WT TCARAM Boakpenv HâNIEMY Rail NHCAu
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gaga win. n Akai. n ntikwnarie, N SpHk H NOTEAZĂ 

Ati, cz BCR AOXOACA HENOPVUL END EA. HHROANK Ha E'EKH 

eRaniu, i HU AA € HE VAMULAFT. IIpEA, CHA AHCTEA Hu, 

V Ic AT F3PMR.PE. E 

Gam renAuz Beata 

Vianrk Bea Acroăbrr vu H HcKâay 

+ lwnamke zu 

lo Moisi Moghila Voevod, din mila lui  Dum- 

nezeu Domu tarii Moldaviei. adică au venit înain- 

tea uoastra şi înuintea tuturor a lor noştri Moldo- 

veneşti boiari a mari şi a mici, Andrei ce a fost 

armas şi fiul său Dumitraşco şi nepoata ei de frate 

Palaghiia şi fratele ei Duwmiteu, [ii lui Bantaş şi au 

vindut o casă gala din satul Drăguşani, care mai 

inainte a fost a parintelui lui Andrei anume llea 

hiv șetrar, şi a avut el pără împreună cu nepotul 

sau de frate mai sus scris pentru cneaghina lina 

mama îi şetraroae, o casă parintască nepotului Său 

de trate anume Bantăş vornic numitei şetrăroae. 

Drept aceia ei toti s'au tocmit şi au vindut dea lor 

bună voe de nimeni siliți nici învăluiți cea casă cu 

loc cât este pe cel loc şi nămestiile în prejurul celei 

case ; aceia au vindut boiarinului domniei mele lui 

Barsan dvornitul şi eneaghinei sale Aughelitei drept 

50 taleri de argint;—şi între aceslea iarăşi au venit 

inaintea noastra Palaghia cu fiul ei louaşco şi Îra- 

tele ei Dumitru, fii lui Bantăș, iarăşi de a lor bună 

voe de nimeni siliţi nici învaluiţi şi au văndut toată 

partea lor câtă li se va aleage de moșie din ace- 

laşi sat Drăguşani, tot boiarinului nostru mai sus 

scris Barsan dvornie şi cneaghinei sale Avghelitei 

pentru 20 taleri ce argint, şi au plătit toți deplin 

cei mai sus scrişi bani în mănule lor. Drept aceia 

cea casă cu locul dimpregiurul casei cât vor fi
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nămestiile şi pe locul la cea casă, şi cea parte de 
ocină din acelaşi sat să-i: fie de la domnia mea 
boiarinului nostru mai sus scris dreaptă ocină 
şi moşie şi cumpărătură şi uric şi întăritură cu 
toate veniturile nerușeit lui nici odănăoară în vecii 
vecilor; şi altul să nu se amestece înaintea acestei 
cărti a noastre. 

In laşi la anul 7142 Genar 5 

Insuşi Domnul a poroncit 
Ghianghea vel Ingofal a învâtat şi a iscălit 

+ lonaşco Mânjea 

Originalul hărtie; acta Aurel Kăşeanu (Surete ms. 
XXV, 108). Pevetea ln ceară roşie aplicată e căzută. 

— În original se văd scrise cu alt condeia şi altă 
cerneală cuvintele rărit: „eukrunk lpuna, nat Banrzu 
BOPUHK CKASHAA IVETPABOaE îi NeTAtchT.“ 

După 15 ani Andrei armaşul şi cu fiul său Dumitraşco 
îşi vind ocina lor din Drăguşâni lui Bărsan vornic, odată 
cu vinzarea ce o fac rudele sale mai de aproape Dumi- 
traşzo Bantăş, Palaghia Kiul şi cu fiul ei lonaşco Kiul cu 
10 taleri. Lotru cât Andrei zice că Dumitrașco ii e brata- 
mici, arată că Necoarăa Bantaş era frate cu Ilea şatrarul, 
şi că deci lrina femeia lui venia nepoală de soră cu mama 
sa, soția bătrâuului Banuta ; îi era dar vară primară. 

X 
Fără veleat Mai 18 Drăguşani (ante 1640). Zapis de vînzare 

prin care Onaca, strănepot lui Gherasim vinde cu 25 taleri lui Andrei 
sin Ilea şetrarul părţile sale din Drăgușani, partea din mijloc. 

+ Adecă eu popa lon de Şkeae şi Petrica de 
Deleşti. şi Dăwmiian şi Lupan | şi Spinea şi Gligor(e) 
şi Vasile şi Golaiaş şi Bantaş Dumitru | şi Andonie. 
mârturisim cu sufletele noastre. cum au venit în- 
naintea noastră. | Onaca fetolorul (sic) lui Vasilie 
nepotul Condrei strănepotul lui Gherasim | de uime 

nevoil nice impresurat ce de â li bună voe şi au 

Surete şi Izvoade X (Aecla Râşcanu) 2 

    

      
    

TUI IITa? 
CEATRILA IRNCEASIT, Ra 

SUcungari
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văndut a sa direap |tă ocină şi moșie din sat din 

Draguşani din parle de mijloc însă ce | să va alege 

partea lui Vasile a tătăniseu şi a wncului său a 

Kon ! drei, şi au vândutu şi wn loc de prisacă .mn 

readu wude cheama pri | (sa)ca lui Gherasim. a: 
x 

asta. au vandut lui Andreiu fecorul lei șetrarului 

| şi matuşei lui Ancăi călugăriţie dirept dow zeci 

şi cin | ci de taleri batuți. şi miau dat banii deplin 

dinnaiu | tea noastră. deci noi deacam văzut toc- 

mindusă de bună voe | de la noi iam făcut zapis 

de mărturie ca s ştie neam pus șil peceţile mai 

pe mare credință. 
pis u Drăguşani msța Mai ÎS dun 

“+ Petrica, + Lupan, ț Spinea, + Gligore. 

In dos: Auâpen ceha sin ter. Hi ca Anocmoa BHvk 

ÎNkzH KZAVEAVHILH IpoAăă. 

Hartie coală. Acta Aurel Răşcanu. Surele ms. XX, 148 

XI 

Fără veleat Sept, 20 Iaşi (cătră 7142—1633). Zapis de vînzare 

prin care D. Bantăş şi Palaghia vînd cu 16 ughi lui Bărsan vornic 

si Angheliţei părţile lor din Drăguşeni. 

* Emo az Dumitraşco Bantăș şi cu sorumea cu 

Palaghiia scriem şi marturisim.| cu cestu zapis al 

nostru. cum am văndut a noastră dreptă parte de 

ocină și moşie | den sat din Drăguşani ot volost 

Vasluiu (scris deasupra). di nimene nevoiti nice a- 

supriţi. dereptu 16 ughi bani buni. | din vatra sa- 

tului din grădini şi din paduri şi din apă şi din 

cămpu şi din fiveţi | și din tot ce sa va alege. par- 

tea noastra lui Bantaş vornicului. ca să fie dumi- 

sale | vornicului Bârsan și gipanesaăi dumisale An- 

gheliţăi. dreptă mușie şi cumpăratur | cu tor vinitul 

ce să va alege partea lui. Bantaş vornicului şin tor- 

mal noastră | au fostu Gheorghii sulgeriul. şi lo-
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naşco Avraam vornicul și Lepădat dvornicul şi Va- 
silie dvornicul ! şi Ursul Vaitic dvornicul şi Eremii 
Isăcescul şi mulţi oameni buni şi bătrâni şi nem 
pus ale noastre | peceţi în ceslu zapis al nostru ca“ - 
să fie de credința ca să să ştie. 

n las Sept. 20 

az Ursachte dvornicul, az Enachi iscaal, Le- 
pădat dvornic iscal, ț Vasilie 

Hărtie coală; acta Aurel Râz-anu. Surete ms. XX, 147. 
Aclul îl punem anterior ispisocului dat de Moise Mo- 

-ghilă Vodă, întru cât în Ghenar 5 Vodă întăreşte aceaslă 
vânzare, punând in loc de 16 ughi, 20 taleri de argint, 
In “dosul actului stau aceste însemnări: 

Gligore Ţapul şi Gavril | şi Sava şi sora lor. 
«Damian Şurireseni ot S an | teia şi Alecsa ot Spi- 

ne | ni şi Dumitru şi | Gavril culei oi Scânteia. şi Ursul 
ot Scă | nteia. şi Bejan ot Fren | cuci. şi Vasilie sin Ru- 
soe ! ot Freoturi. şi Vasilie ot | Scântei. şi lonaşco și! 
Costantin şi Mihaita ot | Frentuei. şi Sobiea fata ! lui Be- 
jan şi Ghiorghie fă | corul Vasil» Dragusanul | şi lonaşco 
facorul lui Antonie | şi lui Gligurie sin Dan. şi | Costachi 
ot Bâceşti ginerele | Capracn şi Gligore Bulu | man şi Is: 
tratie şi Olăntie. 

a Notă: Cuzsi 78 Jopro Apar, to Bus)Sri 

XII 

: 7146 Noem, 10 (1637) fără loc. Zapis de vînzare pria care D. 
Bantăş, Palaghia şi Ionaşco vind lui Neculai vatav cu 30 lei părţile 
lor din Drăguşeni şi o casă gata. 

„_ Adecă eu Dumitraşco fitorul lui Bantaş vorni: 

cul și Palaghia ! fata lui Bantăş vornicul. și lonaş- 
co fi&otul Palaghiei. nepotul | lui Bantăş. . sănguri 
pe noi. mărturisim. cu cestu zapis al nostru. cum 
noi | de bană voia noastra. de nime nevoiţi nic 
„presuraţi. am văndut di | reapla ocină şi eumpa- 
râtur(â). din sat din Draguşeani. ce am cumpărat. 

de la Toader Scânteae. w cus gata. şi din vatra
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satului | şi din cănpu. şi din fânaţ. şi din. pădure. 

şi tot ce să va alea | ge partea lui Toader Scăn- 

_teae. ce am văndut dumisal. g&upănului | Neculai 

vatahul dereptu treizăci de lei. şi zapisul ce am 

avut | de la Foader Scănteae -ancă lam dat la gu- 

pănul Necula şi | atastă bună tocmal sau făcut. de- 

naintea Neaniului vornicul. şi a lui Vasilie Roşca 

vornicul. şi a lui lakim Bandur vornicul | şi a Ste- 

jeranului vornic. şi eu Patraşeo Opincă au seris | 

şi eu Radul şi Ştefan Cracos; şi Mirâuţ. şi Ando- 

nie | Brahaş să sa ştie „și mie lui Jlonaşco ginerele 

Palaghie mi au dat.8 zloti.“ | 

let 7146 Noev. 10 

az Neaniul vornic iscaah (|.p.), lakim vornic 

(|.:p. ăn), Stejeran vornic (|. p. cruce), az Vasi- 

lie Roşea drorme iscal (|. p.) şi alle 3 peceţi. 

Original hârtie coala. Acta Aurel Răşsanu. Surete 

ms, XĂ, 136. 

XIUIL 

1147 Murt 20 (1639) Iaşi. Zapis de vinzare prin care „Bărsan 

vornic şi Angheliţa vînd cu 60 lei lui lane păharnie părţile lor din 

Drăguşeni. 

-- Adeea eu Bxrsan tam fost vornit. şi cu £u- 

pâneasa mea Aughelița. scriem şi maârlurisim — îu- 

şine pre noi. cu cest zapis al nostru. cum noi. de 

bună voa noastră. de nime | nevoiţi. nice asupriti. 

am văndul. a noastra direaptă ocină şi moşie. o 

casă | gata şi cu lor căt trebuiaști. de garduri. şi 

de poeni. şi de alte nameastii | pregur casa ce ne-au 

fost noao cumpăratură. de la Andrei armaşul, și 

de la fitorul lui anume | Dumitrașco şi de la ruda 

lor Palaghiia. și de la fratesău. Dumitru fitorii | 

lui Baulăş. aceaia casa iaste de la sat de la Dragu-



şeani. așijdirea și o parte | de ocină a noastră cat 
să va aleage. den sat den Drăguşeani. ce ne iaste 
noaw | cumpărătură. de la Palaghiia. şi de la fito- 
rul ei lonaşco, și de la fratesâu | Dumitru  fitorii 
lui Bantăș. aceastea am vandul. dumisale lui lane 
păharnicul | direptu șease zet de lei batuţi. şi neau 
dat dumnealui aceşti bani deplin | 60 de lei bătuti. 
la măna noastră. dennaintea dumisale lui Stratulat 

! Sulgearul și Neaniul şi Eremiia vornicii de poartă. 
şi eu Șaidir | am scris sa s ştie. 

u las ]t 7147 Mart 20 
az Eremiia Veuculeţ dvornic iscal, az Stratu- 

lat sulger. 

Originalul hârtie coală. Acta Aurel Rișeanu. Surete 
ms. XX, 137. 

XIV 
1149 April 15 41641) Drăgușeni. Zapis de vînzare prin care 

Necula vătavul vinde lui Cerkej cu 40 taleri părţile sale din Drăguşani. 

+ Adecă eu Necula vâtavul dumisal(e) Hatma- 
nului. însomi pre mine mărto | risăscu. cu cestu 
zapis al meu. com am văndutu de bonă voe me. 
parte | lui Toader Scantei den sat den Draguşeani. 
de pre Stavnic. ce w a | fostu cumparat. de la Du- 
mitrașco Bantaș. şi de la sora sa Palaghie | şi de 
la ficorosău. de la lonaşcu. Kiul, acea parte de o- 
cin | am vândutu lui Cerkej. dereptu patru zăci de 
taleri bătuţi. cu | tot locul cat sa va alege. şi cu 
cas cu tu(t). și în locmala | nostră. Andreai şetra- 
rul. şi Apostul şi Handuca. şi ! Gligori de Caăpoteşti. 
și Vascan den Frentuci. şi Simion de | acole. şi eu 
Coslautin fitorul Jui Merăut de laşi am scris za | 

„ pisol, şi iam dat tote derese pre mâna lui Cerkej. 
săi | fie derepto muşi€. şi noi mai mari marturii 
nem | pos peceţile şi am iscalit sa s şiie. 

valei 7149 u Drăguşeâni ap. 15 dni 
az, Costantin -iscal (I.p. ţ Rocmanrun), az Necula
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vatav (|. p. un leu) eu Apostul (|. p.), Xovrza PAGE. 

In dos: „Zapis de cumpărâtur lui Cerkezu ot Dră- 

guşeani. de la Neaculai vatav.“ 

Hartie coală. Acta Aure! Râşeanu. Surete ms. XX, 138. 

. XV 

7151 Oct. 25 (1642) laşi. Zapis de vînzare prin -care Duni- 

traşeo şi Palaghia vind Anâreicăi Zlătarul cu 60 lei părțile lor din 

Drăguşani. 

+ Adec noi Dumitraşco şi sorume Palaghiia [i- 

torii răpoosatului | Bantaş ce au fost vornic. nepotii 

Agahiişoinii. seriem şi mărturisim | cu cestu zapis 

al nostru. cum noi de nime nevoiţi ni& asupriti. ce 

de bună voe | nostră am vandut a nostră direaptă 

ocină şi moşie. din sat din Dra i guşeni. cea este 

pre vale Stavnicului în tanutul Vasluiului căt se 

va ale | ge partia mătuşa nostră lrinii şetrăroae. 

fata Agabii | şoinii penlru căci au vândut maăluşa 

nostră Irina şetraroae | părțile nostre. din ltovâeşti 

şi. din Malaeşii şi din Şcheae | şi neam pârât în- 

naintea măriei sale lui Vod(ă) de faţ cu mătușe | nos- 

tră Irina. şi o am rămas pentru părțile nostre. ce 

neu vân |dut mătuşa nostră. noa neau dat măria 

sa Vod. ata part | din Drăguşiani partea mătuşei 

nostre Îrinii. deci | noi am văndut ata parti a maă- 

tuşe nostre din Drăgu ! şeni. dumisale &upănului 

Anducâi zlătariul. direptu | şesezăci lei batuţi şi 

neau plătit deplin &upănul Anduca | aceaa ce mai 

sus scriem. 60 de lei bătuţi. intru mănule nostre | 

și un ispisoc de pără ce am avut noi de la măria 

sa Vod. pre atai part din Drăguşeni încă lam 

dat întru măna dumisale. | Supânului Anducâi Şi în 

tocmala nostra au fostu dumnialui | gupănul Gavri- 

laş Matiiaş marele . logofat. şi dumnialui Ştefan |



Moimascul biv armaş. şi dumnialui Apostol ce au 
fost comis | şi popa Simion de Mogoşești, şi multi 
fecori de boeri div | curte maăriei sale lui Vod. 
deci şi noi aşijdere deaca (4kka) am văzut de! 
bună voe toumală şi plata deplin. noi încă şi de 
la noi | am întărit acestu zapis. ea saş faca dum- 
nialui Andoca şi di | rese domnești. de pre acestu 
zapis. şi pentru mai mare credinţă | pusuneam pe- 
ceţile şi am iscalit ca sâ s crezăa acestu zapis al 
nostru.  u las vito 7153 msta Oct. :5 

Gavril vel logofat i 

Stefan Moimascul biv vel orujnic. 
az Apostol comis iscal (|. p.) 

Hârtie coală. Acta Aurel Răşcanu. Surete ms. XX, 139. 

XVI 

7151 Oct. 15 (1642), Zapis de vînzare prin care Gligore 'Fapul 
și Îraţii lui vînd Andocăi şi Măricuţăi cu 40 lei părţile lor din Dră- 
guşeni. 

1 Adeca eu Gligorie Ţapul ot Scântiae şi Ga- 
vril şi fratemeu Sava şi sora noastră Marica. ot 
Petreşti. scriem și marlurisim cu cestu zapis al 
nostru de nimerilea nenevoiţi nici asupriţi. ce de 
bună voia noastră um vândut a noastră dreaptă. ocină 
şi moşie din sat din Draguşeani. caarea iasle în tanutul 
Vasluiulu. pre apa Stavnicului. dinatreia paarte de satu 
paartea de gos ce sa camă (kauz) paarte Canceştilor 
a patra paarle. paarte batrănului nostru a Tapului: 
atasta o am vândut dumisaale gupânului Andocăi 
şi Siupn'bsai dumisale Maricuţăi. dreptu patru zeaci 
de lei bătuţi. și niau mai dat. peste toemala noas- 
tră optu lei. că de să va afla cineva de rudeanie. 
noastră. sau de răzăşii noştri să naibă treabă cu 
dumnialui ce să vie la noi săi întoarcem cât i să
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va vini paaartia (naaapra). pentru căci am vândut 

noi partea bătrânului nostru toată. din ţarină şi din 

faneată şi din vatra satului şi cu tot vinitul. aGasta 

am văndut dumisale şi fetorilor lui săi fii. moşie în 

veaci. şi în tocmala noasiră au fostu  Apostul co- 

misul ot Căzăveşti. şi popa Onaşiţa ot Negreşti. 

şi Gligore Heaghe (Xmkre) ot Capoteşti şi Simion 

ot Frânturi. şi Apostol nepotul Ancăi ot Drăgu- 

şeani. și Istratie ot Drăguşeani. şi mulți oameni 

huni şi bătrăni de pen pregur. şi pre mai maare 

credință pusuniam şi peceţile ca săşi faca şi dreasă 

domneşti să s ştie. vit 11541 msta Oct. 15 dni 

Hărlie coală. Acta Aurel Râşeanu. Surete ms. XXIII, 

B. 1243. 

XVII 

7251 Noem. 4 (1642). Zapis de vinzare prin care lani păb. al 

treilea vinde cu 70 lei Iui Andoca partea să din Drăguşeni. 

Adec eu lani păharnic al treile. scriem şi măr- 

turisescu cu cestu zapis | al mieu. cum eu de bună 

voa nostră de nime nevoit nici asupril. am van | 

dut a me direptă ocină și cumpărâtură. din sat. 

din Drăguşeni &k este | în țiutul Vasluiului pre 

vale Stavnicului. o casa gata şi cu | loc cât trebu- 

eşte de garduri. şi de poeni. şi de alte namestii | 

pregur casă. şi alta parta de ocină dintracela sat. 

&k miau fostu | mie. eumpaărătură dela Baărsan vor” 

nicul de gloată. ce ada casă | iau fostu cumpără- 

tură lui Barsan. de la Andreiu armaşul. şi de la | 

ruda lui Palaghia. şi de la fratisau Dumitraşco 

fito 1 rul lui Bantăş. iar &a parta de ocină iau fostu 

cumpărătură lui Barsan | vornicul.. de la Palaghia 

şi de la fratesău Dumitraşeo | fidorii lui Bantaş. ada 
+ 

casă gata şi ata partk de ocină | ce mai sus scriem
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leam văndut dumisale fratelui nostru An | dueai 
Zlatariului. direptu șeptezăci lei batuţi. şi miau 
plă | tit dumnialui Anduca deplin atita ce mai sus 
scriem 70 lei | bătuţi întru mâna noastră. și un 
zapis ce am avut de la Bărsan | vornicul. şi altu 
zapisu care au cumpărat Baărsan. acele înca leam 
dat | întru măna dumisale Anducai și în tocmala 
noastră | au fost dumnialui Gavrilaş Matiiaş marele 
logofat. și dumnialui Ştefan | Moimaăscul ce au fost 
mare armaşa şi Apostol ce au fostu comis. şi | 
popa Simion de Mogoşeşti şi mulți fiori de boeri 
din | curte mării sale lui Vod. deci noi deaca am 
văzul de bună voe toc | mală şi plată deplin. noi 
aşijdere am întărit şi de la noi | acestu zapis ca 
săş facă dumnialui Anduca şi direase domneşti | 
şi pentru mai mure credința neam pus pecetile şi 
am iscâlit ca să s crează. 

u las vlt 7151 msța Noev 4 dni 

Gavril vel logofat, Stefan Moimăscul biv vel 
armaş, az Apostol comis iseal. 

„Hârtie coală. Acta Aurel Răşcanu. Surete ms. XX, 140. 
Cum vedem Andoca zlatarul işi întregeşte ocina sa, 

din Drăguşeni prin mai multe cumpărături. De unde până 
la 1634 proprietatea în Drăguşani a curs neîntrerupt de la 
1350—de la acel Dragoș de pe Stavnic, cel întăi deseâle- 
cător de ocini pe acest loc;—după 1634 stăpânirea trece 
repede prin vinzare de la Băntaşeşti la Bârsan vornicul 
cu 10 de taleri, casă şi moşie. 

Cel dintâi Banlăş, ginerele Maruşcăi, strănepoata lui 
Dragoş de pe Stavnic, intra stăpâu in Drăguşani prin câ- 
sătorie. Fiul său Necoară Bantaş vornicul îşi intregeşte oci- 
pile, cumpărând de la veri și moşi câtră 1590. Fieiorii săi 
ţin stăpănire până câtră 1633 Sept. 20, când atât Dumi- 
traşco Bantăş cât şi Palaghia cu fiul i Ionașco Chiul își 
"vind ocina lor, casă şi moşie, lui Bârsan vornicul și jupă- 
nesei sale Aogheliţăi, iar lui Necula, vatavul hatmanului, 
îşi vind în 1639 părţile cumpărate de ia Toader Scântee; 
Stăpânirea acestora a fost de scurtă durată; căci în 1639
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Mart 20 Bărsan vornicul şi jupăneasa lui Angheliţa își 

vind părţile lor din Drăguşani Jui lane al 3-a paharnic cu 

60 tei batuţi, iar Necula vatavul îşi vinde ocina lui în 

1641, April 15 lui Cerchez cu 40 taleri căştigâna 10 taleri. 

Intre marturii cari atestă vânzarea lui Necul Vatavul gâ- - 

sim pe Handuca, care iscăleşte „Xovroaa WApTip0.“ 

Handoca zlatarul intrase răzeş în Draguşani prin 

cuwpărătura ce a făcut el şi jupâneasa lui Maricuţa de la 

Tapul .din Scântee şi de la alţi trați ai lor, Gavril, Sora 

şi Măricuta în 15 Oet. 1642, dând 40 lei bătuţi pe părțile 

„lor, iar ca să împedece pe alte rude de ale vinzatorilor de 

a nu-i strica vinzarea a mai dat 8lei „şi niau mai dat peste 

tocmaia noastră optu lei, că de se va afla cineva de ru- 

deanie noastră sau de răzeşii noștri să naibă treabă cu 

dumnealui ci să vină la noi săi întoarcem cât i se va 

veni partea.“ Deci cu S lei Handoca si-a valorificat drep- 

tul de răzeş în Drăguşani. După 10 zile acelaşi Handoca 

cumpără in 25 Oet. 1642, cu 60 lei de la Dumilraşco Ban- 

„_tăş şi de la Paiaghia Chiul, sora sa, părţile lor din Dră- 

' guşavi, acum fiind răzeş. iar în 4 Noembrie 1642 cumpără 

de la Lani paharnicul cu 10. de lei casa şi ocina din Drâ- 

guşani. 
ln 20 zile Handoca zlatarul cumpărase tu 178 taleri 

mai multe părţi din Drăgusani. Cumpărăturile sale vor 

urma cum dovedesc zapisele ce urmează. 

XVII 

7152 Mai 9 (1644). Şase zapise de vînzare din aceiaşi zi prin 

care Andoca cumpără mai multe părți din Drăguşeni cu preţ de 55 lei. 

1) Adec eu Pâtraşeo val. Gugiul şi popa Dâuil și 

Mariica şi Scanteae. fezorii lui Mihăil. nepoții lui 

Coste Scânteae. mărturisim cu cest zapis al nostru 

de nime nevoiţi. ce de bună voia noastră am van: 

dut dreapta ocin și moşie a imoșu nostru lui Coste 

din qrease bătrâne. ce avăm de la Patru Vodă. 

din satu din Drăgușeni. din a îreia parte de sat. 

a 'şeas parte drept 10 lei bani gata. iar noi ne 

vom toemi. cum vom şti câţi vom avea pre stalpul 
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nostru. şi pentru' credinta jam facut acăstu zapis 
dumisale giupânului Andocai ca s hie dumisale 
moşie în veaci. cu tot locul și cu tot vinitul. 

| . vit 1752 Mai 9 
a7, Patraşco vatav iscal 

2) Adec eu Cărja fitorul Măriicăi nepotul Vasil- 
căi cu verii mei cu fetorii lui Mafteiu Birtoc Ne- 
culai ş Andreiu. și Patraşco fetorul Tumei Birtoe. 
marturisim cu cest zapis al nostru de nimene siliţi 
am vVăndut dumisale giupănului Andocai din drease 
batrâue ce avem de la Patru Voda din sat din Dră- 
gușeani. din u treia parte de sat. a şease parte 
drept 15 (î:) lei ca s hie dumisale moşie în veaci 
cu tot locul şi cu tot venitul şi sora lui Patraşco 
Dumitra. vit 7152 Mai 9. 

9 puueri de deget 

3) Adec nei fetorii Draghinei. nepoții lui Scăn- 
teae. şi a Irimiei aşijderea fetorii lui Is(a)il. nepotii 
lui Scănteae anume popa Scauteae şi Gligore fra- 
temeu şi sora noastră Grozava şi Nastasia de nime 
nevoiţi. am vândut dumisale gupânului Andocai den 
bătrâne drease ce avam de la Patru Voda. den a 
treia parte den sat den Drăguşeani. a şeas parle 
drept î5 (ie) lei bani gata şi iam facul acestu zapis 
a s hie dumisale moşie în veaci. cu tot locul şi 

„cu tot venitul. vit 7152 Mai 9 
Scanteae - 

4) Adec eu Paătraşco Boldescul mărturisascu cu 
cestu zapisu al meu de nime nevoit, ce de bună 
voia mea am vândut. a mea. dreaptă ocin şi moşie 
den satu den Draguşeani. den a treia parte de satu 
a Șeas parte. şi aceştia bani iam luat 15 (ie) lei 
gupănului Andocăi. şi eu moi tocmi cu fraţii mei 
câli voi avea pre stalpul meu cum voi sti pentru
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credinta am făcut acestu zapis şi lam iscălit şi a- 

cestu zapis lam făcut den drease ce avâm bătrâne 

de la Pătru Vod. 1152 Mai 9. 

Patraşeo Boldescul biv armaş 

5) Adec noi Andreiu şi soro noastră Cavdachia 

şi Tudosiica şi tomărtan cu frații loei. şi Obreajie 

cu fratii mei. şi Istratie Porpout cu fraţii mei ne- 

poţi lui Patraşco Scănteae matr)turisim cu zapis al 

nostru. de nime nevoiti. am vănduţt) a noastră ocin 

şi moşie dumisali &upânului Andocai. den drease 

batrane. ce avâm de la Pătru Voda. den sati den 

_ Dragușeani. den a treia parte. parte de satu. a șeas 

parte 'areptu 15 (ie) lei. ca s hie dumisal. moşie în 

veaci cu tot locul şi cu tot venitul. i 

vit 1152 Mai 9 

Andrei iscal, ț Stefan, + Vasilie 

6) Adec eu Andreiu şi Isail nepotii lui Necoar. 

mărturisim cu cestu zapis al nostru de nime ne- 

voili. ce de bună voia noastră. am văndul. a noas- 

tra dreaptă ocin şi moşie a moșu nostru a lui Ne- 

coară den drease bătrâne ce avam de la Patru 

Voda den sat. den Drăguşeani. den a treia parle 

de satu. a şeas parte dreptu 15 (îs) lei bani gata. 

iar noi ne vom tocmi cu frații noşştri (nomippn) câti 

vom avea pre stălpul nostru cum von şti și pentru 

credinţa am făcut acestu zapis ca s hie dumisale 

Andocăi moşie în veaci să hie pentru to! lotul. cu 

tot venitul. vit 7152 Mai 9. 

_2 puneri de deget 

Hărtie, filă. Acta Aurei Răşeanu. Surele ms. XX, 

441 —146, 
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XIX 
7152 Iunie 1 (1644) Suceava. Vasile Vo dă întăreşte lui Handoca şi japănesei sale Măricuţa cumpărătura ce a făcut cu 100 taleri, oa treia parte din Drăguşeni, de la Pătraşco Boldeseul şi alte peste 40 se- minţii ale sale. 

ij Hw Bacnair Boegoaa. Bile maerin PCNADA 3tmau 
AWOAGABCKON, W9 pinAoue npEa, Hanu. n npaa Scan 
UNA BO4ApH BE | AHKHMH Hi Măânatu, Ilzrpauko  Boa- 
AECKSA. ca SpaPitaţ n ca nenorone cro, uk na Facnaie 
u Fanropauto. ui Anapet. n Hezua. u Bperrk | cân Ma. 
puiu. n Buprok cfin Mape. n Heksaa n Anaptk. n Ila- 
Tpauko ch Toma Buprok. au$un rau. n Hukoap n Ba= 
cHakbi, n Tux Îlarpawko | ezrarvuva n non Azuga. 
n Aapua. n Gkiuirike, cupe Mimyzna. n cuee Apzrnnu. 
m eng Hezua, non Gane, n Fpurwp n cecTrpa uk | 
Iposaga. n Hacracia un Înapen, n cecrpa HX șÎSpuha. n 
MoMăpTan. CA EpaTitaHi CROHMU, Hi COap'kokie, ca neno- 
moge ero. Hi Herparie | Ilapnzvu, ca Bparitaan cgonau, 
envun Ilzarpauo Ghhiribe. n Epemia n Rocre Ceun- 
TRE. 110 1% ACEPON EOAH. HEKHAM HenloHSartu. an | ngu- 
CEAOBANII, H NpeAdAH CROA Npagda Wwrhiiă. i abatiia mperaa 
MacT 17 cea Aparburann, WT s(o)aser Eacaviockomv, Ha. 
HoTouti Gmaghukog | GT EATpS ceâo n WT oa n W7 ac 
M GOT BEC [IpHXOA, 'TOa MpOAGAn caSsn tea HAoka. un. 
kt'Eruuuiu  MapurSuui. paai cTo Taatp | Anunt, no cara 
“Hu unica duroka (Sic). BacTaaca n BantdaTHA. ea. 
KSnk ca nukrunk ep MapunSua. ace nenaxzane | ruţ 
BHIUNHCAHHĂ MISU, Ș. Taâtp AHUHUY. EX pSRH Tai papi 
veni wat. Ilarpauko BoagcekSa, Hu BpATitay. 1 natatie 
Hakoa sro | Bacnaie n Tpuropauko, n duapen. n Hezna. 
Rgcrk. u Buprok. n Hekvaa. n Anaga. n lzrpatuko: 

- Buprok. n Ilarpauko &zTarvu. H nou Azuzua | ui Ma-
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pna n Grile, n non Cabine, n Tpnrop. m Lpozaga | 

n Hacracia. n Anapen. n Tăpnnă, n Uomzprani n GOrpk- 

„is ca nenorone er | Herparie Ilzpuzvu. cz EpaTitaatti 

ceoumn, guSun ÎlaTpaiuko Cinumeke, u Gprmia n hocre 

Civile, ror(0) paan i Ani 1450 | Sena'Ekom ae. nai 

HX AOBDO BCAHOE TOME H MCNOAHSII aanaan6. "PARORAL H 

m Bac AdAOXOM Hi noTepzANkoat caSsn Haweat$ | Bruni 

cannoai$. AÎnroka n unbranuca  XWapukăuas. ua 'Toa, pik a 

_peuentida TpETAă MAcT wm" cca AparSu Ahn. Hă Gagu. 

KARE AA ECT HA NpABAd (WTHHĂ n eukSnacui, ui Spik n 

norepzAtiit ca EXCEM  AOXOacA! HenogSIu EHHO  HUKCAN:E 

HA ARH. H HH A c€ HE VAHUIAET, - 

, E $ G3uae Ar F30H8 10 A Albi 

Ga renanz Bea'ka - 

Topepauito Bra AWrăT HeHAA 

| Ian ap 

l0 Vasilie Voevod, din mila lui Dumnezeu 

Domn ţării Moldaviei ; adica a venit înaintea noas- 

imă şi înaintea tuturor a lor noştri boiari a mari 

şi a mici Pătrașco Boldestcul cu fratii şi cu neputii 

sai, numele lor: Vasilie şi Gligoraşco şi Andrei şi 

Isail şi Cristea fiul Maricai; şi Birtoc fiul Marei, şi 

Necula şi Andrea şi Patraşco fii lui 'Towma Birtoc, 

nepoți Agăi, şi Nicoara şi Vasilea şi iarăşi Pătraşco 

vătăguțul şi pop: Danail și Marica şi Scănteae fii 

lui Mihail şi fii Draghinei şi fii lui Isail pop Scân- 

teae, şi Grigore şi sora lor Grozava şi Nastasia, 

si Andrei şi sora lor Turina şi Ciomartan cu frații 

săi şi Obrejie cu nepoții sai şi Istratie Parpăut cu 

fraţii sai nepoţii lui Patraşco Scanteee şi Eremia 

şi Coste Scanteae, de a lor bună voe de nimeni 

siliți nici invăluiți şi au vândut a lor dreaptă ocină 

şi moşie a treia parte din satul Draguşeni, din ti- 

nutul Vasluiului pe apa Stavnicului, din vatră de 
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sat şi din cămp şi din pădure şi diu tot venitul, 
aceia au vândut slugii noastre Andoeai și cneaghi- 
uei sale Măricuţe: drept 100 taleri curați. Deci sluga 
noastră mai sus scrisă Antoca s'a sculat şi a plătit 
impreună cu cneaghiva Maricuţa toți deplin cei mai 
sus scrişi bani 100 taleri curați în mănule celor de 
mai Sus zişi oameni: Pairaşco Boldescul și fraților 
şi seminteniilor lui. Vasilie şi Ghgoraşco şi Andrei 
“şi Isâil, şi Cristea şi Birtoe şi Necula şi Andrei şi 
Pătraşeo Birloe şi Pătraşco vătagut şi pop Danail 
și Marica şi Seanteae şi pop Scaânteae şi Grigore, 
şi Grozava şi Nastasia şi Andrei şi Turina şi Cio- - 
mârtan şi Obreiie cu nepoţii sai şi Istratie Parpaut 
cu frații sai, nepoţii lui Paâtraşco Seanteae şi Ere- 
mia şi Coste Scănteae. Drept aceia şi noi cum am 
vazut între dânşii de a lor bună voe locmala şi 
deplină plată aşijderea .şi de la noi um dat și am 
îotărit slugii noastre mai sus scrisă, lui Antoca și 
eneaghinei sale Maricuţăi pe cea de mai sus zisă a 
treia parte din sat din Dragușani, pe Stavnic, ca 
să-le fii lor direapta ocina şi cumpărătură şi uric și 
întăritură cu loate veniturile nerușeit nici odănă- 
oară în veci. Şi altul să nu se amestece. 

în Suceava la anul 7152 Iunie 4 zile 
Insuși Domnul a poroncit | 

Toderaşeo vel logofat iscal 
1 Şaidir 

Original hărtie coala mare; acta Aurel] Râşcanu. Su- rete ms. XX, 149. | 
Pecetea în ceară aplicată, căzută. Puţine acte cuprind aşa de multe nume ca acest ispisoc domnesc. Pe a treia parte de moşie din Drăguşani erau. stăpâni apoape 50 de Tude şi semințenii de ale lui Pătraşco Boldescul. 
— Patraşco Boldescul e amintit des in actele timpu- lui între 1630---1660. Armaş, Patraşco Boldescul a ajuns şi Larcalab de Roman. Femeia lui era Varvara, iar de “copii are pe Iordache, Dumitrasco şi Alexandra.—lnaintaşi
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de ai săi găsim pe talăl său Toader Boldescu med. și pe- 

Gheorghe Boldescul, trăitori pe Ja 1084. 

Din ispisocul lui Vasile Vodă, reiese că Patraşco Bol- 

descul era răzăşi si în Drăguşani, căci aici îi găsim toate- 

neamurile sale, frati şi nepoți stăpânind o îreime din 

tot satul. | 

Despre spiţa Boldeștilor vezi Surele şi Izvoade II, 87. 

XĂ 

7153 Sept. 20 (1645) laşi. Zapis de vinzare: prin. care Dumi- 

traşeo şi Palaghia fii lui Necoară Bantăş vind lui Handoca cu 50 lei. 

partea lor din Drăguşeni. , 

Adec eu Dumilraşco și sora mea Palaghia. şi 

fata mea Nastasia. ficorii lui Nicoară Bantăş. noi 

de bună voia noastră. de nime nevoili. nici siliți. 

am văndut a noastră direaptă moşie şi cumpară- 

iura din sat din Drăguşeani. partea Nastei sora 

&urgei păharnicului şi Agahie Şoini. aşijderile am 

vândut partea Anniţei fata &urgei păharnicului. A- 

estea am avut unul câte a cincea parte den par-- 

tea de mijloc. şi am vândut &upănului Handocăi. 

direptu 50 de lei bani gata. şi Supăneasei dumisali: 

Măricuţii. ca să le fe divkpta moşi cumpaărătură lor 

şi ficorilor lor. şi în tocmala noastră au fost vor- 

nicul de poartă Bârsan. şi Neaniul şi Toderașco 

vornicii de poartă şi alti oameni buni. pre mai 

mare credinţa. am pus pecețile şi am iscalil sa s: 

crează, | 
u las It 1153 Sept. 20 

az Neaniul dvorni: iseaah (|. p.), az Toader vor- 

nic iscal (|. p.) 

Hartie coală. Acta Aurel Râşcanu. Surete ms. XX, 152:. 
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XXI 

155 Sept. 13 (646) Iaşi. Vasile Vodă judecă pricina dintre 
Andrei sin Ilie şetrar şi călugărul Visarion Bogza cu sora sa Loghina 
pentru Drăguşeni, dând căştig lui Andrei Ilea, care pune ferăe 12 zloți. 

| Suret de pe ispisoc sărbese de la Vasile Vodă din 
„văleat 7155 Sept. 18. 

Precum au vinitu înnaintea noastră şi înnainte 
ai noştri boeri, a mari şi a mici, Visarion Bogza, 
călugăr, şi sorusa Loghina, şi sau paraăt fată înna- 
intea noastră cu Andrei sin Ilie şetrar şi cu Dumi- 
tru sin Bautăş şi cu Palaghie. sora lui Dumitru 
pentru o parte de ocină din satu, din Drăgușeni, ce 
să va alege parte Giurgii pah. ce este pe Stavnic, 
în ținutul Vasluiului, zicând Visarion calugar și so. 
rusa Loghina cum ace parte de ocina au fostu 
dreaptă moşie şi liau împresurat Bantaş vornic și 
llie şetrar fâră de nici o diala. iar Andrei sin Ilie 
şetrar şi Dumitru sin Bantaş şi sora lor Palaghie, 
aşe au datu samă înnainte noastră, prerurm le este 
driaptă cumpărătură părinţilor lor, lui Ilie setrar, 
şi lui Bauiăş vornic, ce lă Aniţa giupaniasa lui 
Voico fata Giurgii păh. nepoată Agafiei Şoinei. 
drept trei cai buni, precum au arătat înnainte nos- 
lră şi zapis de cumparătură facuta deuainte. a 
mulţi oameni buni şi dovedindusă că este direapta 
cumpărătură, lui llie şetrar şi lui Bantăş vornic, 
au dat ramas pe Visarion Bogze, călugăr, şi. pe 
sorusa Loghina, ca să nu mai aibă triabă la ace 
moşie, iar Andrei sin Ilii şi cu Dumitru Banlăş și 
Palaghiu să slăpântască moşia cu pace, şi şau pus. 
şi ferae 12 zloți, în visteriul gospoa. 

Acta Aurel Râşeanu. Surete mz. XX, 154. 

Surete şi Izvoade X (Acta Râşeanu, Vaslui) 3
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XXII 
7155 Ghenar 2 (611) laşi. Zapis de vînzare prin care Andrei 

ficiorul lui Ilea şetrarul vinde lui Andoca şi Măricaţei cu 30 lei par- 

tea lui din Drăgușeni. 

Adec noi Andrei fitorul Jlei şetrar și cu A- 

postol nepotul Ancăi călugărițăi. | seriem şi mărtu- 

pisim cu cest zapis al nostru cum noi de bună 

voia noastră de nime nevoiți - nic împresurați ani 

vandut a noastră direaptă ocină şi cumpârătură. 

pişte parți de ocină, ce să va aliage partia lui 

Vasti)lie. şi a Condrei din sat din Drăguşiani din 

partea de mijloc ce iaste pre Stavnic. în tinutul 

Vasluiului. şi cu un loc de prisacă. ce să chiamă 

prisaca lui Ghetasim. acestea părti liaui vândut du- 

misale gupanului Andocăi, şi giupâniasei dumisale 

Maricutii. dereptu treizăci de lei batuţi. din vatra 

satului si din cămpu. şi dinlrapă şi din pădure Şi 

cu fănaţi si cu tot vinitul. ce aceastia parti ce leam 

“vandut dumisali. neau fost cumpărătu(r) şi noaw de 

la Onaca fitorul lui Vasilie nepotul Condrei strâne- 

potul lui -. Gherasim. şi niau plătit dumnealui tot 

deplin acei bani 30 Jei bătuți. dinnaintea dumisaale 

Roşcăi vornicul şi Neaniul vornic si Pavăl Albotă 

şi Pilipovski şi Ursul vornici de gloata şi Apostol 

sulgiariul şi alti oameni buni. şi mai pre credintă 

şau pus aceşti poiari toți peceţile şi au iscalit ca 

sai fie dumisaal de credinţă. şi eu Dumitraşco am 

Seris 3Hamic, 
A | 

| pis u las vlto 7155 msta Gen. 2. 

Eu Apostol amz văndolz, Andrei 

Hărlie coală. Acta Aurel Răscanu. Surete ms. XX,153.



XXIII 

7155 Ghnar 1 (617) laşi. Vasile Vodă întăreşte lui Andoca și 
“jupănesei sale Măricuţa cumpărăturile lor din Drăguşani în sumă de 
90 lei bătuţi de la Andrei ficiorul Ilei şatrarul, şi de la D. Bantăş. 

+ Hw Bacuaie BoeReaa. Bikiio AacTiio renapa BeatAui 

MWapagekon. COX npinaoiie mpa nam n np'ka, nunaui 
MWAAGECEN AN BOA'kpii. Beankiatii MI Ada. | cavea nuib 

Muapen cun au merpag. n ca AvanTrpr Banrău (1 crea 

pa er Iaaaria. cutii Eukoap laura ABopHIK Bt, NI AY 

AOEpOIL ROAA MERA HEDIO | VĂRAI, ANHIIPHCEACRALI, H NPOAAA 
RON NBABA WTA. îi "ea AoC H3GEper aer Îlropuu 
ZXapuuk Bug. we cae Aparvukii | wo na Grannur. $ 

BASCT acavIeckOAMV. GOT EATPVE CEA N WT IAA. HP 

Epia, Ba aan, ur abev, ui caz C'RUHNOKATILAMII. HI ca Lc 

OpHXOA, 'Tăa Wit | npoaaani. cavSk name. fugeau n 

urbei er Mapukvuai pasi TON AECAT AEVKORH BITI. 4 
IA EHAO fipăBa KvnEK, uite uk Go Suna Aouka | Mopurui 

datat: BHE. &uvka Aradin llonnu, up'kiworea FOpn Tau. 

nap. n Mapâuna. pasi mp noni mocpu. H wr oa ni 

npinaotue mpa naaini n | mpa, naumtiann coakpn. fAuapen 

cum Han merpag. ui necrva Buivk Sina taavrepuuu ne 

HE ASEBUN BOAA IERTA HEOHYEAEHuII,  anunpecSao | Banu. 

H DPOAAAH CEON PARA COTHILA Hi KWNEXIA EAHKoc H3Beper 

vacr Fac(u)aie. n uacp Ronan. wr Torei zeao Apart 
Want. WT cp'kana uacr, n ca | aber Ba Hack, uTocă 

HAFNVET IAcHRA LEpăcuAtogui, Hi (WTP BATOVE CEAC H WT NOAA. 

N WT BOdd. Hr uapiuv. n ww abc n cz clunoaTiiaui, 

| ca ec DpuoA. TA Gu Wpoaaani Tu cavSk nat ca 

Înaoran n ki'kruntin er Xapuvuui, -paai TpH AECAT asr- 

KORH BBIPHL. UTE TAȚ act RBIUIDHCALNLiA | BHAo pată 

enkvuacnie, Suapenzeni cun Van merpap n Suhkoeui kaa- 

*epnun, miorun Snocrwaccu, wP (nana cun Pacnaie euvk
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Rwnapu | nprkwwuvk Lipăcu, Hi COT ToA Dak NGIH ACUL E 

apa, damn, Ăvauirpv hanrzu. n cecrpa er Hlanaria cuBt 

Hnukoap Bana ABOpHHE. GH, 119 HX | Aopon Boaa. He 

RUA MEIGHVĂRALINII. AHHIIDHCEAOBALIN,. M pOAdAN HX Npaăă 

comuna A Kvmexiiua canoe u3ieper uacr Hacrn cecrpa |] 

ÎlSpynt Maui. WT Por ce40 BAIUNINCAII, Apzevuanu, 

BATPVE cea 1 WF NOAA. HAVT MAp, HWWT EPA, 54 

man. ur ae, n ca CkuHOKATHAtu. H AWWT BEC IIPHXCA,. 

ma win npoadan Dak cavak Hear, AHAokzir n uu'krun 

er Mapukvu papi pater A&RoBIL GBITHX, WTo TO 

act | 34 WTHIY. BHAO [IpaBă KVIIEKHHOE WUA CROHA. Hukoap 

aura opun Eug, wi Nacr'k acuka (Maps) cecrp 

Mropun vamă, paai tai FI AcEpHI | n acer Taaigit 

BITUM ULECT KOT €SKHHO ĂGEHAANAPZU, 1 BACTAACA 

“casra ni fuaoka n ca ki'krumk ero ma BanmaaTia Se 

HCIHAZHHO | TUX IIS BbIuIiHicantittai, ArB'ST AtekT acvkogut 

GHITUX. EA 0SKH THAI NPOAGKUNUA, B&IINHCANHHĂI. WT ap, 

Hat, H PRA, “HHALIIASN BOAAPH. | HO din tdko SenaBkoat 

[IE ACEPOBUWAHOE. TAUKMEK ÎI HCNAGUHO BADAATV, d AMI it 

UP Hâc, EȚIEAE AAAOXOaL Hi NoTEpAAUXOAt. cv nameatr | 

dinsonzu ui ku'beuuu er Magura, na T'By uacri aa WwTunY. 

guuunp'Eapeuennuy. wm cea Apzrww'kiin. ca aber a Crag 

H 34 ani, Ha pia CTâBtiuk. j 1 WT BATpVE ceace HWT 

noa N OT iapiinv. n ww a'kev. n ww noa'bnn n ca cbH- 

mokaruan n cz arker a nacuk uro ci sogir maci Le- 

PACHA. N WT BEC | NPHȚOA. WT BEC XOTAp TAKO HAL UAB 

BET KAKO Ad BBAET Hat Dpagiu, win n BugSnaruiti n Spui: 

H DOTEpAEAENie, ca EBCAA A0 | XOACAI IenokoA'BBHIAI0, Hi- 

koan Ha aka ekunin. ui mi Ad c HE SamutaeT np'Ea chat 

HETHHNOAL AHCTY. CENABAtH, 

nuc $ tacog Bare F3piie aci Pen. d Ati 

Gaam renală BEAaA 

Toarpauite EtA ară? uekaa A vauiTpauike.  
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lo Vasilie Voevod, din mila lui Dumnezeu 
Domn țării Moldaviei ; adică a venit înaintea noas- 
tră şi înaintea alor noștri moldovenești boiari a 
mari şi a mici, sluga noastra Andrei fiul lui Ilea 
şetrar şi cu Dumitru Bantăş şi sora lui Palaghia, 
ficiorii lui Nicoară Bantaş biv dvornie, de a lor 
bună voe de nimeni siliţi riici asupriţi, şi au vău- 
dut a lor direaptă ocină şi cumpăralură, câtă li se 
va aleage pariea Giurgii biv păharvie din satul Dră- 
guşeni, ce-i pe Stavnic în ţinutul Vasluiului, din 
vatră de sat și din câmp şi din vad de moară, și 
din pădure şi cu fânețe şi cu tot venitul, aceia ei 
au vândut slugii noastre Andocăi şi cneaghinei sale 
Maricutei pentru 30 lei bătuţi ; Iar lor le-a fost di- 
reaplă cumpaărătură, talului lor de la Abniţa fata 
Giurgei fost “paharnic, nepoata Agafiei Şoinei, stra- 
nepoata lu. lurie Gaşpar și Maruşeai pentru. trei 
cai buni.—Şi întru acestea iaraşi au venit înaintea 
noastră și înaintea alor nostri boiari Andrei, fiul 
lui Ilea şetrar şi Apostol nepot Ancai calugăriţei, 
de a lor bună voe de nimeni siliţi nici învaluiţi şi 
au văudut a sa direptă ocină şi cumparătură, câtă 
se va alege partea lui Vasilie şi partea Condrei, 
din acelaşi sat Drăguşani, din partea din mijloc şi 
cu loe de prisacă, ce se numeşte prisaea lui Ghe- 
rasim, şi din vatră de sat şi din câmp și din apa 
și din țarină și din pădure şi cu fâneaţe şi cu tot 
venitul, aceia ei au vândut tot slugii noastre An- 
docăi şi cneaghinei sale Mătiutei pentru 30 lei bă- 
luţi; care acele de mai sus scrise părti le-a fost 
dreaptă cumpărătură Andreicăi fiul lui Ilea şetrar 
şi Aneai călugăriţei, matușa lui Apostol, de la Onacă 
fiul lui Vasilie, nepot Condrei, strănepot lui Ghe- 
rasim.— Şi întru acestea iaraşi au venit înaintea 
noastră Dumitru Bantaş şi soru-sa Palaghia, fii lui 
Necoară Banlaş dvornie biv, de a lor bună voe de 
nimeni siliţi nici învâluiți şi au vândut a lor di-
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veaplă ocină şi cumpărătură, câtă li se va: alege 

partea Nastei, sora lui Giurgea paharnic, din ace- 

laşi sat mui sus scris, Drăguşeni, din valră de sat . 

şi din camp şi din țarină, şi din vad de moara şi 

din pădure și cu fâneaţe şi din tot venitul, aceia 

ei -uu vândut iarăşi slugii noastre Andocăi, şi cnea- 

ghinei sale. Maricutei, pentru 30 lei Datuţi, care 

acea parte de ocină a fost driaptă cumpărâtură pă- 

rintelui lor Nicoară Bantăş biv vornic de la Nastea 

fata (Maruşcăi) sora Giurgii paharnic, drept un cal 

bun şi 10 taleri batuti şi 6 coți stotă—feilandraș; — 

şi s'a sculat sluga noastră Audoca şi cu eneaghivea 

lui de au plătit toți deplin cei bani scrişi mai Sus 

90 de lei bătuţi în mănule celor viuzători de mai 

sus scriși denainte noastră şi denainteu a lor noştri 

boiari. Deci noi cum an văzut a lor de bună voe 

toemală şi deplină plată, iar uoi de la noi încă am 

dat si am întărit slugii noastre Andocăi şi cnea- 

ghinei sale Maricuţăi, pe cele părți de ocină mai 

sus zise din satul Drăguşani cu loe de heleşteu şi 

de moară în ăpa Stavnicului, şi din valră de sat 

şi din cămp şi din tarină şi din pădure şi din po- 

eni şi cu fâneate și cu loc de prisacă, ce se nu- 

meşte prisaca iui Gherasim, şi din tot venitul din 

tot hotarul, cum Îi se va alege, ca să le fie lor 

drepte ocini şi comparăluri şi uric şi întăritură cu 

toațe veniturile nestrămutai nici odănâoară în vecii 

vecilor. Şi altul să nu se amestece înaintea acestei 

adevărate cărți domneşti. . 

scris în laşi la anul 7155 luna Ghenar 4 zile 

Jasuşi Domnul a poroncil 

Toderașco vel logolăt a iscălit 
+ Dumitrașco 

Original hărtie coală mare. Acta Aurel Râşcanu. Su-: 

vete ms. XX, 159. 
Andoca zlatarul era proprietar în Drăguşani încă 

din 1642 Oct. 15, prin cumpăratuta nărților lui Tapul. 
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In toamna lui 1642 (Octombre) el a cumpârat cu 178 ta- 
Jeri o treime din Drăguşani ds la Bâatăşeşti. Ia Mai 4644 
Handoca mai cumpără a doua treime din Drăguşani de lu 
Patraş:v Boldescul şi neamurile lui' cu 100 taleri 

, Ia 1647 el mai cumpără cu 90 lei de la Bântăşăşti 
părţile moşilor săi, şi anum= cele cumpărale de la Aniţa 
taia Givrgei pab. cu 3 cai buni, cele cumpărate de Onacă 
fiul lui Vasile, nepot Ormârei strânepot lui Gheraciur, 
are a facut prisaca din Drâguşani; şi in sfărșit părţile 

de la Nastea sora Giurgii pebarnicului, cumpărate drept 

un ca! bun, 6 coti stofă de felendreş şi 10 taleri. 
-- Posaca lui Gherasim venia pe partea din mij'o: 

a Drăguşanilur. Acest. Gh rasim a îrăit in secl al XVI-a, 

căci între cumpă ătorul Andoca cu femeia vi Măricula şi 

iatie Gherasim s'au scurs aceste generaţiii:—Condrea Vasile 

şi Unaca. Gherasim trebue să lie uavl din cei 3 bătrini ai 
Wrăguşanilar: Maruşca, Scantee şi Gharasun, îateuicât pare că 
in sec), XVI stăpânirea în Drăguşani a curspe 3 bătrâni, 

după cum reiese din actele de vinzare şi cumpărare de 

prin 1640-—1650. 

7/sp 
- ” TI) 4 

x 7 rr N, 73 i 

pp 

7158 Ghenar 2 (1631), fără loc. Zapis de vânzare prin care 

Mariia, Sava, şi Istratie, ficiorii lui Gherasim vând „cu 30 lei lui . An- 

doca. pitar şi jupănesei sale Măricuții părţile lor din Drăguşeni. 

“ Adec eu Maria şi cu fratemeu Sava și cu 

fralimiu Istralie | fitorii leanii nepoţii lui Ghervasii 

(Gherasim?) scriem şi mărlurisim cu cest zapis |ul 

“nostru. cum noi de bună voa noastră. de nimeri- 

lea nevoiți. | nici asuprili. am vandut. a noastra 

derțe)pta ociva și moşie din satu! den Drăguşiani. 

partia mwșului nostru Gherasim. partea părinților 

- 1 noştri. dumisale pitariului Andocăi. și gupănesâi 

dumisale Maricutai | der(e)ptu triizăci de lei bătuti. 

'care sat iaste în tănutul Vasluiului. pre apa Stav | 

nicului. ca să fie dumisale derțe)pta ocina și moşie 

cu tot venitul. | în veaci. şi în toemala nostră au 

fost Apostol nepotul Ancâi. şi Cerkej ginerele lui | 

_ Andreiu, şi Gligorie Haghe de Capoieşti. și Tirwn 

N
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de Șkie şi alţi | wameni buni de pe înpregur. pen- 

- tu credinta am făcut dumisale acest zapis | de la 

noi. ca să aibă dumoialui aşi faci dires domnescu. 

şi noi mărturiile | am pus şi pecețile să s ştie. 
vit 7158 Ghen. 2 

az Apostol iscal. 3 puneri de degete (* x %) 

Hârtie coală. Acta Aurel Râşcanu. Surete ms. XX, 160. 

XXV 

7159 Mai 15 (1651) [ără loc. Zapis de vânzare prin care Apostol 

vinde lui Andoca pitar şi Măricuţei cu 40 lei partea lui din Drăguşani. 

Adecă eu Apostul. nepotul Ancai câlugărităi. 

din Drăgușeani | seriiu şi maărturisăscu. cu cestu 

zapis al miu. nemerilea | nenevoitu nice asuprit. ce 

de bună voa mea. am vândut. a mea dereaptă. 

(Aepeanrz) weină şi mwşie. a părinţilwr mii. din satu 

din Dra | guşeani. lwată partea de wcină cu cas(3) 

cu twtu. şi cu paat |] fraților mei. şi eu mă voiu 

twemi cu dânşii. dumisale pi | tariuiui Andwcăi. şi 

ăupăneasăi lui Măricuţăi. dreptu patru | zeaci de lei 

bătuţi. bani gata. ca săi fie dumisale. şi Supa | 

neasăi dumisale mai sus scris. driaptă ocină și 

moşie. şi | cumpărătură de la noi. în veaci. şi în 

loemala nowastră au fostu | Apostul sulgeariul. ot 

Cazanesti. şi Marew jătnicearul: și Pavbhilie | păr- 

calabul şi pre mai maiare (mManaps) credință pusan 

și peceţăle | să s ştie. şi ca să aiba aş face dumia- 

lui şi dires dwmnescu. şi eu | Costantin diiacul am 

scris. VIt 7159 Mai î5. 

+ Eu Apostol singur am văndotu aim iscălit să 

să şlie. 
N 

Hărtis coală, Acta Aurel Răşcanu, Surete me. XX, 173. 
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XXVI 

7163 Mart 1 (1635) Iaşi. Zapis de vânzare prin care Cerchez 
ginerele lui Andrei biv armaş vinde eu 20 lei partea sa din Drăguşeni 
lui Andoeca biv pitar. 

T Adecă eu Cerkez giverile lui Andreiu biv ar- 
maş. şi cu fem'ta mea Todosca. scriem şi mărlu- 
risim. cu cestu zapis al nostru de nimerilea nene- 
voiţi. nice asupriţi. ce de a noastră voe bună am 
vândul a noastră dreaptă ocină şi cumpărălura. 

din sat din Draguşeani. paartea lui Twader Muu- 
tean caare paarte w am foslu cumpărat de la Ne- 
culai vâtav pentru doawzăci lei batuti. dumisale 
Audoeâi biv nitar. din țarină şi din cămpu şi din 
tot locul cu tot vinitul. şi în tocmal noastră au 
fostu Apostol biv sulgear şi Nesolae Racoviţă biv 
postelnie şi Dumitrașco sei Andreiu şi mulți vwa- 
meni buni. şi pre mai maar(e) credința pusam și 
iscăliturile şi degetele şi peci(ţile) şi eu Constantin 
diiae am scris. u laș let 7163 Mart |. 

1 Apostol azparopri, az Neculai Răcoviţ biv 
postelnic. (|. p.: o floare în format de cruce). 

Hărtie coală; acta Aurel Rășcanu. Surete ms. XX, 174, 

XĂVII 

„ î461 Iunie 29 (1656) Iași. Gh. Stefan Vodă întăreşte lui An- 
doca biv pitar cumpărătura ce a făcut ci 40 lei în Drăguşani peu 
treia partre de la Gr. Țapul şi ai lui. 

Two Viwprie Gredan Boeoga, Bistro macrito renaapre 
BeMAn MOAAaBckoH. Adecă au vinit înnainlea noastră 

| şi innaintea a tot svatul nostru. boiarinul nos- 
tru Andoca cau fost pitar. cun zapis de mărtu | vie 
de la popa Simiwn din Mogoșaşti. şi de la popa 
Vasilie din Petreşti. și popa Onăşita din Negreşti 
şi de la Gligorie Xara din Căpoteşti. și de la Si-
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mion şi de la Istratie | din Frănciuci.. şi de la Cer- 

kez şi de la Apostol din Drăguşeani şi de la altib 

mulți oameni scriindu | şi maărturisindu cum au vi: 

nit înnaintia lor. Gligorie Ţapul şi Scănteae. şi Ga- 

vril şi Sava și sora | lor Măriica. din Petrești. şi 

Damiian. Şurinescul din Scânteae. şi Alexa din Spi- 

neani. şi Vasilie şi | Dumitru și Gavril Ciuleaiu - 

(Usarkie) şi Ursul din Scănteae, și Ghicrghit fitorul 

lui Vastilie Drăguşan şi Gli. | gorie Bejan fitorul 

lui Andronic şi Vasti)lie Beşina. și Mihaila din Frăn- 

ciuci. şi îstralie şi | Olentie. și Gligorie Buliman 

din Frănduci. şi lonaşeo şi Costantiu litorii Pâscă- 

liti din Dumeşti | şi Sohiica fata Drăguşanului. şi 

lonaşco fitorul Antoniei. şi lonaşco ginereli Capcei 

din | Scanteae şi lonașco torul Bozianului. şi Vla- 

sie ginerele Focşei din Scăuteae. de a lor bună 

voe | de nime nevoiţi nice asupriţi. au vândut a 

lor driaptă ocină şi moşie. a treia parte de sat de 

Drăguşeani | ces în tinutul Vasluiului pre apa Stav- 
. y 

nicului partea din gos. cu tot venitul. aceâia o au 

văndut | boiarinului nostru ce mai sus scriem An- 

docai pitar şi (acea a tr)eia parle de sat de Dră- 

guşeani partea | din Sos au fosta patru bătrâni 

ce sau tocmit cu bătrânul câte patru zăci de lei. 

şi liau platit | deplin acei patru bătrâni pre ua bă- 

trân câte 40 de lei întru mănule acestor vâuzători 

| ce mai'sus scriem. Aşijderia preste plata aceaia. _ 

deusabi liau mai dat câte opt lei pre ud batran | 

ca de să va mai alla cândva. cineva să zică cau 

avut şi el moşie întracea a treia parte ce scriem 

mai sus | iară acela să aiba aşi ceare plata de pre 

aeştia vânzători ce seriem mai sus. iară să Du 

ceae de la boiariul | nostru de la Andoca pâhar- 

nicul pentracea domniia mea împreună cu lot sva- 

tul nostru dacă am văzut acel | zapis de mărturie 

de la preuţi și dela oameni buni. domniia mia lam 

crezut. şi precum SCriA acela | zapis. şi de la dom- 
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niia mea am dat şi am întărit boiarinului nostru: 

Andocâi pitar. pre aceaia a treia parte | de sat de 

Draguseuui parlea din gos. ca săi fie lui. şi de la 

_domniia mea. driaptă ocină şi moșie. şi | urie șin- 

tărilură. cu tot vinilul. neruşeit "nice odănăvară în 
voci. H Wu Ad că Wc SMHUIarT. i 

| Ş tac AT. F3păA, ACU 10H KA, 

 Gaaa renana Bta'ka 
Iwnawke Rusul vel logofăt + Contâş 

“Originalul hartie coală. Acta Aurel Râşcanu. Surete 
mms, XS, 175. Pecetea în cecară căzulă. 

XVII 
7[î5 Dor. 2 ([307) Iaşi, Zapis de întăritură prin care Andoca 

2 elucer întoaree ermonahului Alisail şi alor săi banii cheltuiţi peatru 

o moarte de um sau 12 pământari din Drăguşeni pentru satui Căpoteşti. 

+ Adecă Ermonah Misail, ermobah  Laca, er- 

monsh Isaia, ermonah Gherman, Irodidiiacon, Iro- 

didiiacon Varlam, monah lorest, și cu (to)tsăborul 

de ja Svânta manăstire, de la Bârnova scriem şi 

mărturisim cu acest adăvărat Zapis-at” nostru. cum 

au fost doaăsprăzeaci pământuri de sat de Drăgu- 

şiani şi aaam fostu luat noi penlru o moarle de 

om. deci după vânzarea satului Căpoteştilor. dum- 

nialui. Andoca îlori cluciar niau întorsu banii şi 

niau făcut plata deplin di pre aciale pamânturi, ce 

mai sus seriu. deci noi pentru acela lucru am fă- - 

cut de la noi dumisali acest zapis ca să aibă a le 

tinea dumnealui în viaci. iară alţi nime să naibă 

"paaba a să amestecara. și pentru mai mare cere- 

dinta am' pus şi pecetea a sviutei măuăsliri. şi noi 

toti am iscalit ca sa s ştie. u las It 7175 Fev. 2. 

ermonah Misail egumen, ermonah Isaia, er- 

monah Nicolaiu, erodiiacon Dimentiian, erodiiacon 

Varlam. 

Hârtie coală. Acta Aure! Râşcanu. Surete ms. XX, 118. 

Pecetea cu inseriplia : Mtu4T, CTAH, MOHACTHp. RAăpHona,. - 

Sf. Costantin și Elena Ro-un-cr-u; Sau. Ra 

N 
p 
FC 

i i | ă
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XXIA 

7479 Iuli 25 (1671) laşi. Zapis de vecinătate a obștiei satului 
Drăguşani, cătră Ștefan spatarul. 

Adec noi toţi sătenii den sat den Drăguşeni. 
anuma Îwnaşco și Sava şi Simion. şi in (alt) Sava şi 
Donoisii şi Tantul Şi Andreica Şi Toader a Ganii. 
şi alţi țărani. sotii a noastre. seriem şi maărturisim 
cu cestu adevărat zapis al nostru. precum noi am 
mărsu. să ne întrebăm. cu gupănu nostru Stefan 
spătariul. înnainte mării salt lui Voda. iară apoi 
noi am socotit im ce chip ne vom întreba. cu dum- 
nialui. cai sâutem drepţi vecini. şi au dat dumnia- 

“luicâţiva bani pentru noi şi iau perit și câteva bucate 
tot pentru noi, ce am socotit. cam îmblat gâlce- 
vindu fără isprav. ce ne am apucat noi de iznoavă. 
săi him dumisali lui Stefan spatarul 'drepţi vecini. 

„săi lucrăm la tot ce ne va pune. iară de vom mai 
gălcevi. sau să mai părâm să him de mark certar'k 
denainte porţii mării sale lui Vodă. și acesta zapis 
lam facut dennaiute dumilorsale vornicilor de poartă, 
anuma Dumitrașco Roşca vornic, şi Ursul vornic; 
şi Ghiorghit vornic, și Patraşco vornic şi Duraşco 
vornic și liremie vornic, şi denainte lui Paătraşco 
cau fost postelnic, şi denainte lui Beldiman și a 
mulţi omeni buni şi pentru mai mar'E credință toți 
me am pus degetele să s ştie. 

u las It 7179 luli 95 

i lonaşco, 7 Sava, f Simion, Sava, fDuraşco, 
“ 'Țanţul, + Andreica, ț Toader, Ursul vornic (%pcS4, 
pecete), az Patraşco biv postelnic iscal, az Gheor- 
ghie dvornic iseal, az C. Beldiman iscal, az Duraşco 
dvornic glotnii iscal. 

In dos: şi iu Proca şătrarul mam tamplat la astă 
tocmală ca să sa crie Ilpona cupa, 

Hărtie coală. Acta Aure! Râșcanu. Surete ms. XĂ, 180. 

 



9.9.4 
719 Luli 25 (1671) Zași. Duca Vodă întăreşte lui la Stefan biv- 

spatar în pără cu vecinii săi din Drăguşani, să-şi ţie vecinii. 

Hu Ava Boekoaa. BIO AMACTIIo FCNApIe Beata 
MOAAdgckou. cum au fost venit să s părască de faţ 
aicia la dombiia mia. boiariul nostru Ștefau au 
fost spătar cu nişte vecini. ai lui din sat din Dră- 
guşeani anume lonaşco şi Sava şi Simion şi alt 
Sava, şi Donosie şi Ţantul. şi Andreica şi Toader 
a Ganii. şi alți vecini de acolo soțiile lor. zicăndu 
boiariul nostru ce inai sus scriem cum acești ve-= 
cini. a lui sau fost rădizăndu. cu meşteşuguri. ca 
sa poată scapa denaintea vecinălății. apoi dacă au 
venit aicia nau vrut să stea de faţ la divan să s 
părască cu boiarinul nostru ce mai sus scriem. şti- 
indu-să câi simtu vecini direpli. şi văzindu cai tra- 
ge la divan ei au căzut cu rugăminte denaintea 
boiarilor noștri vornicilor de poarta cum să nui 
mai ducă la divan şi să margă iară la vecinătate. 
în sat în Drăgușeani. să hie vecini cum au fost şi 
mai denainte vreame. şi iau facul şi zapis pe cum. 
simlu vecini direpți din sat din Drăguşeani şor 
merge la vecinătate acolo. Pentracea şi dombviia 
mea văzindu câi simtu vecini direpți şi niau facut 
ŞI zapis. şi domniia mea iam dat să margă la ve-= 
cinătate după cum le scrie zapisul. săi hii vecini 
dumisali. iar carele va mai seorni pâră diutru acei 
vecini să hie de certare innaintea divanului dom- 
nici wmeale. şi acasta pără sa nu s mai părască în. 
veaci. u las It 7179 luli 25 

Sam gspdnă veleal 
dvornicii glotuii u€ (p.g. tuş roș cu anul 7174 (1666): 

Hărtie coală. Acta Aurel Râşeanu. Surete ms. XX, 182.. 
Pe aut în dos e pusă pecetea porții gospod n.u.p.n. 

P(+)-(elea) p(o)r(ţii). Pentru procesele din divan de vecina- 
tate sub Duca Vodă 'ânâul vezi Lel. TI?, 4.
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XXXI 

Temă veleat (ante 7227 Mai 21). Sămi de banii desetinei la te- 

-cuci între Constantin Costachi vel vist. şi Adam Luca sulgerul. 

Bani tau dat. dumnialui Costachi vel vist. cu 

Adam -sulgeriul pintru Antohie căpitan pintru di- 

siatina. ot Tecuă. carili o cumpăras(ă) Anlohi di la 

dumnialor. pri cum serie zapisul. 

296 ug. 12 pol. au rămas asupra lui Antohie. din 

slujba pricum arată socoteala dumisale lui 

„Macrii vel ban careli neu luat sama cu An- 

tohie carile aceşti bani sau fost luat cu da- 

torii de la Ahmet lazagi. și di la Calafat ot 

Focşeni. di sau dat pintru slujbă şi pe urmă 

au plătit dumnialui Costantin vel vist. şi cu 

Adam sulger. - 

180 ue. sau suil camata acestor bani. pănă a să 

plati. nevrănd Antiohie să stee la sozoteală. 

au fugit şi banii eu plătit dumnialor. carili 

seriu mai sus cu camăla cu tot fiind. tapit. 

slujbii. 
90 ug. este dobânda aceştii slujbii. sa dia Aulio- 

hie dumilorsale. picum scrie zapisul lui Au- 

___Vohie. 

556 ug. 12 pol fac. 

moşii ce (ua) are Anliohie osăb de fraţii săi. 

— Satul Drăguşanii la ţauutul Vasluiului. tu 

alla salişte tau mai cumpărat 'Antohie. tot în hota- 

rul Drăguşenilor alături. | 

— Giumătate de sat din Tarzii la Tecut cu 2? 

sălişte tau mai cumpărat Antiohie tot din hotarul 

Tarziilor din parte dispre apus. osăb de giumatale . 

de sat din Târzii parte dispre răsărit. ce esii parte 

lui Ioniţa fratele lui Antiohie. . | 

— Tigani căţi sor afla parte lui Antohie să să 

cerce. ne rugăm mârii tale sa avem dreptate cu 

 



a 

Antohie. să nu him păgubaş pricum a hi mila mă- 

vii tale. | | | 

Hărtie, filă lungăreaţă. Acta Aurel Răşcanu. Surele 

ms. XX 184. 

XXXII 
7227 Alai 2] (4719) Iaşi. Mibai Racoviţă Vodă judecă pricina 

între C. Costachi vel vist. şi Antiohie căpitan pentru desetina de la 

Tecuci, luându-i acestuia pentru desetină moşiile Drăguşenii şi Săn- 

Areni de la Vaslui şi Dănceni la Tecuci. 

Iw Mihai Răcovit Voevod. bojiiu mistiu gspdra 

zemli Moldavseoi. facem știre cu aciastă carte a 

domnii miali. tuturor cui să cade a ști. lată că au 

vinit înnaintea domnii miali şi înnaintea tuturor 

boiarilor noştri. a mari şi a mici. cinstitu ş! cre- 

dineios boiariul nostru dumnialui Costantin Costache 

vel visternic şi Adam Luca vel sulgiar. şau facut 

mare jalob. asupra lui Anliohie Căpitanul. fiorul 

lui Neculai biv eluciar. zicându dumnialor cum în- 

tral doa domnie a domnii miali.- cumpărând desia- 

tina la Tecuci de la-Cochi vechi şi apoi Antohie 
“Căpitanul au cumpărato de la -dumnialor împreună 

cu alie soții Sarbul şi Gavrilaş. pecumu miau ară- 

tat zapis de la mâna lor, însă trebuind bani în 

grabă pentru slujbx. aşia liau fost toemala. dum-. 

nialor să afle bani de la Turci cu dobândă. săi dia 

pentru slujbă. cu dobănda tar hi şi hiind' sirguial 

de bani au luat dumnialor doaw puhgi de bani de 
lu Mehmet lazagi de Focşiani și de la Calafat. diau 
dat lu cămar. şi pe'urmă Antohie căpitan. au dat 

o saam de bani la Turci. iar cu 386 ughi 12 pote. 
au ramas nedati la Turci măncând Antohie acei 
bani pecum și soțiile Ini au arâlat aceşti bani a- 
supra lui cu.70 ughi ciau făcut desialina slupilor 
lui şa mănesa. şi nestând la socolial Antiohie că- 
pitanul, au apucat Turcii pe dumvialor. fiind zapi-
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sul dumilorsale la Turci. şau plătit dumnialor aceşti: 

bani toţi cu dobândă cu tot. şi apucând dumnialor: 

pe Antiohie lau fost pus și la oprial cu poronca 

domniasea la acea domnie. pentru istovul slujbei. 

ce viind maica dumisale Sanda cluceroia. au făcut 

zapis la dumnialor cum să istovască fiiusău Anlo- 

hie toți banii slujbei. pecum serie zapisul lui Au- 

tohie cel de cumpârătoaria slujbei, iar veistovin An- 

tohie toţi banii să hie a platnic(ă). împreună cu gi- 

neresău Neculai cluciar. deci Antiohie nau mai 

dat acei bani. nici la socotial nau vrut să stia. 

cătăva vreame. îmbland cu câteva fialiuri de meş- 

teșuguri fiind vreamile tulburate din zi în zi de- 

lungând vremea. pân au stătut la giudecată şi 

acmu la al treile domnie a domnii miali. deci 

domniia mea jum orânduit la dumnialui Dumitru 

Macri vel ban. ca să li ia sama cum a hi mai 

drept. și lupnduli dumnialui sama iar aşia au 

aflat pe Antiohie cu acei bani ramăşit cum serie 

mui sus. pecum adeveriaşte şi izvodul cel de soto- 

lial. eu slova dumisale vel ban. deci dovidindus 

întracesta chip cu adevărat. nau statul Antohie să 

plătiasca acei bani. ciau fugit în tara muntenescă, 

Deci domniia mea împreuna cu tot sfatul nostru. 

aşia am giudecat şi cu divan liam dat moşie de a 

lui Antiohie Căpitanul pentru acei bani. anume sa: 

tul  Drăguşiani cei la ţinutul Vasluiului. şi satul 

Sendreştii lij la Vaslui ce iaste cumparătură de la 

fratesău Gavriliţa drept 90 lei şi satul Dăuceni pe 

Zeletin la ținutul Tecuciului. ce iaste cumpărătur 

lui Antohie de la fiatesău Gheorghie drept 80 lei. 

și 2 boi şi 2 vaci și un cal ciâu cumpărat mai pre 

urmă Antiohie Căpitanul. să hie volniei dumnialor 

a le tinia şa le stăpâni aciali moşii şi vii cu toate: 

veniturile pe cum serie mai sus. sau şalt venit de 

să hie volnici cui are găsi. iar cine din frații lui 

Antiohie ar vrea să li cumperi să dia banii aceş 

 



ştia ce scriem mai sus cu dobânda lor ciar faci. şi 
atuneia sâş ție moşiile. iar diar vrea vreunii din 
frați. să pue vro pricină. să zie cum nu îiasle vro: 
parte diutraciaste hotar. acelor sale tot a lui Aa- 
tiohie. sa nu li se ţie în saum. căci așia scrie za- 
pisul „pate lor cluceroei dia fugi Antiohie să plă- 
liasca A. şi nau mai platit. cau murit. pentru awka 
ca să li hie şi de la domniia mia urie de întăritur. 
cu tot venitul. stătătoriu în veaci şi alti nime să 
maibă a s amesteca upaa, cat ancrem renagaatui. (îna- 

intea acestei cărți a domniei meale). 
| | u las Il. 79971 Mai 21 

lo Mihai Racoviţa Voevod 

Haârtie coală; acta Aurel Răşcanu. Surete ms. XX, 186. 

NAIL 
1251 Nocembrie 25 (1642) leşi. Cartea de judecată a div unului 

în priciua dintre Vintilă ficiorul lui Antiohie căpitan și V. Costachi 
biv vel stolnic finl lui (C. Costachi pentru Drăgușeni, Sendreşti şi 
Dănceni, dind ramas pe Vintilă. - 

Facem şlire cu ataslă -carle de giudecată, că 
în domniia a doa a mării săle Mihai Vod. cumpă- 
rănd desealina la Tecuci. răpowsatul Costandin Cos- 
tachi biv vel logofat și cu sulgiarul Adam. dum- 
nialor încă au fostu vănduto lui Antiohie căpit. îi- 
corul lui Neculai ce au-fostu clucer impreună cu 
alte sotii Sarbul și Gavrilaș. dănd şi zapis în mâna 
dumilorsale însă aşe liau tostu. toemala. trebuind 
baui în graba pentru sujbă să afle dumnialor bani 
cu dobănda. la Turei. şi săi de pentru slujbă. și 
Antiobie căpit. cu soțiile lui să plătiască banii din 
slujbă la Turci. deunde :sau luat cu' dobănda ce 
sari (capu) face. şi fiind sirguială de bani, au luat 
răpowsatul Costantin Ie sgofat şi eu sulgeriul Adam 
2 pungi de bani de la un Mehmet lazagiul din loc: 
seni, şi de la Calafat, de au data la cămară. şi a- 

Surete şi Izvoade X (Acta Nâzeann) 4
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cei desalneci Autiohie căpitan pe urmă au dat o 

somă de bani la 'Furci iară cu 386 ughi 12 potiro- 

nici). au ramas nedaţi mancănd Antiohie căpitan 

acei bani. prkcum şi soțiale lui au arătat. acei bani 

asupra lui cu 70 ughi cau făcut deseatina stupilor 

lui, şi a maieăsa. şi nestand la socoteală Antiohie 

căpit. au apucat Turcii pe dumuelor fiind zapisul 

dumilorsale la Turci şau platit a&bști bani toţi cu 

dobânda lor. deci apucănd şi dumnealor de bani pe 

Antiohi căpitan. pentru istovul slujbii lam fost nus - 

şi la proprială cu poronca gspd. iară apoi viind 

maicasa Sanda cluceroae, au făcut zapis la dumnea- 

“lor cum să istovasca fiusau Antiohi, ioţi banii sluj- 

bii precum scrie zapisul lui cel de cumpărătoare 

slujbei, iară nedăndu Antiohie toți banii să fia. a. 

platnecă. împreună cu ginerisau. Neculae clu. și 

Auiiohie nau mai dat banii nit la socotială nau 

mai stătut cătâva vreame, păn la domniia a triia 

a mării sale lui Mihai Vodă. iară atuncea apucând 

“iaraş pe Antiohie căpitan de au statut la giudecată 

iau randuit măriia sa Mihai Vod. de liau luat sama 

Dimitrie Macrei banul, carele iară aşia au aflat pe 

Antiohie căpitan. cu acei bani rămăşiţe cum serie 

mai sus, făcând şi izvod de socotială şi dovedin: 

duse întracesta chip. nau stătut Antiohie căpit. să 

plătiască banii tau fugit. în țara romănească, deaci 

măriia sa Mihai Vod. dupa dreptate tau avut, logo- 

fatul Costantin şi sulgeriul Adam liau datule să 

stăpâniască moşii. de a lui Antiohie căpit. pentru 

acei bani. anuma satul Drăgușeni. iu ţinutul Vaslu- 

iului şi satul Şendreştii lij la ținutul Vasluiului şi 

satul Dantanii pe Zaletin în ţinutul Tecuciului cu 

ispisocul mării sale. cu care moşii şi aceşti boiari 

Costantin logofătul şi Adam sulgeriul, sau tocmit 

in de sine şau rămas în parte dumisale logofătului 

Costantin satul Drăguşenii din ţinutul Vasluiului, 

iara celelalte moşii în parte sulgerului Adam, pe 

 



- 51| — 

care moşii văzum şi de la matiia sa Grigore Vod. 
ăspisoe de întaritura rapoosatului Costantin logofă- 
tul de stăpânire satului Draguşenii, iară cand au 
fost acmu la velet 7251 viind aice la divan Vintila 
post. ficorul lui Antiohie capitan. jaluitau marii sale 
luminatului domnului stăpânului nostru lw Costan- 
-din Nicolae Vvd. pentru moșiile aceste care sau a: 
ralat mai sus anume salul Draguşianii şi Şandreştii 

şi Dancenii, aratand pricina ca sau luat de la dân- 
şii cu nedreplale. deci măriia sa Vod. lau randuit 
la noi ca să luăm sama şi fiind de fată şi duui- 
nelui Vasile Costachi biv vel stolnic fiiul răposatu- 
lui Costandin logofat, luatam sama şi pam gasit 
-giudecala iintralt chip. ce de vreame că diu iSpisoa- 
“cele cau arătat dumnealui stolnicul Vasile Costache 
„ie la maria sa Mihai Voda. şi îintaritura de la 
măriia sa Grigore Ghica Vod. sau văzut scriind pe 
largu toată pricina în ce ebip au cursu. în earea- 
rata ea sau cercat giudecata în multe randuri cu 
divanul mării sale lui Mihai Voda şi mai pe urmă 
sau rânduit de leau luut sama. şi Dimilrie Maecrii 
banul facand și izvod de socoteală. și toate au a- 
Mat rămaşițe pe Autohie capitan. cu acei bani 386 
ug. 12 pol. am socotit ca cu drepta giudecală este 
şi bare Viutila post. nemica a mai răspunde. că 
cele tau fostu de raspunsu tatasău Antohie au ras- 
punsu în destul cum arată la acele giudecaăti mai 
«de nainte. şam hotarăt cu atasta carte a noastră 
sa de pace Vintila post. acestor moşii mai sus serise 
că cu draplă giudecată liau' pierdut latăsău. şincă 
să aibă Vintila post. a aduce și scrisorile cele vechi 
ce siul la dansul pentru moșiile acestea. caci de 
nu lia aduce şi sar ivi căndva să nu să lia în 
sam. It 7951 Noembre 25. 

vel log., vel vornic, lani hatman, Andrei Ro- 
set vel ban. 

„_ Original hârtie coală mare. Acta Aurel Răseanu. Su- 
rele ms. XX, 225.



XXXV 
_zout Noem. 15 (1132). Serisoarea lui V. Costachi biv vel pa-: 

harnie prin care dă soției sale Ilinca fata lui lordachi Cantacuzino: 

vel spatar satul Drăgușeni pentru căutarea vieţii sale. 

Vasile Costachi biv vel pah. fitoru dumisale: 

răpoosatului Costandin Costachi vel logofat fae ştire 

cu, atastă scrisoare a mea că avăndu eu fămee pe 

Jlinca fata răpoosatului lordachie Cantacuzino biv 

vel spatar, care ăm şi trăit câtăva ani şi avem şi 

copii împreună, dar acmu pentru oarecare prepuse 

lucruri nu sau mai putul a viețui înpreună şi raâ-- 

maindu deosăbiti. stăndu dumnealor ai mei ca nişte - 

părinți. dmnelui nene iordache Cantacuzino vel lo- 

gofi şi dmnelui bade Costachi Razul haim. şi so- 

cotindu dmnealor. că-i se cade a.face chivirnisală. 

pentru hrana vieții ei şi poruncindumi şi dmnealor 

ca nişte părinți cele ce au socotit şi mea porun- 

cilu şi iaca şi iam rănduii satul Drăguşănii cu ca-: 

sale. ce săntu facute dk mine, care sat este la la: 

nutul Vasluiului, să fie pentru odihua ei, catu îi va 

lungi Dumnezău viața, care satu este de la părin- 

tele meu de la răpoosatu Costandin Coslachi şi 

iam dat şi din Ducate pentru hrana ei. den căle 

meau datu putinţa 60 oi. 40 stupi. 4 boi. 4 vaci. 

ca sa să odihnească la acel salu cătu va fi cu vi= 

iata. fară de nici o supărare, şi cu tot venitul a- 

celui sat. însă nici să fie volnică nici a vinde nici 

a darui, ce dupre moarte ei să fie iar a copiilor 

noștri căruia i sa socoti şi pentru mai bună înere- 

dințare în scrisoare aceasta au iscalit şi aceşti doi 

boeri mai sus numiti. şi pentru credința am iscălit. 

1261 Noem. |5 

Canta vel log. marlur, Y. Costachi paharnic; 

Costachi Razul hatm. 

Hartie coală. Acta Aurel Răseanu. Surete ms. NS, 298. 
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7 VP ir 
ANXV 

Jiîo Fehr. î. Lzvod de zestre co șetrăreasa Maria Cucoranul, 
„născută Cuza dă îetei sale Aniţa. 

lzvod de zăstre ce am dat fiică-me Aoviţăi anume să 
să ştie, 1175 Fevr. 7. | 

O moșie anume Daănjenii cu cas vechi şi cu 
„bisărică. O moşie anume Luvganii cu fanală şi de 
“arălura. Un loc de cas în Eşi. O dugheana în tar- 
gul de sus insă dupa moarte. Opt pogoane de vie 
lucrate. Zece pogoane de vie paragină la Necoreşti. 
Cinci suflete de ţigani. Opt vaci cu viței. Doi go- 
bitori. Doi mânzaţi. Trei mănzate. 30 stupi. Şese 

-Zariuri cu lava lor de argint. O farfurie de argint 
cu lingurițe pentru dulceţi. Şese perechi de cutite 

„de argint cu lingurile. O paăreche solnite de argiuat. 
„Şese pabare de cositoriu. Opt talere de cositoriu. 
Doa steşnice. Doa scaltulţi. Un lighean cu ibric. Un 
covor. Doă perini de parete de catefea. 

Aşternutul: Doa perini mari. Palru perini mici. O 
.plapoma de ghermesut. O salte de cutnie. Opt feţe 
perivi nici şi pateu mari. Doa zeci și cinci şervete. 
“Patru mese. Cinci prostiri. Opt măoeşterguri patru 
de obraz şi palvu de manu. Zece câmeşi. Un. boc- 
cialae camaşi cusule cu un bărnet sa& fir cu bas- 
-maoa cu peteala. O zgarda cu diiamant. O păreche . 
-de cercei de aur cu balas şi cu diiamant. Un inel 
eu zamfir galban. Un inel de zamfir albastru şi şasă 
diamanţale. Un inel de zmarad. Un rând de haine 
de canavață cu fir. Giubeo cu samur blănit. Un 
rănd de haine de bildace. &ubeoa cu cacom cu ŞI- 
rături de fir. Un vănd haine de ghermesut. &ubeoa 
“cu sângep blănit cu şireturi de fir. Un rand de haine 
de bildace &ubeoa cu sangep şi cu șiret de fir. O 
rochie de citarie albă. O paărechi de paltale de ar- 
.giut. 50 dramuri de argint să ferici o icoana. Un 
antireu de ghermesul de noapte. Un peşchir de 
ibric cusut cu fir. Şas hamuri de şăs cai noă. Pa- 
“ru hamuri de pateu cai purtate. 

Aceste leam dat şi pentru credinţă mam isealit 
Eu Marie Cuzuoei şetrăres
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Hărtie coală. Acta Aurel Răşcanu. Surete ms. XX, 231. 

Foaea de zestre este a soacrei lui Iordachi Râşcanul 

caminar, Aniţa fata lui Miron Cucoranul p lar şi a Mariei, 

născută Miron Cuzea 2 logofăt. 

In spiţa Cuzască nu se arată cu cine a fost măritată 

Aniţa, nici că a avut fraţi şi surori. Din actele Râşcâneştr. 

se intregește spiţa Cuzască, şi se explică înrudirile cola- 

terale între Lambrineşti, Cuzeşti şi Răşeăneşti (v. Cuze- 

ştii COCLNAV). 

XNĂAVI 2 

1336 Aug. Iti. Cartea lui Gr. Alex. Ghica Vodă dată lui San- 

dul Mielescul b. v. ban pentru alegerea hotarălor moşiei Frenciugii de 

la Vaslui a d-sale Alex. Răştanu h. v. paharnic. 

Copie de pe o carte de hotârât a lui Grigore Ale- 

xandru Ghica Voevod, te au scos lată! meu ca sămi ho- 

tăvasca Frenciucii şi o a trie parte din g umâtate de sat 

de Caz nești. 

lo Grigorie Alexandru Ghica Voevod. cu mila 

“jui Dumnezeu Domn tării Moldovei. Credincioşi bo- 

2 

erii domnii inele. dm. Sandul Miclescul biv vel ban: 

i dlui Saudul Miclescul biv vel pah. i Poiarinul no- 

stru ', ... vornicu de poariă, să face știre că dom-. 

nii mele miau aratat dlui Alexandru kaşcanu biv 

vel paharnic cum că are o moşie la țiuutul Vaslu- 

iului anume Frenciucii sat întreg şi deosabit ar fi. 

mai uvăndu şi o atrie parte din giumalate de sat. 

de Cazaneşti. ce este alăture cu moşie sa Frenciu-- 

cii şi cerandu de la domnie me ca să i să aliagă: 

și sa i să hotărască moșie dsale Freuciucii de câ-- 

tra alți împreguraşi cum şi acea a trie parte din 

giumaâtale de sat Cazaneşti. cere ca să i să hotă- 

rască şi sa i se dee alaturi pe lângă moşie Fren-: 

eiucii la numita moşie şi străngăndu pe toti râzeşii: 

şi împreguraşii să cercetaţi loale scrisorile şi aşa 

pe arătare scrisorilor și mârturie_ a oameni batrăni 

sa alegeti şi să hotarati moșie Frenciucii osăbită. 

 



de cătra alţi razeşi  stălpindo şi cu pietre hotară. 
apoi să faceţi cercetare şi pentru ace a lrie parte . 
din giumătale de sat ce o are de danie dsale pa- 
haruicului în moșie Cazaneşti şi -liindu danie bună 
şi făra de nici o pricină iarăşi să o hotarăţi dr. 
și să o diosăbiți de cătră alţi razeşi stalpindo. cu 
pietre hotara dăndu și marturii hotarnice în sămne 
in care să vă iscăliți atât dv. căt şi răzeşii împre- 
giuraşi şi toţi cei ce să vor lămpla la hotărăt. care 
mărturii hotarnice să să aducă aice la dmelui vel lo- 
gofal ca să să cerceleze şi [iindu facute cu dreptul 
i să va da dmsale paharnicului și întăritura gospod 
iar când vre o parle nu sar odihni eu alegere și 
hotărătura ce veţi face cu marturie dmv scriindu 
toată pricina pre largu şi cu zi de sorocu să vie 
la divan cu scrisori ce vor avea. atasla scriem. 

1716 Ave. 16 
procitoh vel. logofat 

Poslăduindusă din cuvânt în cuvânt și fiind îu 
tocmai cu ce] adevărat sau încredințat. 1814 Febr. 26. 

lordachi Hermeziu vel vornic, N. Balş vei vor- 
nic, de mine sau posladuit şi iuste în toemai  Cos- 
tandin leondari sulger. 

Hârtie coală. Acta Aurel Răşeanu. Surele ms. XX, 233. 

NĂNVII 
Iei Alast 1. Scrisoarea lui Matei Costachi biv vel sulger prin 

care schimbă cu Anita lui C. Lambrino post. fiiea lui Moisă Cueora- 
nul pitar. dăndu-i Drăguşenii pe Stavnie pentru Puţenii cu apă sau 
Muntenii, Piţcanii, Lungeni, Bălănesti şi cu iaz la Tupilați de la Fălciu, 
enm și ? suflete de ţigani. 

Matei Costachi biv vel sulger, adeverez.cu a- 
„ceastă scrisoare a mea, la mâna dumsale postelni- 
cesei Anita giupăveasa dumsale postelnic Costan- 
din Lambrino; fiica răpoosatului pitar -Moisaiu Co- 
coranu, precum să să şlie, că avăndu. eu o moşie



e 
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întriagă auuue Drăguşeni pe apa Stavnicului la ţi- 

“nutul Vasluiului, ce iaste aliasa si fară pricină, 

după cum pre larg arată scrisorile și hotarnica acei 

moşii diu leul, 7953 luni 30, cark moșii şi euv 

am de baştină de la răposații parintii mei, aciastă 

moşie de mai sus arătată de bun voia noastră ni- 

am învoit şi am făcut schimb (adică) datam moşia 

mea de sus arătată dumisale postelnicesei Anitii 

cu toate hotarăle ei; şi cu tol venitul, după cum 

pre larg arată sevisorile şi hotarnica acestei moșii 

ce am datla măna dmsale, deci dar şi dumneei da- 

tumiau mie în locul acestii moşii, aceasta moşie 

întreaga anume  Puţaui cu apă, ce sa numeşte şi 

Munteni Puteni la ţinutul Palciului aliasă. şi fără 

de pricină, după cum pre larg arată scrisorile şi 

hotarnica acestii mosi ce miau dat dumneei mie, 

cum și alte -părți de moşie tot din ținutul Falciului 

pe Elan anume în Piţeani, în Luugeni şi Balăneşii 

şi o vatra de iaz supl moşia Tupilaţii cum şi doao 

suflete de ligani; şi fiind că acest sehimbu sau fă- 

cut cu bună voii şi primire noastră, am dat şi seri- 

soare la mana dumisale pomenitei mai sus postel- 

picese Anitai, ca de astăzi înainte să aibă dumueei 

a stapăni moşia Drăguşeni, ce este aleasă şi fară 

pricină cu. toate hotarăle ei şi cu tot venitul, fii, 

nepoţii şi strănepotii amsale în veci, nestrămutat 

cu pe driapta ocină şi moşie, iar îutâmplândusă cu 

sa iasă vre o priciuă cu împresurare, de hotară a- 

supra aceştii moșii mă îndatorescu ca să râspunzu 

eu, la pricinile ce să vor naşte, iar dmueei, să nu 

aiha a se supăra căt de puțin şi să stapăniasca 

cu bună pace, asămebi şi dmueei sa fie îndatonita 

pentru schimbul de sus aratat că orice pricină și 

ori cănd să va başte, dmneei să aibă a răspunde, 

iar eu să nu fiu supărat întru nimica, şi spre în- 

credințark am isealit. 1793 Mart 1. 

Matei Negel sulger, Veniamin Costachi Episcop 

Hușului martur, Cbesarie lerodiacon. | 

Hărtie coală. Acta Aurel Răscanu. Surele ms. XX, 931. 

 



  

   

NANVIII 
[îs April. Trei foi de zestre a fetelor lui “Alex, Ş 

spatar. Reteta ce 

A. Livod de ce am dat zestre fiicii mele Măriuţii 
den mila lui Dumnezeu. 1795 April. 

1 Icoană a maicii preciştii îmbrăcat cu argint, 
14 candiiă argindu, 1 binişel atlaz cu samur (ca-um), 
1 rochie agabani, | binişel papură cu cacum, | ro- 
chie agabani, 1 binişel papură cu râsu, | binişel 
papură dezblanit, 1 rochie papură, 1 randu strae 
de purtat, 2 fuste maltin, 1 şalvar maltin, 2 pă- 
vechi izmene melez, | anlereu de noapte atlaz, 4 
cămeşi burangicu, 3 cămeşi de melez cu izmenele 
lor, 2 prosliri de aşternut, 2 prostiri de oghialu,: 
2 prosoape cusule, 92 şlergare de obraz, 2 mesă, 
10 şervete, î ştergar de mână, 2 părechi conduri, 
1 tavă argintu de cahve, 1 strâchinută arginlu cu 
linguriţă, 1 stropitoare argintu, î fumatoare argintu, 
l tocu cutite de argintu cu lingurile lor, 2 solnite 
argindu, 1 oglindă, 1 harhal cu diamantuni, | pă: 
“veche paftale auru cu colan, 3 inele: un diamantu, 
doă de smarandu, 9 şiraguri mărgăritar irumos. bun, 
1 păreche cercei smaragdu, 2 bărnețe, 5 cevrele, 
1 basma cu fir, | boheialâcu cu cămeși cu izmene 
cu bărneţu cu cevre, bez... 1 boheialâcu cu câmeşi 
cu izmene cu bârneţu cu cevre grele care sau dat 
la logodnă, | ibric galban cu lighin. 12 talere de 
cositoviu, 2: sfeşnice, 6 lingiri, 1 salte atlas cu 2 
perini, 1 oghial atlaz. 1 perivă mare cu fața ei puh, 
4 perini miei lij puh cu fețe, 10 perini fete de pă- 
rete, 10 coti macatu, 1 moșie îutriagă anume Fren- 
cucii tinutul Vasluiului cu toată aşezare ei adică 
cu pivnita de piialră, cu moară cu roti şi de 
Sucmane, cu biserică, 4 pogoane vie la Liieşti cu 
roadă, 1 loc în targul Barliddului de crăşmă, 10 
vaci cu vitei, | bubaiu, -10 iepe cu mânzi, 10 boi 
-de plug, 60 stupi, | țigan bucâtar anume Toader, 
19 -fete de țigun.
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Cele de nu erau gata şi sau dat pe urmă. 

6 parechi cuțite cu linguri lor argintu îij, 6 far-- 

îurii argintu, 1 salte şi. o paplomă de al doilea, t 

scatulcă; asemene izvod am dat m mana gineremeu 

iscalita de mine şi de toti boiarii şi de Mitropolit 

şi de Episcopul Antim. | | 

- Alex. Răşcanu spatar” 

'B. Insemnare pentru cele ce dau zestre fiicii 

noastre Paraschivei. 

1 icoana ferecală cu argint, i moşie în ținut. 

Vasluiului întreagă anume Draguşaui cu scrisorile 

ei cu vad de moară în Stavnic şi cu erașmaă la 

drumul cel mare, î locu de casă în Eş lu targul 

'Boilor în mahalaoa de gios cu hotarnică şi hrisov,. 

5. Pogoane vie lă Priponești, 10 suflete de tigani 

insă cu bucatariul şi vezeteul, 50 stupi, pereche: 

cercei balas cu aripi de diamanturi, 1 floare cu di- 

amanturi, k inel cu zmarană, Î inel cu diamanturi, 

1 inel cu balas, | păreche paftale de aur, 12 far- 

furii de argint cu tavlaoa lor, 1 strachinuță de dul: 

ceti cu doua linguriţi. 1 afumâtoare argiul, 1 stro- 

pitoare 6 părechi cuțite argint cu lingurile lor, î. 

benizâl cu samur de atlaz cu rochii, 1 benişăl cu 

săugiap cu rochii, 1 benișăl cu cacom cu rochii, 

1 benişăi dezblanil cu rochii, 9 oglinzi. 6 cameşi 

borangic, 2 boceialâcuri, 6 barneţă, 2 anteree de 

noapte, 3 sariei, 12 cevrele, 24 şervete, 3 mesa, 

5 mâneşterguri, 6 prostiri, 1 oghial atlas cu sal- 

ieaoa lui, & perini mici, î periuă mare, 14 fețăpe- 

rini, 2 steșnice, | lighian cu ibric, ( teancu tal- 

geri costor, î teanc blide cosioriu, 1 sipet mare, 

1 sipet mic, i scatulcă, | covor. | scoarță, 10 epi 

cu armaăsariul lor, 10 vaci cu bubuiu, 10 boi, una 

butea cu şasă cai, 2500 adică două niii cinci sute lei. 

Costandin Lam(b ino) “ned. C. Greceanu vornic martur. 

A. Cele ce dau fiicei mele Maria din averea mea.. 

  
 



| icoană a maicii precistei de argint cu can- 
dela (săi fie întrajulor), 1 o moşie bună întreagă. 
anume Frenciugii la tinutul Vasluiului cu sat cu a- 
şezare bună, cu moară cu 2 roate, cu chiuă de 
sucinave, cu casă cu pivniță di piatră şi cu biserică, 
4 pogoane de vie la Lieşti, 1 un loc în targul Bâr- 
ladului de crâşmă după cum cuprinde scrisorile, 
10 vaci, 1. buhaiu, 10 epe, î armasar 10 boi de plug, 
60 stupi adică o prisucă, 1 zgardă de diiamant gre 
bună, | părechi brâțare de aur, | păreche cercei 
de smaragde, 3 inele unul de diamant şi doa de 
smaranie, Î stropiloare de argint, | afumâtoare de 
argini, 1 farfurie de argint cu livguriţile de dulceti, 
12 farfurii de argint cu feligele, 1 tabla argint pen- 
tru cale, 192 cutite cu furculiţi argint, 12 linguri 
argiuj? solviţe argint, 1 oglindă, 12 talgere co- 
sitoriu, 6 tiugăi, 1 lighean cu ibric. 2 sfeșnice, 4: 
rănduri de strae, adică unul cu samur, unul cu răs, 
unul cu săvgeap, ubul cu cacum, 2 boceialăcuri, 
12 şervete, 2 mesa, 1 saltea bună cu prostire, 4 
oghial bunu, 1 perină mare cu puf, 2 perini mai 
mici, ( perină mare al doile, 2 iaraşi mai mici,. 
1 .saltea de al doile cu prostire, | plapomă iarăşi, 
1 scalulcă, 1 sipit mare, 12 perini de părete, 1 
macat, 9 fete de tigan, 1 țigan bucatar. 

Alexandru Răşeanu spatar 

lacov Mitropolit, Antim Episcop Romanului, 
Stefan Sturza log. martur, lon vel log. Costandin 
Greceanu vel vornic martur, .... vel log. marlur,. 
Costandin log. martur, Costandin Ghica hatman, 
Dumitru Saule vornic martur. 

D. Cele ce dau fiului meu Ghiorghi şi fiicame: 
Ecaterinei iarăşi din averea mea, tol de o potrivă. 
şi de un pret. 

— Lui Gheorghe fiului meu o casă cu giumaă- 
tate de loc din ograda mea din Eşi și şasă po-
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-goane cu livadă la valea Cozmoaei tiu. lașului şi 

din vite şi din celelalte asămenea cate am dat 

fiicăme Mariei. i 

Fiicame Eealerinei dau alta casă cu giumaălate 

de locu cu tot dintru aceiaşi ograda a me și şăsă 

pogoane de vie cu livadă tot dintru aceiaşi vie la 

valea Cozmoaei, şi din vite şi din altele asămini 

câte am dat şi Mariei fiicăme şi câte altele cu uju- 

tocul lui Dumnezeu voi câştiga cât oi lrăi, iarăşi 

acestor fii voiu da, lui Gheorghie şi Ecaterinei și 

-darul prea puternicului Dumnezeu, acela ce dă da- 

ruri bogaie şi blagoslovenia: me a păcătosului să 

fie cu toti cu dinşii. Deci pentru mai bună adeve: 

rință am făcut această înscris diiată adeverită de 

vrednici de credință obraze. a dumilorsale boerilor. 

| Alexandru Răşeanu spalar 

lacov Mitropolitul, Stefan Sturza log. martur. An- 

tim Episcopul Romanului, loan vel logofat, Costan- 

-din Greceanu vel vornic marlur, Cost. Ghica hatm. 

D. Saule vornie martur, ....vel log. martur. 

Haârlie coală. Acta Aure! Răşcanu. Surete ms. NN, 236. 

:539, 249, 351. 

XNXĂIS 
1812 April 2. Mărturia lui V. Nica mazil din Scheia despre 

răștuirea de pământ vumit Sărincuța din trupul Drăguşeuilor a iui 

Matei Costachi Negel sulger. 

Adică eu Vasile Nica wmazil din satul Șchei, 

îneredinţăz cu această marturie a me inainte dumilor- 

-sale boerilur ispravnici de ţinutul Vasluiului pentru 

moşie Drăguşâni â dmsale căminarului Iordachi Răş- 

canu avănd pricină pentru o bucata de loc ce să 

cheamă Sariucuta, deci fiind ca su am fost vichil 

pe acea moşie Drăgușăni în vremea când stăpâue 

„Amlui sulger Matei Negel, ace moşie şau cerut de 

catră mine încredințare, am fost supărat de cineva 

au ba cat am fost eu vichilul moşiei, deci iată şi 
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eu asal drept în frica lui Dumnezeu că pe mine: 
mau adus dmlui sulger Matei Negel în vreme Mos-- 
“alilor celor dinaintea acestora sa alla dlui sulger 
Maltei ispravnit la Vaslui, şi atunce mau făcut vi- 
chil, şi însuşi dlui au mers de meu arălal margi-- 
nile aceştii moșii şi hotarale atâl din partea din 
sus despre Șchei, cât şi capătul din gios însă în 
parte de gios desparte de Crăciuneşti, un drum ce 
vine de la Tatomireşti prin păduri şi merge spre 
apus care drum merge pe Sariucuţu şi dealul Sa- 
rincuţii despre răsărit merge în gios alature cu 
moșia Crăciunești lot îu gios pana în fundul Sa- 
rincuții unde să hotărăşte cu Căzăneştii și de acolo 
să iuloarce înapoi pe despre apus scursurile și face 
la vale pănă unde să face şi părău şi apucă pă- 
răul tot la vale, i pârâul acela sa chiamă paraul 
Sarincuţii şi merge pănă ce issa în lunea Stavni- 
cului ş: atunce meu aratat dmlui aciasta mergere de 
moșie a usale, dar meu zis că despre apus peste 
părăul dealului ce vine de la Cazaneşti în sus pănă 
în pârăul Sarincuţii acolo să nu trec câci să află 
moşia dsale spătarului Alexandru Răşcanu și de a- 
tunce am întral eu stăpânitor moşiei și înlracea 
bucală de loc Sarincuta să află dumbravă şi poeni 
și eu am cosit acele poeni şi leam dat și altor 
oameni de leau cosit acele poeni şi am pus şi oi 
in dumbrava şi nu mau oprit nimenea să zică cum 
că nui moșie a lui Negel şi pe urmă au schimbat 
dlui sulgerul Malei moşie Dragușeni cu dlui medein. 
C. Lambrino şi am fost şi la dlui vichil și lot nam 
avut supărare de nimene şi pe nrmă au îutrat vi: 
chil un cumnat al meu Toader Babrin Şi au stăpă- 
nit şi el câţiva avi şi iar nau -avut supărare de 
cătră nimeue, şi așa am stapanit amăndoi vreo zece 
avi şi nam fost împinși de nimeue din acea bucată 
de loc, Sărincuţa şi aşe ştiu şi aşa îneredintez, şi 
spre credinţă mam şi işcalit, 1812 April 2. 

i Vasile Nica mazil



— 62 — 

Poftit fiind din partea isprăvniciei ca sâ merg 

la satul Şkee şi pren duhovnicie şi în frica lui 

D-zeu să fac întrebare acestui Vasile Nica de au 

dat el această marturie şi de este adevăral, deci 

snergănd dar împreună şi cu preutul Ştefan duhor- 

micul satului Şkei şi dandui marturia aciasta în 

anană au cetilo însuși arătândui și carte de blastâm 

si au mărturisit şi prin viul său cuvânt zicând că 

adevărat este și că așa stie și aşa mărturisăşti în 

frica lui D-zeu, bolnav fiind la pat și spre încre- 

dlinţare am iscalit. 1812 April 8. 

Neculai protopop Vasluiului 

Isprăvnicia Vasluiului 

Cu aceasta marturie trimes find cu pofta sfin- 

fia sa protopopul Nicolae din partea ispravniciei 

ca săl cerceteze prin duhovnicu, de iaste cu ae: 

varat dată mărturia aceasta de dansul şi de iasie 

în tocmai aratările lui, niau încredinţat însuși Du- 

mitul protopop câ după carte de biastăm au măl- 

turisit aceste mai sus arătate în care marturie 15- 

alit fiind mam încredințat şi eu şi am adeverit. 
1819 April'9 

Carp câminar 

De la Sinatoriul Crasno Milaşevici 

Catră ciustit divan Coejiei Moldaviei 

Mai tol odată cu arătare ce calră inine a cins- 

Hitului divan din 10 a curgătoarii luni lune supt 

_No. 79 pentru hotărăre ce sau facut în divan în 

„pricina unei părți de moșie ce sar fi împresurat 

din moşie Drăguşenii a căminarului Raâșeanu de 

cătra jienicer Panaite Buzdugau supt nume de altă 

anoşie Căzăneştii din ținutul Vasluiului, eu am pri- 

“imit şi jaluba de la căminar Raşcanul prin care 

-să jălueşte asupra hotărărei ce să cuprinde prin a- 
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“vătare aceia, şi care sau facut fara primire a mul- 
tora din numarul Glenurilor adică a duimilorsale 
logofeților Costache: Ghica şi Costandin Balş, hatm. 
-Sandul Sturza, vornic Grigore Ghica, și vornie 
Neculau Hrisoverghi, care uu sau iscalit pe acea 
arătare, iar liindu că din pomenita arătare a diva. 
uului să vede că dlui logofătul Costandin Balşu cu 
adevărat are în pricina aceasta ullă gnomie, de cât 
acea ce sau scris prin raport apoi atât după ajasta 
cât şi spre îndestulare jalubii căminar Răşcanul, 
eu dau predlo cinsti. divan ca să să ei -atât de la 
dlui Jogofat Costandin Balşu cât şi de la alte ile. 
nui a divanului judecătoresc ce ni' sau isealit pe 
pomenita hotarire udică de la dlui logotat Costacli 
Ghica, dlui hatm. Sandul Sturza şi de la vornicii 
Grigore Ghica şi Neculai Hrisoverghi gnomiile sale 
în piicina aceasta care ca să sa triimată catea 
anine cum mai în grabă fară întarziere spre a sa 
cerceta _înpreun şi spre a să da în pricina aceasta 
insuşi dezlegare me. In Eşi luli 19, 1812. 

V. Milaşevici 

„Sau poslăduit şi este întocmai cu lălmaăcire 
predlojenii iscalita de Sinatoriu. 1812 luli 20. 

Vasile Danu. 

Hârtie coală. Acta Aurel Rășcanu. Surele ms. XX, 
259, 254. 

| XL 
1812 luli 20: Raportul boerilor divanişti cătră senatoriul Mi- 

laşevici în pricina de hotar între Drăguşeni şi Căzăneşti a căminar. 
Iordachi Răşeanu și jien. Pan. Buzdugan. 

NI Copie raportului cătră înalt ex. sa senatoriul Milaşe- 
viei prezidentul divanurilor ce sau făcut din partea boerilor 
divanişti ce sau iscâlitu, 

Prin predlojenie den 19 a trecutei luni luni 
supt No. 2997. serie că în vreme cesau dat răport
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de la o parte a obşteşti adunări a divanurilor. 

pentru giudecata ce au avut dlui căminar Iordachi 

kașcanul stapanul moșiei Drăguşânii, cu jieniceriul 

Panaire Buzdugan moşinașul de Cazăneşti, în pri-: 

cina împresurarii de hotar ce urmează între aceste 

doaa moşii megieșăte, ati priimit înalt exilenția 

voastră şi jalobă de la dlui caminar Răşcanul, cum 

ca nu este mulţămit cu hotărâre cuprinsă prin acel 

răport, şi cum că la ace “hotărăre nu este unită so- 

cotittța boerilor ce nau iscalit răportul acela de 

la cure sa cere da călră Inalt exalenţia voastră, 

osabilă îustintare; asupra cărie predlojenie spre 

văspunsu, înştiintăm prin răportul acesta că soto- 

tinta noastră este precum sa arata în &os; cămi- 

nat lordachi Răşeanul pentru “moşie Drăguşănii a 

dmisale ce sau imparțit din vechiu în trei bătrâni, 

ari trei decumenturi domneşti care întregesc loată: 

moşie atasta la cel de atunci stapânitoriu pilar 

Andoca ; adică un ispisoe din 1159 luni & a dom- 

nului Vasile Vod. prin care întărește stăpânire An- 

docai” ŞT S0ției sale Maricuţei pre a treia părte din 

satul Drăguşăriii ce este în tinutul Yasluiului pe 

apa Slavuiieului, din valra satului, din cămpu. din 

pădure şi din tot locul cu tot venitul. tau tostu 

cumpăraâto de la Patraşco . Boldescul şi de la alti 

numit în iSpisoc drept 100 taleri. 

Ispisoc. din 1155 Ghenar 4 Lij de la acel domn 

Vasile „Moerod utăitmd Andoeai şi sotiei sale Ma- 

ricuții stapânire pe a treia parte din satul Drăgu- 

şeni din ţinutul Vasluiului pe apa Stavnicului parle: 

din mijloc în tot locul cu tot venitul şi un loc de 

prisacă ce să numeşte Prisaca lui Ghesasim, care 

“adasta a treia parte să îinpărță atunci în trei părti 

o parte au fost cumparato Andora de la Andrei 

san Ilie şatrar i Dumitru Bantăş şi sorusa Pala- 

ghia drept 50 lei batuti;—o parte au fost cumpă- 

vat, adică parte din mijloc. întrace a treia parte: 
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de la: strănepotii lui Gherasim numiti în ispisoc cu 
loc de prisacă pe această parte ce să numeşte pri- 
saca lui Gherasim drept 30 lei bătuţi ;—o parte au 
fost cumpărat iarăşi de la Dumitru Bantăş i sorusa 
Palaghie fii lui Nicoară Bauntăş vornic tij drept 30 
lei batuti. , 

Zapis diu 1152 luni 10 dela Grigore Tapulot 
Scânteae şi de la alții scriind că au văndul o a 
treia parte din satul Drăguşânii parte din gios din 
vatra satului, din cămpu, din pădure cu tot venitul 
în tot locul ce să chiamă parte Căuceştilor, care 
îmbla în patru bălrâni locmindusă cu Andoca pi- 
tar câte 40 lei pe bătrân care liau făcut plată de- 
plin scriindu că peste tocmală liau mai dăruit cum- 
pârătoriu căte 8 lei de bătrân că de sar scula ci- 
neva din niamurile lor cu dânşii vănzâtorii săşi în- 
lrebe să nu supere pre cumpărătoriu. 

Ispisoc din 1164 Iunie 29 a domnului Gheor- 
ghie Stefan Vodă Titărimi lui Andoea tau tost pitar 
stăpănire pe o a treia parte din saltul Drăguşanii 
de la tinut Vasluiului pre apa Stavnicului parte ce 
din gos cu lot venitul scriind că această parte sau 
fost împărţit atunci pe patru bătrâni și Andocă 
pitar sau toemit cum arată zapisul de mai sus să 

„de câte 40 lei pe un bătrăn, și au cumpărat tus- 
patru bătrâni acei părţi de la Grigorie Țapul din 
Seănteia şi alţi: numiti în ispisoc după zapis. Deci 
căutândusă şi harta ingineriască ce sau arătat în 
divan alcătuită de ființa moșiilor Drăguşanii a că- 
minarului Răşcanu, Frenciugii a stolnicesei Maria 
Holbâneasă şi Cazâneslii jienicerului Buzdugan ce 
sânt în pricină, cum și a celoralte moșii megieșite 
împregiur cu aceste închipuite întocmai după stare 
locului ; sau vazut că moşia Drăguşeni, a cămina- 
rului și moșie Frenciugii a solnicesei mergu ală- 
lure pre vale Stavnicului, având între dănsele hotar 

dispărtitoriu părăul Stavnieului şi lovascu amân- 

Surete şi Isvoade X. (Aeta Râscanu Vaslui) 3
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doaă cu capetele lor cele din gios în coastele mo- 

şiile Cazaneștii a jicnicerului Buzdugan care Cază- 

veşti sănt pe de amăndoaă părţile de Stavnic mer- 

gănd, această moșie eu deosabitu cursu a ei, adică 

luugime sa din Stavnic spre răsărit pănă în zare 

ce se hotărăşte cu Craciuneştii şi iarăşi din Stavnie 

spre apus pănă în zare ce să hotărăşte cu maşie 

Negreştii a dmsale vornic Neculai lltisoverghi. 

Pricina este acum pentru împresuare ce pălimește 

moşie Drăguşanii despre moşie Cazauneștii după o ho- 

tarnică din 7240 Iuli 5 a lui Mihalachi Patrău vornic 

de poarta i loniţă Strazascu diiac de când sănt 80 ai. 

Aceştia scriu că au fost rănduiţi din poruuea dom- 

nului de atunce Grigore Ghica Voevod, să dispartă 

moşia Cazaneşti în doaă, gumaătate cea din sus din- 

spre Drăguşeni şi despre Frintuti ce o trage Ne.- 

culai Buum post. de pe maicasa. fata Milescului 

celui din vechiu stăpân a moşiei Frenciucii și &u- 

mătate Căzăneșştilor parte cea din gos ce eraa 

lui loniţă Buzdugan și a Sandului Roşca, adastă 

hotarnică nu arată că ar fi vazut la stăpânii de a- 

tunci a moşiei Căzăneştilor niscaiva documenturi 

doveditoare de hotarăle împregiur pe întreagă mo- 

'şie atasta ca să fi avut luminare pe undi este ho- 

Larul drept prin mijlocul acestei moşii ce arată că 

au urmat numai după spusul oamenilor ţărani proşti 

ce liau adus despre o parte Neculai Bucium post. 
şi despre alta parte Buzdugau şi Roşca, cari şi a- 

cei oameni unii spune întrun chip și alții întralt 

chip, şi hotarnicii după spusul numai a marturilor 
ce au tost dus Buzdugan scriu că mijlocul Căză- 

neştilor ar fi în linia pe cure au mersu la răsărit 

şi peste apa Stavnicului pănă în zare despre apus, 

cum este însemnată la harta; dar însuşi. această 

„hotarnică de pe care să alăturiază copie în tălmă- 
cire: suplu litera. (a) este încurcată şi fară nici un 
„temeiu, căci datoria era . acelor hotarnici a căuta 
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întâiu hotarăle împrejur pentru toată moşia Căza- 
neştii inlriagă pe unde să disparte despre moşiile 
megieșite, şi la acea hotărătură sau căzut să fi fost 
-de fata din parte “Drăgușenilor, stăpănul sau ve- 
chilul său cu scrisorile, şi după ce sar fi adiverit 
atunce prin vreduici dovezi holarale împrejur a 
toata moşie; apoi pute fără nici o greşala sa de 
linie desparțitoare prin mijloe pe unde sar fi căzul 
drept, şi aşa ar pule ave acastă hotarnica crediuța 
ei, iar precum scrie că au urmat numai pe spusul 
marturilor ce au fost dus Ioniţă Buzdugau, de ca. 
tră noi să liapărdă din toată credinţa, şi nu putem 
întemeia hotârărea pe cuprinderea ei ; însă dum- 
nealor boerii iscaliți prin raportul ce sau dat în 
pricina acasta pun tot temeiul pe atasta hotarnică, 
zicăud că dupa dânsa sar fi urmat şi stapanire 
care acum mar pute lua nici o sc himbare, arătăund 
că este în tocma urmaătoriu şi zapisul din 7261 
Mai 20, prin care pomenitul mai sus post. Neculai 
Bucum vinde de veci vărului său Neculai Cogalni- 
ceanul a sa ocină şi moşie ce au avut de pe mai- 
căsa Zmăragda fiica Milescului clucer anume Fren- 
-ciucii pe apa Slavnicului în ținutul Vasluiului, o si- 
lişte şi gumalate cu toate cele ce sant pe dânsele, 
cum scrie zapisul de pe care iarăşi să alăturează 
“copie în talmărire supt litera (C). 

De cal pentru zapisul acesta de vânzare, de 
-cătră noi se scoale afară din toată cercetare, pen- 
tru că acel -vănzăloriu Neculai Butum post. au 
scris cum au vrut, şi au tostu văndut cu inoşie lui 
Şi locul acel împresurat din moşie Drăguşâni, mai 
Scriiod că pe moşie lui ar fi fostu căteva lucruri 
în senine fireşti, cari multe divtracele acum în cer- 
cetările de. la .starea locului nici ca cum nu sau 
găsit că ar fi fost pe acel' loc. lar hotarnica lui 
Mihalachi Patrău vornic de poartă şi loniţa Stra- 
zescul diiac. pomenit sub litera (a), după care de
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cătră dmlor boerii iscăliţi în raport să de voe jăc-- 

nicerului Buzdugan ca să stăpâniască cu giumătate 

ce din gios a Cazăneştilor pănă în linie însemnată 

pe harta dupa acea hotarnică, socolința noastră o 

aneriseşte precum sau scris mai sus, şi în loc de a 

să zice că ace linie ar fi în mijlocul moşiei Căză-: 

neştilor de cătră noi sau cunoscut că linia aceia 

este cea adevărata margine din sus a Căzaneştilor 

care disparte Căzaneștii de moşia Drăgușanii a că- 

minarului Raşcanu şi de Frenciucii stolnicesei; pen-- 

tru că de au fost de la holărătura aceia împresu- 

rată parte din Draguşani numai după marturisirea 

oamenilor ce au dus atunci Ioniță Buzdugan, i: 

Sandul Roşca şi de sau urmat după acea împre-: 

surare şi stăpânire, tol nu să poate pierde fară 

dreptate acea parte împresurată din trupul Dragu- 

şanilor numai cu cuvântul stăpânirei, căci după pra- 

vile si după obiceiul pământului împresurare de: 

hotar nare vreme hotărătă, ce ori cănd să discopere: 

parte împresurată este slobod totdeauna a o lua 

cel ce are dreptale. lar pentru că moşia Drăgu- 

şanii trebue sâși ia întrupare sa precum au fost 

din vechiu, şi cum că să cade să să pogoare cu 

capătul din gios, pană în linia socotita de acei ho- 

tarnici, mijloc Cazaneștilor după spusul marturilor: 

lui Ioniță Buzdugan, sint îndestula încredivţare nu 

cu zisuii din gura de la acel fel de oameni, fără 

deplina ştiinţă, cari lotdeauna sânt supuse prepusului 

ci cu dovezi temelnice prin ducumenturi domnești 
prin sâmne firești cari sa afla pana astăzi în fiinta 

lor nestrămutate despre o parte și cu vechi slăpă-- 

nire a celor după vremi imoșinaşi de Draguşani,. 
cum să arala mai gios. Î) ispisocul pomenit din: 
1155 Ghenar 4 a domnului Vasile Voevod pe oa 
Titia-parle din moșia Drăguşanii parte din mijloc,- 

arata că acolo este loc de prisacă, ce să numeşte 

prisaca lui Gherasim, locul acel de prisacă nui tă-- 
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:găduit nici de jicnicer Buzdugan că este acolo, undi să vedi insemnat la harta, acest loc de pri- sacă unde să află după glăsuirea ispisocului pe parte din mijloc, este dovada neclintită că întracel 
loc este mijlocu moşiei, și că de acolo sa cadi sa fie giumătate de moşie: Draguşanii în sus şi giuma- tate de moşie Drag şanii să fie în gios, cari şi sa- cotindusă după harta din margine ce din sus a Dragușânilor din hotarul moşiei Scheia pănă la lo- cul de prisacă, cum şi de la locul de prisacă în gios pâna în linie de pe hartă, vine mijlocul moşii 
Dragușănilor, unde este locul de prisaca. Acest semn vechiu nestrămutat este pre mare dovada eum că linia însămoată pe hartă nui în mijlocul 
Cazăneştilor precum socotese ceilalți boeri după 
hotarnica lui Patrau vorrie ce este cu adevărat margine ce din sus a Căzaneştilor și de la acea . 
linie în sus nu mai este osabit loc făra numai a 
moşiei Drăgușanilor, 2) Zapisul din 7152 a lui Gri- 
gore Tapul ot Scântei şi a altor niătăitt$i răzăşi 
ai lui, care este întărit cu ispisocul domnului Ghe- 
orghie Ştefan Yod. din 7164 pentru vănzare pe a 
treia parte din moşie Drăguşanii parte din %os, a- 
rată că acea parle sau numit a Căuceştilor şi liind 
că serie că au văndut cu vatră de sat sa vede că: acei Câuceşti tau fost mai din vechi moşinaşi era 
Şi șăzălori pe acel loc în parte din gios cu satu 
deosăbit a lor unde sălişte veche este de faţă, care 
sălişte însuşi hotarniea pomenită din 7240 a lui 
Patrău vornic şi a Strazăscului o însemniază, seri- 
iad la un loc că după mărturisire unui preotul Ioan 
Sau pogorit cu linia hotarului din zare dealului la „vale prin capul siliştei din %os, care și aceasta este o mare dovada, cum că ace seliște vechi este a Cau- ceştilor pe moşie Drăguşanilor, unde acolo mai în urmă au avut și postelnicul Bucium aşazare sa, ânsă pentru că au sezut el acolo nu să poate pune
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temeiu că ar fi fost moșie lui, căci sălişte era mai: 

diu vechiu cum o pomeneşte hotarnica. 3) Dovada 

mai este că unde ajung -Frinciugii cu capătul din 

gios, în coastele Cazăneştilor acolo trebue să ste 

şi capătul cel din gios a moşii Drăguşănilor în 

coastele “Cazăneştilor, iar nu mai în sus, că nu poale: 

sa fie margine cea din sus a Cazăneştilor stricată, 

„adică unde lovescu Frinciucii să fie mult mai în 

gios şi unde loveseu Drâguşanii să fii. mult în sus 

întrănd în trupul Drăgușanilor cu o încunjurare de 

loc fără nici o asămânare că ar fi margine de mo- 

şie cum se vede la hartă.—4) Dovada este că stă- 

pănire din vechi a Drăguşânilor la margine despre: 

răsăril pe langă moşia Craciuueştii mergu şi acum. 

pănă unde este hotarul vechiu colţul din sus Că- 

zăneșştilor despre Draguşeni, pentru care măcar şi 

jienicerul Buzdugan când sau înfățișat al treile rând: 

la giudecată iar nu mai înainte au vrut să impo- 

trivească pe căminar că numai de trei ani încoace 

sar fi întinsu pe acel loc del stapăneşte, iar nu mai 

de demult ; însă la aceasta dumnelui căminar au 

aratat la giudecată îndestule mărturii de la stare 

locului facute din porouca cu carte de plastăm prin 

cercetare dregătorilor, şi adiverite de protopopu îi- 

nutului, cu care au încredințat că din vechiu sau 

stapanit locul acela de moşie Drăguşanii ce să nu- 

meşte acel loc fundul Țariucutei, tot de stapânitorit 

după vreme a Drăguşânilor pănă în hotarul: pome- 

it că este colţul din sus a Caăzăneştilor despre 

Drăguşani, cum adiverează înştiinţare ispravnicilor;- 

şi mărturiile marturilor, ce să triimet în tălmăcire: 

supt litera V.—5) Cum că Cazaneştii începândusă: 

din zare de la rasărit şi mergând spre pârâul Stav- 

micului nu stau în Stavnic ce trec spre apus pana 

in zare despre moșie Negreștii a dwmsale vornic 

Neculai Hrisoverghie sânt dovezele aceste: adică 

din scrisorile moşiei Botăştii ce este din gios de: 
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Cazaneşti se adivereşte că margine din sus a Bo- 
taștilor. să hotărăşte cu Cazăneştii, cum şi dlui 
vornic Neculai Hrisovergliie iarăşi au arătat că mo- 
şie Negreşlii a dmsale despre răsărit sa hotărăște cu 
Căzăneştii după stăpânirea din veac.—6) Insuşi carle 
domnului Grigore Ghica Voevod, care întărește ho- 
tărătura lui Patrău vornic şi a Strâjeseului iscaliți 
în hotarnica din 79240 cau scriso jicniceriu Buzdu- 
gan spre îndreptare sa. este nepotrivită cu hotar- 
nica, căci hotarnica arată bine -însamnată pe hartă 
că este prin mijlocul moşiei Cazăneştilor, şi dmlor 
boerii iscaliţi în raport pun temeiu ca ace liuie 
disparte giumătate din gios a Cazăneştilor ce au 
tost a lui Ioniță Buzdugan de catră giumătale ce 
din sus a Căzâneşlilor ce ar fi fost a lui Neculai 
Bucium post.; iar carle scrie că pentru multa găl- 
ceavă şi pără ce au avut înainte numitului domn, 
Neculai Bucium post. stapanul moşiei l'renciucii, 
cu loniţa Buzdugan i Sandul Roşca moșinaşii de Ca. 
ăneşti pentru despărţirea hotarului între aceste 
doao moșii, au rânduit pe acei iscaliți în hotarnica 
pe linie însemnată pe harta, sint despârţitoarei înlre 
Frenciuci şi între Cazaneşti, dar nu prin mjlocul 
Cazăneştilor, şi de vreme că carte domnească serie 
că para între acei moşinași au fost pentru hotarul 
îatre Frinciuci şi între Căzanesli, apoi hotarnica - 
este cu totul greșită şi de însuşi carte aceasta de 
atunci auerisită că după cum din Stavnie spre apus 
sau despărţit capătul din gios a Frinciucilor despre 
Cazăneşti, așa sa cunoaşte ca pe linie aceia din 
Stavnic spre răsarit sau despărțit de atunce capă- 
tul din gios a Draăgusenilor despre Cazaneşti şi - 
impresurare tau făcut Bucium postelnicul'de li acea 
linie în sus în locul. Drăguşanilor, este impotriva 
cărții domnești. Aceste fiind dovezile din partea 
dmsale căminar Raşcanu fara nici o îndoială niam 
incredintat că acea linie însemnată pe hartă, care
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este hotar prin mijlocul Cazăneştilor, dispărtiloare 

despre moşia Draguşenii şi tot Jocul de la acea li- 

nie în sus ce să dovedește că este împresurat din 

“trupul Drăgușenilor şi supt nume de giumătate de 

Cazăneşti, să stapâne cu ră credință de catra Frin- 

ciuci ; după dreptate să cuvine să şil ia dlui căminar 

în depliva stăpănire ca pe dreaptă moşie dmisule, 

iar Frenciucii săşi ia de la. această linie în gios 

giumălate cea de sat de Cazaneşti.—71) Mai este 

- carte din 7253 lunie Îi a domnului loan Neculai 

Voevod, adică: cu 13 ani în urmă hotarnicei lui 

Patrău şi a Străzăscului scriind numitul domn că 

sau jăluil stolnicul Vasale Costache cel de atunce 

stăpăn a Drăguşanilor cum că i să împresoară mo- 

şia despre Giurgeşti şi despre alte moşii şi porun- 

ceşte paharnicului Stefan Rosel ce era atunce is 

pravnic de tinutul Vasluiului ca să rănduiască să 

cereeleze și să îndrepteze hotarale despre alte 

“moşii, iar unde sor impreuna Drâguşanii cu Frin- 

ciucii (ce să zice că ar îi fost Frenciucii moşie 

Sandului Sturza vel logofat la acea vreme) poron- 

csşte sa nu hulărască pănă va trimete vel logofăt 

vichil cu scrisorile sale cum pre largu arată ace- 

iaşi carte, de pe care să alăturează copie în lal- 

măcire subt litera (G) este şi văvaşul logofătului 

Sturza cătra cei ce au fost rânduiți de paharnicul 

Stefan Roset, să hotărască cum că lau “înștiințat 

Neculai Bucium că vror (sic) să hotărască și despre 

Frenciuci. şi le poronceşte să nu să alingă cu ho- 

tarăre pănă nu șa căuta scrisorile, scriind că nu 

le avea îndămănă cum arată ravașul de pe cate 

iaraşi sa alătureaza tălmăcire supt litrera (D). 

Carte d-lui loan Neculai Voevod şi răvaşul lo; 

gofatului Slurza adiveresc că Neculai Bucium stă- 

pânul Frenciucilor neavând alt chip să nu iăsă la 

ivală împresurare ce să făcură cu 13 ani înainte 

în. moşie Draguşănii după hotărâtura lui Paătrău 
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vornic, au supus moşia sa Frenciucii supt numile 
logofătului Sturza, prin care au putut opri. atunci 
să să cerceteză care şi aceste sint deslulă dovadă 
că moşia Drâguşânii este împresurată precum sau 
arătat mai sus. După toate dovezile câte sau în- 
semnat mai sus este mare dovadă şi însuşi stare 
locului care nu lasă să fie gumatate din giosa Caă- 
zăveştilor în sus pănă în linie însemnată pe hartă 
că dacă întrace linie sar mai da în sus loc pe a- 
tâta supt nume de giumâlate ce din sus a Căza- 
neștilor, apoi pe despre răsărit de Stavnic tae Dră- 
gușanii pe giumâătate agiungăând cu măsura lăngă 
prisaca ce sau numit a lui Gherasim în mijlocul 
moşiei Drăguşanii, şi trecând părăul Stavnicului 

„spre apus cuprinde mai cu totul moşia .Fripeiucii 
rămăind pre puţin locu în nuwmile Frenciucilor, şi 
cu o întindere ca aceasta sar anerisi îndală atât 
carte pomenită a domnului Grigore Ghica Voevod, 
ce arată linia de pe hartă desparțitoare între Fren- 
ciuci și înlre Căzăveşti, după care să şi stăpânesc 
Frinciucii, căl şi zapisul pomenit de vânzare a lui 
Neculaiu Bucium postelnic, care arată pe Fren- 
ciuci silişte mare cu vaduri de moară ce sănt și 
acum de fată, pe trupul moşii Frinciuci, cum să 
văd însămnările la harlă. 

Inalt excelenlei voastră, nefiinduţi cu supărare 
a te osteni, și bine voind a cerceta cu amărunlul 
toate încungiurârile acestii pricini te vei piroforisi 
îndeslul, cu hotarnica lui Paătrău vornic şi Străzăscul 
este cu totul asupritoare la cuvântul ce scrie cum 
că linia însămnată pe hartă ar îi prin mijlocul mo: 
şiei Căzăneştilor, iar din temeiul dovezilor însăm- 
Hate mai sus din parle dmsale căminarului și diu 
harla de stare locului vei cunoaște dreptate ce are 
ca să se pogoare cu stăpănire moşii Drăguşanilor 
la capâtul din gios, până întrace linie însemnată pe. 
hartă ce să dovedește cu adevărat câ din Stavnic
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spre răsărit desparte Drăguşenii ue Căzănești, iar: 

din Stavnic spre apus desparte Frenciucii de -Că- 

zăneşti. (812 Iuli 20. i 

Costachi Ghica vel log., Costantin Balş vet 

log., Grigore Ghica vornic, Necului Hrisoverghi 

vornie. 

Sau poslăduit şi este întoecma cu răportul is-: 

calit de hoerii de mai sus. ăi 
Vasile Danu 

Acta Aurel Răşeauu. Surele râs. XXV, 354. 

XI 

7153 et. 4 (1641) Iași. Zapis de vînzare prin care Gr. apul 

şi ai lui vind lui Andoca şi jupănesei sale Măricuţei părțile lor din 

Drăguşani cu 60 lei. | o 

Adecă eu Gligorie Tapul și cu verii mei Ga- 

vril şi Sora fitori (loc gol) scriem şi maărturisim înşine 

pre noi cu cestu zapis. al nostru. cum de bună voia 

noastră de nime nevoiti nic asupriţi. am văndut a 

noastră direaptă ocină și moşie. a patra parte din. 

partea Caâuceştilor. din sat din Draguşeani. toata 

partea moşului nostru. Țapului. din vatra satului şi 

din cămpu şi div padure şi din fanat şi din vadu 

de moar. cei pre Stavnic. în tinutul Vasluiului. a-: 

dastea w am vândut dumisale g&upânului  Andocăi. 

şi gupăneasii dumsale Masicutei. direptu şease zăci 

de lei bani gata. şi neau plătit âmuelor tot deplin 

aceşti bani ce mai sus seriem 60 de lei bani gata.. 

intru mănule noastre denaintea dumisale Roşcai. 

vornicul. şi Costautin togole şi Toderaşco Barsan 

şi Buta vornicii de poartă. și Apostol Comisul. şi 

Andreiu Răcoviţ postelnic, și alţi boiari din curtea 

mariei sale domnu nostru. şi mai pre mare credinţă 

sau pus aceşti boiari toti pecețile şi au iscălit cu 
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mănule lor. ca săi fie dumisale de credinţă. pănăş 
va face și alle direase domnești. şi eu Dumitraşco- 
Vlăge am scris s5 s ştie. 

u las It 7153 msța Oct. 4 

az Dumitraşeo vornic iscal, az Apostol comis, 
iseal, az Andrei postelnic iscal (|. p.) 

Acta Aurel Răşcanu. Surete ms. XXVI, 317. 

XIII 

7[52 0et. d (643) lași. Zapis de vinzare prin care Damian 
al Sotiicăi din Surineşti vinde lui Andoca şi Măricuţii părţile sale din. 
Deăguşani pe Stavnic cu 30 lei ; iar Bejan îşi vinde partea lui cu 10 lei. 

șAdecă eu Dămiian fiorul Soficai din Şuri- 
neşti scriu şi mărturiseseu însumi pre mene cu 
cestu zapis a mieu cum eu de bună voa mt de 
nime nevoit pic asuprit am văndul amtk dir'kpla 
ocină şi moșie dinna irea parte din sat din Dră- 
gușani din partk Causeştilor dintra patra parte &u-- 
mătate din paria lui Gheorghie de iaste pre Stav-. 
nic în ţinutul Vasluiului cu parte din vadu de moar 
şi cu tot vinitul; acasta o am văndut dumisale gu- 
pănului Andocăi și %upănasei dumisale Maăricutei 
derept ireizăci de lei bani gata. Aşijdere şi noi 
Bejan ficorul lui Andronic din PFrkncuti şi Vasile 
ficorul Rusoi de bună voa noastră de nime nevoit 
ni€ asupriţ am vândut a noastra dirkpta otină şi 
moșie te să va alge parte părinli noastri dintra- 
cela sai ce mai sus scriem cu lot vinitul iarăși 
dumisale Supănului Adocăi (sic) şi &upantsei- dumi- 
sale Maăriculei dreptu zikce lei bani gala şi neau 
plătit dumnealui acești bani toți deplin câţi mai sus 
scriem 40 de lei bani gata întru maânule noastre. 
dinaintea dumisale Roşcăi vornicul şi Costantin: 
togole și Toderaşco și Brăsan şi Buta vornici de:
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poartă şi Apostol comisul și Andreiu Răcoviţ pos- 

telnie şi alți boiari din curtea mării sale lui Voda, 
şi mai pre mare credință şau pus aceşti boiari toți 
pecetţile și au iscălit. și eu Duwmitraşco Vlăgea am 

scris să s ştie. u las It. 7153 msța Oct. 4 

az Dumitrașco Roşea vornic iscal, az Andrei 

postelnic iseal (|. p.), az Apostol comis iscal. 

Acta Aurel Rășcanu. Surete ms. XX, 392. 

XLII 

7iă? April 10 (16149) laşi. Zavis de vinzare prin care Istratie 

şi ai lui vind lui Andoca cu 7-4 lei părțile sale din Drăguşeni.. 

Adecă eu Istralie ot Frencuci. şi GOlentie de 

acolo. şi Gligorie. şi cu fameia mea Chelsie ot 

Frentuci. serim şi mărturisim. cu cest zapis al 

nostru. de nimene nevoiți nice asupriti. ce de bună 

voe noastră am văndut a noastră direaplă ocină şi 

moşie din sat din Drăguşani. din Câuceşti dumisale 

giupânului Andocăi dreptu șeptik lei şi giumaătate. 

care ocenă este în ţinutul (3unăr84) Vasluiului pre 

apa Stavnicului. şi neau dat banii toți deplin la 

mănele noastre. şi iam văndul cu l(ot) vinitul cât 

să va alege parle nostră. ca sâi fie dumisale moşie 

în veci. și pentru credință niam pus degetele şi în 

tocmala noastră au fost Apostol sulgeariul ot Ca- 

zăneşti i Cligorie Xera ot Căpotești şi Vascan ot 

Frentuci. şi mulți oameni buni cu să să ştie. 
u las It 7157 msta Ap. 10 

3. puneri de degete. 

Acta Aurel Râşcanu. Surete ms. XVI, 319. 
După 5 ani sora lui Istratie Hrib, Maria, cum şi hi- 

astrul lui Istratie iși vor vinde şi ti partea lor din Dră- 

guşani tot pitarului Andocăi. 

 



XLIV 
„7102 April 20 (1654) fără loc. Zapis de vînzare prin care 

Mariia Hrib vinde pitarului Andoca şi Maricuţei partea ei din Drăgu- 
sani cu 10 lei. - 

Adecă eu Mariia sora lui Istratie Hrib de sat 
de Dragușeani şi Dumitrașco Rusul hiiastrul lui 
Istralie. scriem şi mârturisim cu cestu zapisu al 
nostru de uimerelea siliți nici asuprili, ce de“buna 
voia noastră am vândut a noastra dreaptă ocina 
și moşie şi cumpăratură în sat în Draguşeani. din 
paartea Căuceştilor. caarea iaste în țănutul Vaslu- 
iului pre apa Stavnicului. cu paartia Ilerpnukuazu. 
atastam vandut dumnisaale Andocâi biv pitar. dreptu 
zeaci lei bătuţi. caure iaste moșie din paartea Caucii. 
aceaia am văndut dumisaale pitarului din țarina şi 
din fanat şi cu tot vinitui și în tocmala noastră 
au fostu dumnialui Apostol sulgiariul şi Cerkez de 
acolo. şi Simion Faâram(â). de Cratuneşti şi Ştefan 
Perşea de Mogoşașli. şi alţi oameni buni de prin 
pregur și pre mai maare credinta pusau şi peceţile 
ca să fie dumisaale driaptă ocină și cumpaărătura 
în veaci. şi eu Costantin diiac am scris să s ştie. 

“7162 msta Ap. 20 dni 
2 puneri de deget. O pecete, Cerkizu iseal (|. p.) 

Slefan iscal (|. p.) 

Acta Aurel Râşcanu. Surete ms. XXVI, 3I$. 

XIV - 
164 Iunie 10 (1658) fără loc. Zapis de vinzare prin eare ob- 

ştea răzeşilor pe partea din Căuceşti vind lui Andoca pitarului şi 
Măricuţei cu 192 lei părțile lor din Drăguşeni, patru bătrâni au câte 
40 lei bătrinul, 

ț Adecă eu Gligorie Tapul ot Scăutte şi Ga- 
vril şi Sava şi sora noastră Marica ot Petrești și
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Dămian Şurinescul ot Scănte şi Alexa ot Spin'Eni 

şi Vasilie și Dumitru şi Gavril tulei și Ursul ot 

Seantike şi Ghiorghi snă (euz) Vasilie Draguşanului 

şi Gligorie ot Scanttke şi Costantin zat Capracei ot 

Coţaşti și Vasilie ciia Rusoe şi Bejan ciiz Andronik 

şi Vasilie Beşan (a) şi Mihail ot Fr'kncuu și Istratie și 

-Olenlie şi Gligorie Butiian ot Fr'kntut şi Onaşco și 

Costantin ciia Paăscalii ot Dumeșli şi Sohica fata 

Dragușunului . şi Onaşeo ciiz Antonii şi Onaşco zăt 

Cape ot Scantibe şi Ionașco ciia Bozaianului și 

Viasie za Fokai ot Scântke scriem şi mărlurisim 

cu atastă scrisoare a voastră denimerile (actinâtrpnac) 

ne nevoit niti asuprit te de anolastra) (auw sic) voe 

bună am vanduta noastra drkptă osină şi moşie a 

zet paarte (uaapre) diu sal din Draguştkni paarla (na- 

apra) din gos caar'k (kaapk) să kiamă partk Kaău- 

teştilor în (un) țănutul Vasluiului pre apa Stavni- 

cului si întiaiasta otina simtu (enarS) patru bătrăni 

şi am tocmit cu dumialui cu Ando“a de bătrău 

cate. patru zăt de lei aiasta am văndut dumisaali 

-Andoeai şi &upânăsăi dumisale Maăricuţăi şi n'bku 

dal banii tot deplin la măna noastră și peste toc- 

maala (rokmaaaa) noastră 6e nkm tocmit v'ku mai 

dat cate opt lei de bătrâni ca de să vă alla cineva 

deruda noastră sau de răzkşi nostri ca să naibă 

mpacz cu dumialui de săș întrkbe cu noi că noi 

km vândut toată paarlk noastră din hotaar (ţw- 

aap) in hotar şi toată moşia cu tot vinitul şi în 

tocmala noastră au fostu popa (pa) Simion din 

Mogoşăști şi popa Vasihe din Petreşti și popa Ona- 

sita din Negreşti şi Gligorie Xara ot Kăpotești şi 

Simion: și Istratie ot Frktut şi Gerkeț şi Apostol 

ot Draguşăşti şi mulţi oameni buni să s știe. 
BAT F3păg ronie Î. 

+ nena Vasilie, 7 popa Simion, * Ghiligori, rpopa 

Onaşiţă, 13 peceti. = 

Acta Aurel Răşcanu. Surete ms. XXVI, 321. 
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După 20 de zile Vodă Gh. Stetan întărește vinzarea 
aceasta pe credința zapisului adus (v. pag. 41).. 

Vinzătorii sînt. 27 de răzeşi, cari aveau 4 bătiini în 
“Câuceşti, partea din jos a Drăguşenilor, numită aşa după 
Căucea. Din toţi acei 27 răzeşi foarte puţini stăteau cu 

„locuinţa în Drăguşeni, căci fiecare arată şi satul unde trăia, 
In Scănteia trâiau 6: Grigore Tapul, Damian Şurinescvi, 
Ursul, Gligorie, Ionașco ginerile Caprei, Vlasie ginerile 
Focâi ; în Frentiugi trăiau: Mihăilă, Gligorie Bătiianv; cei: 
lalţi trăiau prin Boţăşti, Petrești, Dumeşti etc. Din cauza 
eşirei cu traiul din sat de pe ogorul lor, cei 27 de răzeşi 
din Căuceşti işi vind toţi bătrîni lor cătră Andoca, înce- 
„piad de la 1642 şi până la 1681. 

XLVI 
1165 Ghenar 20 (1657) Iaşi. /apis de vînzare prin care ficiorii 

Nastasiei Pălicăşoae vind cu 25 lei lui Andoea pitar părţile lor din 
"Drăguşani şi Căucești. 

Adecă eu Patrașean, şi fratemeu Ştefan şi Gli- 
gorie Butuma; şi Costantin şi Vasilie. fetorii Nas- 
tasii Palicăşoe. scriem şi maărturisim cu cestu za- 

„pis al nostru. de nime nevoiti nice asupriți ce d'k 
a noastra buna voe am văndut a noastră direapta 
ocină şi moşie. din sat din Draguşani din partea 
din &os. în partea Cauceștilor. ce iastk în tinutul 
Vasluiului pre apa Stavnicului partik a părinților 
noștri. aşijdirilea am vândut un loc de prisacă co 
poeniţe ce iaste langa dausa. ce sa chiamă prisaca 
îi Paălicaşoe (pu Ilzankzmo). Atasta am vandut du- 
misale Supânului Andocâi pitarului drept 25 lei bani 
gata. ca sa fie dumisale şi fetorilor lui otină ŞI 
moşie în veaci. cu tot venitul, iară în tocmala noas- 
lră au fostu Roşca vornicul şi Gligorașco Berea 
căpilanul de Dărăbani şi Simion Fărămă de Cratu- 
neşti şi alți oameni buni şi bătrăni Și neam pus 
„leagetele. şi boiarii au isealit să s. ştie. a 

„pis u Ilas It. 7165 Ghen. 20. 
Patru puneri de degete, Simion Farăma. 
Acta Aure! Rășcanu. Surete ms. XXVI, LIS.
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XVII 
7165 Ghenar 20 (1657) laşi. Zapis de vinzare prin care Pă-. 

irăşean şi alţi fraţi ai lui, ficiorii Nastasii Pălicăşoae vind Andocăi 

pitarului cu 95 lei părţile lor din Drăguşeni. 

Adecă noi Patrăşcan și fratemiu Stefan şi Gli- 

gorie Buumaş. şi Costântin şi Vasilie fitorii Nas- 

tii Palicaşoe. scriem şi marlurisim cu ceslu zapis 

al nostru de nimerelea nenevoiţi. nici asuprili. ce 

de a noastră bună voe. am văndut a noastră 

driaptă ocină şi moşie din sat din Draguşeani. din 

parlia din &os. din partia Căuceştilor. ce iaste în 

tânutul Vasluiului. pre apa Stavnicului.. atasta o 

am vândut dumisale &upânului Andocăi biv pitar. 

dreptu doawzăci şi cinci de lei bani gala. ca să fie, 

dumisaale ocină şi moşie şi fitorilor dumisaale în 

veaci. deci ata parte ce sau văndut din țarină şi 

din fânat. şi din cămpu şi din pădure şi diu vatra 

satului şi din pomeţi. şi din tot vinitul căt au fost 

partia părinţilor noştri. iar în toemala noastră au 

fost Roşca vornicul ficorul- vornicului Roşcăi ce- 

lui batrân. şi Radul biv pitar al doilia. şi Gligo- 

raşco Mirea căpitan za Darabani. şi Simion Făram(â) 

si mulți oameni buni şi pentru. mai mare crediulă 

pusuniam şi diagetele şi boiarii au iscălit să s ştie.. 

Şi eu Costantin diiac ot pitărie am scris. 

pis u las It. 7165 Ghen. 20 

xx * * a, Dumitraşco Roşca vornic iscal, 

az Radul biv pitar iscal, Simion Fărămă, az Gligo- 

raşco Mirea căpitan iscal. 

Acta Aurel Rășeanu. Surete ms. XXVI, 320. 

Vedem 2 redactiuni ale aceluiaşi zapis, în care Şi 

vinzătorii şi pretul e acelaşi, numai marturii diferă, cum 

şi scriitorul. Se vede că de la redacţiunea întăia nu sa pu-: 

iut înțelege asupra prețului față cu câte se vânduse, ae 

oarece pentru 25 lei vinduse întăiu şi prisaca îi Pă/că- 

şoae, care e scoasă din zapisul al doilea. 
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XLVIII 

165 August 20 (165c) Iași. Zapis de mărturie de la ficiorii lui 
Andronic din Yrenciugi, cum că vânzarea ce a făcut Bejan cătră pi- 
tarul Andoca în Căuceşti e cu ştirea lor. 

Adecă eu Bejan şi cu fratemeu lonașco şi sora 
noastră Iliana şi cu fratele nostru Gavril. ficorii lui 
Andronic din Frenduci. scriem și mărturisim cu 
tasta scrisoare a noastră, cum de oocină din Cău- 
cești. ce au văndut fratele nostru - Bejan pitarului 
Andoecâi au vândut cu ştirea noastră tuturora. şi 
în că(m)pu şin poiană. şi cu tot venilul. săi hie 
dumisale moşie în veci. ce să va alege. parte pă- 
rinților noştri. pentru căce să nu mai avam trabă 
cu dumnealui nice alte cuvinte cu noi că niam toc- 
mit de bună voe noastră în tocmală au fost wmeni 
Gligoraşco Mera căpitanul şi Roșca vornicul de 
poartă şi Sămion Farămă şi multi oameni buni. şi 
nam pus şi pecelile. 

u las It. 7165 Ag. 20, 
az Gligoraşeo Mera capitan, Simion Faramă 

(. p.), Ghiorghiţă Rango ot Frânturi. . 

Acta Aurel Râşeanu. Surele ms. XXVI, 116. 

NLIX 

1166 et 1 (1vdî) fără loc. Zapis de danie prin care lonaşeo 
feciorul lui Andronic Picioraga dă partea sa din Frenciugi și din Că- 
ueeşti marelui visternic Solomon Bărlădeanul. 

 Adecă eu lonaşeo fitorul lui Andronic Pitorag: 
din Francuci. seriu şi mărluriseascu cu cestu za- 
pis.al miu. de nimerelea nesilit. nici asuprit. ce de 
a mea bună voe am dat șiam dăruita mea dreaptă 
ocină şi moşie. cală să va alia&k paari(te) mia din 
sat din Ppanuvuu. şi o parte de ocină. ce o au 
văndul fratemiu Bejai din Câuceşti Andocăi pila- 

Surete şi Irvoade X. (Acta Nâşeanu Vaslui) 6
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„rului. încă să aibă a tine aita la Franeiuti. pentra 

aia paarte de acolo. atastia părți de ocină am dat. 

dumisale vistiarnicului celui maare lui Solomon ca 

să fie dumnisale moşie dreaptă. şi moşneani în locul 

meu. pentru căci dumialui mau scutit şi mam plă- 

tit de cateva dăjdii. și de alte nevoi pentru aceaia 

iam facut dumisaale acestu zapis să fie de credință 

la măna dumisaale. şi mărturie este Necolae Ră- 

covit postelnicul şi Mirea căpitanul şi Andoca biv 

pitar si alți boiari mulţi din curte. şi eu Costantiu 

diiacul am scris să s şiie. 
It. 7166 msta Oct. 1 

az Nicolai Răcoviţ post. iseal, Andoca biv pi- 

tar iscal. 

Acta Aurel Răşeanu. Surete ms. XXVI, 117. 
— Abia în 20 August, lonaşco adiverise prin zapisul 

dat mai sus alăturea cu fraţii săi Gavril, Ileana şi Bejan 

că cu ştirea lor a fost făcută vinzarea fratelui lor Bejan 

cătră Andoca pitarul, ca acum după 40 zile să vină ]o- 

naşco şi să facă schimb, dând lui Andoca altă parle a sa 
din. Frenciugi, iar partea sa din Căuceşti o dărueşte vis- 

ternicului Solomon Bârlădeanul. 1 Oct. 7166 şi 20 August 

7165 vin in acelaşi an 1657, întru cât anul nou în era 
veche se începea la 1 Septembre, nu la | Ianuarie. 

L 
716 Augusi 1 (1668) fără loc. Scrisoarea lui Andoca cluce- 

viul prin care arată zestrele ce a, dat fetei sale Sanda, între care şi 

satul Drăguşanii la Vaslui, la căsătoria ei cu Neculai pitarul. 

Sara ne8 Anaona kASuzpSa. ckpu$ uu mzprSpuczckS 

| Sa kanaS am kzcaropură npe dară me npe Canaa | 

HAM AaT AZH AroHHeuTA am aRST8 HeS un 3fcmpe | ue a 

docr8 mpusSură ac moare KSm ca Kagc Sin de | "TH un 

WE TpHBSHECTE A£ TOATE AZ XAHHE AZ O | AOpE AzH 

BUTA KâH E0H Eduz Wu CTĂNH HENE A€ Oa | Te KSA cz 

KAAE UI Hââi A4T UIH Su car ana | AparSuzuu Aă 

 



iBâcaSio KS kaca BSHe KS a Nzatc | Te tu KS BZCAPHkA, 

au RS atopa pui GragnukS ui | KS w eSkara az Illau- 

Apeceii. SHaa CTaS Kacăie ua | ta GraBnnkS suacTe moare 

am par darun mzaz Gan | an iun uaiTp$ kpzannua aa 

„PaRSTS auacTa ckpH | CODE CaH XHE Ad ABIA HE UH dA 

:cKpHe cHurSp KS Avatiă de | Uli CA HAHBA HIHAE Hi0 TpaBa 

t5 aaTSa amneS ka | neS azi aronncuTă mu am A4P KSnH 

“U£ MHA8 docr8 | BOH4 WIH a4l CKDHC CANT UI dA HcKB%- 

„AHT CA CA Kp254, aarscr5 îi 43905 

Auaoka drop Kaurp 

Acta Aurel Râşcanu. Surete ms. XXVI, 119. 
Am dat textul cu slove chirilice, întru cât e un au- 

tograf a lui Andoca cluceriul şi scrisul său arată o slabă 
cultură la acest răzeş buerit de la Vaslui. El era cepeleag 
“(mpneSnecre, Illznapeern). 

LI 
7227 Noem. 28 (1718) Iaşi, Cartea de judecată a marilor boeri 

“prin care se judecă pricina între ]lie Abagerul şi Maria Mileasca pen- 
tru satul Frenciugi. hotărând ca să se vînză satul Mileşti pentru Fren- 
-ciugi cătră D. Nacoviţă hatmanul. 

Ge oyeo an Ghedeon Arhiepiscop i Mitropolit 
“Sutavskii. Ilie Catargiul vel logofăt. i Darie Donici 
vel vornic de ţara de gos. i Gavril Miclescul vel 
vornic de tara de sus. i Dumitru Macri vel ban. i 

:Costantin Ruset vel paharnic. i Costantin Costachi 
vel visternic. i lordachi Cantacuzino vel comis. i 
“Gavril Costachi vel stolnic. i Sandul Sturza vel 
cluciar. i Apostol Leea sardar. facem știre pr'kcum 
au venit înăintea noastră de au jăluil Ilie Abagerul 
den laşi. pe Maranda fata lui Stetan Milescu, tau 
fost sărdar zicăndu că viind Marica gupăneasa lui 
“Stefan Milescul. din țara Căzăcească. înma (-Aat4) 
Marandei și cu ginerele ei. anume Toader Şlahta şi
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cu fiiu al său Frangole, și facănd multăzăbav aice: 
la tărgu la laşi. au lual. negolu şi bani gata Mi-- 
leasca de la llie Abăgerul. şi o dală și dă davwri. 
şi de mulle ori. pâră sau plinit soma ca de 250 
de lei. şi mărgându la socoleală. [lie Abageariul 
şau cerut banii sai dea cu cât iau rămas datoare 
iar ia ue având baui să o plâliască, sau dat toate 
zapisăle de moşie. cau fost a satului Frenciucii de 
la ţinutul Vasluiulu. pentru a&a datorie să ţie satul 
sau săl vănză. săș ju Danii. dară Ilie Abagearul 
fiind om streiu şi cu dughian cu imeşterşugul lui. 
nau putut să ție el satul Frenciucii. ce lau scos la 
văpzare. şi lau dat pentru acei bani. dumisale lui 
Jon Palade vel spatar, şi socotind şi dumnelui că i. 
să mai cade duwmisale fiind pemintean. să ia satul 
de cât Ilie Abagiariul fiind om strein. și au scos 
dumnelui bani gata de iau dat lui Ilie preţul ce iaste 
scris mai sus. acum viivd Maranda fata lui Stefan 
Milescul şi eșind la luminat divanul mării sale lui 
Vod. în căteva rânduri şi cu buni inarturi ce șau 
adus denainte mării sale lui Voda şi denaintea 
noastră. cu g&udecata țărai (upzu) sau luat satul 
F'renciucii. că au fosla ei dat de tatăsău. Stefan Mi- 
lescul. din drepte moşiile lui tau avut de la parin-- 
tile lui Postolachi spatarul. și căndu sau logodit cu 
Bucum postelnicul. atunci i lau dat tatăsav. şi după 
ce sau măritat lau stapănit Bucum postelnicul a- 
cel sat Frenciucii. şi au avut mori gata și de a 
zeace tot el au luat şi nu i sau căzut mânesa Mi-. 
leascâi săi ia satul care i lau fost dat tatasau. mă-. 
carz că iau fost maică. ce noi după leagea tarâi 
așia am socotit cu toţii să fie volnie [lie Abagiariul 
să ia salul Mileştii sal scoată la vanzare. săși ia 
banii și să plătiască el banii spatarului Paladi. dece 
fiind răzaş mai aproape de sat de Mileşti dmnelui 
Dumitraşco Răcoviţ hatmanul şi fiind acel sat des- 
pre neamul duiwmisale hatmanului despre partea Cr-- 
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'hăneaştilor nau pulul încăpea sal ia alții acel sat, -ceau scos dumnealui bani gata şi au dat odată. de- nainte noastra 2%) de lei. şi au primit dlui sa «tie acel sat can chip de zalog. de astazi Noembrie :28 de zile pan la Paști. şi dei va da ni va tri- mete Mileasca banii pără la zi. saş ia moşia. şi dinlui săș ia banii făra nici o dobândă iară de nu i Sor da banii dumsale hatmanului pană la zi. să fie volnie dmlui aș face drease domneşti. și a staă- păni tot satul cu tot vinitul. şi nime să nu fie 'Volnic al scoate căci dmlui cu %udecata trai. lau luat Şi cu bani gata ceau dat şi pentru credinţa noi toti nam iscălil. aceasta scriem. 
u las vit 7226 Noem. 28 dni 

Ghedeon Mitropolit Moldovlahiei, Ilie Calargiul 'vel logft, Darie Donici vel comis, Gavril Mileseul 'vel vornic, Dumitrașco Macri ve] ban, Sandul Sturza vel cluciar, Costandin Ruset vel pah. Costandin “Costachi vel pitariu, Gavril Costachi vel stolnic is- cal, Iordachi Cantacuzino ve] comis, Vasile Popa :uricar am scris. 

Hărlie coala mare. Acad. Rom. LXXXIX, 85. Surete ms. XĂVI, 85. 
Abia după trei ani M, Racoviţă Voda iotăreşte ju- “decata marilor boeri, îi dă titlul de proprietate lui D. Ra- cov-ță asupra satului Mileştii de la Vaslui, de oarece Mi- leasa n'a mai răscumpărat moşia doi ani peste vadea. 

LII 
1229 Dec. 28 (1720) Iaşi. Mihai Vodă Racoviţă judecă pricina între Ilie Abageriul şi Maria, Mileasea pentru 250 lei, dând căştig ca “Batmanul D. Hacoviţă să ţie satul Mileştii pentru Frenciugi. 

Iw Mihai Racovit Voevod. bjieiu  mistiiu 903: podarz zemli Moldavscoi. adecă au venii denainte noastră. şi denainte alor noştri moldoveneşti boieri a mari şi a mici, cinstit şi credintos boiarinul nos-



tru dmealui Dumitraşco Racovit hatman. şi neau 

arătat o mărturia de gud'keata de la sfinţiia sa pă- 

rintele chir Ghedeon Arhiepiscop şi Mitropolitul: 

Sucevei. şi de la dmnelor boiarii cei mari. seriindu- 

şi adeverindu întracia mărturie precum au vinit 

înaintea dumlorsale. lie Abagearul. d'kau jăluit pe: 

Maranda fata lui Stefan Milescul. tau fost sărdar. 

zieandu că venind Maria Supâneasa lui Stefan Mi- 

Jescul. din tra căzăcească. îma («pma) Maărandei. şi: 

cu ginerile ei. anume Toader Şliahta şi cu fiiu său: 

Frangoali. şi facănd multă zabavă în laşi. au luat 

negoţ. şi bani gata Mileasca. de la Ilie Abăgeariul.. 

încateva râvduri. păn sau plinit soma la 250 lei. 

si mărgănd la socoteala Ilie Abăgearul şau cerşut 

banii de la Miliasea. cu căt i sau facut datoare. 

iară ia neavăndu bani să s plătească. iau dat toate 

zapisăli de moşia carili au fostu a satului Fren- 

ciueii. de la tinutul Vasluiului. ca să ție lie Aba- 

geariul acel sat pentru acea datoriia sau sal vauză 

săş ia banii. deci [lie Abăgearul fiindu om strein. 

și cu dughiuna cu meşterşugul lui nau putut să ție: 

el satul Frenciucii. ce lau scos la vănzare. şi lau 

dat pentru acei bani. de lau fostu văndut. dmsale 

lui lon Paladie biv vel spatar. socotindusă că i să 

mai cade dumisale spatarului lui lon Puladi să ia 

acel sat fiind pemintian. de cat [ie Abasiarul fiind 

om slrein. şi au scos dumealui spatar. şi bani gata 

de au dat lui Ilie Abagearul pretul. ce iaste scris: 

mai sus. După atastă văuzare a satului. au vinit 

şi Maranda fata Milescului. şi au eşit la divanul 

domniei meale cu jalobă în căteva rănduri. Și sau: 

adus şi marturi de credinţă. şi cu ăudkeata tarăt 

noastrk i sau dat satul Freneiucii. ce au fost drept 

a ei. dat de tatasău Stefan Milescul din direpte 

moşiile lui. tau avut el de la parintale sâu de la 

Postolachi spalarul. căci aşia sau adeverit. căndu: 

sau logodit Marauda cu Butum post. atunci i lau: 
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dat tatasău de zăstr'k și dupa &a sau căsătorit. lau 
stapănit tot Bucium post. acel sat Fr'knciucii ŞI au 
„avut şi mori gata. și de a zeace. tot el au dat. Şi 
nu i sau căzut mănisa Miliascăi. sai ia satul. ma- 
car că iau fostu maică. căci i lau fostu dat tata- 
său din otnele lui iar nu dintre a mănesa. şi după 
lkge țărăi. am socotit cu tot statul nostru. şi am 
Sudecat. să fie volnic Ilie Abăgearul să ia satul 
Mil'kştii pentru Freweiuci. sal scoata la vanzare săş 
ia banii. şi să plătească el banii dumsale spataru- 
lui Paladie. pentru căci satul Friknciucii au lipsit 
din măna lui. Deci scotândusă la vănzaria și fiind 
răziaş mai aproape de sat de Mileaşti. dumnealui 
cinstit şi credincios. boiarinul nostru. Dumitrașco 
Răcovit hatmanul să ia satul Mileaştii au fost des- 
pre neamul dumsale hatmanului despre parte Ce- 
hăneștilor nau putut încăpea alții săl cumpere. acel 
sat şi au scos dumnealui hatmanul Racoviţa bani 
gata 250 lei. şi au dat acei bani. la mâna lui Ilie 
Abăgeariului. denainte a tot sfatul nostru. ŞI au 
priimit. acel sat sal ție dmlui can chip de zălog. 
însă i sau pus și zi. pecum iaste legat la mărturia 
de gud'keată. a dumilorsale boiarilor celor mari. 
dei va triimete Mileasca acei bani pân la zi. ia să 
țină moșia. şi duimealui hatmanul a ținia săş prii- 

„mască banii. fără de nici o dobândă. iară de nui 
sor da banii la zi să fie volnie dumealui hatmanul 
a tinea salul în veaci. şi nim'k să nu fie volnie al 
mai scoale. și săş facă și dreasă pre acel sat. deci 
acmu trecănd peste zi. şi peste &ud'kcata dumilor- 
sale boiarilor celor mari. doi ani și dumneaei Mi-. 
leasca nau mai trimis banii dumsale hatmanului. 
acei 950 lei. deci acmu eșindu dumealui hatmanul 
şi înaintea domniei meule. şi a tot sfatul nostru. 
şi arătănd acea mărturie de gudecată de la sfinția 

„sa părintele Mitropolitul. şi de la toti boiarii cei 
mari. și jeluindu pe cum au trecut doi ani peste
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zi. şi Mileasca nu iau mai trimis bavi. am socotit 

şi domnia mea de iznoavă împreună cu tot sfatul 

nostru. şi cu toată îndireptăciuni. am dat şi am în- 

tăvit dumsale de mai sus numitului boiarinului nos- 

tru lui Dumitrașco Racovit, hatmanul pre acel sal. 

pre Mileaşti de la ținutul Vasluiului. ca săi fie şi 

de la domnia mea direaptă ocină şi moșie. şi cuni- 

părătură. şi uric diutăritura. cu tot hotarul. şi cu 

tol venitul. stătător în veaci. lui şi feciorilor. şi 

nepotilor lui şi altul sa nu s amestace. 
u les vlto 7229 Dec. 28 

[w Mihail Răcoviţă Voevoda 

pare reuacraa, Axinle uricar 

Hărtie, coală mare. Acad. Rom. LĂXĂLX, 86. “Vezi 

Surele ms. XXVI. Si. 
— Procesul. lie Abagerul împrumutase Mariei jupă- 

neasa lui Stefan Milescul sărdariulvi 250 lei, căci venind 

din ţara Căzăcească în laşi cu fiică-sa Maranda, cu ginere- 

său Toader Şliahta şi cu nepotu-său Frangole şi neavând 

destui bani. au fost siliți să se imprumute. Trecând vre- 

mea, Maria Mileasca sărdăreasa n'a putut plăti banii, iar 

Ilie Abageriul avind amanetate la el zapisele Frenciugilor 

sat in Vaslui, vinde satul Frenciugii lui lon Paladi biv 

vel spatar. Intre motivele vinzării, ispisocul aduce urmă- 

toarele : «socotindu-să că i să mai cade dumisale spata- 

vului lui Ion Pal+di să ia acel sat fiind pămîntean de cât 

lie Abageriul fiind om străin “ 
Fiind viozare prin zălog şi Freneiugii fiind moşie bo- 

erească, Ioan Paladi a intrat stăpân în Frenciugi avind 

protimisis nu ca rudă, ci ca pământean, fată de un străin, 

principiu care trebue reţinut intru cât are ființă încă din 

suta a XVll-a cătea sfârşit. - 

“Dar cu tot dreptu! lui Ion Paladi ca boer pămâutean, 

protimisirea lui căzu faţă de dreptul rudelor ; şi atunci se 

rădică cu drepturi de rudenie însăşi fiica Marii Mileasca 

serdăreasa, anume Maranda Şlahtă. Ea se prezintă la di- 

vau şi arată că moşia Frenciugii îi în dată ei zestre de 

cătră tatăl ei Stefan Milescu sărdar ca din averea lui pă- 

rinţască, de pe tatăl sau Postolachi Milescul spatarul, iar 

nu din partea zestrei măue-sa a Măricăi, şi că dar rău şi 
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fără cale a zălogit moşia Frenciugii şi a înstrăinato Ia Ilie 
Abageriul, iar de la acesta la Ion Paladi spatarul, şi zice 
cartea de judecată: «sau adeverit când au logodit Măranda 
cu Bucium postelnicul, acel sat Freneiucii... şi nu i s'au 

căzul mănesa Mileascăi sai in satul, măcar că iau îost maică, 

căci i lau fost dat tatăsău din ocinele lui, iar nu dintru 

a mânesa și după legea tărăi am socotit.."» 

Mihai Vodă judecă că rău s'a vândut satul Frenciugii, 
căci Ilie Abageriul nu era în drept să vinză satul Fren- 
ciugii fiind avere de pe Stefan Milescu, şi rău sa zălogit 

de femeia lui şi s'a lipsit pe Maranda, fata lui Ste an Mi- 

lescul, de averea de pe tală. Dar nici Ilie Abagerui nu 
poate rămâne păgubaş de parale, şi atuaci a dispus ca să 
se vinză satul Mileştii, moşie despre mumă, şi vinzindu-l 
Pa cumpărat hatm. D. Racoviţă, frate cu Mihai Vodă Ra- 
coviţă, fiind rudă mai aproape, «despre partea Cehănească;» 
şi aşa s'a limpezit lucru, ținându-sv samă de toate proti- 
misirile şi nepăgubind pe nimeni. 

LII 

7235 Mai 20 (172%). Zapis de vinzare prin care Maria Ursachi 

stolniceasa vinde lui '. Răşeanu vel căpitan din jumătate de Cuzlău a 
treia parte. 

Adecă eu Maria stolniceasa răpoosatului. Du- 
mitraşco Ursachi stolnic,. împreună cu fiiu meu Va- 
sile am văndut dumisale lui Toader Raşean vel 
căpitan den giumătale de sat de Cuzlau. a tria 

parte. care moșie miau fostu: de la socrumeu Ghe- 

orghe Ursachi vist. iară socrumeu lui Ursachi. 

iau fost cumpărătură de la Costaşeo Badiul de Ra- 
dăuti acea a trie parte am vănduto drept... care 
bani iam dat la datorie păintască a sotumeu. a 

lui Dumitrașco Ursachi stolnic şi măcaru că sau 
fost pus în izvodul lui Costantin Patrău. dară acel 
izvod să nu să ţie în samă. ce săși ia din alte 
moşii. 7235 Mai 90. 

Hărlie filă. Acta Aurel Rășşcanu. Surete ms. XĂVI, 95
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LIV 
7239 Noembre 12 (1730) lași. Grigore Ghica Vodă întăreşte 

Ini C. Costachi hatmanul stăpănire asupra satului Drăguşeni dela Va- 
slui povestind împrejurările prin cari acest sat a venit în stăpăni- 
rea sa. + 

lo Grigore Ghica Voevod noi macri renapa 
3£MAN AoApaRckon, Adecă au vinit inainte domnii m'tle 
şi denainte a tuturor a lor noştri moldoveneşti 
boari a mari şi a mici. cinstit şi credintos boariul 
nostru dumlui Costantin Costache hatmanul şi niau 
arătat un ispisoc de la domnia sa Mihai Vod. din 
văletu 7227 Mai 21. scriind tracel ispisoe cum 
au vinit .pnainte divanului domnii sale Avatnaavui 
Costantin Costachi hatmanul şi Adam Luca biv vel 
sulgariu şi au făcut mare jalobă asupra lui Antio- 
hie căpitanu fiorul lui Neculai biv sluger. zicând 
dumnalor cum -ptra doaoa domnia a domnii sale 
cumpărănd desetina la Tecuci de la Cochi vechi şi 
apoi Antiohie căpitanul au cumpărato de la dum- 
nalor -ppreuvă cu alte soții Şerbul şi Gavrilaş ară- 
tănd şi zapis de la măna lor .psă trebuind bani 
„grabă pentru slujbă aşa liau fostu tocmala dum-: 
nalor să afle bani de la turâi cu dobăndă săi de 
pentru slujbă şi Atiohie (sic) cu sotiele lui să plă- 
tiască la turti din slujbă cu dobânda uar xn. şi fi- 
ind sirguială de bani au luat dumnalor doao pungi 
de bani de la Mehmetz Jazagi din Focșeni și de la 
Calafata de au dat la cămară şi pe urmă Antiohie 
căpitanul au dalz o samă de bani la turâi iară cu 
356 ug. 12 pot(ronici) au rămas nedaţi la turti 
măneăd Anliohie acei bani precum și soțiale 
lui au arătata acești bani asupra lui cu 10 ug. 
cau făcut desetina stupilor lui și a manesa şi 
nestăvd la socolială Antiohie căpitanul au apu- 
cat turtii pe dumualor fiind zapisul dumilorsale la 
turci şi au plătila dumnalor aceşti bani toţi cu do- 
băndă apucănd dumnalor pe Antiohie lau fostu pus 
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şi la oprealz cu poronca domniaseă. pentru istovul: 

slujbii. ce viind maica dumisale Sanda cluderoae au 

“facut zapis la dumonialor cum sa istovască liiul szu: 

Antiohie toti banii slujbii neva seria zapisul lui 

cel de cumparatoart slujbii. iară neistovivd Anti- 

ohie toti banii sz fie platnei „ppreuuz cu &ineriszu 

Neculai clueriul. Desi Antiohie nau mai daia aci 

bani niti la socolialz nau vinila sa ste czlzva vrik- 

ma. «bland cu cateva feliuri de meşterşuguri. fiind 

vremile turburate din zi + zi delungandusa vr'kmaa. 

pana au siatut la gudecată la al-triile domnia a 

domnii sale. şi domnia sa iau orzndoit la dumna- 

lui Dimilria Macrer vel ban ca sle a sama și 

lu.pdule dumnalui sama iară aş au aflala pe An- 

tiohie cu acei bani rimmşitw cum scria mai Sus: 

pe cum adeverești şi izvodul cel de socotealm a du- 

misale banului și dovedindusm ptracesta chip cu 

adevmrată. nau simtul Antiohia sm plwtiasc banii 

&k au fugit -4 tara munteniaseă. Desi domnia sa 

.„preunm cu tot sfatul domniisale aşk au foslu yu- 

decat şi cu divan liam dalu moșii de a lui Anti- 

ohia căpitanul pentru acei bani anuma pe satul 

Drwguşenii la tinutul Vasluiului și satul Şendreştii 

ij la Vasluiu te aste cumpmrmlur de la frate su 

Gavril dreptu noaxstui lei și satul Dmncenii pe Ze: 

letiu la tinutul Tecutolui de aste cumpwrstur lui 

Antiohia de la fratesmu Ghiorghia drepti 8 lei 

şi 2 boi şi 2 vate şi un cal Cau cumprat peurm*. 

Antiohie căpitanul sm fia volnit dumnalor ale line 

şi ale slmpmui adeli moşii cu vii cu toate venitu- 

rile precum mai sus scriu sau şi alevinde s% aibwi 

voa alevinde ori cui sar găsi sm le cumpere. iarm. 

cine din frații lui ar vrea sm le cumpere sm de 

banii acești mai sus pomeniti cu dobmnda lor car 

face şi alunte săş a moşiale la simpmnire lor, iar. 

de ar vre vrunii din frați sm pue vro pricini s*. 

zic cum nu este vro parle dintraceste hotarm a-
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-celor sate tot alui Antiohia sm nu li sm tia 4 sa- 
mb. căci ama scria zapisul maitii lor cluteroae. de 
a fugi Antiohia sm plătiască a și nua mai plmtit 
cau murit şi au rmmas aceste moşii de istov la 
mwna acestor boari. Dei şi atești boari locmin- 
“dusm sm A de sine cu aceste moșii ce li sau dat 
lor cu $udecatm rmasau -pparte dumisale hatma- 
nului Costantin satul Drmguşenii cei la ţinutul Va- 
sluiului. jarm celelante moşii au rsmas -pparte sul: 
geriului Adam. precum şi sulgeriul Adam niau măr- 
turisit .antracesta chip. Pentru acea darm am datşi 
am -plwrit şi de la domnia ma de mai sus numitului 
boariului nostru cinstit şi credintos dumisale lui Cos- 
tanlin hat. pre acel de mai sus pomenit satul Drn- 
gușenii din ispisoc fau avut de la Mihai Voda ca 

“Shi fie şi de la domnia m'k driaptă odină și moșia 
şi uric de pwriturm cu tot hotarul și cu tot vini- 
tul veclmtit neruşiitm simimtoriu -p veti. şi nime al- 
iul sm naibm asm amesteca npra, cum aneroam rec- 
"noăcrgdan (înaintea acestei cărți a domniei mele). 

OV dc BA4ET scap, Horg. &i, 

Acta Aurel Răşeanu. Surete ms. XXVI, 121. 
— Punănd în legătură arătările acestui ispisoe, cu cel 

din 7227 dat mai sus la pg. 47, ca şi cartea de judecată 
a boerilor din 7251 (pg. 49), reiese că stăpănirea în Dră- 
guşani a curs astfel: Handoca pitarul a, dat satul Drăgu- 
şani fetei sale Sandei, zestre la măritişul ei cu pitarul 
„Neculai înainte de 1668. Murind Neculai bărbatul ei, Sanda 
cluceroae, văzind că fiul ei Antiohie căpitanul a eşit rău 
din cumpărătura desetinei de la Tecuci, a dat zapis ia 
măna boerilor cumpărălori că va plăti ea cu din averile 
sale; aşa că toate moşiile sale: Drăguşanii de la Vaslui, 
Şăndrenii tij de la Vaslui şi Dăncenii pe Zeletin ia Tecuci 
ca şi Tărzii, îi scoate la viazare, lipsind din stăpănire şi 
ea, şi fii ei lon şi Gheorghie şi chiar ginerele ei Neculai 
clucerul, numai ca să plătească datoria lui Antiohie căpi- 
tanul, ce fugise în țara muntenească. Şi aşa Drăgusanii au 
trecut in stăpănirea lui C. Costachi hatmanul, iar celelalte 
-moşii în slăpănirea lui Adam Luca slugeriul. 
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LV 

î21î Mai 15 (1î39) Fără loc. Zapis de mărturie a lui Chiriac: 
Odob-şă care mărturiseşte în pricina morii de pe Stavnic, dacă era 
de Drăguşeni ori de Senireni. 

Adecă eu Kiriiac Odobaş facutam adaslă mar- 
lurie a mea precum ştiu și mărturisăsc cu sufletul 
meu pentru o moşie Drăguşânii care atasta moşie 
au fosil a pitarului Neculai giuerile Handocai ŞI fi-. 
indu peste Stuvnic despre apus, iar o moşie a lui 
anume Şândrenii și măritănduşi fata dupa ginirisău 
cluceriul iau dat moşie Șendrenii lui zăstre. iar el 
neavăndu vadu de moară în Stavnic şau facut moră 
(stopa) în Urşiţa şi mora din Stavnic o slăpănia 
socrusău Niculai pilar, iar gineresău nav(ea) treaba 
cu vad di Slamnic ca i sau hotăratu parte lui Şen-. 
drenii şi aşe ştiu şi mărturisăscu cu suflelul meu 
de nime silit nici asuprit, ci de a me bună voe şi 
pentru credinta am pos degetul. 

It 7941 Mai IS 
TEu Chiriiac Odăbaş marlur 

şi eu Şerbau Buiu am seris cu zisa lui Chiriiac - 

Acta Aurel Răşcanu. Surele ms. XVI, 104. 

LVI 

î24t dai 15 (ut3) fără lee. Serisvarea de mărturie de la Lu. paşeo Lipşe ventru vadul de moară de pe Stavnic la Drăguşeni, Va. . slui, că a fost a Handocăi eluceralui. 

Adecă eu Lupașco Lipșe. şi cu Marie cumnata 
lui Lupaşco Lipşe ce mau țânuta un frate a lui Lu- paşco mai mare anume Ursul şi eu ani crescut în 
Drăgușavi pănă mam maritat şi de atunci încoce 
pe ici. facutam scrisoare noastră la mana. dumi- 
sali cuconului Vasile vel crutari. de nime asupriti- 
pecun am apucat de la pâriuţăi noştri pintru un.
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vad de moră pe apa Stavnicului în hotarul Draă- 

gușenilor. şi cum am apucat curta şindilite și be: 

-serică şindilită și mora șindilita şi la acel vad de 

moră nime nu sau mestezat fară de câtu a Drăgu: 

şenilor vad, iară pintru vadulu Şendrenilor este în 

'Urşiţa carii o fâcus(a) Neculai cruceriul carii au ță- 

mutu pe fata Sandii carii au țânut Drăguşânii, iar 

Drăguşănii iau țănutu Handoea cruceriul ce au ță- 

mut pe Sanda şi aca moară, din Şendreni sau fâ- 

cutu mai pe urmă iar la vadulu Drăguşănilor nu 

sau amestecat că noi aşe am apucat de la părințăi 

moştri că acel vad este a Drăguşenlsr, nici am a- 

pucat pe alţă să s amestece. la ata moră aşe şliu 

şi maărturisim cu sufletele noastre inainte lui Dum- 

nezău şi ori unde sar tampla şi pentru credinta 

nem pus degitile. It 7241 Mai 18. 

-“eu Lupaşco Lipşe, şi eu Marie cumnata lui Lupaşco. 

Acta Aurel Răşsanu. Surete ms. XXVI, 119. 

__ Glacerul Vasile, e V. Costachi fiul lui C. Costachi 

visternicul care a cumpărat pentru sine satul Draguşeni, 

de oare ce ela plătit nişte datorii la Turei pentru Aantio- 

hie căpitanul, cum arată cartea lui M. Vodă Racoviţă din 

1221 Mai 21 (vezi mai sus pg. 47). 

Din mărturia lui Lipşe reiese că în 1139 erau în 

Drăguşeni curți şindilite, piserică şindilită şi o moară şin- 

„dilită. Curțile vechi au fost tot pe locul, unde acum e a- 

şezarea proprietăţii îa Drăguşani, iar biserica veche nu 

era „pe locul celei de astăzi, ci în silişte, unde şi azi se 

„păstrează pietre mormintale şi loc de ţintirim vechiu. 

— Handoca pitarul avusese de sotie pe Maricuţa ; 

după arătările lui Lipşe ar reeşi că Handyoca a mai avut 

o a doua soție pe Sanda, mama Sandei măritată după 

„Neculai cluceriul, tatăl lui Antobie căpitanui. Sanda fata 

lui Handoca e măritată înainte de 1668 cu Neculai pitar. 

„Fata Sandei a ţinu'o Neculai clucerescul. Aceste trei gene- 

„vaţii de stapâni in Drăguşeni au fost între 1640—1720. 
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LVII 
7253 Iunie 1î (1î459)| Iaşi. Cartea lui lon Nec. Mavrocordat 

Vodă cătră Stefan Roset pah. ispravnie de Vaslui să cerceteze pri- 
cina de pămînt între V. Costachi stolnic şi Ion Mătăsarul pentru îm- 
presurare e hotare. 

Iw loan Neculae Voevod. bojiiu milostiiu g0s- 
godara zemli Moldavscoi, scriem domniia mea la cre- 
dincios boiariul nostru dumnelui Ştefan Ruset biv 
vel pah. ispravnicul ținutului Vasluiului, facem ştire 
dumtale că niau jăluit boiarul nostru credintos 
dumlui Vasiluchi Costache biv vel stolnic zicându 
că are dumnelui o moşie anume Drăguşeuni peste 
codru la Cerkejoae. care moşie zisa ca să hota- 
raște cu Giurgeştii şi cu Şendrenii, şi cu alte moşii 
şi sar scula un Ion Matăsariul şi cu fratesau San- 
dul ce să fac moşeni în Giurgeșşti şi ari întra în 
moşie Drăguşenii, de ar dijmui. şi sar împresura 
moșie dumisale dispre Giurgeşti, şi despre alte moşii 
pentru care iata că scriem dmtale să mergi la ace 
moşie şi să străngi oameni buni megieși ŞI răzeşi 
de prin prejur. şi pe scrisori ce vor arăta dispre 
imbe părtile să luaţi sama cu bună dreptate şi pre 
cum veţi afla şiți cunoaşte dreptate să indreptati 
hotarăle între Drăguşani şi între Giurgeşti şi de 
cătră alte moşii numai unde sor împreuna Dragu- 
şenii cu Frenciugii moşie dmsale vel log. să nu ho- 
tărăști pănă va trimete și dmlui vel log. vechilui 
dumsale cu scrisorile dumsale, şi atunce veti hotărâ. 
şi despre Frenciuci iar de catră alte moşii să le 
îndreptaţi hotarale pe unde au imblat din vac, şi 
de sar afla cau întratu acei Mătăsari. de au dej- 
muit pe moșie dumsale Drăguşenii, ce sa dovedi că 
ar fi luat rău să pliniţi înapoi de la dânşii, şi cum 
veli hotără șiți stalpi să daţi şi marturie cu semne 
ca să le dăm de la noi întaritură. 

| u las vit 7253 luni 17 
vel log - 

Acta Aurel Răşcanu. Surete ms. XXVI, 331.



— 96 — 

LII. 
7205 Mart 23 (1î4?) laşi. Scrisoarea de schimb, prin care Ion 

Sturza vel spatar Gă lui Nec. Bucinm satul Frenciugii, cunipărat de 

tatăl său tot de la Neculai Bucium, şi ia satul Horjeşti pe Răcătău, 

Putna, mai dându-i 200 lei. > 

„4 Hw- Sturzea vel spatariu. facem ştire cu a- 

tasta scrisoare a me la mâna lui Nicolae Butum 

post. cum să să șie ca uiam socotit în de noi cu 

bună voe noastra şi am făcut schimbu. datam 48 

salul întreg Frentucii pe Stavnicu la tinutul Vaslu- 

iului care lau cumparat tatâmieu iară de la Necu- 

lai Butum şi duwmnialui miau dat sat ivtreg Hor- 

jeștii. şi cu alte salişte împregur Cojana şi Cucu- 

eşlii şi Ulmenii ce sîntu pe Racatau. la Putna. şincă 

peste moșie Frenci arii iam mai dat şi bani gata 

doi sule de lei. deci de acmu înainte să fie dumi- 

sale driaplă moşie şi schimbatura în veci Şi săș 

facă şi ispisoe gospod. şi pentru credinta am iscălit.. 

u las It 7255 Mart 93 

loau Slurzea vel spatar 

Acta Aurel Raşcanu. Surete ms. XĂVI, 324%. 

LIX 

726. Ianuarie 2U (152) laşi. C. M. Cehan Racoviţă Vodă în- 

tăroşte patriarhiei de la, Antiohia stăpănirea asupra, satelor Boţoue 

şi Glodeni de pe Telejna, alături cu Murgeştii (azi Bereasa) şi Rășea- 

nii, danie de la Frangulea vameş. 

lw Costantin Mihai Cehan Răcovit. voevod. bo- 

jiiu mistiiu gspâra zemli Moldavscoi. facem ştire cu 

atasta carle a domnii meale tuluror cui să cade a 

şti. că iată au vivitu înnainte domnii meale şi 

denainte a tuturor boerilor noştri a mari şi a mici. 

rugătorul nostru Macarie protosinghelul a preos- 

fintitului şi pre fericitului chir Salivestru patriarhul 

al sfintei cetatți Anliohia şi niau arătatu o mărturie 
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încredințată din veleat 7260 Iunie 10 de la credin- 
cios. boiarul domniei meale âmnealui Toader Jora 
biv vel stolnie. şi de la sluga noastră Simion 
Cheşco uricariul. scriindu că din poronca domnii 
meale au mersu la nişte moşii anume, la satu Bo- 
țoae şi la satu Glodeni. ce sintu pe Telejina, la 
Funduri. în ţinutul Vasluiului care moşii au cumpă- 

ratu răpoosalul Frangole biv vel vameşu. cu zapise 

di pe la răzeşi întraceşti ani. şi liau stâpânitu Fran- 

_gole vameş. şi fitorul său Pandele. şi acmu sau 

sculat un Frangole ficioru lui Pandele. nepotu lui 

Frangole vameşu. şi leau datu danie la sfânta Pa- 

triarşia Antiohie. și acum mergându aceşti boiari. 

la acele moşii înpreună cu sfinţie sa Macarie pro- 

tosinghelul. cu zapisele tau cumpăratu Frangole 

vameşu au strânsu oameni buni megieşi anume. 

preutul Alexandru fitor Aftimiei şi fraţii lui lgnatu 

şi Luca. şi cumnatu lui Ioniţă şi Gheorghie moseni 

din Glodeni şi Chirila Moşuletţu armaş. şi diiaconul 

Gligorie şi 'Tofana fala lui Cone și gineresău Gli- 

goraşco moşeni din Răşcan:. și Vasile  Audruşco 

aprod. şi Gligore Sărbul din Boţoae. şi Ioniţă Fă- 

râma zet lui Gligorie şi alţii. și luând sama zapi- 

selor, întâiu pentru satul Boţoae. au aflatu zece 

zapise de cumpărătura şi o carte de la rapoosatul 

Neculai Alexandru Voda şi socotindu zapisele sau 

aflatu seriindu că acel satu Botoae au îmblatu în 

li batrâni. şi încheie zapisele totu satul sândutu. 

incă trecui zapise și mai wmultu; dar aratându Va- 

sile Andruşeo aprod carte de la preînalţatu părin- 

tele domnii meale. mariia sa Mihai Vodă. scriindu 

că sau pâratu de fata Pandele fetorul lui Frangole 

vameşu cu Stratina soacra lui Andruşco și cu s0- 

rusa Profira surori Budului şi lui lon şi Dochiţii. 

fitori lui Mihăilă Daărabanul, și neaflăndusă acele 

2 surori Stratina şi Profira vândute în zapis liau 

dat carte de gudecată. saş stăpânească parte lor în 

“Surete şi Izvoade X (Acta Râşeanu) 7



Boţoae ce sa alege. şi sau socotitu parte lo: optu 
pământuri câte î5 puşi pământul. să le stăpâniască 
şi mai zicăud Igor fitor Sărbului. că are şi el parte 
în Botoae. de pe iîma lui Chelsia fata Stanciului. 
dară neavăndu nici o scrisoare nui sau datu parle 
fiindu satul încheetu în vănzări cu zapisă. Dară 
câtu pentru satul Glodenii. luăudu sama hotarnicii. 
sau aflat trii zapisă de cumpărături cari cuprindu 
61 de pa(ma)nturi. şi altu zapis de un locu depri- 
sacă. din satu din Răşeani. danie lui Frangole va- 
meşu. şi sau apucatu diaconul Gligorie din Rășcani 
sa ii de din Rășcani. de unde serie zapisul. şi sau 
ales acele 67 de pământuri din satu din Glodeni, 
in parte de sus dispre Răşeani. şi sau lipit în coasie 
de Botoae, însă pămaânilul de 15 paşi cupa cum au 
mărturisit răzeaşii. că le îmbla pământurile. fiindu 
locu strămlu, și sau măsurat cu fune de Îi pași 
şi pasul de șesă palme. şi sau datu 19 fune şi 5 
paşi în trii rănduri de pământuri. din muche dia- 
lului dispre apus despre Botoae pănă în mucle 
dialului zare prin pădure dispre răsăritu. şi sau a- 
atu o piatră veche hotaru în muche dialului dispre 
Boţoae. din sus. din vale de drumul ce merge pe 
muche dealului. care piatră bate la vale pe cos- 
tişe, de desparte Glodeni din gos şi Raăşcani din 
şus. pe din sus de izvor ce iaslte în costişe. şi la 

„vale peste părăul Telejinii. în malul despre răsăritu. 
sau pus piatră hotaru. şi bate costişe la dialu la 
altă piatră holaru. ce sau pus în costişe. suplu un 
piseu. care bate la dial inspre răsăritu. prin mar- 
give unui rediu. și să sue în dialu în pădure la 
un buor tau fost vechiu. şi sau făcut buor. întrun 
frasin. și sau pus şi pialră hotar. unde să hola- 
răscu Glodenii. dispre răsărit cu Dăneştii. şi sau 
măsurat din piiatră în gos pe muche dealului pin 
pădure. iar 19 fune 5 paşi și iarâşi sau pus piatră 
hotar din gos în dial. şi buor întrun stejar şi sau 
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măsurat şi pe costișe de la vale. iar 19 fune 5 paşi 
din piscu din sus din muche. şi iar sau pus piatră 
hotar din gos. şi sau măsurat pe muche dialului 
dispre apus din piatra veche hotar, iar 19 fane 5 
pași şi iar sau pus piatra hotar. din &os din vale. 
de drum şi aşe sau ales aceste 67 pamânturi din 
Glodeni cumpărătură și sau lipit de satul Botoae. 
și sau hotărăt şi sulul Botoae. începândusă din 
piatra veche hotar. din sus despre Rașcani. de unde 
vine drumul pe dial de desparte Boţoae de Glodeni. 
unde sau pus piatra hotar de 12 paşi maila dialu. 
în capul nămaşului. şi bate la vale pe nămaş. 
inspre apus. pe coslișe. în vălce. unde sau pus 2 
pietre hotar. alăture de lature unui drum. una bate 
pe nămaş la dial. alta bate pe vălcia la dial, scur- 
soare apei pe un drumuşor. la alta piatră hotar. 
ce sau pus mai la dial pe valce. şi tot vâlceoa la 
dial scursoare apei pâră la rădiul Caărleştilor. din 
sus unde sau facut 2 buori. în doi stejari. în rând 
în margine. şi" sau pus şi o piatră hotar. lânga un 
stejar cu buor. acolo tot muche dialului pe de a- 
supra Cârleștilor. sau mai fâcut—92—buore. în rând 
in doi stejari și tot muche dialului în &os, sau mai 
pus o piatră holar întro poiana. diu dial de un 
păru. şi iar tot muchia dialului prin pădure în 
Sos. alature cu Carleştii. adică din muche în sus 
la vale. Carleștii. și din muche în &os Boţoae. şi 
iar tot muche dialului prin pădure pe din sus. de 
unde au fost casile şi biserica lui Frangole vameşu 
şi în &os di unde să disparte Botoae. de Negrilești 
adică Botoae dispre rasărit. şi Negrilești dispre 
apus și s pogoară la vale pe muche dialulului se 
pogoară la vale pe muche dialului, între Boţoae şi 
între Negrileşti. pe unde sintu hotară vechi, pe 
muche dialului. pană în vale la rădiu. la o piatra 
veche hotar în pădure, din gos. unde sa hotărăşte 
Boţoae cu Murgeştii şi sau măsuratu totu satul
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Boţoae cu fune de 15 pași şi pasul de 6 palme și 

sau aflat 73 funii 11 paşi. costişa despre răsărit. 

ce sa hotărăşte muche dialului cu Glodenii şi 126- 

fune 92 pași costişe dispre apus dispre Negrileştii 

care cupriude fune un pământu şi facu 200 de pâ- 

mânluri şi aşe sau încheet tot hotarul satului Bo-: 

țoae. și cu 67 pământuri cumpărături din Glodeni- 

ce sau lipit de Boţoae. Aşijdere niau mai aratalu 

sfinţie sa părintele Macarie protosinghelul şi altă 

mărturie tot de la boiari hotarnici. seriindu precum. 

au hotarâtu şi satul Negrileştii. ce sa hotărăşte 

dispre apus cu satul Boţoae alature. și cu o bu- 

cata de locu. din satul Bulaţii. ce este pe din sus 

de Negrilești. seriindu precum au străusu iarăşi pe 

aceşti oameni megieşi ce sintu scriși mai sus. şi 

Juandu sama zapisălor. întai pentru salul Negrileştii 

sau aflatu cumpărat de Frangole vameş cu 4 zapisă 

dândui şi 11 zapisă vechi ce liau datu vânzătorii 

la mâna lui Frangole vameşu. care zapisă socotin- 

dale. au încheetu tot satul Negrileştii. vandutu şi 

stapânitu de Frangole vameş. şi fitorul sau Pan- 

dele şi arata la zapis. cau îmblatu satul Negrileştii 

in trei bătrâui. şi este lut satul vandutu şi mai 

arătându un zapis de la un Gligore şi Costandin 

şi Iliana. fitorii lui Bejan Kihae. scrie cau văndutu 

ei lui Frangole vameşul.-o fantana cătu tine izvo- 

vul ce iaste la satu la Carleşti. dau avut şiei 

cumpărătură de la Aflinie şi fiicâsa Acsana. care 

fântână nu iau pus pricina Carleştii cătu şi pentru: 
x 

satul Negrileştii și cu o parie-de Bulati. cau cum- 

păratu. Frangole vameșul. cu patru zapisă. care 

zapisă. de cumpărâtură a lui Fravgole vameş fi- 

ndu toate isealite de boeri mari şi alții. şi fiindu 

și hotaratu satui Negrileştii şi cu o parle dia Bulaţi 

alăture cu satul Botoae, şi căutandu acești boeri 

hotarnici. cu oameni megieşi sau aflat și hotarul 

vechiu pe muche dealului dispre Botoae. şi sau



— 101 — 

hotărătu şi cu pietre hotară noi. pe muche dialu- 
lui pin padure. dispre Carleşii pi din susu. de unde 
au fostu casele. şi biserica lui Frangole vameșu. 
totu muche dialului în &os în pădure. la o piatră 
“hotar ce sau puş întro poeniţă. de acolo la vale 
totu muche dialului. la altă piatră hotar vechiu. 
ce sau găsilu întro poeniţă. de acolo iarăşi totu 
muche dialului înspre apus. la alta piatra hotar ce 
sau pus afară din pădure. lânga o arie veche. de 
acolo tot miche dialului în holmul cel mare. dia- 
“Supra sau pus 2 pietre hotară. alature una bate 
innapoi pe muche dialului. de desparte Negrileştii 
din &os la câmpu şi Carleştii din sus la vale. iar 
alta baie în holm la vale. totu muche dialului pi 
desupra răpilor la alta piatra hotar. ce sau pus 
întrun dămbu. care bate la vale în Rebritoară. de 
ia o bucata de locu din Bolaţi. &au fostu aliasa în 
parte di sus di sau lipitu de Negrileşii. şi pe din 
%os sau pus altă piatră hotar. unde au marturisitu 
Gligorie Sarbul cau fostu hotar vechiu şi sau. pus 
piiatră hotar. şi din piiatra la dial pe Hărtopu. pe 
costişe dispre răsăritu sau facut buor întrun păr. 
și de acolo la dial pe Vartopu la o piiatră hotar. 
ce sau pus în muche dialului dispre Negrilești. 
unde sau lipit parte din Bolati lânga Negrilești şi 
de acolo totu muche dialului în &os la alta piiatra 
hotar. ce sau pus în muche dialului la Roinitoae. 
lângă rădiul Bolaţilor și a Hilimoneştilor. şi de 
aco(lo) tot muche dealului în sos. pănă la altă 
piatră hotar ce sau pus în dial dispre Cotărleşti. 
de acole în os la un hotar vechiu. unde sa hota- 
răscu Negrileştii dispre răsăritu. și Cotărleştii dispre 
apus. şi dispre amiazăzi. cu Onceștii. de acolo totu 
muche dialului pe podiş la altă piatră hotar vechiu 
de lature drumului celui mare. dispre răsăritu. ŞI 
Date la vale pe podişu înspre rasăritu. pănă la altă 
piatră hotar vechiu. unde sau pus şi alta piatră 

a 
a
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hotar. alăture de bate pe podișu. în &os înspre a- 

miazăzi. la altă piatră hotar vechiu. ce sau găsilu: 

în capu! unui nămaş. de lature unui drum vechiu. 

parăsitu. unde sau pus și altă piatră hotar alăture 

di să hotaraseu cu Negrileştii din sus. și Chioae 

din &osu. moşie dsale Radului Racoviţă vel vist. 

de acole pe nămaşu la vale înspre răsărit pișle 

văpi şi pe costişe la dial, tot pe nâmaş sau pus 

şi alta piatră hotar. pe nâmaşu în coada Chioaei. 

şi de acolo tot podişul pe namaş la piatră sau mai 

pus şi altă piatră hotar alăture de bate în gos pe 

podişu. pănă la o valce ce-sa pogoară la vale în: 

părâu şi peste părău în mal sau pus şi altă piatră 

hotar. de acolo la dial înspre râsăritu pe costișe 

la o piatră veche hotar. ce sau mai gasit întrun 

dămbu. deasupra fântanei Ducai şi sau mai pus şi 

altă piatră hotar. de acolo la dial pe costişe. la 

alta piatră hotar vechiu. ce său mai gasitu suptu 

un stejar cu buoru în margine pădurii unde sau 

pus și altă piatră hotar de acolo prin pădure la o 

piatră hotar vechiu. de acolo să holărăscu în sus 

. Negrileştii dispre apus. iar Boţoae dispre răsăritu. 

iar din gos să hotărăscu cu Chioae moșia dsale 

Radului Racoviţă vel visternie. Aşe sau încheetu 

totu hotarul acestui satu Negrileştii. și cu o parte 

de locu din Bolati şi cu satul Boţoae. alături pe 

„despre răsăritu şi cu o parte din Glodeni. şi sau 

hotărălu la un loc aceste moşii. Aşijdere mai arată 

o mărturie tot de la aceşti boiari. scriindu că au 

ales o fune de 15 pași. parte de moșie a lui Ion 

Şinailă. ce i sau ales din satu din Murgeşti. în 

parte din &os. care ace fune cuprinde în lungu 

cinei rânduri de pămâniuri şi sau stalpitu cu trii 

pietre hotară. deci şi domniia mea daca am văzulu 

mărturiile acestor boiari hotarnici. cu  iscaliturile 

lor. şi cu oameni buni megieşi. scriindu în semne 

şi precum au hotărătu aceste moșii pe zapisele tau
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cumpaâratu Frangole vameşu. am . crezutu. şi am 
datu şi de la domniia mea am întaritu sfintei Pa- 
triarşii di Antiohie. pe aceste moşii de mai sus 
scrise ca sai fie sfintei patrierşii şi de la dommia 
mea dreple ocini şi moşii. şi uricu şi întăritură cu 
tot hotarul şi cu tot vinitul. neclalitu. ueruşeitu. 
statatoriu în veci. şi altu nimea să nu s amestece 
peste atasta carte a domniei meale. 

| u las vălet 7260 lan. 20 
Iw Costantin Voevoda 

Acta Iancu Gingir. Surete ms. XXVI, 214. 
Fravgole vameșul era nepot Marici Mileasca, şi intru cât stăpânirea lui se leagă de Răşeani, unde a facut şi biseric=, si satul Boţoae vine în preajma Răşeanilor din 

obârşia Teleajinului, am dat acest iSpisoc domnesc ca în- tregire a cunuştinţelor despre Răşcani şi Milești. 
Vezi mai sus pag. 83—89. 

v Y 
! LA 

1260 Iunie 8 (1752) fără loc. Catastif de scrisorile Cuzlăalui a d-sale Toader Râşcanul D. v. jitnicer. (regeste) 

Catastif de zapise ce niau aratat dumlui Toa- 
der Raşeanu biv vel jitnicer, pe părţile duwmsale de 
moşie den sat den Cuzlău ces la Prut în tinutul 
Dorohoiulvi, și am mărsu de am hotarat din po- 
ronca cărţii preinalțat domnului nostru măria sa C. 
M. Cehan Racoviţ Voda, precum arată hotarniea 
me ce iam. făcut dumisale, dară iam scos ŞI catastif 
de zapisa pentru mai îndămaănă de sar tămpla ca 
să nască vro gălceava. 7260 luni 8. 

1151 Mart 23. Irina fata lui Isac şi cu Tu- 
dosca, nepoate lui Necorită de Cuzlau dau Mariei de 
Cuzlau partea lor din Cuzlau, Ocniţa şi Nelepăuţi. 

__ Isealesc: Irina, Sofronia câs. cu Bobăseul, Hu- 
dici și Gaftona. 
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1151 Grigore şi Cazacul vind Marieia treia parte 

din a treia parte din jumătate Cuzlau cu 30 taleri. 

1155 Mai 20. Maricuta fata lui Grigore Holoucă 

vinde Cuzlăul lui Dumitrașco Badiului cu 105 taleri. 

1161. Duwmitraşco Badiul vinde Manei partea 

sa din Cuzlau cu 50 lei. 

1111 Oct. 5. Duca Vodă întareşte lui Ursachi 

vist. a treia parte din jumătate de Cuzlău. cumpă- 

ate de la Costaşeo de Rădâut cu 40 lei. 

1111 Aug. Î. Vasile Turcul căpitan dă 30 lei 

pentru parte din Cuzlau. | 

1235 Mai 20. Mania stolniceasa jupăniasa lui D. 

Ursache și cu Vasile ficior ei viud lui Toader Răş- 

canu vel căpitan din jumatate Cuzlau a treia parte. 

Acad. Rom. CV. 11; vezi Surete ms. XXVI, 93. 

Din lista de documente ale Cuzlăului reiese că în 1643 

Mart 23 (7155) Manea de Cuzlău capătă danie în Cuzlău 

Ocniţa şi Nelipăuţi, de la Irina fata lui Isac, de la Ţu- 

dosca, nepoata lui Necoriţă de Cuzlău, de la Sofronia, 

căsătorită cu Bobăscul, de la Hudici şi de la Gaftone. 

Io 1647 Manea cumpără de la Grigore şi Cazacul cu 

30 lei a treia parte din jumătate de sar de Cuzlâu. Tot 

în acel an D. Badiului cumpără cu 105 taleri părti in: 

Cuzlău de la Măricuţa. fata lui Grigore Holoucă, pentru â 

le vinde apoi tocmai în 1657 tot Mznsi cu 30 lei. 

În 1668 Oct. 5. Ducu Vodă întăreşte lui Ursachi vis- 

ternicul stăpânire pe a ireiă pavie din jumatate de sal de 

Cuzlău, cumpărătură de la Costaşco din Radăuţ cu 40 lei. 

Ursăcheştii stăpâuesc din lată iv fiu Cuzlăul de la 1668 

până la 1727 Mai 20, cand Maria Stolniceasa şi cu Dumi- 

tru Ursachi si cu fiiui lor Vasile vind lui Toader Răşcanul 

vel căpitan din jumătate de Cuzlău a treia parte. (Surete 

ms. XXVI, 93). 
In Luzlau găsim stăpâni şi pe Cuzeşti, adică pe Toa- 

der Cuza postelnicul, ficiorul spatarului Dumitraşco Cuzea ; 

iar seriitorul eatastihului inchee cu nutiţa : „acest catastih 

Pam scris cu Tănasie sin Petrachi Măcărescul ce am fost 

camăraş de izvoade cănd i-am botărit părţile şi m'am iscâ- 

lit ca să se crează “ Tunasie biv cămăraş (Surete ms. 

XXVII, 97). 
In 1732 Oct. 2 se face o nouă hotarnică a Cuzlăului 

și în izvodul de părţi întocmit de Darie vel logofăt se a 
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rată că Cuzlăul merge pe 3 părli, din cure partea de sus 
umbla in 4 părţi: a lui Zoader Râşcanul vel căpitan, a 
lui Hermeziul, a lui T. Soroceanu ginere lui David șia 
lui Nec. Corbul ispravn'e de aprozi, ginerele lui Patraşco 
căpilan. . 

“Toader Răşcauu poseda în 1732 aceste părţi în Cu- 
zlău : a patra parte din jumătatea de jos a satului de pe 
Măricuţa ; a freia parle din a treia parte din jumătatea de 
jos de pe moșul sâu Manea de Ivăucâuţi ce o cumpărase 
de la Grigore; şi « reia parte din jumătatea din jos de 
pe Maria Ursâchioae stolnireasa. 

LII 

7261 Mai 20 (1753) fără loc. Zapis de vînzare prin care Nec. 
„Bucium postelnic vinde cu 400 Işi lui Nee. Cogălniceanu moşia Fren- 
ciucii toată, 

Iacov Mitropolitu Moldaviei adeverim. 
Adecă eu Neculai Bucu postelnic. nepot Mi- 

lescului crucerului făcutam zapis meu la măna dum. 
vărului Neculai Cogălnicean pe cum de nime silitu * 
unici asuprit. ce de a me bună voe am văudulu a 
me driaptă ocină şi moşie ce este de pe maicăme 
Maranda fiica Milescului crucer anume Frentucii. 
ce sintu pe apa Stavnicului la tinutul Vasluiului, o 
selişte şi giumatate cu casă gata, şi cu 2 vaduri 
-de moară, unul den sus de casă la cotul râpilor la 
rediu, şi altul vadu în opustul morii den saălişte ce 
vine pe părăul Skei unde este iazul cel bătrău des- 
pre sore răsare. cu locu de crăşmă la drum. cu 
locu de prisacă lângă crăşmă cu 3 poeni de făn, 
cu locu de tarină în deal, cu locu stărpu de pas- 
cutu, şi cu altu locu de prisacă den g&os la rediu 
despre râsărilu, despre Căzănești. şi aceste locuri 
sintu despre Căzăoneştii lui Buzdugan peste Stavnic 
«cu Căzăneştii să hotârăscu stălpilă ; iar peste Stav- 
vicu dencoace despre apus o sâlişte întriagă, iar cu 
docu de țarină, cu locu de prisacă în câmpu, și cu 
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altu loc de casă suptu pădure și cu locu stărpude 
păscut şi cu rămnicel ce au fostu de pește, ŞI cu 
locu de fănațu pe supt margine cu pădure şi cu 
luncă, care aceste den sus să hotărâseu cu Draăgu- 
şenii lui Vasile pah. Costachi. şi cu Şendrenii lui 
Enachi Buzilă, şi a văndut dumisale dreptu patru 
sute lei ca să fie dumisale driaptă ocină şi moșie în 
veci. aşijdere şi eu dintratasta moșie şi Sumatate 
ce am văndut dumisale me am popritu ie pentru 
viata me 2 vaduri de moara unul în sălişte cea 
mare în Stavnicu. și unul den-gos de moară de 
mijloc, vadu nou totu în Stavnicu, şi un loc de 
prisacă unde sintu stupii lui Lascar în rediul den 
sus de casă, şi unu locu de crăşmă între mori, care 
aceste nu sau scris mai sus den 2 vaduri de moară 
ce sintu întradastă moşie 2 am văndut dumisale 
care scriu. anume, şi 2 am opritu pentru viiaţa me 
şi pentru zapisăle cele vechi a moşii dăndule du- 
misale atunce sămi de și dmlui scrisoare la măna 
me pe aceste'2 vaduri de moară şi un loc de 
crăşmă şi un loc de prisacă. care aceste nu liam 
văudutu nemărue, şi leam opritu pentru chiverni- 
sala vieții mele și acestu zapis sau făcutu denainte 
a mulţi boiari şi oameni buni cari mai $os sau 
iscălitu şi eu pentru credinţă am iscalitu. 

| 19641 Mai 20 

Neculai Bucum post., Sandul Sturza log. mare, 
Manolachi Costachi vel vornic, lon Sturza vel spatar. 

Pentru 2 vaduri de moară și un locu de pri- 
sacă şi un locu de crăşmă ce meam fostu lăsutu 
eu pentru chivernisala ce scrie în zapisul mai sus 
la tocmala ce am făcutu cu vărul Neculai Cogăl- 
niceanu mam invoit cu dumnelui şi jam dalu şi a- 
ceste toate în preţul banilor ce scrie mai sus, deci 
să aibă dmlui a stăpăni toată moşia den hotar în 

. 
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hotar după cum arată mărturia de semnele hola-- 
rului ce iam dat iscalită de mine 

Neculai Bucium post., CostandinRoşea post., 
lon Buzdugan med., și eu Gligorașş Tomita am seris- 
cu zisa d-sale. 

Acta Aurel Răseauu. Surete me. XXVI, 339. 

LXII 

22 Septemb'e (1753) fără loc. /apis de vînzare priu care. 
Nec. Bucium pitar vinde vărului său Nec. Cogălniceanu vornic de: 
Câmyu-Lung satul Frenciugii cu 400 lei. 

Adecă eu Neculai Butum pitar făcutam zapi-: 
sul meu la mâna dumisale vărului Neculaiu Cogal. 
biceanului vornicului de Câmpu-Lungul precum iam 
vândut dumisale o moşie anume Frentucii cu totul 
denainte divanului a boerilor celor mari cu divan 
în 400 de lei bani noi şi dintracești bani am .luat 
eu 16 lei de am dat p/ine/a vătavului de aprozi şi 
sai aduc eu zapisele cele vechi totu mamu apucat 
pănă în patru zile să le aduc dumisale şi dumna-. 
lui toți bani deplin și sai aduc şi zapisul dumisale 
logofătului Sturzii, iar de nu iaş aduce zăpisăle du- 
misale să aibă dumnalui ami trimete doi omeni. 
gospod să dau şi Cubote şi pentru credinta am şi 
iscălilu. | 

1269 Săptemvre 
Neculai Bucium pitar 

„Şi tot dintraceste patru sute de lei să tie în 
samă şi 160 lei totu dintraceșşti patru sute de lei 
ce siniu dator dumsale cu zapis.“ 

în dos este: 31 scrisori de Frenciuci am dat în. 
mâna crucerului Alexandru Raăşcanu. 

„Acta Aurel Răşeanu. Surete ms. XXVI, 323. 
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LĂIII 

| 7269 Mai 29 (1761) fără loc. Zapis de vânzare prin care Mi- 

îhalachi sinețaş (paşeaş) vinde Mariei Cocoroniţii un pogon de vie la 

“Priponeşti cu 20 lei. 

Adecă eu Mihalachi siniţaș zet preutului Ursu- 

lui din Fundătura Priponeştilor, şi cu femia me 

Paraschiva şi cu fetorii mei facutam zapisul meu 

la mâna dumisale &upănesei Mariia Cucoronili pe- 

cum am vă(n)dut un pogon de vie cu pământ cu 

Joe drept doozăci de lei de nime siliți ni asuprili 

ce de a noastră bună voe, ca să lie duwmisali driaptă 

ocină şi moşie în veci şi pentru credinţa miam pus 

și degetele ca să să crează. 
vlet 7269 Mai 29. 

“ Eu Mihălachi Siniţaş zet preutului Ursului 

ot ţinutul Tutovii și cu femeia mea Paraschiva şi 

cu fetorii mei Iordachi, Safta, lona, Bălaşa, Catinca, 

Iliana. 
Eu Lascarachi ot Crăsneşeni am seris cu 

voe dmsale. 

Acta Aurel Râşcanu. Surete ms. XXVI, 303. 
Maria Cucoranul e fata lui Miron Cuzea logotâtul şi 

soacra lui Iordachi Răşcanul căminar. 

LĂIV 

1768 Ghenar 2, fără loc. Ioanichie Episcopul Romanului dă- 

arueşte finului său Alexandru Raşcanul clucer și femei sale Casandru 

.pe ţiganea Ioana cumpărătură cu drepţi banii săi. 

Gavril Mitropolit Moldovei 
loauichie cu mila lui Dumnezeu Episcop Ro- 

manului adeverez printratastă încredințată a me scri- 

“soare că cumpărăndu eu nişte ţigani anume Ştefan 

cu fimee lui Ştefana şi cu doi fete a lor anume 

Mliana şi loana pe a mei drepți bani din bună vo- 
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ința me pe loaua fata. lui Stefan ţigan am dato- 
dumisale crucerului Alexandru Rășcanu şi &upănesăi 
dumsale Casandrii fiindu ca eu iam cununat pe 
dumnelor şi pe giupăniasa dumsale Casandra am și 
botezato şi eu dumilorsale acastă tigancă ca să le: 
fie dumilorsale driaptă roaba în veci. pentru care 
le am dat atastă scrisoare de danie a me la măna 
dumilorsale şi de acum înnainte sa o stăpăniască 
dumnelor cu bună pace şi fâr nici o supărare despre 
Episcopii care va 'răndui Dumnezeu să fie după noi 
Ja scaunul acesta păstor. căci nu iam. cumpărat a- 
cești tigani cu bani din venitul Episcopii ci pe ai 
mei drepţi bani. care miam agonisit cu osteneala 
me, şi pentru întărire şi adevarata credință am și. 
iscălit. 1768 Ghen. 2. 

Gavril Mitropolit Moldaviei 
Inochentie Episcop Romanului 

loanichie Episcop Huşului 

Acta Aurel Răşcanu. Surete ms. XXVI, 102. 

LĂV 
1518 Mai 16. Mărturii aduse de cămin. Iordachi Răşeanu peu- 

tra hotarul Drăguşenilor. 

Cele ce uu mărturisit oamenii pe cari iau a- 
dus dmlui câminar lordachie Răşeanu, după carte 
de blăstau: a preosfințitului Mitropolit al tarii kirio 
ki Veniamin, ce li sau celit astăzi Vineri dimi-. 
neață Maiu 16, 1813 în sfânta biserica din satul 
Drăguşenii fin. Vasluiului, de potropopul țan. Ne- 
culai după deosebit cuvânt duhovnicesc ce liau făcut. 

— Enachi Darie, din satul Crăciuneștii, la vraăsta 
peste 70 de ani, născut la satul Roşiești în ținutul 
Falciului, au venit la satul Drăguşenii, cu gupa- 
neasa banului Vasile Costachi, mai înainte de prada 
Tatarilor, fiind un frate al sau mai mare vatav pe  
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moşia aceasta, și mai pe urmă au fost şi însuşi el 

vătav, în vremea clucerului Grigoraş Costachi, şi 

au arătat că prisaca ce iaste în dialul Ţarincuţii 

însămuată la parte dmsale căminar lordache, era 

cunoscuta de lo? de.prisacă având şi giupăneasa 

Negeloaei stupi acolo, şi în urmă alții cu dijmă, 

iar că sau numit prisaca lui Gherasim nau auzit 

de la nimeni; au mai avut giupăneasa Negeloae şi 

în alte % locuri stupi, adecă întrun loc tot în Ta- 

vincuta, mai la vale de asupra părăului, cam în 

potriva cei din deal, însă fară a fi cunoscut că au 

fost mai înainte loc de prisacă, ce numai căt tine 

stupi vara, şi peste iarnă îi ține iarăşi la temnicul 

prisăcii din deal, şi întru alt loc, supt margine pă- 

durii unde iaste acum satul, şi nu după mulţi ani 

au văndut numita giupâniasa stupii, și sau dus la 

viata calugăriei, şi în urmă a ţinut şi numitul va- 

tav stupi în locul acesta. Au mai arătat penlru o 

poiană, ce este pe lănga Stavnicul vechiu în gura 

părăului 'Țârăncuţei, că întro vreme cosindusă toată 

de pitar Neculai Cogălniceanu stăpânul a jumatate 

de moşie Căzăneștii și de moşie Frenciueii din acea 

vreme şi trimetand clucer Gligoraș Costachi au ră- 

dicat tot fânul şi în urmă sau stăpănit acea poiană 

în d4oă, arata că sau stăpânit şi poenele ce sânt pe 

fundul Tarăncuţei, tot de stăpănul Drăguşenilor, iar 

mai încolo fiind codru mereu. bau avut ce stăpăni, 

iar pe unde au şăzut ua Matăsarul şi pe urmă el, 

nau apucat prisacă, de cât numai el şau tinut stupii 

şi au iscălit însuşi cu măna sa. 
Enachi Darii 

— Ilie Mihăilă, la vrăsta peste 80 ani ascut 

şi irăitor în satul Șkei ce să megieşeşte cu Dra- 

guşenii, au arătat ca -acolo în dialul Tarineulii, tot 

prisacă au apucat, iar de sau numit a lui Ghera- 

sim nau auzil de la nime, nici pentru alte pricini 

că au mai fost pe la alte locuri pe moşia aceasta 
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nu are ştiinţă, dar poenele ce snt în fundul 'Ta- 
rincuţii sau stăpânit tot de Drăguşeni, iar de la 
poeni în colo la codru nu are ştiinţă, mai ales ca 
moşia aceasta au ţiuuto şi în orănda de la banul 
Vasile Costachi în doi sau 3 ani şi peste părăul 
Tarincuţii nau trecut, şi neștiind carte au pus de. 
getul. 

1 Ilie Mihaila 
— loan Vasluianu tij din satul Skeia la vrasta 

de 50 ani tot asămine mărturiseşte ca şi Ilie și 
pentru prisacă şi pentru stăpânire poenilor, tiind şi 
el moşia aceasta în orăndă, 4 ani de la post. Maiei 
Negel, înpreună cu alţii, şi ne ştiind carte au pus 
degetul, 

f lon Vasluianul 
— Neculai Peşte tij din satul Skei, la vărsta 

de 30 ani fiind tovarăș la orănda ce au tinut lon 
Vasluianu asămine au marturisit şi neștiind carte 
au pus degetul. 

1 Neculai Peşte. 
, — Irimie Solonarul din satul Tatomireştii, la 
vrasta de 60 ani au aratat că fiind trăitor în sa- 
tul Boraști de cănd sau trezit au auzit pentru pri- 
sacă «din dealul 'Tărinculii. că au fost tot prisacă, 
dar că sau numit a Jui Gherasim nau auzit, cum 
și poenile din fundul Tarincuţii mai înainte de ve. 
pirea Nemţilor i liau cumpărat de la Bahrim ce 
iera vatav la Drăguşăni de şau facut fân, Și nești- 
ind carte şau pus degetul. 

+ lrimia Solonariul 
— Sandul Frunza tij ot 'Tatomireşti la vrastă 

de 55 ani au arătat cala prisaca din dialul Ţarin- 
cuții au fost tatal său şapte ani: prisacariu. și el 
au făcul chereste de vânzare în padure din fundul 
Ţariucuţii atât în vremea postelnicului Matei Negel 
cat și în vremea Fedescului, şi tot vâtajii din Dră- 
guşeni îi dijmuia, şi neștiind carte au pus degelui. 

T Sandul Frunză 
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— Căpitan Gavril Armenescul ot lpate la: 

“vrastă de 10 ani uu arătat că în vremea oştirei de 

la Romanţov întăiu cerînd nişte răgoz de la uu 

vătavul Nani ce era la Frenciuci, ca să cosasca în 

poiana ce este lăngă Stavnicu vechiu iau zis acel 

Nani că de la pârâul Ţărincuţii în sus nare treahă 

fiind a Drăgușenilor, au arătat şi pentru prisaca 

din dialul Tarincuţii că tot prisacă întemeetă au a-- 

pucato; dar că sau numit a lui Gherasim nau 

auzit şi neștiind carte au pus degetul. 

+ Căpitanul Gavril Arimenescul 

_— Pahomie Cociubanul fustaș din satul Bo- 

răştilor, la vrăstă de 60 ani au arâlat că şielau a- 

pucat tot prisaca din dialul Taărincuţii iar, altă şti- 

intă nu are, şi neștiind carte au pus degelul. 

+ Pahomie Cociubaş fusiaş 

Oamenii ce au adus Buzdugăneştii 

— Jonita Carp, ot Cazăneşti la vrăstă de 60; 

ani, arată că prisaca din dialul Tarincuţii au 

apucato- tol prisacă întemeiată, dar ca sau numit 

prisaca lui Gherasim nau auzit, şi că au mai apu- 

cat doa prisăci a giupănului banului Vasile Costachi 

dupa prada Tatarilor una unde au șăzut Matasarul. 

şi alta în margine pădurii unde este acum satul, 

iusă nau stătut multă vreme, iar cea din dialul Ţă- 

vincutii, pân în părăul Tarincuţii tot de Drăguşeni: 

sau stapanit şi neştiind carte au pus degetul. 
+ loniță Carpu 

— "Toma Carp tij ot Cazăneşti, la vraăsta de 

56 ani, arată pentru prisaca din dialul 'Ţărincutii, 

că au apueato tot prisacă întemeetă, fiind şi tatal 

său prisacariu la ace prisacă zaci ani, și că au mai 

fost doă prisăci, una unde au şăzut Matasărul şi 

alta în margine pădurii unde este satul, dar alţi 

stupi nau apucat, la aceste doă prisăci de cat a. 

 vatavului Evachi Darie, iară iar fi spus tatal său.
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că au fost locuri de prisăci vechi cum şi poenile 

din fundul Țarincuţii ştie ca tot de Drăguşani să 

stăpâne dar pădure în gios nu era poprită de nime 

şi neștiind carte au pus degetul. 
+ "Loma Carpu 

— Gheorghe Carpu tij ot Căzaneşti la vrâsta 

de 66 ani au arătat asâmine ca şi Toma Carp, și 

neştiind carte au pus degetul 
+ Gheorghie Carpu 

— Ioniţă Gherasim ij ot Căzăneşti la vrâstă 

peste 50 ani arala că sau urmat stăpânire Dragu- 

şenilor păn în pârăul Țărincuţi, şi prisaca cea din 

dial tot asămenea au apucat şi neştiind carte au 

pus degetul | 
+ Ioniţă Gherasim 

— Costandin Gore tij ot Căzăneşti la vrâsta de 

"58 ani sunt ani de când au venit în Căzăneşti, au 

arătat că poenile din fundul Tarincuţii, tot de Dra- 

guşeni sau stăpânit cum şi prisaca diu dial tot 

prisacă înlemeiala au apucat, şi neștiind carte au 

pus degetul. 
+ Costandin Gore 

__— Anton Roşul ot Drăguşeni, la vrâsta de 80 

ani au arătat că în copilăria lui au șăzut la un 

Matasariu un an, şi acolo era prisaca giupănesai 

Negeloaei, fiind însuşi acel Matasariul prisăcariu, 

pe urmă răzlețindusă el de aice pe la alte locuri, 

şi dupa prada Tatarilor viind iarăşi de sau aşezat 

aice, nau mai văzut acolo prisaca boerească ci nu- 

mai a vătavului Enachi şi în urmă a altora puţin 

mai &os de ace veche, iar prisaca din dialul Țarina 

cuţii au apucato tot prisaca întemeetă, cum şi po- 

enile din fundul Ţărincuţii tot de Drăguşani să stă- 

pâne, şi neștiind carte şau pus degetul. 
+ Anton Roşul: 

— Manolache Vichiul tij ot Drăguşăni, la vrâsta 

peste 60 ani, au arătat că au apucat trei prisâci, 

Surete şi lzvoade X (Acta Râşcanu) 8    
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a giupănesăi Negeloaei, una acea din diaiul 'Ţărini- 

cuții. alta în margine pădurii, unde iaste acum sat 

şi alta unde au şezul. Matâsariul cum şi pentru po- 

enile din fundul Ţarincuţii că tot de Drăguşani sau 

stapânit, şi neştiind earle au pus degetul. 
+ Manolachi Vichiul 

„Pe toţi marturii de sus aratati băgândui în 

sfânta biserica şi întăi cu cuvânt duhovnicesc, ara- 

tândule înfricoşare blestemului, pe urmă am cetit 

și carte de blestem, în auzul tuturor, şi încredinţaz. 

„Nicolae protopop Varlam 

După poronca Preînalţat domnului nostru, Mă- 

vie sa Scarlat Alexandru Calimah Vvod, am venit 

la moşie Draguşânii diu ţinut Vasluiului a dwsale 

“căminar lordachi Râşcanu, ca să cercetam întâiu 

pentru o hliza ce să numeşte fundul vaii Ţarincu- 

ţii, din ce vreme sa stăpâneşte de dimlui căminar 

şi de sau stăpânit şi de cei mai denainte stapâni- 

tori ai moşiei Drăgușani şi de catra cine anume şi 

din ce vreme şi al doile pentru un loc de prisacă 

numit a lui Gherasim, şi de se afla la locul unde 

este însemnat la harta dumisale căminarul şi de 

este loc vechiu de prisacă, sau mai nou. cum și de 

sau stăpânit tot supt nume de prisaca lui Ghera- 

sim sau cu alt nume, şi de mai sânt şi alte locuri 

de prisăci mai în sus pe acolo, pin prezur şi ce 

fel de locuri şi cum să numese, care să se insem- 

neze şi acele la hartă, ci precum să numesc care 

să se însemneze şi acele la hartă și precum să va 

dovedi tară îndoială cu frica lui Dumnezeu prin 

carte de blăstăm să dăm mărturie. Deci fiind a- 

mândoă parţile de fața, atât dmlui caminar Râş- 

canu, cât şi Buzdugăneștii şau adus fieştecare mar- 

turi ce au avut, care sânt arătați mai sus şi cu 

toţi împreună mergând atât la ace hliza, cât şi la 

locurile de prisacă, pe unde au arătat, pe urmă pe 

toti aceşti marturi băgândui în sfânta biserică îm-
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preună cu protopopul ținutului, ce este iscălit mai sus 
şi făcândule duhovnicesc cuvânt de înfricoşare 
blestemului niau cetit și carte de blăstăm întru au- 
zul tuturor, apoi aducândui înaintea noastră pe rând 
câte unul, şi întrebândui pentru ştiinţa ce au în 
pricinile aceste în ce chip au mărturisi fieştecare, 
sărutâud şi carte de blastam să arata mai sus, şi 
care au știut carle au iscălit, iar care nau ştiut 
şau pus degetele, iară din locurile de prisaca câte 
iau arătat numitii marluri numai acel din dealul 
“Tarincuţii ce sau văzut însămnat la harta dmsale 
câminar, își are cunoscuta fiinţa lui pentru că nu 
au avut pârăsire precum însuși marturii au arătat 
iar celelalte locuri, fiind părăsite de multa vreme, 
numai după arătare marturilor sau însemnat la 
hartă la ce locuri au fost. Așijdere şi pentru sla- 
pâvire vâi Ţăriucuţii iarăâş prin mărturiile lor.sa 
arată de câlră cine şi din ce vreme şi cum sau 
stapâvit, în urma acestor de sus arâlate am va: 
zut la dinlui căminar Râşcanu, şi o scrisoare din 
1793 Mart î iscalită de raposatul post. Matei Cus-: 
tache fiind sulger şi adeverilă de preosfintitul  Mi- 
tropolit Veniamin fiind Episcop Huşului şi de altul 
ce nu i-am putut deslega isealitura, de schimbul ce 
au făcut răpousatul post. Matei Costachi dând pos- 
telnicesei Aniţăi, giupâniasa post. Constandin Lam- 
brino (adică soacra dumisale câminar Râşcanul) o 
moşie întreagă anume Drăgușanii, pe apa Stavni- 
cului, la ţinutul Vasluiului. ce este aleasă şi fără 
pricină după cuw pre larg arata scrisorile şi ho- 
tarnica acei moşii din leat 7253 luni 20 întru acest 
chip aflând am dat aceasla mărturie dumisale că- 
„minar Iordachi Râşeanul. | 

1813 Mai îi 
loan Tăutul paharnic 

Hărlie coală; acta Aurel Râșcanu, Surete ms. XX, 310. 
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LXVI 

1813 Sept. 23 (grecește). Jalba lui Gh. Râşcanu. căminar în pro- 

cesul ce-l are cu sora sa Maria Holbăneasa stolniceasa pentru Fren- 

ciugi. 

Jalba lui Fewppre Păoxavee. wap. cătră Măria 

Sa Scarlat Alexandru Calimah Vvod prin care 

cere judecată cu soru-sa Maria Holbăneasa stol- 

niceasa. 
"In dos: 

Dmta vel vornice al obștii prin cercelare du: 

milorsale velitilor boeri împreună cu dlui boeriu 

cerșul după legiuire a pravilelor să pui la cale și 

prin anafora fară întarziere să avem ştire. 

3 1813 aug. 5 

Sturza vtori logofat 

Pe aceiaşi hârtie : 

Pre Inâlţule Doamne 

Asupra cererii ce face prin jaloba atasta dmlui 

căminar lordachi Râşcanu, ca să. aibă giudecată la 

divan cu sorusa dimneei stolniceasa Marie Holban 

pentru clironomie, ce ceri de la dmneei, după po- 

ronca  Inălţimei tali am fost următor făcând silinți 

ai scoate în cercetare judecății, şi după ce întăi. 

am aratat poronea Inălţimei iale, dmsale slolnicesei 

sau arătat cu greutate zicând că însuși nu poate 

a veni să stea în cercetarea giudecății ; în urmă au. 

dat răspunsu căşi va rândui vechii, şi aşa în tre.-. 

cere de atăte zile nici: vechil nu şau rânduit, bici 

însuşi nu voește a eşi în cercetarea judecății, și 

fiind ea dmlui căminar cere a se da sfârşit pricinii,. 

nam lipsit a înştiinta. - 1813 Sept. 23 

a Jnăltimei tale prea plecat slugă 
Vasile Rosel vel vornic 

Hărtie coală. Acta Th. A. Râşcanu. Surete ms. XXV, 330. 
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“LXVII| 

1814 Fevr. 19. Anatforaoa boerilor în procesul dintre căminar 
Iordachi Râşeanul şi sora lui Maria Holbăncasa pentru Drăguşeni şi 
Frenciugi. 

Pre înălțate Doamne 

Dwmlui căminar lordachi Rășcanul dând jalobă 
înălţimei tale cu arătare că averile părintești ce 
leau rămas în clironomie împârtiloare la dmlui şi 
la doai surori, din care pe dmneei stolniceasa. Marie 
Holbăneasa ar fi căsatorito mai înainte părintele 
dmsale, cu izvod de zestre, dândui dintru ale sale 
ceau socotit împreună și toate averile rămasă de 
la răposata maica dmlorsale şi că puţine averi ce 
au mai rămas de la răposat părintele dumilorsale 
vânzândusă prin sollan mezat ar fi cuprins 21260 
lei, din cari abe au putut dmlui intimpina cheltu- 
elile îngroparii şi grijile sufletului şi datoriile la 
creditorii raposatului și înzestrărei Ecaterinei cei 
mai mici surori ce au rămas în casa părintască 
(pe care dinlui ar fi căsătorito la anii 1810 înda- 

torit fiind prin limbă de moarte de râposat părin- 
tele dmsale) în cât dmlui cu desăvârşire ar fi ra- 
mas isterisit de moştenire părințască ce i să cu- 
vine şi dmsale ca unui fiu şi că întâmplândusă în 
curândă vreme după căsătorie de au răposat şi E- 
caterina sora dmilorsale, dmneaei stolniceasa mai 
înainte la unii 1809 imprumutândusa de la dmlui 
prin zapis cu doaă sute galbeni, câud dar iau cerut 
săi plateasca banii, dmneaei sar fi împotrivit supt 
cuvâni. ca ure a trage şi dmneei parte din cliro- 
nomia numitei surori a dmilorsale, şi cerând dmlui 
ca să aibă giudecată cu dmneaei stolniceasa, pen- 
tru toata ramasa avere a răposaţilor părinţilor du- 
milorsale, și stătatoare și mișcătoare, care făcân- 
dusă masă sa să scoata din mijloc toate cheltue- 
lile şi pris»sul ce va mai rămâne cu dreaptă si- 
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misfora sa se împartă frătește între dmlor. Sau o- 

rânduit pricina în cercetarea noastră dupa care 

luminată poroncă adunândune la sfânta Mitropolie 

unde înfatoşânduse dmlui căminar cu dimneei stol- 

niceasa şi întrând noi în cercetare sau întrebat pe 

dmaeei stolniceasă ce are a răspunde împotriva ja- 

Jobei dmisale căminar, dmneei au râspuns că arfi 

eşil din casă cu izvod de zăstre iscalit de raposat 

părintele dmlorsale şi ca nu sar cunoaşte indatorită 

a intra la sinisforă; iar din pazte de clironomie 

a surorii dmsale Ecaterinei, ce sau savârşit fără 

clironomi ca o soră are şi dmneei legiuita parte 

dupa hotarârea pravilelor şi spre a încredința la 

giudecată că dmneei ar fi eşit din casă cu izvod de 

zestre înzestrată de răposat parintele dmlorsale, 

au arătat de făţa un izvod în chip de diiată, fară 

veleat şi lună iscalit fiind de raposat spatar Ale- 

xandru Râşcanul (părintele dmsale) şi încredințat 

de răposaţii Mitropolitul Iacov şi Antonie Episcop 

Romanului şi de veliţii boeri ; prin care sau văzut 

ca din averea sa pe lângă odoara, argintarii, haine, 

vite, stupi şi alte lucruri, arătândule toate anume i 

mai da o moşie bună întreagă, anume Frenciucii la 

tinulul Vasluiului, cu toate acareturile trebuincioasa 

unei aşezări boereşti; i patru pogoane vie la Lieşti 

şi un loc de eră&mă la târgul Bârladului dupa scri- 

sori, iar fiului său Gheorghie şi fiicei sale Ecateri- 

nei arată că iarăși din averea su tot de o potrivă 

şi de uu preţ le lasă şi le da adica lui Gheorghie 

o casă cu giumătate de loc din ograda sa din Eși 

şi şasăa pogoane vie cu livadă pe valea Cozmoaei 

în ţin. laşii, şi Ecaterinei iarâş o casă cu jumătate 

loc din aceiași ograda a sa şi 6 pogoane vie cu 

livada tot dintraceiași vie la valea Cozmoaei, iar 

din vite şi altele fieştecaruia din amândoi zice că le 

da câte au dat şi fiicei sale Mariei, şi ca câte al- 

tele va mai câștiga în viiaţă iarâşi acestor doi le 
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va da, lui Gheorghe și Ecaterinei, cum pe larg se 
cuprinde la aceiaşi însemnare începută în izvod de 
zestre şi săvârşilă în numire de diiată, de care 
scrisoare dmlui căminar au încredintat înaiute giu- 
decaţii că nici o cunoştinţă nau avut pănă acum, 
ce sau arătat de dmneei în cercetare, şi că dmlui 
în anul trecut în vrem ce se afla în giudecată cu 
Buzdugăneștii şi cu dmneei pentru împresurare 
moşiei sale Drăgușanii despre hotarul moșiei Fren- 
ciucii, purure ar fi cerut la dmneei ca săi arăte 
izvodul zestrei ; şi de călră dmneei sau tăgaăduit 
supt cuvânt că nul are fiind pierdut. Deci văzân- 
dusă la giudecata aceasla scrisoare, aeve sau cu- 
noscut înslrâmbatațire ce au pricinuit râposat bo- 
eriu fiilor săi, întaiu ca unind averile soţii sale cu 
a sale le numeşte că ar fi numai a sale, şi al do- 
ile ca nepăzind dreapta analoghie, au dat unuia în- 
treit şi la doi numai o a patra parle, în care a 
patra parte au rămas atât chivernisire vieţii sale 

câ au mai trăit și cheltuelile îngropării, i a grijilor 
sufletului său, cât şi plata datoriilor la creditorii 
săi, şi înzăstrare cei mai mici fiice ramasă în casâ 
după mutarea sa din viiaţă (pentru care au şi în- 
datorit la ceasurile savârşirei sale pe dmlui câmi- 
nar a o căsători) cum la aceasta sau încredinţat 

giudecata din însuşi socoteala ce au aratat dmlui 

câminar asupra banilor tau cuptinsu vânzare prin 

soltan mezat a casâlor cu locul lor din Eşi şi a 

viilor ce să văd prin acel chip de diială data în 

partea sa şi a surorii sale Ecaterinei, care soco- 

teala de bani au dat în destulă pliroforie judecății 
că dmlui din averile părintești rămâne cu achirie 

în loc de clironomnie, şi fiind ca izbrânire aceştii 
prigoniri dintre fraţi pentru pârințasca moştenire 

razâma îu hotarârea sfintelor pravile sau cercetat şi 

cuprinderea lor care sau văzut legiuind intru aceste 

cuvinte şi pentru diiata şi pentru sinisfora ; adică 
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pravilele împărăteşti tom al 6 fila 104 cap. î, carte 

45 titlul al 4-a zic: „stăpânire lucrurilor celor de 

pe mama să aibă copii, iar venitul lor să! aibă 

părintele,“ şi iarăşi la acelaş tom fila 93 neara 

118 zic: „la cea fara diată clironomie părințască 

să prolimisâsc mai întăi copii, de cât părinţii lor 

şi de câl cele de laluri rudenii, măcar ori de ce 

Stare şi fire ar fi“; și iaraş la tomul întaâiu fila 87 

cap 193, caste 2-le, litlu al 3-a zic: „dteptaţile cli- 

ronomului întracest chip să socotesc, ca când ar fi 

clironomisit îndata pe acel tau facut diiata“, şi 

iarăşi la tomu al 6-a fila intaiu carte 45, cap în- 

taiu zic: „după cum să cuvine fiilor mai întăiu aşi 

cere din diiata sau a să împotrivi ei, asămine pot săş 

ceara dreptul lor întocmai ca când sar fi săvărşit 

parinţii lor fara diiata“ şi iarăşi la acelaşi tom fila 

971 la sholie zic: „toată ştiinţa şi purtarea de grijă 

trebuie sa urale parintele pentru lucrurile fiilor sai, 

şi nici sa le vâuza, nici să le dăruiască, nici uma- 

net să le puie, cari de le va îustrăina să cer acesle 

de catră fiul sau, măcar de ar fi acel ficior al sau 

şi supt slapâuirea sa, ce numai cu voința lui de 

leau îns răinat sau dara fiul au clironomisit pe ta- 

tal său“ şi iaraşi la neaza 15 fila 32, al nearelor 

zic: „părinţii ducă vor avea unul sau doi sau trei 

sau patru copii sa cade să lase lor o alreia parte 

din averile lor, iar de vor'avea mai mulţi de patru, 

atunce să lasă gumătate din averile lor“ și iarăşi 

neara 92 fila 133, al nearalelor zic: „carile din 

părinţi va voi să faca nemăsurate daruri la unul 

din fii sai sau la mai mulţi, pâra a uu le face să 

cuvine mai întaiu la împarţire averilor sale să pă- 

zască şi pentru ceilalți fii ai sai legiuila lor parte 

şi cu acest chip aceia nui pot a trage, pentru că 

au din parinţască clironomie legiuita lor parle, 

însă acei fii carii suu impartaşit cu nemasuratele 

daruri, nu pot să zica că sau multămit cu acele 
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şi că nu vor să între în părințasca lor clironomie, 
şi dacă acei sa mulțămese cu acele daruri nu -sânt 
siliţi de a fi clironomi, sa fie siliţi însă prin toate 
chipurile ca din acele nemaăs rate daruri să împli- 
nească celorlalţi fraţi ai lor, analogon a legiuitelor 
sale parți“ şi iarăşi la tomul întăiu fila 87 cap 
196 carte al doile zic: „şi cel dupa vreme (sau 
de pe urmă) clironomi este deopotriva celui ce în- 
tăiu au clironomisit” și iarăşi la tomu al 5-a, la 
531 N. D. zic: „atunce pun la sinisfora fii acei 
dau luat zestre sau daruri înainte nuntii, când cei- 
lanţi frați a lor nu au deopotrivă câştig de la pă: 
rinlele lor” şi iară la acelaşi tom fila 515 cap 35 
carle 41 titlu 7 zic: „atuuci să face sinisforă, când 
părinţii dau la unii din fii lor zestriuri sau daruri 
înainte nunții, şi celorlalți fii nu dau nimica alta 
de cât numai un dar singuratec și adasla să face 
p-ulru ca să nu să înstrâmbâtațasca.“ 

Pre înalțate Doamne, aceste fiind cererile prin 
jaloba duwmisale câmivarului,! răspunsurile a dinsale 
stolnicesii surorii dmsale, și dovezile arătate des- 
pre amânduaă partile, cum şi hotărârea sfintelor 
pravile, şi dacă pravilele intru o unire glasuese, 
hotărăsc datoriile ce are a pâzi un părinie caâtră 
fii sâi la împărțire averilor sale; şi la răposatul 
boeriu să vede urmare peste cuviinţa dreptaţii, şi 
în potriva luturor pravilelor fireşti şi politiceşti şi 
a pamântescului obiceiu, unind îu averea sa şi a- 
verile soţii sale, şi numindule a fi numai a sa a- 

-vere, și iupărținduo cum au vroit fară a păzi le- 
giuita analoghie, iată “dar ca acea fuae chip de di- 
jala a sa de sine să aneriseşte râdicânduşi putere 
ce pulea să aibă, dacă ar fi fost potrivită cu a 
dreptății cumpabire, pe care giudecata neputând să 
0 primască socotește pe răposatul boeriu intocmai 
<a cum sar fi povățuit fară diiată, şi găseste de 
cuviință ca toata avere mişcătoare şi stătătoare 
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tau ramas atât a părintelui lor cât şi a mame 

dmilorsale acea data în zastre dmsule stolnicesei 

şi ace lasată în clironomie la doi fraţi sa să faca 

o masă, şi după aceia 'din mijloc să să scoată a- 

ceste adică : întăiu cheltuelile îngropării a râposa- 

ților părintelui şi surorii dmlorsale şi a grijilor o- 

bişnuite pentru suflet după rânduiala creştineascaă ;. 

al doilea plata datoriilor la creditorii răposatului 

părintelui dumilorsale; al treile cheltuiala căsăloriei 

răposatei Ecaterinei surorii dmlorsale, şi lucrurile 

date pentru sufletul ei, în care “sa cuprinde şi ba- 

nii lăsaţi cumnatului dmlorsale în vreme dau pri- 

it dmlui eaminar zestrea înapoi; şi prisosul ce 

va ramâne să se imparta între dmlor drept în doaă 

irațește, şi nici dmneei să nu pretenderisască do- 

bânzi de bani-de la dmlui căminar, nici dmlui să 

nu pretenderisasca de lu dmneei stolniceasa roduri. 

a zastri şi alte cheltueli ce vor fi urmat cu sora 

dumisale, de la răposare părintelui şi pănă la ca- 

satorire ei ; aasta dar fiind chipul cu care soco- 

tim noi a să sfârşi pentru clironomia toata părin- 

țască, toate prigonirile dihtre amândoaă partile, pre- 

cum mai sus arâtâm, cea desăvârșit hotărâre ra- 

mâne a să da de câtră înalta înțălepeiune înălţi- 

mei tale şi înştiintăm. 

1814 Febr. 19 

a inălțimei tale plecaţi slugi 

Costandin Balş vel logofat, Alecsandru lancu- 

leu vel vornic, Th. Balş vel vornic, (indiseifrabil) 

vel vornic. ! 

Coală mare turcească. Acta Th. A. Râşcanu. Surele 

ms. XXV, 365. 
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LXĂVIII 

1816 Mai 14. Scrisoarea lui D. Sturza vel log. cătră căminar - 
Gh. Râşcanu pentru vinderea moşiei Frenciugii. 

Cu părintească dragoste arhone căminar 
Fiind ca poronca mării sale lui Voda iaste ca 

în Duminica viitoare Mai 21, moşia Frenciugii cu 
hotărâre sa sa faca haret, drept aceia asupra pri-- 
cinuirei ce ai arăta! ca ai, te înştiințez mai înainte 
căci în urmă nuți poate rămânea cuvânt. 

| 1816 Mai l4 
al Dmtale ca un părinte 

Dimitrie Sturza vel logofat 
Adresa : ” 

Cinstit dmsale câminar lordachi Râşeanu cu 
părinteasci dragoste 
însemnare : la Holm ţin. Vasluiului: 

„Nica gudele Bolohan au adus atasta astazi 
Luni Mai 22 la un Gas din noapte.“ 

Hărtie filă. Acla Th. Aug. Râșcanu. Surete ms. XXV, 351. 

LXIX 

1849 Fevr. 10. Catagrafia averii rărmasă la Drăguşani a mamei . 
lor Râșcăneasa. 

Celi aflate a fratelui nostru Teodor la moşia 
Drăguşenii după moarlea răposalei nineacâi : 

î buhaiu, 6 vaci, însă trei cu viței, 4 goni-. 
toare, 2 gonitori, 4 mânzati, 4 boi, 2cai, 48 stuki, 
i brişca pe răzoare, | naiteşancă stricala, 1 săni- 
uta vechi, î parechi hamuri de 2 cai, 10 linuri de 

„ melniţă, 19 buţi pentru rachiu, 3 poloboace, 20: 
căzi de plâmada, î ciubăr cu cercuri de fer, 1 bar- 
tac de fer, 1 caldari de velnita cu verniul şi ca-- 
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„pace ei, 5 roale de trăsură şi nainte, 1 fâșoi de her 

-de şine, 1 ceasornic de masă, 4 ceasornie de pă- 

rete, 2 puşti câte cu o îavie, 1 gardirop, i moriş- 

„că de ciuruit grâul== 138 adică o sută trei zeci şi 

“opt numere, iar bani datorii pre cât sau aflat până 

acum sânt să ei, însă: - 

3600 lei la Cazimir în 100 galbeni. 1300 lei 

la Solomon jidov ot Baceşti, 100 lei. cu sinet şi 

1200 fara sinet pe 50 vedre spirt, 248 lei la Lei- 

„zer jidov din Eşi en sâvet, 1000 la Anton şi. Cos- 

tachi Nicolau din Eşi cu sinet, 1530 lei Dabija cu 

sâneturi, 3074 lei la lacuitorii satului după o con: 

dica ce sau găsit la casă — 10752 adică zece mii 

şapte: sute cinci zeci și doi lei. 1849 Fevr. 10 

Iosif Arhimandrit, Zamfir comis. 

„Faţa fiind şi noi la facerea acestei scrisori şi 

„poitiţi fiind de âmlor iscaliţii am iscălil şi noi de 

marturi“.. 
1. Carp, |. Faur su'ger, V. Onita privighitor 

ocolului Fundurile ţinut Vasluiu. 

346 lei sau mai găsit datorii la Gavril, care 

_osabit au fost ficior, 720 lei socotit la ce. Tukididi 

dobânda a 50 galbeni pe 4 ani. 

„Hârtie coală, acta Th. Aug. Râşcanu. Surete ms. XXV, 352. 

LXX 

7922 Aug. 20 (1714) laşi. Zapis de vinzare prin care Marie 

- Podereasă vinde cu 150 lei lui Nastasă vornie 2 dugheni în Iaşi, 

tirgul de jos lângă Mazarachi. 

Adica eu Marie Toderias şi cu fii mei Lascar 

-si Ilie şi Ştefan faculam zapisul nostru la mâna 

Adumisali vornicului Nastasăe pe cum noi de nime 

siliți nici asupriţi ce de a noastră bună voe am 

vândut dumisali a noastra dreapta ocină şi moşie 
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doaâ dugheni cari sâul 1n târgul de gos cu loc: 
den dos pân în locul giupănului Mazarachi lângă 
alte dugheni a dumisali, cari au cumpăra: de la 
părinlele Patriarhul de Ierusalim şi tocmala niau: 
fost cu dumnealui drept 150 lei bani vechi și neau: 
facut dumnialui plata deplin în mâna noastra şi noi. 
luândui banii deplin, i leam dat dumisale sai. [ie 
dreapta ocină şi moşie neclatita în veci dumisale 
şi giupâniasai dumisale şi cuconilor dumisali şi ni- 
meni dintru rudeniile noastre sa nu fie volnica să. 
râdica cu vreun fel de socoteală asupra acestei: 
moşii şi acestu zapis s'au făcut dinaintea a mulți 
oameni buni şi bătrâni cari mai gos sau iscalit 
şi pentru credinţa neap iscalit şi noi să fie de. 
mari credința. 

u las let 19222 Avgust 20 dni 

+ Marie Toderias | 
az lie săn Toader abager, Ştefan iscal 

Acta bis. Talpalari Surete ms. XVIII, 529. 

LAXI 

1768 Oct. 1. Zapis de bezmăn prin care Ioniţă Gane cupeţ ia de: 
la N. Cogălniceanu pentru un loc din laşi între Sf. Ioan Zlataust şi 
C. Râşeanul pah. cu bezmăn cîte 30 lei pe an. 

   - 

Adica eu Ioniţă Gane cupeţ făcutam 
meu la mâna dmsale pitarului Neculai Cogalhiceanu 
precum să s ştie că am luat un loc cu /bezmaăn 
de la dumnealui care loc este aicea în fârgul de 
%os între locul mănăstirii sfântului loan şi îutre 
locul dmsale paharnicului Costandin Răşcanu ca 
sămi fac dughiana de pialră pe loc, şi tocmala. 
îmi este câte treizăci lei pe an, şi la tot anul la: 
începul să aibu ai da toţi banii deplin aceşti trei- 

- Zăci lei pe tot anul şi amnelui să nu fie volnic a mă: 
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:adaugi cu bezmău ori câ! ar fi dugheana pe locul 

-dumisale, nici eu să nam voe a mai scădea din 

tocmala ce am cu dmlui şi pentru credința mai 

-gios am iseali!. 11768 Octombrie 1. 

Iscalit Ioniţă Gane Cupet, Toader Isăcescu, Petre 

„Keşku ; întocmai cu originalul ci este la mini, pe 

care o încredințez cu a mea iscalitură. 

Colejschii raghistrator, Costache dornei 

Acta bis. Telpalari Surete ms. XVIII, 533. 

LĂXXIL 

7268 Sept. 1 (1789) Iași. Hotamica râdicată de Tanasă Me- 
“1eghie şi Poroschie vornici de poartă a locului ca pricină de două du- 

gheni pe ulița Rusască în tirgul de jos intre feciorii lui C. Anas- 

“tasă şi Alexandru nepotul lui Măzărache. 

Din luminata poroncă prea înnâlțatului dom- 

nului nostru loan Teodor Voevod nea orânduit dum- 

mealui Ştefan Roset vel logofat pre noi vorvicii de 

poariă ca să mergem în târgul de gios pe uliţa 

Rusască la nişte locuri de dugheni a părintelui Ve- 

neamin şi Gheorghie postelnicul şi Ştefan postelni- 

cu), ficiorii lui Coslanden Anastasă şi Nastusă Ca- 

zimir nepoţii lui Anastasă vornic, având pricină cu 

Alexandru ficiorii lui Toader jienicer nepot lui Ma- 

zărachi pentru o bucata de loc din dos a două du- 

gheni ce au fost împresurato Toader jicnicer talăl 

Aui Alexandru cu un grajdiu; deci noi după poruncă 

am mers la acel loc şi am strâns oameni buni 

aliceni anume Toma Sabierul şi Toader Barbierul, 

monah Pistruiu şi Andrei Bacal şi alţii. și aşa au 

mărturisit cu toţii ca din ograda lui afară uau a- 

avut Măzărache nici ginerele său Toader Jăcnicer 

pici casă nici grajd, ci de 7 ani încoace sauin,. 

Toader jăcnicer de au făcut grajd pe locul a ins 

dughene afară de ograda lui și fiind de fadoaâ 
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Alexandru sân lui Toader jâcnicer iam întrebat cu 
ce pricină au întral de au facut afara din ograda, 
grajdiu pe lo-ul dughenilor şi de are scrisori: do- 
vezi sa le arate de este ucel loc cumpărătura sau' 
de lau schimbat cu cineva, el nici o scrisoare «lo- 
vada nau aralat însa au adus martori pe Gheor- 
ghița şi pe Toma sân lui Grigoraş Negutatorul şi 

- aşa au mărturisit cum că din locul dughenilor ce 
au vândut Mazarache lui Anastase vornic ar fi a- 
ceasta bucata de lac nevânduta pe care au facul 
Toader jăznicer grajdiu iar ficiorii lui Constantin 
Anastase la aceasta au scos dovada uu zapis diu 
let 12292 Februarie în noaâ d- o pivniţă cu crâșma 
şi doao dughene de la preosfinţitul Hrisantie pa. 
triarhul Ierusalimului ce leau fost cumparat Anas- 
tase vornicu, și au mai cumparat Anastase vorai- 
cul de lu Mazarache alt loc de dugheană alaturea 
cu acel de la patriarhul pe din gios și sau dove-. 
dit din scrisori ca grajdiu ce zu făcut Toader jăc- 
viceriu este scos pe locul dughevilor de la patri- 
arhul iar nu pe locul dughenilor ce au fost cum- 
paral Anaslase de la Mazurache și sau dovedit 
mărturia lui Gheorghe şi a Tomei san Grigoraş ca 
este ră şi cum că rău au eşit Toader jâcnicerul cu 
acel grajdiu pe locul dughenilor căci ca și alle lo- 
curi u dughenilor merg pană în zăplazii lui "Toader 
jâenicerul şi neau mai arătat feciorii lui Constantin 
Anastase vornic alta marturie dovadă de la Cârs- 
tea sân lamandi medelnicer în care serie cum că 
Sau învoit Costantin Nastasă şi cu Lupu stolnic ca sa 
fie loc slobod pe den dusul dughenilor alăturea cu 
gardul lui Mazarache ca să umble cu carul pe den- 
dosul dughenilor la toate dughenile şi sau dove- 
dit şi cu aceasta că de când au facut Toader jăc- 
nicerul grajdiul sau închis locul de nau pe unde 
să umble cu carul pe din dos la dughene şi sau 
dovedit că şi acest loc merge asemenea cu locul 
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acelorlalte dughene până în zaplazii lui Toader 

jâcniceriul şi după ce sau ales lam măsurat în 

pregiur toate locurile dughenilor cu stânjan de 8 

palme începând intai a măsura despre faţa uliţei 

din gios din locul Gălaţii în sus pana în huidita 

despre locul lui Constantin zăt Tomei lui Măzărache 

şi sau -găsit 19 stanjeni şi o palmă în î| dughene 

ce sant făcute pre aceste locuri şi de acolea pe 

huidița în luvg spre apus din temelia dughenilor 

din fata şi par în zăplaziiiui Toader jâcnicerul sau 

aflat 17 stânjeni, unde sau pus şi 2 petre hotar 

colţ şi de acolea în gios alăturea cu locul caselor 

Jui "Toader jâcniceriul şi păr în locul Galaţii spre 

amează şi sau aflat 19 stânjăni şi 7 palme şi sau 

pus o piatră unde au fast grajdiul lui Toader jâc- 

nicerul şi sau mai pus o peatră colţ despre locul 

Galaţii, şi de acolea spre răsărit alăturea cu locul 

Galaţi, pană unde am prins a măsura întăi la uliţă 

şi sau aflat 13 stânjeni şi cinci palme şi aşa sau 

încheiet acest loc împrejur şi după cum sau ho. 

tarit şi sau stâlpit, am facul şi noi uceastă mar- 

turie hotarnică la mâna dmlorsale de mai sus numiții 

fiii lui Constantin Anastase şi pe hotăritura noastră 

saşi facă dumnialor ispisoc gospod și pentru ade- - 

varata credință am pus pecetea noastră gospod şi 

am iscălit şi noi şi altii care sau întâmplat.. 

E let 7268 Septembrie î.. 

Poruşkie vornic de poarta, Tanase Meleghi vor- 

pic de poartă. 
Eu Toma Săbier mam tâmplat martur. eu 

Toader Barbierul mam tâmplat martur, eu Au- 

drei Bacalu mam tâmplat martur. 

Acta bis. Talpalari. Surete ms. XVIU, 351. 
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LX XIII 
Ta 9229 Iuni 20 (1721), Zapis de învoială între Cristea sin Iamandi 2 pah. și Costantin și Lupul fii lui Anastasă pentru un loc deasupra unei pivniţi cumparate do Mazarachi staroste de negustori. 

Adecă eu Crastea vtori pah. sânii lamandi biv 
vel med. făcutam atasla adevarata marturie a me 

| la mâna dumilorsale Costantin şi Lupul sân Nas- 
tasă vornic precum să sa ştie pentru o bivniţ (sic) 
cau cumpărat parintele mien de la Măzarachi 
staroste de negustori, care pivniţ iaste în targul de 
%os pe uliţa rusasca alaturea cu nişte dughene a 
dumilorsale ce liau cumpărat iei de la staroste 
Mazărache mai nainte vreme, și fiind dumnelor acolo 
cumpărători mai vechi niam învoilune noi în de 
noi pentru locul din dosul dughenilor precum au 
fost slobod par acum, să fie slobod și de acmu 
inainte să s slujască unul cv altul însă cine ar şade 
in dughenele dumilorsale să nu fie volnie pe locul 
pivniţei cât ţine şuşânita din chiotoarea casai piv- 
niței pân în gardul Ini Mazarachi, a face grajd sau 
alte ce iar trebui. Aşajdere cine ar şăde în pivaiţ 
să nu fie volnie a face pe locul dumilorsale nimic, 
far de cat să fie loc slohod precum au socotit să 
umble carul. lar de sar tâmpla să îngrădiască pă- 
rivtele mieu locul pivniţei despre dumnialor fiind de 
margine să se lasă poarta cât ar merge carul la 
dughene, întracesta chip învoindune au isealit şi 
dumnealor în zapisul pivuiţei cel de cumpărătur 
iar de nar primi părintele mieu marturie atasta, 
nici iscăliturile dumilorsale din zapis să nu să ţie 
in samă şi acastă marturie sau fâcul dinaintea du- 
milorsale boerilor celor mari şi a neguțitorii carii 
mai gos sau iscalit şi eu pentru mai mare credință 
am iscălil. It 7929 luni 20 

Carste Iamandi vit. pah., Type 4 WugTopus, 
Nrpechac Kozehuyes bgopas, Axinte uricar martur, 

Acta St. Negruţi. Surete ms. XVII, 74. 
Surete şi Izvoade X (Acta Râşeanu) 9 
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LXXIV 
7232 Febr. 20 (1724). Zapis de vînzare prin care Mazarachi şi 

fii săi vind lui Nastasă cămăraş cu 160 lei bătuţi 2 dugheni din ulița 

Tropogeneasti. 

Adică eu Măzărachi negutitorul şi cu ficarii 

mei anume Toma și Dumitru şi Vasile scriem şi 

mărturisim cu acest adevarat zapis al nostru de 

nime sâliți nice asupriti şi a noastră hună voeam 

vândut 2 dughene dumisale cămăraşului Nastas care 

dugheni săntu pe ulița 'Tropogoneșăi (T ponoywhtcu) 

lângă pivniţa dumsale rasi Nastas cari au 

cumpărat de la sfinție sa patriarhul de lerusalim. 

deci lam văndut dumisale drept o sută şi şas zăci 

de lei batuti şi meu făcut plata deplin întru ma: 

nule noastre ca să hie dumisale dreaptă ocină şi 

moşie şi &upănesăi dumisale şi cuconilor dumisali 

niciruit (sic) şi veclintit, şi să aibă a faci şi dres pe du- 

gheni şi întratastă tocmala a noastră sau tămplat 

Loiz neguţitorul şi dumnelui Grigoraş negutitorul 

şi dumnelui Ştefan Vasile şi alţi oameui buni cari 

vor iscăli mai gos şi pentru credinţă am şi iscălit 

ca să hie de mare credinta. 
Ji 7239 Febr. 20 de zile 

| Am-ritpto STepţo raywvev, Mb pur] GTepy5 0 

dvoYey, Bauu Mulaporne G-epro vw dey, Bus 

Malupun Stepy6 To uywYev. 

Acta Si. Negruţi. Surete ms. XVII, 75. 

LXXV 

7268 Mai 16 (1760) Iaşi. Carte de blăstăm a Mitropolitului Ga: 

vril Calimah pentru a se afia adevărul în pricina dintre C. Râşeanul 

stolnic şi nepoţii lui Anastasie vornicul pentru un 10c de casă în laşi, 

târgul de jos. 

Gavril cu mila lui Dumnezău arhipiscop şi Mi- 

tropolit Moldovei. Facem ştire cu atastă carte de 

plastăm că fiind pricină între dumnelui stolnic Costan- 
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„din Râşcanu și între nepoţii lui Anastasie vornicul 
pentru un loc de dugheni ce au în târgul de gos, 
alaturea cu casele ]ui Mazarachi şi fiind 'ca amin- 
terile nu se poale îndrepta fâr numai cu marturi. 
iată din partea noastra sau făcut atasta carte de 
blăstam asupra cui ar şti şi nar marlurisi adevă- 
rul pe unde au fostu gardul lui Măzărachi, şi o 
-cas(â) veche Gau avut Mazărachi în ograd, şi vor 
tagadui sau vor pârtevi la vro parti unii ca acei 
să fie blăstamaţi de domnui Dumnezeu a tot pu- 
ternicul şi de slaviţii sai ucenici si apostoli să aiba 
şi blastamul celor 318 sfinți de la Nikeia, fierul, 
pielrele să putredeasca, şi să se răsăpaseă, iar tru: 
purile lor să stea întregi, să aibă parte cu luda şi 
cu procleatul Ariia, în toata viaţa lor procopsală 
să nu aibă şi ertare sa nu afle, şi de smerenia 
noastră încă sa fie afurisiţi şi neertaţi, iar maărtu- 
risind udevărul vor fi ertaţi și blagosloviți în veci 
amin, 

It 7268 Mai 16. 

Gavril Mitropolit Moldovei 

Acta St.. Negruţ. Surete ms. XVII, 79. 
Intru cât C. Râşcanul stolnic e fiul lui Toader Râseanul 

vel jicnicea, care ţinea pe o Măzărachi, sora lui Vasile 
"Măzărachi, am publicat mai sus alte dovă zapise, ce vor- 
'besc de Mazarachi din: 7229 lunie 20 (1721) şi 1232 Febr. 
'20 (1724), 

Din aceste 2 acte reiese că Mazarache socrul Ini T. 
.Rășcanul era staroste de negustori în laşi, îşi avea case pe 
vlița Trapezenească (azi str. Anastasie Panu), zisă ŞI senisă 
şi Tropogenesei, Tarbujineasea. Mazarăchi a trăil în Iaşi 
între 17100—1/40; şi a avut 3 ficiori: Toma, Dumitru şi 
Vasile: Op Matapaxns, Amqpiqrptoc Matapaxs şi Basm Ma- 
tapasms, cari scriu și atestă (or£ow) cele de sus (ră avw9sv). 
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LXĂVI 
1766 Iuni 921 Iaşi. Anatoraua boerilor cătră Gr. A. Ghica Vodă 

în pricina pentru moşia Cojeri între Gh. Scarlat Costachi şi pab. Cost. 

Râşcanul, urmaş de a lui Vasile Rişeanul din 1721. 

Iw Grigorie Alexandru Ghica Vvod bojiio mi-- 

lostiu gospodar zemli Moldavscoi. 
(rezoluţia nepusă) 

Prea Ivălțate Doamne 

Din luminata porouca mării tale, prin țidulă: 

fiind rânduii am luat sama între Gheorghe fiul ra- 

posatului banului Scarlatachi Costaki, şi intr'k dumlui: 

pah. Costandin Râșcanu, pentru moşie  Cojerii ce 

iaste la tinut Falciului, arătândunk fiul banului. 

Scarlatache un hrisov de la marie sa Mihai Raco-: 

vița Voda din vâleat 1217 întru care îi întăreşte: 

Lupului Costachi vel vornic stăpănire pe moşie Co- 

jerii după zapisă de cumpărătură, ce au arătat de: 

la moşenii dk Cojeri carea zapisă să află şi. aecmuw 

la măna lui Gheorghe fiul banului Searlatachi, iar ă 

dumlui pah. Costandin Râşean niau arătat un hri-: 

sov. de la Mihai Racovilă Vodă, din vleat 1229 

întru care arală că sau giudecat fetorii lui Vasi- 

lachi Răşcan şi cu lordachi Costachi vel clucer, 

pentru moşie Cojari, pe care moşie au fost luato; 

Vasilachi Râşean de la Vasile jicnicer, brat lui Ga- 

vril Miclescu vornic drept 190 lei şi lau fost ne-- 

guțat pe acel sat Cojeri Lupul vornic tatăl lui lor- 

dachi clucer cu Vasilachi Râşeanu iarăş drept acei. 

bani 190 lei din cari bani, lian dat Lupul vornic: 

numai 30 lei iar 160 lei au rămas nedaţi, şi au: 

mai arătat tetorii Răşcanului atunce la giudecată: 

3 zapisă de datorii, asupra Lupului vornic, cari: 

aceie datorii cu zapisă și cu 160 lei ce au rămas 

nedati pentru Cojeri sau facut peste tot 356 lei a- 

supra Lupului vornic ca săi dea lui Vasilache Râş-: 

can şi tamplândusă de au murit Lupul vornic au. 

ramas neplatiţi, și pentru acei bani au dat pe mo- 

   



— 138 — 

-şia Cojeri la stăpânire fetorilor lui Vasilache R âş- 
canu, iar pe fetorii lupului vornie iau dat rămaşi 
din giudecală şi înca arata pe fetorii Lupului Cos- 
lachi ca sau lepădat de moşiile parinţeşti pentru 
dalorii ce au fost părințeşti, de catra alti datornici 
numai arată dmlui pah. Răşeanul un zapis din leat 
1241 cu 12 ani mai pe urmă ispisocului iscalit de 
“Scarlatachi Costachi şi de răpoosatul Costachi Ra- 
„zul spatar, întru care adevereşte Scarlatachi Cos- 
tachi cu acel zapis cum că lau dat la măna lui 
“Toader armașul că fiind tatal sau datoriu lui Va- 
'Silachi Răşcanul, tatălui lui Toader armaşul, şi e- 
şind la divan, iau Juat moşia Cojerii şi sau rugat 
lui Toader armaşul şi lui Vasilachi Rășcanul săi de 
180 lei cu 30 lei ce ian dat fratesău fordachi şi 

“săi răscumpere moşia care acești 30 lei sînt pome- 
nili și în ispisoc precum că sau dat Şi banii aces- 
tea săi; dea cu vadeale, dintru cari bani iau dat 
100 lei şi cu 30 lei ce sau dat fralisău Iordachi 

fac daţi 130 lei şi mai ramâne nedaţi 50 lei, iar 
altă datorie după cum arată în ispisoc inlru acest 
zapis nu arată, ce numai pentru 180 lei Şi să cu- 
noaşte măria ta că pentru toată datoriia ne aratată 
În ispisoc, san făcut sultu şi cu atasta 180 lei ce 
scrie în zapis au primit şi Toader armaşul să ia 
„aceşti bani şi moșie să rămăe a lui Scarlatachi, 
căci de nu sar fi primit cu acest sulfu ce sau făcut 
ar li pomenit și de celelalte datorii, iar ase nu po- 
meneşte nemic, şi se cunoaşte: că sau priimit cu 
aceşti bani, după cum au și luat 100 lei dintrănșii, 
ce noi prea Inălţate Doamne după cercetare ce am 
făcut la atasta aşe am socoit că este cu dreptate 
“Gheorghe fiul banului Scarlataki să aiba a da acei 
90 lei ce au rămas nedaţi dintru acel zapis al ta- 
talui său, iar banii sai dea cu dobânda lor cap la 

“cap. ce fac 100 lei şi dând aceasta 100 lei dumsale 
„pah. Costandin Râşcanul să rămâe moşia Cojerii la 
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stapănire lui Gheorghe fiul banului Searlătachi, iar 

ce desăvârşita hotarâre ramâne la prea înalta în- 

telepeiune mării tale. let 17166 lune 21 

Plecaţi slugi marii tale, Manolachi Costachi vel 

logofat, Palade vel vornic, Vasile vel vornic. Cos- 

tandin vel vornic. 

Acta Gr. Perticari, Stoişești, Fălciu zis din vechw 

Cojeri. Surete ms. XVII, 143. 

LXXVIL 

7235 Mai 13 (1127) laşi. Intre marturii cari adiverează zapi- - 

sui de vânsxare a lui Pandele Frangole vameş cătră Stefan Hermeziu 

ot visterie este şi Ioader Răşcanul vel căpitan. 

- Adeca eu Pandeli fiorul lui Frangoli dau lost 

vameş mare scriu şi mărturisescu cu aceslu ade- 

vărat zapis al meu, prEcum de nime silit ni€ asu- 

prit ce de a me bună voeani vândut a me driaptă: 

weină şi moşie a patra parte de sat de Taăutești cu 

haleşteu şi cu tot venitul locului ce sintu la tinu- 

tul Eşilor și a patra parte de sai de Crâciuneşti 

iar cu tot vinitul ce sint la ţinutul Vasluiului, ar: 

ceste parti de ocin liam vândut dumisali lui Stefan 

Hermeziu ot visterie dreptu 200 lei, carile sintu 

cumpârâtură tătănimeu de la lrimia Jora şi de la 

fratesau Lupaşcu fitorii lui Toderașco Jorăi precun: 

arata şi zapisul lor. şi ispisocul d« la Marie sa ră- 

păusatul Costantin Cantimir Vod şi miau dat du-: 

mnelui bani deplin în mănule mele 200 lei precum 

serie mai sus, pentru acee sai fi= dumisale driaptă 

ocină şi moşie şi gupânesei și cuconilor şi nepoti- 

lor dumisale în veci, şi la atastă tocmală sau tân- 

plat mulţi boeri de curte carii înpreună cu mine 

sau iscălit mai gos. 
| | u las lt 7235 Mai 93 

Tluyren, Ppozprohr, Bmoslonur, Gavril Silion, Va- 
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silie martur, Ursul ot visterie, Andrei Silion post. 

iscal, Ilie logofat ot visterie martur, Toader Râş- 

can vel căpitan martu”, Toader ot visterie am scris 

cu zisa lui Pandeli, Ppospgohts 58 Ilavreăre D25s/opat, 

Dumitraşevo câm. martur, Alexandru Păun martur, 

Gavril Cuze medelnicer martur, Ayzo/re  Liyr- 

PAGRGS WUgIDpAE. 

Surele ms XIII, 259.—Acesi “Toader Râşcanul ajuns 

apoi j:cnicer e strâbunul tuturor Râșcăneștilor. El a ţinut 

în căsătorie pe o Mazarachi din Chişinău, care a ridicat bi- 

serica zisă Mazarachi. 

LXXVIU 

- Pără veleat (cătră 1787). C. Râşeanu spatar adevereşte zapisul 

lui Nastasă şi Lupul Bateu din Chişinău pentru dreptul ce au la Ilo- 

ceri de pe Mânja. 

Adeverim cu atastă scrisoare a noastră, eu 

Nastasi sin preutului Grigore Bateu şi eu Lupul 

dascal sin loan Batcu, ot Kișinău, precum să să 

ştie că avăudu noi nişte parți de moşie la țtinui 

Falciului, care parți de moşie ni să lrag de baş: 

tina, despre Tudori fala Zabariei Maujii din Horeni, 

şi despre Varvara fata lui Piulileiu Manja, fratele 

Zahariei din Hoceni, care parti fiind că să stăpâne 

de catră alle niamuri şi razâşi. şi nefolosindune ni- 

mică de aceste moşii aflândune «d» părtaţi cu şitlere 

în ținut. Orheiului, şi ne era peste mână a le câuta, 

sfatuiudune noi cu luate niamurile câte se trag de 

pe Tudora fala Zahariei Manjei, şi de pe Varvara 

fala lui Pintilei Manjii, facândune pe noi vechili ca 

sa mergem la (inut Falciului şi să dezbaten par- 

țile de moşie câle avem la acest tinut. Deci noi 

dupa carte de invoiala ce am luat de la toate nia- 

murile noastre, care carte este întarila cu iscăli- 

tura dumisale spâtar Costandin kaâşeanu şi altor 
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mazili şi oumeni de ispravă, și mergând la ţinut. 
Falciului pe cât am putut dovedi în moşiile dau a- 
vut părţi Zabaria Manja şi Pintilei Mânja, liam văn- 
dut duwisale Gheorghie Beldiman biv vel banu, 
avănd dmlui osăbite parti întraceste moşii, care să 
bag din Mihaila Manja, iatăl lui Zaharie şi a lui 
Pintileiu, drept 150 lei adică una sută cineizăci lei, 
care bani iam luat toti deplin în măinile noastre, 
să aibă dumnealui a le alege şi a le stălpi, despre 
alți răzaşi, tragâudule pe lângă părlile dumsale, şi 
să fie driaplă ocină și moşie dumisale, cuconilor 
dumisale, i nepoților si stranepoţilor dumisale în 
veci să le slapâueasca cu pari, iar care din nia- 

murile noastre ar îi înstrăivaţi şi sar scula pe urmă 
sa tragă parte să nu aiba a supăra pe dmlui, ci 
săş caute cu noi, şi penlru mai adevărală crediută 
am şi iscălit mai &os. 

Eu Nastasii Bateo am vândut cu voe me şi 
cu zisa lolor neamurilor. 

Eu Lupu Baleo am vândut cu zisa tuturor nia- 
murilor. 

„Acest zapis viinid de fața aceşti mai sus nu- 
miţi vâvzălori înaiule me am iscâlit şi eu Costan- 
din vel logofăl, Neculai Rosăt vel vornic, loan 
Canta vel vornic martur, Veisa vel vornic. 

Şi eu Neculai Zorilă am fost faţa când au 
luat banii şi sânt wartur. 

lon Popi diiacul za divan am scris acest zapis 
în divanul gd, eu zisa lui Nastasii Batcu şi a Lu- 
pului Batcu. 

Acta princesa M. Moruzi. Surele ms. XIII. 515. 
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LXXIX 
1781 April 9, Iaşi. Cartea lui A. I. Ipsilant Vodă cătră Gr. “Costachi b. v. pabh. şi Alex. Râşcanu b. v. pah. ispravnici de ţinutul * 

Fălciului să hotărască moşia Hoceni a ban. Gh. Beldiman despre răzeşi. 

Iw Alexandru loan Ipsilante Vvaa, bojiiu _mi- 
losliu gospodar zemli Moldavscomu. 

Credintoşi boerii domniei mele dumv. Gligoraş 
Costachi biv vel pabh. i Alexandru Râşcanul biv vel 
pah. is. de ținut Falciului sanatate. lata jaloba tau 
dat dmiui banul Gheorghi Beldiman sau trimis din 
care mai pre largu veţi înțelege. De& fiind ca dlui 
banul arală că moşia ce are în hotarul Hocenilor 
la acel ţinul iaste hotărâta de boiari muri hotar- 
nici, dar răzăşii ce mai sint acolo luând hotarnici 
săş hotărască părțile lor au împresurat moșie dumi- * 
sale banului. pentru care scriem dumv. sa mergeţi 
la stare locului unde fiind toţi răzăşii cu seriso- 
rile cum şi vechilul dumsale banului, iarăși cu seri- 
sorile şi hotarnica ce va fi avand sa faceţi foarie 
cu amaruntul cercetare şi ce împresurare far drep- 
tate sa fi tăcut moşiei dumsale banului să o îndrep- 
tali scotindu şi pietrele ce vor fi puse făr de rân- 
duială, şi sa puneti alte pietre pe unde va fi tre- 
buiuța. dandui și altă marturie hotarnică în sămne 
şi în slanjâni pe obiceiu iscalita şi de toli răzăşii 
şi împregurași iar când vreo parte nici cu al dumv. 
hotărâlură nu să va mulțumi atunce cu pietre” ho- 
tară nu veti stâlpi, ci cu marturie de toată curge- 
vea pricinii şi cu hartă de stare locului cu arătare 
sumi stânjânilor şi a locului de pricină prin zi de 
soro vor veni la divan. atasta. 1787 April 9 

procitoh vel logofat 
Acta princesa Maria Moruzi. Surele ms. XIII, 514. 
In Oct. 26 Vodă întăreşte hotarnica ridicată de Lorest 

dichiul Episcopiei de Huși şi Alex. Rășcanul biv vel 
pah. e tot ispravnic de Fălciu însă cu lancu Greceanul 
div vel pah. (Surete ms. XIII, 317). 
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LXXĂ 

7250 lulie 24 (1742). In opisul de acte ai moşiei Stoiseşti de 

la Fălciu întocmit în 1855 lunie 20, când Gh. Costachi agă vinduse: 

moşia sa nepotului său Sc. Mavrogheni agă, se trece la No. 8 cartea 

lui C. N. Mavrocordat Vodă serisă câtră I. Râşcanul biv vel jicnicer 

să stăpânească părțile din Petrişori şi Giureani de la Fălciu, partea 

lui Dănăilă şi Focșăi. 

„8) 1250 Iulie 24. Cartea Domnului Constantin 

Neculai Voevod data lui Toader Râșcanu biv vel jic- 

nicer, după hotărâre ce sau facut ca soția sa să fie vol- 

nică cu carte domnii mele părţile sale de moşie de 

la tinutul Falciului, anume la Petrişori şi acea parte 

a lui Danaila, ca să aiba volnicie sa le stăpâneasca.“ 

„1250 luli 24. O copie de pe o carte gospod 

a lui Constantin Mavrocordat Voevod data la măna 

femeei lui Toader Raşcanu biv vel jicnicer volnicin- 

dul a stăpâni părţile de moşie la Petrişori şi la 

Giureani parte Focşai şia lui Danaila Roşca luând 

şi venitul.“ 

Acta Ge. Perlicari. Surele ms. XVI, 34], 400. 

LXXXI 

1813 Iulie 2. Un Nihai Râşeanu şi Vasile Arhire aleg satul 

Curteni de pe Lohan la Fălciu, parte Buzneştilor pentru care poartă 

pără în 1818 Man. Cujbă bulucbaş cu 1. Oltinescu şi ai lui. 

„al doile o mărturie hotarnica din 1812 luli 2 

facula de doi rânduili din parlea isprăvniciei Fal- 

ciu, anume Mihai Rășcanu şi Vasile Arhire, cu tu- 

prindere, ca fiind ei rânduiți ca să margaă la moşâia 

Curtenii ce este la acela ținut pe apa Lohanului 

jumătate de sat parte de jos ce umbla în rii batrâni, 

anume Lazăr Buzne i Vasile Buzne şi Bejan Buzne: 

Dupa poroncă mergând la stare locului, şi străngănd 

fața pe toti răzâşii de Curteni cu toate scrisorile ce 

au avut nepotul lor Gligoraş Agarici vornic de poartă 

cum şi spita de neam şi zapisale de cumpărâtură ŞI     
 



— 139 — 

răscumpărătură, danie şi schimburile făcute de 
Gligoraş Agerici după serisorile tuturor Agări-: 
ceştilor, au făcut fune de zece stânjeni gospod, 
și au măsurat din hotarul wmoşăii lui Vasile 
Buzne xe au fost ales mai înainte dintracei trei 
bătrăni, Lazăr Buzne şi Bejan Buzue ce o trag: 
neamului lui Gligoraş Agărici, şi sau găsil capătul 
dispre răsărit 260 stânjeni, şi capătul despre apus 
254 stănjeni. Dupa care le da fiiștecarora din ră-- 
zăși părțile lor în stânjeni, cum și toată partea lui 
Gligoraş Agaărici, baştină, cumpărături, răscumpâ-- 
rături, daniile şi schimbul care sau împărțit pe şase 
frați (ficiorii lui Gligoraş Agărici) anume Angheluţă 
Agarici i Neculai i Costandiu i Lupa i Safta și Chi- 
ra, şi li sau venit de parte câle 4l stânjeni, cari: 
sau înpărțit şi sau dut lăvgă holaru lui Vasile 
Buzne, pe Manolachi baş bulubaşe ginerele lui Va- 
sile Agărici pe ceialanți arâtaţi anume, cu care ho- 
tărăre arată rânduiţii, că mulţamindusă răzăşii de- 
Curteni şi o parle şi alta, sau pus și pietre hotară: 
la margine pe din sus, cum mai pre larg arata 
mărturia hotarnică iscalita de răzaşi.“ 

Acta pr. Sava Dimiriv, Curteni Fălciu. Surete ms. XVĂ 
417. Acest Mihai Râşcanu stă în legătură cu Râzeanii din. 
Fol'eşti şi Ivâniţeşti. 

LXXXU 

1785 Oct. 27. Iancul Greceanu pab. ispr. de Fălciu însărcinează=. 
pe Stefan Râşcanu şi pe Ene Focşa să cerceteze moşia Lhirice dată 
danie de Gh. Scarlat Costache fiului său lordache spatar. 

Dmula Stefan Râșcan i Ene Focșa, șănătate 
vă poftesc de la Dumnezeu să vă dăruiască. dmlui: 
spălar Costin Catargiu neau adus luminată po- 
runca Marii Sale lui Vodă, întru care să poruncește 
precum răposatul cumnatul 'dmsale Gheorghe Cos- 
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“tache fiul banului Scărlătache prin scrisoare au dat 

danie fiului dmsale spătar Iordache o moşie anume 

Chirice, care numită moşie răzăşindu-se în capete 

cu moşia Idriciului a fraţilor răposatului Gheorghe 

- Costache: Mateiu şi Seărlătache voese a micşora 

moşia Chirice. deci fiind că eu am inulle trebuintele 

“tinutului, fiind îmberdosit iata că va rânduesc pe 

-dmv. din partea mea ca să străngeți, pe Gheorghe 

Cojocariu din Gaăgeşti şi pe Gheorghe Baciul şi pe 

Jordache Parşova i pe Vasile Parşova cum şi pe 

alţi oameni bătrâni care or fi ştiind acea numilă 

moşie și mergând la stare locului la fata moșiei să 

faceţi cercetare şi să dovediţi marginile şi capetele 

pe unde au umblat din vechime înconjurândo din 

„gur împregur după arălările a oameni batrâni care 

ştiu cum sau stăpânit de mai înainte vreme, unde 

fiind faţa şi dmlui Matei Costache şi fratele dumi- 

sale Scărlatache şi după cum veți adeveri să faceti 

mărturie în semne întracest chip de unde să în- 

-cepe şi până unde merge această moşie Chirice şi 

în capete cu ce moşii se holărâşte și cum se nu- 

mesc ucele moşii cum şi cu ce mușşii își dau coaste 
-şi iarăş cum se numesc. Şi aşa facând marturie 

dreaptă în semne precum mai sus să araiă să o 

“isealiți dmv. şi toţi câţi se vor tâmpla faţă acolo 

la acea cercetare şi viind şi eu la acea parte de 

loc spre Băsăşti să o trimeieli la mine ca să o 

cercetez și aflândo că este faculă cu cale şi cu 

-dreptate să o întăresc şi cu iscâlitura mea, ca după 

„acea mărturie să se stâlpească şi eu pietre hotară. 
„aceasta şi fiţi sănătoşi. 

1185 Octombre 21 

lancu Greceanu pah. 

Acta Zane. Surete ms. XLX, 137. 
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LXĂXIII . 4 
1818 Iuli 2î. Căminar Iordachi Râşeanul cercetează pricina în- - tre Handoceşti pentru moşiile Petreşti, Mogoşeşti, Borăşii, Chiujdeşti.. 

şi Drăgăneşti la Vaslui. 

Noi Scarlat Alexandru Calimach Voevod cu 
mila lui Dumnezeu Domn tarii Moldaviei. 

Credincios boerul domniei mele Iordache Râş-- 
canu biv vel comis sânâlate. Angheluşa soția mor. 
tului Toader Handoca prin jalobă catra domnia. 
mea au arătat că în holarele moșiilor Petrești, 
Mogoşeştii, Borâşlii, Chiujdeştii şi Dragăneşli din 
ținutul Vasluiului are a se imparţi başlina pe buna lor 
Paraschivă Handoceasă cum se cuprinde la cartea 
divanului de judecata din anul trecut 1817 Dechem- 
vrie 15 cu cerire că dreapta parte ce i seva că- 
dea să i să aleagă din fiştecare trup de moşie ca 
să i se dea lu stăpânire. Domnia mea te orânduim Şi 
ți se scrie ca mergând la faţa locului şi aducând 
pe răzâşii faţă din fieştecare trup de moşie 
pe cari masurândule cu stânjanu domnesc în Jung și 
îu curmeziș pe la locurile care va cere trebuința faţă 
fiind şi jaluitoarea cu carte de judecata şi alte seri- 
sori ce va avea. să faci cercetare şi dreaptă 
partea jăluitoarei ce sa dovedi că au avut scoţâu- 
dusă şi alegânduse să o stâlpeşti şi cu pietre ho- 
tară şi sai dai şi marlurie cu arătare pre larg, 
iscălita pe obicei. iar când la holarât va naşte vre 
o pricina pietre hotară sâ nu se pue ci cu maăr- 
turie 'aralătoare pre larg să să trimată la divan. 

1815 Junie 22. 

Vel logofat pecete domnească 

* Răspunsul în dos: 

Catră cinstila logofeţie cea mare a țarii de &os 
de la Iordachi Râșcanu cămiuar 

După luminata carte a mării sale lui Voda:  
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ce mia dat dumneii Angheluşa soția răpăosatului 

“Toader Hahdoca poruncitoare că după cuprinderea 

cărții de judecata din trecutul an 1817 Dechemvrie 

15 ce auavut pomenilul Toader Handoca cu neamurile 

“sale să se tragă o a treia parle din tot locul pe 

unde stapânesc Handoceșlii şi să se dee Angheluşei. 

Am primit ca să se adune razăşii Handoceşti şi din 

toţi au venit numai Constantin Stroe și cu altcum- 

nalt al său zicând cum că ceilalți sunt duşi la lre- 

urile lor, iar Şlefanachi fecior Radului Handocai 

esle dus peste Prut, cărora arătândule carle de 

judecata şi poroncă Stroe au răspuns cum câăei 

nu vor să şlie căci cartea este făcută prin chipuri 

că ei au să se judece şi neau arătal ca pot să 

meargă să se judece. Iusă întăi dupa hotarârea ju- 

decaţii şi după poronca să meargă împreună cu 

mine la starea locului unde stăpâneşte ca să se 

aleagă o a treia parte fară a se pune petre şi apoi 

sa meargă să se judece. Siroe au răspuns ca nici 

cu un chip nu va merge nici va arâla părţile lor 

-de moşie şi nu numai că nu au vrut să meargă şi 

au purces dinainte căulând încă şi tot felul de cu- 

-vinte proaste. Apoi dar dacă nu sau supus a mer” 

„ge ca să arăte părţile lor pe unde anume sânt în 

trupurile acelor moşii nici eu nam pulut să fac 

mici o punere la cale şi nu lipsese a înștiința cin- 

-stitei logofeţii pentru nesupunere şi obrăznicie. 

1818 Iulie 27 

Iordachi Râşcanu căminar 

Acla Gh. Teodor. Surete ms. XIX, 691. 
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LXXXIV 

7824 luni 28. Răzeşii din moşia Făunoaea, ot Vaslui se jălu- 
esc Domnului pentru încălcarea ce le face haim. Gh. Cuza, trecănd 
peste hotarăle puse de vornicul Iordachi Râşcanu în 1819 Dec. 15. 

Prea Inălţate Doamne 

Cu lacrămi iarăş dăm supărare milosiiv auzu- 
lui înăltimei tale strâmbâtatea ce pătimim noi de 
cătră dmlui Hatmanul Gheorge Cuza că la ţinutul 
Vasluiului moșia Făunoaia este a noastră răzăşască 
din învechime și cu nestramutată stăpânire care se 
megieşeşte cu moșiile dumisale Marmureni şi Do- 
broslaveşti ce le are cumpărate şi în schimb de la 
răzăşii de Zăpodeni în sumă de stânjeni... La 
1815. dumnealui hatmanul vrând a se întinde de 
a ne cuprinde un capăt a moşiei noastre despre 
apus şi sa treacă peste hotarăle vechi. pentru care 
scoțând luminată carte gospod în urma înfatoşării 
ce am avut înainte cinstitului Divan către boerii 
cercetători care făcând cu amăruntul cercetare sau 
dovedit ca cu acolisire vrea a ne cuprinde acel 
capăt. cu care nemulțuminduse âmlui au scos ho- 
tarnic pe dmlui Banu Gheorghe losăpescu care 
rânduit mergând fără de a îutra în cercetarea seri- 
sorilor şi a dovezilor noastre chipurile ce au unel- 
tit nu ştim de cât atâta ştim că au facut semne 
cuprinzândune moşia noastră slrămoşască dând şi 
mărturie hotarnică şi harta de starea locului în po- 
triva dreptăţii. de care dând noi jalbă ni sau rân- 
duit pe dmlui vornicul Iordachi Râșcanu prin lu- 
miată poruncă ca să meargă la starea locului şi 
de iznoavă să facă cu amăruntul cercetare prin 
carte de blăstăm, unde mergând și făcând cercetare 
sau dovedit că cu.acolisire sau întins dumnealui 
hatmanul de ne cuprinde moşia, dovedinduse 
acea mărturie şi hartă dată de dumnealui Banu 
losăpescu cu tot nepotrivită după cum pe larg se 
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arată prin aceiaşi mărturie din 1819 Decembrie 15; 
După care nici cu aceia cercetare nu sau mulțumit 
dumnealui hatmanul şi iarăşi sau întins cu stăpă- 
nirea pe parţile noastre pentru care pricină şi străm- 
batăţie în multe rânduri trăgând dumnialui în ju- 
decata cinstitului Divan, dumnealui pe de o parte 
ne tot prelungeşte şi pe de altă părte stăpâneşte 
moşia noastră cu nedreptate şi dupâ soroacele şi 
vadălele puse nici dmlui nu stă în $udecala nici: 
vechil nu trimete; pentru care cu lacrămi cădem la 
mila îvălțimei tale rugândune ca să te milostiveşti 
şi asupra noastră ca din luminată poruncă să ni 
se dea luminata carte gospod cu hotarâre ca să ne 
stăpânim moşia după cum am stăpânito din înve-: 
chime și pănă anii trecuţi ca cu aceste cărți să se 
sileaseă însuşi dumnealui a sta în judecată sau a 
rândui vichil și atuncea cui dreapta judecată a 
cinstitului divan şi a înălţimei tale va dovedi drep- 
tatea acela va lua moşia și venitul şi mare po- 
mană va rămăne. 

La mila naălţimei tale prea plecați : Preotul Si- 
mion Costache Beanke, Sandu Beanke şi cu alţi ai 
noştri răzăşi de moşia Făunoaia ținut Vasluiului. 

Rezumat făcut de cancelarie. 

„Arată că toată moșia jeluitorilor Făunoaia de 
la ţinutul Vasluiului sar fi împresurând de cătră 
dumnialui Hatmanul Gheorghe Cuza fară de a se 
da cea desăvârşită hotărâre şi după atâtea soroace 
nici în jndecată nu vrea a sta nici nu iar fi lăsănd 
pe ei ași stăpâni mosia.să roaga dea li se da lu- 
minata carte gospod cu hotărâre ca săși stăpâ- 
nească moşia după cum şi mai nainte pănă ce va 
sta dumnealui Hatmanul în judecată.“ 

In dos: | 

Dumneta vel logofete pune la cale după cuvi- 
ință. 1824 lunie 28. 

Aslan flori logofăt 

Acta A. C. Cuza. Surete ms. XIX, 406. 

  

  ta
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LXXXV 
1825 Iulie 26. In opisul hărtiilor Petreştilor de la Vaslui întoc- 

mit în 1828 Dech, 25 la No. 20 se vorbeşte de Iordachi Râscanul 
vornic că era răposat. 

20) „18925 lulie 26, marturie iscălită de dmlui 
vornic Costantin Conachi boeriu cerșut din partea 
noastră şi de răposat vornic Iordache Râşeanu, 
boeriu cerșut din partea răposatului postelnicului 
Cuza, prin cari arată că la cercetare ce au facut 
la fața” locului prin carle de blăstăm pentru pârăul 
Cornilor carele cum au arătat sau scris în dosul 
cărții de blăstăm. “ 

Acta Gb. Teodoru. Surete ms. XIX, 749. 

LXXXVI 
7266 Mart 26 (1758) laşi. Scarlat Gr. Ghica Vodă scuteşte pe 

Ion Râşcanul biv vel pitar, fiul lui Toader Râşcanu jienicer să nu 
mai dea la musafiri casele sale din Iași, zidite pe locul măn. Golia, 

Iw Scarlat Grigore Ghica Voevod. bojiu milos- 
tiu gospodar zemli inoldavscoi. Facem știre cu a- 
cest hrisov al domniei meali pentru credincios bo- 
iariul nostru loan Râşeanul biv vel pit. că având el 
o casă pe locul sf. mân. a Goliei, pe care loc plă- - 
teşti şi chirie pe an la mănastire şi în câteva rin- 
duri. jeluind domniei meale că are strâmbătate sal 
scoată din casă să găzduiască musafiri, care întrun 
rînd sau și scos din casă făcânduse oare cum drum 
şi conac de musafiri și rugânduse domni:i meali ca să 
facem o milă cu dânsul ca să nu să mai supere cu 
scoaterea din casă, nam trecut domnia mea celire 
sa, de vreme ce şi raposatul tatăl său Toader jicn. şi 
“răposatul unchiul său Vasilachi Mazărachi med. a- 
flânduse de apurure în slujbele ţării cu eredintă şi 
acum şi mai sus numitul Ion pit. aflândusă în sluj- 
bele țarii mam milostivit domnia mea asupra sa 
Surete şi Izvoade X (Acta Râşeanu) 10 
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dândui acest al nostru domnescu brisov prin carele 

poroncim dumv. vel agă şi vel ușer şi altor zap- 

cii de acum înainte nici odată gazdă de musafiri 

casele acestea să nu să mai dea ca să se odih- 

nească cu pace. Căci ca în cât să va supăra casă 

aceasta sa priciaşte pagubă și sfr.. mânăstiri de chi- 

piia sa. Şi pentru ca să Du să mai ispitească ni- 

mene nici ale mai arăta pe aceste case nici a le 

mai lua gazda de musafiri, nici cu allea chipuri să 

se ia cu sila fară voia sa, osăbit de poronca noas- 

tra ; ce poroneim cu hotărârea ca în toată domnia 

şi duhovnicescu părinte ca să puie şi blăstăm a- 

supta celor celor (sic) mai sus scrisă. Şi pohlim şi 

pre alţi luminaţi domni ce Dumnezeu va rîndui pre 

urma noastră asemenea să întărească. 

vleat 7266 Mart 26 

[w Scarlat Gbica Voevod 

Acta propria, Surete ms. VL, 4. Obiceiul acesta dea 

da casele în tărie pentru musafiri au pricinuit darea ja- 

lobei la divan şi a scutirii domneşti. Se ştie că Vasluenii 

fiind în drumul mare domnes:, adesa erau vizitaţi cu mu- 

safirlicul şi ca să nu fie supăraţi făceau pe calicii, cum îi 

rade D. Cantemir în Scrisoarea Moldovei : «Numai singuri 

Vasluenii nu au lauda aceasta, că ei nu numai că-şi în- 

chid casele şi cămările de cătră oaspeţi, ci când zăresc 

pre vreunul că vine, atunci se tăinuesc, îmbracă haine 

sparte şi vin înapoi în chip de calici şi cer milostenie in- 

suşi de la cei străini» (Ediţia laşi 1851) 216). 

“ Gaăzdvirea cu deasila a musafirilor. a silit pe Mitr. la- 

cob Stamali să-şi zidească vechiul palat mitropolitan im- 

propriu pentru musafiri, iar boerii s'au cotizat de la sine cu 

15000 lei şi s'au zidit casele Agenţiei Nemţeşti numai ca să 

scape de buclucul musafirlicului austriace (Surete ms. X, ) 

Acest lon Râşeanul pila: e fiul jienicerului - T. Râş- 

canvl şi nepot lui V. Mazarachi de pe mamă. E frate cu 

Const. Râşcanul stoloic şi cu Alexandru Râşeanul 3 logofăt 

din 1763. 
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LXXXVII 

Fără veleat (cătră 1758). In sama visteriei Moldovei sa arată 
da jud. laşi şi fraţii Costantin Râşeanul stol. şi Ion Râşeanul pitar g- 
vând cel întăiu 7 liude, cel al doilea 3 linde scuteinici. 

14 lei. — 1 liude Conslantin Râşcau stolnic. 
6 „ — 3 liude lon Râşean pitar. 

Acta I. Arapu inginer. Surete ms. XXI, 27. 

LXXĂVIII 

1099 Oct. d. Zapis de vînzare prin care răzeşii Râşcănești vind 
ui lon sin Lupul Râşeanul partea lor din Foleşti 7 pol. stânjeni cu 
3 lei stânjenul. 

Adecă noi cari mai &os ni vom puni numele şi 
degetile am dat adevarat şi încredințat zapisul nos- 
yu la mâna fratelui nostru lon sin Lupu Râşeanul 
recum să s şti» eâ am vândula noastră dreaptă 

gcibă “şi moşie din moşia Foleşti din partea de sus, 
artea noastră 27 pol. stânjeni partea noastră cu 

„testu pretu cile 3 lei pi slânjen am dat şi am vin. 
au di nimeni siliți, nici asupriţi ce di a noastră bună 
oe săi lie moşia ocină dmsale şi fiilor dmsale, ne- 

potilor strănepoților în veci nirăşluit şi bani am 
uat deplin în mânile noastre și pentru adevărată 

credința ne am pus numele şi degitile. 
17199 Oct. 4 

loan Râşcauul sin Stefan Râşcauul, Gligoraş 
sin Chiriac Râşeanul, Neculai sin Constantin Râş- 
canul, Vasile sin Scurlatachi Râşcanul, oana fata 
lui 'Trohin, Gheorghe Râşeanu sin lui Trohiv, Af- 
tenie "monah sin lui Trofin. Şi eu am scris cu zisa 
numiților mai sus arâtați şi am isealit Erei Golăi. 

Acta Volenti. Surete ms. I, 633. Actul se referă la . 
satul Foleşti de la Vaslui, comuna Soleştii, pe elina apei 
Crasnei, 
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LXXXIX 

1799 Oct. 4. Zapis de vinzare prin care Agachi Râşcanul şi: 

ai lui vînd vărului lor Ion sin Lupul Bâşcanul 83 pol. stânjeni din. 

Foleşti cu 3 lei stânjenul. 

Adeverez cu acest adevărat zapis al meu dim- 

preuuă cu frații mei: eu Agachi Râşcanul, Jrina,. 

Maria, frații mei, la mâua dmsale vârului Ion sin 

Lupul Râşcanul precum să să ştie că am vândut. 

dreapta a noastră ocină şi moşie di pi strămoașa 

noastră - Negrae fata lui Zgârie Brânză din moşia 

Foleştii din partea din sus partea mea şi a fratilor: 

mei: 33 pol (jumătate) stânjeni partea noastră de 

sus arătata cu acest preţ; 3 lei pe stănjen am dat 

şi am vândut di nimenea siliji, ci din a noastră 

voe buna săi fie moşii de ocină. dmsale şi fiilor dmsale 

nepoților, strănepoților săi fie în veci nerășluit și 

banii am luat deplin în mâtule noastre şi pentru 

mai adivărata credinţă neștiind carte am pus mâ- 

uule şi degetele. 1199 „Octombrie 4. 
-+ Eu Agache Râşeanul 

Şi la facerea acestui zapis neam înlămplat fața: 

Jane Focsa răzăşu, loan Râşeanu răzăşu şi eu am. 

scris cu zisa numiţilor mai sus arătați şi am iscălit 
Erei Gălan 

Acta Nec. Volenti. Surele ms. I, 666. 

Unind arătările acestor 2 zapise reiese că trăiau că- 

tra sfârşitul seel. al XVIII aceşti Râşeani în Foleşt. : Aga- 

chi Râşcanul, Irina şi Masie Râşcanu, Jon Râşcanul, Gli- 

goraş Râşcanul, Neculai Râşcanul, Vasile Râşcanul. loan S. 

Râşeanul, Gheorghe Răşeanu), Altenie Râscanul monah. 

Cu o generaţie mai veche trăiau in Foleşti între 1730 

— 1780 acești Râşeuni : Stefan Raşeanul, Chiriac Râscanul, 

Costantin Râşcanul, Scarlatachi Râşeanul, Trohin Râşeanul 

şi Lupul Râşcanul. Toţi aceşti marturi își arată singuri 

înrudirea, că erau veri între ei, şi că erau răzeși în Fo- 

leşti de pe Negrae fata lui Zgârie Brânză, nume cunos- 

cu între răzeşii de Plotuneşti la Fălciu încă din sula a: 

XVII-a. 
” 

D
I
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XC 
1763 Ghenar 20. In sama vistiriei Moldovei din 7271 sub Gri- 

:gore Ioan Calimah Vodă găsim pomenit pe C. Râșcanul stolnicul de 
mai multe ori. 

La seaderi se iartă stolnicul C. Râșcanul cu 
11 lei „rămașița din desetină, ertut, gospod milă 
1163 Mai 19.“ (Surete ms. III, 568). 

Vorbind de alte ertări din şfertul lui lunie la 
marii boeri vedem trecut în listă şi pe „stoln. C. 
Râşcanul cu 10 liude“ (Surete ms. [II, 578). lar 
pentru desătină din stupi la scăderi se vede 
»„stoln. C. Râşcanul scăzul cu 300 stupi“ (idem 
JIU, 595). | 

Tot în aceste sămi ale visteriei vedem trecut 
“şi pe „Alexandru Râşcanul treti logofat cu 2 liude 
la scăderile sfertului de lunie“ (idem III, 578). 

Spiţa Râşeăneaseă arată că Alex. Râşcanu e fiul lui 
“Toader Râşcanul jicnicer şi că el ar fi ținut în căsătorie - 
pe o Gânduleasă (Surete ms. II, 658). Acest Alexandru Râş- 
canul e ctitorul bisevicei din Frenciugi şi e străbunul Râş- 
-căneştilor de la Vaslui. 

XCI 

1286 Oct. 20. Alex. Râşeanul pah. îşi are case în Bărlad, ală- 
"ture cu casele ce le-a cumpărat Gavril Conachi b. v. spatar cu 36 lei 
-de la nepoţii Nastasiei Guroaei, - 

Adecă eu loan diiacon, i Costantin Calamazu 
fitori lui Costandin diiaconu Calamazu nepoți Nas- 
tasăi Guroe, de ait din tărgul Barladul, datam a- 
-devărat și încredințat zapisul nostru dumisale Ga- 
vril Conachi biv vel spatar, precum să să ştie câ 
-de a uoastra bună voe, am vândutu un locu de 
casă cel avem înpreună amândoi fraţii aice în .tăr- 
:8ul Baărladul care locu este alăture cu hanul dum- 
sale din gos dreptu 26 lei adică dow zări şi şase 
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lei, şi facândumi duwmlui plată deplin să stăpâniască 

dmlui în pace dmlui şi cucoana dumizale şi cuconii 

dumisale, nepoți şi străvepoti, şi la facere acestui 

zapis au tostu faţă şi alţi boeri, carii sintu iscâliti: 

şi acesta locu să hotărăşte despre rasarit cu locul 

mănăstirii Rachitoasâi şi din colţul ogrăzii dunmieei 

vorvicesei Marii Bogdanias pană în ograda dmsale 

paharnicul Alexandru hâşcanul unsprăzece stânjâni: 

gospod şi doisprăzeci slânjâni gospod mărgu în gos 

alature cu ograda duwmisale pah. Râşcanul până în. 

drumul ce vine di la dialu alature cu sfanta  mă- 

nastire, în faţa locului dispre drumul ce vine de la 

dealu optu stânțâni până în locul preotului Gavril 

Brăescu şi mergi în sus alăture cu locul preotului 

pară în malul unei gropi şepte stâujeni gospod şi 

face spre apus pănă în drumul despre apus, te 

merge în sus pintre ograda bisericei şi pinlre o0- 

grada hanului dumsale, din coltul locului popii Ga- 

vril şepte stânjeni, păra în dun şi în suspe mar- 

gine drumului până în coltul ograzii hanului dum- 

sale dezpre apus oplu stanjeni, şi din drumul dispre 

apus ce merge “în sus pinlre biserica lui stântu 

Dumitru şi pintre ograda hanului dumsale, alature 

eu ograda hanului dumsale spre răsărit, iar pără 

in colţul ogrăzii dumsale vornicesei Marii Bogdă- 

nias în grogroapă (sic) stâujăni nowsprăzăti Şi aşa 

să închee totu locul care am vândutu dumsale și 

pentru încredințare am pus degetele. . 

5 o _ 1186 Oetv. 20 

+ Eu lon diiaconul Calimazu am vândut, + Eu: 

Costandin -brat Ion diaconul Calămazu an vândut, 

Erei Grigoraş protopop, Costandin capitan, -7 ku 

Ghiorghie Proca am fost față la atasta vânzare Și 

sant unarlur, ţ Eu N'tcoliţa Cewmbala am fost față 

la atasta; vânzare şi sânt, marlur, tamplăudumă şi 

eu fata am iscălil lordachi paharnic, Calimah agă, 

Toader . . . martur Stefan Duca martur- 

Acta Rudolf Suţu. Surete ms. XIV, 336.  
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XCII 
1828 August 6. Două sinete de bani iscălite de Ion și Sim. 

Râşeanu din Ivăniţeşti, Făleiu. 

Doao sute lei am primit de la părintele Lupul 
Ja cumpărarea moşiei Ivanitaștii partea banului Gri- 
goraș Duca şi am dat sănet.- 1828 August 6 

loan Râșcanu 

lij un leu si 12 parale am mai primit. ! S p 

3449 lei 14 parale, adică trii mii patru sute, 

„patru zeci şi noao lei, patrusprezece parale au dat 
polcovnicul loav Bujoreanu, lu cumpărătura moşiei 
Ivănitaştii, Bogzaşlii, Brahaşeştii şi Horaiata penlru 
cari bani își va lrage moşie după analoghie. 

1528 Decembrie 21 
Simion Râşeanu 

Acta 1. Bujoreanv, Vineţeşti, (corect ivănițeşti) Fălciu, 
Suele ms. IX, 580. 

Puneni pe acrşti doi Râşcani în legătură cu :ăzăsii 
Râşeănesti din Foleşti, ce vin tot pe Crasna și cari în 1779 
vind lui Inn Râşeanul mai mulți stânjeni de pământ câte 
3 lei Sânjănul. 

Şi azi în Vineţeşti avem răzăş fruntaş pe cumătrul 
lordachi Râşeanul. 

ACIII 
1852 Sept 20. Socotinţa agâi Nec. Pantazoglu, hotarnie rânduit 

pentru a alege părțile agăi Lascarachi Costichi “lin trupul moşiei 
Râşeanii de în Făleiu despre moşia dumisale Bânzeştii. 

“ Socotiută 
Avul 1859, luna Septembrie în, 30 zile. Sapt 

serisul rânduit fiind hotarnic cu creditiva divanului 

apelativ din 2 lulie anvlui contenit 1551 No. 4518 
după cerirea dmsale agai Lascarachi Costachi, sta- 
pânitorul unei mai mare părti din ho'arul Râşcani, ca 
împreună cu dmiui gheometrultinutului Fălciu să desa- 
vârşim punerea la cale, prin cercetarea reclamaţiei de   
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împresurare a răzăşilor de Râșcani, asupra moşiei 

Rânzăşti, la termenul de 26 a curgătoarei publi- 

carisit şi prin foaia oficială No. 12. sosind la fata 

locului în satul Răşcani, dmlui gheometrul ținutului 

dmiui Aga Lascarache, şi eu supt isealitul hotarnic și 

văzășii de Râşeani, cu dmlui, sluger Alecu Cârjă 

hotarnicul lor, rânduit asemenea cu creditiva diva- 

nului din 27 Octombrie anului trecut 1851 No. 6371, 

dupa închiere prin &urnaluri, a tuturor formalitati- 

lor cerute de lege, aprobarea planurilor pe faţa pă- 

mântului şi iscălirea lor. Sau cerut de la răzăşi 

partea răclamata. infăţosarea titlurilor cu care să 

prijivească cerirea lor de împresurarea ce au ară- 

tat din partea moșiei Râuzaştii. Şi în loc de do- 

vezi au întimpivat comisiei cu jalobe, că nici o do- 

vada nu au decât câ cer îutrupirea eapălului mo- 

șiei Râşcavi, cel despre: răsărit, potrivit cu actele 

ce păstrează. Şi de şi această propunere a lor era 

lesne de întăles că după săvârşirea giudecăţii în- 

tregi cu dmlui aga Lascarachi -pentru întruparea 

părţei ce li se cuvine lor din moşia Râșcani, tre- 

buia a li să stalornici şi a li să mărgiui capătul 

potrivit stânjenilor ce li se cuvine, după o învoiala 

săvârșită între ei răzăşii cu răposatul boer Scarla- 

tachi Costachi, parintele dmsale agăi L.asearachi Cos- 

tache din anii 1183 Mai 20. Dar find că dlui ho- 

tarnicul răzăşilor sau desbinat în socotinţă, sau 

inchiet jurnal, a ne da fieştecare sacotința sa în 

osăbi. ă 

Aşa dar supt iscălilul îşi dă socolința că de 

vreme ce răzăşii de Râşcani, nau dat nici 0 do- 

vadă ca colţul Râşcanilor cel despre răsărit și 

miazăzi, unde le stă stăpânirea astazi să poate în- 

tinde mai în gios în hotarul Rânzaști, stăpânit cu 

bună credinta de dmlui aga Lascarachi Costache, 

de un şir de ani cu nume de Râuzeşti. nici să pot 

întinde peste stăpânirea de astazi, neiertând Chiar 
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figura locului. Fiind că partea lor din Râşcani ce 
li se va cuveni polrivit citatii iuvoeli, pare a fi de 
mărginirea aceasta şi în sus pe cât dreptatea le va 
a. Şi prin urmare dmlui aga ramâne a stăpâni 
partea din Râozăşti însamoala pe hartă cu litera 
C. precum pănă acum au stăpânit nejiguit de nime 
nefiind din hotarul Râşșcanilor, ce din Rânzăşti uude 
ei nu fac parte. 

N. Pantazoglu Agă 

Acta pr. Mardare Râşeanu din Tifu, Falciu. Surete 
ms. ÎX, 148. 

XCIV 
1814 Marte 10. In procesul ce s'a judecat la Orhei în 1821 

Dec. 17 între Dinu Rusu colejschii asesor şi Spiridon Dumitru Vella 
-căminar cu Andrei Pavlu din laşi pentru moșia Siliștea de la Orhei 
si alte locuri (Lucaceauca, Voticiui, Parilca, Blojia) cumpărate de Sp. 
D. Vella prin mezat de la comisul Stefan Râşeanul se aduce în copie 
la No. 6 în în întregime zapisul lui Stefan Râşcanul. 

6) 1814 Martie 10. Copie de pe zapisul ce dă 
dumlui comis Stefan Râşcanu, dmsale Spiridon 
Dimitrie Vela întărit atât de divan Cnejiei Mol- 
daviei, de mitropolitul Moldaviei Veniamin, de 
departamentul pricinilor streine din laşi, Pina: 
adeverit şi de mulți martori cuprinzători că co- 
misul Stefan Răşcanul fiul răposatului bau Grigo- 
raş Râşceanul, adiverează cu acest zapis al său la 
măna Amsale Spiridon Dimitrie Vela ca să fie știut 
că aflându-să trăitor din a stănga Prutului în ob- 
lastia Basarabiei creditorii răpăosatului - parintelui 
dumsale ce sânt cu lăcuința din a dreapta Prutu- 
lui, după alte jalobe a lor de mai înainte au înoitu 

"jaloba şi prin cinstit gheneral consulat a Rosiei din 
laşi cerând ca să li să împlinească banii datoriei ce 
au a lua de la răpăosatul parintele dumsale din a- 
verea rămasă, şi nefiind alt chip de plată sau scos 
în vânzare prin soltan mezat moşia Silişlea, care 
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după scrisori iaste loc div locul domnesc a târgu- 

lui Orheiului, eare tol. acei loc câi sau stăpânit de 

bunul dumsale şi de răposatul părintele dumsale 

în urmă în viaţa lov sau și hotărât precum se cu- 

prinde la hrisoavele domneşti şi alle scrisori ce are 

dumlui si fiind că în ţidula mezatului din anul 1819 

Dechembrie 14 ce sâu fost dat după cerirea credi- 

torilor ca să vânză moşia aceasta Siliştea sau fost 

aratai nişte vechi semne de hotar în cuprinsul a- 

celui loc, din neştiinta. creditorilor dar apoi dum- 

„lui după ce au venit în ocârmuirea stăpânirei oto- 

maniceşti spre punerea la rale cu creditorii, şi vă- 

zâud că alt chip de plată nu are au cerul ca să 

vândă moşia aceasta în stăpânirea urmată din vechi 

si în puterea. scrisorilor și a hrisoavelor domueşti, 

care se numește loc domnese, precum sau .stapânit 

de părintele dumsale cu satele găsite pe acel loc 

anume Siliştea şi Lucăceuca şi alte cotunuri ce vor 

fi, cu toale acarelurile ce. sâot pe acel loc urmate 

îu vechea stăpânire dupa cuprinderea şi puterea 

hrisoavelor domnești, i altor scrisori vechi şi noa0, 

şi ca după a dumsale cerire sau mai strigat la me- 

zat afară de strâgarea ce mai denainte ce sau facut 

dupa cerirea creditorilor muşterei văzând şi vointa 

dumisale că voeşte a vinde această moşie spre a 

să plati de creditori adaugândusă unii pe altii în 

divanul domnesc, pretul cel mai bin şi mai de pe 

urma nu i lau dat altul, de cât dumnelui Spiridon 

Dimitriu Vela 114 mii lei, cu care desăvârşit ră- 

mâind dumlui mulţamit și în divanu domnesc îna- 

intea duwmilorsale boerilor Moldaviei în fiinta şi a 

dmsale dragomanului a cinstitului ghenaral consu- 

lat rusesc, sau săvârşit hareciul asupra dumsale 

mai sus numitului cumpărător cum pre largu 

arală la săvârşirea mezatului în dosul tdulii vor- 

picii de aprozi adeverită de câtră dumnealor ve- 

Jiţii boeri, unde numărândui numitul cumpărător şi 
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toti banii deplin acei 174 mii lei, dumlui împreună- . 
cu acest zapis, iau dat şi toale scrisorile vechi şi 
noaâ, cum şi toate hrisoavele domneşti ce au avut 

asupra aceslui loc din locul târgului Orheiu cu care 
de astazi înainte și în veci dumlui'cumpărător să aibă 
a 0 stapâni dinpreuva şi ru toate acarelurile de pe. 

dânsa precum au stapânito şi parintele dumsale luâu-.. 

duşi venitul de pe toți lacuilorii cum şi ioate alle. 

veniluri ce vor fi pe cuprinsul locului acesluia, şi dacă 

în urmă Sar ivi niscaiva scrisori cuprinzătoare pe: 

acest loc, sau cu chip de amanet pusă de părintele - 

dumsale sau de însuşi Dumnealui sau cu alte pri-- 

ciuuiri să uu sa ție în samă, ci sâ să ia de lu mâna 
unuia ca acela şi să să dai cumpârătorului.“ 

Surele ms. VII, 635. 
Spiţa Râşeaâneasca (Surete II, 658) d: pe arest Sirian - 

Râşeunul de fiv Im Lun Râ:canui tonic, pe  ând el sin-: 

gur zice ca e fiul lu Giwure Râşrnul bou, sare et e fiul 

lui Lou Râ:canul stolir. lu 1814 Mat 16 comisul Ştrfan 

Râşcanu dă Sinel la nâna cumpârăturuiui Vela de pritni- 

rea banilo . 

XCV 

18iî Iulie 2. Hotarnica Râşeanilor de l+ Fălciu râdicată de - 
V. Mereaţă vornicul porţii. ” 

| Botarniră | 
“Anul 1847 Lulii în 2, gios iscalitul vornic por-: 

tai Vasali Mereuţa comandarisit fiind cu poronca 
giudecătorii ţanutulvi Falriu di lu 26 lunii anul ur- 
mâlor cu No. 2497 după petilia Cau dat capilan 
Chirila şi capitanul Vasali Muuleanu pentru dia Îi 
sa alegi parţili di pamânt ei au di baştivă și cum-- 
pârâ:uri în moşia ltâşcanii. cu meigire la faţa locu- 
lui um adunat pi răzăși şi cerândule doromeuturi, 
petitaonerul meu înfatşut doua spiţa acesztii moșăi 

ce întăi din 1803 încredințată de giudecatoria Fal-- 
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-ciu la 1837 lulii 6, cea al doile din anul 1530 

“Mast 15 supt isczlilura a doi văzăşi lon Râşeanu 

“si Gavril Chiriac sân Focşa şi precum şă un jurnal 

a divanului apelativ a țarii di gios anul 1839 Fe- 

'vruarii în 26 supt No. 193 prin cari hotărăşti că din 

popa Râşcanu să trag cinci ramuri din can oa 

-eince parte luată va râmâne în deplină proprietaoa 

a' lui Chirila Munteanu și Vasali Munteanu după za- 

„pisăle ci păstrează la mâna lor din 1816 Dechem- 

-vrie în 8 i alti zapisă din ceilanţi patru frați pre- 

cum în gios să arată. 
Noi intăi am măsurat capâlul dispre răsărit 

din hotarul a lui Gheorghi Malahi şi în sus pana în 

;hotarul dmsale agăi Laăscărachi Costache au eşât 

„de fiişticari bătrân soma de 19 stânjâni. 

6 palmaci să cuvin căpitanului Chirilă cu fratii 

-săi baştină di pi maicăsa Catrina fiica Lupului şi 

-Lupu ficior lui Trofin din a cince parte di pi stră- 

“bunul lor Gheorghita ficior popii Rășcanu. 

19 slânjeni cumpărătură de la postelnicul 'Loa- 

-dir Tecă, Vasăli săn Preutu zăt Tecă, Vasali Tecă 

-şi Manolachi Tecă, după zapisul di sus îusamnat. 

19 stănjăni cu zapis din 1847 Fevruarii în 10 

ci cumpără căpitan Chirila de la Mihalachi Cehan 

„postelnicel şă soțâia sa Rucsanda ci arată că au 

vândut toată parte lui Grigore Ghiga a cince parte. 

19 stanjani parte bătrânului Petcu ci preutul 

“loan căpitan o treci în diveci vânzări cătră căpi- 

tau Chirilă Munteanu cu zapis din 1846 Maiu în 9 

“tot on bătrân din a 5 parte. 

5 stanjăni 7 palme & palmace tragi căpitan 

Chirila de la Poleovnic 'Toadir Maesân curgător din 

:balrânul Vasilachi cu zapis din 1840 Mart în 28. 

1 stânjan 1 palmă 4 palinace cumpărătură di 

'Vasale Munteanu di la numitul Polcovnic Macsin ci 

„esti întrat tot în acestu. zapis bez 4 staujăni 6 pal- 

“ni cu fratai lui Coste sân Gheorghi Munteanu şi 
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Vasâli Pascal păra sau împlinit suma de 10 stân-. 
jeni analoghicon după cuprindere zapisului, dar 7- 
stânjăni, o palmă au rămas curgătorilor din Va- 
sălachi tot pi acestu loc pără la sumă de 19 stanjeni. 

6 palme 2 palmaci cu zapis din 1835 April: 
în 920 ci vindi Catrina fiica Sandii curgătoari din 
bătrânul Gheorghiţa căpitan Vasali Muntean 

1 stănjăn 4 pălmaci cumpărătură di căpitan 
Chirilă eii vindi Costachi Râșcanu cu zapis din. 
1840 Mart 14 ci să tragi tot din baătrâuul Ghe- 
orghiţă. 

6 palmace cumpărătură di fiul său Neculai cu 
zapis din 1840 Săptemvrie în 1 di la căpitan Chi-- 
rila sân Panainti Râşcanu curgător tot din bătrân 
“Gheorghiţă pe cari acestu zapis esti încredințat şi 
di privighitor Vasluiului. 

, 66, 1, 2, Adică şăsă zăci şi șăsă stânjeni, o 
palmă şi două palmaci să cuvin numiţălor di ma: 
sus pi acestu capat dispre răsărit ci să numeși: 
dealul Goii undi să întâlneşti în cap cu moşâia Pin- 
ceştii tot a dmsali Agai Lăscărachi Costachi şi mă- 
surându din stânjănii ci ari dmlui aga luaţi di la 
răzăşii din bătrânu Gheorghiţă cu cuvânt căi ari 

- cumpăraţi şi în gios pănă undi sau împlinit suma 
di 66 stanjani una palmă doaă palmaci numitului 

„căpitan Chirilăi fiiului sau Neculai şi căpitan Vasâli 
Muntean șâ la împliniri sau dispărtit câ sămni gropi. 

Măsura al doile 
81 slăvjăni. La aceasta măsura să cuvin căpi- 

tanului Chirilăi fiu lui Neculai şi căpitan Vasâli Mun- 
tean baştină şi cumpărături precum la măsura în- 
tăi sa arată din suma a 116 stânjani 6 palmi 3. 
palmaci și măsurând tot din slânjâni du:sale Agăi în 
gios piscul pi din deal di casa iconomului lon “Raş- 
canu dispre răsărit şi în gios pără undi sau împli- 
nit această sumă di 8! slânjăni şi sau dispârţit cu 
sâmni gropi di cielanți răzăși. 
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ă măsura al treile 

16 stânjeni 6 palme 2 palmaci. Adică săpli 

_zăci şi săsă slânjâni şasă palmi două palmaci să 

cuvin la. măsura al lriile prin satu din sumaa îli 

- stanjăni 3-palmaci şi sau măsurat din stănjânii dmsale 

Agăi șă în gios pi drum alăturea cu vie lui Gheorghi 

Muntean şâ pi din deal di casa lui loniță Munlean 

să în gios pără undi sau împlinit suma slânjănilor 

di 16 stâniăni 6 palmi 2 palmace cuviniţi numită- 

lor la această măsura. 
măsura al patrule 4 

82 stanjăni, 2 palme, & palmace. Masura al 

“patrule pi deasupra satului Râşeanii dispre apus 

zare dealului alăture cu movilita despre răsărit şi 

- îu gios din stanjânii dmsale agăi Lăscarachi pără undi 

sau împlinit suma di 82 stânjăni, 2 palmi & pal- 

mace cuviniți căpitanului Chirila cu ai sai precum 

şi la celelanti măsuri să lamurescu di suma tolului 

120 stânjani sau disparțit cu samni gropi, pe din 

sus di dmlui aga şâ pi din gios di răzăşi. 

măsura al cincilea 

25 stanjeni 5 palme 3 palmace. Măsura al 

- cincile pin coada văleelei să cuvin numiţălor şă pi 

acest loc din suma a 37 stânjâni ci leau rămas Lo- 

“tul şă măsurând din stânjânii cii ari luati aga Lăs: 

cărachi di la răzăşi șă în gios pâră undi sau îm- 

_plivit aceasta suma di 95 stanjani 5 palme 3 pal: 

mace dispărțindusă cu sămni gropi pi din sus di 

- dmlui aga Lascurachi şă pi din gios di răzăși. 

măsura al şăselea. 

10 stănjâni 7 palme 7 palmace. Măsura al şă- 

-sale capătul dispre apus să cuvin şă pi acestu loc 

căpitanului Chirilă i fiiului său Neculai şă căpitanu- 

lui Vasâle Munteanu băștina şă cumpărături precum 

'la măsura întăi să lamureşte fiicari condei şă sau 

măsurat din stânjânii dmsale agăi Laăscărachi şâ în 

;gios această sumă de 70 stânjăni 7 palme sâ 7 pal-     
 



- — 139 — 

mace șâ la împliniri sau dispărtil cu sămni gropi 
pi din sus di dmlui agă şă pi din gios di cialanti 
răzăş din suma a 106 stânjani. 

Acesti şăsă măsuri sânt pe curmezişul moşăii 
dar lungime acestii moşii sau măsurat din moşia 
Ghermăneşlii ci iasti a dmsale răposat vornic Costachi 
Lambrino şi spre răsărit pe vale vaălcelei şâ pin 
dumbravă şâ la vale piu sat și tot inuinte pănă în 
zare delului Goii undi să loveşti în cap cu moşăia 
Pinceştii a dmsale ugâi Lăscărachi Costachi au eşât 
suma di 1613 stânjâni dar măsurişte sau facut cu 
palmă gospod, cu pecete însâmnată pi hotarnică cu 
stânjânu di optu palui şă cu odgon di 10 siânjăni gspa 
precum scrie la rându săvârşândusă lucrare poronrită 
Şi fâcândusă aceasla hotarnică sau dat la mâna căpi- 
tanului Chirila Muntean şâ fratelui său căpitan Va- 
sâli Muntean ca să li slujască di document pe vi- 
itorimi. Sau măsurat şâ locul din casa lui Neculai 
sân căpitan Chirilă Muntean ci lau avutu cumpărat 
dmlui căpilan Chirilă sân Panaiti Râşcanu cu un îa- 
seris din 1834 Octomvrie în 18 văndul di veci călră 
el di dmlui Costachi Focşa, pi cari şi Chirilă îl treci 
în di veci vânzari caâtra d. Neculai sân căpitan 
Chirilă Muntean cu diosăbit înscris din 1840 Sap- 
temvrie în 1 cari $â casa i acareturile au vândutu 
măsurândusă di catră mini acestu loc fălceşti sau 
gasât. doaăsprezăâci prăjâni di falci în lungiș în 
sat şâ slujândule aceasta di adivaru sa adivereşti 
şă di catra mine, iscalit vornic porţei Vasâli Merăuta 

Aceasta copii poslăduindusă din cuvânt în 
cuvânt sau găsâl în locmai cu ceia adevărată dis- 
pre cari să adivereşti șâ di cătră mini. 

za stolonacelnie 
Vasâli Burghelea 

Acta V. N. Caraivan, Şulete, Fălciu. (Surete me. XI1,487). 
Asupra mersului stăpânirei în Râşcani de la Fălciu 

avem 0 insemnare făculă în 1832 Ghenar 30 ca toţi ră- 
zeşii din Râşeani se trag din popa Râşcanu cel bătrin. 
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Popa Râşeanu cel bătrân a avut 3 feciori pe Cărăiman, 

pe Foşea și pe popa Râscanv, iar satui a umblat pe 3 bătrâni. 

Intru început moşia Râşeanii era un trup cu Mieleştii, căci 

popa Râşcanu cei pătrân stăpânea a patra parle din Mi- 

cleşii, alăture de frații şi cumoaţii lui: Dridu, Varlam 

călugărul şi Sergiu). Din bâtrinul lui ce venea în partea de 

sus sa format apoi satul Râşcanii. 

Dintre urmaşii săi, Caraiman îşi vinde partea sa şi 

se incorporează iarăși la Micleşti.—lar saltul Râşcani au 

rămas cu cei 2 bătiâni a Focşâi şi a poței Râşzeanului. 

Acest popa Râşcanu a avut 5 ficiori: Ungroaica, Hulpă- 

şoaea, Bontăşuae şi “Tiganca şi pe Gh. Râşeanul. 

Din Unguroaica se. trag Vasile, Coroi şi Condrea ;— 

din Hulpăşoaea se trage Pavăl Muntean cu fiul său V. Mun- 

teanul ;—din Buntăşoae se trag Bontăş călugărul, Alesan- 

dra lui V. 'Leacă şi Stamatia ce a ținut'o popa Gavrilă; 

- —din Tiganca se lrag 3 fete: Maria, Ioana şi Elena. 

lată spiţa: Râşeanu (Miclea) 

(cătră 1650) - 

Raşeanu , Dridu Vârlam Sergiul 
i , călugărul 

, 

| __(stăpânese 4 bătrâni din Mieleşti) . 

Caraiman  Focșa popa Râşcanu 
(Qă naştere satului Râşeanii) 

Vasile,  Cozoi, Condrea | Maria, Irina, Elena 

pi m i Pavăl Munteanu Aa i 

Prifan soţia lui căs, a) Catrina . Bontăş Alexandra Stamatiă 

Râşeanu Stefan : călugăr căs. Vasile căs. Popa- 

diacon Goia i Teacă Gavril 

Vasile Munteanu 

Lupul , aa: , 

Râscanul Obs. Toţi aceştia trăiau pe la 1763 pomenit în 

i hotarniea lui Antohi Luţă răzeş din Râşcani 

Panaite Râşcanui” Ion 

căs, b) Catrina Râşcanul 

„Căpitan Chirilă Râş- 
canu frate cu Vasile 

Munteanu (1840)    
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Izvodul acesta de nexmuri este adeverit cu slova lui 
St Goia, ginerele lui V. Râseanul, si cumnat cu Trohin 
Râşeanu diacon, cari au slujit la hotaini-a Râşeanilor ră- 
dwata de vornie Lupu Cnsta-h: și Antohi Luţa vornie de 
poartă. (Surete ms. XII, 568) cătra 1763, pe când bă'a 
Antiobi Luţa vornir, ur as direct din popa Râșşeanul cel 
bâtiîn. (Surete m-. XVI, 599), 

Pentru muşia Râca - mai fost o pâră la divan în 
1820 Oct. 15 între low Râşcanul şi alţi razrşi a lui de 
moş'a Râşe ann ş ban Lascar Lumb'ino (d-m XVI, 600). 
T. Râşceanul dn laşi, mg nrr, pin tatal său Dumitru se 
leaga de lomţă sin Lupul Râşranul. 

XCVI 
Fără veleat (cătră 7208/:100). Hrisovul lui Antioh Cantemir Vodă 

prin care întăreșt. hotarnica Schee de la Vaslui, răd'cată de Nec. 
Donici vel logofăt pent: a a se alege părţile lui Gheorghe Arbănaşul 
şi Cristea Vameșul despre alţi răzeși. 

Copie după hrisovu hotarnicu a Scheei 
Noi Antohi Costandin Voevod, cu mila lui 

Dumnezău Douwuu ţării Moldovii. au venit îuainte 
Domnii mele şi inainte alor noştri Moldovineşti bo- 
eri a mari şi a mici Sluga noastra Neculaiu ne- 
gustoriul din Eşi cari țiue pe femeea lui Gheorghii 
Arbânaşiu şi ne au arătat o marturie di la boeriul 
nostru lonaşeu ce au fost câpitan mare şi de la 
Apostol Ratul căpit. de curte scriindu cum după 
poronea Domnuii mele au mers la sat la Scheea 
supt codru la țânut Vaslui şi au strâns oameni bnni 
megieși. de prinpregur şi razâşi din sat de arolo a- 
nume Gavril Heghr razaş din Schei şi Dumitraşcu 
Pasaţal razaş şi Şlefan ficior lui Tiron râzăş şi 
lon razaş şi Lazor razăş şi Ursachi râzăş i An- 
tonie din Srântei razaș şi Neculai zet Heghe ra- 
zăș şi Touder zet Grigorie şi Pavâăl ficior lui Toa: 
der corchin răzăş . şi Andrei ficior Lupului răzăș 

şi Crăciun Faramă şi cu bună dreptate au socotit 
că acei razăşi și cu alți oameni buni megieşi de au 
ales şi au hotarat toate cumpărăturile ce au cum- 

Surete şi Izvoade X (Acta Râşcanu) . ii 
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părat Gheorghe Arbănașul şi leau stăpânit de că- 

tră alţi răzaşi prin zapisa ce au avut şi sau aflat 

în tot satul Scheei -patru batrâni anume Tiron şi 

Pacurariu şi Grigore și Flore, care au lost moşinași 

pe &umaătate din sat din gârla despre moșie Nicăi 

dincoace despre răsărit şi despre codru în curme- 

ziş şi au măsurat cu funia de zâce stânjeni și din- 

traceşti patru batrâni sau scos a opta parte care 

umblă peste toţi batrâuii pe deasupra care au vân- 

dt. Acsinte și Dumitrașco Pasatal. nepot lui Ivan 

Mihotei lui Gheorghe Arbaănaşiu' şi den 3 bătrâni 

sau aflat cumpărături Arbânaşului dintrun batrâu de 

Tiron .doisprezăce stânjeni şi au ramas sâminţenii 

lui 'Piron doua 7ăci şi noaâ stâujeni şi dintrun bă- 

trân din Pacuratiu sau aflat cumparătura Arbana: 

şului doaa zeci şi opt de stânjeni si Sumatate, 7 pol. 

stânjeni sau aflat cumparătura Crastai vameşului 

de la Savaslian tot dintracel bătrân, 4 pol. slânjeni 

sau venit lui Ştefan Şărbanoae tot dintracel batrân, 

29 stânjeni sau venit Arbanaşului dintralt batrâu 

din Flore, 10 pol. stânjeni sau vinit lui Ştefan cum: 

părătură tot din Flore şi din ce a opla paste ce 

serimu şi care uirbla pe deasupra sau vinil Arba- 

naşulvi 18 stânjeni, 6 slânjeni sau vinit cumparâ- 

tură Crastei vameşului tot. dintraceaslă a opta 

parte iaraşi dintraceşti lirei patrâni din Tiron din 

Pacurariu şi din Flore dintruslei batrânii sau venit 

Crâstai vameşului aceşti 6 stânjeni, venitusau Ar- 

banaşului peste lot doi batrâni, fara de trei slân- 

jeni, iar al patrulea batrân Grigore sau venit acel 

batrâu vameşului Crâstai cu razăşii lui şi sau 

stâlpit din Salişte din &umătate din sal Sumnaătale 

despre apus dinspre partea Nicai şi spre miază 7i în 

gos păr în holarul lui Neculaiu iar din hotarul lui 

Neculaiu merge peste tol pâr îu părăul Sacâi şi 

diuspre partea Vameşului peste parău vine parte 

vameşului Crâste şi cu a râzăşilor sai, pără la      
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hotarul pintre părăe în fundul dinspre .răsărit cu 
pădure pintre părăe, cu tot. iar din pârăul Sacai în 
gios țarina cea mare pără în hotarul lui Neculaiu 
împotriva râdiului lui Pacurariu pără în pârăul Ni- 
căi despre apus şi spre răsarit pâră în dumbravă 
la deal sau venit vameşului Crâstăi cu ai sa ră- 
7ăşi iar diu stâlpitura aceasta a lui Neculaiu ce au 
pus drept răzoru lui Puşcariu țarina: ce mare în 
gios pâră în părâul Neguroae şi fară curățitura lui 
Grigore iar din drumul Tatomireştilor ce vine peste 
holmul din marginea Nicai peste holmul dinspre 
apus până în hotarul Draguşănilor sau venit iarăși 
lue Neculaiu iar din pâraul Neguroaei în gios pe 
drumul Tatomireştilor împotriva holmului despre 
răsărit sau venit vameşului Crâstâi cu a răzaşilor 
fără o poiană ce au cumpărat Gheorghe Arbâna- 
șul de la Dumitrache Pasaţel, iar din poiana din 
muncel iarăşi sau stâlpit Arbânaşului locul din ţa- 
rină despre prisaca lui din gios ce i sau venit cu 
dreptate, iar din stalpitura lui Neculaiu din parle 

«din sus din țarina ce sau viuit a vameşului Crâste 
cu răzăşii lui cari din fânati sau vinit livada cea 
mica iar din livada ce mică treve o șuşeniţă la deal 
în livada ce mare despre răsărit ce stă prin livada 
răzăşilor sau vinit lui Neculaiu piv sămne ce sau 
însemnat şi sau stălpit iar în poiana Căpoteştilor 
iar sau stâlpit lui Neculaiu pără în hotarul Căpo- 
teştilor din gios şi din stâlpitura lui Neculaiu în sus 
este moşia răzâșilor iar din muncelul cel mie 
iarăşi sau vinit să ţie Neculaiu gumatate şi răzăşii 
&umatate numai Neculaiu sa întoarcă răzăşilor trei 
stânjeni. ăşijdeie şi pentru pomât sau ales să ție 
Neculaiu prin zăpisele ce are din danie şi din cum- 
părătură și pre moşie ce răspunde în zapisele lui 
Neculaiu. deci şi Domnie me văzând 'aci adevarata 
mărturie de la acei holarnici și de la' răzăşi şi de 
la Domnie me dam şi intarim lui Neculaiu neguţi- 
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toriul ca toate acele părţi sa le ţină precum serie: 

mai sus ca să fie și de -la Domnie me cu tot vi- 

pitul şi temei sale şi copiilor și uricu şi întăritură 

neclatită şi nerașluita nici odenaoară în veci. 

Neculaiui Donici vel log. (|. p.) 

„Copie asămene dupa acel adevărat uric luată 

de pe copie de la badiţa Arghirii care este luată: 

de la spat. Leon de pe cel adevărat ispisoc scos- 

la leat 1807 Dec. 4 fiind spâtar Leon la vreme 

aceia comis. “ 

Acta Amel Râşcanu. Surete ms. XXIII, B. 893. 

Srheia se megieşeşte cu Dragnşenii. Moșia mergea be 

4 bătrâni: Tiron, Pacurar, Fiore şi Gligore. Gh. Arbânaşut 

stapânea 2 bătrâni, deci jumătate de sal. 

XCVII 
7255 (1747) Mai 8. Zapis de vînzare prin care feciorii 'Trămba-- 

ciului vind Tomei Perjului partea lor din Bolaţi câte un leu pămintul.- 

Adecă eu Costandin împreună cu fratemeu Ti- 

muş şi cu sotumea ficiorii lui Andrei Trămbaciului 

Leşesc gospod, facutam zapisul nostru la mâna Du- 

misale 'Tomi feciorul Perjului şi la măna dumisale şi 

giupănesii dumisale, precum să s ştie ca am vândut 

'dumisale' o parte a noastră de ocină si moşie parte 

“noastră de ocină şi moşie ce este în Bolaţi în partea 

de mijloc pe apa Rabricioaei ce este de la moșu 

meu Mândru în ţinutul Vasluiului care este aleasă şi 
stalpită mai dinainte vreme, care aceastămoșie ne- 

“este “Şi noao de danie de la un Toader feciorul lui 
“dlie: nepot Mândrului şi um stapânito câtăvă vreme. 

*“Acum de bună voe noastra de nimeni siliți nici a- 

--supriți am vânduto dumisale Tomei Perjului şi so- 

ului dumisale câte un leu pamântul cât sar alege 

hotărâtă. Deci dumisale să fie dreapta ocină şi mo- 

şie în veci neclintită şi jupânesii dumisale şi cuco-  
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nilor dumisale şi stranepoților dumisale şi la a- 
ceastă tocmală sau tâmplat mulţi oameni buni şi 
răzâşi, care mai gios neam pus degetele ŞI IScăli-. 
turile și am dat și zapisul cel vechiu săşi facă 
dresă şi pentru credinţă am iscalit. 

- Let 1255 Mai 8 
1 Eu Costantin Trâmbaciul sin Andrei Trâmba- 

ciul am vândul, eu ţ Irina fata lui Anarei Trâmba- 
ciul am vândut, şi eu 3 Constandin Cretu ginerele lui 
Andrei Trâmbaciu am iscalit, + Timuş feciorul lui . 
Andreiu am iscalit,  Stroi am pus degetul. eu 'Toa- 
der iuzbașa sin Constandin iscal, eu Ion iuzbaşa sin 
Costandin iseal, eu loniţă diiac za divan am scris 
Zapisul cu zisa dumisale şi mărturisesc. 

Acta Aurel Râşeanu. Surete ms. XXIII, 823. 
Satul Bolaţi e pe vaiea Telejn»i în jos de Râşranii 

de la Vaslui, despre care am publicat uricul lui Stefan 
"Vodă din 1500 (pg. 4). Despre Bolaţi se vorbeşte în actul 
-de danie din 7260 (pg. 96). 

XCVIII 
7256 Sept. 20. In opisul Băluşeştilor pe Răut în Basarabia, 'se 

“vorbeşte de Vasile Măzărachi. 

„Î Carte gospod de la rapăosatul domn Grigore 
Ghica Voevod din leat 7256 Septembrie 20 la 
Vasălachi Mazarachi și la Carpu di Furceni pe jal- 
ba lui Vasile din Vorotiţa ginerele Ulienii fetii Du- 
măscului arătănd că are parte în Bâluşaşti şi nu 
sau aflat. | | 

1 Marturie de judecată de la V. Mazarachi şi 
"de la căpitanul Carp ot Furceni că cercetând „din 
porunca gospod pentru Vasile din Vorotiţa de are 
parte de moşie în Băluşeşti şi lau aflat că nare. 
19251 Noembri 20. 

Acta luniu Leca, Bacău, o condică legată de 46_file 
a moşiilor Doniceşti de la Oihei. Surete ms. XXIII, B. 1544. 
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XCIX 
| 1772 Iulie 4. Zapis de danie prin care Ioniţă Cuza biv vel 

pah. şi cu jupăneasa lui Tudosiica, născută Răşeanu, dăruese cumna-- 

tului lor Alexandru Râşeanu biv vel clucer un ţigan boltei pe Vasile 

şi o ţigancă. 
ă 

Joniţă Cuza biv vel paharnic adeverez cu a- 

ceasta scrisoare a me precum să s ştie că de a mea 

bună voe am dăruit dumisale cumnatului Alexau- 

dru Râşeanu biv vel clucer un țigan holtei, anume 

Vasile feciorul lui Dumitrașco Ţig(an) şi o copilă de 

tigan anume Nastasia fata lui Vasile Tiganul drept 

robi ai mei ca să fiea dumisale si cuconilor du- 

misale drept robi în veci, şi măcar că obișnuesc 

unii aşi întoarce daniile înapoi, dar eu de şi aş 

vrea să o fac aceasta sa nu fiu volnic a intoarce 

de vreme că pentru dragoste fraţească de a mea 

bună voe am dăruit și nimine din ficiori sau alt 

neam al meu să nu: fie volnic a întoarce această 

adevărată danie a mea. Şi pentru întemeerea seri- 

sorii am şi iscălit. 

Leat 1712 Iulie 4 

loniţa Cuza biv vel paharnic 

lar de se va întâmpla vreo pricină eu să am 

a răspunde 
Todosăica păhărniceasa (m. p.) 

Acta Aurel. Râşcanu. Surete ms. XXIII, B. 947. 

Zapisul nostru adiverește spiţa Râşcănească întocmită 

de Iordachi Râşcanu, care ne arată că Ţ, Râşeanul gine- 

rele lui Măzârachi a avut 3 băeţişi o fată: Costantin, lov, 

Alexandru şi Tudosiica Cuzoae (Surete ms. XXIII, B 

1941 bis). 
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C 

1806 Iunie 28. Zapis de schimb între Nec. Racoviţă şi căminar 
Iordachi Râşeanu la viile din Priponeşti, Inând loc de cramă şi dând 
în schimb o firtă de vie. 

Eu Neculai Racoviţa adeverez prin acest ade- 
vărat zapis al meu la mâna dmsale căminarului 
Iordache Râșcanu precum să s ştie ca având dmlui 
vie la Priponeşti baştină şi moşie a dmsale aproa- 
pe cu mine şi cu alți răzăşi din Priponeşti şi a- 
vând trebuinţă de loc de cramă şi de ograda de 
afară 'de gardul vici dmsale în deal despre hotarul 
sfintei mavăstiri Rachiloasei şi fiind ca acole aveam 
eu o bucâlică de loc moşie părintească a mea, pen- 
tru binele şi agiutorul ce am avut de la Amlui am 
dăruit dumisale de a inea buna voe o firla de loc 
în celalali loc şuşeniţă ce este în coltul viei dmsale 

„de la deal şi până în gardul stolnicului Costache 
lamandi, scotând această firtă cât a mai rămas să 
aibă dralui vie acolo şi maăsurândul să mil plă- 
tească cu bani cât nom putea învoi şi ori cine din 
răzăşi ar zice ceva. eu să am a le răspunde; iar 
dmlui sa nu să supere pentru nimic. ci săşi stăpâ- 
nească locul dmsale cu pace și pentru mai ade- 
vărat credinta neștiind carle. miam pus numele şi 
degetul. 

1506 lunie 28 

Eu Neculai Racoviţă adeverez 

în dos notă: 

„Zapisul lui Neculae Racoviţă ot Priponești de 
vinzarea unui pogon de vie 1606 lunie 928. 

Acla Aurel Râşcanu. Surete ms. XXIII, B. 1158. 
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CI 

1821 April. Adresa boerilor divavişti cătră isprăvnicia Vaslu- 

iulai să oprească pe cât se poate râsipa satelor din cauza tulburărilor 

şi să ia măsuri pentru lucrarea pământului, . 

Boerii divanului Moldovei cătră cinstita isprăv- 

nicie a Vasluiului. 

Oare puteți închipui cu câtă mahniciune sufle- 

teasea citim şi auzim nepriincioasele înştiinţari a 

răsipirei satelor prohorisind pe zi ce meige în a- 

daos lucru şi oare nu ar trebui să giudecați că toale 

celelalte lucrări şi osteneli a amvoastţă rămâu cu 

totul zadarnice când vi se va păzi nestrămutarea 

ținutului şi vor veni satele în împrăştiere pănă şi 

la cea dintai împrăștiere ținutului care pe lângă 

răul ce pricinueşte acolo în cuprinsul său dă o ră 

pilda sau pricina și celorlalte megieşile ținuturi fa- 

când şi zvoană unul altuia. Credeţi ca nu ne pu- 

tem dumeri de ce, că întru atâta groază când din 

crezământ niam lămurit că nu iaste nici o grije 

nici poate fi de a se jigui cât de putin crediucioa- 

sele raiale a prea puternicei împărății penlru că 

porunea şi hotarârea noastră e numai spre lovire, pe: 

deapsă şi izgonirea oștenilor Greci, ce sâlniceşte 

au intrat în Moldova. de care încurând se va cu- 

raţi pamântul şi va rămânea în starea și rându- 

iala cea dintai, cum de nu răzbateţi cu cele mai 

pătrunzatoare voroave în duhul lăcuitorilor cu pu- 

nerile înainte a acestor menesi zise şi slingerei cei 

de istov pricinuită de strămutare sălășluirei şi a o- 

dihnei sale fieştecare dar şi a foametei .ce trebue 

să pătrundă şi să nenorocească tara. Perderea oca- 

ziunei de acum a lucrări tăinatului care slujeşte 

de hrană şi de veţuiri lor pe peste an și cum de 

nu jertfiți tot cât vrednicia unui dregător povățu- 

eşle după întâmplare cu neodihnă şi noapte ca să 

aduceți aceste demarşuri bun lucru în scoposul său 
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a cărui cu conștiința şi râsplatire dar și laudă şi 
cinste de sine se poale judeca în ce grad iaste. 
Drept aceia pe lânga mulţamirea ce avem de celelalte 
lucruri și sârguinţi a dmvoastra cerem ca nişte o- 
cârmuitori: pământului astăzi şi va sfatuim ca nişte 
patrioţi dumneavoastra ca luând cele .mai drepte 
inăsuri şi îmbrătisând lucru acestei ispravi cu cele 
mai osârduice silinți adunaţi pe toți acei strămutati 
la urmă lor, mângâiaţi şi potohţi pe cei răzvratiți 
și împlinirea împraştierei pe judecăţi nedrepte şi 
auzirele înraulaţiţilor ce voesc neodihnire şi iulrua 
cuvânt statorniciţi tinutul scoțând pe toţi lucrătorii 
pământului la arat şi samănat. întru îngrijire de a 
sa face deajuns ca prin aceasta sa vă faceţi mai 
presus de datornica răspundere ce incungiuraă pe un 
dregător. sa va înfaţoşaţi de adevaraţi fii ai patriei 
şi să dobândiţi dreptul cel potrivit unei asemenea 
slujbe neclintindu-vă nici cum şi stând locului ca 
să dați dmvoastră pilda cea mai dinadius a îmbar- 
balărei fiieştecăruia.. 1821 April 

Veniamin Mitropolit, Balş logofat, T. Balş vor- 
nic, Grigore vornic, Dimachi vel log., Nec. Ruset 
vornic, Catargi vornic C. Canta vist. 

Acta Aurel Râzcanu. Surete ms. XVII, 143. 

CI 

1822 Ghenar 4. Ordinul circular al caimacanului Stefan Vogo- | 
zide cătră isprăvnicia de laşi şi cătră vornicul Iordache Râşcanu cum 
să urmeze în striogerea iraturilor de la toate clasele privilegiate spre 
-ajutorul ţării, 

Caimăcămia Moldovei. 
Catra cinstită Ispravoicie a ţinut Eşii. cu ira- 

turile ce sau adunat pănă acum de la venirea oş- 
iilor imparateşti în visteria pământească ne putân- 
dusă întâmpina și râdica povara cheltuelilor oşte- 
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neşti starea cea obosita a țării şi lipsa a tot felul 

de alişveriş fiind iarăși o neurnită stavilă de a nw 

se mai putea scoate osăbilă dare. în țară după o 

simţitoare neagiungere ce urmează din tot felul de 

mijlocire spre înlesnirea ce sau cerut și spre oa- 

reşicare agiutoriu şi urnire a silvicilor cheltueli să 

dee acum cu împrumutare tagma bisericească şi toate 

celelalte trepte cu cărti de priveleghiuri mazilii, rup- 

taşii, ruptele vistierii, breslele de tot felul şi sluji- 

torii de pe la tinuturi un putin agiutoriu potrivit 

după starea lor cari să li se plătească în primăvară 

"eu sare din ocnile pământeşti cu hotărâtul preţ de 

cinei lei suta de ocă având sloboda voe fieştecare 

aşi rădica sare de la ocnă când va voi după țidu- 

lele visteriei . ci li să vor da acum în mână fără 

a mai da acolo cumva un ban măear. lar pe cât 

are să împrumuteze liştecare acum să trimit dum- 

neavoastra însămnâri din visterie pe lemeiul alcă- 

tuirei şi socotinţile ce sau fâcut atâta numai că 

starea lor fiind nepotrivită cumva cu a altora mai: 

vârtos cu multă osebire, cumpanire şi chibzuire a: 

şăzării să lasă ca să să facă acolo la fața locului 

de cătră dumvoastră aleătuindusă pe stare ŞI pu- 

tința pentru ca nici lor să nu le cadă cu îngreu- 

iare răspunderea banilor nici trebuintei ce are vis- 

teriă să nu se dea sminteală cu prelungire lămuriu- 

dusă ca aceasta nu iuste dare asupra lor de cât 

curată împrumutare platindulisă deplin en sare ca- 

rele iaste trebuitoare şi pentru casele lor, şi pri- 

sosul sal vandă făcând ei în toţi anii de la sioe a- 

cest alişveriş. 
Deci îndata ce ați primi cartea aceasta unin- 

duvă cu boerii rânduiţi să alcătuiți aşezarea În cu- 

prinderea însemnărilor ce vi să trimit cetindule şi 

cărţile ce să alăturează cătră toate! aceste trepte și 

bresle spre a să încredința ei cu lamurire că a- 

ceasta nu iaste dare asupra lor păzind întru aşe- 
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zare această urmare. Tagma bisericească, mazilij, 
ruptaşii, ruptele visteriei, breslele și slujitorii să sa 
cisluiască ei în de ei după starea lor, care între 
dânşii le iaste mai bine știută suma ci să cere de 
la dâvşii după numărul lor arătat prin însemnare, 
privighind dmvoaslră a nu arunea ei greutate asu- 
pra celor mai saraci. lară pe acei cu cărți de pri- 
vileghiu sa să hotărască fiştecaruia de eatră dum-. 
vevoastră dupa starea lor cât să dee la aceasta 
împrumutare silinduvă a îmbrăca suma ce să cu- 
prinde prin însemnarea visteriei, de care sfârşind 
rânduirea şi aşezarea să alcătuiți tabele anume a- 
raâtătoare de suma ce sau îmbrăcat pe toate acele 
bresle osăbit fieşte care să o trimeteţi la visterie ca 

"să vi să trimeata îndată ţidule prin care li sa va 
rândui a li sa da sare, rânduind cu strângere ba- 
nilor în cât sa va putea mai îngrabă, care să vor 
primi acolo de catră boeriul rânduit pentru ca să 
nu între nici un fel de socoteală a visteriei. ci în- 
data să trimeală la visterie spre întâmpinare a 
eheltuelilor oşteneşti înțelegând dar dmvoastră dre- 
gălorilor împreună şi dmvoastră arhon vornice lor- 
dache Râşcanu pre deplină cuprindere cărţii aceş- 
tia făra a perde vremea puneţi în lucrare, urmând 
povățuirea întocmai după ce vi să dă şi după im- 
pregiurările cele de fata depărlând tot felul de chip 
asupritoriu . sau cât de puţin interes particular- 
nic căci după cercetările ce înadins avem să fa- 
cem de vom afla sau din partea dmvoastră ori de: 
partea sameşului sau de cătră acei rânduili în sluj- 
bă cea mai mică va fi în primejdie unul ca acela,. 
să avem răspuns de primirea cârţii aceştia şi de- - 
urmare 18922 Ghenar 4... - 

St. Vogoride (m. p.) 

Acta Aurel Râşeanu. Surete ms. XXIII, B. 1159. 
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CILI 

„1823 art 29. Jaloba lui Iordachi Râşcanu vornic contra lui 

Matei Roset spătar că in putere îl supără pe sine şi pe sora sa Ma- 

ria stoloiceasa (Holbăneasa) pentru 8 scutelnici şi 5 slugi. 

Pre inălțate Doamne 

In satul Frenciugii, ci au fosta surorii mele 

“zestre di pe maica noastră. din care și -eu trăgem 

partea mea de clironvmie şi după nedrepte şi asu- 

pritoare giudecăţi a domnului Calimah sau. răpit 

dreptul amândurora a nostru, pi cari îl voi ceri 

4i la iubirea de dreptate a înalțimei tale. Acum însă 

eu durere arat înălţimei tale că întracel sat încă 

-din vremea pomenitului domnu cu poronca sa sau 

hotarât ca scutelvicii şi slugile surorii mele să nu - 

aibă ai supăra sau ai trage cineva din stapâni moşiei, 

putina mâugâere cu aceasta şi agiutor voind a faci 

măcajitei mele surori. Din cari oameni păr în vre- 

mea domnului Suţul, au rămas numai cu opt scutelniei 

şi cu cinei slugi. cari aceşti opt oameni sau fost şi 

«dispartit din cei lanţi săteni şi li sa plătia birul 

osăbit, şi ei lucreaza la o viişoară ce iau mâi ră- 

-mas spre puţin agiutoriu a vieţii sale. Pe aceşti oa- 

meni în toata vremea uceasta cumplită iam platit 

di toati celi ci li vini asupra lor şi pentru asa a- 

păra şi a să socoti mai bine iam ţinut zâlog cu 

plata şi sau ocrotit și cei lalţi săteni câ! au fost 

cu putință şi păr astăzi urmezu a le plati birul 

cum şi neajunsul cheltuelilor am platit pentru dânşii. 

Acum dumnealui spatar Mateiu Ruset mergându a- 

<olo iau sâlit ca sai ei fără voea lor supt a dumi- 

sale stăpânire . poroncindule ca ori să să dei la 

dumnealui, ori să lipsasea di pe moşie şi iu po- 

“prit cu sâla ca să nu să apuci di lucrul viei care 

păra acu stă în pământ ca să să piarză şi acest 

putin agiutor ci are biata sorumea, după ce ea pâră 

acu liau plătit toati dările şi birul lor. 

î 9
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Osabit dupa vinirea dumisali di piste Prut aw 
mai luat vreo câţiva oameni din drepți birnicii sa- 
tului pi cari sat eu îi avem scutelnici încă din u- 
nul trecut şi sau facut slugi şi nu numai că pe 
sat lau lasat încarcat cu Dirul lor, dar nui lasă 
pici rămaâșiţile pe eat ium avut seutelnici ca sa mi 
le” împlinească şi sami plătiască ci îmi sânt datori 
pentru care birnici şi satul în trecuta luna au ja- 
luit. Ma rog dar înalţimei lale sa fiu pus la cale. 
intai a nu rămâne pacăloasa sorumea şi fără acest 
putin agiutor din pricina dumisale, al doilea şi peu- 
tru biroicii cari voeşti dumnealui ai lua din bir, 

- să să îndatorească ami împlini toate rămaăşiţile par: 
la 10 a acestei luni ci iam avut scutelniei şi cum. 
a fi mila marii tale. 

A înalţimei tali pre plecala slugă 
în dos: „ Yordachi Râşeanu vornic 

Dumnuela vel visternice da poronea isprăvniciei 
ca oamenii stolnicului să rămâi întru alcatuirea fă- 
cută di proeatohul nostru domnul Calimah iar oa- 
menii ci acum dmlui spătar ceri ai lua dintre birnicii 
suptu numi de slugi să nul îugaduiască, puindui: 
aşi da birul cu ceilalți sateni şa plati şi toata ra- 
mâşâța ci are a lua dmlui vornic dând a înțălege 
dmsale spătar ca sa sa părăsască de sâlnice ur- 
mari lasându pe oamenii stolnicului a sa da pe 
moşia sa dupa această alcătuire. 1823 Mart 29 

Acta Aurel Răşcanu. (Surete ms. XXIII B. 1080). 

CIV 
1823 Mari 31. Adresa visteriei cătră ispravnicii de Vaslui în- 

privinţa a 8 scutelnici şi 5 slugi a casei vornicului Iordachi Râşeanul: 
să fie scutiţi de orice havalele, urmănd a plăti numai birui, 

| Vislieria, 
Cătra cinstita isprăvnicie ținutului Vasluiului 

Din jaloba aceasta a dmsale vel vornic lorda- 
chi Râşcanu care se alâtureaza dmvoastră pre 
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largu veţi înţelege arătare şi cerere ce face. Şi dar 

căt pentru acei opt scutelnici vieri din birnicii sa- 

tului şi pentru cinci slugi fără bir ce din vechi 

sau lăsat încă de răposatul domn Scarlat Calimah 

Voevod ca săi aibă spre agutorul petrecerii âmneei 

stolniceasa Marie Râşcanu acolo în salul Frenciugii 

cari scutelnici să plătească birul visteriei cu răsu- 

rile şi dispre toate havalelile celelalte sa fie apă- 

rai şi slugile în nesupărare şi de bir şi de hava- 

lele. Şi pentru că toate rămăşițurile ce va avea 

dmlui vornie Râşcanu asupra satului Freuciugi din 

vreme ce iau avut săi împlinească după zapisul ce 

va fi. Sau dat hotărâre și de aice ca scutelnicii şi : 

slugile dmsale stolnicesei să râmâe în apărare şi ră- 

măşiturile dmsale vornicului sa Je împlinească toate. 

Şi întru aceasta veti fi şi dmvoastea întocmai urmă- 

toriu, iar pentru că dmlui spat. Matei Roset sileşte pe 

sculelnici şi slugile dmsale stolnicesai ca să să dea 

la dmlu şi din Dirnicii satului săşi aleaga slugi cu 

a cărora bir să rămâe ceilalti lacuitori insareivati. 

să serie dmvoastră ca nici întrun chip să nu iuga- 

-duiti pe dmlui spatar a urma ci afară de scutelnicii 

dmsale stolnicesai care după dreaptă cislă au a sa de- 

osăbi cu birul și al plăti în osabi cu răsurile lui şi 

afara de acele 5 slugi cari nu au să fi2 supăraţi 

intru nimica ceilalți toţi birnici ai satului pomenit 

au a se cislui după starea fieşte caruia. Şi din bir- 

nici nici de cum slugi sâ nu poată lua dmlui spatar, 

Iar fiind şi alţi oameni acolo fară amestec de bir 

cu ceilalți lăcuitori pe aceia în numărul slugilor 

vangului dmsale să i să dea. In scurt vi se arată 

-că în cuprinderea cărţii de mai sus sa urmati şi 

pici supt o gândire alta să nu cutezaţi a lucra. căci 

"ce mai mică urmare a dmvoastră împotrivă, va fi 

“învinovâlire şi gre răspundere. Trimiteţi şi catră 

visterie înştiinţare de lucrare ce veţi face întru a- 

-ceasta. 1823 Mart 3l. 
Petrachi Sturza vel visternic  
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jos: Sau trecut în condica scutelnicilor şi slu- 
gilor dmneei stolnicesei. 

Mih. Veisa paharnic 

„adresa : 

„Cătra cinstita isprăvnicie a ţin. Vasluiului. 

Acta Aurel Râşeanu. Surete ms. XXIII, B. 1032. 

CV 
1823 Moi 21. Adresa isprăvniciei Vasluiulni cătră ocolaşii plă- şii Fundurile că vornic Iordachi Râşcanu are a lua de la 7 oameni din Frenciugi câte 72 zile lucru, a 25 parale ziua. Să se sechestreze averea lor, 

Catra cinstita isprăvnieie — ocolaşii Fundului de gios. | 
După poroncă mergând la satul Frenciugii ca 

să împlinim de la şaple oameni ci sânt rămâşiță 
cu zilele sculelei din anul trecut dmsale vornic lor- 
dachi Râșcanul, ce are după toemala ce au avut cu 
«dmlui, satul Frenciugii, aceşti şapte oameni nau fostu 
următori tocmelei nici ca cum, carile facândule so- 
coleală după tocmeala ceau avut cu dumnealui, sau 
dovedit că sânt îndaloriţi cu câte şăple zăci şi doaă 
zile de fieştecare or, socolindusă câte doaa zeci şi 
cinci de parale zioa, cari face de fişti care nume 
49 lei cuprinzând suma piste tot 315 lei, cari ei 
neputândule face pentru bani, pre toţi sau împlinit: 
șase boi, cinci oi cu miei şi doaa stârpi. insă doi boi 
de la Grigori Morariu, un bou de la Toma Orheeanu, 
unul de lu Vasile Creţu, doi boi de la Neculai Stavara- 
che, cinci oi cu imeii lor şi doaă slarpi de la Va- 
sile a Tasiei şi de urmare poroncii nu lipsim a în- 
şliinţa cinstitei isprăvnicii. 

1823 Mai 21. 
loan Alexa, Iordachi căpitan 
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Ispravnicia Vasluiului 

Catra dumnealor Gheorghe Burghelea. Dumitru 

Poruşnie, lordache Cumpana şi Costantin Bulibaşa. 

După cercetarea oculaşilor sau dovedit şăpti 

locuitori din satul Frenciugii datori dinsale vor” 

nie Hâşeanu cu 315 lei ramaşița pe vreme ce iau 

scutit dmlui având a da fiştecare câte 72 zile şi 

socotindusa în buni câte 25 parale zioa, sau venit 

sa dea fiştecare câte 45 lei, deci fiindca sau în 

plinit de la dânşii şese boi, einci oi cu mii lor şi 

doaa oi sterpe şi cerând trebuinta a să pretălui şi a 

sa da în plata datoriilor vă rândueşti is(prăvuicia) şi vi 

sa scrie ca sa le faceţi prețaluire în frica lui Dum- 

nezeu şi cât veţi socoti prețul sa inştiinţ ti is(prăv- 

nicia). 1823 Mai 921 

loan ban 

Dupa poronea cinstitei isprăvnicii ce am fost 

vânduiţi ca să pretaluim șese boi, ciuci oi cu miri 

şi doaa sterpe; am pretaluit în frica lui Dumnezeu cu 

prețul ce se arată mai,gios: doi boi de la Gligori 

Morariu 60 lei, doi 80 lei de la 'Powma Orheianu şi Va- 

sile Creţu, 90 lei doi boi de la Neculai Stavărache 

şi cu Vasile Atasiei. 5 vi cu mei câte 8 lei şi doaă 

sterpe cât- 5 lei de la Iacob Ciocoiu, care cuprindu 

bucatele prețăluite de sus arătate 280 lei şi nam, 

lipsit a nu înștiinţa cinstita ispravnicie. 
1893 Mai 921. 

Gheorghe Burghele căpitan, Iordachi Cumpână,. 

Constanâin bulibașa. 

Isprăvnicia Vasluiului Aa 

După preţăluire rânduiţilor cu pretul arătat 

sau dat vitele dmsale vornicului înapoi, iar ne ur-- 

mâvd plata pănă Ja arătata vadă vor ramâne de: 

istov a dmle vornicului după prețaluire iar peulru- 

35 lei ce au mai rămas rămăşiţă să mai iei dimlui. 
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vornic pănă la 315 lei și 31 lei 20 împlineala _is- (prăvniciei) sau rânduit împlinitor pe dmlui Poruş- 
nicu Iordachi, care împlinindui şi aceștia în vade dmlui vornicului ca sa să sfârşască toate socotelele. 

| j 1823 Mai 21 
loan Prapuştie ban 

Acta Aurel Râşeanu. Surete ms. XXIII, B. 1027. 

CVI 
1823 Oct. 26, Lemberg. Traducerea uaei scrisori adresate de Metternich ministrului afacerilor străine în privinţa raporturilor dintre Austria și Rosia. 

Domnule, 

In minutul ce vei primi aceasia, cred că felu- rimi de veşti se vor fi imprăşiiel asupra pricivilor întâlnirei întâmplate în Cernăuţi între împărateasca şi crăiasca sa mărire apostolicească și între maria sa împăratul a toată Rosia este de trebuință dom- nule ca sa cunoşti şi daca întâmplarea va înfatoşa să faci cunoscut întru aceasta pricină adevărul în- tocmai precum este când sau despărţit în anul tre- cut de la Inzbrucu amândoi imparaţii iară aleatuiţi intre dânşii ca sa se întâlnească în toamnă pe ho- tarale staturilor lor; vreme încă nu era însemnată atunce cu hotarâre nau fost decât putina vreme mai înainte purcederii împăratului Alexandru din capitalul său prin cercetarea provințiilor despre a- meazăzi a împărsţiei sale. Indata ce mărirea sa impăratească şi chezarocrăiască apostolicească sau înștiințat de această calatorie sau dus și mărirea sa în Galiţia şi Bucovina şi împărăteştele lor mă- riri au petrecut 5 zile împreună în oraşul Cernâuţi de unde împăratul Alexandru au purces la îi Orc- tombrie spre a: face ravizie arimniei Sale... al doilea 
Surete şi Izvoade X (Acta Râşcanu) 12
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si a. coloniilor oşteneşti ce are pe apa Bugu. Impă- 

ralul, slăvitul nostru stăpân nu sau dus din Cer- 

văuţi pâra la 13 Octombrie şi după ce sau oprit 

la întoarcerea sa 3 zile în Lemberg la 18 Octomb. 

iarăşi au apucat drumul capitalului său. Aceasta 

este domnule, talmăcirea acestei întâlniri în cari 

pegreşit, vor fi împrumutat o straşnică polilică care 

vici cum nu pute să o aibă şi nici au avulo vreo- 

dinioara. Eu fiind oprit aici în Lemberg de către 

un zavonie în destul de simţilor spre a mă duce la 

Cernăuți, mărirea sa împăratul Rosiei au bine voit 

a însărcina pe domnul Graff Neselrod de a viui 

spre a ne întâlui. Pricinile 'Turkiei sunt singure 

întru care neam îndeletnicit alât în Cernăuţi cât şi 

în Lemberg fiindea părerei lui Liordu Strancfort şi 

a domnului lternuță neau adus tocmai isprăvile, 

mişcările ce vor din. urmă acestor miniştri din Ta- 

rigrad aducatoare de pricină între Rosia şi Poartă. 

Aceste în urmă lalmaciri şi hotărâri a Porţei fiind de 

o fiinta. foarte indestulatoare au aflat catre împăratul 

Rosiei toată primirea şi toate cinslirile ce noi am 

înădăjduit de la înălțimea sentimenturilor sal. Mă- 

rirea sa împăratul Rosiei va trimite în Tarigrad pe 

hale stetnicul statului domnul Minţachi, însărcinat 

cu comisioane a căria fiinţa va fi de a înoi chipu- 

rile de negot, între aceste 2 staturi precum şi de a 

da la desvaăluirile trebuincioase la aleatuirile negu-" 

țitoreşli.. şi de a gali intocmirea relaţiilor diploma- 

ticeşti obicinuite între aceste doaă curţi. Totul dar 

ne împuterniceşte a nădâjlui că această norociltă 

desnodare este apropiată si că pacea obşleasca nici 

cum nu va zăbovi. a primi această din urmă dovada. 

Noi vam voi domnule a lăsa întru neştiinţă hotă- 

rârile cari dând noaa atât neprețuite încredintari 

pri păstrarea păcei între Rosiia și Poarta și a în- - 

locmirei liniştei răsaritului adaug şi atâta. împuter- 

nicire câțră încredinţările liniștei in Europa şi câtra 
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-dovedire păstrarei sisteinei alinătoare a puterilor. 
"Veţi înțelege domnule intru această vreme dove- 
-dire că întraceastă întâmplare precum şi în toate 
altele împărații aliați ştiu a: se înalta mai pre sus 

-de toate cugetarile particularnice, insă: fiind mai îna- 
inte de toate a lor îngrijire numai spre a păstra 
“pace principiilor cruţătoare bunei rândueli a poli- 
ției Europei şi adevăratei fericiri a noroadelor.. 

Aceste de acum însemnări fiind înfaţoşate nu- 
mai întru a se da particularnică informare domniei - 

„sale reprezentantilor împărătești şi chezaro-crăeșştii 
-apostoliceştei sale mariri din prinlipaturile straine 
cum și întru aduce adevarul lucrurilor catre cunoş- 

“tigța curților prietene şi aliate. - | 
Este împuternicil: a slobozi aceasta serisoare 

“spre citire şi a dumisale domnului ministru aface- 
rilor străine. . 

Primeşte domnule încredințare iproci . 
| : * Meternik 

Acta Aurel Râşcan: Surete ms. XXIII, B. 1135. 
Pastrarea în traducere moldovenească a acestui act 

-d'plomatie arată că vornicul Iordachi Râşcanu, omul eve- 
nimentelor de la 1821, se interesa de mersul politicei din 

- afară. 

CVII 

; „1823 Noem, 26. Jaloba lui Iordache Râşcanu vornie pentra su- 
-părarea ce trag S vieri şi 5 slugi din Frenciugi a surorii sale Maria 
:stolniceasa despre spatar. Matei Roset, a . 

Prea ivâltate Doamne 

Jăluesc înălţimei tale pentru acei opt oameni 
scutelnici vieri a surorii mele şi 5 slugi cari din 
mila stapânirei Tale sau hotărât a fi nesuparaţi de 
cătră dumnealui spat. Mateiu Roset dupa hotărârea 
“de mai înainte--a :Domnului Calimah, că nu: puţină 
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supărare trag de câtră dumnealui spat., căci după 

ce lucrează zilele boerescului după pont şi după ce 

fişte care dintre dânşii au lucrat încă piste zilele - 

pontului şapte opt şi zece zile pentru care să nu 

mai supar pe înălțimea ta am tăcut, zicând şi oa-- 

menilor că nu este lucru mare, şi îngăimândui cu 

vorbe ; apoi dumnealui spatar pe la August viind la. 

Frenciugi, câte putin fânul ce făcuse acei cinci slugi 

au poroncit şi leau luat iot nelăsândule nici câte un 

fir. Am socotit iarăşi să nu supăr pe înalțimea Ta 

nădaăjduind că păr la vreme ce este trebuitor fânul 

voiu câştiga dreptul meu inaintea nefațarnicului 

divan a înăltimei tale, dar chipurile di prelungire 

ce iîmpleticesc dumnealor mă uzadisăseu încă, Și nu, . 

este destul atâta acum au mai poroncit dumnealui 

spatar să nu ingădue pe oameni nici pe unu aşi face 

cât de puţină arătura luândule şi pământurile ci 

leau avut de când sânt ei acolo. 

Pre înălțate Doamne,. mă rog îinălţimei tale fa- 

ceţi să înțeleagă pe dumnealui spatar că eu iam Zis 

că nu se cuvine a supăra pe înalțimea ta cu aceste, 

şi nu voește să înțeleagă, ci socotește că pe de o. 

parte să mă prelungiasca cu chipurile ce va pule, 

şi pi di altă parte să facă şi pe acești doi, trei oa- 

meni sa le pasc vitele şi să nu aibă la anul viitor. 

nici ci mâneca ; şi ma rog să fie poronca înălțime: 

iale a li. se da atât fânul ce li sau luat cât şi o- 

goarele să le sloboadă ca săşi are câte puţin, şi să 

se cerceteze prin dregătorii ținutului şi câte zile 

iau muncit fişte care dintre dânşii în vara aceasta 

trecută. | 

A înăllimei Tale pre plecat slugă 

lorcachi Râşcanu vornic 

în dos: 

Dumnealui vel-visternic va pune la cale ca oa- 

menii arătaţi să rămâe nesupăraţi despre pârâtul 

spatar Mateiu Roset şi ceia ce leau luat să le dee. 
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înapoi, atât fânul, ogoarele cât Şi zilele boerescului 
ce va fi luat mai mult piste hotărâre ponturilor 
'gospod, să le plătească. 

(No. 10486) 1823 Noembrie 26 
vel logofat 

Visterie 
“Către cinstita isprăvnicie a ținutului Vasluiului. 

Din cuprinderile arătărilor prin această jalobă 
a dumnealui vornicului Iordache Râşcanu și din cu- 
prinderile poruncii prin buiurdiul Maăriei sale lui 
Vodă pre lurg vă veţi pliroforisi dumnevoastră. 

Deci să scrie dumnevoastră ca să cercetaţi şi 
fiind adevărate arătarile prin jalobă. apoi veţi urma 
întocmai după poronca prin buiurdiul Măriei sale. 
iar urmând deosebilă pricină atunci veţi înştiinţa 
la visterie ca să să urmeze cele de cuviinţă. 

„iar pentru scutelnicii breslaşi i slugi veţi ur- 
ma după deosebită carte a visteriei“ 

Catargi vel vist. 
Să se înfătoșeze cu dmlui spatar Maleiu Roset 

„_ Cercetânduse catagrafia veche de la dumnealui 
Mihail Suţul Voevod sa găsăsc aşa: 

6 scutelnici, 6 breslaşi, 7 slujitori birnici a 
dumsale stoluicesei Andrei Holban adica 7 (după a 
lui Vodă Calimah). lar catagrafia nouă na venit. 

1823 Decemvrie 1 
Grigore spatar 

Acla Aurel Râşeanu. Surete ms. XXIII, B. 1079. 
Maria stolniceasa a fost ţinut?o în căsătorie stolnicul 

Andrei Holbao, fiul lui Ilie Holban, rare se dă că a murit 
în 1802 (N. Iorga. Drum drept 1913, pg. 389).
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CVIIL 

1824 Ghenar d. lvod întoemit de Iordachi Antohi și Gh.. 
Gologan pentru zilele boerescului luerate de vierii şi slugile stolni- - 

cesei Maria Râşcanu din Frenciugi. A 

După porunca cinstitei: isprăvnicii ce ni sau 

_4rimes ca să mergem lu satul Franciuci şi în fiinta. 

vichilului . dumisale spătarului Matei Rosal şi a 

vichilului dumisale vornicului Iordache Râșcanu 

sa adunăm toți vierii și slugile a dumneei  stolni- 

cesei Maria Râșcanu ce are în sal în Frenciucii și 

să cercetăm pe fişte care câte zile au lucrat zilele 

boierescului. Mergând noi şi. adunând pe toți vierii. 

şi slugile sau cercetat: 

Zile bune Qupă pont gile proaste 

10 15 Nichifor Cozmei 

S 18 C. Cozmei 

10 19 Grigore Chioru 

10 11 Vas. Purice 

12 „16  llisei Benţa 

8 6 Iacob sin llisai 

LO _16, Nichita Creţu 

68 zile "96 zile, aceștia sînt vieri- 

8 10. Mihai Cozmei 

6 13 lon a Malancei 

3 6  lacob Cozmei 

6 10 Petru Bran 

1 11 Miron Bran 

_
 
O
 
o
 146 zile, aceștia slugi 

Aceste zile sunt lucrate de dânşii spre -impli-- 

nire a 30 zile ce mai trebuesc să să împlinească 

zilele pontului. Pi 12 oameni sau scăzut din 146 zile 

proaste 60 zile şi iau rămas S6 zile proaste de: 
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toate. Am cercetat şi de cât fân gata li sau luat 
şi sau găsit luate 44 căpițe bune de frunte şi după 
poroncă zicând noi vichilului: duinsale Matei Rosat 
să dee fân și să plătească şi zilele ce trec mai 
mult peste zilele pontului şi vichilul au dat răspuns 
că nu plateşte zilele nici da fân și zicândune dacă 
avem voe sa intrăm în stanţa boerească şi să îm- 
plinim, iar el nu dă şi nici la cercetare ce am fa- 
cut au vrut să ste şi nu lipsim a îuștiinta cins- 
titei isprătnicii. 1824 Ghenar 4. 

lordachi Antohi poruşuic 

Gheorghe Gologan isprăvnicel 

Acta Aurel Râşcanu. Surste ms. XXIII. B, 1059. 

CIX 

Fără veleat (ante 1836 August 7). Schiţă de jalobă făcută de 
copii lui Iordache Hâşcanu vornic contra înstreinării pe nedrept a 
moşiei Frenciugii de ia casa lor. : 

Moşia Frenciugii de la ţinutul Vasluiului fiind 
zeslre a bunei mele soţia răposatulai spat. Alexandru 
Râşeanu de catra bunul mieu nenimerit sau înstră- 
nat prin zestre către unile din flicile sale şi anume 
răposata stol. Măriuța Holban'naseută Râşcanu, soră 
răposatului părintelui meu vornic Iordache Râşcanu, 
fără a îndestula cu deopotrivă clironomii din a- 
verea sa cu ceva, pe legiuit clironom al său, a- 
dică pe părintele mieu, precum acturile arătate din 
acea vreme, lămurit dovedese, pentru asemenea o- 
rânduire, răposat părintele mieu, porniud pretenții, 
că din vremea domnului Calimah au cautat jude- 
cătoriască sentinţa a divanului de atuncea prin care 
după praviliceşti deslegari să să pună subt sinisfora 
intre părintele mieu şi între sora sa averea ră- 
masă dintre amândoi născătorii lor oborândusă at-
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4ul înzăstrător ca unul ce sa loveşte de câtră pra- 

vilă, precum documentul ce au căpătat părintele 

meu întru asemenea dezvaleşte, însă din întâmplări 

şi unelliri ce au mijlocit în acea vreme despre par- . 

tea protivnică, fiind că nu numai acea sentinlă nu 

sau adus la îndepliniri, dar încă sau îngăduit ca 

arătata moşie Frenciugii ce era în gâlcevire şi după 

- hotărârea divanului să găsea împărtitoare între pă- 

rintele meu și sora sa să se înstrăineze» prin vân- 

zarea de veci în mezat de călră mătuşă mea aceea 

adică pe giumătate se afla stăpânindo fară credință, 

care din mână în mână trecând, au ajuns acum la 

casa răposatului hatman Matei Rosăt, urmânduse a- 

ceastă calcare de pravili de catră ocârmuire, de a- 

tuncea despoticeşte și cu impingere a protesturilor 

întâmplătoare din partea răposat părintelui eu, pre- 

cum dovezile ce întru asemenea se găsesc în hâr- 

tiile sale lămuresc ; eu dar în cuprinderea sus în- 

semnatelor împrejurări, rog pe cinstitul divan ca 

să binevoiască prin locul de cuviință a da curs 

acestui proțes, care de şi sar părea a fi invechit, 

dar așa precum el se atinge de drepturi clirono- 

miceşti, pentru care din vreme în vreme au urmat 

reclamaţii, nu socotesc a fi 1mpins de paragrafie, 

nici pe acei ce se găsesc astăzi stăpânind cu prigonire 

îndreptatăţi a se apăra la cuvântul cumpărăturei sau a 

schimbului fiind că şi asemenea propunere de apă- 

rare să găsăsc în vreme întâmpinate prin formali: 

iali şi legiuiri. 

Acta Aurel Râşcanu. Surete ms. XXIII, B. 1313. 

Jaloba aceasta neisprăvită şi neiscalită se explică 

prin jaloba de mai jos dată cătră Consulul rusesc Rickman 

în franțuzeşte şi româneşte. 
Fiind ca se vorbeşte de zestre şi de dreptul pravili- 

cesc al zestrei dăm în alăturare un act foarte important 

din 1800 Noem. 27, ce vorbeşte de dritul moştenirii bar- 

batului la zestrea femeii sale, în caz de-i moare soția şi 

mai apoi copilul.    
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„Gheorghe sin Toader Beceriu dela ţinutul Vasluiului, 
prin jalba ce au dai către prea înâlțatul domuul nostru 
“Constantin Alexandru Ipsilante Voevod şi sau rânduit la 
acest departament au arătat ca Inând el femee prin cu- 
nunie pt o Catrina fata lui Tudor Barbul și a Catrinei 
sala lui Chiriac Fărâmă dela ţinutul Vasluiului dâodui şi 
părţi de moşie zăstre casă stăpânească împreună cu fraţii 
şi surorile femeii lui în tot locul pe unde vor stăpâni şi 
trăind el cu femeea lui numai un an, au mueit femeia lui 

-Şi rămâindui o copilă a mai trăit şi copila şapte ani și 
câlă vreme au trăit femeia lui cum Şi în urmă copila lui 
ar fi stăpânit impreună cumnaţii şi cumnatele lui în toate 
părțile de moşie ce leau rămus dela Tudosie şi femeia lui 
Catrina, apoi întâmplândusă de au murit şi copila acum 
sar fi râdieat cumnaţii lui anume Vasile, Gheorghe şi Sava 
împreună cu celelante surori a lor şi na fi îngăduit jălu- 
itorul săşi poată stăpâni părţile de moşie ce sau dat ză- 
sire femei sale şi acele toate grijele atât a femeei lui 
cum şi cu creşterea copilei cum şi în urmă după moartea 
copilei au cheltuit dela sine de liau făcut pentru care au 
cerut săș afle dreptate. 

Faţă fiind Vasile, Gheorghe şi Sava impreună şi cu 
unile din surorile lor şi întrebaţi fiind ce au să răspundă 

-şi ei la aceste ce jăluitorii mai sus au arătat. Nau tăgă- 
duit, ci întocmai şi asemenea şi ei leau mărturisit numai 
răspunsă că copila ar fi trăit în urma mamei sale ca șase 
ani şi gumătale şi dacă şi copila au murit ei socotesc că 
nu ar avea dreptate jăluitorul cumnatul lor să mai stăpâ- 
nească în părţile de moşie ce sau tost dat zăstre surorii 
lor fiindcă şi cumnatul lor sar fi însurat. deci sa cercetat 

-de către judecată la vreme când sau însurat jeluitorul 
care dintre socrii lui murise cum şi femeea jeluitorului de 
au murit înainte părinţiior ei, sau pe urmă, uşijderea 

“Şi copila: clironomă ei de au murit înainlea moşului sau 
-a moaşei sale ori pe urma lor şi din aratările atât a pă- 
rinţilor cum şi a jeluitorului sau adeverit că socrul Şi 
soacra jeluitorulvi trăiau când sau însurat el și la vreme 

„ce au murit femeea lui şi pe urma fiicei jeluitorului “au 
murit tatăl ei apoi mai în urmă şi mama ei şi mai pe 
urină după moarte şi a moşusău şi a moaşăsa au murit 

-Şi copila. Pentru aceia dar după a pravilelor hotărâre jelu- 
torul ca unul ce clironomiseşte pe fiica lui am judecat ca 
-săşi stăpânească părţile de moşie acele câte lea avut fe- 
meea sa zăstre dela părinţii ei cum şi altă orce aver în
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pace şi nesupărat mai mult de cătră -cumnaţii şi cumoa- 

tele lui, câruia 1 sau dat şi această carte de lu judecată.“ 

. 1800 Noembrie 97 

Manolachi Dimacbi spatar, M. Luca spatar 

“Acta Aurel Râşeanu. Surete ms. XXIII, B. 1067. 

CĂ 

. 1836 August 7. Jaloba în franţuzeşte şi româneşte.-a fraţilor 

Teodor Râşcanu şi Iosif Râşcanu arhidiacon cătră Consulul general: 

Rickman pentru înstrăinarea moşiei Frenciugii de la casa lor. Con- 

sulul respinge cererea. 

„A son Excellence monsieur le Baron de Richt- 

man conseiller d'âtat actuel de S. M. PE mpereur 

de touies les Russies son consul general dans les 

principautes de Moldavie et Valachie, chevalier 

grand croix de plusieurs ordres. 

Excellence ! 

La terre Frentehutehi appartenait autrefois ă 

notre grand” mere, &pouse du feu spatar Alexandre 

Rescano; ce dernier eut trois enfâns, deux filles et 

un fils le feu vornik George Rescano, notre pere. 

Paine de ces filles fut marice du vivant de notre 

grand păre qui lui donna en dot tous ce qui"il: 

avail recu de sa femme et une partie de son 

propre avoir, en sort qu' apres sa mort il ne 

resta presque rien pour servir dheritage â ses 

  

O moșie numilă Frenciugii zăstre fiind a bunii 

noastre, soția răposatului spatar Alexandru Râşca- 

nu, cărei după săvârşirea ei din viata rămânândui 

trei copii, adica părintele nostru vornicul Iordachi 

Râşcanu şi alte doâ fiice, din care pe acea întăi: 

născută căsâtorindo bunul nostru, iau dat toată 

zestre sotiei sale şi ceea ce au vroit din ale sale. 

Ne având şi altă avere a sa spre a lăsa şi celor- 

Jalţi legiuiţi moștenitori, la săvârşirea sa din viață:    
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deux autres enfans. Cependant notre dit grand: 
pere ayant impose le devoir ă son fils par: sa 
derniere volonl6 de payer ses dettes et marier 
sa fille cadetle, celui-ci a vendu aux enchtres pu- 
bliques une vigne et un terrain de maison situe 
daus cette ville de Jassy, le seul bâritage paternel; 
et par la somme de 21260 piastres qu'il eu put 
tirer ă peine lui fut-il possible de payer les dettes 
de son pere el marier sa soeur. Ainsi au lieu d'he- 
riter quelque chose de son pere il fut exelu aussi 
de la succession maternelle. Pour recouvrir la com- 
pensalion voulue par la loi, il fut oblige de plaider 
Van 1813 ă la charge de la defunte Marie Holban 
sa dite soeur aince et râclamer le rapport pour que 
chaque hoir ait sa quodit6 de succession. Le divan. 
qui a juge cette affaire prononca en faveur de no- 
tre pere.  Cependant dans ces entrefails. feu le 
vornik Cherban Netzelo qui avait ă recevoir de la 
  

au îndatorit pe părintele nostru a plăti datoriile: 
rămasă şi a căsâtori și pe cea mai mică fiica. La 
care îndatorire el spre a săvârşi părinteasca po-- 
roncă, scoate în mezat locul casălor din Eşi şi o 
vie ce le ramăsese la amândoi fraţii Şi vănzândule, 
abia au cuprinsu 21260 lei, cu care bani căsato- 
reşte pe sora sa şi plătește datoriile la creditori, 
rămaăind părintele nostru cu desăvârşire aclir în 
loc de clironomii. Pentru care strambatate por- 
nind jaluba la anul 1813 cerând sinisforă cu sora 
cea mai mare pentru averea părintească şi mai a- 
les penlru a maicii lor, la înfătoşare ce au avut 
înaintea veliţilor boeri au şi capatat parintele nos- 
tru judecâtoreasea sentință a divanului supt pravili-. 
cești dezlegări, cu avere rămasă despre amândoi 
născatorii să să supui supt sinisfora. Aşa dar ma- 
tuşa noastră răposata Mariuţa Holban nascuta Râş- 
canu, aflândusă datoare cu sânet unei persoane a-
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:partie defendereuse une somme d'argent obtint 

arret et fait meltre aux encheres la terre disputabie. 

En vain notre pre propose et fait savoir ă la 

„grand logothetzie les droits qu'il avait sur cette 

terre, envain s'efforcet-il ă faire valoir la sentence 

„obtenue, on ne l'ecoute gutre; on presse Padjudi- 

cation, et on vend la terre en question ă M. le 

grand legothâle Conake. Toute fois notre ptre ne 

:cesse pas de reclamer, il presente un protât au 

Prince Râgnant de cette epoque; mais aulieu de 

trouver accueil on lui renvoi€ despotiquement sa 

pelition dechirâe, laquelle reste encore entre nos 

'mains revelue de la ratification du grand logothete, 

et nous serve avjourd hui de preuve de ces pro- 

cedes arbitraires; et pour lui fermer toute issue de 

xevendication .de cette terre par la fair passer ă 

un arri&re acquereure, Mr. Conaki en fait un echange 

avec le defunt Hetman Mathee Rosseti. 

  

nume vornic Şerban Negel, carele priivind ca să 

poată răpi pomenita moşie, au şi scoso în mezat 

spre a v vinde. La care vânzare părintele nostru 

facând cunoscut prin logofeţie de a nu cumpăra 

cineva acea moşie, având ași trage legiuita parte 

din moştenire după glăsuirea actului câştigat nu au 

voit nimenea a să uita la acea pretentie, Şi sâlni- 

-ceşte să dă hotarâre de a să face hareciu, asupra 

cărie părintele nostru întră cu protest cătră dom- 

nul vremei acie şi acesta în loc de a da în ju- 

decata divanului, despolicește îl rupe fără a să uita 

nici la un fel de dreptate sau la a pravilelor hota- 

râre ci numai la a sa salbatecă voinţă, ci şi acesta 

rupt se află în mânile noastre spre dovadă încre- 

dintat fiind de vel logofăt a vremii de atunci şi pe 

arătata moşie o cumpâră logofatul Costache Cona- 

chi, vărul răposatului vornic Negel şi îndată o face 

schimb cu hatmanul Matei Roset spre ase inchide  



L'an 1820 aprâs le remplacement du prince, 
qui avait dechir€ son protât, nolre pere renouvelle- 
son broe6s au Prince Michel Soutzo, Une ordo-- 
nance fut delivree pour que le divan procedât ă 
la discussion de Paffaire Mais Mr. Conake qui savait 
bien apprecier les droits de notre păre propose un . 
acecomodement, qui suspendit le jugement et fut: 
suspendu de son cotă par le bouleversemeni de 1821. 

Apres installation d'un nouveau prince, mon. 
pere n'oublia pas son proces, mais âî cause des 
partialites tr&s feequantes pendant le regne incon- 
sequent de ce dernier  hospodar, notre păre n'a 
pu reussir ă donner un terme â son afaire. Sa 
mort precipitee rompit encore une fois le fil de la 
procedure. 

Le changement heureux qui sous les auspices 
tenir ă Vabri de cette nouvelle legislation le r6-- 
couvrement de nos droits .recouvrement depuis si 
  

dreptațile părintelui nostru, că adică ar fi trecutla: 
al treilea mână. 

Apoi la anul 1820 pornind parintele nostru: 
iarăș jaluba câtră domnul Mihail Sutu cerâuduşi: 
cea după pravile părintească moștenire sa dat po- 
runcă domnească de a să scoale în judecată cu: 
boerii de mai sus ce nedrept iau răpit moșia prim 
sălnica și nelegiuita vânzare, din acei pomeniţi bo- 
eri ce să vede strămtoriţi, dmlui logofat Conachi, 
au cerut de la părintele nostru a se îavoi. Acesta 
măgulinduse cu acea propunere au lasat vadiaoa 
insemnata de înfațoșare, când nu: după multă vreme. 
sau întâmplat în acest pământ nenorocirea adecă 
revoluția. | 

In sfârşit după aciasta la următoarea doinnie- 
părintele nostru asemenea nu au fost în nelucrare 
intru cererea dreptului său, dar din pricina hatâ- 
rurilor ce stăpânea și atunci. sau tot prelungit pănă
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longtems clude. Nous plaidames Pannce  passee 

en reclamant ce que noire pere mavait pas : cesse 

de râclamer de scn vivant. M-me Smaranda Rosseti 

propictaire de la lerre disputable pour conjurer 

Porage, qui devait eclater sur sa ete, vend âS.A. 

“le prince regnant de Moldavie Michel Stourza ce 

bien quw'elle avait de irs fortes raisops a craindre 

qu'on allait bientot lui Parracher. S$. A. bien que 

nos pretenlions ne lui. fusent que tr&s connues, 

Pachete avec toules ses causes; ce qui fut le vrai 

imotif de notre malhenr actuel, c'est-ă-dire de la 

perte d'un proces que sans celă il n'y a pas de 

doute que nous Vaurions gagnc; voilă. Ja preuve : 

au jours de notre comparition au divan princier 

on a vuentrer dans la chambre de ce tribunal Mr. 

le sardar Gregoire Plithos homme d'aftaires de S. 

A. accompagn dune personne ă qui on donnait 

le titre de fonde de pouvoir de M. Rosseti. Mr. 

Plilhos &tait son assistant. Les membres du divan 

ont pret fois aux assertions de ce soi-disant. pro- 

    

de S. M. eut lieue dans notre pays no3s fit conce- 

voir Pesperance que nous d&vions infalliblement ob- 

ce stăpânirea sau schimbat, savârşindusă tot atunci 

şi părintele nostru din viaţă. 

__„La cea de pe urmă în trecutul an înoind noi 

pricina spre a putea câştiga dreapta noastră cliro- 

nomie macar acum în vremea când pământul să 

găsește îngrădit cu mai bune pravili, forme și aşe- 

zământuri decât în toală vremea. dmneei hatm. 

Zuaranda Roset, stăpânitoarea moşiei Frenciugii 

pentru ca să se scapi de o judecată nepriincioasă 

dumisale,au vânduto domnului de acum Mihail Sturza; 

acest din urmă o cumpără luâud asupra sa toate 

pricinile ucestei moșii, o urmare împotriva pravi: 

dilor şi care sângură au fost pricina înbrobodirii 

dreptului nostru. Şi acum dovada întru aceasta este  
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“cureur pour ne lobliger. pas de -leur - exhiber la 
procuration qu'il disait posseder; on. lui permit 
de defendre la cause de sa prâtendue committante 
et de tems en tems d'âtre soutenu par Mr. Plithos. 
“son assistant. Aprăs avoir tennu celțe comparition 
simulte et requ nos documens -seulemeut pour: la 
forme, on a agi d'une prevarieation manifeste dans 
la dissuation-aussi de l'affaire par 'rapport ă son. fond; 
parce que de mâme qu'il conste: de son. apaphora. 
en pretextant de respecter les formalits „de L'adju-. 
dicaticn -par enchere;; le divan n'a pas voulu pro- 
ceder ă l'examin des nos griefs, pendant. que ce 
furent ces formahiâş, qui ctaieni Vobjel principal 
de nos aceusalions, vu qu'il est proteste et qu'il en 
aanque les publications, suivant les statuls decre- 
les par les lettres palentes de Pâtat, ce qui est la. 
“qualite la plus essentielle des enchăres et que c'est 
  

afară că în zăua înfâțoşărei sau aratat în presenţa - 
-divanului domnesc, “omul I. S. dumlui sardar Gri- 
gore .Plitos, slând ca un protector pricinii, dar şi 
o faţa ce sau titluit: de legiuitul vechil al dumsale 
hătmaânesei, nu au aratat o avea vechilimeaua În- 
credinţătoarei sale, ci zAcând numai că -0 are, mă- 
dularile divanului lau crezut, şi el răspunde înto- 
vărăşit câte o dală şi de apărătorul sau dumlui 
Plitos. .Pe lâuga aceasta calcari de formi şi de en-. 
structăi apoi şi divanul după ce au luat documen- 
turile în -trataţie, indestule abateri de -fondos au .pă- 
Zit precum sângur prin anatoraoa sa mărturiseşte ' 
că nn au fost în putinţa divanului. a: se îutinde cu 
cercetarea, mărginit fiind de: formalitațile mezatului . 
care tocmai acele nu sau îndeplinit pentru că me- 
zatul acela este protestaăluit şi nesprijinit de acea. 
mai întăi formalilate, adică de publicație: dupa le- 
giuire sobornicescului hrisov şi “făra de care nta- 

'Tire rămâne -ca un act căzut, în categorie aşa îipre- 
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le seul defaut qui rend ladjudecation invalidee,. 

ainsi que Pavret actuel du divan fonde sur elle. 

Apr6s des procedăs de la sorte, procedes iout 

a-fait en opposition aux formes et aux loix en vi= 

gueur, nous sommes oblig6s de protester et nous 

protestons au nom auguste de S. M. lEmpereur 

de toutes les Russies afin que cette notre protes- 

tation nous serve ă Pavenir de titre legal pour la 

revendicalion de rotre heritage paternel V'orsque 

Poccasion sera presentee, c'est le seul expedient 

qui nous reste aujourd! hui en cet ctat de choses- 

Jassy le 14 Mart 1836 

votre tr&s humbles serviteurs 

loseph Reskan Arhidiacre, “Theodor Reskan 

  

cum şi toate acturile aceste săvârşite de divanul 

domnesc. 
Aceste lucrări a domnului şi a divanului care 

sau mărginit întru închierea unei socotințe atât de 

împotrivitoare dreptului nostru și hotărârii pravi- 

lilor, noi în numele prea puternicului Monarh le 

protestăluim spre a afla în ori care vreme de cu- 

viinţă legiuita moştenire părinţască, care dreptate 

şi pravilile ne o fagădueşte. 

Considerant que dâs Pann6e 1814 les freres: 

Reskan ont ci€. deboutes de leur demande en par- 

ticipation dans la propriel€ de Franizoudgi, qu' en 

1826 elle-a-6t€ vendue aux enchăres publiques au 

logothăte Conaki dont elle paya par echange dans 

la posstssion du Hatman Mathei Rosetti, que lu reela- 

malion des Reskan ayant ste portee par devant le 

divan princiăr, elle y a 6te jugee dans les formes, 

que ceux ci ont 6t6 pour la seconde fois deboutes 

de leur demande sous la reserve d'avoir recours 

contre leur tante, que cete arrât6 du divan a ele  
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legatement confirme ; que ce n'est qu'ă-la suite de ces antâcedans et apres les publications usage que la susdile propriete a et vendue ; que S. A. le Hospodar €tait donc parfaitement en droit de l'acquerrir comme toute autre particulier, et attendu louts ces circonstances le consulat general rejetle le recours qui lui a cte adresse par la presente requtte contre les actes l&gaux susmentioan6s, ce recours €tant inadmisible et contraire aux disposi=- lions reglementaire et ordonne de la restiluer aux petitionaires. Jassy le 1 Aoâi 1836 Le Consul General B. de Riehtman 
Acta Aurel Râșcanu. Surete ms. XXIII, 1147, Originalul e scris pe 2 coloane, textul francez în stânga, cel româvese în dreapta. 

CXI 
18419 Oct. 13. Scrisoarea lui Toader Râşcanu dată fratelui său arhimandritul Iosit Râşeanal, prin care se recunoaşte dator cu 50000 lei, partea sa de clironomie din averea părinţască. 

Declarez prin acestu ins=risu că sântu datoriu fratelui meu sfinției sale arhimandritului Iosif Râș-: canu cu cincizeci mii lei parte sa de clironomie din avere rămasă dupa moartea maicei noastre, în temeiul actului de împaărțeală săvârşit între noi fraţii unde pe largu să rosteşte chipul înpărtăşirei pen- iru fiecare din frați. 
Care bani neavândui în numaratoare sfințiesa în privire înpovărărilor mele, de faţa făgadueşte sa mă păsuiască pără ce voi ave închipuire de a răspunde aratata somă priimind însă dobânda câte zăci la sulă pe an pară la numărătoare şi spre ştiinţa şi întocmai urmare am iscalit. 1849 Oct. 13 iscălit Teodor Râșcanu 
Acta Aure! Râşcanu. Surete ms. XXIII, B. 957. Cei 2 fraţi ce-şi dau zapis la mână sânt ficiorii lui lordachi Râşcanu vornic, şi au mai avut alţi 2 fraţi: Alexandru Şă Zamfira. 

Surete şi Izvoade X (Acta Râşeanu) 13
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CĂI 

1851 Octombre 26. Contract încheiat între 'T. Râşeanul şi Ion 

Faur sulger privighitorul de ocolul Fundul pentru orânda băuturei 

satului Borăşti pe un an de zile cu preţ de 2071 lei. 

Contract 

Priv cari supt isealit priveghilor a ocolului” 

Fundului fac cunoscut cătră dmlui boeriu Teodor 

Raâşean, că orânda băuturii satului Boraşiii, după 

formalitatâle păzâte şi poblicatăia urmată au ramas 

asupra dumsale pe vremi di un an di zâli începător 

dila 26 Octomv. an urmator 1851 împliuindusă iarâș 

la 26 Octomv. an viitor 1852, în pret hotarâtu di 

2014 lei, adica doâ mii şăpti zăci şi unu lei cari 

toţ acesti bani' odată cu adres din două zăci si cinei 

a următorii luni Octomv. supt luoare de formală a- 

diverinţa din parte iscalitului, iau şi depozâtat, şi 

dar dumnealui ca antriprinor cunoscut şi prin foaia 

mezatului, esti dator a urma cu alişverişu şi drep- 

taţile privitori di o polrivă ca şi la moşâile propi- 

etaăreşti, cu aceasta iusă că nefiind lăcuitorii slobozi 

a aduci sau a vindi băutura pela casăli lor, sau 

altăceva păr la cel mai mic lucru de cari la orândă 

sar găsi. Caci pe unia ca aciia lasa eă să vor în- 

frâna luândusă şi toată ace marfă cotrobont în fo- 

los dumsale antriprinorului, dar vor fi şi râspun- 

zători la orice pretentai a dumsale, nu mai putâu şi 

dmsa esti dator a tine bautura buna curată ŞI mâ- 

surile drepti, pentru care spre întocmai urmari şi 

cunoştință facândusă doa asămine aceste supt isca- 

litura me lam tradat în priimire dumsale priimind 

şi eu dela dumnealui un asămine. 1851 Octomv. 26 

on Faur sulger 

Acta Aurel Râşeanv. Surete ms. XXIII, B. 1157. 

De Ja acest loxn Faur sulger avem o mică scrisoare 

cătră T. Râşcanul, care arată “aportul ce există între a- 

ceştia (Surete ms. XXII, B. 939):  
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Sărut mâna cucoane Todiriţă 

Am luat scrisoarea dumvoastră de la 21 a curgătoa- 
rei şi lămurindumă despre cele cemi poruniţi, deşi am 
cea mai mare bucurie a veni, însă pentru că din Mercurea 
“săptămânii trecute mă aflu cumplit bolnav la pat. pătimind de 
«un cumplit treapăd. nu pot fi următor. Patentele celor de 
la Crăciuneşti nu au venit încă, asemenea şi cumâtrii 
dmvoasiră de la Petrești să află bine iar eu santal 
dmvoastră întru lot supus slugă, 

loan Faur 1850 lunie 21 
«adresa: milostivului stăpân d. T. Râşcanu cu toată supunere 

CĂII 
1890 Iulie 18. Cartea lui C. A. Ipsilant Vodă cătră Man. Do- 

«nici spatar şi ]. Tăutul sulger să cerceteze pricina asupra apei Bâcu- 
lui, hotar între ţinuturile Lăpuşna şi Orhei şi dreptul de mori pe 
Bâcul a moșiilor Chişinăul (Sf. Vineri), Buicanii (Galata) şi Visternicii 

-a stolnicului Dumitru. Râşcanul. 

Iw Costandin Alexandru Ipsilaut Voevod, cu 
mila lui Dumnezău domn țării Moldaviei. 

Cinstiţi credintoşi boerii domniei meale. dmia. 
Manolachi Donici biv vel spatar şi mia loan Taă-. 
sutul biv vel sulger, sănatate. Vi sa face ştire ca 
aice inainte preosvinției sale parintelui mitropoli- 
tului şi a dumilorsale veliților boiari uu avut &u- 
decată precuvioşie sa chir Dionisie Arhimanărit egu. 
„menul mănăstirii Galata i cuvioşie sa Ioachim egu- 
men mănăstirii Frumoasa 1 cuvioşie sa Serafim e- 
gume mănăstirii Căpriana cu dmlui stolnicul Du- 
mitrachi Râşeanul, pricina fiind pentru apa Băcului 
a cărie curgire este pinlre moşiile acestor maănas- 
tiri, Chişinaul a_manastirei_Şlintei _Vineri_ din: Eşi 

“din parte carie “este văspunzâtor “cuvioşia "Sa egu- 
menul de Frumoasa i Buicani a sfântului Arhanghel 
metohul Galăţii ce sânt de ținutul Lapușnei şi 
pintre moşiile Visternicii i Gheţaoanii ce sant de 
“ținutul Orheiului, care sa stapânese de stolnicul 
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Râscanul, însă cu Sumătate de sat de Visternici 

cel are luat cu schimbu de la mănăstirea Căpriana,. 

adică mănăstirea sfânta Vineri după doao ispisoace 

vechi, unul din 7084 de la domnul Petru Voevod: 

şi altul din 7125 de la domnul Radul Vodă, cere: 

să aibă şi vad de moară în Bâcu, unde în dreptul 

aceștie moşii de iasta parte de Bâc despre apus 

sânt doao mori a stolnicului Râşeanu întro gârlă. 

abatuta din Bâcu. Manastirea sfântului Arhanghel 

iarăși după osăbite ispisoace unul dia anii 1116, 

altul din anii 7117 i altul din anii 7119 Dech. 18. 

de la domnul Costandin Moghila Voevod și altul 

din 7191 April 5 de la domnul Alexandru Ilieş. 

Voevod cere vad de moară şi loc de hăleşteu în 

apa Bâcului unde stăpâneşte manăstire Capriiana o. 

moară luată cu. schimbu de la răposatul vornicul 

Costandin Râșcanul părintele stolnicului Dumitrachi 

Râşeanul. Mănastirea Capriiana încă au cerşut de 

la stolnicul Râşcanul schimbul au dat pentru acea 

moară de vreme au eşii cu pricină, adică să ia 

înapoi umaătate de sat de Visternici în potriva 

cărora ispisoace mai sus arâtate măcar că dmlui 

stolnic Râşcanul au vrut să să apere cu un hrisov 

mai din urmă de la domnul Mihaiu Racoviţă Voe- 

vod, arătătoriu că moşiile ce sânt de ţinutul La- 

puşnei nar fi având împărtaşire la apa Bâcului, cu 

care au vrut să dovediască că moşiile câte sânt în 

apa Bâcului drept moşiile ce stapâneşte Visterni- 

cii şi Ghetaoanii ar fi numai a moşiilor sale ce 

sânt de ţinutul Orheiului. Dar fiind ca acel hrisov 

cuprinde numai după mărturiile unor oameni, când 

nici unile din scrisorile mai sus a mânăstirilor nu 

sau văzut nau putut să agute şi să anerisască a- 

celi mai vechi ispisoace ceau mănăstirile, apoi fiind 

că sau văzut uu ispisoe din anii 1033 Fev. 12 de 

la domnul Stefan Voda pe Sumaătate de sat de Vis- 

ternici cei de ceia parte de Bâc, gumalatea cea  
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din sus cu heleşteu şi cu moară, din care au dat 
a să întălege că și Visternicii au avut vad de moară în Bâc. care ispisoc lau aratat egumenul mănăstirii “Capriiana, iar pe cealalta Sumaâtate de sa! de Vis- 
ternici şi pe Ghetaoani stolnicul * Râşcanul nici o 
“scrisoare bau aratat dând răspuns că nu le are aice; 
-au râwas dar ca să să faca o pătrunzătoare cer- 
cetare la stare locului spre deplina aflare a udeva- 
rului pricinei, la care cercetare va rânduim pe 
dumvoastră şi vă poruncim sa mergeti la stare numitelor moşii, unde fiind de fața atât egumenii 
măvăstirilor aratate sau vechilii lor, cât şi stolni- 
cul Râşcanul şi alţi wegieși pe care trebuința îi va cere, să faceţi adasta cercetare, adica fiind ea 
ispisocul acel de la Stefan Vod, din anii 7033 pe 
Sumatale de sat de Visterniei parte de sus arata 
sâmne nestrâmutate acei gumâtate de sat şi zice 
„de ceia parte de Bâc în dreptul lazului Albașului 
„la fântâna cea mare şi cu heleşteu şi cu moară în 
„Bac, de la dial sa fie dupa vechiul hotar, iar de la 
„Vale să fie începând de la ezatura heleşteului Chi- 
„Şioăului tot pe hotarul Şerpei postelnicul pănă la 
„Vârful dealului cei pe Tohatin,“ dumneavoastra 
să cercetaţi ca să dovediţi samnele acestea şi veţi 
măsura cu stănjân în curmeziş atasta &umaătate de 
sat parte de sus, şi asamine cu acea măsura veţi 
măsura cu stânjan în curmeziş atasta Suwmătate de 
sat parte din sus, şi asămine cu acea măsură veţi 
da şi ceialalte gumatate de sat de Visternici 
parte de os spre întregime a tot trupul moșiei 
aceştia să cercetaţi de unde să va dovedi ezălura 
heleşteului Chişioaului în dreptul a tot trupul moşiei 
Visternicii și a Buieanilor câte iazuri sau vaduri de 
moară vechi sânt în apa Bâcului şi de poate să 
aibă şi  Visternieii şi Buicanii iazuri şi mori în 
apa Bâcului. Aşijdere veţi îndalori pe stolnicul 
Râşcanul ca să scoata toate scrisorile vechi a mo- 
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șiei Gheţăoanii cu să s vază de au şi Ghetăoanii 

vaduri de moară în Bâc şi de 'vor' fi arătând că» 

au vre un vad, iarăși sa cercetati şi să dovediți 

la ce loc au fost şi câte vaduri de moară vechi 

sau heleştee sânt pe Bâc în dreptul Chișinăului şi' 

a Ghiţăoanilor şi aşe după cum veţi afla şi veți 

dovedi pentru toate sa daţi mărturie pre largu $i 

harta cu bună închipuire şi deplină întelegere de 

stare locului ca să să de hotărâre și sfâşitu. 

pricinei. | 

(|. p. domnești) Leat 1800 lulie 18 

procitoh vel logofăt 
Maftei Condicar 

După Tpyan de Halipa, Chişirău vol. ], vezi Surete: 

ms. XXXIV, 73. 

CIV 

1800 Septembre $. Cercetarea ce fac boerii rânduiţi de domn, 

Donici spătar şi 'Păutul sulger asupra dreptului de a face mori pe 

apa Bâcului, despărțire între ținutul Lăpuşnei şi al Orheiului, pentru & 

se curma pricina dintre D. Râșcanu stolnic şi stăpînii moșiilor din jur. 

Inaintea preosfinţitului mitropolit şi a dumilor- 

sale velitilor boeri au fost &udecată între cuvioşiile 

sale chir Dionisăe arhimandritul egumenul mănăs- 

lirei Galata i chir Ioachim arhimandritul egumenul: 

mănăstirii Frumoasa i chir Serafim egumenul mă- 

năstirii Căpriiana şi între dmlui stolnicul Dumitra- 

chi Râşeanul pentru apa Bâcului a cărei curgere este 

pintre moşiile anume Chişinăul a mănăstirii sfintei 

Vineri din Eşi, Buiucanii a sfântului Arhanghel mi- 

tohul mănăstirii Galaţii care sânt de ţinutul Lă- 

puşnei și pintre moşiile Visternicii i Ghetăoani: 

ce sânt de tinut Orheiului cari sa stăpânesc de 

dmlui stolnic Dumitrachi Râşcanul, însă cu g&umă- 

tate de Visternici cel are luat cu schimbu de la  
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mănăstirea Căpriiana, mănăstire sfanta Vineri după: 
doao ispisoace vechi, unul din anii 7084 de la 
domnu! Pătru Voevod, şi altul din 7125 de la dom- 
nul Radul Vvod, cerând să aiba şi vad de moară 
în Bâc, unde în dreptul aceştii moşii de iasta parle 
de Bâc dispre apus ar fi doao mori a dumsale 
stolnie Râşeanul întro gârla abătută din Bâc Ma- 
nastire sfântului. Arhanghel iarâşi după osăbite is- 
pisoare“unul din anii 7116, altul din anii 7117,i 
altul din anii 7119 Dech. 18, de la domnul Cos- 
tandin Moghila Vvod. şi altul din anii 7129 April 
5 de la domnul Alexandru lliiaş Vvod, cerând vad 
de moară şi loc de heleşteu în apa Bâcului, unde 
acolo ar fi stăpânind mănastirea Căpriiana o moară 
luată cu schimb de la raposatul vornie Costandin 
Râşcanul părintele dmsale stolnicului Dumitrachi. 
Mănăstirea Căpriiana înca cerând de la dmluistol- 
nic ca să ia înnapoi &umătate de sat de Visterni- 
ci ce au dat schimb pentru ace moară de vreme 
ce au eşit cu pricină. In potriva cărora ispisoace 
vrând dmlui stolnic Râşcanul ca să s aşeze cu un 
hrisov mai din urmă de la rășosatul domnul Mi- 
hail Răcoviţă Vvod, arataătoriu că moşiile ce sânt 
de tanut Lapuşnei par fi având împărtăşire la apa 
Bâcului şi că morile câte sânt în apa Bâcului drept 
moşiile Visternicii şi Ghetănanii ar fi numai a 
moșiilor dmsale, şi fiind acel hrisov făcut numai 
dupa mărturii de oameni nearătândusă scrisorile nu- 
mitelor mănăstiri ce sau pomenit mai sus, nau pu- 
tut sa s agute, Apoi fiind că sau văzut un ispisoc 
din anii 7033 Fevruar 192 de la domnul Stefan 
Vvod, pe &umătate de sat de Visternici cei de 
ceia parte de Bâc, gumatatia ce din sus cu hăleş- 

„teu şi cu moară, cari lau aratat egumenul de Ca- 
priiana au dat a sa înţalegi că şi Visternicii au 
avut vad de moară în Bâc, iar pe ceialalta &umă- 
tate de sat de -Visternici şi pe Ghetăoani, nea-



— 200 — 

vătână amlui stolnic Râşcanul nici o scrisoare şi 

dând răspuns ca nu le are acolo. au rămas ca să 

s facă o pătrunzătoare cercetare la stare locului 

spre deplină aflarea adevarului pricini. Și prin lv- 

ainata cartia a prea înălțat domnului nostru mă- 

wiia sa Costandin Alesandru Ipsilant Vvod din 18 

zile a trecutei luni lulie, a anului eurgâtoriu ni să 

porunceşte noaâ ca să mergem la starea nuwmilelor 

moşii unde faţa fiind toate partile, cum și alti me- 

gieși pe cari îi va ceri trebuința sa facem aceasta 

cercetare, adică fiindcă ispisocul acel de la domnul 

Ştefan Vodă din anii 7033 pe gumătate de sal de 

Visternici partea din sus arata sămne nestramu- 

tate zicându „de ceia parte de Bâc în dreptul la- 

„zului Albașului la fântâna ce mare şi cu heleșteu 

„și cu moară în Bâc şi de la dial să fie dupa ve- 

„chiul hotar, iar de la vale să fiia începând de la 

„ezătura heleşteului Chişinăului tot pe hotarul lui 

„Searpe postelnic până la vârtul dialului cei pe To- 

han“ sa cercetam ca să dovedim sâmnele acesle 

şi să măsurăm cu stânjenul în curmeziş ace Sumaă- 

tate de sat, din Visternici partea de gos spre 

întregimea a tot trupul acei moşii, şi apoi să cer: 

cetam de unde să va dovedi ezătura heleşteului 

Chişinăului în dreptul a tot trupului moșiei Visler- 

nicii şi a Buiueanilor câti iazuri sau vaduri de 

moară vechi sânt în apa Bâcului şi di poate să 

aiba şi Visternicii și Buiucanii iazuri și mori în 

apa Bâcului şi să îndatorim şi pe dmlui stolnic 

Râşcanul ca să scoată toate scrisorile vechi a mo- 

şii Ghetăoanii ca să s vadă de au şi Gheţaăoanii 

vaduri de moară în Bâcu și de vor arăta că au 

vreun vad să cercetăm şi să dovedim la ce locu. 

au fost şi câte vaduri de moara vechi sau heleşteu 

sâatu pe Bâc în dreptul Chişinăului şi a Ghetăoa- 

nilor, şi după cum afla şi vom dovedi pentru toate  
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să dim mărturiia: pre largu şi sa facem şi harta 
„de starea locului ca să s de hotarâre. 

După poroneă am venit la starea locului unde 
fală fiind cuvioşiia sa chir Ioachim arhimandritul 
egumenul mănastirii Frumoasa raspunzătoriu din 
partea mănăstirii sfânta Vineri, i cuvioşiia sa chir 
Sarafim egumenul mănăstirii Căpriiana i cuvioşia 
sa chir Anthim egumenul sfântului Arhanghel şi 
dlui stolnic Dumitrachi Râşcanul, întăiu awm cetit 
scrisorile a fieştecăriia parți adica cuvioşia sa ar- 
himandritul Ioachim egumenul de Frumoasa peste 
ispisoacele de sus pomenite au mai arătat şi aceste 
scrisori : 

Întăiu o carte gospod din 7149 August 4 de la 
domnul Vasale Voda data călagarilor de lumanastirea 
sfânta Vineri şi de la maănăstiria Balica, ca să fie pu- 
ternic a lua a zăcea din (Oare diă Săt de la Chişinău. 

Al doilea altă carte gospod de la acelaşi domn 
ce serie cătră parealabii de Lapuşna ca să hota- 
rască moşia Chişinăului despre alte hotara. 

Al treilea o mărturie fară veleat de la Fote și Drăguş părcalabii de Lăpuşna în care arată că după poronea domneasca au ales locul Chişinăului 
de cătra Hruţea din matca Bâcului până unde să 
adună cu locul Spinoasei în vărsătura apei şi pe 
muche până în locul Buicanilor și au pus și stalpi 
şi sau tocmit pe unde au poflit Traisteştii și Dra- 
guș părcălabul şi pe unde au arătat şi oamenii bă- 
trâni ce au ştiut locul și samnele cele bătrâne cu 
sufletele lor, iar a măsura nau masurat rugândusă 
Traisteştii să nu masoare peniru ca avea niște 
pămâuturi arate. | 

Al patrulea, o carte gospod din 7943 Ghenar 
24 de la domnul Grigore Ghica Vvod bătrânul ce scrie caâtră Postolachi Donici Div vtori logofat şi catra Vasalachi Mazarachi biv vlori visternie ca să hotărască locul tărgului Chișinăului a manăstirei
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sfeti Arhanghel, şi a sfintei Vineri di cătră Hrusca; 

şi de catră Buiucanii Galaţii după hotarâtura ce: 

au tăcut în zilele domnului Vasale Vvoda trimelin- 

dule şi suret de pe ace hotarnică. 

Al cincilea o mărturie de la acei boeri tot 

dintracelaş anu Mart 19. prin care arată că dispre: 

Hrusca au mersu pe hotarăle aceli vechi, iar dis: 

pre Buiucani nau putut îndrepta pănă nor veni că- 

jugării de iată. 
Al şăsălea o carte din 1256 lulie 192 de la 

răposatul Costachi Razul vel vornie de gudecata 

ce au fostu între târgovetii de Chişinău şi între: 

egumenii de Galata şi de sfeti Arhanghel nevrănd: 

tărgoveţii să plătească bezman zicându că ar îi 

Jocu domnescu şi după ispisoacele ce au arătat 

mănăstirile pe Chişinău şi pe Buiucani sau dovedit 

ca sânt drepte moşii a mănăstirilor şi să hotărăşte 

ca săş ia mănăstirile venitul moşiilor neaparat. 

Şi al șăptelea o marturie din anul trecut 1799: 

Sept. 2 de la câțiva oameni anume Gheorghe Be- 

libou i Ştefan Blânarul i Vasălie sin Chiriiac Cojo- 

cariul i Sărghie Lazor i Costandin Gratin i Necu: 

lai Dumbravă adiverită şi de dmlui spătar Teodo- 

rachi Dibolu sărdar de Orhei, prin care să cuprinde 

că fiind ei din vechiu trăitori în Chişinău pe mo- 

şiia sfintei Vineri unde iau și făcut părinţii lor măr- 

turisescu în frica lui Dumnezeu că matca Bâcului 

au fost pe dincolo pi la moara ce este vechi a dm- 

sale stoluicului Dumitrachi Râşeanu, iar nu pe unde: 

mergi acum apa şi în ostrovul ce este acum între 

apă acolo au apucat meri și peri şi deosăbit mai: 

maărturisascu că răposatul vornic Costandin Râşea- 

nul au tăet gârla din iazul drmsale stolnic Dumi- 

trachi Râşcanul de -au dat drumul apii la moara: 

ce au făcut noaă. — Cum și cuvioşia sa Antim. 

egumenul sfinţilor Arhangheli peste ispisoace- 

le ce au arătat la gudecată cari sânt pome- 

nite mai sus. — au mai arătat o copiia de pe o mărtu-  
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rie din 7249 Oct. 20 de la Toader Carpu medel: 
nicer şi Panaite sărdarul şi Vasălachi Măzărachi' 
biv visternic, pentru despărțire hotarului între Chi-- 
şinău și între Buiucani încredințată fiind de răpo- 
salul Joan Canta vel logofat şi hrisov de întări= 
tură asupra acei mărturii de la răposatul domn 
Grigorie Ghica Vvod bătrânul tot dintracelaşi an. 
Oct. 24. Iar cuvioşiia sa” Sarafim egumenul ; Căpri- 
ianii alta scrisoare nau aratat. Dar dmlui stolnic 
Dumitrachi Râşcanul au arătat scrisorile atât a. 
Visternicilor cât şi a Ghelăoanilor însa pentru 
Visternici au arătat aceste scrisori. 

Intăiu o serisoare din 7208 de la Ana logo- 
leleasa Supâneasa logotătului Solomon Bârlădeanul 
prin care să cuprinde că părintele ei lonăşcută lo- 
gofatul au avut sat întreg Visternicii la ţănutul 
Orheiului langa târgul Chişinăului pe apa Bâcului. 
şi la împărtală i sau venit ei giumaătate de sat, iar 
Sumătate de sat i sau venit frăţinesău lui Tode- 
raşco cruceriul, şi ace sumătate de sata ei'au dato. 
dania nepoatei sale Acsănii fata frăținisău lui To- 
deraşco când au botezalo, pe care au țănuto Ste-. 
fan Habaşăscul porlar de Suceava. 

Al doilea un ispisoc tot dintracelaş anu Mart 
1 de la domnul Antiohie Costandin Vvod ce întă-- 
rește daniia de sus arătată. 

Al treilea un zapis din 12192 Ghenar 25 de la: 
Stefan Habaşescul portar şi de la soţiia lui Acsă- 
nia fata lui 'Toderaşco Rusul clucer cu care vând 
ace gumătate de sat de Visternici cumnatului 
lor Mihaiu parcălabului, dândui și scrisorile de sus 
arătale şi arătând ca ceialaltă gumaătate de sat 
este a cumnatului lor Toderașco. 

Al patrulea o carte gospod. din 1215 Fevr. 24. 
de la domnul Anlioh Costandin Vodă serisă cătră 
Gheorghe vel comis ca să ia sama între Dracia; 
pârcălabul şi între Mihnea căpitanul pentru o tovăe.
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-răşie de vama Lăpuşnii şi a Orheiului, când Drata 
ar fi rădicat bani cu dobândă şi Mihnea nu vrea 

-să ste la socoteală. 
Al cincilea o carte gospod din 7216 Fevr. 20 

de la domnul Mihail Racoviţă Vvod, cu iseălitura 
şi pecetea dată Dracii parcalabului ca să fiia volnic 

a afla vite sau moşii a lui Mihnea căpitanul, și să 

le vânză pentru o datorie ce au fost impreună da- 

tori cu Dracea pârcălabul şi au fugit neplătinduş da- 
toriile. 

Al şasălea un hrisov din 1933 Mai 9 totdela 

acelaş domn prin care să cuprinde ca Draca sar- 

dariul fiind om strein şi murind aici în ţară şau 
fost cumpărat o moșie pe Bâcu şi șau fost facut 
şi inoară în apa Bâcului langă targul Chişinăului 
şi neavând pe nime sau luat pe sama domnească, 
fiind datoriu și domniei cu o sută lei, şi au dato 

la mănăstirea Căpriiana pentru sufletul lui, iar 
pentru o scrisoare ce făcuse un Ganea din partea 

Dracii că ar fi dato unei copile a lui dovedindusă 
viclenia hotărăşte să nu sa jăiă în samă nici o dată. 

Al şăptelea o scrisoare din 1940 April 21 de 
la Chiril egumenul Caprienii prin care să cuprinde 
că dând răposatul domnu Mihai Răcoviţă Vvod, 
daniia la mânăstire o moşie ce au fosta Dracii 
sărdariului sau pus cu greşală la ispisocu tot satul 
căci gumâtate de sat cu Sumătate de vadu de 
moară este a postelnicului Neculai ginerele lui 
Durae Lozănschi. 

Al optulea un zapis din 1253 Fev. 3 dela Ne- 
culai postelnicul i fiul său ioniţă comis cu cari 
vând lui Toader Râşcanul jienicer gumatate de sat 
de Visternici cu vad de moară. 

Al noălea o scrisoare tot dintracelaşi an Iulie 
21 de la Daniil Mihnea monah fitor Mihnii părcă- 

labului, prin care arată cum sau luat g&umaătaie de 

sat de Visternici de Drata sărdariul peutru daioriia  
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tatânisău şi cum sau dat de răposatul domn Mihai 
Racoviţă Voevod la manastirea Căpriana şi vrând: 
el so răscumpere apoi sau îinvoit cu mănăstirea 
să o stapâneasca cât a trai și după moartea lui sa râmâe tot a manăslirei. | 

Al zăcelea o carte gospod din 17263 Cel. 15- 
de la domnul Matei Ghica Voevod scrisa de catră 
Manolachi vel serdar, Constantin Donici medelui- 
ceriu i Carpu jicniceru şi la Toader Bogoş ca sa ia Sama între medelniceriu Constantin şi între Chiril egumenul Caprienii pentru vadurile de moara de. pe moșia Visternicilor ce era Sumaătate din moşiia 
mănastirei și gumatate a medelnicerului Constantin. Şi egumenul zice ca suni doaw vaduri de moară şi medelnicerul zice că este numai un vad, 

Al unsprezăcelea o marturie tot din acelaşi an- 
Septembrie 2, de la acei rândoiți prin care arată că au cercelat şi alt iaz nv sau găsit pe moșia- Visternicii far numai iazul în care avea mănăstirea 
moară și au gasit cu cale ea săşi faca şi .sulgerul Constautin moară alâturea cu moara mănăstirei tot: 
inlrun iaz însa arată ca egumenul nau vrut să. 
trimeată scrisorile la cercetare și după aceasta. mărturie sau dat sulgerului Constantin şi carte gospod de volnicie ea saşi faca moara. 

Al doăsprezicelea, o  anafora tot diutracelaş. 
an Octombrie 26 intarita de răposatul domn Matei. 
Ghica Vvod bâtrânul ca și medelniceriul Costandin 
saş facă moară în iazul Căprieni și peştele sal iîm-- 
partă în doaâ. 

Al treisprezăcelea un zapis din 1210 lunii i 
de la fisorii lui Neculai Feştila post. pe care apu- 
câudui stolnicul Costandin Râşcanul ca să de scri- sorile pe &umatate de sat de Visternici după vân- zarea tatalui lor, ei au aratat ca nu sâni la dânşii: 
ce ori unde să vor ivi să le ia. 

Al patrusprezăcelea, o scrisoare din 1172 De--



_ 206 — 

chemv. 3 de la Ignatie egumenul de Capriiana de 

invoiala ce au făcut cu spatar Costandin Râşeanu, 

pentru moşia Visternicii ca să o stăpânească în 

doaă, arătând şi masurile şi săşi facă spătar Râş- 

canu şi moară în iazul mănăstirii, după cum au 

avut. 
Al cincisprăzăcilea, alta scrisoare tot diutra- 

celaş an și zi şi tot de la acelaşi egumen de schim- 

bu ce au făcut cu spatar Costandin Râşcanul, adică 

au dat la spatarul Sumatate de sat de Visterniei 

partea de sus, şi au luat &umătate de vad de 

moară tot dintraceeş moşie cum şi 100 matce. 

Şi a şasăsprezecele, o scrisoare fară veleat 

“Ghenar 9 de lu Dionisie egumenul maăvaâstirii Do- 

brovăţului ce serie cătră spatar Costandin Râșca- 

nul cum că au primit schimbul ceau facut cu egu- 

menul de Capriiana. 

lar scrisorile pentru Gheţaoani sânt acestea: 

Intăi, o carte gospod din 111& Mai 4 de la 

domnul Duca Vogaă cu iscălitura şi pecetea, dată 

Hâncului vel medelnicer, ca să fiia şi să oprească 

a sa driaptă ocină satul Ghetaoanii ce sânt în fi- 

nutul Orheiului pre Bâc lângă Chişinau, cu lot ho- 

tarul şi cu tot venitul precum îi scriu dresâle cele 

bătrâne. 

Al doilea, o carte gospod tot de la acelaşi 

domn din 7178 luli 2 ce scrie catră Costandin ca 

sa măsoare saleştea Ghetăoanii să fie pentru hrana 

tărgovetilor de Chişinau și lui Mihalcea Hancul 

sardariu săi dea pre atâta loc din. locul târgului 

Lăpuşna din partea de sus despre satul său despre 

Mladineşti. 

Al treilea, o mărluriia tot dintracelaş anu 

Avgust 5 precum au masurat Gheţăoanii . cum şi 

bucata ace de loc din Lăpuşna. | 

Alpatrulea, un ispisoc din 118% de la domnul 

Antonie Rusat Voda eu cari întăreşte lui Mihalcea  
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“Hâncul stolnie ca să stăpânească bucata ace de loc 
din Lăpusna cu moară fiind ca şi Gheţăoanii cari 
jau dat cu schimbu cu doaă iazuri și vaduri de 
«moară în Bâcu. 

Al cincilea, un ispisoe din 1213 Ghenar 12 de 
la domnul Mihai Racoviţa Voevod de păra ce au 
fost între Mogăldea căpitanul ginerele Hancului i 
“Grigore sin Hancul şi între Bogos parealabul pen- 
tru nişte mori ce au fost facut Bogos în apa Bâ- 
-cului la Gheţăoani împotriva Chişinăului cu cuvant 
«că acel vad de mori i lar fi dat danie domnul Cos- 
tandin Cantimir Voda, și Mogâldea i Grigore Hăn- 
cul arată câi dreaptă moşiia lor, şi rânduiudusă pe 
“Gheorghe Apostol vist. şi Ion Sturza sardar de au 
făcut cercetare la faţa locului ar fi marturisit tot 
inulul Lapuşnii şi a Orheiului cum-eâ tot tănutul 
Lapuşnii nare nici o triabă sa facă mori sau iazuri 
în apa Bâcului, şi asamine ar fi arătat şi logofătul 
„Neculai Donici şi pe câţiva marturi sau dus şi îna- 
intea domniei de au marturisit cu sufletele lor pre- 
“cum tot țănutul Lăpuşuei nu are treabă în apa 
Bâcului să facă mori sau iazuri făr de cât facân- 
“dusă Chișinău tărgu mare în zilele domnului Da- 
bija Vodă şi la domnie domnului Duca Voda jălu- 
ind târgovetii ca nau loc să s hrănească au facut 
schimbu cu Haâncul stolnic de luasă moşia Gheta.- 
oanii şi o didesă târgoveţilor şi atunce incepusă 
'Chişinaul a face iazuri în Bâc şi pe Bogos să da 
rămas ca să lipsască dintracele mori, ci să le sta- 
pânească  Mogăldea şi Grigore Hancul aflândusă 
căs pi driapta moșiia lor, care ace hotărâre pentru 
apa Bâcului sa vede pazita şi pană acmu. 

Al şasălea un hrisov din 1214 Mai 25 de la 
domnul Antiohie Costandin Voevod, pentru de iz. 
noavă Sudecata ce au mai avut Bogos părcălabul 
cu Mogaldea căpilanul ginerele Hancului Şi cu Gri- 
ore Hancul tot pentru acele mori şi pe Bogos să
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dă iarăşi rămas întărind asămine după ispisocul de sus 

arătat, ca Lăpuşnenii să nu aibă treabă în apa Bâcului. 
Al şăptelea, un ispisoc din 1225 Dech. 9 de 

la domnul Mihai Racoviţă Voevod, de pâră ce au 

fost între Grigore Hăncul postelnic şi între Grigore 

Sava păreălabul pentru un vad de moară ce este 

lângă târgul Chişinăului pe apa Bâcului întro gârla 

pe care loc îşi făcură Grigoraş Sava şi moară după 

daniia ce ave de la domnie sa şi după alte cărţi 

de întâritură de la domnul Antiohie Voevod, cum: 

că ar fi fost acel loc domnesc, dar după dresale 

Hâncului sau doveeit că nu este loc domnesc şi cu 

greşală i sa dadesă daniia care i sau şi luat din: 

mănă arătândusă şi &udecata ce au fost între Hăncul 

şi între Bogos pentru alt vad de moară ce era tot 

acele mai &os în apa Bâcului şi cum că târgovetii 

număse Gheţăoani loc domnesc după schimbul ce fa- 

cusă domnul Duca Voevod, cu Hăncul, care schimbu 

pe urmă sau slricatu şi au râmas ca să fiia apa 

Bâcului tot de ţănutul Orheiului. | 
Al optulea, o mărturie din leat 1931 luli 3t 

de la vornicii de poartă cu pecelea porţii gospod, 
precum din porunca domnească au adus în bi-: 
sarică pe Grigoraş Hâncul cu fraţii lui Neculai şi 
Miron fitorii lui Dumitrașco Hăncul de au giurat 
pentru moşiia din Ghetaâoani precum Done unchiul 
lui Costandin Potlog săn Neculai nau stăpănit Fa- 
ureștii în chip că ar fi fost moşiia lui ce auțănut 

numai odaia şi cum nau cumpărat moşul Hănceș-: 
tilor acea moşiia cănd au ţănut pe muma Neculii şi 

a lui Doni şi precum nau auzit de la nime nic: 
ştiu ei să fi dat Doni cu fraţăi lui bani la răscum- 
păratul Gheţăvanilor şi precum nu îrmblă ei nici cu: 
un meşterşug și nici au vreun zapis tăgăduit făr 
de câle au scos la divan. 

Al noaălea, o carte gospod tot dintracelaş anu: 
şi zi de la domnul Mihai Răcoviţă Voevod de pâra:  
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ce au fost între Mogald-a  medelnicer i cumnatii . 
săi Grigoraş i Neculai si Miron ficorii lui Dumilraşev 
Hâncul, nepchi lui Mibalca lancul stolnic și între 
Costandin Potiog fiorul Neculii i Gheorghita ficorul 
lui Costandin Patlog pentru moşiia din salişte din 
Gheţaoani pe care o trage Potlogestii ca ar fi 
driapla moşiia lor di pe Necula tatăl lor și de pe 
frațai Neculi, Doni și Costandin cari au fost hiestii 
Mihalcii Hâneului şi de pe moașa lor Nastasăia pe 
cari au țânuto Mihalcia Hâncul, care moşâie ar fi 
fost zălogila de un niam al lor şi pe urmâ dacă 
au luat Mihalcea Hâncul pe moaşa lor Nastasâia 
şi sau rânduit fitorii ei Necula şi Doni şi Costan- 
din ar fi răscumpărat moşiia Gheţaoanii şi Doni 
ar fi facut schimb cu domnul Dabija Voevod, luănd 
din hotarul târgului Lapuşna şi apoiiaraş la acelaş 
domn sar fi stricat acel schimb râwmaind Faureştii 
loc gospod şi Doni şau luat Ghetaoanii şi după ce 
au perit Doni şi au murit şi Necola și Costandin 

"fi rămas aceli zapisă a Ghetaoanilor la muma 
lor ce au tinuto Mihalcea Haăncul Şi după moartea 
ei au rămas la Hancul; şi Hânculeşiii înca au ara- 
iat că moşiia Gheţaoanii intăiu au cumpăralo dom- 
nul Vasile Voevod încă din boerie de la nişte fe- 
mei lrina şi Gaftovu şi Marula aralând e: zapisul 
i apoi au dato domnul Vasăle Voevod daniia unui 
Marcu jicnicer, arătând ei şi ispisocul acel de da- 
niia, şi de la Marcu jienicer ar fi cumpărato Mi- 
hala Haucul şi zapisul sar fi înnecat dar au mar- 
turisit Todiraşco cruceriul om bătrân ca au văzul 
și au «etit zapisul şi li să încheie &uderala după 
Surământul ce au facut Hanculeștii pe ponturile re 
sa arata prin marluriia vornicilor de poarla dâu- 
dusa pe Pollogești rămaşi. 

Al zăcilea, un zapis din 1252 Ghenar 13 de la 
Lupa gupâueasu lui Mogaldea medeluiceriul cu cure 
au dat daniia lui Vasălachi Mazarachi jicnicer gu- 

Surete şi Izvoade X (Acta Râşcanu) 14
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mătale de moşiia Ghetăoanii cu Sumătate de moară 

ce au avul de la păriuţăi ei iar g&umătate de mo-. 

şiia şi cu Sumâtate de moară arata câ esti a fra- 

ținisău iui Grigoraşco postelnic. 

Al unsprezăcelea, un hrisov din 1953 Noem. 

95 de la domnul loan Neculai Voevod, cu care îu- 

tareşte lui Vasalachi Mazarachi jicuiicer pe gumâ- 

tate de Gheţăoani şi pe &umătate de moară dupa 

dauiia de sus arâtată. 

Al doaâsprăzecelea, un zapis tot dintracelaş anu 

Mart 24 de la Grigoraş Hancul postelnic fitorul lui 

Dumitrașco Hancul cu cari au vândut lui Vasăla- 

chi Măzărachi medelnicer şi cialalta &umâtale de 

sat de Ghețaoani drept o sută cinzăei lei. 

Al treisprezecelea, o carte din 195% Ghenar 3 

iscalita de lordachi Canta hatman de gudecata ce 

uu tost între Miron Hancul, carile zice că dania 

suorisa Lupa ar fi fost dată cu înşelăciune şi în- 

tre medelniceriul Vasalachi Mazărachi şi pe Miron 

Hăncul să dă rămas. 
Şi a/ patrusprăzecelea o mărturie din 1262 

“ duli 928 de la câţiva oameni prin carearată că mo: 

şiia Gheţăoanii sau stăpânit de Lupa inedelnicerița 

şi de fratesău Grigoraș iar alţi fraţi nu sau amestecat. 

Deci după ce am cetit scrisorile a tuturor păr- 

tilor şi am văzut şi stare locului am înțăles că în- 

taiu scrisorile Buiucanilor nu arătă să fi avut vreo- 

dată iaz şi moară în Bâc nici mai înainte pănă a - 

nu intra la mânăstirea Galata, cum nici după ce 

au întrat la - mânaştire, ce scriu numai cu loc de 

iaz şi de moară îu Bâc, iar mănăstirea Capriiana 

pe muşia Visternicii atât diu ispisocul domuului 

Slefau Vo-vod acel din 7033 cât şi după celi mai 

din urma scrisori re sânt la dumuelui stolnicul 

Dumitrașco Râşcanul, cum şi după ştiinţa oameni: 

Jor să dovedeşte că au avul iaz şi moară în Bâc, 

cari iaz se vede de faţă şi nu poale mănăstirea  
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“Galata a să acolisa de iazul acela mai ales că după 
cumpânire apei ce sau făcut di catră morari pe 
cari însuşi parinţii egumeni lau adus are loc saş 
facă şi mănăstirea Galala pe moşia Buiucanii iaz 
şi moara din sus de movila lui Bâtea insa pazând 
și mănastirea Caâpriiana a nuşi îinalța iazul mai 
mult de cât au fost din vechi; al doilea pentru 
pretenţiia ce face cuvioșiia sa egumenul de Căpri-. 
iana cu să strice schimbul cu cuvânt ca și ace gu- 
mătale de vad de moară ce au luat mănăstirea de 
la răposalul vornic Costandin Râşeanul ar fi fost 
tot a mănăstirii dupa cuprinderea pomenitului is- 
pisoc de la domnul Ştefan Voevod, care ispisoe 
“după cercetare ce am facul măcar câ nu arată nu- 
mele moşiei, dar după araălare semnelor adica po- 
menivd la capâlul dinspre Bâc de Chişănau şi la 
capătul dineolo de dialul ce este deasupra 'Tohaii- 
nului pănă unde și acmu sa slapânesc Visternicii 

:Şi mai pomenind şi de iasta parte ue Bâc de o fân- 
tână şi şipole de piatra cu izvoară indestul curgă- 
toare şi cunoscute din vechi, să cunoaşte că cu- 
prinderea acelui ispisoc de locul acesta lrebue să 
fiia dar ori de au fost a mănastirii Căpriiana și 

“Sar fi numit vreodată Moldoviţa sau de au fostu 
acei ştinte manastiri Moldoviga, insa slapânirea dupa 
ispisocul acesta sa vedi parăsită. căci de la acel 
ispisoc și pân la scrisoarea de daviia a Anii logo- 
feteasâi a lui Solomon Bârlădeanul ce au făcut 
“cătră nepoatăsa Acsâniia să vad trecuţi 175 ani şi 
maăbhastirea Capriiana nu să vede că au slăpânit 
pănă la anii 79235 când răpăosalul domn Mihai Ra- 
covită Voevod, după moartea lui Dracea sărdariul 

„au luat moşiia Visternicii şi au dato numitei maă- 
Dăstiri Căpriiana; al treilea pentru iazul ce cere şi 
mănăstirea sfânta Vineri ca să aibă moşiia Chişi- 
nău în apa Bâcului adivărat atât ispisoacele ma- 
„ăstirii cât şi în ispisocul de sus pomenit a dom- 

!
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nului Stefan Voevoud ce lau arătat egumenul de 

Capriiana arata că şi Chişinău au avut iaz şi moară 

în Bâc şi încât la ispisocul domnului Ştefan Voe-: 

vod arată pe iazul Chişinăului drept hutar la mar- 

ginea cea din gos a acii fumatati de sat ce ocu- 

prinde acel ispisoc. Dar cercetând noi acum de la 

iazul Caprienii ce sau pomenit mai sus pe Bâc în: 

os îutre moşiia Ghetaoani şi intre maoşiia Chişi- 

năul alte iazuri nu sânt fară numai doaâ iazuri pe 

cari serisorile Ghetaoanilor în cel mai din sus iaz,. 

pe cure cuvioşiia sa egumenul de Frumoasa îl pre- 

tendiresește ca ar fi iazul Chişinăului arată că şar! 

fi facul moară întro gârlă un Grigoraș Sava păr- 

călabul. dar de a facut el iazul din pajiste sau de 

au gâsil ezătura veche acum nu sa poale şti, cel: 

mai din g&os iaz de cât acesta îl arata că este fa- 

cut de un Bogos parcalabul, şi aceste doaă iazuri 

nu pot să încapă căci cel din gos ineaca pe cel 

div sus; să uiai cunoaşte un Iaz vechiu mai în 

%os la marginea cea din Sos a moşiei Gheţaoanii,. 

cari acum să alla în cuprinderia stapâvirei Gheţa- 

oanilor, dar au eșil protopopul Stavarachi carele are: 

moară puţin mai în $os şi au zis câi de moşiia: 

sa torva şi pentru ca înneaca iazul ci facusă Bo- 

gos lar fi lasat moşii sai şi el sau pogorât mui gos 

de şau făcur moară. Dar niscaiva scrisori vechi nu 

neau.arâlal ce numai niște zapisă mal noaă, zi 

câud ca scrisori ve hi de vor fi sânt pe la alti ră- 

zăşi împraştieli şi nu poate acmu să le aduca. Şt 

aşa |recum am arătat între Ghelaoani și “între: 

Chişinău veputând să încapă doaâ iazuri şi dacă: 

iot i-pisocul domnulu; Mihai Racoviţa Voevod: din: 

1913 nu va pute să upere apa Bâcului despre ta- 

nulul Lâpușnei precum pâna acum: sau stăpânii, 

apoi va întra şi Chişivăul la un vad de moară, şi 

un vad va râmăne a Gheţaoanilor. 
Prin luminata carlia mării sale lui Voda ni 

1  
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“să poruncește ca sa măsurăm dia curimezișul ace 
&umătate. de moșie ce o cuprinde ispisocul dom. 
nului Stefan Voevod, după semnele ce le arala şi 
pe atâta să mai dam în g&os şi ceialalta gumaătate 
de sat, şi apoi să măsurăm şi Ghetăoanii, pentru 
care dupa poroncă am facut atastă ispila ca să 
măsurăm tot irupul cât să stăpâneşte cu nume de. 
Visternici şi sal dam în doaâ. Dar apoi cu totul 
fugi din noima ispisocului nerămaâind gumătăţei cei 
de sal din partea de sus nici unul dintracele sa- 
ihve, adica nici sa alinge nimic de Chişinău nici 
înpotrivă nu este vre o fântână cum ici la îngu-" 
unătațarea vre unui iaz; ce noi am măsurat dea-: 
curmezişul tot trupul cât să slăpăneşte cu nume 
de Visternici din margine din sus despre Petrecâni: 
de la movila lui Bâtcă şi pană la marginea cea din: 
dos despre Gheţaoani în capul iazului ce pomenesc 
scrisorile Gheţaoanilor căş fâcusă Grigoraş. Sava: 
moară, şi am eşit una mie şasăzari şi- cinci * stân-: 

Jjăni gospod, au măsurat 'de “acole din &os cât: sa 
stăpânește cu nume.de Gheţăoani şi au eşil : uuia: 
aie noaăzăci și cinci stănjâni ; însă cu :doaâ - sute: 
stânjăni ce âu aratat protopopul Slavarachi împre- 
suraţi din moşiia sa tocanii ce este. alaturea cu 
“Ghetăoanii pe din gos. Deci 'intracesta chip aflând: 
pricinile precum arătăui am făcut şi hartă de sta-: 
ria locului. și luminatul divan va da hotărâre după: 
cum. va fi drept. Da a 

i | “leat 1800 Săpt. 8 
Manolachi Donici spatar” i 

loan Tăutul sulger 

Dia 'Toyan Chişinău vol. 1, vezi Surete ms. XXXIV, 97.; 
In aceasta mărturie hotarnieă se vorbeşte pe largide. 

trecutul Chişinaului “şi” râdicarea: sa ca târg.. In:studiul din: 
“Prefață vom folosi arâtările de mai.sps.
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CXV 

1801 Mai 20. Anaiuraoa marilor boeri întărită de Vodă C.A.. 

Ipsilant Vodă prin care se hotărăşte dreptul de a avea mori pe apa 

Bâcului stolnicul Dum. Râşcanului cu moşiia sa Visternicii şi mănăstirea 

Si. Vineri cu moşia sa Chișinăul. 

Noi Costandin Alexandru Ipsilant Vvod cu mila 

lui Dumnezeu domn tării Moldaviei. 

Nemultămit aratândusă dumnealui stolnic Du-: 

mitrachi Râşeanul poruncitam de sau scos şi fată 

la divan înnainie domnii mele pe dmlui stolvic 

dinpreuna cu cuvioşiia sa Joachim  arbimandritul 

egumen mânăstirii Frumoasa, unde după ce sau 

cețit anaforaoa aciasta făcând şi însumi domniia 

mea 0 patrunzătoare şi cu luare aminte cercetare 

dovezilor i răspunsurilor de imbe părţile aşa sau: 

cunoscut ca presfinție sa păriulele mitropolit dim- 

preună cu dmlor veliţii boeri bine și cu toata drep- 

tatea au giudecat. însă dmlui stolnicul tot plângân- 

dusa de mare păgubire re i Să pricinueşti cu râ- 

dicare şi mutare morilor ce le are pară acum la 

Bâc şi numitul egumen asămene cerșiud drept lucrul 

manâstirei după puterea scrisorilor ce are, domnie 

me pentru ca nici dumisale 'stolnicului mai mult 

cuvânt de nemilțămire să nui ramăe, cum nici: 

manăslire svanta Vineri sa ramâe îustreinată de 

dreptu lucrul sâu, aşa am cunoscut urmare drep-: 

taţii, adica din doao mori ce să stăpânesce de stol- 

nicul Dumitracbi Râșcanul în iazul cel mai din %os- 

de cât iazul cel vechi! numit al Chişinăului după 

ispisocul domnului. Stefan Voevod. ce mai os să 

arată ; una ace despre moşie Gheţăoanii să o sta- 

pâneasca tot dmlui stolnicul, iar ce despre moșie 

Chișinăul sa o stăpânească mănăstire sfintei Vineri,. 

dupa. care nici dmlui stolnic cum nici numitul egu- 

men mai wmultu -nau pricinuit. Drept aceia şi hotă- 

râm domnia mea aşa întocmai să să urmeze stă- 

pănire despre amândoaă părţile la arătalele mori  
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nestrămulat, iar la cheltoiala ce trebuinla va cere 
a 5 face la iazul în care sa afla morile aceste fa- 
cute vor privde amândoaâ părţile, după cum şi ve- 
nitul ce va cuprinde vanzare peştelui din iazul a- 
cesta „il vor imparți după dreptate impreuna, luand 
adică dmlui stolnicul pe gumatate, şi manastire iar 
pe Sumaătale, întărindusa anaforaoa atasta şi cu a 
noastră domnească pecele. 

(|. p. domnești) leut 1801 Mai 20 
procit Sturza comis 

Pre înălțate Doamne 
La giudecata ce în trecuta luna lulie sau ca- 

utat la sfânta Mitropolie între cuvioşie sa Dionisie 
arhimandritul egumenul maănăstirei Galata din par- 
tea mănâăstirei Sfântului Arhanghel, cuvioşiia sa 
Ioachim arhimandritul igumenul manaslirei Fru- 
moasa din partea măvastirei sfânta Vineri îi cuvi- 
oşiia sa Sarafim igumenul măuastirei Capriiana şi 
între dinlui stolnic Dumitrache Râşeanul, priciua 
fiind pentru apa Bâcului, a cărie curgere este pin- 
tre moşiile maânsslirilor acestora, Chişinaul a ma- 
pâstirei sfintei Vineri, Buiucanii -a slântului Arhan- 
ghel ce sâut de ţânulul Lapuşnei, şi intre moşiile 
Visteruicii i Gheţăoanii ce sânt de tinutul Orheaiu- 
lui, care sa stapânesc de stolnic Răşcanul, însă cu 
Sumatate de Visternici ce are luat cu schimb de 
la manăstirea Capriiana adica manastirea sfânta 
Vineri, după doaâ ispisoace vechi unul din anii 
1084 de la domnul Patru Voda şi altul din anii 
1125 de la domnul Racul Voevod au cerul şi cere 
sa aibă şi vad de moară în Bâc, unde în dreptul 
moșii aceştie de iasla parte de Bac despre apus 
sint doao mori a stolnicului Râşcanul întro gârlă 
abaluta din Bâc, cum şi mânastirea sfântului Ar- 
hanghel iarăz după osăbite ispisoace cerând vad de 
heleşteu im apa Bâcului, unde stăpâneşte mănasti- 
vea Capriiana o moară, din care gumatate de vad
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A are luat cu schimbu de la răposatul vornicul 

Costandin Râşeanul parintele stolnicului Dumitrache. 

Aşijderea şi mănăstire Capriianu cerşând de la stol- 

picul Râşeanul sehimbul tau dat pentru ace moară 

de vreme bau eşit cu pricină. Stolnicul Râşcanul 

împotrivă au vrut să s âpere en un hrisov mai 

din urmă de la domnul Mihai Racovită Voevod, 

aratatoriu că moşiile ce sânt de tânutul  Lăpușnei 

nar fi: având împărtaşire la -apa Bâcului, cu care au 
a 

vrut să dovedeasca că morile câte sânt în'apa Bâcului 

drept moşiile ce stăpânește Visternicii şi Gheţăou- 

nii, ar fi numai a moșiilor sale ce.sânt de ţânutul 

Orheaiului. Dar fiind că acel hrisov cuprinde numai 

dupa aratările unor oameni, când nici unele din 

scrisorile mai sus arătate a mănăstirilor nu sau 

vazut nau putut să-s agute și să averisască acele 

mai vecbi ispisouce ce au mănăstirile. Apoi fiind 

ca la mănastirea Capriiana sau văzut un ispisoc 

vechiu din anii 1033 Febr. 12 dela domnul Stefan 

Voevod, pe Sumaătate: de Visternici cei de cee parte 

de Bâc, &umatatea :ce din-sus cu heleşteul .și cu 

inoară, din care au dat a se iuțelege ca şi Vister= 

njcii au avut vad de moară în. Bâc, iar pe cealaltă 

gumaâtate de Visternici și pe Gheţaoani nearâtând 

stolnicul Răşeanul scrisori dând râspaus câ nu le 

are aicea au rămas să sa faca cevcetare la starea 

locului spre deplina aflare atevaărului pricinei; as 

dica fiind câ ispisocul acel dela Stefan Voevod 

lin anii 7033''arată «ace parte, din sus tin: sămve 

nestrămutate şi zice” de ceia parte de Bâc în drep-. 

tul lazului Albășului la fântâna ce mare și cu: he- 

leşteu şi cu moară în Bac de la deal “să: fie. după 

verhiul hotar, iar de la vale să fie începând de lu 

ezatura heleşteului Chişinăului tot pe hotarul Şarpei 

postelnicului pân la vârful dealului cei pe 'Tohatiii, 
. y 

să să dovedeasca întăi semnele acelea, şi apoi sa 
. 

sa măsoare în curmeziş ace giuinalate partea de  



—917— 

Sus, şi asămene cu aceiaşi măsură să să, dea şi 
ceaelaliă giumătate de Visternici pariea de gos, 
Aşijderea sau îndatorit pe slolnicul Râşcanul ca Sa 
scoată toate scrisorile vechi a moşiei Gheţăoanii 
Ga să vază de au şi Ghetaoanii vaduri de moară 
în. Bâc şi de vor fi aratând că au vreun vad de 
moară iarăşi să să dovedeasca la ce loc au fostu 
şi câte vaduri de moară vechi sau heleştee sânt pe 
Bâcu în dreptul Chişinăului şi a Ghetaoanilor, spre 
care cercetare “cu, luminata poronca Inalțimei tale 
sau şi: orânduit pe dmlui spatar Manolache Donici 
şi pe sulgerul loan Tăutul; acum prin jaluba' au 
«at. înălţimei tale cuvioşia sa arhimandritul loachim 
au cerşut ca.după mărturie. de.,cercetare şi harta 
de slarea locului de la rânduiții cercetători sa să 
de hotarâre pricinei aceştie,. şi după luminata po- 
ronca înălțimei tale ce mi sau dat prin țidula în- 
fațoşândusa inaintea noastră, iarași. la sfânta Mitro- 
polie cu dumlui stolnic Dumitrache Râşeanul de 
marturie ţle cercelarea şi. hartă de; ștare locului 
iscalita de dmlui spatar Manolachi Donici i de sul- 
gerul loan Tautul sau vazut că acolo unde stolni- 
cul Râşcanul stapăneşte  moşiia  Cheţăoanii din 
vechi au fost. gumatatea locului ce din gos-a Vis. 
ternicilor şi dupa vreme sau numit Gheţaoani, cum 
nu.aele Gheţăoanilor au arătat stolnicul Râşcanul 
şi scrisori din care sau dovedit ca şi. Gheţăoanii 
au avut 'vad de moara şi mori în Bâc şi-de la 
iazul Căprienii ci iaste pe..Visterpiri pe. Bâc în gos 
între moşiia Chişinău și între. moşiia *Gheţăoanii se 
găsesc aceste iazuri însă un iaz vechiu acel în. 
dreptul hotarului: Vişternicilor. de catră Gheţaoani, 
adica iazul acel ce ispisocul pomenit mai. sus a 
domnului: Stefan Voevod, îl arată a Chişinăului şi 
altu iazu mai gos în care sântu doo mori re să 
stapânesc de stolnicul Râşcanu şi alt iaz iarăşi 
vechiu mui din &os de acela la marginea ce din
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os a moşiei Gheţăoani, şi dinlraceasta fiind în- 

destulă dovada că iazul acel vechiu cei în dreptul 

hotarului Visternicilor de catra Gheţaoani este iazul 

Chişinaului a mănăstirei sfintei Vineri şi iazul ve- 

chiu a Gheţaounilor este acel de la margine ce din 

&os a Gheţaoanilor, apoi iazul şi morile ce are a- 

cum stolnic: Râşcanul între iazurile aceste vechi,. 

adică din gos de iazul Chişinăului, și div sus de 

iazul Ghetaoanilor, care îneacă pe cel mai vechiu 

iaz a Chişinâului, nu pot să fie şi sa ste în locul 

acela ; pentru care macar că dmlui stolnicul Râş- 

canul au vrut să să agiute ca sar fi făcut cu ace 

știința pentru moşie Chişinăului fiind de ţinutul 

Lăpuşnei nar fi avându împărtaşire la apa Bâcului, 

dupa hrisovul acel de la domnul Mihai Racoviţă 

Voevod, dar hrisovul acesta precum şi la giudecata 

dintăiu cum sau arătat mai sus, nu poate să ane- 

risasca acele mai vechi ispisoace a domnului Ste- 

fan Voevod, şi altele din urina cari dovedesc că 

Cbişinăul au avut iaz şi moară în Bâc de vreme: 

ce dupa dovezile acestea moșiia Chişinău nu să 

poate lipsi de iazu ce lau avut, dreptatea agută pe 

mănastirea sfânta Vineri aşi stapâni iazul acesta 

şi al ezi acolo unde au fost şi esti-şi acum, şi aş 

face şi moară far de nici 0 oprire de câtra nime, 

şi monile stolnicului Râşcanul ce leau avul păr 

acum în Bâc flind ca îneacă iazul Chișinaului să le: 

radice de acolo şi sa le mute la iazul vechiu ce: 

este la marginea din gos a moșiei Gheţaoanii, cu 

care amăndoao țpărțile sa îndestuleaze la dreptatea 

ce au, şi cuvânt nu le mai rămâne, îuse fiind că 

sau vazul o marturie din trecutul an 1799 Sapt. 2. 

de la câţiva oameni adeverira și de dinlui serda- 

riul de Orheiu, prin care sâ cuprinde câ fiind el 

din vechi trăitori în Chişinau pe moşia sfintei Vi- 

ueri uvde iau şi facut părinţii lor, mărlurisâscu că 

matea Bâcului nau fost pe unde merge apa acun»  
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şi în ostrovul ce este acum între ape au apucat 
weri şi peri şi că răpăosatul vornicul Costandin Râg-- 
canul au tăet gârla din iazul vechiu (adică al Chi- 
şinâului) deau dat drumul apei la moara ce au f4- 
cul nov, şi pentru ca să nu mai rămăe pricini după: 
vreme între manastire şi între stolnic Râzcanul. să. 
s abata apa'de la iazul Chişinăului iarăşi pe matca 
veche pe unde au imblat mai înainte. De catra noi 
aşe sau socolit că urmeaza dreptatea, iar hotarâ- 
rea cea desăvârşită ramâne la înalta înțelepciuoea 
înalțimei tale. It 1800 

a înalţimei tale cătra Dumnezeu smerit rugătoriu 
| lacov Mitropolit Moldovei 

Plecaţi slugi: C. Balş vel logofat, Varnav (2). 
vel logofal, Th. Balş vel. vornic, D. Roset vel vor- 
nic, Cantacuzinu vel vornic. 

Din Tpyam vol. |. Vezi Surete ms. XXXIV, 96. 

CĂVI 
1503 Iul 1î. Zapis prin care Maria Râşcanu (căs. cu Andrei: Holban) se împrumută cu 2000 lei de la frate-său lord. Râșcanu cu: dobânda de 5 lei la pungă pe lună. “ 

2000 lei adică doi mii lei mam împrumutat 
de la fratemeu cu vade de un an de zile, însa la 
15 zile u lui Fevruarie sai plâlescu dobânda câta 
să va face pără atuncea, socotindusă drept cinci: 
lei la pungă pe lună, și la implinire anului sai plă-- 
lescu, atâl capetele cât și dobânda câtă sa va mai: 
face şi am iscalit. 

| 1803 Iuli 17 
Mragtu. Pecnay 

Acta Aurel Râşeanu. Surele ms. XXXIV, 377.
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CXVI. i 
1808 Ghenar. Perilipsis de hârtiile Frenciugilor, “pusa amânet 

:1a spatar Şerban Negel. - 

1. Iosemnare de cuprinderea ce au aceste în &os. 

arătate serisori: de moşiia Frenciugii de la ţinutul 

Vasluiului, pe care am puso amanet la dmlui (şters 

“hatman. Alexandru Mavrocordat 180 ..Noembre) 

spatar Şerban Negel 1808 Ghenar. | 

1) 1128 Mart 29. Carte gospod de la domnul. 

-“Gașpar Vodă sârbască ce pomeneşte de moşia 

Frenciugii dar pe câtă parle serie nu să poate îu- 

„talege, nefiind talmacita, | 

9) 1129 luni lo. Carte gospod de la Alexan- 

-dru Voda săn Ilieş Vodă iarăşi sârbască. | 

3) 1160 Fevr. 11. Zapis de mărlurie iseălit de 

“mulți boerănaşi dat la mâna ]ni Apostolachi 2 sul- 

ger, pentru Sumatate sat de Frentuci au cumpărat 

„de la Omenghie fiorul Neviului şi a Dochiei diu 

„Frenţuci nepotul lui Costandin de acolo, drept 

-200 Jei. a | | 

i 4) "1463 Oelombre î. Copie de pe un zapis ce 

-sau găsit la paharnicul Vasale Costachi de. la un: 

lonaşeo fetorul lui Andronic de Frenuci. priv care 

au dat partile ce să vor alege din Frentuci lui So- 

Jomon vist. pentru partea ce au fost vândut fra-: 

1esâu Bejan din Căzaceșii Andocăi. pitar. Se 

: 5) 11165 Mart 20. Carte gospod de la Gheor- 

-gbie Stefan Voda data la mâna lui Bejan şi al lui 

Gheorghe “şi altor frâţi ai lui săş stăpânească toate 

părțile din sus ce să vor alege din Frentuti şi alte! 

părti ce au dat bani 162 lei Gâdei rudei lor şi 

altă parte din gos ce au fost avut Constandin 

-Gade, şi au fost închinato lui Solomon vist. pe 

care ei au dat 37 lei. N | 

6) 1166 Sept. 24. Zapis de la Bejan şi Ghe: 

-orghie din Frenţuci ca trei părti din Sumaătate de  
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sat din Frentuci din partea de sus, ce au fos! a: 
Gâdei, pe care Gade leau fost vândut mai îvainie - 
sulgerului Apostol şi ei le răs' umpârase, prin acest: 
zapis le vând ei iaraşi lui Apostolachi drept 200 lei: 

1).1110 April 18. Zapis de la Bejan şi de la 
sorusa [leana feorii Mariei, nepoţii lui Simeon din. 
sat din Frenţuci și de la Costandin Gade feâor A- 
niței nepot lui Samion, cu care au vandut un ba-- 
trân şi gumaâtate din sat din Frentuei din parlea; 
din gos lui Poustolachi 2 spalar drept 50 lei. 

S) 1187 Mai îV. Carte gospod de la domnut: 
Duca Voevod ce serie la vatămanul şi satenii de 
Seanlee, ca sa aduca pe nişte oameni ce au jaluiți: 
al 2-a spatar (Postolachi) ca iau prins acolo și ar 
fi din Satu lui diu Frenţuri. 

9) 71184 luni 14. Carte gospod de la domnul: 
Antonie Roset Vvod, ce serie catea Panhilie stol- 
nic şi catră giupăniasa: su: Nastasâia sâşi ia îndată: 
toate dresale şi zapisale câle vor avea pe loate 
ocinele Ducai ce au fost comis să vie ca să să în=- 
trebe cu Postolachi spatar cel mare. 

10) 7194 Oct. 30. Carte gospod de la domnul. 
Costandin Voevod data egumenului cu lot saborul 
de la manastire Galata sa poprească sat 'Frentucii 
cei ia ţinut Vasluiului, cu tot venitul din tot locul: 
dispre Ion logofat al 2-a şi despre Stefan post. fe- 
torii raposatului Postolachi spatar pentru că părin-- 
tele lor Postolachi au fost dat manastirii un sat 
Capoteştii lol la acel tanut de sau îngropat după 
moartea lor cu gupăneasa sa în manastire, şi a-- 
cum Căpoleşiii sau aflat a altor oameni, in locul 
cariia apoi sau dat Frenţurii, preacum au câlugării 
și carte de la domnul Duca Voda și de la boerii 
ce au fost Caimacumi. 

11) 71971 Noem. 15. Carte gospod de la dom-- 
nul Costandin Vvod prin care scrie că după cartea 
Ducai Voda şi a boerilor caimacani cum ŞI a dom--
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iei sale de mai sus aratate, întăreşte maănăstirei 

“Galata să stăpânească Frentucii în locul moşiei 

-Căpoteştii. 
12) 1212 Dechv. 12. Carte gospod cătră vornicie 

-de aprozi de lu domnul Mihail Racoviţă Vvod, să 

marga cu omul Milescului dau fost clucer mare şi 

-ori unde ar găsi vecini de Frenturi săi ia sai ducă 

da urma lor. 
13) .1293 April î. Scrisoare de la Mariia 

Mileasca sardarisa şi ficiorul său Frangole și gi- 

neresau Toader Şlahta dată la mâna unui Ilie A- 

'bager că iau dat moşiia lor Frențucii de la țânut 

Vasluiului cu vad de moara ca sa faca moară şi 

sa v aiba asupra pe câţi ani va scoate cheltuiala. 

14) 7298 Iuli 28. Carte gospod de la domuul 

Mibai Racovita Vvod ce scrie la Toader Străzăscul 

„diiacul de camara şi la Pascal armaş şi Necu- 

lai ca sa margă la Frenţuci ce este la tinutul Va- 

-sluiului, ce să hotărăşte cu Cazâneştii şi cu Drăgu.- 

şăni sa aleagă locul Frenţucilor pe dresă şi măr- 

turii a oameni buni cari este a Marandei Butu- 

-moaei poslelnitasa fata Milescului. 

15) 1267 luni 20. Carte gospod de la domnul 

Scarlat Grigore Ghica Vvod scriind câtra loniţă 

“Cuza post. şi lon Buzdugan medelniceriu să margă 

la moşiia Frenţucii ce au cumpărato postelnicul Ne- 

culai Cogalniceanul şi jalueşte că iar fi impresu- 

rândo stolnie Vasale Csotache ca a patra parte de 

woşie şi facând ştire şi stolnicului saş trimată ve- 

-chil cu serisori să hotărască Frenţucii. 

16) O marturie de la Vasile Buhaescul şi Ga- 

vriliţa Baican şi alţi pentru cheltuiala unei ezături 

-de iaz între Milescu cu mănăstire Galata. dar nu 

„arată la ce loc este ezătura. 
11) O scrisoare iseălită de un Neculai Boteanu 

„pitar ce scrie câtră hatman Radu că moşia. Fren-  
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țucii au vândut dinsale vel logofat şi sa de zapi- 
sale moşiei. 

18) Alta scrisoare neiscalita de nime ce scrie 
câlra uu pah. llie pentru nişte țigani şi zice şi 
pentru moşie. dar nu arata are moşie. 

19) 1800 șasa scrisori pe şasă pogoane vie 
pe moşiia Socolii la dialul Coroiu. 

20) 1196 luni 21. Hrisov gospod de la domnul 
Alexavâru loan Calimah Vvod, întăritură stolnicului 
Andrei Holban pe 6 pol jirebii cu 357 pol stan- 
jâni moşie ce au cumpărat în hotarul moşiei Sina- 
uții cei pe apa Wolniţăi la ţinut Sucevei, de la 
Ioniţă sân Vasalcau tomartan căpitan cu zapis din 
1794 Avg. 25 câte opt lei stânjânul care parte 
trece și în Bucovina. 

Magia sreMyzeusu) 
Acta Aurel Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 254. 

CĂVIII 
1809 Sept. 20. Zapis de învoială între Ioniţă Ciolac postelnicel şi soția sa Catinca cu căminarul lordachi Râşeanu pentru o ţigancă. 

Adică eu oniţăa &olac. posteluicel datam adiva- rat zapisul meu. la mâua dmsale cuconului cămi- 
nar Iordachi Râşean precum să s ştie că luând un 
tigan a dmsale o tiganca a noastra şi fugind cu dânsa şi întâmplăndusa de au murit tiganca neam învoit cu dumelui şi pentru învoială iam dat acastă încredințare la mâna şi am isealit. 

1509 Săptemvri 20 
Ionița tolacu 

Acta Aurel Râşcanu. Surete ms. XXXIV. 324. Data în original e scrisă 789 în loc de 1809, ceia ce arata că Ioniţă Ciolae ca mi: postelnicel nu era încă deprins bine cu scrierea numerelor cu cifre arabe. Zero îl încurcă. Se săseşte scris la unii 189 drept 1809, sau 18009 drept 1809; cum tot așa găsim scris mai apoi 7847 drept 1814 (kawaii).
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CXIX 

1810 Ghenar 19. Zapis de schimb de ţigani între Gh. Cuza. 

căminar şi lordache Râşeanu căminar veri primari. 

Pe Sanda fata .Ilenii ligancii ce o am eu îm- 

partala de la fratele meu dmlui ban Arghire Cuza 

din ţiganii părinteşti, ce aim impărtală facută den 

anul 1801, dupa cum pre largu arată ace împăr-: 

ţală, pe care Sanda ţiganca o am schimbat împre- 

una cu doi copii al vi anume Catrina. şi cu un litor 

lov, ce lum socotit mai mult dar, vărului meu lor-: 

duehi Râşcau căminar și nepoatei Paraschivei so- 

ţului dmsale, şi în loc miau dal pe Sirghie fetor: 

lui Vasale tigan şi al Mariei tiganci, din țiganii de- 

zastre cei are dmlui, cum şi pe on fitorul lui Mi- 

halache ţigan cel are dar de la fratele loan. Cuza 

pitar, deci de acum inainte sa aiba a stăpâni dmlui 

“varul lordachi „Râşean . ca pe nişte drepti robi ai 

dmsale, pe. numita ţigancă cu copii ei, cum şi eu 

sa stapânesc pe uumitii tigani de mai sus pomeniti, 

pentru care lon tigan ce miau dat, miau dat şi 

danie ce are de la fratele loa. iar de va eşi vre: 

un tigan cu pricină de calră cineva cu pretentie, 

atat din ce am gat eu cât şi din cei ce am luat, 

sa avem a răspunde fieşte carele şi sa împlinim la 

loc ace lipsă de o potrivă vrâstnici în care ar fi 

acel care va fi cn pricină şi va lipsi şi spre încre- 

dințare am dat scrisoare unul la mâna altue în 

care am iscâlit. 
' 1810 Ghenar 19 

Gheorghie Cuza câminar 

în dos: Zapisul de schimbu ce am facut cu bă- 

dila Gheorghe Cuza câminar pentru Sanda şi am 

Inato cu doi copii şi am dat pe Sarghie și pe lon. 

1810 Ghenar. 

Acla Râşcanu. Surete me. XXXIV, 326. 

4 
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CĂXX 
1814 Februarie 27. Lupul Balş vel log. motivează după pra- vili de ce nu iscăleşte anaforaoa în procesul căminarului Iordachi Râșcanu pentru Frenciuci cu soru-sa Maria Holbăneasă. 

Cu frațască dragoste mă închin dmtale arhon 
logofete. 

Miai trimes anaforaoa căminar Râşcan ca să 
o iscălese, dar poflim sa nu bănuești că eu acest 
fel de anafora nu pot să o iscălese, nu penlru că 
nu are jăluitorul dreptate, cj pentru că  anaforaoa 
este plină de o gramadă de capile de pravila, între 
carile diabe am găsit un cap cu ceva crieri în- 
trânsul, iar celelante toate sint nepotrivite cu iot 
la pricină. Dmta di voeşii ca să isealesce şi eu, 
pune să s facă alta anafora mai lămurită Şi nu a- 
mestecata şi încâlcită ca atasta. întru care să să 
cuprinda curat numai pentru Frentuci. ra toata a- 
vere cusii moşiia adasta esti şi toată gâltava atasla 
de acum pentru moşiia atasta esti. căci fiind mo- 
şiia acasta driaplă și dovedita zestre a mumii jă- 
luitoriului răposat spal. Râşean . tatul jăluitorului, 
era silit şi îndatorit de toate pravilele a lasa lu- 
crul acesta întreg la toţi copii, iar nu după moarte 
soţii sale să de moşie toata numai unuia din copii, 
lăsind pe cielanți lipsiţi cu tot de clironomiia mumii 
lor, neavând el nimică avere a sa. ca să s poată 
analoghisi cu avere şi zestre soţii sale. Drept acee 
scrisori ce arată spre îndreptare sa sora jăluito- 
riului ori de să va numi diiată, ori di să va numi 
izvod de zestre, nimică nu poate să o folosască, 
nefiind priimită de pravile cărora urmând un giu- 
decătoriu este silit a o lepăda ca o hărtie raăsu- 
fală și netrebnică şi a împărtăși şi pe jaluitor cu 
legiuita parte din avere mumii sale. 

Sa nu să uite şi acasta să să lreaca în ana- 
fora, căci aud ca unii făcând o tălmăcire nesoco- 
lita serisorii de danie a Episcopului lonichiia, şi 

Surete şi Izvoade X (Acta Râşcanu) 15
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negândind la prostime oamenilor ue atunce vor să 

o numească ligaton, neștiind fără indoiala ce va 

sa zica ligafon şi necercelând iai înainte ca să s 

înveţe ci este legaton, p-avila unmeşte ligalion nu- 

mimai darul acela carile sa face cu pricină de moarte 

şi carile să da în stapânire după moarte testato- 

riului, aice nici pricivă de moarte au fost, niei lu- 

cerul acesta sau dat după moarte, ce fiinţa adevă- 

rului este atasta, ca voind Vladica să mărite pe 

nepoata sa, iau dat zestri moşii aGasta, iar di po- 

meneşti în scrisoare şi pe răposat spătar Hâşcanu 

îl pomeneşte ca pe un barbat a nepoatei sale, după 

obiceiu di atunce, şi după prostime oamenilor de 

alunce de trebuintă socotesc. că ar fi să sa adaogă 

şi atasta că de şi până acum nau făcut jaluitor 

nici o cerire, nimică nul vatămă tăcerea, căci pra- 

vila la împărțelele intre fraţi rândueşte o îndelun- 

gata viewme, hotărând ca până la împlinire a trei- 

zăci ani, are voe fieştecare aș ceri dreptul său; 

când va voi. deci sfârşitul anaforalii să nu fie „în- 

şliințare“ ci să fie aralata curat socoleala noastra, 

adică giumătate de Frenâuci dovedindusă că este 

dreaptă avere a căminarului Râşeanului, parte ce 

i să cuvine din clironomiia mumii sale, nimine de 

parte aceia nu poate să s atingă supt nici un cu- 

vâut de pricină şi rămâne ca după putere şi hotă- 

râre pravililor să să deosăbască gumaătate de Fren- 
cuci şi să s de în deplină şi vetnică stapânire jalu- 
itorului, rămânând însă îndatorit a da socoteală prin 

gurământ de avere câtă iau întrat în mână, din 

cari scotândusă datoriile şi grijile parintelui lor şi 
cheltuelile ci sau facut cu sora cea mai mică, diu 
prisos să aiba a împărtăși dreptu în &umaătate și pe 
sorusa. 1814 Febr. 27. 

a dmtale ca un frate, Lupu Balş vel logofat 

Acta Aurel Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 397.  
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CĂXI 

1814 lunie 28 Iași. Hrisovul lui Sc. A. Calimah Vodă prin care 
judecă pricina de hotară înire 3 moşii şi dispune ca căminar lorda- 
chl Râşeanul să stăpânească întreg satul Drăguşanii Maria Holbă- 
neasa stolniceasa întreg satul Frenciucii şi Buzdugăneştii întreg sa- 
tul Căzăneştii, 

Noi Scarlat Alexandru Calimeh Voevod, cu 
mila lui Dumnezău domu țărăi Moldaviei. 

După necontenilele jalobe tau pornit catră 
domnie me, pe de o parte dmlu: câmivar lordachi 
Râșeav, slapân moșiei Draguşenii, de pe Slavnic 
de la tânutul Vasluiului cerând să i să îularea<că 
slapânire asupra moşiei sale şi de catră dombvie 
me după hotarâre giudecaţii divanului din anii 1812 
Sept. 5; pe de altă parte clironomii sâvârşitului 
jilniceriului Panaite Buzdugan cu ai lor, stapânitori 
de moşie Cazâneştii pe de amâudoao părțile Stav- 
nicului ; şi dmveei stolniriasa Marie Holbaniasă sora 
dmisale caminariului, stapâvitoare moșiei Frentugii, 
peste Slavnic despre apus, şi a Sumaătate d sat 
“Cazăneşiii (precum cere dmneei) peste Slavnic dis- 
pre răsăril. Adecă cerire Buzduganeşlilor fiind ca 
sa stăpâniască nesuparați de dmlui câminarul şi de 
“sora dmsale după scrisorile ce au, şi după cartea 
de giudecata divanului ce au şi ei tot dintracel an, 
peniru că dmlui căminar voind a cuprinde de ho- 
tarul moşii dmsale Draguşanii parte de loc de piste 
Stavnic despre răsări ce sa stăpâneşte de dmneei 
stolniceasa supl nume de Căzăneşti ar fi zicând 
sora dmsale săz traga ace lipsă din drept hotarul 
“Căzăneştilor ce din vechi sa afla supt stapânire 
lor, pe care îşi au slare, aşăzări și întemeere lă- 
cuinţii lor, dumneaei stolniGasa îucă cerând ca săş 
“stăpânească întreaga moşie Frenbucii și ace parte 
de loc de pe Stavnic despre răsărit supt nume de 
giumatate satu Cazăneştii ce ar fi unita întrun ho- 
tar cu Frentucii după un zapis de vânzare din anii
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1961 Mai 28 a lui Neculai Butum postelnicel, ca- 
rele arată anume în ce chip şi pănă unde au vân- 
dut de amândoă părţile Slavnicului. Deci cât pen- 
tru giumătate satului Căzăneștii a Buzdugăneştilor 
dupa îndestule cercelări urmate la stare locului şi 
în divan, mai pe urmă întrând și însum şi domnie 
me în ce mai pătrunzătoare cercetare a prigoniri- 
lor dintre amândoao pârţile după câte scrisori do- 
vezi sau văzut la mâna neguțilorilor sau dat dom- 
neasca noastră hotăâre în ce chip să le urmeză 
vecnica lor stăpânire la partea de sus. despre lo- 
cul de pricină si despre Frentucii, după glăsuire 
hoiarnicii moşii Crăduneştii şi a hotarnicii vechi 
din anii 7940 în despărțire &umătaţii moşiei Cază- 
neştii şi a Buzdugăneștilor despre Butum cum pre 
largu să cuprinde la carle domniei mele de gude- 
cată şi de stăpânire ce sau dat Buzdugâneştilor, 
în treculul an şi lună Avgust 13, prin care sau 
slobozit atunce dmsule căminarului săş caute pre- 
tențiile de împresurare cu dumneei stolnicasa Hol- 
băniasa sora dumisale, rămâind dar pricina nesfâr- 
şita între dmlui căminar şi între sora dumisale pen-- 
tru despărţire hotarălor între moşii, mai născând 
în urmă între dimlor şi alta deosăbită pricină pen- 
tru împărțire averilor părințăşii, după ceririle des-- 
pre amândoă părțile; am orânduit domnie me toale 
priciuile ce ave dmlor, în cercetare preosfinţitului 
Mitropolit şi a duwmilorsale veliților boeri cari în 
multe rânduri adunândusă la sfânta Mitropolie după . 
cu amăruulul cercetări ce au făcut cât pentru îm- 
părtire averilor părințăști, în ce chip au dat cu- 
noştința giudecăţii pre largu prin anafora au înşti- 
ințat pe domnie me, și atunce vazândusă prin iz- 
vodul de zăstre, că între altele averi tau dat du- 
misale stolnicesăi dmlui spatar Alexandru Râșcanu, 
iau dat şi moşiia numită Frencucii salu întregu, cu 
toate acareturile ce sânul pe dânsa, și văzând su-  
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decuta că prin izvodul zăstrii nu să pomenește ui- mica pentru gumaătate satului Căzaneșlii ce o pre- tenderisi dmneti stolniăasa piste Sta vnicu, dispre răsărit supt nume a giumatate silişte de sat, după glăsuire arătalului zapis a postelnicului Neculai Bu- cum, care nepomenire prin izvodu pricinuind pre- pus giudecâţii pentru ace parte de loc, au fostu silită Sudecata a întea în ce mai adânca cercetare ca să să poată încredința fără îndoiala alt din întregime moşiei Frentucii cât şi de mai este unită cătra hotarul ei, şi alta parte de loc din alt trup de moşie. Sau cerut dar dmsale stolnicesăi ca sa arăte de faţa toate scrisorile moșiei Frentucii şi acei gumaătaţi a moşiei Cazăneștii ce o pretenderi- săşte dmneei, a A peste Stavnic despre răsărit ; flumneei au aratat ca toate scrisorile moșiei sar. fi aflând supt amanet la creditori, și că socoteşte a fi de prisos cercetare serisorilor. căci giudecata are de faţă cele mai puternice dovezi, adecă hotarniea Veche din anii 7240 a Buzduganeştilor, care cu po- voneă domnească la ace vreme sau despărțit Caza- neștii prin mijloc parte Buzdugăneştilor dispre a lui Butum întărite fiind samnile cuprinsă la ace ho- tarnică şi cu ispisocul răposatului domn Grigore Ghica Vvod bătrânul şi însuş zapisul de vânzare din anii 7261 a lui Neculai Butum postelnicel celui adevarat stapân a moșiilor dupa acele vremi, când ave pricina pentru despartire hotarului cu Buzdu- găneşiii, cu care răspunsuri a sale, nu numai că nau putut șterge prepusul giudecăţii dar mai var: tos lau întărit. Şi aşa aducândusa de faţa pe dmlui vel vornic Şarban Costachi şi pe dmlui căminar Mihalachi amanetarii scrisorilor şi despecetluindusă scrisorile în divan la sfânta Mitropolie sau cercetat cu amărunlul și sau cunoscut că toata învăluire cercetărilor şi a giudecăţilor de mai înainte sau pricinuit pentru numai că în fata giudecaţii să
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arăta scrisorile ce era pusă amanet la dmlui vel 

vornic şi zapisul lui Baum ce era scos diu ama- 

netul de la caminar Mihalachi, din cari nici o du- 

merire nu pulă sa aiba gudecata de adevărul pri- 

cîni, pentru câ cele mai puternice scrisori supt tăl-: 

nuire au fost amanetuite în deosabi Ja dmlui câ-: 

minar. lar după re sau adunat toate scrisorile de 

față din însuşi glasuire lor sau dovedit că dmneei 

la acela loc nu are mai mult de cât salu întreg 

Frentucii în partea despre apus a St vnicului, cu 

care cercetare râmăiur dmneei în nemulţămire, şi 

“prin necoulenite jalobe catră domnie me lauguiu- 

dusa de îustrambataţire dupa a căriia tânguiri, 

domnie me am orâuduit cercetare pricinii aceştie, 

și îndeosabi la ai noştri cinstiţi şi credintoși hoeri 

dmlui Grigorie Sturza biv vel visternic i dlui Ne- 

cului Strătulat vel vornic a țării de %os, tare adu- 

nândusa şi facând pălrunzăloare cercetare tuturor 

scrisorilor niau  incredințat. asămine că dmuveei 

stolnitasa nu poate ave mai mult de cât ntunai sat 

intreg Frentucii. Deci domnie me spre a ne încre» 

dinţa cu desăvârşire şi sore a nu mai rămâne vre 

unii părţi cuvânt de băuuialu ca să înstrâmbata- 

teşte, poruncilam de sau adus de fală înainte dom- 

niei mele toate scrisorile cuprinz: € are pre aceste 

numite moşii, Draguşenii, Frentucii şi Căzăneşti. 

Din cuprindere dar ispisoacelor domu şli şi alte seri: 

sori arâtale de udmlui câminar, care pre largu să: 

cuprindu la carte de giudecula a divauului de la 

1812, sau dovedil că dmlui are sat întreg Dragu: 

şanii pe Slavni: şi cu vad de moară în Stavnic la 

parle de gos în silişte ce să numeşle a Cânceştilor. 

lar din scrisorile Frenturilor și a Cazâneştilur sau 

descoperit intracestu chipu precum în &os arâtim: 

adică dintru ispisoc a domnului Costandin Voevod 

din anul 7199 Mai 15 arâlat de Buzdugâneşii sa 

dovideşte ca întregi moşiile Cazâneştii şi Boţaştih  
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dintru început au fost drepte cumpaăraluri a unui 
Apostol sulger, ca ele an avul doă fimri întâi pe 
Alexauilra din care sa trage Ştefan Milescul, şi al 
doile pe Nazariia, din care să lrage lonaşco stol- 
nicul, şi hotarăşte pomenitul domn cu gudecala că 
Fumâtate dentracele moşii numile si stăpânească 
Stefan Milescu şi gumatate Nazariia cu fiii sai, 
cum pre largu să cuprinde la acelaș ispisoe. Apoi 
vazândusă ca Neculai Busum prin zapisul de vâu- 
zare rătra pitarul Neculai Cogalniceanu arata că 
au vândut o silişte şi &umatate, adica din Stavnic 
spre apus silișle intreaga anume Fenţurii şi din 
Stavnic spre rasăril g&umatate din silişte despârţită 
din sus de Cazaneștii lui Buzdugan, pe care lau 
avut și el de pe maicăsa Zmarauda fata lui Ştefan 
Milscul. De trebuinta dar au fost gudecaţii nvastre 
a şli mai întâiu ce moşie uu avut Zmaranda mama 
lui Butum şi cercetând întaiu sau dovedit. dintrun 
ispisoc a domnului Mihaiu Racoviţa Vvod din anul 
1226 Noembrie 23 a moşiei Frenăucii ca Zmarauda 

“mama lui Neculai Butum nau avut mai mult de 
cât numai Salul Frenlucii. dat zastre de tatal sau 
Ştefan  Milescul „şi câ în vreme ce sau radicat 
»Dumilraşco Cantemir Vvod de sau dus cu uştile 
„moschiceşti, sau dus şi Marie gupăviasa sârdlaru- 
„lui Ştefan Milescu cu un copil şi doă copile şi 
„mergând arolv sau măritat copila ce avea mai 
„mare după un Toader Șliahta, apoi în ui dvao 
„luomnie a râposalului domn Neculai Alexandru 
„Voevod vind mama Zmarandii Bucumoae saruda- 
„reiSu Mileusea în tară cu copilul iei Fraugv e şi 
„tt ginerele ei Şliahla, iu începul a vinde lvale 
„moşiile barbatului vi Milescului, făra ştire Ini 
„Costandin Butum ginerelui său si a niamului ei. 
„Şi nu iau aguns că au vândut alte sale bune Și a- 
„lesa Can tost a Milescului, an vândut şi salul 
„Frenturii zaslre liicii sale Smarandei, unui lie
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Frebutii şi a treia parle din giumaiate sat Cazăneștii 

ci le are cumparate de la pitar Cogâlniceanul cu 

zapisul de mai sus arătat. Al optile, din carte dom-: 

nului Grigore Alexandru Ghica Vvod, prin care 

dupa cerire răposatului spatar Răşcanu (fiind la 

ace vreme paharnic) rânduește boeri hotarnivi ca 

sai hotărască satul întreg Fentucii şi a trie parle 

din gumatate de satul Căzăneşti, care să o lipască 

catra moşie Frantucii după scrisoare de danie, însă 

de va fi danie buna şi fara de bici o pricină, apoi 

sai aliaga parte din Cazâneşti, cum pre lurgu să 

cuprinde la uceiaşi carte domniască ; în urina căriia 

nici o lucrare alta nu să vedi, de cât au arătat 

Buzduganeştii o anafora de Sudecala divaaului a 

acei vremi întărita de domnie, prin carele sau dat 

dreplate, de au răscumpărat de la raposatul spular 

Râșcanul acu a trie parte din Sumatate de salu: 

de Cazaneşti la stăpânire Buzduganeştilor adeca gu- 

măltate cu zestre de la lonaşcul şi gumătate cum- 

părătură cu lrii zapisa de la fitorii Roşeai ce uu 

fost gineri tot acelui lonaşeo cu al duile fală. Deci: 

după ce sau văzut la giudecata noastră acesle arâ- 

tale scrisori, care în vreme ce urma giudeculă înlre 

Buzdugâneşti cu dmlui căminar, nici la o giudecală 

nu sau văzut, de cât din parte FreuGucilor la toate 

gudecaţile sa arăta numai zapisul diu 19261 alui 

Butum de vânzare Frensucilor, supt cuvând de w 

salişte şi &umatate, şi hotarnica din 1240 despar- 

titoare între Cazaneşti. Din a cărora învăluire nick 

0 luminare alta neputând lua Sudecala, au și dat 

hotarârea sa că Buzduganeştii pe semnile acei ho 

tarnice săş slapâuiască Sumatate sitului lor Caza- 

peştii. Acum dar nau mai rămas giuderaţii nici o 

indoiala ca dmueei stolnitasa ar ave mai mult a- 

colo de cât numai întreg satul Frencucii pe Stavnic, 

cu casă şi cu moară în Stavnic după glasuire lu: 

turor scrisorilor moşiei Frentucii, atât cele de ma  
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înainte, cat și acele mai din urmă Zipisului de vâu-. 
zare a lui Butum, care însuşi el cuun an în urmă 
prin al doile zapis ce da Cogalniceanului îl anere- - 
sâşte, mărturisind ca au vândut numai o moşie - 
Frencucii și sa îndatoreşte ai da şi zapisăle vechi. 
Apoi şi Cogalniceanul vrând a pune in lucrare za- 
pisul dintai a lui Bucu nau fost îngaduit de sta- 
pânul Draguşzanilo”, cum dovideşte carte domnului 
Scarlat Ghica Vvod; şi așa în urmă având în mâva 
sa zapisul lui Butum pe o silişte și &umaâlale au 
vândut Episcopului uumai o silişte Freucucii, care - 
însuşi Butum prin acel întâi zațis a lui marturi- 
sâşte la ce loc sa ulla înlreaga silişte Freutueii 
adică piste Stavoic despre apus ŞI Cogălniceanu au 
vândut episcopului numai o silişte Freuturii, cu o - 
a trie parte din giumatate de Cazâneşti, de uude 
să dovedeşii câ daca Cogalniceanul ar fi stapânil 
Frentucii şi giumatlate de Cazane şii după zapisul 
cel dintaiu a lui Bucium, nar fi aratat prib zapisul : 
vâpzârii catră lonichie ca au avul de la Bucium. 
numai in sat Frensutii, şi Episcopul uzămine în- 
data prin scrisoare sa iau dat zeslre pârinlilor du- 
milorsale cum sau aralat. Şi dmueei stolniciasa Hol- 
bâneasă pis'e mat-a Slavnicului vechiu spre rasă- - 
rit de acum înainte nu poale sa triacă, oprită find 
de îusuși scrisorile moşiei sale Frenucii. lar dmlui . 
câminar lordachi Râştauul fratele sau sa agiută 
cu loală dreptate în putere scrisorilor ciuu aratat 
la giudecaţile de mai înainte, cât şi acum la ginde- 
cata no»stra aş intregi moşie sa Draguzaânii păvă 
în matca vech a Stavoicului, dapă cu pe despre 
răsărit. sau dovedit ca sau slapânit până în boor 
din coltul Cazaneşiilor, şi cu întindere in %os pană 
în holarul moşiei Cazăneştii a Buzdugâneștilor, în 
linie uratala la narlă de stare- moşiilor, cari sau 
dovedit acum ca iaste margină de sus a Cazan eş- 
tilor desparțitoare din Stavnic Spre râsârit de câtră.. 

N
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“Draguşăni, şi din Stavnic spre apus de călră Fren- 

„duci, iar nu prin mijlocul Cazaneştilor după cum să 

dovideşte şi din însuşi hotărilura acei hotarnice po- 

_menite din anii 1240 şi din ace linie de gos pede 

amândoă părțile Stavnicului pănă în hotarul moşiei 

Boţașştii. intreg trupul moşiei Caăzaneştii sau dove- 

„dit a Buzdugăneştilor din izvodul de zăstre dau dat 

lonaşco fiicilor sale şi din cele din urmă cumpară- 

-turi de la fiorii Roşeăi, &au fost ginere lui lonaşco 

şi răscumpărase de la răposat spatar Râşean după 

dovada anaforalii de giudecata ce au arătat Buz- 

-dugăneștii. | 

Drept aceia şi hotărâm domniia me impreună 

cu tot sfatul nostru, ca de acum înainte în veci 

: prigonirile să rămâe izbrănite dintre trustele părțile 

penlru despărțire hotaralor şi sâş siăpâniască fieşte 

„care parte în pace şi nesupărați mai mult; adică 

dmiui căminar Râşcanul întreaga moşiia sa Dră-: 

- gusânii, în toate hotarăle ei în parte despre răsă- 

rit de Stavni: până în boor din colțul Cazăneştilor, 

di unde să trăsăsă liniia însămnală pe hartă, şi 

_dmueei stolniceasa Maria Holbăneasa întreagă mo- 

şie sa Frentugii în loate hotarăle ei, în parte des- 

“pre apus de Stavnic. Aşijdere şi Buzdugâneştii în- 

“treaga moşie lor Cazaneştii în toate hotarăle ei pe 

de amândoa părțile Stavnicului, şi carte domniei 

mele ce sau dat lor la întreculul an de giudecata şi de 

stapânire, numai pe gumaătate de satu de Cazăneşti 

fară a să vide în cercelare &udecăţii toate scriso- 

“rile a trustele moşiile numite. hotărâm să rămâe 

de acum înainte fără putere de lucrare, şi această 

de pe urmă a noastră carte de hotărâre giudecâtii 

prin pătrunzătoare cercetare ce sau făcut tuturor 

- scrisorilor care spre întocmai urmare sau întaril şi 

cu a noastră iscâlilură şi pecete, le va sluji la trus- 

„tele părțile pe aceste trei numite moşii Dragușănii,  
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Frentucii și Căzăneștii, de uric statornic neclintit: şi neruşuit bici odinioară în veci, 1814 Iunie 28 
Noi Scarlat Alexandru Calimah Voevod (1.p.d.) Costandin Balş vel log. procitoh 
sau alcătuit de mine Costandin Leondari sulger 
Acta Aurel Râşeanu. Surete ms. XXXIV, 383. 

CXXII 
1817 Ghenar 15. Arghire Cuza spatar botezând pe ToaderRâ ş canul, fiul lui Iordachi Râşcanul căminar îi dărueşte un țigan Co s- tandin. 

Piniracasta scrisoari a me de danie ce dau Ja. mâna vărului Iordachi Râşcanu căminar încredin- - tăz că pentru multa dragoste ce avem între noi Şi ori pentru ce lam poltit nu mia stricat hatarul şi mai ales botezândui şi un copil anume Toader, îi. : afierosăsc un flăcau de țigan anume Costandin he--- rar ficorul lui Anton, nepot de ficor lui Dumitru și a Radei, şi nepot de fată a lui Costandin Hama şi a fimeii sale Ileana, pe cari tigan il am cumparat de la Sultan mezat înpreuvă cu latăsău si cu altii cau fost a răposatului fratelui meu loan, şi de a- cum Înainte și în veci are săl stăpâniaseă dmlui i. cucoana dmsale nepoala Paraschiva Şi fiul dmsale: Toader, i cu tot rodul ce va eşi din trânsul, şi spre mai adivarată credința, urmează a we iscalitură Şi pecele. 1817 Ghenar 15. 
Arghire Cuza spatar 

Acta Aurel Rășcanu. Surete ms. XXXIV, 321, 

CĂXIII 
1817 August 7, lordachi Râşeanu căminar scrie lui Nec. Her- meziu vornic pentru o fată de țigan ; vornicul Hermeziu i-o dărueşte, dar s'o ia la vrâsta de măritat. 

Cu muliă plecăciune 
Badița Neculache, ială am  lrimes pe tiganu latul fetei, şi ma rog ca după bunătate şi făgadu-- 
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“Drăguşăni, şi din Stavnic spre apus de călră Fren- 

_&uci, iar nu prin mijlocul Cazâneștilor după cum să 

dovideşte şi din însuşi hotărilura acei hotarnice po- 

_menite din anii 1240 şi din ace linie de &os pede 

amândoă părțile Stavnicului pănă în hotarul moșiei 

Boţașştii. intreg trupul moşiei Caăzaneştii sau dove- 

„dit a Buzdugăneştilor din izvodul de zăstre dau dat 

lonaşco fiicilor sale şi din cele din urmă cumpară- 

-turi de la fiorii Roşeăi, &au fost ginere lui lonaşco 

şi răscumpărase de la răposat spatar Râşcan după 

dovada anaforalii de giudecata ce au arătat Buz- 

-dugăneștii. | 

Drept aceia şi hotărâm domniia me impreună 

cu tot sfatul nostru, ca de acum înainte în veci 

: prigonirile să rămâe izbrănite dintre trustele părțile 

penlru despărțire hotaralor şi sâş siăpâniască fieşte 

„care parte în pace şi nesupărați mai mult; adică 

dmiui căminar Râşecanul întreaga moşiia sa Dră-: 

-guşănii, în toate hoiarăle ei în parte despre răsă- 

rit de Stavni: până în boor din colțul Cazăneştilor, 

di unde să trăsăsă liniia însămnală pe hartă, şi 

_dmueei stolniceasa Maria Holbâneasa întreagă mo- 

şie sa Frentugii în loate hotarăle ei, în parte des- 

“pre apus de Stavnic. Aşijdere şi Buzdugâneştii în- 

“reaga moşie lor Cazaneştii în toate hotarăle ei pe 

-de amândoa “părțile Stavnicului, şi carte domniei 

mele ce sau dat lor la întreculul an de giudecata şi de 

stapânire, numai pe gumaătate de satu de Cazăneşti 

fară a să vide în cercelare &udecăţii toate scriso- 

“rile a trustele moşiile numite. hotărâm să rămâe 

de acum înainte fără putere de lucrare, şi această 

de pe urmă a noastră carte de hotărâre giudecâtii 

prin pătrunzătoare cercetare ce sau făcut tuturor 

- scrisorilor care spre întocmai urmare sau întaril şi 

cu a noastră iscâlilură şi pecete, le va sluji la trus- 

„tele părțile pe aceste trei numite moşii Dragușănii,  
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Frentucii și Căzăneșiii, de uric statornic neclintit: şi neruşuit bici odinioară în veci, 1814 Iunie 28 
Noi Scarlat Alexandru Calimah Voevod (1.p.d.) Costandin Balş vel log. procitoh 
sau alcătuit de mine Costandin Leondari sulger 
Acta Aurel Râşeanu. Surete ms. XXXIV, 383. 

CĂXII 
1817 Ghenar 15. Arghire Cuza spatar botezând pe ToaderRâ ş canul, fiul lui Iordachi Râşcanul căminar îi dărueşte un tigan Co s- tandin. 

Piniracasta scrisoari a me de danie ce dau Ja. mâna vărului Iordachi Râşcanu căminar încredin- - tăz că pentru multa dragoste ce avem între noi Şi ori pentru ce lam poltit nu mia stricat hatarul şi mai ales botezândui şi un copil anume Toader, îi. : afierosăsc un flăcau de țigan anume Costandin he--- rar ficorul lui Anton, nepot de ficor lui Dumitru și a Radei, şi nepot de fată a lui Costandin Hama şi a fimeii sale Ileana, pe cari tigan il am cumparat de la Sultan mezat înpreuvă cu latăsău si cu altii cau fost a răposatului fratelui meu loan, şi de a- cum Înainte și în veci are săl stăpâniaseă dmlui i. cucoana dmsale nepoala Paraschiva Şi fiul dmsale. Toader, i cu tot rodul ce va eşi din trâusul, şi spre mai adivarată credința, urmează a me iscalitură Şi pecele. 1817 Ghenar 15. 
Arghire Cuza spatar 

Acta Aurel Răşcanu. Surete ms. XXXIV, 321, 

CĂXIII 
1817 August 7, lordachi Râşeanu căminar scrie lui Nec. Her- meziu vornic pentru o fată de țigan ; vornicul Hermeziu i-o Qărueşte, dar s'o ia la vrâsta de măritat. 

Cu multă plecăciune 
Badița Neculache, ială am  lrimes pe tiganu latul fetei, şi ma rog ca după bunătate şi făgadu--
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- înţa ce câtră supuşi dale, porouceşti ca sa să dei 

fata la tatal ei, să o aducă şi deapururea oi fi da= 

toriu a mulţămi bunatătii amtale cei cătră noi, iată 

triimet dumv. 4 zămoşi cari poftese să fii priimiţi 

şi să să melaherisască cu sanatate, fiind al dmtale 

mai mic şi sluga. 1817 Avg. 7. 
Reşcanu caminar 

în dos: Cu frățască dragoste mă înehin dumitale 

_avhonu căminar. Am vazut cele însămnate de dmta 

„pentru ţigancă. Eu am cercetat pricina atasla, şi 

am aflat că tiganul dmtale nu este tata felii aceş- 

Lie, ce sa afla în țiganime me, ce este vitreg; cu 

toate aceste fala atasta de ţigan o daruesc dmtale, 

-însa fiind că atasta fata o creşte un țiganu al meu, 

o vei lăsa amta aice pără când să va face mare, 

şi va veni în vrâsta de măilat şi atunce vei lri- 

_mete dmila și o vei lua cu ştire me, încredițăud 

imta în scrisoarea atasta care va urina drept sinet. 

1811 August 7 

al dmtale ca un frate şi sluga Hermeziu vornic 

„şi acum o dam dar tigan au început a plânge 

- precum ţa spune şi însuși tiganii dmtale.“ 

Acta Aurel Râşcanu, Surete ms. XXXIV, 327. 

CXXIV 

1820 Ghenar 1î. Zapis de schimb de ţigani între Jordache Râş- 

_ canu căminar, şi între cumnaţii săi T. Costachi şi Saita Lambrino. 

Stiut facem prin acasta serisoare de schimbu ci 

dăm la mâna dmsale cumnatului nostru pădiţelui 

Iordachi Râşeanul câminar, că am dat în schimbu 

 dmsale pe Toader băetul ficiorul lui Iosip Rugi- 

na, care este din drepti tigani mei părinteşti şi în 

Jocul lui am priimit pe loana îiganca văduvă div 

„drepţi ţigani dinsale, şi de astăzi inainte numitul
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mai sus Todir va ramâne drept robu a dimsale, cum şi loana a noastra în putere acestui schimbu. lar copilul loani cari are facul anume lon după zi sa face mai marişor îl va lua dimlui căci nu este dat noa sau învoindune va primi alt suflet în locul lui şi am iscalit. 1820 Ghenar 17. 
Toderaşco Costachi, Safta Lambrino 

Acta Aurel Râşcanv. Surete ms. XXĂIV, 325. Iordache Râşcanu ţinea în căsătorie pe Paraschiva născulă Lanib'ioo, soră mai mare a Saftei, casâtorila cu Toderaşco Costachi. 

CĂXV 
1820 Noembrie 25. Iordache Râșcanu căminar cumpără cu 480 lei 4 sufiete de țigani de la Panaite A. Panu și soția lui Eliza. 

Știut sa face prin aciasta scrisoare ce să da la mâna dmsale caminarului lordache Râştanul, ca având un ţigan bucatar anume Tanasie cu ţiganea lui anume Dochiţa şi cu trei copii anume Marie, Toader și Tudosa de zestre din drepii ţiganii pa- rințeşti, pe care voind ai vinde mam tocmit cu dmlui căminar, și iam vândut dmsale drept 480 lei socotindusă drept 120 lei sufletul, căci unul din fi- ciori anume Toader din sus arătat fiindu fugit au rămas ca găsindusă neluândul dmlui în stăpânire atunce să aibu a da şi banii pentru dânsul după preţul de sus aratat, care bani priimindusă deplia; i Sau dat țiganii în stăpânire dmsale ca sai fie de astăzi înnainte drepţi robi ai dmsale în veci alât ei cât şi tot rodul ce sa va naşte dintrânșii şi nimene să nu aibă a să amesteca la această de bună voe a me vânzare şi spre a să ave in tocma lucrare sau adiverit și cu iscalitura atât a me cât şi a so- tului meu' 1820 Noem. 25. 
Eheic Ileuyg, Iluy. A, Il», Dimitrie Bondre ban martur 

Acta Aurel Râşcanu. Surete ms. XXĂIV, 379.
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CXXVI 

Fără leat (1821). Inceput de mărturie ce să âă la mâna lui 

. Jordache Râşcanul vornic despre pitarui Hristodul, de a fost sau nu 

volintir grec In eterie. 

Ineredinţăm noi cei ce mai %os ne vom iscăli 

prin atasta mărturie ce dăm la mâna dmsale vor- 

nicului lordachi Râşeanul precum că întrebaţi fiind 

ca săi arătăm pentru un Hristodor: chitariul grecu, 

ce au avut moară de cai şi pitărie în mahalaoa 

noastră după casele din Beilicu, ce știință avem, 

adică de au fostu şi elu amestecat în vreme volin- 

tivilor cu grecii apostaţi sau ba, precum ştim lieşte 

care adivărul arătăm... 

Acta Aure! Râşeanu. Surete ms. XXXIV, 315. lace- 

putul acestei mărturii e scrisă de mâna lui lordache Râş- 

canu!. 

CXĂVIIL 

1821 Noembrie 16 Iaşi. Caimacanul St. Vogoride înaintează ia 

rangul de vornic al politiei pe căminarul Iordachi Râşcanul. 

Triapta cinurilor și a rangurilor avănduo dintru 

început obladuitorii de noroade, ce mai întăi mijlo- 

cire prin care să răsplăliască supunere celor cre-: 

dineioşi și jărtfiri slujbelor lor, ca prin adasta, şi 

pe acie săi mângâe, şi săi multamască şi tuturor 

de obștie sa dei pilda a păzi și a să purta cu a: 

ceiaş credință catră stăpâniri. Fiind dar că şi dmlui 

biv vel căminar lordachi Râşcanu să află din nia- 

murile patrioţilor acelora, care cu râvna și cu cre- 

dinta dupa vreme au slujit Dovletului şi pământu- 

lui acestue, şi însuş acum să află slujind, drept a- 

ceia în putere plirecsuriotitei ce am după împără- 

teştile sfintile halişeriluri îl râdic la rangul vorai- 

ciei de politie, care rangu îl va ave cu toate pro- 

nomiile şi privileghiurile după lege țării dănduisă 

şi scutelnicii rangului acestue şi va fi sărguitori spre
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inlesnire şi săvârșire tuturor pricinilor ce atârnă 
asupra aceștii vornicii cum şi a altor pricini a di- 
vanului împreună cu dimlui logofat şi ceilalti boeri. 

1821 Noemv. 16 
Xe. Borfogidrie 

sau trecut în catastihul visteriei, Dimitrie spatar 

Acta Aurel Râșcanu. Surete ms. XXXIV, 369. 

CXXVIII 
1819 Iunie 3 aşi. Scarlat A. Calimah rîndaeşte pe logofătul 

țării de jos să cerceteze pricina râdicată de căminar Gh. Râşcana 
pentru schimburi de hotară între Drăguşeni, Căzăneşti şi Frenciugi. 

Iw Scarlat Alexandru Calimah Voevod cu mila 
lui Dumnezău domn tării Moldaviei. 

Cinstit şi credinGos boeriul domniei mele dmta 
vel logofat al ţării de &os, cerceteazi jaloba atasta 
și de va fi întru acest chip câ adică sa alinge cât 
de putin sau câ strămulă hotărâre domniei mele 
din 1814 dată şi prin hrisovul pentru stare şi staă- 
pânire acestor trii moșii Drăguşanii i Prentugii şi 
Cazâneştii, sai ei de la pârât ace anafora şi să ră- 
mâe fără pulere şi în nelucrare. lar aceste numite 
trii moşii adică Drăguşânii, Cazăneştii și Frenciugii 
să fie statornicite şi nestrămutate intre hotarale lor 
in veci, precum prin pomenitul hrisov a domniei 
mele din 1814 hotarâm. 1819 luni 3. 

]. p. domneşti Îw | ex | aa | ua | se | 1806 

procit vtori logofat 

Acla Râşeanu. Surete ms. XXXIV, 567. Jaloba că- 
minarvlui lordachi Râşcanu e scrisă în grecește. Rezuma- 
tul făcut de cancelarie tot în grecește, iar cartea dom- 
nească câlră logofăt e scrisă în Româneşte. 
Dihizare 169 ADVEvTau.. Bovhinhs Gvarțepinu., Tă "(GUTA TOB- 
zoy Tâăv uShzioy ApoSod, ai Ppevtstn mai Ratavsoriuee 
ehăkioros î8hos Leopţărrc Pesuiyos 1auy. 

Surete şi Izvoade X (Acta Râşeanu) i 16 
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CXXIX 

1820 Iuli 14 Iași. Hrisov prin care M. Gr. Suţu Vodă întăreşte 

şeoalei greceşti din cetate Silivia din Tracia de a lua 150 lei din va- 

na, domnească, după hrisovul de danie dat în 1799 de C. Ipsilant Vodă. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Mihail Sutul Voe- 

vnd domn ţării Moldaviei. 

Sadită fiind în sufletul nostru râvna învălăturii 

a harului acestui neprețuit, pria care omenire au 

câştigat şi neîncetat sporește câştigând atâte bună- 

taţi, atâta lumină şi vrednicii povâtuitoare catre 

fericirea vieţuirii, luatam aminte Ja arătarea în scris 

ce neau facut eforii şi oamenii din cetate Silivriia 

din Trakiia, că această şcoală mai dinainte au a- 

vut oareşicare cuprindere de miluire din pământul 

acesla, care pănă la o vreme o au priimit, iar de 

la o vreme după întâmplările ce au mijlocit au 

contenit de a o lua, făcând rugatoare cerere ca 

spre oareşicare agiutor în cheltuelile cele urmâăloa:e 

ale şcolii să ne miloslivim domniia mea a i să în- 

iări de iznoavă acea cuprindere. Deci din hrisovul 

prea fericitului întru pomenire domnu Costandin 

Ipsilaut Voevod div leat 17199 Avgust 30, ce am 

văzul incredinţândune că aceasta şcoala au avut 

miluire de a lua câte una suta ciuzăci lei pe an 

din vama gspd. a pământului acestuia şi bine voind 

domnie mea de a înoi un asemene cuviincios agu- 

tor pentru o şcoală ca aceasta ce slujeşte spre o 

deobşte folosinţa întru răvâărsarea şi buna sporire 

învățăturilor, iată prin acest al nostru domnese hri- 

sov hotărâm şi de iznoavă îi aşăzăm miluire ce au 

avut, ea sâ aibă a lua pe tot anul dia vamn gspod, 

a pământului acestuia câte una sută ciucizăci lei, 

cari bani ori în văuzare o Vor fi vămile, sau în 

credință de să vor căuta, să se de pe lieşte care 

“an deplin şi fără stramntare, dânduse în mâinile 

vechilului ce să va arăla orânduit prin scrisoare
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-de acolo, ca săş primasca de aice, şi săi triimată 
spre a să iutrebuiuța în trebile şcoalei. Poftim dar 
domnie me şi pe cei din urma noastra luminaţi 
domni, fraţii noștri cari din proniia cerească să vor 
-orândui obladuitori pamântului acestuia nu numai 
să nu slrâmute această miluire, ce mai vârtos să 
o întărească și să o adaoga pentru a domniilor sale 
pururea lăudată şi în veci nesfarşila pomenire. Sau 
scris hrisovul acesta la scaunul domnii mele în o0- 
xaşul Eşii întru cea dintăi domnie a noastră la Mol: 
daviia, în anul îutai. la leat 1820 lulie 14. 

Iw Mihail Sutul Voevod (pecetea gospod) 
„In toemai fiind după hrisovul şi posladuirea 

«din cuvânt în cuvânt sau adeverit de catra noi. 
, 1822 August 16 
Nicolachi Golescu dvornic, loan Cocoraseul vel 

postelnic, Iordachi Roset vel vist. procit, sau tre- 
cut în condica visteriei Const. Veisa paharnic. 

Maveii,d xaperivgee, emozdens 7 hoonetir | 
Acta Râzcanu. Surete ms. AXXIV, 486. Dam loe a- -testui hrisov dipă copia ce au scos'0 boerii Moldoveni “duşi în delegaţie la Țarigrad pentru numirea de domni pământeni şi cari atât Ja dus cât şi la întors s'au oprit în 

“Silivria, oraş în Tracia. 
In jurnalul mergerii boerilor români la Tarigrad (Le- lopisițe III2, 434; Uricar V, 98) se arata că delegațiile imbelor 

tări au plecat dn Silistra la 3 April, Luni 1892, Şi că au mas 
în următoarele ste: Bala: hioi (3), Carabaşii-chioi (4), Şumla -(9), Dragon Chioi (6). Cvalicavac (7), Carnabat (8), Beimatichioi (9), Faki (10), Sarania Eclisia (Kirkilissi) (11), Burgas (12), Ciorlu (13), Sifivia (14), Baine Cecmezi (15), Țarigrad (16). 
“Intorsul din Țarigrad sa facut la [| August 1622, cum „Însă tonița Sturza pentra economie s'a întors pe mare 
cei 2 veri prima'i: Gh. Cuza vorni: şi lordachi Kâscanul vornic se into'e pe acelasi drum pe uscat cu Gr. Ghica “Vodă, domnul Manteniei. La ţ3 August ei se aflau la Siliui, unde cunoșteau bine pe arhiereul Dionisie, care le facuse “bună primire la dus, in ziua de 14 April (Let. III, 438). -Cât au stat în Silivia, Gh. Cuza vornicul, avu curiozitatea 

-Să se ia de vorbă de şcoala greceastă din oraş, de ve hile 
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danii făcute de Voevozii Moldovei şi scoase 0 copie de pe: 

hrisovul lui M. Suţu Vodă, pe care o adeveresc cei 2 bo- 

eri Munteni: vornicul Neculai Golescu şi post. Iancu Coco-- 

răscul (Let. III2, 447) şi o iscâleşte şi vornicul Gb. Cuza care 

zice în dos: „care sau scos întocmai de pe cel adevărat 

la anii 1822 Avg. 15 şi sau încredințat de câtră noi cu. 

venire noastră din Tarigrad aice la Silivria.“ 

CXXX 

1821 Fevruarie 27 laşi. Mih. Gr. Suţu Voevod dă pitac de. 

mare spatar căminarului Gh. Râşeanu. 

“poociwrqe Mere Femrogieb Sobrtoa Brepidus Ep 

genă ubdivene 2 Î/fevoy TUS Meda ate. 
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Smudupiv Ev 2 mije nabYevrtaiis Tpâv Peostegina 
xbâtat wa Dmoscpegs aboe ode mud vu, Evoa- 
pevos 7) zi îva dacrpova amapdgara îcu mpuass- 
zopey. 18921 Pevprvaţim» 27 

lo Mah Sosac acefidas 

Pecele domnească în tuş roş cu inițialele: Io My. 
Ip. 5. BB. ao Ye 

loan Mihail Grigorie Suţu Voevod din mila lui 
Dumnezeu domn şi stăpân a toata Moldavia. 

Gheorghe Reşcanul căminar din ţara aceasta 
trăgându-se a înfațişat noao multe dovezi despre 
credincioasele lui şi anevoioasele și tării aceştia 
folositoare slujbe, pe care le-a arătai în diverse 
timpuri cu dregatoriceşti încredința! (fiind) slujbe şi 
acestea bine şi obştei folositor săvârşindu-le. Dar 
chiar şi în timpul a noastrei domnii iarăşi în dre- 
gâtoreasca slujbă rânduit nu mici noao a dat da- 
vezi de credinta lui şi de graba şi de zel întru a 
indeplini încredinţatele lui locale slujbe ; de unde şi 

-a acestora înştiinţare din experienţă avându-o noi 
nu am trecut cu vederea cuvenita lui răsplată; deci 
acum cinstim pe numitul caminar Gheorghe Râșca- 
nul cu demnitatea marei spătării a de Dumnezeu pă- 
zitei acestei ţări permiţând lui a avea toate drep- 
turile şi prerogativele câte pomenitului rang după 
obiceiu se cuvin. 

Ordonâm deci alui nostru arhon mare vistier ca 
îndata ce se va înfăţişa cu prezenta a noastrei dom- 
nească ţidula sa înscrie pe numitul arhon mare 
“spatar în a domneştii noastre visterii condică şi să 
înapoeze iarăşi pe ea dănsului, pentru ca să fie ştiut 
ŞI pentru ca să să ţie necaăleate câte poruneim. 

1821 ievruar 27 
lo Mihail Suţu Voevod  Pecete în tuş roş 

Acta Râscanu. Surete ms. XXV, 149. Celtirea şi tra- 
ducerea s'au facut de d. C. Litzicu, profesor, 
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CXXXI 

182 Febr. 25 laşi. Caimacamul St. Vogoride râdică la rangul 

de vel vornic al ţării de sus pe vornicul Iordache Râşeanul. 

Caimacamul Moldovii 

In putere îinaltelor şi vreduice de închinăciune 

lermanuri prin care ni să încredințază deplin ocâr- 

muire tării aceştie, după ce mai întai neapârală da- 

torie privind şi la osârdnicile slujbe cu îndestula 

râvnă şi sufletiască plecare, jertfite de la întrare oştilor 

prepulernicii noastre împărații de calră dmlui vor- 

nic lordachi Râșcanul câtră cele atârnatoare întru. 

mulțămire cu. cele trebuintoasă oștilor. spre râs- 

plătire și cunoştinţa acestora il ciustim şil provi-: 

z„asam la triapta cinului de vel vornic de tara de 

sus. drept aceia de astazi înainte îl va ave întru 

impartăşire de toate driturile. privileghiurile şi pro- 

nomiile pământulni şi legea țărai. 1822 Fev. 25 

Stefan Vogoride vel postelnic 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 234. 

CXXXU 

Făvă leat (cătră 1820). lzvod de cele ce a dat Iordachi Râş- 

canu la înzestrarea surorii sale Catinca cu V. Miclescu. 

Izvod de cele ce din mila lui Dumnezeu dau 

surorii mele Catincăi. Aceste sau dat dintru ale mele: 

1 icoană ferecată cu argint, i candelă de ar- 

gint, 1 inel diiamant, 9 rânduri strae dimie: 1 mal- 

tin 1 pe tăet de modă, & rânduri al doile, 3 câ- 

meşi, 4 părechi scarpi, Î rezai, i blană de samur, 

1 săpet mare, 3 bocăalâcuri, 5 cevrele cu peteală 

2 cu mătasuri, 6 părechi cuțite cu lingurile lor de 

argint, 1 tabia, 6 felegene cu zarfurile lor de argiul, 

9 străchinute cu lingurile lor de argint, 2 sfeşnice,
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1 salte atluz, 1 oghial atlaz, 4 perini, 2 rânduri 
"de feţe una agabanie, unul olanda subtire, 2 tar- 
cafuri unul agabanie, unul olanda suptire, 3 pros- 
liri una agabanie, una olanda subți:e, una de casă, 
2 prosoape de mână, 2 prosoape de-obraz, 12 şer- 
vete: 6 de purtat, 12 farfurii, i masă, | tată de 
țigan mare, 10000 adecă zece mii lei. 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 233. 

CĂXXAXIII 
1921 Mart 28 Sculeni. Consulul rosienese A. Bisani scrie lui 

Ipsilant şi tovarășilor săi sa se întoarcă în Rusia şi să nu turbure- 
liniştea Principatelor. 

Mai $os isealitul consul a împărâteştii sale Ma- 
riri, Împaralului a toată Rosiea, face prin atasta 
chemaria acea mai cu dinadinsul şi acea mai for- 
maluică Privtului Ipsilavt şi tuturor ai sai atârnă: 
tori de la stăpânire Rosiei, de a să tragi în Rosiia, 
unde vor aştepta hotărâre împărăteştii sale măriri. 
asupra purlării lor, arătândule că nefacând îndes- 
tulare la aceasta chiemare, si vor supune răsplă- 
lirei. slăpânirei olomanicești ea niște turburatori 
liniştii Prințipaturilor, şi de o potrivă vinovaţi că- 
tra curte împărătească cât și cătră Poarta. 

Mai g&os iscalilul face asemene chiemare tutu- 
ror supuşilor rusăşti sau acelor de supt protecţia 
Rosiei cari au putut să ei împărtăşire la acest pas 
a lui Ipsilant.  1S21 Mari 98 

Consul Rosiei A. Bizani 

din carantina Sculenilor 

Acta Râşeanu. Surete ms. XXXIV, 560. Sunt 3 copii 
la fel al acestui ordin. De ce? Actul e publicat şi în tex- 
tul francez de C. Eibiceanu în Istoria Mitropoliei Moldovei 
pg. IlI, zeia ce aibă că boerii timpului cu oare carerost 
politic an ținut să-și aibă în copie textul acestei procla- 
maţii. In text e A. Pizani. 
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CXXAIV 
1821 Marit 28 bculeni. Proclamaţia conăulului rusesc A. Bizani 

cătră norodul Moldovenesc să stea liniştit faţă de mişcarea lui Ipsilant. 

Mai &os iscălitul consul al împărăteștii sale 

„năriri a împăratului a toată Rosiia, îndeamnă în 

numele puterii ce ocroteşte pe Moldoveni cari sar 

fi abătut de la datoriile lor în întâmplările de faţă 

aş veni întru cunoştinţă, şi a să supune legiuitei 

puteri a împărăției stapânitoare. 

Aceasta este singură mijlocire de a scăpa de 

pedepsele pe cari împărăleasca curte le va cere în 

loc de a le alina împotriva tuturor acelora cari să 

vor îndărătnici a rămâne în sculare dimpotrivă. 

Fie încrediuţaţi toti Moldovenii că numai din supu- 

nere ce întru îoiregime spânzură mântuire şi feri- 

cire palrii lor. 26 Mart 1821. 

Consul împărăteştii sale mariri A. Bizani. 

Acta Râşcanu, copie. Surete me. XXXIV, 559. Idem 

Ist. Mitr. Moldovei pag. 112. 

CXXAXV 
1821 April 1 Iași. Ordin cireular sub No. 117 cătră C. Binco- 

viei starostele K. K. agenţii din laşi să liniştească norodul Capitaliei, 

că eteriştii au fost goniţi, după fuga lui M. Sutu Vodă în Basarabia. 

No. 117. Catrădmlui starostele K. K. aghentia 

dmlui poruşnicul Constandin Bincovici. 

Din poronca înaltilor locuri au lăsat stăpânire 

Moldovii, domnu Mihaiu Grigorie Suţul şi sau dus 

cu toţi ai săi astăzi la Basarabiia. Corposul greti- 

lor să va răsipi și împreună cu căpiteniia lor, bei- 

zade Alexandru Ipsilant, i sa poroncit ca în vIo 

cateva zile să să ducă fieşlecare de unde au venit. 

Din urmare aţasta sau făcut un comitet de boeri 

Moldoveni, cari va stăpâni țara pără vor lua alte 

poronci.
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Pentru atasta să poronceşte dintale staroste 
al aghenţiei, find ca cu atasta sau făcut pace sta- 
tornică, şi poronceşte tuturor K. K. sudiți ca sa 
încapă a neguţilori şi a lucra ca şi mai înainte. şi 
să nu să mai teamă de nimică. fiind că stăpânire 
ce de acum au prinsu toate măsurile pentru sagu- 
ranţiia persoanelor i averilor lor. 

Eșii April 1. 1821 

Acta Râşcanu. Surele ms. XXXIV, 556. 

CXXXVI 

1821 Mari 28 Sculeni. Adresa lui Andrei Bizani cătră Mitropo- 
“itul Moldovei şi Episcopii de Huși şi Roman ca să cetească în bise- 
ici Cartea de blestem a Patriarhului de Țarigrad pentru liniştea no- 
zodului cu răzvrătirea Eteriei. 

Inalt Preaosfinţite 

Feselenţiia sa ambasadorul baron Stroganov, 
după cerire pre Inaltii Porţi îm porunceşte ca sa 
triimel preosfinţii tale şi îndemnările precum şi bise- 
riceştile blăstămuri, pre carile Preosfintitul Patriarh al 
“Tarigradului liau scris Mitropolitului și Episcopilor 
de Moldova, prin plicul ce sa închide aici spre ai 
indatori ca să pui în lucrare duhovniceasea lor pu- 
teri, și toate nevoinţile lor între a aduce pre su- 
puşii cei rătăciti la cunoştinţa datorii lor şi între 
a înfricoşa cu straşnici pedepse pre cei cari vor ră- 
mâne întru răzvrătire, şi din potrivă să făgăduiască 
îndurări şi ertări la acei cari să vor sârgui de a 
să lepăda de învinovaţita lor purtare. 

Asemenea îndurări şi blastamuri sau cetit ob- 
şteşte în împărăteasca othomanicească cetate. Pre. 
osfinţiia ta vei giudeca hotarât că este de trebu- 
inţa ca aceste îndemnări şi blastamuri pentru ace- 
laș sfârșit să s întindă și priveliște tulburărilor. 
Inalt Preosfinţiia ta, au trebuit să te încredinţazi 

. 
| 
| 

| 

     



din formalnicul protestu ce iam făcut inpotriva îm- 

potrivitorilor lucrari din Moldavia, şi de cugeti reli 

ce pune în lucrari şi propovidueşti împărâtescul 

minislerion. dar nu mai puțin şi de ce întreagă 

unire- a înțălegirii şi a nevointelor amânduror stă- 

pânilor, poronca pe cari o puiu eu în lucrari în 

momentul acesta esti o noao dovadă celor mai sus 

însămnate. 

Depărtut de Moldaviia prin mai înaltă poroncă 

nu pot ave închipuire de a puni acesti în lucrare 

personaliceşte acolo. Pentru atasta mă şi rog Inalt 

Preosfinţiilor Voastre ca să bine voiți a pune în 

lucrari prin mijlocirile cari spănzură de putere Preos- 

finţiilor Voastre propoveduire celor ce să închid a- 

ice şi sânt în toată încredințare de râvnă care Inalt 

Preosfintiia ta vei arăta întru adasta, şi că vit cu- 

noaşte că esti o mijlocire de o lucrare duhovni- 

cească pre cari Cu osărdie o vei îmbratoşa. 

Eu nădajduesc ca Inalt Preosfinţiia Voastră 

m3 vei cinsti cu un răspuusu pre carile mă voi 

sârgui de al pune înainte ochilor celor mai mari mie. 

Rog pre Inalt Preosfinție voastră că să dai, 

voi de a să spune înainte cugetările cei mai inalte 

cinstiri şi a cucerniciei mai adânci cu care am 

cinste a mă însămua. din Sculeni la 98 Mart 1821 

a înalt preosfinţiilor voastre ce mai plecată 

şi supusă slugă, Andrei Bizani 

Acta Râşcanu, copie. Surele ms. XXXIV, 568. ldem: 

Istoria Mitr. Moldovei pag. 109; iar cartea de blăstâm «e 

publicată la pag. 114 scrisă la 14 Martie 1821; tot atunci 

acelaş patriarh Grigorie serie sub siluirea Toreilor Mitro- 

politului Veniamin să înăduşe Eterja (pag. 368), 

CXXXVIL 
7795 August 14. Andrei Holban stolnie dă sinet la mâna so- 

* 

crului său Alexandru Râşeanu spatar că a primit totul după izv odul: 

de zestre. 
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Kaprzăs ză paohaie Cahaluitvo mi ete Every 
SS epevelas pap. 

"Avăgtus Xeh(mdvoe) srrdv(uunc) 

Cunoscut se face cu prezenta dumisale arhon: 
spatar Alexandru Riscauu socrului meu ca după 
izvodul de zestre, pe care mi Pa dat astazi Avgust 
14, toate mi le-a facut teslim afară însa de cele 3 
omologhii (sinele) ale lui, cari sînt la Stefan Ca-- 
lăcaş a moşiei zălogite şi spre credință a boeri- 
mei mele. | 

Andrei Holban stolnic 

Acta Aurel Râşcanv. Surete ms. XXXIV, 577. Cetirea 
şi traducerea le ditorese d-lui O. Tatrali, profesor de Arhe- 
ologie la Universitatea din Iaşi. In dos e nota scrisă de 
iusuşi Alex, Râşcanu spatar: apă 25 vpa995 US CToMvixs. 
fysv=sinet de la ginerele meu stolri ul. 

CXXAVIII 

195 Aegust 15. Izvod de vitele ce a vândut Alex. Râşvanu- 
spatarul ginerelui său Andrei Holban stolnicul şi pe ce a dat banii. 
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43 papylărata 706 5 “pata, Th "0fEy 
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Câte vite am vândut ginerelui meu lui Andrei 

Holban stolnicul şi câte cât de fie care cap, şi unde 

am dat asprii (banii)- 4195 Avgust (5 

      

9 iepe câte 20 groși (lei) iapa 

4  strajnici (mânze) câte 15 groşi, fiecare 

_3_ mânzi câle 15 groşi fiecare 

16 capite în total cari fac groşi 255 

4 vaci câte 10 groși fiecare 

13  mânzati câte 5 grosi fiecare 

5 gonitori (buhăeşi) câte 8 grosi fiecure 
- moare 

72 capele cari fat grosi 1%. 
  
  

9 pogoane vii cu livada ot Glodeni 160 lei. 

193 stupi am vândut câte 3 lei stupul facu 

-366 lei şi peste tot facu lei 956, şi dintraceșşti bani 

am atu: 
190 lei ginerimeu pentru 6 parechi cuțite cu 

“linguri 6 zarfuri, o salte plapomă de al doile i o 

-scatolcă. 
100 lei nepoatii Calrinii Băntăşoae de am scosu 

mărgăritarul din indu (sic) pusu zălogu de răposata 

Casandra dreptu 300 lei cu dobânda şi 200 lei eu 

dobânda am dat iară eu mai îuaiute. 

400 lei Ştefan Caruacaş de m scos zapisele mo- 

sii fiind 7ălogu. 

Acta Aurel Râşeanu. Surete ms. XXXIV, 5711  IZVo= 

dul e seris de însuşi mâna lui Alex. Râşcanu jumătate 

grecește şi jumălate româneşte. Cum se vede din dată, 

izvodul e în legătură cu sinetul lui Holban dat cu o zi 

mai inainte. Cetirea şi traducerea le datorese d-lui O 

“Taf'ali.
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CXXXIX 
1820 Ala; 5. Iordache Râşcanu căminar se jăluezte lui Vodă, 

contra comis. Matei Roset că pe nedrept a luat în schimb moşia Fren- 
ciugii, a surorii sale Maria Holban. 
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Prea Inălţate și prea dreptule al nostru Domn, 
Prin întâia mea supusă jalobă am aratat [nal-: 

țimei tale câl am fost de nedreptăţit şi în ce chi- 
puri am fost instreinat de la dreapta pârințaseă cli-- 
ronomie ; astfel fiind că şi cel ce stăpânește pe ne- 
drept moşia mea de pe mamă arhon comis. Matei 
Roseti se găsește aici la laşi, ferbinle mă rog ca 
să se faca prea luminata carte a Inâltimei tale să 
se ia în cercetare pricina mea de clironomie cu 
dumnealui, de vreme ce domniia sa cunoaşte bine 
care e pretenția mea despre această moşie carea luato. 
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prin schimb, şi prin avaforă să se înfătoşeze cu 

supusul vostru rob şi înaintea prea ciustitului dom- 

meseului divan; aşa mă rog ferbinte şi ce-a fi nila 

Voastră 
Al inalțimei tale păzită de D-zeu prea supusul rob 

Gheorgachi Râşeanu căminar 

în dos: Dmlui vel vornic de aprozi să întătoșezi 

pe amândoac părţile înnainte dmlor veliţilor boeri 

ca sa cerceteze și prin anafora înaintea domnii mele. 

No. 1943 1520 Mai 5 

C. Suţu 2 logofăt 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 518 Cetirea şi 

“vaducerea le datorese d-lui O. Tafrali. 

CXL 

1920 Iulie 6. Jaloba lui Iordache Râşeanu căminar cătră domn 

că amânânduse cercetarea priciaei cu cemis Matei Roset să se jidece 

acum fiind în Iaşi. 
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Prea Ioălţate și iubitorule de dreptate al nos- 
iru Do:rnitor. 

De vreme ce dumealui comisul Rosseli a amâ- 
Dat judecata, pe care 'o am cu sluga ei pentru mo- 
şia de pe mamă Frenăugii, aducând pricină că bo- 
eriul vornic Conachi are a se judeca în locul lui, 
mă rog Milei tale ca să faci o prea luminată carte 
gospod cum ar trebui să se socotească pricina aceasta, 
fiind ca se găseşte acum și dumnialui aici şi prin 
anafora să ne înlâțoșăm înaintea prea cinstitului 
divan al marii tale; aşa cu lacrămi mă rog, și 
ce-a fi mila mării tale. 

al prea Inălţimei voastre de D.zeu păzită 
prea umilitul rob 

Gheorghe Râşcanul câminar (Vaslui) 
în dos: Dumneta vel vornie de aprozi, sa înfăto- 

Şăzi pricina înaintea dmlorsale veliților boeri ca să 
cerceteze şi prin anafora să ne faca aratare. 

1820 Iulie 6 
No. 10245 Costandin Suţu 2 logofat 

Acta Râşeanv. Surete ms. XXXIV, 58|. Cetirea şi 
traducerea le datorese d-lui O. Tatrali, 

CĂLI 
1821 Dec. 28. Poliţa lui Paul A. Pan cătră Nahman Veesler să plătească căminaralai 500 lei în contul său. 
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Her Nahman Vehsler 

Prezentându-vi-se această singură a mea polită 

veţi plăti boeriului arhon căminar Gheorghe Râș- 

canul cinci sute lei No. 500, priimind prezenta 

mea exoflisită, irecând banii la socoteala, pe care o: 

ai cu secretarul meu Eftimie, şi fii sanatos. 

In 28 Decembrie 1821, Galati 

Pavel A. Pan 

Acta Râşeanu. Surele ms. XXXV, 382 (595). Celirea: 

şi traducerea le datorese d-lui O. Tafrali. 

CXĂLII 

1269 Iunie | lași. loan Teodor Voevod Calimah întăreşte lui: 

Costantin Râşcanu biv vel stolnic daniia ce i-a fost făcut Scarlat 

Ghica Voevod în 1751 Avg. 1 în moşia încunjurătoare târgului Orhe-- 

iului, 1 se dau și hotarele. 

Noi lon Teodor Voevod cu mila lui Dumnezeu. 

domn tării Moldovei. 

Facem știre cu acest a domnii mele hrisov lu- 

turor cui să cade a sti că iată au venit înainte 

domnii mele şi denainte a tuturor boerilor noştri 

a mari şi a mici boeriul domnii mele credincios 

dmlui Costandin Pâşeanul biv vel stolnic şi neau 

arătat întăi un hrisov din veleat 7965 Avg. i de 

la domniia sa Scarlat Ghica Voevod scriind precum: 

iau dat danie şi lau miluit pe dumlui stolnic Cos- 

tanin Râşeanul cu tot locul târgului Orheiului ce: 

au fost mai rămas nedat de alți luminati domni, 

tacând şi schimb pentru nişte casă cu locul lor de 

aice din Eşi ce i sau luat dmsale stolnieului de: 

sau îngrădit în ograda casălor de ospeli de aice din 

Eşi. Şi acum cerşind dumnealui stolnicul Costandin 

şi de la domniia me boeri hotarnici ca să hota” 

vaseă acest loe a târgului Orheiului ce iau dat da- 

nie şi miluire şi schimbatură de la domoiia sa Scar--  
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lat Ghica Vvod cu hrisov iam rânduit domnie me pe voeriul nostru loan Meleghi vornic de poarta şi pe alți mazili şi preuți şi târgoveți de Orheiu de la cari şi marturie hotarnica neau arătat din ve. leat 1269 Mai 28 cu iscaliturile loru tot anume cum arată în gos. Secriindu că 'din poronca cărţii domnii mele au mers vornicul de poartă la târgul Orheiului şi au strâns pe toţi acei rânduiți hotar- 
nici şi oameni buni preuți şi târgoveți de Orhei și 
împregiuraşi, anume preutul Toader ot târgul Or. heiului, şi preutul 'Tăvasie ollam i Vasilie Cocul 
ottam, i Toader sân lui ottam i Alexandru Strătanu ottam i Ionita vameşul ottam i Toader Tura ottam i Iftodie vornicul ot Slobozie i Toader Stăvila ot 
Salişte mazil i Samoila vornicul ottam; deci îm. 
preună cu aceştia oameni de mai sus scriși  maăr= 
gând cu toţii şi pe unde au arătat cu suflntele lor 
că ştiu că iaste hotarul târgului Orheiului cari sau 
hotarât la zilele raposatului Mihai Yvod Racoviţă 
Şi pe maârturiile lor și pe sâmne ce au arătat au 
hotărât și au stalpit cu pietre acest loc a targului 
Oi heiului moşiia dumsale Costandin Râşcanul biv 
vel stoloie a căruia moșiie hotarul se începe din 
malul Răutului din mâglă alature cu piialra moşii 
dmsale Filip Catargiul biv vel vist, şi pisle niște 
vâlcele drept pe lu o fântâniţă drept pi valciea la 
deal coasta şi trece peste drumul Dubaăsariului în 
Sus unde sau pus piatră hotaru fiind de fata și toţi 
răzeşii a moșiilor de pe împregiur ci să hotaraăse 
cu acasta moşie între drumul Dubasarului şi între 
drumul Surlevilor, şi mergând tot coasta în sus 
sau mai pus o piatră hotar drept din dial de Za- 
unii şi mergând tot în sus suindune pe muche în 
zare dealului sau pus piiatra hotar fiind în dealul 
Sarbivicai despre Bohotin şi. tae la vale peste Sârb- 
Dica spre răsarit în curmeziş şi în malul Sărbinicai: 
in capul moşiei dmsale lui Filip vel vist. în stur= 

Surete şi Izvoade X (Acta Râşcanu) 1?
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sura sau găsit piiatră hotar vechiu şi din hotarul 

acesta drept în dial tot în spre răsărit sau găsit 

tot pe atasta vale în dial iar o piiatră hotar în 

capul moşiei dumsale Filip Catargiu vel vist. şi 

de acolo suindusă în dial peste zăpodie cei în vâr- 

vul dialului întro movilă mare iarăşi sau găsit O 

piiatră hotar vechiu şi dintrace movilă hotarul spre 

răsărit merge la vale Porosoicăi pănă ce să împre- 

ună cu hotarul Draghiniciului în vale în drum, şi 

acolo sau pus o piatră hotar fund adeca de unde 

sa înfundiază despre Drăghinici şi de acolo purcede 

în sus int drumul pe vale Drăghiniciului şi ajunge 

drumul Şăreanilor unde să cheamă în gura .vâi 

Scaiului şi acolo lângă răspăntine în matca Sea- 

iului sau pus piatra hotar din sus de drum şi de 

acolo apucă matca Scaiului în g&os mergâud de 

la arumul Sâreanilor în sus pe malea Scaiului nu 

departe întrun piscuşor sau aflat o piatră hotar 

vechiu şi iarăşi de acolo în sus mergând tot pe 

matea Scaiului iasă din matca Scaiului şi apucă 

matea Saălcii în sus şi acolo sau pus o piatră hotar 

în gura vaii Salcii, şi mergând tot pe matca Sâlcii 

în sus un rând de pământuri unde să împreună cu 

moşiia Chirpicenilor şi a &uhoreanilor, şi acolo ia- 

raş sau pus piiutră hotar, care piiatra caula drept 

la curmătură chizeş peste niște pirloage, şi viindl 

la curmaâtură tij sau pus piiatră hotar care hotar 

caută asupra văii Ivanosului spre apus, şi viind la 

un ezăruşean în matca Ivanosului la capul ezurca- 

nului despre apus în vale de drumul Lvanosului ia- 

răşi sau pus o piiatră hotar, care hotar caulă spre 

apus drept la dial piste un crac a Ivanosului iarăşi 

sau pus o piiatră hotar, care hotar caută spre apus 

drept la dial pin capul moşiei manăstirei sfântului 

Sava ; şi de acole la dial la niște baltaguri drept 

tn vârtul dialului lij sau pus piiatră hotar şi de u- 

colo drept la vale piste fundul hartopului asupra  
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Cogalnicului şi tot pe valce la un pisc la nişte arii vechi sau pus 2 pietre hotară, una hotărăşte mo- 
şiia acasta despre moşiia sfântului Sava şi alla dis- parte moşiia dmsale hatman Rosat despre  moşiia dmisale stolnicului Costandin Râșeanu. Şi de la a- 
tastă piiatră am purces in $os nu departe tot alaturi cu moșiia dmsale Vasile Rosat hatman şi cu a dmlui slolnicului Costandin Râşeanul aproape de o vălce şi iarăşi sau pus piiatră holar, şi de acolo în &os în lungul pământului trece piste un drumuşor pe din sus de movila în prăvalul Ivănosului în drep- tul iazului Dangai în coslişe dispre apus iarăşi sau pus piiatră hotar, şi de acolo pe Ivauos la dial pe 
costișe şi drept pe din gos de o movila ca de o 
pistreală (cristula) de săgeată, care movilila este în 
zare dealului Baghii şi tae costişa în dreptul movi- 
lei în costişa Baghii adânci despre apus lij sau pus piiatra hotar. 

Toate aceste de mai sus numite pietre cari 
despart moşiia dmsale hatmanului Vasile Rosăt de 
moşiia dinsale stolnicului Costandin Râşcanul facând 
o fune de 25 slânjani domneşti şi stânjunul de opt 
palme gospod şi începâud a măsura de unde bate 
apa iazului celui vechiu adica din şliahul cel mare 
a Bolinului unde sau plinit câte o mie slânjâni 
domneşti sau pus aceste pietre hotară de mai sus 
numile. Aşijdere şi peste iaz în ceia parte despre 
apus să începe capul hotarului aceştii moşii a dm. 
sale stolnicului Costandin hâșcanul din drumul cel 
mare din gura pârâului Rublincei ce sa hotarăşte 
cu Isacova și acolo suu pus piiatra hotar şi merge 
Rublinca în spre apus şi viind întrun piscuşor în 
fundul Rublincii sau mai pus o piiatră holar și de 
la acest hotar drepl în podiş iasle o movilița hotar 
care şi atasta movilă să hotărăşte cu Isacova şi 
de acolo puuişul la vale din dial de ulmi îunalți a- 
datare de drumul Isacovei, care drum sa pogoara
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drept la podul lui Siavilă, şi acolo sau pus iarăş- 

piiatră hotar; şi de acolo merge pe coslişa Vatici- 

lui în sus prin dumbravă sau găsit o piatră hotar 

vechiu şi de acolo tol costișa pi Vaticiu în sus iaste 

o movilă şi întrace movilă iarăşi sau pus piiutra 

hotar şi de la ace movilă tot în sus pe Vatitu cos- 

lişa mergând înspre apus pâna în gura văi Ciravei 

unde dă în Vatitu pe drum în sus prin spărturi, 

păr la iazul Paşcăniţei și acolo sau pus 2 pielre 

hotară, o piiatră iaste hotarul aceştii moşii, altă: 

piiatrăa tot în ceia parte piste Vaticu care piiatră 

sau pus în gura Holbutocului celui sâc, sau pus 

piiatră hotar. De acolo tae între amiazăzi tot pe 

Holbocelul sâcu, şi cuprinde hotarul aceştii moşii: 

pană în zare dialului în Codru în prăvalul apelor 

unde iaste un lac şi un stâlpu de piiatră hotaru și 

dintracestu stâlpu de piiatră merge tot zare dialului: 

prin coli, până la un carpăn ci scris cu slove,. 

care să răspunde copaciul lui Tulbure, care şi acest 

copaci toti batrânii au mârturisit că iaste hotar a- 

cestii moşii şi lot zare dialului merge prin codru 

în &os înspre răsărit, pănă „ci iasă în poiana Sa. 

Jiştii margine poeni pe din vale despre apus şi 

merge prin gura “Prastinetului şi tae coasta prin. 

dumbravă spre răsărit unde să chiamă. gura dru- 

mului Paşii şi acolo iaste piiatră hotar vechiu din: 

sus de drum. apucă tot şleahul prin fundul Dire- 

neucii şi de acolo iaste o tântâniţă ci să răspunde: 

fântâna Uutului din vale de drum despre răsărit şi 

de acolo tae la fundul Studenetului, şi din fundul 

Studeneţului tae tot spre rasarit pân în şliahul 

Benderaului și trece piste șliuhu tot spre răsărit ŞI 

trece piste Petrăca pe supt poalele codrului pănă 

ce să împreună cu hotarul moşii Piiatra a dmsale 

Filip Catargiul vel visternie şi de acole tae drept 

la răsărit la gura Lupoaitii de ceia parte de Răut 

şi de acolo apucă zare dialului pintre Lupoica şt  
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pintre Baghie pănă drept Baghiia adâncă unde sa 
împreună cu moşiia dmsale Vasile Rosat hatman 
unde sau pus şi piiatra hotar! în coasta Baghiei 
despre Orheiu din vale de o movilă şi după cum 
au holaât atasta moşie pe suflatele batrânilor au 
făcut această mărturie. hotarnică la mâna dmsale 
“Costandin Râşcanu biv vel stolnic cu iscaliturile lor 
care şi domniia me daca am văzut ispisocul de 
danie și de miluire şi de schimbătură de la domnie 
sa Scarlat Ghica Vvod pe acest loc a târgului Or- 
heiului şi mărturia acelor boeri hotarnici şi târgo- 
veti și împregurași scriind cum au hotarat și au 
stâlpit cu pietre tot acel loc a târgului Orheiului 
dispre alte moşii însămnate ce arată mai sus am 
crezut, şi am dat de lu domnie me şi am întărit 
boeriului nostru creditos dmlui Costandin Râşeanul 
biv vel stolnic pe acest loc a târgului Orheiului cil 
arală în semne la hotarnică de danie şi de milu- 
ire şi de schimbatură de la domniia sa Scarlat 
“Ghica Vvod ca sa fie dmsale stolnicului şi giupă- 
nesei dmsale şi cuconilor și nepoților şi străuepotilor 
dmsale. şi de la domnie me driaptă ocină şi moșie 
Şi uric de întăritura cu tot hotarul Şi cu tot vinitul 
neclătit şi nerăşluit stapânitor în veci. şi altul ni- 
meve să nu să mai amestece peste acest hrisov a 
domnii mele și poftim domnie me și pe alți lumi. 
nați domni ce Dumnezău îi va rândui în urma noas- 
tră cu dommia acestei tări ori din fii noştri sau 
din alt niam ca să nu strice atastă danie şi înta- 
ritură precum nici noi nam stricat daniile Şi milu- 
irile altor luminaţi domni ce au fost înainte de noi 
ce mai vârtos să aibă a da şi a milui şi a întări 
pentru a sa vecnică pomenire. Şi sau scris acest 

„hrisov aice în oraşul Eșului unde iaste scaunul 
domnii ţării la veleat 7269 [uni 1. 

Iw loan Vvod (|. p. domnești) 
Abhiva stat. Iasi, dosar 567, transport 1349, fila 551 

seg. Surete ms. XXXIV, 635.
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CĂLIII 

1823 Oct. Zapisul lui Nec. Zugravul de restul banilor ce are a: 

da (148 lei) lui lordache Râşcanul vornic din preţul caselor sale- 

vândute. 

Lei 148 adică una sută patru zeci şi opt am: 

sa mai dau dmsale Iordachi Râşcanu diu banii ca- 

sai ci am cumpărat dela dmsa cari am săi răspund: 

la vadelele ci să arată prin zapis. Şi am dat acest 

sânel al meu pănă la plata banilor. 

Neculai Zugravul 1823 Octombrie 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXIII, B. 956. 

CĂLIV 

1823 Mai 22. Adresa isprăvniciei de Vaslui cătră poruşnicul 

Iordachi Cumpănă pentru restul de 35 lei rămăşiţă din suma de 315; 

lei ce datoriau 7 oameni din Frenciugi vorn. lordachi Râşeana. 

Isprăvnicia Vasluiului 

Catre dumnealui Poroșnie Jordache Cumpănă 

Din 315 lei ce au avut a lua dumnealui lor: 

dache Râșeanu de la șapte locuitori ot Frănciuci: 

care nau urmat în datorire lor pentru câtă vreme 

iau scutit dumnealui, înplinindusă doao sute optzeci. 

lei au mai rămas 35 lei râmăşită şi 31 lei 20 îm- 

plineală is(prăvniciei). Drept aceasta să scrie dumi- 

tale ca apucănd cu lărie pin arătaţii, locuitori nu- 

mai decât să împlineşti atât ramăşita precum Și 

împlineala şi săi dai dumisale vornicului spre a 

se sfârşi toate socotelile, sminteli să nu urmeze. 

| 1823 Mai 22 

loan Popovici ban 

După poronca aceasta pentru banii arătati am 

împlinit o iapă cu mânz care sau şi socotit prețul 

60 lei de către alti fruntaşi şi de mine. 1823 Mai 27.- 

lordachi Cumpănă poruşnic 

Acta Râşeanu. Surete ms. XXIII, B. 1023.  
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CXLV 
1824 Februarie. Listă de boeriile acordate de Ioniţă Sturza Vodă de la 21 Noembrie 1822 pănă la 27 Ianuarie 1824, luate după 

condica oficială şi întovărăşite de osebite însemnări făcute de boeusii. 
opoziţionişti spre a critica gavernarea lvi Vodă Sturza. 

Insemnarea boeriilor care sau facut de la anul 
1822 Noembrie 19. Făcuţi la Silistra, armaș Nicolae. 
Bosie agaă pat. Șlefanachi Dascalescu căminar, lancu 
Papafi! serdar. (In condica originala). 

Noembre 19, d. post. loan Greceanu vel pos- 
telni-, d. vist. Petrache Sturza vel visternie. 

Noembrie 21. d. vornicul Costandin Catargiu: 
vel logotal al țarii de jos, d. hatman Costache Cru- 
penschi vel vornic al țarii de gios, d. hatman Las- 
carache Sturza vel vornic al tării de gios, d. spa- 
tărul Vasile Crupensehi vel vornie țării de sus, d. 
vornie lordache Râşcanu vel vornie al țarii de sus, 
d. spatarul Vasile Roset vel vornic de obşte, d. aga 
Gheorghe Buhuş vel hatman al politiei, d. vornic 
lon 'Tautu vel vornic -politiei, “4. hatinan Costache 
Cerchez hatman a marginii, d. aga Constanlin Aslan. 
vel vornic de aprozi, d. aga Costin Carpu vel ban, 
d. spătarul Latif vel portar epistat portăriei celei 
mari, d. căminarul lanache Crupenschi vel vameș. 
epislat armaăşiei, dândule numai bastoane, d. spa: 
tarul Dumitru Beldimau postelnic pat, d. comisul 
Toader Buhuș aga pat, d. căminarul Costache Vâr= 
Dav vel spatar. 

Noembre 22 (24), d. spatarul Mihalache Racoviţă 
postelnic pasă, d. Vasile Beldiman spatar, d. căminarul 
Grigore Codreanu bau, d. Iancu Costandache vel: 
comis, d. Ilie Gherghel vel pitar, d. Iordache Cru- 
penschi al II-lea postelnic, d. Ion Greceanu al 
II-lea spatar, d. Costache fiul spat. Grigoraş 2 vist., 
d. Alecu Forăscu Botez al [II-lea postelnic. 

Noembre 30, sau îmbrăcat cu blane : vel post. 
Ion Greceanu, vel vist. Petrachi Sturza hatm., C.
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Cerchez, vel vornic Iordachi Râșean, vel vornic, 

loan Tâutul; —d. căminarul Neculai Costandache pos- 

telnic şi epistat spătăriei celei mari, d. Neculai 

Greceanu agă, d. comisul Alecu Sturza spatar, d. 

căminarul Tanasă Gosan ban, d. al Ilt-lea visteruic 

Costache lamandi comis. 

_ Dechembrie 3, d. spatarul Costache Lazu pos- 

telnic, d. banul Sandu Crupenschi spalar, d. şa- 

trarul Costachi Die ban, d. Alecu Aslan comis, d. 

Raducan Botezatu căminar, d. Grigoraș Tutascul 

stolnic. 
Dechembrie 4, d. spatarul Ion Jora postelnic pat, 

d. comisul Costache Jora agă, d. comisul lancu Ra- 

letu spatar. d. loan Greceanu căminar. 

Dechembrie 5, d. spatarul Andrei Mila postel- 

pic, d. comisul Costantin Rosel Bălănescu agă, d. 

lancu Roset Tețcan căminar, d. jienicerul Antohe 

Bârzul sardar. 

Dechembrie 6, d. spatarul loniţă Roset Bală- 

nescu postelnic, d. stolnicul Dumitru Codreanu spa- 

tar, d. medelnicerul Dumitru Feştila câminar, d. . 

câpilanul Danilă Cornea (treaptă) clucer, d. iancu 

Stamatin al Il-iea spatar. 
Dechembrie 10, d. Neculai Greceanu spatar 

d. Grigore Iamandi comis, d. lon Vârnav serdar, 

d. Scarlatache Scarlet stolnic, d. Gheorghe Lănă 

medelnicer (pentru un țigan). 

Dechembrie 12, d. med. lancu Greceanu agă, 

d. caminarul Grigoraș Nicolau spatar, d. med. lor- 

dachi Stavru ban, d. Grigore Cuza comis, d. stol- 

nicul Ioniţă Lupaşcu paharnic, d. șatrarul Grigoraș 

Scarlet sardar. 
Dechembrie 16, d. căminar Alexandru Iamandi 

spatar, d. căminarul loniţă Lambrino ban, d. lana: 

che Gane căminar, d. Alecu Gherghel paharnic, 4 

loniţa Liga sardar, d. Dumitru Hermeziu medelnicer. 

Dechembrie 17, d. aga Gheorghe Vârnav pos- 
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telnic!), d. cam. Teodor Ghica Kapichehae ot Si- listra agă, d. căminarul Costantin Burghelea spatar, d. sardarul Vasile 'Tuduri ban, d. Manolache Miclescu comis, d. lordathe Folie căminar, d. Gheorghe Liga paharnic. 
Dechembrie 18, d. hatman Gheorghe Cuza sau imdrăcat cu blană, d. spatarul Ştefan Calargiul bătrânul postelnic, d. comisul Vasile Milu spatar, d. Raducanu Prajescu ban, d. sulger Gheorghe Bal- dovici căminar, d. postelnicul Ştefan Mircea sardar, d. Dumitrache Urziea (cojoear) stolnic. „1623, Ghenar 1, a. spatarul Lupu Balş postel- nic, d. Neculai Milu spatar, d. caminarul Costache Bucşănescu ban, d. Ilie Botezatu câminar, (823), a. lrimia Giuşcă stolnic, d. Neculai Alexandri sân Jora medelnicer. 
Ghenare 7, a. spalarul Gheorghe Sturza pos- telnic, d. comisul Iancu Costandachi agă, d. sardarul Mihai Gane spatar, q. clucerul Ilie Stupu cămi- nar, d. Iordache Isăcescu paharnic, d. vatavul Ştefan Branza sardar, d. Iordache Lascar stolnie (2000 lei,) d. Mihai Bontaş medelnicer (din privilegi- aţi), d. Tudurachi Burada sulger. 
Ghenare 13, d. banul Grigoraş Hrisoverghi postelnic, d. comis Costantin Lazu agă, d. sar- darul Alecu Scorţescu spatar, d. Toderaşcu Voi- nescu ban, d. Costache Carpu căminar, d. Costan. tin  Gorgos paharnic, d, Vasile Partene sardar (2000 lei), d. Sandu Bușila (din trepte) stolnic, d. Paval Moţoc medelnicer, d. Gheorghe Slihe (scu. lelnic a spalarului Grigoraş) clucer, d. Ioniță Faur (ficior boeresc) sulger (prin visternicul Petrachi). Ghenare 14, d. caminarul Grigore Paladă pos- telnic, d. stolnicul Ioniță Duca spatar, d. Ioniță Iu- raşcu ban, d. Costache Cazimir căminar, d. Neculai DN 

1) Lipseşte în original.
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nepot post. Grigore Paladă paharnic, d. Matei Carpu, 

sardar, d. Dumitrache Drăghici medeluicer (2000 

lei), d. Tudurache lacovachi clucer.. 

Ghenarie 18, d. spatarul loan Costache (Epu- 

reanu) postelnic, d. Tudurachi Baltărei, ot Silistra 

agă, d. câwminarul Constantin Negre spatar, d. sar- 

dar Panaite Ciucă ban, d. Tudurache Aslan câ- 

mivar, d. şatrarul loniţă Lupu paharnic. d. polcov- 

nicul Tudurachi ot Stroeşti sărdar, d. Toader Co: 

rodeanul stolnic (privilegiat), d. Dorofte Manole 

medelnicer, (sluga spatarului Duca). 

Ghenarie 21, d. spatarul Costache Canano pos- 

telnie, d. ban loniță Miclescu agă, d. sardarul 

lancu Stavăr spatar, d. caminarul Iancu Miclescu 

ban, d. Andronachi Donici comis, d. Grigore Bran 

căminar, d. lordache Grigoriu paharnic, d. Tudu- 

rache Manole sardar, (capitan de poştă), d. medelui- 

cerul loan Tacu (privilegiat) stolnie, d. Atanase Dima 

sau Moscovici sulger (din hrisovolit). - 

Ghenare 25, d. spatar lanacache Milu postelnic, 

d. comisul Alecu Catargiu agă, d. sardarul loniţă 

Crupenschi spatar, d, sulgerul Toma Stamalin ban, 

d. Costache Luca comis, d. medeluicerul Chiriţă 

Cotescu căminar, d. Răducanu Copeea paharnic, d. 

Ioniţă Ionașco sardar (căpitan de poştă), Neculai Po- 

mană stolnic, d. Ioniţă Gorgos medelnicer, d. lancul 

Berza (mazil) clucer. 

Ghenare 27, d. pah. Sandul Stamatin spatar, d. 

Costache Sturza agă, d. lonită Canta spatar, d. sar- 

darul Mihalache Pascu bav; d. Neculai Negre cămi- 

nar, d. med. Ştefan Seântee paharnic (2000 lei),.d- 

Grigore Anastasiu sardar (3000 lei), d. lancu Duimi- 

triu stolnic, Vasile Kicuş clucer. 

Ghenare 30, spatarul laneu Canano agă hală, 

d. căminarul loan Miclescu spatar, d. al 2-a post. 

Iordache Crupenschi comis, d: Grigore Roset cămi- 

nar, d. medelnicerul lon Strat pabarnic, d. Dumitru 

Boldescul sardar, d. Neculai Bontăş medelnicer.  
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Februar 4, d. comisul Scarlat Miclescu aga, d. stolnic lanache Bolezu spaiar, d. stolnicul Ionita Patraşeu Izmană bav, d. sulgerul Neculai Rizu caă- minar, d. stolnicul Vasile Patron paharnic, d. lor- dache Morţun sardar, d. Malei Gârde stolnic, d.. Grigore Margarit medelnicer. 
Fevruar 5, d. sardarul Costache Lipan spatar: (5000 lei), d. Costin Diamandopol capuchihae Ibra- ilei paharnic, d. Gheorghe Lupaşcu sardar ?). Fevruar 3, q. spatarul lonilă Vârnav postelnic, d. Alecu Sturza fiu log. D. Sturza ag, d. banul Ioniţă Iamandi Spalar, d. Ilie Burchi (Zmău) ban, d. Ştefanache Iamandi comis, d. Vasile Patraşeu căminar, d. căpitanul Anastasă Enachi (din bir) pa- harnic, d. Chiriac Uricariu ot Gădinţi sardar (va- tav), d. Ştefan 'Tatarul sau Arapul stolnic, d. Ne- culai Lupaşcu medelnicer, d. lon Tacu clucer, Fevruar 9, aq. Gheorghe Brăescu halman (de Prut), d. Gheorghe Costache agă, d. căminarul Ră- ducan Cazimir Spatar, d. Scarlat Roset coinis, d. medelnicerul Ion Liga căminar, d. poruşnicul Vasile Herţescu paharnic, d. Constantin Popa medelnicer. Fevruar 1], sau îmbracat cu blane: Preosfin= ţia sa părintele Mitropolit Veniamin, P. S. Episcop de Roman Gherasim, P. S. Episcopul de Huși Me. lelie, post. Canano mehmedar a Mitropoliei; —q. Lăscărache Costachi agă, d. căminarul Constantin Botez spatar, d. câminarul Paval Duca ban, d. Ma- nolachi Crupenschi comis, d. sardariu Grigore [a- covachi câminar, d. medelnicerul Grigoraş Samilache paharnic, d. Ionita Tuduri sardar, d. Anastase Ciuca stolnic, d. Ionita Tataru medelnicer, d. lordache Berza sau Dragoş clucer, d. lon Glod Sluger. Feoruar 12, d. sardar Grigore Crupenschi agă, d. stolnicul Ioan Codreanu spatar, d. sulgerul Ma- 

  

1) Lipseşte în original.
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molache Fote ban, d. Ghiorghi Iamandi comis, d. 

Lucachi Venier căminar, d . Costachi loan pahar- 

nic, d. Loan Jiian sardar, d. Vasile Romaşcu stoi- 

nic (mazil), d. Ghiorghi Barbu medelnicer,. d. Miha- 

Jache Macarescu clucer. | 

Fevruar 16, d. sardariu Vasile Andrieş spalar, 

d. sardar Enachi Cornea ban, d. lordachi Mavrichi 

comis, d. sulger Gheorghi Vasiliu elucer, d. Toa- 

_der Zotn (răzăş), paharnic (a visternicului), d. Petrachi 

Duda sardar, d. Vasile Onisei. stolnic, d. Gheorghi 

Plesnilă medelnicer (privilegiat), d. loan  Mardari 

clucer. 
Februar 11, (comis) Alecu Roset spatar, d. 

[ltimie Scorţescu căminar, (3000 lei), d. Gheorghi 

Romașşeu (mazil), paharnic, d. Dumitrachi. loan sau 

“Daraban sărdar, d. lon Angheluţă (blanar) stolnic, 

d. Grigore Popovici medelnicer, d. loan Gheuca clu- 

cer, d. Neculai Tălpig căpitan de lefegii, d. Necu- 

Jai Popovici poruşnicul. 

Februar 18, d. spatar Iordachi Costachi Epu- 

reanu vornic za aprozi pae şi epistat al logofeţiei 

a] li-lea, d. spatar Toader Carpu agă, d. Maleiu 

Milu spatar, d. medelnicer “Tanase Feştilă ban, d. 

Costachi Aslan comis, d. Panaite Canano căminar 

epistat poştei, d. Costachi Şăndrescu paharnic (slu- 

ga Bucşânescului), d. Grigore Carpu sardar, d. Va- 

-sile Epure stolnic, d. Costandin Bârlădescu medel- 

nicer. 
Februar 22, d. spatar Gavril amandi postelnic, 

d. banu Dumitrachi lamandi agă, d. căminar lor- 

dachi Pruncu spatar, d: sardar Costandin Botez ban, 

d. şaliar Vasilachi Andoniu comis, d. clucer Ioniţă 

Grigoriu căminar, d. Costandin Sișcală paharnic, 

d. Dumitrachi luga sardar (privilegiat), d. Ghiorghi 

“Gherghescu stolnic, (mazil), d. Ghiorghi Gâlca (ca- 

-sap) medelnicer, d. Searlat Herescu clucer. 

Februar 23, d. banu Costândin Carpu agă, d.   
|
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Iordachi Miclescu spatar, d. Mihalache Stavar ban, d. Grigore Crupenschi comis, d. Costanlin Pisoski, căminar, d. Ioniță Hotineanu sardar căpitan de poştă, d. Grigore Taralungă stolnic (mazil), d. Ion Uscaltul medeloicer, d. elucer Dimcea paharnic, d. Iordachi Herţanu clucer, d. Alecu Crupenschi al 2-a postelnic, d. caminar Grigori lacovachi epistat. câmăraş al 2-a. 
Februar 24, d. Carabet Grigorovici sau îm- brăcat cu blana, €. banu Mihai lamandi postelnic, d. căminarul Grigore Canano agă, d. căminar Latif spatar, d. paharnicul Iordachi Hermeziu ban, d. Grigore Crupenschi comis; d. sloluie Dumitrachi Hasnaş căminar, d. Dumitrachi Vidrașcu paharnic, d. Grigore Matoian sardar,: d. vornic de poarta. Pascal Gane stolnic, d. polcovnic Neculai Burghele medelnicer (privilegiat), d. Ion Mârzac clucer, d. loa Şepteliei sluger. 
Februar 25, d. spatar. Petrachi Vârnav postel-” nic, d. serdar Iordachi Miclescu agă, d. paharnie Coslachi Pomir spatar, d. sardar Mauolachi Cara. caş ban, d. lonita Miclescu comis, d. Euacachi Dra: Soş căminar, d. Gheorghi Mardari paharnic, d. Cos- tachi Caracaş sardar, d. Grigore Tulbure slolnie, d. Şarban Gândul medelnicer, d. pitar Sterian Ma-: noliu clucer, d. Dumitrachi Negru sluger, d, Iordachi. Donici aga)). 
Februar 26, d. Gavril Stamatin câminar, d. E- nache Leon paharnic, d. comis Costin Catargiu agă. Februar 27, d. Scarlat Sturza Spatar, d. ab doilea visteronie Damian Holban ban, d. jicnicer A- lecu Jora comis, d. sardar Euachi Negrut caminar, d. Teodor loan (fecior de biroie), paharnic (2000 lei), 

d. Mihalache Curt sardar, d. lordache Galca (easap) stolnic, d. Vasilachi Fruuză medelnicer, 

    

1) Lipseşte în original.
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Mai 13, d. căminar Grigore Done spatar, d. 

sulger Iordachi Bosie căminar, d. căpitanul lordu- 

chi 'Ţintă mazil, paharnic. 

Mai 27, d. Alecu Ghica agă, d. ban Dumitra- 

„chi Bondrea spatar, d. sardar Toader Nour ban, d. 

Poleovnicul Costachi Pelin caminar, (fecior de țăran), 

d. Filip Bejan pabarnic (fecior de mazil), d. Andro- 

bachi Motăş sărdar (fecior de popă). 

Mai 31, Pe toţi dumnealor veliții boeri . sau 

îmbracat în feregele, d. sardar lordachi Burchi pa- 

harnic, d. Alecu Buţă sau Lazar sardar, d. Dumi- 

“trachi Suilgibaş sluger. 

lunie 3, d. Matei Buhuş asă, d. paharnicul 

Lefter Dimitriu spatar, d. sardar Neculai Tuduri 

ban, d. lordachi Strajescul căminar, d. pitar Cos- 

tandin Vârlănescul paharnic, (3000 lei), d. lordachi 

Botezatu sardar (2000 lei), d. Gheorghe Botezat 

sau Boiau ginerele lui Hagi Paraschiv stolnic. 

Iunie 6, d. comis Alecu Roset ugă, d. pahar. 

Costin  Diamandopol spatar, d. sardar Pavalachi 

-căminar (logofăt a visternicului), d. Grigore Avghe- 

lichi paharnic. 

Iunie 10, d. ban Costandin Luca sau Adam 

“spatar, d. medelnicer lordachi Ciornei ban, d. med. 

sulger Gheorghe Econom oi Roman căminar, d. Mi- 

halache Pisoski paharnic, d. Stratulat medelnicer. 

Iunie 14, d. Alecu Balş usa; d. sardar Rădu- 

ean Malăescu spatar, d. paharnic Costache Gher- 

„ghel ban. 
Iunie 20, A. medelnicer Vasile Alexandri câ- 

minar, d. Vasile Nour paharnic, d. Neculai Dobra- 

miş medelnicer, d. Neculai Cerchez sluger. 

Iuuie 24, d. spatar lonită Prajăscul posleln'e, 

4. caminar Enachi Dan spatar, d. Ghiorghi Aleazi 

caăminar, d. Jordachi Vasiliu paharnic, d. Hristea 

Ciucă sardar, d. luni Romașco (treaplă) stolnic 

(2000 li), d. Ilie Ghetu medelnicer.  
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Iulie 2, d. Caminar Ştefan Gherghel spalar, d. Iordachi Boian paharnic, d. Iordache Mihaluea sar- dar sin capitan Mihaiu, d. Costachi Bondre sardar (29 Iulie). 
August 6, d. sulger Enachi ot Socola paharnic, August 19, d. caminar Xenofon Calimah aga, d. Sotir Ruset câminar, d. Iordachi Milu paharnie. August 21, q. Toderița Balş aga, d. sardar, Neculai Dumitriu ban, d. medelnicer Iordachi Na- fil& caminar, d. Mihalachi Botezatu sardar, d. Ioniţă Stavila medelnicer. 
August 22, d. Lusearachi Bogdan agă, d. ca- minar Ghiorghi Kacoviţă ban, d. Gavril Bodeseu câminar, d. sardar Costachi Lupu paharnic (sluga a vist. Petrachi). dq. Petrachi Pascal medelnicer, Septembrie 1, a. Pilarul Ilie Gherghel caminar și epistat tuleccibăşiei. 
Septembrie 2, q. spalarul lordachie Roset pos- telnic, d. Neculai Greceanu Spatar, d. Şarban Bo- săe ban, d. Iordachi Stamati căminar, d. Costache Elefleriu paharnic, d. Alecu “Țintila sardar, d. ca- pilan Costandin Forţul medelnicer (treapta), d. post. Vasile Tăutul sulger, d. Gheorghe Ruptea şalrar. Septembrie 7, d. camiuar lanache Crupenschi agă, caminar Sandu Catichi spatar, d. Sideri Da. bija (vatav Scurtului) caminar (4000 lei), d. Costa. chi Şândre paharnic, d. Gheorghe Burghele sardar (treapta), d. Gheorghi Cernat (iveapta) stolnic, d, Pantazi Efrim (hrisovoli!) medelnicer, d. postelnice- lul Lupu Grosul sau Sacară Sluger, d. Ionita Han- dota jicnicer, din poronca d. vel visternic sau tree cut clucer. 

Noembrie 4. d. paharnicul Vasile Coroi spatar, d. Gheorghi muiumgibaş paharnic, d. Ştefan Cer- nat (lreapla) stolnic, d. Alexie Burcea sau Maxim ot SI. Spiridon medelnnicer. 
Noembrie 18, d. caminar Chirica ban, d. Du. nitrachi Mereşescul (beceriu ot divan) paharnie.
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Noembrie 11, d. vist. Petrachi Sturza sau îm- 

brăcat cu blană, d. vornic lordachi Catargiu vel 

visternic, d. stolnic Costachi Mavrichi spatar, d- 

on Ciornei paharnic, d. Costandin 'Tulbure stolnic. 

Noembrie 15, d. ban lancu Carpu asă, d. că- 

minar Maunolachi Radoviri ban, d. Ghiorghi Gre- 

cianu comis, Ghiorghi Murgulet caminar, d. Dumi- 

trache loan paharnic, . d. Spiridon  Şândre sardar, 

d. Alexandru Şaândre medelnicer. o 

Noembrie 18, d. căm. lordachi Crupenschi spatar, 

d. Costache Filipescu (nepot Vladicăi Koman) pa- 

harnic, d. Ioniţă Feştilă fiul banului Feştila sardar, 

d. Ioniţă Hurmuzachi sau Niculau medelnicer, d. 

Ioniță Botezatu (a vistiernicului Neculai) pitar, d. 

Dumitrachi Leon.al Iil-lea visternic, 8. Costache 

Cozoni vatav visteriei, d. Mihaita Mihalachi comis, 

d. Panaite Pleşescul căminar, d. lon Savin pahar- 

pie, d. Ioniță Powmanâ “sardar, d. Toma Sterian 

stolnic. 
E 

Decembrie 12, d. lancu Stamati sardar. 

„Decembrie I3, d. sulger Ghiorghi Economt că- 

mivar, d. lon Bogonos paharnic, d. Costandin Bur- 

ghele sardar. d. Toader Holban medelnicer. 

Dechembrie 16, d. post. loan Greceanu sau 

imbracat cu blană, d. vornic Lasearachi Sturza 

vel postelnic hală, d. logofătul Costandin Catargiu 

vel logofat al țarii de gios înocit, d. vornic Andro- 

nachi Donici vel logofat al tării de sus, d. vornie 

Iancu Miclescul vornic obștei, d. vornic Alecu Cali- 

mah vel vornic al ţării de gios, d. vornic Costache 

Mavrocordat hatman politiei, d. postelnic lonită Pa- 

ladi vel vornie al țării de gios, d. spatar Costan- 

din Miclescul vel vornic al țarii de sus, d. postel- 

nie Gheorghe Cuza hatman marginii, d. spatar Şte- 

fan Catareiu vel vornic poliliei, d. vornic lordacht 

Costachi Epureanu epistat agiei, d. spatar Gheor- 

ghe Sturza vornic za aprozi, d. banu Grigore Co-   
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drian vel spatar de divan, d. comisul Alecu Aslan 2.a logofat. | 
Dechembrie 21, aq. aga Costachi Jora hat- man pa€. 
Dechembrie 22, d. banu Ioan Miclescul vel vor- Dic al ţariii de sus, d. Spătaru Arghirie Cuza ve] postelnic pas, d. Vasile Beldiman Spătaru, d. jieni- cer Şerban sardar. d. Grigori Dimachi stolnic. Decembrie 23, a. Vasile Gheuca sărdariu, d. Costache Aslan muhurdar, d. Dumiirache Buhuş divictar, d. caminar Grigore Bran al 2-lea vister- nic, d. Costachi Miclescu 2-a Spatar, d. caminac Lucachie Venier al 3-lea spatar, d. Dumitrachi Bran ceauş de aprozi, d. sardar Iancu Patile va- lav de copii. 
1624 Ghenar 7, d. sarda» Vasile Vârnav ban, d. stolnic Petrachi Asachi câminar, d. Vasile Lu- chian_stolnic, d. banu lon Darmănescul agă. Ghenar 10, d. ban lon zel Dărmănescul aga, d. al II-lea vist. Costache Grigoraş caminar. Ghenar I], d. ban Ianacache Lambrino agă, d. căminar Manolache Drăghici spatar, d. Grigore Carpu comis, d, Costache Pangrati, paharnic, d. Mihail Cuza stolnic. 
Ghenar 13, d. spatar lancu Jora postelnic, d, d. Mihalache Pastia paharnie, d. Joan Jorăscu sârdar. | Ghenar 20, d. comis Dumitrache Man agă, d. sulger Ghrorghie Chicuş comis (4000 lei), d. Ghi- orghi Duca câminar (4000 lei), d. clucer loniţa Sa- cară paharnic, d. Iordachi Boian sardar, d, Ioniţă Panaite stolnie. | 
Ghenar-27, aq. Spatar lordachi Sturza vel . lo- sofat de țaru de pics pa€ îmbrăcândusă și cu blana, d. paharnic Enache Dimitriu (frate Vladicăi de Huşi) spalar, d. Costache Botezatu comis, d, sulger Gri- gore Popovici caininar (sin Popa), d. Costandin Bantaş paharnie (2000 lei), d. Ştefanache Racleş 

Surete şi Izvoade X (Acta Râşcanu) 18
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sardar (sin Popa), d. căpitan Ghiorghie Popovici (a 

hat. Buhuş) stolnic, d. Panaite Zalar medelnicer, 

d.. Enache Chiriac sluger. 

In arhiva Râşcanu se păstrează 2 edpii de pe această 

listă de boeri căflâniţi de Sanda Sturza Vodă, din care a 

doua e întocmită pe boerii, inr aceasta pezilele când s'au 

căpătat pitace de boerii. În ce scop Su copiat această 

lista? Şi cum de s'a putut căpăta o asemenea copie de pe 

coudica oficială ? ln Arbiva Statului din laşi se păstrează 

o condică de toți boerii eaftăn ţi supt Loniţă Sturza Vodă. 

E o condică legată având 39 file, mai toate scrise; şi e 

treculă în opis cu No. 2, pachetul XUVIIL. Pe tartaj e a- 

cest titlu: „Condica boeriilor făcute în vremea mării sale 

loan Sandul Sturza Vodă începându-se de la Noembrie 

1822.* lar pe faţa ultimă stă această însemnate: 

„Acastă condică de boerii făcute cu caltan precum şi 

cu pitace, acele adică câte in vreme fiinţei mele la aGastă 

mad sau îinfațoşat şi sau trecut în condică din vremea 

marii sale Loan Sandul Sturza Voevod, alcătuită din trei- 

zăci şi no file sorisă şi nescrisă cari sint scrisă toate cu 

slova me și spre a se şti sau însămnat aice, iar dare este 

în visterie la dmlui căminar Alecu Bran. au fost la 20 

Iulie 1832.* 
| 

a 
Mihail Veisa agă 

Faptul că copii Râşcănească s'a oprit la 7 Februar 

1824, arată că borrii, cari duceau o luplă aprigă contra 

noului Voevod s'au tolcsit în lupta lor şi de mulţimea 

-căltănirilor de boeri. 

| loniţăa Slurza venise la domnie ca reprezentantul bo- 

erimei mici de clasa a doua; du: de spiritul său demo- 

eratie a căulat să lărgească cercul boerimei în stat dând 

pitace de boerie la o mulţime de altă lume mai măruntă. 

Cei interesaţi de a-l răpune au luat aseasta ca v taptă rea, 

cu chemare de a strica alcătuirea socială a statului politic. 

Si nu e miraro-că se găsim în această tagmă a duşmani- 

lor lui Sturza Vodă tocmai pe acei hoeri, cari Pau ajuiat 

la wumirea lui ca domn: verii Cuza Gh. şi. Gh. Răşcanul. 

Capătase boerii noştri distincțiunt prea mari la stat, unul 

vel vornic şi membru în divav, altul hatman, pentru ca 

să se crează câ altora nu li se cuvine cât de mică dis- 

tincţie socială. Se formă indată o partida de boeri, care 

plecară cu jalobaă la Poartă contra domnului; aceasta în Pr 

bruar 1824. 

Fă 
R
D
I
    



lată de ce capia Râşcânească merge numai păvă la “Februarie, căci a luat din condica ofi:ială lista boerilor căflăniţi pănă la aceasta dală. Jaloba contra lui Vudă o iseălesc 37 borri: 
C. Balş Ig, 7. Balş var., D. Sturza log., V. Roset Vor., N. D'machi vor... V. Micles-ul Vor... St. Roset vor, Gr. Balş post, Alex. Beldiman vo-., Gh. Râşeanu vor., “Gh. Cuza hat, Lupu Balş post. v. Beldunan post., N. Cantacuzino spat., Gh. Donici agă, Andrei. Başolă spaţ., D. lamandi agă, A. Rozut agă, T. Balş agă, Em, Bogdan spat., T. Sturza spat, Arghirie Cuza spat., Grigorie Cuza comis. 

Aceşti boeri găsiau domnului următoarele 9 vini: 1. Că s'eu pus dări gele pe'ţaraă şi pe boeri, aşa că țara gerre. | 
2.  Darile se incasează eu străşnicie, ceia ce revol- tă țara. 

- 3. Inaltul cler e supus şi el la dâri. 4. Veniturile manăstiriloc grecești au fost seches- “trate pentru domnie. 
5. Citia milelor a fost golilă. 
6. Dări pe vile s'au pUS mari. 
1.  Angaralele sau înmulțit şi se asupreşte ţara. 8. ln lvc de a se ridica 20000 oi pentru. inalta Poaria s'au ridicat 50000 de oi, fără sa se -dea. iasa des- păgubire. 

9) „Pour mettre ensuite le sceau âă la destruction totale du -pays, et pour lui Gter tout :moyen de restaura. tion. on a donne le caltan (charge) â plus ds 400 indiv:- dus, astion inovie et sans exemple depuis ia fondation de ta Prin. ipaute de Moldavie ; de cette mani&re, rompaat les -droils veconnus, on a vi:iblement caus6 la ruine des mal- “beuceux habitan!s, en ce ie les chirges, dW'ap:6s les lois du pays, ratifie par la Subume Porta, ont le druit d'avoir des Skoutelnicks (c'est-â-dire des hommes dispense; de toute chirg:), ce qui d minue sensibleinent le nvbre des contribuables et leur rend le poids ds impls insuppor-. table, ce qui rend probable et la dispersion du peupie et: ia cuvine du pays“ (N. Iorga „Acte şi Fragmeute II, 688). Cu toata duşmănia boerilor domnia şi-a continuat “Opera sa. Pentru lămurire şi intregime dâm in coatinuare lista boerilor cu caftane şi nilace şi de la Febr, 1824, în care se cuprinde ua total de 402 nume de boeri uri râdicaţi în -grad de boerie, ori boeriţi din nou ; așa că unind pe tei
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469 cu aceştia ar eşi că sub 

cut 871 bueri. 

Voda Sturza loniţă s'au lă-- 

Februar 11. Cowmis Iordachi Manu 283. 

Februar 14. Ban Răduc an Prăjăscul agă, lacovachi: 

Leon medelnicer, Etisâi Canta spatar, Scarlat Bontaş câ- 

minar, clucer Gr. Morlun p 

sardar, Costandin Ouul medel 
aharoie, Gavril Costandach?. 

vicer, Costachi loan sulger. 

Februar 24. Comis Gheorghieş Greceanu agă, Chi-- 

riiae Gheo'ghiu sa dar. 

Mart 96. Alecu Bosie comic. 

April 18. Beizade lorgu Sturza al eforiei visternic, Vor-- 

pie lorduchi Canano epistat visteriei în locul dmsale veb: 

vist. Iordachi Catargiul, spal. Alecu Sturza casier visteriei.. 

April 27. Spatar Iordachi Ghica hatman de margine,. 

pah. Stefan Catargiu epistat sgiti. 

lulie 13. Ban Ilie Burchi spatar. 

Oct. 5. Sardar Nicolae Raneti spalar, lonică Tăutul 

comis, Gheorghi Alcazi câminar, Toader Zalariul psbarnic, 

Noemb. 16. Vel postelniu Lascarachi Sturze hatman 

a politiei pa orânduindusă s i baş capikbhie în Țarigrad, . 

aga Iancu Canano vel posi. hală. 

Noemb. 27. Ban lordachi Dirie sau Dărmânescul 

post., Gheorghe Carpu coni:. 

Noemb. 30. Spatar Teudor Balş hatinan politiei ba!€..- 

Dreemyv..-28.. Pe dmlui logotăt Costandin Catargiu 

sau îmbrăcat cu blană, vornic Teodor Balş vel logofăt ai 

tării de jos, l:gofăt Andronachi Donici vel logolăt al țari 

de sus, vornic Costand:n Aslan vel vo-nic al ţării de jos,- 

post. loan Greceanu vel vornic al țării de jos, post. Di 

mitrie Beldiman. vel vorpic al ţării de sus, aga lon Luca 

vel vornic al obştiei, aga Toderaşro Buhuş vel vornic a: 

politiei. spatar Neculai Greceanu vel voruic de aprozi, co- 

mis llie Roset vel spuar ha€ „ serdar Costachi Caţichi vel: 

ban balt, Dumitra: hi B an comis şi epistat vlori visternic,.. 

comis lavorachi L-on epistat 3 vist 3 posteini: Alecu: 

Bo'ez valav de ap'ozi, comis Costachi lamandi &asuș de 

:aprozi, ban Mihalachi Carpu epist-t armă iei, spatar Alecu 

Balş postelni:, Lascararli Co stachi agă. 

_1825 Ghenar Îl. Gh. Costachi ginerele dmsale hatm.- 

--Vasilica Roset, aga Vasile Tăutul fiul vornic. Loan Tautul 

spatar. 
Ghenar 18. Vornic de aprozi lordachi Costachi vel: 

vornie de țara de sus, cămin 

agă, lancu Negel 2 spatar, F 
ar Dumitrachi Roset Teţcan» 

ilip 'Făutul sa dar.  



— 217 — 
Februar 1. Vornic Cos'a; hi Conachi sau. îmb ăcat cu “blană, spatar Alecu Sturza lij. aga Dimitrie Ghica. vel vis- 
Febr. 7. Iordachi Costachi comis, sardar 'Toderaşco “Gorovei câmin?r, Costachi Răzmeriţă paharnic, Vasile Baltă sardar, Miron B dian stoinie. 

E Febr. 3. Giigo.i Gane comis, Costachi Avram eă- «ninar, Costach Popovici paharnic, Ghaorghe Feştilă sar. dar, Ştefanachi ut departament stolnic, lordachi 'ot O:nă medeinicer, Nistor Hăulică clucer. April 12. Spatar Vasile Hrisoverghi vel vornie al „politii. 
Mai 2. Vorme Aleu Calimah sau îmbrăcat cu bla- mă pentru mshmudarlicul la venire Miriei sale doamnei de la Ţarigrad. 
Mai 8. Nicolae Jan sardar. 
Mai 17. Spatar Anastasachi B:şotă hatman de Prul “hale, spatar Manoiachi Bogdan vel agă hale, Iordachi Bel- man fiul voroic D. Beld.man spatar. Mii 24. Dumitrache Gavrilaş sardar. Mai 26. Medeln;cereasa Safta Apostoli să s pue în izvodul scutelnicilor de la cfert al 3-a fiind soțul dmsale “caftanliu, şi sau slobozit Şi scutelnicii. lunie 29. Costandin Platon paharnic, medeloicer V. Racleş sardar, Dim. Serghievici stolnic. Iulie 3. Iordachi Oatul sârdar. lulie 4. Em. Mamare medelnicera, lulie 6. Spatar Toderaşeo Sturza hatman a politiei hale. 

lulie 9. Capitan Dâmiiaa Popovici ot Leţeani me- -delnicer. 
| | lulie 20. Nicolae Talpău sardar. Avg. 11. Spatar Alecu Sco! ţescu batman, ban Ghe- j u agă, sardar loan Gheleman căminar, Tu- -durachi Dima căminar, Gheorghe Kecescu paharnic, M'ha- 4achi Mavrodin stolnie. 

Avg. 17, Fâcuţi la Siuceşti moşie gospod: pabh. A- mastasie Enachi căminar,  lurdachi Popovici pah,, medel- -gicer Costachi Barladeanu sardar, Ștefanachi Giosan stol- -nic, voroic de poartă Dimitraehi Avram medelaicer, Avg. 18. C. Ciute câminar, Dinu Cantemir paba'nic “Şi Andronach: Vasiliu satdar făcuți in Roman la Episcopie. Avg. 20., Medelnicer Liscarachi Jora să sa treaca in “izvodul cu pecete.
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- Sepl. 6. stolnie Gr. Iconomu poitar başa. 

Oct. 15. Gr. Ghica vel post: pae şi epistal cămării,- 

ban Manolachi. Radovici :gă. . 

Oct. 17. Ştefanachi Dan paharnic. 

Oct. 27. Sardar Costandin Dumitiu spatar, sardar 

Eoachi Gherghe! bar. 

Noem. 5. Căminar Nicolae Negre anatar, sai dar Du- 

milrachi Vasiliu ban, căminar lie Gherghel comi:. 

Noem. 13. stnlnic loan Românescul câminar. 

Noew. 15. Vornic de apruzi Ingu Ghica vel post-. 

hate. | 

Noem. 18. Ban Costachi Balaban agă. 

Norm. 2l.. Comis Giig. Cuza spatar, Cost. Fâutut 

vatav hatuianului V. Roset medelnicer, 

Noem. 22. Alecu VârnaY spatar, stolnic lordachi Bră-: 

nişteanu comis, Puader Moţoc pabarbic, Cost. Obre n stol- 

pic, Dumitrachi Velişcu medelnicer. 

Dec. 1. Sardarul Anastasă Emanoil, stolnicu! Paraschiv 

şi stolnicul D. Oatu din poronca dmsale vel vist. cari să să 

ireacă în izvodul cu pecete fiind făcuţi la domnul Calimah. 

Dec. 9. Ban Gh. Racoviţa agă, cămiuar Răducan 

Botezat spatar, lordachi Tevdotu comis, Dumitrachi Gane 

căminar, loviţa Ghulţu stolnis, Gheorghe Grigoriu medeInicer- 

Dec. 13. Nicolae Boteânu spatar, comis Suviu Flo- 

resci sto!nic. 

“titlu gospod 

vel logofat al ţării de gios tar la lereimonie după pa- 

trâneţe. * 
! | 

vel logotat al țării de sus asămine, 

vel vorni al ţări: de givs asemene socolindusă mat 

înțai cul ce a îmbzacat cattun întâi, 

vel vornic al ţării de gios, 

vel *ornic al țarii de sus asâinine, 

hatman politiei, - 

vel vornic al obştiei. 

vel vorni: al şolitiei, 

Caelicu pustelniciei cei ma.i acel ce ar fi tost hal€,. 

hatmun de Prut. 

„Peutiu ca nici intrun se) să nu mai urmeză nemul- 

țumiri iotre treplile boeriilor cele de protipendada şi pen- 

tru Ga SÂŞ CUDOaS:Ă fieştecarele locul ş.d rii sale, potrivit 

cu vatmosul întru care să găseşte, hotarâ u domnie me 

ca intru arestaș chip ca să să urmrze spre ştiința boe“r- 

loc celor di. această stare, ra să lipzască tot f.livri de  



prigonire şi vemulțămiri, peniru care poroncim dmsale vel Vi-t. ca să sa facă aceasiă domnească a noastră  lidulă cunosrută :i lestisita pratru totdeauna. 1825 Dec. 18. 
vel vist. Dee. 28. Ilatman V. Russt vel log. al țării de gos; log. Androra-hi Donici vel log. al țarii de sus înoit, vor- nic V. Miclescu vel vorni: al țării d» go, vornic D. B-|-- diman vel vornic al firii de gs, post. St. Catargiul şi vost. Lupul Balș vel vernici de țara de sus, spatar lor- dachi Draghici vel Vornic al obştiei, vei vornie politiei V. Hrisovergh: in locul lăsat, vornic N. Manu epistat vorni- ciri de uprozi, ga Spatar Iancul Negel vei Spatar halc, vel ban C. Caţi.hi lâsal, Alecu Botez co:nis, câminar C. Carpu epistat arimăşiei, A.ecu Ban 2-a vist.,  Miaolachi David 2 camaraş, Mb. Chiri as e flangibaz. Dee. 29. Caminar Ile Cogălnieeanul spatar, Loni:a Ghergh+l conii:, Gh. Slroesrui caminar. - Dec. 31. Spatar Iancu Racovita post., căminar lor- dechi Iamandi <p ta”, stolnic Grig. 'Tufascul comis, Cos- lachi N: gruţ câminar, lordachi Be:u pahârnie, ion Mur- tun stulme, 

1526 Gh'nar 3. sSoatar Răducan Boiezat tpislal de vel romis, eâminar V. At xandri spălar, Toderiţa Carpu viori spatar, Gh. Şarban e: minar, Gu, Leca paharnic, 1. mița Cârjă +ardar, luau Bal. n stolni , Minolachi Baia- ban med. 
Ghinar 4. Cumis G. Capu spatar, Pelrachi Velisan stolnic. 
[83 Ghenar. D. Lun snatar, =nghelichi Chmente co- mis, loan Glaveu câminar, Î. Fute sardar, Gherar %9. poh. C. Mu d u spâtar, Petru Carpu 'eo- mis, Ghtorghiţa Stut nescu câminar, Gh. Căprescu stuluie, Ghenar 94. Stulnie Enae hi ut dan ban, Ale:u Ciure Suu Anastasiu sardar, 
Ghena: 31. Vei vist. Dm. Gh'ea sau în brăcat cu blană încheindusa pe al doil= an. 
Febr. 2. Psaltu lan:u ot Mitropolie comis, p altu Duwmitrachi ot Miropolie p:harnic, - psa:tu Nicola: Dance ot Mitropolie sardar-. 
Frbruar 8. Cam nae Tudaruhi Aslan spata-, Vas. Buzdugan co-vis, Lon Co. că ninar, Paraschiv Şarban pa- harme. 
Februar 10. lonieca Gherghel ot Doroh-i comis, Ma. nolach Gavril cam nar, luan Viadovici lozofitu dmsale lv- gnfalului domonutu: paharnic Tuduri Moisi sardur.
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Febr. 19. Aga Costin Catargiul post., Searlat Donici 

agă, Tuduracbhi Pisoţki sardar, Gh. Avram medelnice', Vi- 

chente Bende sulger. 

Febr. (6. Ban C. Buczănescul agă, Ioniţă Chirescu 

căminar, loniţă Vrabie ot Bârl:d sardar. 

F br. 20. Comis lordachi Cuze agă, căminar lorda- 

chi Fote ban, sard. Crstarhi Bondrea «aminar, Gh. Ciure 

sau &olacu paharnic, căpitan David Chirescu sardar, co- 

mis Nicolae ot Oneşti stoinir, Filip Xanti medelnicer, 

3 ciubucciu Anton Cru&an clucer. 

Febr. 21. Nec. Teodoru comis, Alistar Pisoţki cămi: 

par, Anton Corb:n pah. Luniţă Clopoţal sardar, Petrazhi 

Borşu stolnie, Vas. Porumbu medelnicer. 

Febr. 25. Spatar Ilie Cogăloiceanu agă,  Heistodor 

A lamachi comis, C. Ținta câminar, lon Similachi pabar- 

nic, Minola:hi Silcean sardar, sulger Gh. Mârzac ot Huşi 

sa sa triacă în izvodul seutelnicilor nefiind înlrat în izvod, 

spatar lordichi Grigoriu ginerele răposatulu, vornic lor: 

dachi Rusat asămine. 
Main 12. Alecu Mielescu ginerele vornie. Aslan agă. 

Mai 23. Spatar Sandu Crupenschi vel vuruie al po- 

litiei, spatac Matei Roset haumau Prutului hal, lancu Du- 

nici agă, C. biagh'ur spatar, Gh. Codreanul fiul spat. loa 

Codrianu comis, V. Costin câmiuar, Mibalachi Chiriiac pah-,- 

Ioan Lupu vel par. 

Mai 30. Lruminat Beizade Iorgu Sturza epistat vor- 

niciei, spat-r Niro'ae Caalu vel vost, hală, Stavaracbi Bo: 

sie spatar, Ioniţă O tul ban, P. Paladă comis, N. Paladă 

căminar, D. Paludă .ah wi“, Toader Gaşpar sardar, Nico- 

lachi Fundceseu «lurer. 

Dlui sulger Nicolae Flocea, ce fiind în prdiapsa 

gropii O n lor penira fantele Sue sau ertat acam prin ți- 

dulă gaspoil să s trasa în izvodul seutelniciior, luaie Il. 

lunie 13. Cumis Alecu Aslan. 

lunie 16. Lon lureş:u pab., V. Stratilă sardar, Ne» 

culce Bălan sto'ni:, Nic. Grecu ot Nebana med., Costachi 

Şarban clucer. - 
luni (9. lon Racoviţă comis, Mb. Fote paharnic, 

Gb. Mogâlde sardar, lie Boreilă s'olnic. 

| lume 24. Sardar V. Gh-uca agă, lancu “Prăjâscul 

spatar, loan Handoca pabarni”, loan Macarie sardar.. V. 

Brumă clucer. 
Luwminat Beizade Alecu Sturza i d nlui vel vornic al : 

obştiei lordacui Draghici, m bmedari a slăvițitor Murabaşi Î 
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ce au ilrat in Es la lunie 1826, sau îmbrăcat cu blâni în zioa bairamului fiind g. divan Afendisi, d. baş beşi agă, şi toată adunarea boerilor proia şi veliţi în spătărie eu preosfințilul Mitropolit şi Episcopul de Roman, Iulie 4 1826 şi p2 dmlui vornie Drăghici lau dus pe armesariu gospod cu tihodariu aca:ă, 
[mie 8. Spat. Alecu Sturza vel vist. Iulie 17. Luminat Brizade Alecu epistat cămaării. Iulie 18. Pav. Gr. Ghica hhtman politiei hal, Spatar Nicolae Milu epistat log. ul 2-a. 7527 Gheoar 10. lvra. Hermeziu fiu agăi Hermeziu 2 vist. 
Ghenar 12. Log. T. Balş vel log. a țării de gos. Vornic Alecu Calimah vel vornic şi epistat pudurilor, vor- nic Ioniţă Paladi ve] vornic de țara de gos, batm. (Gh. Buhuș vel vornic de ţara de sus, vo”ni: Ştetan Citargiul vel vor- vic de țara de sus înoil pe anul ai 2-a, post. Al-cu Ma- Yrotoi dat epistat cămârii, post. Costin Catargiul epistat Voi niciei d: aprozi, comis Alecu Botez epistat armăşiei. Damn: ei pi:ăreasa Catrina Galencu sa se triacă în izvodal s utelmcitor cu peceti, ce fiind scutită și lipsita Sau fust şte's cu greşala diu poronea d. vel vist. 31 Ghe- nar 1827. 

lunie 27. Vorni: Lupu Balş epistat de vel agă hale. sulie 10. Vist. D. Gbica Vel vist,, vist. Alecu Sturza imbrăcat cu blană, comis C. Aslan 281, sardar Anas'asa Emanne! vel Spatar ha'€, sardap Grigorns Stroescul vel ban hac, Vasile Titova câminar, N. Morţun căminar, Gh. Costin sardar, Calin Ciulei stolnic, C. Cihu eanu me. - delbiter. 
Avgust 4. Alecu Roset hatman politiei hale, cămi- Dar Liocu Giurge vel vorui. al politier, August 11. Astman £. Balş vel post. ha'g, Nicolachi h'ca fiul d, vora. Gr. Ghica agă. 
Avgust, făcuţi la Sauceşii, Nec. Bosiianu pah., Gi.- gore Bosiian sardar, Cost. B mlaş sau Zdrobiri suiger. Noemvrie 27. Sardar Gh. Negruţi agă, câminar C, Stamati comi:, Hristachi Codrianu căminar, | nu Mano paharnic 
Decemvrie 12. Sardar lancu Stamate eaminar. Decemvrie 17. Spatar Petrache Roset post., ban Mihatachi agă, sard. Vusile Ve:sa Spatar, C. Voinescul co- mis, 2 a camaraş Manolachi căminar, Stere ot Hatmacul K. Paladi pabharaice.
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Dechon vrie 18.  Muburdar lordachi Râşeanu spatar, 

spatar Matei Miu ep stat logofeţi+i al 2-a. 

Decemwie 21. Pah. lo:dachi Gane spatar, lancu An- 

ghelich: ban, loniţă Ra: owlă căminar, Ştetănachi Flefle- 

mu pah., Vasile Draghici saidar, Alecu Tuduri stolnir, 

luniţa Tacu sulge. 

Decemvrie 3l. Dumitru Mavrocordat agă fiul pos- 

telnic Alecu, divictar Alecu Râşan spat. fiul vornic lar- 

dachi itâșoanu, med. Neculai Vârgolici sardar, Vasile po- 

gor comis, Ghrorgh ţă Budişteanu câmina , Alexandru Ta- 

ulul pabarnir, Costachi &omârtan sardar. 

1828, Ghenar 4. Aga lancu Costandachi nostelnir, co- 

mis Manoluchi Miclescul ag, clucer loan Gheucâ ban. 

lorgu Radovici comis, Gherasim Hâncu căminar, Gheorgh: 

Cernat pab., Costandin Carpu sardar, Lupu Pangeati stolni.. 

Ghenar 21..  Câminar lvrdachi Giurge postelnic, Gri- 

gore Balş fiu spat. Vasile Balş agă, lancu Grecearu fiul 

vornic. lun Grecean spatar. sarda: loan Ghiţăssul ban, 

Alecu Gherghel comis, Gheorghe Lipan căminar, Gavril 

M=tuş ot Huş paharnic, Antonie Serbiano serdar. 

Ghenar 22. d. post. Alecu Mavrorotdat epistat câ- 

marii sau imbracat cu blana spre mulţamire pentru stujb=, 

Jeg. Costand'n Catargiul vel log. dr laa de sus, vornic 

Vasile Melesc.l vel vo'nic de țari de gios, voinic lunci 

Neculce vel vornic de țara de &'S şi prezident la dr par: 

tameutul pricinilor streins, vornic. Din. Beldiman evitat 

vorniciei de (ara de sus, spâ'ar Vasile Bi'ş vel vornc de 

țara de s:s. post. Nicole Costanda: în vel virni: 2: vb 

atiei, spatar lordachi Bncşenescul post. spatar Costa: ht 

Drăghici :s:, Lordachi Caramfil sau C-stesru spatar, Ne: 

«vlai Sion ban, sulger Petrachi Zodieriul comis, Costachi 

Pandeli: câminar, Vasile Barnovs hi prharn c, lurdach: Vi 

du-şeu sardar, Dunt „ehi Radu stoliie. 

Ghena: 23 Aga Alecu Aslan him n, spatar Vasile 

Crupenschi post. sardar Vas le Brăescul agă, Nic. Dri- 

ghici spatar, med. Vasile Braes-ul ban, Costacbi T-odoru 

comis, Tudura.h: Criticus sau Cozma câminar, Vasile Ca- 

raufil. pab rnie; Ciubueci başa 'Poader Panainte serdar, A- 

j.eu Nacu stolnic. 

Ghenar 27. Spatar loidichi liuncu postelnie, Dumi- 

tracbi Buhuş ogs, ban lordabi Fote spatar, câniinar E- 

nachi Negruţi pata”, medelnicer D. Vidraşcu ban, Alecu 

Botez vl armuş, lancu Bolez comis, Costachi Caţi.hi 

comis, pab. Grigore Mniţun comia, Tudurach. Ghergheh  
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comis, Enachi Lupu cămiuar, med. Manolachi Balaban ca-- minar, Stelan Bohăcescu câminar, Nico'ae Cernat câwmi-- nar, Costache Velea paharnir, lord bi Stupu paharnic, Gavril D..dan sardar, loan Romanescul Sardar, Costache Samoi! stolnic, loan Bosie sulger. 
Gh:nar 28. Comis Scarlat Roset :gă, han Costarhi "Caţki pa, Sandulacbi Miclescul spatar, Telimah Lupu Snatar, Muscu Butăr ban, Ștefana. h: Botez comis, Costin | Gherghel comis, vlori pos”. Iaucu Bondre comis, stolwe Stati Cernat comis, med. Trifan Paraschiv câmiuar, lo n; Măcărescul psalt curţii căminar. . 
Gh-nar 28. Gh. Ştefanescu câminar, sardar lancu F. ta. căminar, Alecu lacova bi pabarnie, Costandin Cluceres: ut paharni , Grigore Isacescul pah.. Iosif Ghila xarvar, Ar- ghi'e Paraschiv sardar, Dimacbi Cerch. 2 sirdar, Lordaebhi Cornei sardar, Costarhi Vâcrnav stvulnir, Costa hi Botezitu stolnic, Gheorghe Apostul stolnic, Mihala hi Cudrianut mtd., Andrei Badărâu medelnice'. 
(Ghenar 29. Costachi Ghica fiul d.nsale vornicesei Catinca Ghi a agă, comis lordaehi Lamindi ază, Febr. 1828. ln restul condicei scrisa de Veis:. se dau în extenso anaforalele, pitacel» şi br soavele domneşti a câtorva bu- eri caltariţi, cum şi numele altor boeri că nu figureaza in lista de la început. Se pomenesc aici şi de bveri fâcuți supt Calimah, Suţu şi Vogo ide in inte de 1822, Unele. din a- ceste brisuvave şi anuforale prezinta toi interesul, ca cel a lui Gh. Asachi 6o.nis şi apoi aşă, cum Cell d-cului Evstatie Rola, priiaul do tor pensionar în Moldova. 

CĂILVI 
1525 Dec 29, Iași. 'Ţidulă domnească prin care fordachi Râş-- canul e numit prezident departamentului vriminalic: sc, de curind în- fiinţat. 

Noi loun Sundul Sturza Voevod. cu mila Ju: Dumnezeu domu țarii Moldaviei. - 
Cinstit credintos boeriul domniei mele, dmula 

Iordachi Râşeanu biv vel vornic sânâtale. 
Fiindcă domnie me de a purure voinlu a puve- 

întru ce mai buna slare toale Sudecătoriile. iar mai 
ales departamentul criminalului, care acesla este o.
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udecâlorie ce să atinge de viiată şi de moarte; 

drept aceia socotiudu domnie me, iată prin ataslă 

a noastră domnească ţidula de la zi întai a vii- 

1oarei luni Ghenar, orânduirmh pe admta prezidentu 

acestui “departamentu al criminalului, şi poronrim 

dumtale că după primire tidulei, să îimbrătoşăzi 

cautarea aceştii slujbe cu toata sărguința, fiind cu 

privighere atât pentru ceielanți boeri gudecâtori 

cât şi pentru dmlui vel armaș, i condicariul şi is- 

pravnicul temnitei, a nu să abale la vreun Cala- 

hrisis, ştiind cu hulărâre ca pentru toate eşti dmla 

aspuuzatoriu domniei mele. 
1825 Decv. 29 

pecete gospod: Wow |HwlealeriE. 1829 e. 

cu exerga „utroque clarescere pulchrum“ 

| procit vel post. 

Asta Râşcanv. Surete ms. XXXV, 314%. 

CXLVII 

Fără dată (1822 April 24). Textul grecesc al arzimazarului 

dat de boerii Vahcbhiei cătră Inalta Poartă prin paşa de Silistra cu- 

„prinzând în 19 puncte cererile ţării pentru aşezarea domnilor p'mâa- 

teni şi raporturile politice cu Poarta. 
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Noi prea umilii şi prea supușii credincioşi robi 

ai pulernicii împărății, chemaţi astfel ta Silistra d» 

cătrăa prea înaltul S lista — valesi peulru maslehatii 

locale unde şi fiind pliroforisili câ puternica îm yâ- 

ratie milostivindu-se la smerita cerere a boerilor 

Moldoveni primită mai înainte prin arzimazaăt a 

dal voe să plece spre Capitală; am rugat şi noi pe 

prea nălțimea sa şi ni sa dat această voe să 

plecăm împreună de aici spre capitală, unde şi 

sosind nu lipsim ca prin smeritele noas:re rugă- 

ciuni să ne tânguim câte rele şi suter.nțe am îa- 

cercat de-alâta amar de vreme înainte da cătră 

domoitorii Greci şi de câtra boerii din jurul lor, 

că în urma atâtor abuzuri, hrăpiti, despoieri şi prâ- 

Jaciuni ce au facut dânşii în pamâutul îutristatei 

noastre țari; având rău gând indata ce se suiau în 

scaun, ne-a facut să ajungem şi noi înşine iutru o 

aşa Stare de dispret, şi de constrângere, pe unii 

neciustindu-i, iar pe alţii prin diferite uueltiri şi 

  

    
 



— 291 — 

“aninciunoase pâri silindu-i a pribegi —în cât cu as- cuuse mijloace s'a întâmplat şi moarte ; şi din ca- “uza aceasta ni s'a pricinuit atât de mare frică noua, “incât nu îndrazniam chiar sa ne îmnparlăşimn unii -allora suferintele noastre, temându-ne ca nu cumva “să ne atunce iu spate vre-un iftiran şi să pățim vre-un rău pe nedreplul; în afara de acestea şi "câte rele am mai suferit din cauza răscoalei prin -aceia că S'au dus iara-i diulre dâușii fiind unelte “şi impreuna faptaşi ai răzveatirei. Din cauza aceasta ugânm ferbinte înaltul prag al pulervicei Imparaţii -<a wilestivindu-se sa ne miluiască cu ale noastre “prea supuse cereri de mai jos, pentru izbăvirea re- “elor noastre de nesuferit de pănă acum. 
1) Rugăam ca domnitorul Valahiei să se nu- imeasca un localnic supt orice forma de chizăşluire 4 de încredințare) va so:oti (a cere) puternica Impa- călie. Credincios cu toata supunerea catră straluei- “tul prag al puternicei împărăţii, dinsul (domnu) va fi şi dator împreuna cu boerii sa săvârşiască după “pulere toate poruncile impărătești, priveghiud la paza ării ca sa nu mai urmeze tulburări din cauza “strainilor, care pază se va întocmi cu oameni aleşi “dintre lucuilorii sadeă Valahi şi nici delibaşa nici “4ufecci başa grec sau arnăut sa nu He, ci cu toţii “să fie aleşi dintre Valahi la aceasta Slujbă, şi ru- -gâm puternica (noastra) impărălie să ne numiasca Vașbeșliaga cu oamenii necesari pe oricine îl va “crede de cuviința împaărătescul stat; de asemenea “Şi divan effendi sa ni se numească iarăşi de catră “puternica îinpărăţie, şi daca vreodată Va urma “vreQ Devoe, care să nu fie cu pulința sa fie înde- plinita numai prin puterea locală iasăâşi, sa fim li- eri şi indatoriți sa vestim cerând sfat şi ajutor „le la prea Slaviţii muhafizizii ai serhaturilor, carii “să aibă poronci ca făra a mai vesli pe puternica mparăţie sa ne trimeală grabnie ajulor ca să nu „mijlocească întărziere.
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9) “Toți arnăutii, grecii, Serbia, Bulgarii și alţii. 

clerici sau mireni, fie raiale, fie de ori care. altă 

sudetie, adică toți câți se vor afla acum în pâmin-— 

tul Valahiei să se cerceleze cu băgare de samă, şi: 

câti dintre dinşii (se vor gasi) vinovati şi tulbură- 

tori sa fie goniti cu lolul, îar câti se vor găsi ne-- 

vinovati să dea vrednici «hizăşi localnici, şi astfel: 

sa rămână, cărora să Ji se dea și teșcheele ale 

oeârmuirei, fară însă a lua parle la driturile local- 

uicilor. - 

3) Sa se trimeata înalte poronci la loți mu-- 

hafizizii serhaturilor ca toti străinii, cari vor înlra 

în pamânlul Valahiei fie cu teşcherele fie fară leş- 

cherele, să se cerceleze cu băgare de samă pentru 

care treabă viu şi să li se dea teşcherele cu sure: 

turile lor, pe cari prin vestirea orânduitelor capu-: 

chihaele ale Valahiei la sevhaluri sa se teslimari- 

sascăa la capitanii de, margine cu unu avis de al lor. 

Cari căpilani să fie îndatorați sa-i trimeală la spă- 

tarie iarasi eu ua avis de al lor şi mai intai să 

dea o garanţie demna de credință și apoi să poată 

să petveacă sau în oiăş sau afară. la țară, tinând: 

catastihuri de dânşii atât capuchiharlele cât şi ca- 

pilanii, cari să fe datori la fiecare zece zile să 

trimeata zatastit la spătărie pe nume pentru oame- 

vii cari i-au trimes ; aceiaşi grijă şi orânduială a- 

vând şi pâzind si vălajii plaiurilor. 

4)  Sudiţii sa naiba de acum înainte voe să 

cump re lucruri nemizcătoare în Valahia nici: pe 

numele lor, sau a soțiilor lor, nici sub alte chipuri 

iconomice ; iar câți dintre dânşii au ajuns să le aibă 

eumpârate, sau câpâlale şă le vânză sau să se facă 

vaiale cu act catră stăpânire fara însă să aibă 

dreplul să dobândească privilegiile pământului, însă 

chiar dacă l-ar: avea sa Ji să ia îndărăpt și DIC O 

data să între în vre-o slujbă locala. 

5) Câti straini sudili vor veni de acum îna- 
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ante cu mărfuri de vâuzare mai înlăiu sa dee ga. rautie demnă de credința că atât tip cât vor rămânea, se vor purta cinstit fară sa se abată -înleu nimic “Și atunci vor avea voe să negustorească, supunân- du-se la legile şi obiceiurile locale, dacă vor avea “şi neintelegeri cu raialele locale. | 6) In slujbele locale Străinii să nu între de -loe, ci numai valahii locali, cari vor fi vrednici sa “Ocârimuiască_ norodul. 

| 1) Rugam ca să se intăreasca privilegiile țarii “ŞI cu sfântul hatişerif al prea puternicului nostru “împărat, în cari sa se cuprindă și posluşnicii pe cari din vremi îndepărtate (imemoriale) îi avem, „potrivit nizamului care Sa dat despre ei şi în a- nul 1818, 
8) Mulţi dintre locuitori potrivit safachefitos. lui şi serviciilor, pe care le-au săvârşit cătră ţara, -S'au învreduicit sa dobândească privilegii prin hri- soave şi cărţi domneşti; ne rugăm ca aceste privi- “legii sa continue a-şi avea tăria lor. 

9) Câte acareturi ale celor cari se vor dovedi “că au fost partaşi ai razvralirei să se vânză cu firman împărătesc, și sa se despăgubească credincioasele „raiale ale puternicei impăraţii pentru oare care mică "mMângâere (parigorie). | 
10) Afară la cadilâcuri de câtăva vreme se numesc starostii sudiţilor; acum sa dispară, şi su- diții adevaraţi sa recunoasca numai pe consulul din Bucureşti dupa vechiul obiceiu.  -. 
11) Daca trebuinta o vu cere. şă aibă voe boerii Valahi să triimeata un boer în Capitala pen- tru (orice) nevoe locala cu arziimazar. | 12)  Nizamul serhatliilor şi al serhatutilor sa: se dea și sa se pazeasca după sfintele poronci date mai înainte. 

13)  Saegibaşă să nu se numească dintre greci, arnăuți şi moraiţi, ei dintre celelalte credincioase
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raiale ale împărăției sau dintru Valahi, care să ÎN-- 

trebuinţeze localnici valahi pentru strâugerea ȘE 

pâşunatul - oilor din ţara, până la Duvăre, şi nu: 

străini, însa cu plală. 

14)  Monastirile Valahiei, cari sint închinate- 

în tările de jos (Orien!), de ovare ce acesle mă- 

nastiri sint zidile şi înzestrate cu moşii, țigani şi: 

alte acaret» de la strămoşii noştri şi afierosite în: 

țările de %os, cu aceasta obligatie prin cărțile lor 

de afierosire, ca din veniturile acestor mănăs- 

tiri să se dea obişnuitul embatic la tarile de jos şi: 

râmăşiţa să se întrebuinteze la mila săracilor; pen- 

oru cheltuelile necesare ale bisericilor şi alte folo- 

titoare, şi din cauza abuzurilor călugărilor greci: 

srânduiţi dich'i acestor manăsliri să urmează cb 

desăvârşire conlrarul ; peniru aceiaerugăni puterea- 

împărătească ca de acum înainte sa se pâzească- 

porontile ctitorilor neclintite şi să se cârmuiască - 

de catea localnici, iar grecii călugări să lipsască= 

15) Dacă domnitorul se va calomnia de cătră 

cineva sub o înviuuire oare căre, să „fie cercetat 

prin judvcată şi de se va gasi vinovat să se arâte- 

vinovăția lui prin anaforă calră prea Inaltul devlet 

g să hotârasca pedeapsa lui. Dacă însă nu se Va 

gasi vinovat să dobâ: deaseca dreptatea lui şi să se 

pedepsească calomniatorul ; prin care așezare dis- 

pare frica primejduirii vietii. | 

16) Domnitorul Valah care se va numi S& 

aibă două căpuchihasle la inalta poarta dintre bo- 

erii valahi. - 
(7)  Cousulii Curţilor şi dragowmanii rugăm s& 

fie. numiti dintre supuşii (naturalii) Curtilor, jar NU 

greci. Si 
| 

_ 18) Abuzurile ivaturilor cari erau în curs 

până acum de cătra boeri să lipsască. 

19) De oare ce şi negotul vitelor mari Și 

zaherele de porumb (când vor [i cu prisos în țară) 
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in tara vecină în Moltova este liber şi locuilorii Valahiei spre mannirea lor se văd pe ei iusîşi îm- pedicaţi şi isterisiţi ce uresi folos se roagă ferbiule la puternica împărăție sa dea voe ca sa facă şi dinşii acest negot liber ca în Moldavia. 
Aceste sunt doleanțele noastre şi cererile ru- gâloare ale țarii de la mila: prea puternicului nos- tru împărat, iar multumirea noastră va fi cum va hotari prea inalta lui pulere. 

Acla Râşesnu. Surete ms. XXĂIV, 761. Cetirea şi traducerea le datoresc d-lui O. Tatrali. - 

CĂLVIIL 
Fără dată (cătră 1926). Articolul obșteştilor mădulare ale Gire- ciei dat spre publicare, prin care arată prin 8 puncte motivele pentru. care naţia greacă se pune sub protectia marei Britanii, singura putere. care a păstrat principiul neutralității faţă de războiul deslănţuit. 

Clirosul purtator de grije, cumandirii atat cer polilici cât şi cei oşteneşii de pre mare şi de pre uscal. 
1) Vazind că Grecii pentru mărturisile drepta- lile ce au di n cere loc între naţii şi pentru înce! pulurile legii şi a s'obozeniei, pe care liau păzit, şi peniru fireasca scutire de a cere săşi ocroteasca ființa lor, au luat în mâvu sfintele arme a dreptatii şi în curgere acum de cinci ani au Slătut cu bar- baţie şi cu hotarâre înmpolriva navaliritor tuturor puterilor Asiei. Africei şi: a “Eghipetului, pe care u- neori liau stricat, iar alteori sau apărat de putere ce colosaicească a vrâjmaşilor lor şi cum ca acum să afla lipsili de mijloacele trebuincioasă spre u Wrma această: mare lucrare de care sau apucat, a câria sfintenie au presfințito prin varsare sângelui lor dându în lume pilde nu obşește până în cât poate 0 nație ce este nascuta penlru zlobozenie.
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2)  Vazind că înlru o luptă ca aciasta îutri- 

coşala şi zabavuica au privit spre uşi întoarce po- 

liliceasea lor fiinţă. 

3)  Vazind că nişte slujitori de nație creşti- 

veşti în locu sa să poarte potrivit asupra printipi- 

ilor neutralității lor, hotărâte de catră mai marii 

lor, de împotrivă ei samăvă dispărţiri politicești de 

un haractir deosabit şi cu tolul împotrivitoriu. 

4): Fiind că unii dia aceşti slujitori, avâud şi 

ei alti slujbași, iau priimit în launtrul Grekiei pen- 

tru ca s& îndărăpuitască duhurile Grecilor și să 

nască o: despartire potrivilă cu duhul și cu scopul 

acestor iubitori de rău turburatori. 

5) Fiind ca vad adesa asupritile care aatie 

sufere pe mare din parte capitanilor de corăbii a 

puterilor de pre mare a unora din curti, din carii 

unii calca adesaori şi cu tot chipul printipiile neu- 

teatiei adunărilor de la Leibach şi Veroua. 

6) Fiind că văz cu mari îvtristare că creş- 

Linii sa înarmează pentr alcoran spre stângire ur- 

maşilor Evangheliei şi cum că războinicii aceştie 

batjocurind tota prinţipiia cei adevărate politici şi 

bunei purtari nu privas: la altă de cât să invete” 

pre varvari şi să povatuiască oștile lor la pământul 

cel sfâul, tinde sa odihnesc Leonidii, Cniwmonii, Bo- 

zaridii, Nkitadii, TPimuadi şi ceilanti, impedecând cu 

chipul acesta sporirile sfintei pricini a Grecilor. 

1) Fiind că ocârmuire marii Brilauii, care 

iaste fericita priu a sa slobodă petrecere, de care 

sa bucura şi norodul ei au păzit cu statoruirie Și 

cu credinţă pronoveduita neutrație, veinduplecală 

totdiauna la pricinuitoarele de stricăciune pilde ale 

altora fară sa împărlăşască agiutor la pornirile răz- 

bouclor asupra noastra din Tarigrad şi de la E- 

ghipet. 
$) Fiind că numai singură neutraţie -marii 

. 

Britanii nu iaste de agiunsu ca să să cumpâniască 
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“cu prigonire ce ni să face de călră ceilanţi. Grekie dar nui împilată sau ca ar fi Slabă de aşi urma sângură luptele sale. ce pentru pricinile arătate na- dâjduiesc ca va lua o ocârmuire destoinică spre a înfrâna scopul şi neorânduelile celor fară de sta- pânire şi pre de alta parte fiind ea Grecii în lupta atasla trebue sau să . biruias=a Sau să să desfiin- țeze cu totul n=având altă scapare de mântuire, iar mare Britanie cu dumnezeiasca bună voință a- cei mari puteri megieșite, Grekiia ie peutru a- ceasta grăbeşte a să folosi de aciasta şi nădajdu. eşte la iubire de oamzni a vredoiciei de închină. ciune pulerii aceştie, şi dar sore înlărire şincre- dințare sfintelor dreptați naţionaliceşti şi a politi- ceştii noaslre slobozenii şi ființi sau holarât atasta legiuita lucrare sau căutat și sau publicarisit. 
Naţie Grecilo: prin aceasta alegere și hotărâre de a sa bună voe cruțare slobozimei a nationali- ceştii endepandanții şi a politiceștii lor ființi supt ocrotire marii Britanii. | Acest arlicul a naţiei Grecilor sa va prescrie Şi să va lrimete la vrednica de închinaciune mărire sa a Marii Brilanii obladuire. 

Acla Râşcanu, copie. Surete ms. XXXIV, 588. 

CĂLIX 
1625 April 25, Vadul lu; Isac. Proclamaţia feldmareșalului * Vitghenştein, comandantul suprem al armatei ruseşti, cătră populaţia din Moldova şi Manteniu, prin care anunță începutul războiului cu Tureii şi cere credință de la supușii moldoveni. . 

Lăcuitorilor Moldaviei şi Valahiei, 
Dupa preaînalta a Impirăteştii „sale mariri, po- 10ncă, eu întru în ţara voastră cu armiia încrediu- dinţata ocârmuirii meale. Purtatoare 'de biruinţa Oastea a sâuguru slapânitorului a toata Rosiia, 
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ocrotitoriului vostru, întrându în hotarăle Moldaviei 

vă aduce voao zâlogi a bunei rândueli şi aceii de- 

săvârşită sigurivsiri. 
Lacuitoriloru, de toate stările! priimiţi pe vi- 

tejii ostaşi rosieneşti ca pre frați şi ca pre apară- 

torii voştrii cei fireşti. Sâiguitivă u aSutora mişcă= 

vile armiei şi a 0 îndestula pre ia la cele neapâ- 

rate trebuinlii, arătaţi noa0 dovezi a dragostei 

voastre, ceii de demullu cunoscute, câtră imperiia. 

care cu neadormire apără dreptațile voastre. 

Razboiul ce sau declarisita de cătră Rosiia 

Poritii Otomaniceşti are unu scopul, ca sa se înpli-- 

nească fagăduințele ceale caleate şi ca sa se Tâ: 

dice întru puteare, îractaturile, ceale ce înaintea a 

toată lumea sau. închiiatu. Voi veţi fi marturi lu: 

crarilorii celorii de războiu, a cărora urmările nu: 

poli a să atinge ule voi, în liniştea cea cu odihnă 

afierositiva pre voi folosului patriei voastre, şi nu 

vă depantati de împlinirea datoriei ceii slinte pen- 

iru voi. 
Leguirile şi obiceiurile sirămoşeşii, dreptulii a 

fieștecăruia dintie voi, dreptatile şi pronomiile ă 

sfintei bisearicii noastre voru rămânea neclălite. 

Spre siguranţiia bunei starii voastre, Impără- 

teasca sa marine au binevoilu ami îneredinţa mie, 

ca îndată să aşezu în Prinţipaturile acestea vre- 

mealnică înalta ocârmuire suptă prezidenţiia sfet- 

nicului de taină graf Palenu,. asupra căruia mo: 

barbuli au pusi credința Sa. Lui i sau dalii pu- 

teare şi i sau poruncilă a întra în dregatoriia de- 

plin îuputernicitului prezideniă a divanurilorii Mol- 

daviei şi Valahiei. Dinu partea mea cu bu voiu 

înceta a aguta ostenealelorii lui în ocârmuirea a- 

cestoră Printipaturi, şi dinpreuvă cu aceia, a avea 

priveghiiare cea cu mai mare tărie, ca să pâzască 

rânduiala cea desăvârşită în luate corpusurile şi 

partile a armiei, care întru tot prea milostivii sau 
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încredintatu mie. Și însuşi ceale mai mici neorân-- 
dueli nescăpati sa voru supune pedepsii, voi puteli 
a va răzăma pe aceste figâduiuţi. Lacuitoriloră Mol-. 
daviei și Valahiei! războiulu, ce să deschide de 
câtră împărâleasca sa marire după neapărată ne- 
voe, hu vă va lipți pre voi de toale acele înde-- 
mânări, ce sânli unile cu pacea. Elu fiind pornilu. spre aşezarea liniştii, va întări a voastra polititască 
ființă prina tractaturile care potu şterge urmele 
vecazuriloru ce aţi patimită, Şi Sprea totdeauna a 
îngrădi a noastră fericire. 

Supunerea stapâuiiloră, uitarea inpărechierilorit. celoru pierzătoare, care sau nâsculu dinu anarbiia, 
jerlvirea cu oale interesurile sale binelui celui de 
obşte ; acestea sânla indatoririle, care să puna a- 
supra voastră. Iuphiniţile pre ile cu osardie şi cu 
ubime intru unt sufista, şi cu atasta agutați sco- 
posuriloru celoru facâtoare ds bine a împărătești: 
sale inariri, cu a căruia nume vă îndatorescă pre. 
voi cătră utasta, râvnind folusului patriei voastre, 
voi veți câștiga noao dreplați spre ocrotirea şi mila 
a preapulearuicului monarhă. 

1828 anula April 25 (scris de mână) asia ksaprupa. Vadul lui Isac (seris de mâna). 
Celu mai mare povatiitoriu a armiei. Ghene- rală Feldmarşala Grafu, Vitgheuşteiva 
Asta Râcanu. Surete ms. XXĂIV, 493. Foae volantă. lipărita. 

(L 
Făcă an (cătră 1834J. Iosemnări nlterioare de cheltuelile făcute-- de Iordachi bâşcanu cu îuzestrarea surorii sale celei mici Măriuţa, înmormântarea lui, şi a surorii sale Catincăi Mieleasca, în sumă de.. 21105 lei, 

Socoteala datoriilor tatâuimeu şi a cheltuelilor- facute la moarlea sa şi în urmă:
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2962 lei 19 parale, datoriile tătânimeu capetele cu 

dobânzile lor şi hacul slugilor, însă : 

9459 35 datoriile 
509 94 hacurile 

9962 19 facu precum să arată anume la 

osăbit izvod. 
sau cheltuit la îngropare tătănimeu şi cu 

grija de a trie zi. 
sau cheltuit de noă zile. 

la doâzăci de zile. 
la patruzăei de zile. 
la trei luni. 
la jumătate de anu 
la noă luni. 

- la anul. 
la al doile au. 
la trei ani. 
sau dat sărindariuri la moarte lătănimeu. 

sau plătit dobânda pentru bani ce sau 

luat împrumut din zioa ce au murit ta- 

tal "meu pentru îugropare şi griji pe la 

unii şi alții păr ce sau platit cum și ce 

sau dat celor ce au agiutat la toate a- 

ceste. 
facu 
sau platit la spitărie lui Gheorghe Spi- 

terul. 
facu. 

Maritatul surorii cei mici: - 

2116. 16 

390  — 
295 99 
339 6 
347 12 
326 13 
291 32 
395 18 
315 — 
353 9 
19 — 

539 — 

9233 34 
200 — 

"9433 34 

4530 lei 

200 — 
315 — 

sau cheltuit cu sesă rânduri strae de: 

mireasă, rochii, cămeși, colţuni, conduri 

și alle zareflicuri şi umăruntuşuri şi cu 

lucrul croitoriului şi cu toate cheltuclile 

trebuincioasă. | 

sau cumpărat un inel diiamani. 

pe doă boceelâcuri. 
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150 — alt boceelâcu pentru socri. „ [50 — pe cinci cevrele cu peteală. 
4 — pe doa cevrele cu mălăsuri. 
30 — pe -doa pungi. 

î —  doă legături husainuri. 
4 30 pe 12 dramuri husăinuri. 

40 —- un sâpet mare. 
266 15 pe 6 parechi cuțile cu lingurile lor ar-.- gin, şi șesă farfurii ; doa -străchinută 

cu patru linguri argint. 
215 — salteaoa i plapomă atlaz cu 4 perini și | cu doi rânduri prostiri şi cerşafuri şi | fețe de perină, un rându agabanie şi ubul olandă supțire. 

| 20 — pe opt cuți maltin ghiurghiuliu pentru. a periui. 
„i 24 926 pe 2 oca praf. 

; 43 20 antereu de noapte. | i 160 —  buctalâcul pentru arhiereu. | | a 150 — Ia oamenii arhiereului. 
32  — la vezeteu Şi bucatar. 

193  — cheltuiala nuntii. 
IUU__—— au luat sorume Mariuţa!)). 

4396 11 | 

Moartea surorii mele Caliucai 2). 
„836 lei 12 parale sau cheltuit la moartea - surori- 

mele cu îngropare şi grije de a trie zi.. „191. 20 la noa ziie. 
159 — la doazeci de zile. 
293 35 la patru zeci de zile cu arhiereu. 
196 — Ia trei luni. 
159 31 la noa luni. 
106 15 la anul. 
200  —  Ja.doi ani. 
197 — la trei ani, | Și — lei sarindariurile (12 la schit, 25 la Flo- 

1) Căsătorită cu Andrei Holban. 2) Căsătorită cu V. Miclescu. 
ț   

 



_— 302 — 

reşti, 12 la Freneiuei, 12 la Schei, 12 

la Dragușeni, (2 la Pârpanita; 19 la 

Tatumireşti fac 97). 

50 — unui ipochimen. 

2646 33 facu 
adunare 

9433 34 
4396 11 
2646 __33 

164716 38 
1000 — sau lăsat Miclescului. 

228 90 surorii lui ceifete mari penlru 

sufletul surorii mele cum și Si: 

pitul cel mare şi cu tot așter- 

nutul şi saltelele şi un rând 

de strae. 

300  — lui Telal başa 

3000 — la sorume Măriuţa (ij. 

21105 18 

Vânzarea casălor şi a viei 

18060  casaăle 
3200 viile 

219260 facu 

„Acta Râşeanu. Surete mz. XXXIV, 246. Acest izvod 

s'a prezentat în prozesele iscate asupra cererii de a se 

“face sinisforă din averea părinţască cu Maria Holbăneasa 

stăpâna Frenciugilor. 

CLI 

Piră leat (cătră 1831). Cheltuelile făcute cu îngroparea Măriuţei 

“Aolban născută Râşcanu în sumă de 18914 lei.   
Izvod de cheltuiala ingropării surorii mele ră- 

mposatei Măriulăi. 
56lei 3 parale basmale şi un cit şi peteală. 

45. — la preuti,   

 



15 — 
10 — 

38 — 
î5  — 
10 —: 
48 — 
22 — 
10 — 

26 — 
4103 

24  — 
50 — 
40  — 
17 — 
Îl — 

149  — 

19 
- 

40 — 
25 — 
10 — 
(0 — 

  

50 — 
Is — 
25 — 

125 30 
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15 stamboali de grâu. 
9 slamboale popuşoi. 
2 oca şi o litra de tară 

30 vedre de vin câte un sorocovăt vadra, 
fimeilor osteniloare. 
4 oi sau lâiat. 
6 gâște şi 12 gaini, 
racla și năsalia. 
gtobnicerilor cu doi brâe. 

(recte 415) 

a treia zi 

doi oi. _ 
o merță de grâu. 
16 vedre vin. 
4 curcani, 6 gâște, 4 găini. 
mălaiu, orez, chiper, &apa. 
(recte 139). 

a voo zi 

0 oai. 
8 stumboale de grâu. 
10 vedre de vin. 
gâini, gâşle. 
malaiu, orez, &apă, curechiu şi altă mă- 
runţuşuri. 

de doăzăci de zile 

10 stamboale de grâu. 
o ocă de tară, 
10 vedre vin. 
2 oi. 
una otă orez, gâște, găini şi alte mă- 
runtușuri.
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de palruzăci de zile 

100lei— una chila de grâu. 

2] — una oră şi &umatate de tară. 

31 20: treizăci de ocă de pește. 

22 20 la opt preuti cu panaghie purtarea pres-: 

curilor. - 

3 — un stambol de faină. 

9 —  giumatale ocâ. cară a prescutrilor. 

31 920 15 vedre de vin. 

(4 — orez, strafide, poleială, curechiu; mălaiu 

şi altele 

  

de giumalate de an 

  

63 — 13 dimirlii de grâu. 

60 — un gonitor sau tăiat. 

36  —— şasă mei. . 

13 -- una ocă de dară. 

10  — orez, chiperiu şi altele. 

-23  — zăei vedre de viu. 

214 — 

“cheltuiala de un au     100  —. una chilă de grâu. 

S0 — o vacă sau tăiat. 

28 — 4oi, 
15  — 10 gâște. 

9 — 0 dimirlie de mâlai. 

12. — 6 dimirlii de popuşei. 

4 — doă ocă Cupă. 
> — la preuli. 

32  —  doă ocă de tară. _ 

20 -— zăci vedre de vin. 

2909 —:' 
200 — lei sau cheltuit cu grija ubului al trei-- 

lea, pe anulal doilea nu sau facul nimie.  
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Datoriile ce sau platit a răposatei de mine cu 
adeverinţile ce să păstrează 

100 — sau platit post. Toderaşco Şalariu şi 
Costachi Catana cari de dovada sluje- 
şte adiverința lor din 1839 luni 8. 

9 — sau plătit lui lani Hagiului de pe niște 
marfa ce datore raposata, cu adeverinţă 
din 1841, luli 21. 

22 20 sau platit la Ivanciu Donitucucare da- 
tore răposata, 

18 20 sau platit lui Toader Mocanu ot Cârjă 
cu care datore raposata, 

158 —  (recte 160) 
lar peste tot facu 1894 lei şi 13 parale. 
Acta Râşcanu. Surete ms. XĂXIV, 251. Actul s'a ti- părit din greşală în sumar ca din 1831; el e după 1841. 

CLU 
1835 Ghenar 10 Iaşi. Vechilimeaoa ce Măriuţa Lambrino dă nepotului ei spatarului Alecu Râșcanul. 

Vechilime 
In pricina de gudecata ce am cu Gavril Mol- 

dovanu din Eşi pentru impresurare ciini pricinueşte 
dughenelor mele tot din Eşi, poflind pe nepotul 
meu dmlui spatar Alecu Râşcanul îl face deplin 
vechil din parte me, ca să stee în jndecata cu a- 
rătatul mai sus, de care deplinătate de singur ve- 
chil am şi iscalit. 1835 Ghenar 10. 

Mariuţa Lambrino 
Giudecătoria ținutului Falciului 

Pe temeiul iscaliturii de mai susu şi a jalobei 
ce sau primit să iîncredințază vekilimeoa atasta spre 
a avea lărie. 1835 Ghenar 10. 

Dumilrachi... aga, (|. p.) N. 4. 
Acta Râşcanv. Surete ms. XXXIV, 329. Măriuţa Law- 

brino e soră cu Paraschiva Râşcanu, mama spătarului 
Alecu Râşcanu. 

Surete şi Izvoade X (Acta, Râşeanu) 20
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CLIII 
1837 Iunie 10. Mărturie din parte a î4 boeri că Costantin 

Râşeanul este curgător din familia Râşcanul. 

Prin care noi împreună iscăliți încredinţțăm 
pentru tânărul Costantin Râşcanul că cu adevarat 
este curgătoru din familia Râşcănească după cum 
şi vechile dovezi îl mărturisâsc şi dar pentru o a- 
sămene adevărată ştiinţa iam dat atasta mărturie 
ca să fie de credinţă şi de agiutor cunoştinței fa- 
miliei sale. 1837 în 10 lune. 

N. Milu spatar, Toader Aslan spatar, Antohi 
Sion spatar, loan Capşa sardar, Dimitrie Draghici 
sardar, Dimitrie Sacară stolnic, Stetan Handoca că- 
minar, Scarlat Herescu căminar, laucu Costachi 
spatar, Scobihorn medelnicer, Dimitrie Flore cami- 
nar, Pangeatie pilar, Iordachi Costin paharnie şi 
don Handoca puharnie. 

A'hiva Statului, lasi dosar 567, transnort 1349, fila 
111. Vezi Surete ms. XXXIV, 601. Acest C. Râzcanu e din 
"amura basarabeană, fiul lui Dimitrie Râşcanu, şi mort la 
Paris 1882 Dee. In jurul moştenirii lui s'a deschis celebrul 
proees încă din Oct. 1883, în care s'au amestecat şi Râş- 

_căneştii de la Fălciv. 

CLIV 
1938 Mai 25. Pragmente din hotarnica Şendrenilor, ce se me- 

gieşese cu Frenciugii; şi a fost rădicată de Matei Buhuş agă, V. Po- 
or comis şi Lascarachi Mihalachi căminar. , 

Din hotarnica din 1838 Mai 25 de Matei Bu- 
huş agă, V. Pogor comis, Lascarachi Mihalachi ca- 
minar, prezident giudecăloriei de Falciu. 

„Și Scrisoarea de schimb din anul 1835 luna 
Noembrie în 40 zile de la preinălțat domn Mihail 
Grigoriu Sturza Vvod, după care uau rămas îndo- 
iala că Frenciugii esle trup întreg de moşie la Li- 
nut Vasluiu, cu vad de moară în apa Stavnicului, 
<u săliște de lacvinţi vechi, cu câmpu de hrană şi 
cu păduri.“ 
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„ar comisul Burghele au înfațoșat a) „ispisocul domnului Alecsandru Vvod din 6950 încunjurător moşiei Msgoşeştii ce sa hota. Tăşte alature ȘI în lungime cu moşia Şendrenii a 

7269 Avg. 29, mărturia hotarnică a lui Nica sin Neculai Şi a lui Ilie Moșneag sub arhierese blastam, între Şendreni şi Frenciugi : „începând „dintro valcă din poiana Capoteştilor Şi mergând „În curmeziş spre apus din sămn în Sămn prin ca- „Pul altor moşii şi prin pârâul  Despiuei pară în „zare dealului unde arală că să hotărâse Şaândrenii „Cu Îpăteştii (tot aceia şi Mogoşaştii) şi de acolo „zare dialului în gios iaraşi Prin sămne pănă în „hotarul Frenciugilor, moşie pilariuluj Neculai Co= „Sălniceanul ce au cumpărato de la Bucium pos- „telnicul pe care amândoao moşiile Şendreuii şi „Frenciugii le desparte una de alla un drumuşor „ce vine de la Childeşti Şi merge pănă în Stavnie, „unde a fost moara Stolnicului Vasile Costachi.“ mai gios: 
„Coltul thoşiilor Mogoșeştii şi Şendrenii lrebue a Să slatornici !a movila din margine rediului după 

pe drumul Childeştilor a sa pogori pănă în apa Stavnicului, la moara stolnicului Vasile Costachi. « Acta Râşcanu, Surete ms. XXXV, 342, Copie de pe 
această hotarnică se găseşte in dela iufiiu țată în 1842 a- 
Supra pricinei dintre spatar C. Burghelea, Prop:i<ta:ul Fren- 
ciugilor Şi Spatar Iorda+he Gâne stăpânul Șendrenilor, 
cumnaţi. , 

, _ C. Burghelea Spatar a avul a Sutori: Nastasia mari- 
tată cu Gr. Gafe, tatul lui lorgu Gane, ce a lasat 2 fete; şi Smaranda căsătorită cu spatar Inrdach Gine, lără copii. afiind pe nepotul lor de sora şi d= văr, întru caţ Grigore
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şi“lordachi Gane erau veri, averea a rămas la lorgu Gane, 

socrul d-lui Artur Sion. Mai notăm că moşia Frenciuși a 

rămas moştenire de la C. Burghelea la fiul său tot C. Bur- 

ghelea, ce trăeşte, şi care din cauza datoriilor părințeşti, 

a trebuit să o vâuză la mezat, şi a cumpărat'o Sturzescu; 

de la acesta Frenciugii au leecut la D. Mavrocordat; dela 

acesta Ja Şelariu, care apoi a vândul'o d-lui Steiner far- 

macist în Focşani, stăpânul de azi a] Frenciugilor. 

„CLN 

1840 Maiu 23. Contract încheiat între A. Tăuta morar şi T. 

Râşcanu să ia uium la 7 dimirlii una, pentru grija morii din Drăgu- 

şani pe Stavuic. - 
- 

Şliut să fie ca eu isealit mai os mam aleătuit 

la dmlui boeriul k. k. Toderila Râşean, ca să fiu. 

morariu la moara ce are dmlui pe apa Stavnicului 

pe un an cu toemală, ca pentru osteneala: me săm 

de dmlui din iun ce să strânge în moară, al şăp- 

iile adica șasă dimirlii “dumisale şi una mie, din 

păpuşoi, grâu sau ori ce pâne să va strânge, cum 

şi fânat, şi loc de arat, iar eu mă îndatoresc'a fi. 

sahtoriu, la toate ale morii ca nu din purtare mea 

de grija sau din lenevirea să să facă dmsale vre 

o păgubire, la care eu voiu fi răspunzătoriu şi pen- 

tru mai adivărată credință im puiu numile şi de- 

gitele neștiind carte. 1840 Maiu 23. 

+ Eu Alicsandru Taâutu adivertz 

Acta Râșcanu. Surete ms. XXXV, 430. 

a o CLVI 

„1842 Ghenar 23. 'Zdelca morarului Zaharia Ciurea tocmit de 

T. Râşcânul a-i drege moara sa din Drăguşeni cu 750 lei. 

o ; „Zdeleă - 

„Prin care să arata din partea me gos iseali- 

inlui că mam alcătuit cu dmlui k. k. Toderita Râș-  
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canul să fac o moară în Stavnie cu trei pietre în 
locul acii vechi care sta acum şi opustul şi laptoa- 
cile de piiatră însă dupa masurile ce am vorovit 
Şi cari să vor trece în contract, iar: dmlui k. E. 
“Todiriţă sămi plateasca pentru osteneala lucrului 
meu şi calfa şapte sute cinei zaci lei, o chila po- 
puşoi, doă vedre brânză o vadra rachiu şi trei ve- 
dre vin, din cari am primit acum 'la facerea aceș- 
tia una suta lei arvonă, ramaind asupra dumisale 
boeriului toată îngrijire de materialul trebuitor de 
care am dat izvod dinisale şi pară la înclieere con- 
tractului am făcut aciasta zdelea. 

1842 Ghenar 23 
+ Eu Zahariia Gure morar ot Trifeşti 

Acta Râşeanu. Sirete ms. XXXIV, 431. Catră tosm- nă el dă o nouă chitanţă de 300 lei primiți în sama lu- crului (idem). 

CLVII 
1841 Ianuarie 30. Opis de documentele Frenciugilor prezen- : tate la judecătoria de Vaslui de spatar Alecu Răşcanu vechil din partea vornicesei Paraschiva Râşcanu în procesul pornit de C. Bur- ghelea pentru impresurarea Frenciugilor. 

“ Opis de documentele înfătoșate în giudecată cu 
spatar C. Burghelea pentru împresurarea Freciugi- 
lor de dmneei vorniceasa Paraschiva Râşcav. 

| „1844 Ghenar 20 
1) Din 7116 Avg. 10, izvod de zăstre a-clu- 

ceresei Handoca prin: care dă: între altele fiicii sale 
Sandei şi o bucata de loc din moșii Şăndrenii un- 
dei stau casăle. - - | 

9) din 1253 Sept. 21 o copie întărită de lo- 
gofâtul Dumitru Sturza de pi zapisul lui Buum ce 
vinde logofătului Sanda. Sturza moşia sa Frenciugii, 
prin care să dovedeşte că moara lui Negel au fost 
cu apropiere de aşăzarea lui Butum din satul Fren-



— 310 — 

dugii, care moară este şi astazi statornicilă lot pe 
acel loc. | 

3) din I811 Dechv. 30, mărturia lui lacomi 
Darie încredințată pe lângă alți marturi şi de is- 

pravnicii ținutului arătatoaie de şliința ce are cum 

sau urmat stăpânire moșiei Draguşânii. 

4) din 1812. febr. Harta de slarea locului a 

moşiei Drăguşani, întărită de vornicul  Andronachi 
Donici. 

5) Din 1829 Mai 24 mărturie de cercetare a 
dmsale spalar Grigore Cuza urmată supt cartea de 
blăstăm prin care sa adiverește că moara comisu- 
lui Vasile Costachi Negel au fost unde și astăzi să 
găsăşti a încrediuțatoarei dmsale vorniceasa Pa- 
raschiva Râşean. : 

6) din 183% Ghenar 8, mărturia lui Toma 
Carp cu vrâsta de 86 ani ce o da încrediuțatoarei 
dmsale vornicesăi Râşcan aralatoare de ştiinţa ce 

are cum a urmat disparlirea între moșiile Drâgu- 

şăni si Frenciugi. | 
7) din 1840 Dekv. 4, Hrisovul dmlui stăpâ- 

nitor de astăzi slobozit în &udecata urmală între 
încredințătoarea  dmsale vorniceasa Râşeanul cu 
dmlui spatar Iordachi Ganea to! în această pricină 
hotărâtor aşi urma încredințătoare dmsale stapâ- 
nire aşa precum şi pănă acum pe, bucata de loc 
din Şandreni. 

8) din 1843 Iunie” 15, 0 mârinrie a mai mulţi 
oameni bătrâni arâtatoare de ştiinta ce au după for- 
malnic giurământ ce au săvârșii cum sau urmat stă- 
pânirea între moşiile Drăguşăni şi Fr enciugi. 

9) din 1951 lunie 20. Hotarnita moşiei Dra- 
gușănii. 

Acta Râşean. Surete ms. XXX, 350. Actele înşi- 
rate în acest opis se găsesc citale aşa în tocmai în jurna- 
Jul încheiat de judecătoria de Vaslui, în 1844 Ianuarie 30, 
şi în care se dă câştig de cauză vorhicesei : Paraschiva 
Râşeanul. 
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CLVIII 

Opis 
| Documentelor ce înfițişez cinstitei giudecătorii din parte lucredințatorului meu dmlui spalar Cos. tache Burghelea în Pricinile cu dmneei vornitasa Paraschiva Râşcan pentru împresurarea Fren&ugilor. 1) 1835 Noembrie 10. Scrisoarea pre înaltu- lui domu stăpânitor cu care au dal prin schimbu încredințâtorului meu moşia Frentugii de la ținutul Vasluiului, di a o Slapâni în putere scrisorilor vechi Şi nou, atasla o înfațișez spre dovada de temeiu]) cu care încrelințatorul meu ari numita Moşie. 2) 1940 Iulie 5. Don copii de pe ce adeva- rată hotarnică a Cazaneștilor, din care una este a. diverită de răposat ban Chirica Stamate  (atunei stolnic) li 18 Mai 1839. Atasla hotarnica cuprin- zâud şi de sâmnele Frenciugilor cari sâut ţitarisite. prin toate holarârele 'divanurilor şi a cărţilor dom- neşii de întărituri, slujește de dovada că Frentugii sânt impresurați de catră parte de Şăndreni a dmsale vornicesei Raâșean, lipsiţi şi de Sumatate de Căzăneşti ce au traso dmneei în trupul Drăguşănilor. 3) Copie de pe hrisovul domnului Grigorie Ghica Voda intaritor hotarnicei de mai sus, adive- rilă acasta copie la 18 Maiu 1819, de ban Chirica (atunce stolnic). A asta slujaşte de dovada câ cei din vechi proprietari a moşiei Drăgușanii, Frentugii Şi Cazaneşti sau multămit cu hotărâlura făcută în Vreme aceia, fiind ca hotarnica pomenită au câşti- Sat și întărilura domniască, 

4) 1261 Mai 20, în orighinal Și copie, zapisul postelnicului Neculai Butum priu care vinde văru- lui sau pitar Neculai Cogâlniceanu moşia sa Fren- 

m
a
 
a
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dugii de la tinutul Vaslui o salişte şi Sumatate cu 

vad de mori, cu locuri de prisăci, câmpu, pădure 

şi altele. 
De şi priu zapisul acesta nu sa numeşte gu- 

matale de salişte dar apoi prin docomenturile de 

mai gos să lamureşte că &umătate de salişte este 

gumatate de Căzăneşti cari să stăpâneşte de caâtră 

dmneei vornieiasa Râşcan, cu nume de parte dia 

Drăguşani, Şi vreu a dovedi că ace gumătate să 

cuvine Frentugilor pentru că incredinţătorul meu 

nu stăpâneşte de cât o sălişte şi aceasta împresu- 

rată tot de catră dinneei vornitasa cu parte ce are 

din Şanadreni. 
| 

5) 1961 luni 20. Carte gospod de la domnul 

Scarlat Grigore Ghica Vvod, rânduind boeri hotar- 

pici dupa cerire pilar Neculai Cogâlniceanul, ca să 

hotărască moşie Frentugii dispre Draguşăni stolni- 

eului Vasile Costachi, astazi a vornicesăi Râşcan. 

Vreu a dovedi câ veclamatia împresurării dispre 

Draguşăni nici odală nuu contenit, şi îot o dată 

dovedesc prin atasta că docomenturile Frensugilor 

sânt împrăştiele de vreme ce. hotarnica nu Sau gă- 

sit în bărtiile ce sau dat îneredințatorului. 

6) 1819 Febr. 93, mărturie hotarnică de cer- 

cetarea urmată la fața locului de cătră logofătul 

Andronachi Donici (atunci vornic) moşâilor Drăgu- 

şani, Frenciugii și Cazăneştii, şi prin abasta dove- 

desc nedreapta stăpânire pusă de eatra stăpânul 

Drăguşăuilor pe giumaâtate sălişle de Cazaneşti. 

1) 1813 luni. Dou copii di pi anaforaoa veli- 

ţilor boeri în pricina moșiilor Drăguşănii, Frendugii 

şi Cazăneşlii, din cari una adeverită de vornicul 

Neculai Dimachi la 1830 [uni 18 şi alla de logo- 

fatul Andronachi Donici la 1891 luli 5, vreu să 

dovidese că nici odinioară vornic lordachi Râşcan 

nu i sau îndreplat a stapâni giumatate de sălişte 

Cazaneștii, lipită de trupul Frenciugilor, şi că Mo- 
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şiia Frentugii dispre Şandreni merge cu stăpânire 
în parte de sus păn în Stavnicul săc. | 

8) 1813, luli 1. Alta copie de anaforă în pe- 
riplisis răzămată pe temeiul scrisorei de schimbu 
o moşâii Drăgușănii adiverită de voruic Neculai Di- 
machi la 1830 luni 18, vreu a dovedi că dmneei 
vorniGasa Paraschiva Râşcan nu poate stăpâni mai 
mult peste învechita stăpânire pe temeiul căreia 
maica dmsale âu săvârşit schimbul, îndatorindusa 
prin uGala, că di se vor scula cineva cu vreo pre- 
lenție să răspundă. 

9) 1813 August 13. Carte domnului Scarlat 
Alexandru Voda întărind stăpânire Buzângăneștilor 
pe Sumaălate de sat de Căzaneşii. Vreu a dovedi 
că bucata din dreptul colțul Tatomireştilor ce să 
slăpâneşte de catra dmneei voruicasa Râșcan cu 
mume de Drăgușâni şi par în Stavnicul vechiu sau 
“sec, este giumatate de Cazăneşti cari să cuvine în- 
credințătorului meu. | 

10) 16897 Mai 4. Jalba hatmanului Rosăt cu 
răzoluția gospod pentru împresurare Frentugilor 
despre vornic Râşcan carele au făcut şi moara pe 
driapta moşiei Frendugii, și aceasta o înfalişez ca 
dovadă: de netăcere. 

11) 1830 Oct. 13. Carte divanului Cnejiei 
Moldaviei câtrâ dmlui vornic lordache Miclescu (a- 
tunce spatar) ca pe temeiul jalobei hatmaănesei 
Smaranda Rosat în hotarnica Frenciugii despre me- 
gieși dovadă că reclumaţia proprietarului de Fren- 
-Cugi nau contenit nici o dinioară arătând împresu- 
rare ce sufere despre margini. 

12) 1836 și 1837, dou copii di. pe jalobele 
dale cătră domn pentru adunare docomenturilor 
câte sau pulut găsi. 

13) 1838 Mai 11, Harta moşiilor în pricină. 
14) 1838 Mai 25, wmărlurie hotarnică făcută 

da :stare locului de comisie rânduită.
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15) 1838 Noem. 25. Hrisovul domlui. stăpâ- 
nitor intăritor movilei din Rădiu arătată pe plan cu 
No. 2 statornicitoare coltului Mogoşâştilor cu Şan- 
drenii. Acesta îl înfâțişez spre lamurire că peste- 
pravățul arătatului punct nu poate nici dmneei vor- 
nitasa Râșcan a trece cu parte din Şăndreni. 

16) 1843 luni 13. Plan radicat pentru dove- 
direa graniţelor între trupul Căzâneştilor. 

17) 1843 lunie 925. Copia socotinței arbilrului 
încredințătorului meu în cât să atinge pentru îm- 
presurare despre parte din Şăndreni. 

Adică şăpte sprezăce bucaţi docomenturi li în- 
fatoşez giudecăţii iar altele nu am. 1844 Ghenar 20. 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 346, 
Pe baza acestor documente prezentate de sard. N. 

Vuluţă, în procesul ce să judeca la tribunalul de Vaslui, 
cum şi a altor acte prezentate de Paraschiva Râşcanu 
vorniceasa prin vecbilul ei spatar Alecu Râșcani în nu- 
măr de 9 bucăţi, judecătoria de Va-lui compusă de spa- 
tar Grigore Carp, caminar V, Climinte şi sluger C. Bo: 
tescu, hotărăşte: „în privirea cărora şi pe temeiul $ 423. 
din condica ţivilă judecătoria inchee a sa socotinţa, că 
stâpâvirea d-sale vornicesei Paraschiva Râşecanul şi de a- 
cum inainte să să urmeze la acel loc întru toată întinde- 
rea şi intocmai după lămurirea hărţii din 1812 Fevruarie, 
ce este aprobarisilă de boerii hotarnici şi imbanătăţilă de 
cătră mai înaltele instaote, neajulând dreptatea pe d-lui 
spatar Burghelea u răşlui locul ce pretenderisește din bu- 
cata Şăndrenilor și al lipi cătră Frencugi nici după măr- 
turia din 7269 Avg. 29 a doi oameni streini... nici cu bri- 
sovul câștigat In pricina ce au avut cu d-lui spatar lor- 
dachi Ganea pentra grăiniţuirea Freaciucilor despre Şân- 
dreni, ce sâut despre apus.“ 

CLIX 
1944 Sept. 16. Insemnare de lucrurile ce sînt la casele Râşcă-- 

nești din Iaşi, uliţa Ferbinte, în dosul Beilicului. - 

Insămunare de lucrurile ce sânt la casele de la Eş. 
3 mindire în odaia ce mare, 9 perini de pă- 
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rele, 2 bucaţi de macaturi, 2 laicere, 1 perde de. uşă, î scrin, 1 lada mare, 2 scauni însă unu] stri- cat, 2 tablale, 1 oglindă, 1 chiulița de schijă cu chilug, 1 frigare de fer, 2 tingiri, 1 capac tingire, 1 tingire. tot de aramă, Î vătrariu, 1 cleşte, 3 pa-. rechi capaci de sobă, 1 alghie mare crăpata, 1 co. Vută d» pâine, t putină de Stejar, topor, 2 fa. bară de bulca, 1 budaiu mare, | lighian de lut cu. ibrie, | lacata, 1 cauv, 1 păreche chiroslii, 1 masa, 155 scânduri de ulm, 925 scânduri de brad, 1 po- loboc de curechiu, | dimirlie, 5 uși de la dughene, I“tarouba, 21 câpriori, $ cosloroave, 2 tumurugi. de stejar, 7 amanare vechi, 6 furei vechi, 2 min. diri de lâva în odaia ce mica. Aceste sânt date pe. socoteala lui David. 1844 Sept. 6. 

Acta Râzcanu. Surete ms. XXXIV, 253. 

CLX 
1845 April 11. Svcotinţa căminarului Tucididi Pormuz, în 0po- 

ziție cu socotinţa arbitrilor în ceia ce privește botarăle dispărţitoare. 
e între Seheie şi Drăguşăni, cum şi altei învecinate moşii Tatomireştii. 

| Socotinţa 
Anul una mie optu sute patru zăei ŞI cinci, luna Aprilie în unsprezece zile; potrivit jurnaluri-. lor închiele de intrunire localnicei comisii la satul Şchee intru dezvalire pretențiilor de împresurare reclamate de catra proprietari de Şehee d. q. aga Iacovachi Leon ŞI fratii Ciureşti, ad. aga Iordachi. Cuza proprietariu moşii 'Tatomireştii Şi vorniceasa Paraschiva Râşeanu proprietara moşiei Drăguşănii, după alte cuvenite lucrări întrând ŞI la critica în- Scriselor dovezi infățoşale de îmbile părți. D.D. proprietari de Schee au infăţoşat urmatoarele cu acest lextu : 

Î)  Hotarniea moșii Șchee din 7204 luni 26,
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prin care între alta împartală a partaşilor din lă- 

untru să lămureşte că: „din drumul 'Tatomireştilor 

ce vine peste Holmu di merge la Scheia piste hol- 

„mu dispre apus pără în hotarul Drăguşănilor sau 

„venit. iarăşi lui Niculaiu ; iar. din pârâul îi Negu- 

„roae în %os pi drumu Tatomireștilor împotriva 

„holmului despre răsărit sau venit parte vameșului 

„Criste cu a văzăşilor lui fără o poiană ce au cum- 

„părat Gheorghe Arbâna:ul de la Dumitraşco Pă- 

sațel.“ Al 2) Hotarnica pe moșia Căueştii din anii 

1190 lulie 24 de la însuşi proprietarul de atunci 

a moşii Tatomireştii răposatul post. Arghire Cuza 

find serdar, prin care hotarvică Jămureşte că din 

coltul moşiei Caueşlii ce este în zare dialului unde 

au găsit piatra hotar „apuca zare dialului în sus 

„alăture cu moşie 'Tatomireştii a (msale sârdar Ar- 

„shire Cuza şi tot zare dialului în sus alăture cu 

„moşie Schee a lui Nastasa Ciure baș ciauș să po- 

„goară prin curmaătura dialului peste drumul ce merge 

„la satul Şchee“ amâundoa aceste infațoșale de d. 

aga lacovachi Leon, cum şi trei harti, doă din anii 

1818 şi tot de un gheometru paharnic Vasale Po. 

povici, una a dmsale aga Leon şi una a dd. fra- 

ților Ciurești, iar a treia din anii 1806 di un ghe- 

omelru Ştefan Barbu arâtata de cătră d. câm. 

Vasale Climent tot partaş în moşia Sch=e, tustrele 

însa aceste harţi fară nici o îutărilură de vre un 

dicanic sau administrator locului sau de vre un ho- 

iarnic rânduit după orice formă. Sau infațoşat de 

catra proprietari de Drăguşâni următoarele cu a- 

cest text. 
1) o hotarnică din 1953 luli 20 în care să 

zice : „şi am găsit doă bouri în zare dialului dispre 

„soare răsare şi am mai întărit cu trei boure în 

„dreptul acelor vechi unde să lovesc în capete Ta: 

„tomireşt.i cu Drâguşânii, şi sau găsit o piatră ho- 

„tar în coastă supt holmu în dreptul moşiei Schee     
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„dmsale Toader logofat ot visterie şi de acolo la: 
„vale piste Bahna cu lozâi mărunțele şi tot în drept: 
„peste drum şi pintre rădiuri mai la vale sau aflat 

“ „iar hotar vechiu şi tot în drept la vale peste o. 
„râpă cu izvoară în mal, iarăş hotar vechiu, şi tol 
„în drept este o movilă şi am găsit hotarul scos 
„și lam pus la locul lui, şi de acole la vale şi 
„peste drum asupra radului merge pără în Stavnicul 
„cel săcu şi acolo am pus doa pietre chiotoare“. 

Şi al 2-a, harta facuta de gheometrul Dimitrie 
Chelemeu din anii 1812 Febr. 1, şi întărită de ra-- 
posatul logofat Andronachi Donici atunci agă, după 
care şi urmează învechita stăpânire şi despre Scheia, 
şi despre alte megieşite moşii cu Drăguşănii îmbu-. 
nătățilă cu îndestule acturi după proţesurile urmate. 
Propunerile însă facute şi verbal şi înscris de că: 
tră proprietari de Schee ca răzamândusă pe zisele: 
hotarnici sar cunoaşte împresurați şi de câtră Ta- 
tomireşti, şi de călră Drăguşăni. cu cuvânt că odi-: 
nioară ar fi vazut o piiatra hotar în zare Tatomi- 
reştilor despre Drăguşani şi acum au aratul numai: 
o groapă în care sau găsil o rădăcină de copaciu,. 
că ace foastă piatră ar fi zisul hotara Draguşanilor 
unde ar sta parle lui Neculaiu peste Holmu despre 
apus, şi spre înlemeere acelor amăginate (sic) drep-: 
taţi trebue să margă cu linie de la ace propusă gro- 
piță drept la orădătină de un ulmu ce sa găsăşte în- 
sămnatăa pe hărțale pomenite, uitând cu totul ca: 
zisa hotarnică a Câueştilor zici că tot în sus zare 
dialului desparte pe Câueşti și de Tatomireşti şi: 
de Schee, şi că le ar fi fost o astfel de direcție 
cu o astfel de însămnatoare dispărţire făra fireseu: 
hotar de zare sau alle semne, că sar fi pomenit: 
de vale, de deal, de pietre hotara (ce neaparat tre- 
buința cere a să pune spre lămurire) lepădâud tot: 
odată temelnicile zisă a hotarnicii Drăguşănilor în: 
ființă aflatoare. piatra şi chiar firescul punct de supt.
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Tlolmu şi urmare slăpânirii. Şi de şi proprielari 
Drăguşănilor spre dovedire acelor zisă că sânt cu 
totul greșite, pe care cu atâta slăruinţă le sprijine 
proprietarii de Schee pe un singur presupus că . 
liar sluj. de temeiu părerilor, liau aralat o piiatră 
adevărat de hotar invechit care vine şi mai gosu 
-de direcţie zării și în prăvalul despre Drăguşani, 
care să înțălege că au slujit vreodată întru impăr- 
“ire din lăuntru a Drăguşănilor, proprietarii însă 
de Schee tot nu şau părăsit pretenţie, ci mai vâr- 
“tos şau întărito urmând tot acieş zăse direcții cătră 
ulmu  răstâlmăciud zisele pomenitei hotarnici a 
Scheei din 119204 „piste holmu despre apus pără în 
„hotarul Drăguşânilor sau venit iarăși lui Neculaiu. 
„iar din pârâul 1i Neguroae in gos pe drumul Ta: 
„tomireştilor în potriva holmului despre răsărit sau. 
„vivit parte vameşului Criste şi c. 1.“ că adica ar 
trebui să să înloareă înapoi despre Schee peste 
Holmu cătră Tatomireşti, caci dacă ar fi fost acel 
“ioţales așa precum să răstalmăceşte ar fi trebuit 
să zică că din holarul Tatomireştilor (ce ar. fi fost 
stâlpit şi lămurit cu niscaiva anume sămne si pie- 
tre) înainte pe drumul Tatomireştilor ce vine peste 
Holmu di merge la Schee despre apus ş. c. |. iar 
nu „peste holmu despre apus“ ș.c.l. Şiiarăii pre: 
cum să zice „iar din:pârăul îi Neguroae în gos pe 
„drumul Tatomireştilor în potriva holmului dispre 
„răsărit sau venit parte vameşului Crăste ş. e. 1.“ 
dasind să înțălege că şi pârâul Neguroae şi Holmul 
în fireasca lor pozitie din spre Sehuie, în acel cu- 
“vâut poftorit peste holmu este .în destul de lamu- 
rită ne mai încăpând nici o îndoială. lu urmare 
-dar ziselor propuneri pe direcție de la ulmu, gro- 
pile sau piialră să întinde pretenție și pe moşia 
Drăgușanii şi luândusă drept pravâţ gropile nu pia- 
tra si inainteaza drept la vale pară în -pârău şi 
„peste pârău şi la deal şi prin podiș şi la alla vale 
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chipuit de movila şi tot la vale pără în Stavnieul ce] săcu unde sta hotarul moşiei Drăguşanii lăsând şi lepădând toate dovezile proprietăţii Drăguşanilor urmate cu necurmată stăpânire de 100 aui, precum să dovedescu prin sifaza hotarnică din 7253 anume arătatoare de atate semne şi urmari nistrămutale precum pielre hotar di chiar supt holmu, bahna cu lozai măruntali, râmașiţăa de rădiuri cu copaci foarle Învechiţi, salişte înființată în urma hotarnicei, pie- tre hotara înainte pără la o movila cu piatră pe ea. ŞI inainle peste drum astăzi de faţă asupra Şa- Sului pară în Stavnicu acela săcu unde ucolo sănț şi doă pietre chiotori, toate aceste îufiintă aMândusa pără astăzi pe ieli urmează şi stăpâniri, din aceste «dar împrejurări &os isealitul neputândune uni cu Socolinţa boerilor arbitri a moşiei Sehee ca pre- tenție dd. boerilor proprietari de Schee, sprijinia- dusa p* preserisale propuneri trebuinta ar cere prin. înfiinţare de o linie irasă de la rădăcina ulmului, din zare dialului despre răsărit a Tatomireştilor de- adreptul pe podiş și apoi la vale şi la dial spre “apus la zare dialului, unde să hotărăscu cu Dra- guşănii-la gropilă sau piiatra zisă să să dispresoare moșia Schee de catraă Tatomireşti, şi cupă acel pra- văt din gropilă sau piiatră tot cu linie trasă în margine pe moşie Drâguşânii, pe întregu la vale pără în pârău cu maluri fară inlindere de şas peste 

ŞI pe a Drăguşânilor luminat aratătoare după pre- Scriere, nu sar pute strămuta graniţa Draguşănilor «despre Schee precum însuşi în hotarnica Scheei zice de peste holmu și înpotriva holului, bine în. ielegândusa ca cuvântul FHolmu şi cuvântul deal,
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culme şi dâmbu au fieşticare osăbite significaţii, 

cum dar sar pute lăsa holmu înfiinţa fiind la: fireasca 

sa poziţie şi sa să margă la dial curat iarâş în fi- 

inta fireasca sa poziție; şi iarăş hotarnica Drăgu- 

şănilor încă mai lămurit şi în mai mare întindere: 

zice că după graniţăre despre Tatomireşti vine la 

piatră în coastă supt holmu şi la vale prin bahna 

cu lozii marunțăle, şi pintre rădiuri sâmne fiind fi- 

reşti astăzi în fiinţă să gasăscu, adică bahna şi ră- 

măşita de radiuri cu copaci învechiţi ce astăzi se 

află vedem neîndoire și inainte şi pără la movila 

cu piiatră hotar ş.c. ]. Apoi în urmare stăpânirii 

de când ace hotarnică este facuta sânt 100 ani: 

trecuţi, să înfiinţază sat cu Jăcuinţă la punct potri- 

vit cu glâsuire. hotarnicii care iarăşi intre adastă 

vreme să desfiinţază lăcuinţa şi rămâne Jocul să: 

liştii bine cunoscut astazi fară a să pute prihăni ; 

cum sar fi putut dar suferi a să lăcui de cătră lă- 

cuitori de Drăgușani pi pamânt a moşii Schee, care 

megieşit după direcție liniei acum îuchipuită ar râ- 

mâne ace săliște pe moşie Schee, când şi movila 

şi piatră hotar de pe ie, şi piiatra din coasta supt 

holmu sânt tot din acea vreme a hotarnicii şi pe 

ace direcție din toate părțile au urmat şi urmaşii 

pără astăzi stăpânire precum figura lor să arată în 

harta topograficească înființată acum pentru propri- 

etarii de Schee de cătră gheometrul ținuta! dmlui 

caminar loan Fucsu ci şi de catră toti arbilrt 

aprobarisindusă sau adeverit de întocmai după si- 

tuaţie. Pe temeiul dar dosloşirilor urmate la faţa; 

locului sau înmănat această socotinţă dmsale ghe- 

ometrului spre a o alătura la dellă, dândusă asa- 

mine copie adiverită şi amsale vornicesai Paraschi- 

va Râşeanu, proprietară moşâei Drăgușănii. 

“Tucidide Dormuz eăminar. 

Acta Râşeanu. Surele ms. XXXIV, 649. In dela în- 

fiinţată la Mai 1845 în pri-ina cu bocrii Ciureşti pentru 
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împresurarea Drăguşinilor dinspre Scheia, avem iotăiu a- dresa giudecătoriei de Vaslui cătră vorniceasa Paraschiva Râşcanu din 1844 Iulie 6 sub Ne. 2271, iscălită de Gh. Carp, V. Climenti Şi Botescul căminar; apoi vine soco- linţa lui Tucididi Dormuz căminar ; și altreile adresa ju- decătoriei de Vaslui No. 1159 din 26 Mart 1846 cătra vor= niceasa Paraschiva Râşcanu că s'a fixat un nou termen; de judecata la 7 Mai 1846. 

CLĂI 
1815 uni 42, Novaci. Râşeanu (Iordachi) serie din Novaci vă-. rului său T. Râşcanu in afaceri de proces cu moşul lor Gheorghe Sturza, 

lunăi în 12 anul 1545 Novatăi lubite şi scumpe veri Todiriţă, fraţeşte te îmbrățoşez Scrisoare dumitalăi de la 22 a trecutăi luni Ma: în- Isvărişâtă cu copăe de hotărâre giudecatorie de acolo şi socotelele făcute în pricina şliutlă am priimat şi mulţă- mesc foarte de mult de ostene'a şi altele ce faceţ pealru miac. 

Iubite şi scump veri boala Surorăme de cari acum si lecueşte şala ă dupe sfâtuire doltorului făra a "căriia intățăsare la locul de presusifie unde trebue întă ită v'- chelemiau a mele năcazuri cu fâmeia şi altile nu mau ls- sat Indată să inplinesce ce am iagăduit dumitale la Sculen şi dar le rog nu prăpădi vreme şi dă jaloba de apelație 'a divan precum miaţ fagaduit cu rezoanele ce vă sânt 
şliute şi Dumnezău vă va lumina. 

Moşul Gheorghi nu cred că vreodată sa ne dei de 
a sa bună voe vreun ban şi invoiala vre să o facă numai 
ca să inchidă pricina incepulă şi tare driaptă. Iar pentru 
0 puţână somă ce sâ va indura să fagăduiască prin zdelca, 
ce gândeşte să isprăvasca cu dmneta şă să gândeşte de. iznoavă ca cu acesta sa ma facă să ma dezgustez şi să 
las pricina fără a cere cămășe. 

Vere bine ar fi să nu te nădâjdueşti în vorbele mo- 
Şului, şi să cei dreptul nostru deplin, câ€ eu mam săturat 

Surete şi Izvoade X (Acta Râşecanu) 2.
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de â dmsale măgulitură. Când la săvârşire îţ vei lu şi 

dmneta făgăduinta, să mă crezi că mai nemica num Tă- 

mâne în pungă scăzând ce sau cheltuit pănă când dmta 

ai luat azasta pricină dacă: măcar it va plăti aceia ce miaţ 

însemaat în a dmtale scrisoare, că€ știi că gumătate sânt 

a surorămes, din gumăta(te) o atrie parle să cuvine pen- 

tru csteneala şi cheltuelile dmitale. De cât a mă învoi cu 

pagubă mai bine să mergem la giudecată inainte, nu te 

supăra rog de osteneala ceţ dau şi vei îndator: mult pe 

acela ce te roagă să arâți scumpii dmtale maică i lraţilor 

căzutele inchinâtuni şi si mă însămnezi de Îrate adevărat 

şi slugă. | | 
Râşcanu 

Asta Râşcanv. Surele ms. XXXIV, 49%. Pe plic ce- 

tim adresa în ruseste şi româneşte: 

Ero Gaaroponuo Penepy EropoBauy PruukaHy Bb LOPOA 

Ecca Bb COBETBEHHOMb €rO AOMY, „dumisale vârului Tode- 

vaş+o Râşcan cu fiățască imbrațoşa'e la les în casâle lân- 

gă a Cavacului K. S. xnmnneai 18 sut 1845. Scriitorul e 

Jordachi Râşcann ficior lui Matei lâşcanu nepot lui Lon 

Râşeanul trâitor în Basarzbia şi vine văr al doile cu Toa- 

der Râscaru ficior ui lordachi Râş-auu, nesot lui Alecu 

Râşeanu din Frencigi, amindoi find fiiori lui T. Râşcanu, 

g nerele lui Vasile Mazaracbhi, ctitorul bisericei din Chişi- 

vău, zisă şi Mazarachi.—Sora de care se vorbeşte în a- 

ceasta scrisoare e Smaranda Derojinschi, nascuta Hâşcano, 

şi care a lasat urmaşi, ce şi azi îzi zic Râ s-anu-Derojiu- 

sch în Chişinâu. 

CLXIL 

i Fără “dată (ante 1800) Ianuarie 23. Scrisoarea lui Argh re 

Cuza cătră unchiul său Alexândru: Râşeanul biv vel paharnic în ches- 

tia nnei ţigauce (grecește). 
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ÎI a 
Cu plecâciune salut boeria ta și sărut cinstita dreapta dumitale. 
Ciostila dmtale (carle) am priimnit, am cunos- cut cele înlrînsa scrise şi aflând despre buna dintale sănătate m'am bucurat foarte mult; îmi szrie bo- erie la penru țiganca sa fac ce-oi face cu Domnița ca Să Du vi sa mai supere mai mult, Să ştie boe- Tia ta că eu m'am înțeles cu'doamița şi i-am spus că dacă rămane la aceia ca tiganii sa se ia dia mâna mea, eu îi voiu răspunde cu alţii, şi îi daa o alta fală în locul ei, numai Să aiba răbdare, până te vor veni şi aceia cari mi-au vândut: pe tigani 

e



— 394 — 

pentru că eu am trimes să-i aduc ca să „răspundă 

cât timp sînt şi eu aici la Dişi; matuşica daca are 

de gâud să vie aici, sa vie fara niţi -0 frică;. pen-: 

tru ca eu sint mereu aici, şi dacă a (i ceva eu râs-- 

pund, iar anii să fie de la Dumnezeu prea multe 

şi prea fericiti lanuarie 93. 

Al dumitali supus nepot Arghirie Cuza 

notăîn dos: de la Arghirachi pentru țigancă 

adresa: 

Preacinstitului şi de bun neam unchiu. dumi= 

sale Alexandru Rişcanu fust mare pabarnie cu ple- 

câciuune. 

Acta Râzeanu. .Snrete ms. XXXIV, 655 Celirea şt 

ivaducerea le datoresc d-lui O. Tahai. 

CLXUT 

1992 April 24. "Textul grecese în origiual al arzmazarului dat: 

de boerii Moldoveni prin paşă de Silistra despre cererile tării în pri- 

vinţa aşezării domniilor pământene. Originalul cuprinde 15 puncte. 
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A Gyap arie dvĂpizona Eveozinva du T1V PONa&wy Tis Teipus ui dmoduvâty zây “ADAJOTA BY Avăobzooy, ui des fu 95)ovy End) map 30 astaiav updizane 2 eivat Gvayint du iv soy Yehe nposâepi,sy,. Tag) ORE Enos în g 
A ami PI = 45 > a . + XA DP TSSAtaA 40233 0: Y2)ovy dos 9 Ste TU m0B- L) 4 ” 

w
 

Giza vă piljv Enreivovarau sic usaypiisets masă. săy Azaabizănoy ui Dr voua Yadmerioy vă. ape TEO Crow, oăce Vă voua 9hidy sis e conte Dzudăce SA pfvov vă POĂGGDV. lv Căguy îm rade tao). Writes mi Gh) TESTATĂ, ui va, ebyaptsen dat WE 7008 doptoutyrz Îivesdas my, ai metru Papa fim vai *prdagiav iv sovidey 1). 
DI II 

1) In redactarea primitivă era acest text: 
„[Ligiy Everest ai paie WTeshiuțas pă ads
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9) 25 momoutpoipuides prhaiavube Yz)et Ey & 

  

îvoparti de OVĂGTIDG TARA PEV m Deh rege. 

vă pis (ers) digio (Gris Yehev Eyac 

SV tepi) "0 ziv mohoudy Sovietul. 

„0 pas paeshiagac 365 Lunaiav zu pzeshldee 

tacă 9âhapv dvapiod eic mă aadădtaa. (sic) [pă 7 

)ropedes (nai enya, apetige mai ApedOgt) vă py Er 
7 

nsivovar sie nanayplizete ast TV ko icâpioy 4 

Oz Bop VHareriey VA Tads Tatpl5y, O5TE. VU, UV» 

pad ete răs nomtniie Daodtasts it) pvov Vă Gv- 

)hânoy Tv SGGpay Th Tr (ohawpratides ui Eh 

seste. ai vă EXpamiSEN VS pE 706 Avotauevave 

ppzăee moov (ei aiva yoperagian nui nptagiab AXA, 

V GDVIY2tAY). 

„Divan effendi şi baș beşliagă cu oamenii tre- 

buincioşi rugăm pe Inaltul devlet să ni-i numească... 

pe acei pe care ii va socoti Impărăteasca putere... 

dupa vechiul obiceiu.“ 

„Baş beșlisgă al laşilor şi beșlii cari se vor numi 

la cadii cu lefuri şi (ainuri, fan și urz, să Du se îutindă 

în abuzuri in potriva lăcuitorilor, şi supt nume 

de havaet să-i supere, nici să se amestece în tre- 

burile locale, ci numai să apere ţara de zulumgii şb 

alte împrejurări şi să se multumească.cu orânduitele 

lor lefuri şi tainuri de fân şi de orz. după Ghiceiu.“ 

De altfel chiar boerii singuri mârturisesc acest 

fapt prin însemnarea ce o pun îu capul fetei a pa- 

tra din originalul arzimazarului lor: „însemnare 

„ponturilor ce ni sau zis să se schimbe. şi cum să. 

să pue“ ; apoi scriu şi şterg următoarele : 

[Ar cd cupay Ecevuat mai uroepneshionra. nus 

puivezat ele Thy TGRUy 15 cestpstopsy6y.] 

„Penlru Divau Effendi şi baş beșleagă după. 

cum se vede semnat la locul său.“  
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O
 AopoYrjstuevas avere sie Zi Drrdiv Trreay “tă, SV Tahutăy Guvi,deeuy. 2) 

3) „dv Onunrev9i 49 pi, isa my mr (YI 00- vipis 705) rm dây 9Ehe TRUST vă iv dev 5%) 
VA E Thy dstuy 6 UDYEvens în pă made dpyovras Vă Creaooy Brtdetay d zi Orb hzazry uzgoi 
WoDZapi 6 Emotie Rupeaxahpev vă Ey Baci v 
ROOSTAŢIV îm Apis ve 29 iy Cricovutvrv Er 

wm
 

g 

e 

1detuy. 

4) Ut arvotha rây ady ai DpaȚ DĂ VaL Teetgepihre= 
VPpEy Vă dupa 5y md ze DIAS Ste ah tai 
Ep popii 3). 

5
 

a 5) „Oi Bexihdes soy povothcoy dm m aud 
vi dBilonv ce Eur Sovvijhizy mai ci “vostri Su 
iza Vă vogiary povev Tv Ev "Iqsieo vama, 5) orbita sie zh Bio vi ud & Ju 2 6) oabatra eis zh zis vi PY 5/y iv ideia vă, 

Die, 

57 
, 

OapiGooy Genbvrjaa, npipasa, sis sv pmaăuyiuy, ăne 
Em îvinast adry d <ty TOVALAGY Toy ze Îi Gyiunzt 
ÎN 

- 

2) In "redactarea primitivă era acest text şters apoi: 
[250 xazooayuspuides poi vDs vă se de; 

TApaaah pay Ti Drphiy zeB)& ei CIV Di Tpreuy 
Us sv Tahaty Sovidetv]. 

„Două capuchihaele moldoveni rugăm să-i pri- mească înaltul devlet la înalta poarlă dupa obi- ceiul vechiu.“ 
3) In redactarea primitivă era, acest text: 
„(0i xovoiher ai dpapenptiva my vă pri dtopta- 

9759 Ex rây CEvovpo)) cv, Gh E Ty tdioy uoTây 
%20))y). | 

„Consulii şi dragomanii lor să nu se numească dintre neamurile străine, ci diu propriile lor neamuri.“
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Dore piaovonias, în de 22 ubrâv Epducuy vă EJwy 

“ropaspâva. Vă Ti. TOXRTGOSL vă Ey punruiies 

pă Eyputoy (sic) mpi 77 zErwotuy, Ext Exelyny pe 

ov mr mă Ep00y XETpaATU ARTIOVORĂ. 4). 

7) “Oh vi "AhBovizar, Ipatzi, Secpu, Boo) 

-repo uai hhot XXI GAGA pui Data fre po'țuldes 

ce îmriac his Tpuorualuc, ou “"priudii “hYehww 

edpedi, Tân eic cv TR Tis pzopăuvias vi. EGeruy- 

Ya. per ăxppelus, uni du dr arây Eyripot "ui Sa 

5)ov, ou 08 AY vu 

i cĂTD Vi, NE- S S Sf
 

3 x SR
 

j . A - 3 23 - A 

VODSL, TOS moto Vă, CWYWGOIL MAL TSOXEVEVSS TIS Gt 

Seo, Vopis îpos VA. pETEXOSL TV TURLAY În 

piroy 5). 

  

4) Im redactarea primilivă era acest text: 

(d mobe “pyoarods Gprizons GT0d EjaDy ORI RA 

TĂIAT, TUGIAI.NOĂPEY yd. SfraohaDĂieaa "ua Ti 

mpa, 20 Vă priv EP ddetuv Vă A BpUSIIV Gpl- 

VITA TGA PATA) 

[Ezra 2xetvov pâvov BT0 
povastR] 

„Pentru sudiţii cunoscuti cari au averi Demiş- 

catoare rugăm să se urmeze după traetaturi și să 

nu aibă voe să cumpere averi nemişcătoare.“ 

„afară numai de al acelora cari le au drept 

averi clironomiceşli.“ 
5) In redactarea primitivă era acest text: 

(fot pi Eăvo “ppatari, &Buvicar, popateat vă 

AY 

5 md Eproy Arata, ATi = 

Si Și 
= 

eibpoy dvthon Gr Tv SET Ext Zqsivoy TV dăm 

isrov feitămy ci mia vu DT Vă, păi” peYEâoby 

<y 2omnâv Dunaoudizeoy at DTGSTALTURĂ avi ra VĂ 

1) Ey0bv) 

„Toţi străinii Greci, Arnăuţi, Movaiţi, să se îu* 

pe
, 

a d 

-z
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2 oistiuznons în idee dvoptadi dă 
Toy pavpzu, vă EX9m ei Civ Iloţâuviay  pvoy pă 
TESGupavs ele mâvre dvăpiozo0s tpinve mi %) E&cvia 
Vhs ppovrian vă my 8 Sr 7006 Gvuyuqiave  Gvăptb- 
Tabs pe Thrpopiv Epos cd îdiz, dă TV Gbvu&iy 
TV 206iizoy mai cenpoitârsv adry Ze sh SDyopry 
6 twc Se ThIpOOGY) pui i. mpifruzu eee CIV S9- 
viYeray. 

9) „Lă Bazcbotu, mo ama BOS Tg OR vr va 
is lepavorhiiu, Sivă, pas, “Ata poa, i Avruoyeiay, 
“1 ETispozuri  adrâv TUPAXI)EV Vi ptv Exivo 
es ze prhâifrivooa, ctzwvec 95wswy EG) 9,9% rs 

7 a + 7 - 
Tăs Durtete mov wa ÎTOPOY, povov Du vă, hetboy și 

> (0
 
>
 

O 0 e J3
 

ch
 

ON
 

ci
 
O
 

= 9
 e Xe
 

Q
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=
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 O
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O
 

=
 

O
 

D=
 

23 
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C
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o
 

T
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O
 

Pi
 

. 11) „0i Mohâoâive în AGUbĂr3auy vă Ga 
ÎADGODV Tafer, nactu tza Emdophebsete mov dă - 
aDYevrtzây Ypos0da5))oy vai TpAnudroy, ci Tatoăzea vi 
pu Beacăody vă CVURI, Gay ră TOpENEui zy sis 
Ye veuy ubdevziuy, 

12) “0ou Ozvozur, my 2coy TiYehoy dzndery di 
în Tov oouutroyot 15 omostasias va now) Sâst pă 
Dasttziv mepprivt, ul vă ATi oVâs ci marei Gr 

2 Vuides miis xpasaius Omarhetu 6), 

> 

LA
] 

— 

«depărteze din ţară, afara de acele raiale demne de credinţă, cari şi ei să nu ia parte la deiturile lo- “cale şi să nu aibă averi nemişcăloare.“ 
6) In redactarea primitivă era acest text: 
(Tă Vzoorurni ây d nudedevutywy Coprddmy
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13) „Ai, Dmobâgets Tije RuTplâre pus TApURI: 

dâuey vă pă dd 7] Xe vu muti stasYăpev pe. 

dpopis sis Th hoapTpv BaTUbrphtov zis Bis 2âpras, 

14) „Avioos 5 ubdevrns idee Go%upuvTNYĂ. 

mupiyas Orb piu EVOJTIV Vă ceray 9 dud. Tis. 

apiczoe, xi oviows mdety di) Ev0/0s yd. ouvepod%) 7, 

2vopi mod du Gvorpoţăs Tphs tă Ooinaray Tepes, 

a vă &zapasiG9g 1, zusta %a0, div Gps dy "Teo. 

Jay edpedij Epyac vă Gmohabs Th dit *%, wj 

vă madevdi 6 aoxopdvers, pă 7 GT0ty Ecoheiverau. 

5 vâfos 20 uvâDvab TI CS. 

15) „Tă samawvă tarfa, viis Mokagiue CITE. 
r 

Goţiu, GmăzaGtă d "ApOASOLOTĂTAD Toy: 

) 

N sivut, 1 85 

Buseos Y Ze sivar “î pân ei yugisrnsts ps. 

1822 azpino) V4 

loai GrSpaa aorodar (|. p.), Leopre Baa Bop 

(|. p.), Hopaann Pawmkan gopuuk (|. p.), loan LpruzanS ara. 

(|. p.), loan TasrSa gogu (|. p.), Bocrakui Uipnta XATaan 

(. p.) 

Traducere 

Catră prea slrălucitul prag al prea înaltului de-— 

vlet arzimazar al credincioşilor Moldoveni. 

Noi supuşii robi boeri Moldoveni cari an venil: 

la strălucitul prag al Impărăteştii puteri, rugăm fer- 

binte să se întărească privilegiile țarii noastre prin 

strălucit şi sfânt hatişerif a prea puternicului nos: 

tru împărat; fiind că şi din pricina domnitorilor 

vw 

mupaxuhpey vă doYboty sis 1izuuy azot pioaiy ry: 

Mrhâcâivoy Eno Enos) 

„Acareturile dovediţilor zurbale rugăm să se 

dea ca despăgubire Moldovenilor, cari au fost pă- 

gubiți.“  
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Greci a urmat. o mare afanişire a ţării rugam fer- binte-să se numească de acum înainte domnul din. tre Moldovedi, precum prin Supus arzimăzar al compatrioților noştri Moldoveni, care a fost trimes- prin prea înalțatul Silistra Valesi, am rugat pe Iualtul devlet. d | 
Paza” țarii se va face cu oameni moldoveni, păzind şi marginiie, în cât să nu poală sa vină nici ud om inarmat din țari Străine, şi câţi străini or veni, de ori care protecție ar fi, având dovada la mână pentru ce afacere vine in țara noastra şi câtă. Vreame va petreace, având arme să i le ia zapeiul de margine, de asemenea şi pașaportul lui, iar cat priveşte libertatea lui în tara noastră i se va da aceluiaşi zapciu un ghiolfihăt. 

1) Divan Effendi Şi baş beșleaga rugăm Inaltul devlel sa vii numească pe acei, pc eari i-ar hotari puterea Impărăleuscă, împreuvă cu 1000 de ehlirgii și neferii osmanlii să fie fața pănă când se va o- rândui cuvenilul nizam al tarii, împreună cu tre- Duitorii oameni başlinași, pentru paza țării și izgo- virea oamenilor tulburatori, și atuuci câți se vor fi aprobat de catră puterea împărătească, că sânt tre- buincioşi pentru țară, să-i numească ; rugăm îusă ca baş beşleagaă al laşilor şi beşliagalele cari se vor Dumi la cadilâcuri sa nu se întindă cu abuzurile in potriva locuitorilor şi supt nume de havaeturi: sâ-i supere nici sa se amestece în afacerile locale, ci bumai să păzească tara de zulumgii și alte în- tâmplari şi sa se mulțumească 'cu orândauitele lor lefuri și tainuri de iarba și de orz dupa obiceiu. 
2) Doua capukihaele moldovene va avea domni- 

torul ce se va numi la înalta poartă după vechiul. obiceiu. 
| 3) Dacă se va simţi vreo pricină pe care pu- terea țării nu o va putea preînlimpina să aibă yoe- domnul impreuna cu boerii să ceara ajutor de la.
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analtul mubafizi din Braila, care rugam să aibă po- 

ronea împarătească «cu să dea ajutorul cerul. 

4) Consulii curților şi dragumanii rugam să se 

numească dintre naturălii curții şi nu Greci. 

5)  Vichilii consulilor pe lânga cadii să se su- 

prime cum se obişnuia din cele mai vechi timpuri 

şi sudiții cunoscuti să cunoască numai pe consulul 

din lași. 
6) Sudiţii de acum înainte să naiba voe sa 

cumpere bunuri nemișcăloare în Moldova, nici pe 

numele lor sau a femeilor lor, nici sub forma vre- 

unei alte iconomii; iar câți dintre dâuşii au ajuns 

sa aibă (bunuri) cumpărate să le viuza sau sa se 

faca raiale cu act câtră stăpânire. afară numai de 

aceia cari le au ca bunuri div clironormie. 

7) 'Toţi 'Arnăuţii, Grecii, Serbii, Bulgarii și 

alti “clerici şi laici fie raiale, fie de oricare alla 

protecţie, adica câţi se vor găsi acum în țara Mol- 

dovei să se cerceleze cu băgare de saina şi câţi 

dintre vi (se vor găsi) vinovați şi tulburători să se 

izgoneaseca cu lolul, iar câţi vor fi nevinovați sa 

dea vrednici chizăşi localniri, şi astfel să ramâna, 

cărora să li se dea şi teşcherele de la ocârmuire, 

fară însă să ia parle la driturile locale. 

8)  Saegibaşa care se va numi pentru mumbat 

sa viua în Moldova numai cu patru san “cinci o0a- 

meni cinstili şi stăpânirea se va îngriji să-i dea 

toți oamenii necesari, însă cu plală pe sama lui, 

pentru strângerea oilor și conducerea lor pâuă la 

hotar ; tot el va plăti şi oile după obiceiu. 

9)  Vacufunile din ţara noastra închinate la 

Jerusalim, muntele Sinai, Sfântul munte şi la Anli- 

ohia, epitropia lor rugăm să rămâe asupra Moldo- 

venilor, cari vor urma orânduelile ctitorilor, numai 

să ne lipsim de călugarii greci. 

10) Despre privilegii, onoruri şi slujbele țarii  
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să se Impărtăşască numai Moldovenii fară a parti“: 
cipa şi Strainii. 

11) Moldovenii cari sau învrednicit sa capele privilegii dupa serviciile priu hrisoave şi carti dom- neşti, aceşlia să nu fie siliţi să-şi reînoiască privi- legiile lor la fie care noua dom.ie, 
12) Câle acareturi ale acelor cari se vor dovedi: că au fost partași ai răzvralirii să se vânza cu fer- man împarătesc şi sa se despâgubeasca credincioa- 

sele raiale ale puternicei împărații. 
13) Pentru afacerile patriei noastre rugăm să 

ni se dea voe ca sa ne înfatoşam cu jalobe la 
strălueitul prag al Inaltei porti. 

14) Dacă cumva Domnul va fi calomniat de: 
cătră cineva penleu vre-o vină oarecare, să fie cer- 
cetat priv ijudecala, şi de se va duvedi vinovat sa 
se arăle viua lui țrin avaforă cătră prea înalțalul: 
uevlet şi să se hotarasea pedeapsa lui; daca însa: 
Du se va gasi vinovat să capele dreptul lui şi sa se. 
pedepsască calomniatorul, cu care se Şterge teamu, 
primejduinii vietii. 

15)  Supusele cereri ale Moldovei sânt acestea;. 
ia” Slânla holarire a prea puternicului nostru Impa- 
rat va (i singura noastră mulțumire. 

1592 April 24 
loan Sturza logofat (|. p.), Gheorghe Cuza vor-- 

nic (|. p.), Iordache Râşean vornic (|. p.), loan Gre.. 
ceanu agă (|. p.), loan 'Tautul vornic (|. p.), Costa-: 
chi Cerchez batman (L. p.), 

Acla Râşranu, Surete ms. XXXIV, 656. Citirea Și 
t adu-erea le dutoresc d-lui O. Letrali,
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CLĂIV 
Anul turcesc=1232 Regep 13 (1821 Noemyrie). 'Teşchereaua lui 

Abâulah Salih prin care ordonă caimacamului Moldovii să numească 

<a vornic al politiei pe Iordachi: Râşcanu, fost pănă acum în şerviciul 

smperial. ” 

Pecetea, turcească 
Ja kai-ium Ia Hai-ii 
Ve ma teufiki ilal-lah- 

1932 
ABDULAH SALIEH 

“Tevekielti Aleallah Hasib-Allah 
la Hafiz Ia nasir |. 

La haule ve la cuv-vete illa: 
billahi-l ali-iul azim, 

Cudveti | umera-il miăl-letu-l muslihie halen Bogdan 

-caimacami ritbeilu Hanri Şiejanachi inha olunur chi : 

Ila huzi-il evan iaşia muştanşic olan ordo-i ser as: 

„keri-i  şahane îibrailden bogdana cădemnihade ideliden 

beri hizmeli şehunede -mustahdim Râşcan Iordachi boier 

her vegi-hile- diraietchiar? ve_ciracliga ehli-ieti bedidar 

oldugândan acdemge tarafănăzdan chiendisine. pate viril. 

mesini înha itmiş ve mugibinge divan boierleri maărifet- 

Jerile vornic poletie- paiesi virilmiş oidugândan mersi 

_fil-vaki ciraclâga şaisle olup her veci-hile hizmet sinicde 

istihdam olunarac ibrazi sadacta bezl-eal mechmel ilmiş 

oldugundan larafămăzdan dahi paie-i mezchiurân leăidini 
havi muhafăz varna-ve bogdan gierini ciârhagisândan 

îş-bu buiuruldi lahrivi vasidar ve mersum boier ivdine 

ăla olunmiştăr ghiereclâr-chi bir mugib buiuruldi amel 

-ve harechiel ve hilafândan gurbete ifaie levecki ve mubaadel 

-eileie, | 7232 hegep 13 

Traducerea 
Prea credincios lui D-zeu 
ABDULAH SALIH 

1932 
Rugăciuni către D-zeu 

I se ordonă înaltului căimăcam al Bogdaniei 

“Stefan Vogoridi ca îndata ce armatele imperiale ale 

laşului care se găsesc în Brâila,-vor porni iarăși 
spre Moldova pealru a ierna acolo; din acel mo:  
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“ment, boierul Răşcan Iordachi, care mai înainte a fost în serviciul imperial, va f numil vornic poliliei, dupa cum se găsiră de cuviință şi în divanurile boerilo», „căci e deștepl şi capabil pentru aceasta Slujba totodata credincios, fapt ce s'a constatat în timpul cât a fosl în serviciul imperial. 
Deci sus numitul boier fiind demn de-a fi vor- Dic poliliei şi aprobăm numirea lui ordonând. co. mandamentului general Varna-Moldova, ca aces ! 'boer e numit acolo şi ca să se păzească de ai face vre-o piedică ; iar el să continue a fi credin- cios, păzindu-se de ori ce care ar pulea  pricinui Tău. 1232 Regep 13. - 
Acta Râşcanu. Originalul turcesc ; celirea şi tradu- cerea sint facute de elevul meu Mencs Aziz Ahmed, în clasa V normală. Surete ms. XĂXII, 93. Teşchereaua aceasta 'stă în legătură cu pitacul camscamului S efan Vogoridi din 16 Noembre 1821 (pg. 240). In dosstă Scrisă nota : „ales- tat de l+ Salh Paşa“. 

, Calendarul musulman nu se poale uşor coneorda cu calendarul nosiru Iulian, pentru câ o'are aceiaşi durată “(305 zile), niei nu core-punde ânul nou musulman—4fuha- -remul— cu anul civil al nostru. - “Calendarul musulman are aceste luni: - Muharem (Sfântă) 30 zile, 
„Sefer 29 zile: | | Rebi-ul eve! (Pimăvara intai») 30 zile. Rebi ul Akbie (Primăvara a doua) 29zilr. Gemazi-ul evei (Bromaărelul întăi) 30 zile. Gemazi-ul ekhir (Brnmărelul al doilea) 29 zile. Reg: b (Respec!) 30 zile. 
Şaban (inmugurirea) 29 zile. 
Hsmazan (căldură aprinsă) 30 zile. 
Seval 29 zile. 
Zilcade (odihn:) 30 zile. 
Zilhige (prlerin:j) 29 zi!e. 
Total: 352 zile. 

| Con+ordnţa aici ne o dă pilacul lui St. Vogoridi din -Noembrie 1821, caci a venit după teş-hereaua iii Sal.h Paşa din 1232 Reg+h 13. Deci anul egiric 1232 cores- pund= anului Iulian 1$21. Mubaremul (2 întăi) anului 1932 a fost cu 190 zile inainte de “5. teşeherelei (13 Regep), -adică locmai în April iă2i,
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CLĂV 
Anul turcesc 1228 Șeval 13 (1817). Teschereaua dată de Said: 

Ali bey căminarului Iordachi Râşcanu cătră marele vizir şi alţi dem- 

nitari turci e. a găzduit bine pe toți supușii “otomani, ce au trecut pe: 

la Vaslui. 

Baisi Wehife oldurchi: 

Halde Vaslui casabasi sachinlerinden Răscan Cănu: 

nar Jordachi boier iş-bu sefer esnalerinde her ne cudar: 

- usera-i islamie ghielub ghiecidicce ikram ve hizmel îldi- 

ghinden Shierek  vuzera efendilerimizin ve ghierek haş-- 

mellu bei dosilarimizin boier mersumân sadacallari 1aă-- 

lum buiurulmac iciun iedine işbu teschiere virilmişdir. 

SAID ALL 

Eşad Ali şir Bey. 

Ieghien ve devlellu rumiz- 

1215 Şeval 78 Abdullah capudan 
Paşa. 

Traducere. 

Boierul Rășcanu căminar lordachi, în prezent lo-. 

cuitor al împrejurimii orașului Vaslui, pentru că a 

primit şi i-a servit pe toli reprezentanţii musulmani 

care au venit şi au trecut pe acolo; îl răcomantt: 

atât domnilor viziri cât și prietenilor noștri bei. 

Drept care am înmânat aceasta teşcherea pentru: 

a fi cunoscute credinţa şi ospitalitatea sus numitu-- 

lui boier. 
SAID ALI 
Nepot onoratului Ramiz. 

Abdullah capudan 
Paşa. 

1998. Seval 13. Said Ali Bey 

Acta Râşcanv ; original turcese. Cetirea şi traducerea 

le datoresc elevului meu din clasa a V-a a şroalei Nor-- 

male Menes Azis Ahmed. Sarete ma. XXĂXII. %. 

In dosul actului însuşi Iordachi Răşeanu face nota =: 

„tidulă di la Alibeiu cavezi başa nepot lui căpitan pașa. 

„Ramis, ce miau dat la mână“.  
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CLXVI 
71942 Februar 25, Zapis a 8 săteni din : Frenciugi prin care cumpără 2 stoguri fân cu 12 galbeni de la Sotir Leontie Cieincă ti- tularnii sovetnie, 

Zapis 
Adică noi unii din locuitorii satului Frentugii, cari mai &os vom pohti pe scriitori de ne va iscăli numele nostru, iară noi vom încredința cu punerea degetelor, dăm adevarat zapisul nostru la cinstita măna dumnisale C. C. fitu/ernic sovetnie Sotir Leondie Cicinca ca sa fie șliut că am luat de la dmlui doao Sloguri de fân, cu învoiala adică câle şase galbeni blane stogu care fac [2 galbeni şi neavând bani neam rugat să ne îngădue până la sfinţii apostoli Petru şi Pavel şi atunci sa-i răspundem cu mulţe- mită fără cuvânt de răspundere sau pricinuire. Iară la din înlâmplare noi ne îndatorim de a răspunde cheltuiala sau împlineala ce se va face şi pentu credință neam iscalit Şi noi am pus degetul în loc de iscalituraă, încredințând şi cu pecetea sătească, 

1842 Februar 25 Eu Grigoraş sin Cioban, Eu Alexa Cosova om bâtrâu, Eu Iacob sin ego, Eu Dumitrașco sin loan Gherghinciuc,. Eu Costantin siv loniţa Gaină, Eu Toma sin Grigorita, Eu Alexandru zet Horodincă, Eu loan sin C. Cozmei martur. 
ŞI fiind pottil am scris Şi am iscălit 

| Ştefan dascal l. p. N. 1565, uzura Racasro 1840, carsa 
Pprnuroyn mu Sankcaipu 

Acla Râşcanu. Surete ms. XXIII, B. 949, 

CLAVII 
1346 Ghenar 10. Jalba Paraschivei Râşcanul contra lui C. Burghelea stolnie pentru împresurare între Drăguşani şi Frenciugi. 

La 30 August a trecutului an (844 giudecân- dumă cu dl. stolnie Costachi Burghelea ia desfin- 
Surete şi Izvoade X (Acta Râşeanu) 22
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țatul divan a țării de &os în pretenţie pornilă de 

amlui stolnie că i sar împresura moşie sa Fren- 

ciugii de câtră moşie Drăguşănii a încrefintătoarei 

mele dmneei vorniceasa P(araschiva) R(âşcanu) mi 

sau dat şi copie de jurnalul înehiet de acel divan 

eu data 12 Mart 1845, după care așteptând pară 

acut înaintire proțăsului aflu că protivnicii încă nu 

i sau dat asămene copie de jurnal fară de care ne- 

greşit că della nu poate sta de cât deschisă, Dum- 

nezău ştie cât. Aşa dar fiind că aciastă nerândauială 

să petrece fără ca acest cinstit divan să aiba şti- 

inta eu am de datorie a o dezvali rugândul cu su- 

punere să bine voiască a face cuvenila îndreptare 

potrivit legilor în asămine caz. 1846 Ghenar 10 

T(eodor) R(âşeănu) , 

Acta Râşeanu. Surete ms. XXXIV, 570. 

CLAVIIL 

Fără dată (cătră 1847 Iulie). Jaloba, lui T. Râşeanu cătră Vodă 

pentru persecuțiile ce îndură din cauzs că n'a lăsat slugile şI argaţii 

săi să iasă la lucrul drumurilor” 

Pre înălțate Doamne! 
Ori care ar fi pozilia în care mai pus ori cât 

cât mai ură, sau unu mai urâ, ori care ar fi rezul- 

tatul jalobei aceştie, am hotărât a o pune în ve- 

dere Inalţimei Tale pentru că ori în ce vinovăţie 

aş fi căzut, tot îmi este ertala mă tângui, și Inal- 

țimea ta dator a mă ascultă, dator pentru că său 

fiu a patriei, dator pentru că sâul apăsat, dalor 

pentru că ești cârmuitor şi îți ada aminte că când 

soarta te au suit pe scaunul domniei ai giurat ca 

sa păzeşti reglementul şi dreptatea. Nu întreba pen: 

tru ce am lrimes atasta hârtie şi nu am venil în 

persoană ! Negresit ca împlineam acasta cu cuvi- 

inta unui fiiu catea părinte, şi ţaş fi aratat cu mai 

mult amar durerea rănelor ce miai dat, dar nu am 

avut curajul a mă înfațoşa prevăzând peire zilelor  
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“mele, pe cari mii dat a le apăra după cum Ştiu, cu încredințare ea şi Inălțimea la ca om irebui sa: le fi „păzina. | 
la aminte Maria la asupra tuluror volniciilor urmate de la 5 a trecutei luni lunie Şi pâră azi în contra me şi acelor doi continulaşi ai mei. ŞI crilică, te rog, fara partinire daca nu savu făcul noa în privire asigurării cinstei, averii şi a vieţii în to- tul din potriva închizaşluirei riturilor statornicite prin așăzâmânlul nostru înțarit de curţile suze- raie și protectrise, drepturi pentru care noroadele îşi varsa sângele spre a le câşliga, și noi avân: -dule nu sa păzăscu. Din zioa aceea nu am mo: ment de liniştire, mi sa pare în tol omul slrăiu ce irece că văd un spion care umblă să mă afle sau un calău sa ma uciză. Săul sigur că nici Bujor nici Beilicciu nici Voicu nici Pietreanu sau alţii ca a- ceştiia, hoţi de drumuri nau fost atata „căulaţi şi 

pâaditi ca mine. Nu înțăleg Maria ta care sa fie -greșala me? Ce am fâcat deai pornit această | rigo- nire asuprămi ? Cugetul îm spune că sânul nevinovat, pentru ca totdeauna vam urmat: de câl indemnuri: lor lui, de a iubi adevărul, a respecla pravilele. a 
Sluji aproapelui meu încâţ povăţuil de aceste p:in- țipii nu am greşit nici soțietații, nici cârmuirei, şi megreşindu cineva acestora nici poale ave vina. “Câte făpluiri seundaloasă sau pitrecut supt guver- 
nul Marii tale, ale cărora suveniiii nu sccotescu a 

fi nici vreme nici locu a le împrospăta ! câte vio. 
laţii foarte wati, chiar dia parte slujba;ilor ştatu- 
lui şi multe din aceste crime atăt de grele, în cât în oricare stal din lume sar f& pedepsii cu ce mai 
mare asprime, iar mai mici nerândueli apoi sau va- 'Zul nenumărale, rali pe care cârmuirea au lasat sa le şteargă vremea şi nu puterea pravilii, care mo- 
latate lasă după sine corupția moralului şi dispre- 
“ul câtră legi.
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Nu fac aducere aminte despre acestea, Prea: 

Inălţate Doamne, pentru ca după hatârurile călră 

cei multi să mi să ierte şi mie publicata vină „pen-" 

tru urmări păşite din buna cuviinta“ ş. c. 1. Nu, 

mai ales aș prefera să sa se pue pravila în ecze- 

cuţie câtră mine de cât să fiu şieu mijloca să pa-: 

raliza. Nu ating materia acasla a nerânduelii decât 

ca să arât cum să calcă legile, cum pe acei vino- 

vai să trec cu vederea şi pe mine dinpreună cu 

ceilalţi doi ne învinovățește nepedepsiţi. neuciși în: 

sănătate şi în stare fara să fim vinovați, lumea cu: 

noi o mărturisește şi culez a zâci câ şi Inaltimea: 

ta nu poţi ave convingeli din potriva, pentru că; 

nu nei cercelat. Cum se prefăcu la noi Reglementul: 

în cursă în care să prind cei ci să sprijina pe dâu- 

sul! căci di să cere ceva în temeiul acestue înlru 

Indreplari unui caz anlireglementar cârmuirea atunce: 

rastalmaăceşte pe dos, numind cerere urmare tulbu-- 

valoare, îar abatire acri sau din scop sau din în-- 

tâmplare, bună rânduială ; inlru dovadă «de aceasta, . 

îpgădueștemă te rog pe Inalțimea la aţi spune pri-- 

cina jalobei data la sfat prin noi osândilii, cum au: 

curs chiar după adevăr, neavând obiceiu nici putâud 

minţi pentru orice preţ pe lume. 

Lipindusă cu satele de catra visterie trii părti: 

din capătăerei aflaţi de comisia calagrafiei la ţinu- 

tul nostiu, prin care operaţii sau făcut înpovorări. 

şi lor şi salilor şi proprietarilor, aceştie închipuiră. 

o jalobă rugâloare, ca să lesă numărul acel de oa- 

meni întregu, cu rostul în care calitaoa lor iau: 

fost chiemat, bine-voeşti întru aceasta terog a po- 

ronci săţi aducă de fata jaloba şi sat deschidă re“: 

glementul la axt. 100 secția V dândusa ace jalobă 

ui sau zis că sa va lua în vedere la vreme. Dupa: 

mai multe luni şi cercetari de soarta ei aflând că 

zace fară lucrare am hotarât pentru ce de pe ur-- 

mă oară a mai cerca la sfat mai înainle de a su--  
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'păra pe Inălţimea ta, şi iată ce ni sau întâmplat „am fost daţi afară cu sunet de călră logofătul din “Jăuntru, pentru că noi la intimpinările ce ni sa 1ăce că nu este priimită hârtia noastra cu multe iscalituri, şi că sa o luam înapoi, am zis ca în te- meiul aşazămintului nu putem suferi paguba luân- "dunisă oamenii de pe la vite şi din ogrăzi la lu- erul drumului, şi ca nu putem a o priimi iîndărapt fară să se pue nadpis pi ea. De aice inainte şi Anăltimea ta câte ai poroncit să ni să faca triime. teri de puteri înarmate ca să ne râdice din somn “ca pe talhari, sau ca cum ni sar fi făcut mai în- “tâiu chemare a ni infățoşa undeva. și nu am as- “culta, publicaţie cu doba prin eapitalie şi prin ța- ră, jidovi poronciţi sa ma caute înlrascuns, spre a mă discoperi. făgaduinţi de bani cui mar prinde, nă- vâliri în mai multe rânduri în casa maicăme, și a “surorii mele, şi prin paduri rascolind să ma gasas- că, căutândumă, negreșit ca să mă UCiZĂ, îmi în- chipuesc sărinana maicăme şi sora me cum vor fi 'gemând de durere, iar eu în mijlocul tuturor a- cestor bântuiri, ni mai fiind ocrotit de pravili siau ca soldatul ce şau pierdut scutul cu pieptul  des- chis, așteptând când de când să primesc loviri, fară săm pot îngriji sau să gândesc macar Ja micile mele -interesuri, cari sa pierd împreună cu dreptatea me. Auzând la un prilej şi celind de mai multe ori -cuvintile Inaltimei tale că iti este tipărită în inima fericirea patriei, şi a fieștecărue moldovan, mă mir Şi gâudese de unde să vie prigonirea aceasta asu- prami, di esle după pâra dinsale logofătului din lă- “unlru, mă iartă saţi spun că să câlcară drepturile tivile, peutru că nui. iertal a să osândi omul ne- “cercetat după o goală arătari a pârâşului său, fară -a Să mai lua în privire greutate şi haraclerul in- dividului acelue, macar oricine ar fi iel. lar de ai suerat aciasla nedreptate recunosc Inălțimea. ta,
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Dumnezeu este giudecălorul între noi, iel va râs- 

plati! Insă după ori care din aceste întâmplări, noi 

patimim pedeapsă fără vină, lovire în săpătate, şi 

dărmare în starea noastră, de care pătrunsă pănă. 

la suflet îau îndrăzneala a înlreba, daca macar a-: 

cum tei fi pătruns de dreptatea poastră precum o 

cred de la cine vom cere despăgubirile acestor 

mari pagube şi jiguiri? Cu toate ca mai înainle 

de aceste ne râmâne sâ şlin cum avem a mai trăi 

pe viitor? Fiva oare recunoscula nevinovăția noas- 

ira ? liniştea şi drepturile noastre să vor reslalor-: 

nici iarăș, pu vom fi tot bantuiţi ? Catia ni părăsi 

tara eu unul nu mă îndur, priimesc -nzai bine a mă: 

face jertfa de cat a mă departa de patrie, 

a Iualţimei tale supus. 
_ (Teodr Râşcanu) 

| Acta Râ:ecanv. Surete ms. XXĂIV, 339. S'nt 2 copii; 

una scrisă de însăşi mâna lui T. Pâșeanu cu ştersături şi 

corectări; alle scrisă de altă mână, copiată după ciorna 

lvi Râşcanu. Ce departe e această redactare aproape lite- 

rară de alte îucereări ale aceluaşi Râşeanu în anii săi de 

zdruncinare a minţii după 1862! (Surete ms. XXXV, 501. 

Arătarea lui:T. Râştânn este dreaplă. la adevăr )a 

art. 100 sersia V:din Organiceseul Regulament al Mol: 

dovei, al. 2-a (Anal:.parl. I, B. 103) se zice: „oamenii fără 

„căpătaiu, acei cari după meseria lor nu se indeletnicese 

„eu luerui pământului, precum; haidâii, ciobanii, văcarii, 

„porcarii, jvitarii şi alții asemene, a căror petrecere este 

„uestatornică, şi cari în alte locu:i vărează şi în altele 

„iernează, nu pot fi numili cu satele la bir, precum nici 

„odinioară au fost, pentru câ nici îi îuchizăşluesc satele 

„pe nişte asemenea ce nu au nici-o statorn'cire. Pentru. 

„aceasta așezându-se asupră-le capilaţi» de 30 lei, să li 

„împărţiască la fieşticare peciuri pe nums:şi față, arătă- 

„toare de darea lor de peste an, supt îndatorire ca. tot 

„proprietarul şi sătenii, cari ar vroi să tocinească unui sau: 

„mai mulţi de aceştia să nu-i poată priimi în slujbă feră- 

„arătarea peciului şi plata dârii lor cătră isprăvnicia l0- 

„cului, ştrefuindn-se acci cari din înpolrivă ar urma cu 

„îndoită plată.“ | Ma 

Ia Manualul administrativ avem n:ai multe dispozitik 

cu referinţă la căpătăeri.  
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CLXIX 
Fără dată (1817). T. Râşeanu serie mamei sale rugându-o să-şi ia asupră-şi răspunderea de încasările şi plăţile“ ce are de făcut, el lip-- sind din ţară, 

Nimică nu Şliu nineacă de Dwmvoastră, di toli, eu (am 
mai scris odată un răvășel nu ştiu de lii fi primit, şi acum 
dar înlărziiu aţ spune că sânt bine, mărginindumă apoi a 
te ruga ca dmita să faci bunătate am căula interesurile în a 
aguta cu fratemeu căci eu mă încredințăz că nu voiu pu- 
tea găsă când Dumnezau o vrea să restatornicească iară ş: 
drepiate în locul nedreptății pe care Mărie sa au întro- 
dus de când domneşte în țara noastră. [ţi alăturez aici vu: 
bilanţ în care am trecut in grabă cât miam adus aminte 
banii de pe unde am a lua cua cărora adunare te reg să 
te iasărcinezi dmla şi tratimeu, spre a să plăti datoriile 
pe unde sânt şi eu dator, pe care datorii asămine le în- 
sămnez pe o altă hârtie aice alatarata înpreună cu bilan- 
țul şi un sinet de 504 a ginerului lui Leizer ; toata dato- 
iile aceste adunândusă cred că vor ajunge a plăti undi 
datoresc: eu şi vor şi prisosi ceva bani. Inda'ă ce vei 
piivde din acesti însemnale datorii, să să plătiască te rog 
ntăi lui Climent, căci aceasta este mai mică, sau Filatov 
cu dmta vei socoti şi după agiunsu banilor; la socoleala 
cu Climent să va scăde o soculeluță de bani ce are ami 
de, a cârora cătime este cuprinsă intro insămnare a sa 
aflătoare în masă. Şi osăbit să va scăde încă 50 lei pre- 
(ul unei merțe grâu ce iam dat, iar de va fio chilă să 
va scăde 100 lei, de care la tabla lui Gavril sa discoperi 
mai bine. De toate aceste datorii câte să vor plăti să să 
facă şi să să păslreze o însemnare de cit au cuprinsu capi- 
tal şi dobânda, străngândusă înpreună şi <ăneturile răsu- 
ilate.  Inire sâneturi tănt şi nişte adeverințe a Kk Geri- 
goraş de dobânzile ce iam dat care vor întra la soco- 
teală. Sânt (in saltare) şi nişte sineturi a Dabijăi de ba- 
nii ce iam dat, acele vor râmăne pără mai după vreme 
când sau îi vei plăti iarăş, sau să va cumpăra parte ce 
are în Crăciuneşti. Posesia Leondăresăi să să tie sau de
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vei lucrao mata vei plăti banii ce am dat, sau să vor 

vinde pământurile răzăşilor şi cu banii arânzei vor eşi a- 

cei 500 lei. Piste banii căţi sânt cuprinşi în bilanţ sânt 

bani de pe 140 sau mai bine de «bile popuşoi vânduți la 

Galaţi care de nu vor fi venit, trebue negreşit să vie în- 

tre hârtiile ce miau luat Webuzu, au fost şi socoteala a- 

celor popuşoi triimasă din gos. mai este apoi vro 100 chile 

ovăs, puţintel grâu, fasolile de care Ion fiorul trebue să 

dee socoteală, căci eu din câte sau vândut, nam luat nici 

o para ; lemnul de la leş, ciara de an şi din acest an, 
nişte sămânță de in vechiu, toate aceste să să vâuză, le 

rog numai socolind că sânt a li dmtale lucruri. multe mă- 

runţuşuri mai sănt, despre care nici am vreme acum a le 

inşira nici îmi aduc aminte; între altele sare, păcură, 

care aceste vor fi toate spre slujba dmtale, mai sânt apoi 

câțiva arbori nevănduţi şi banii de pe unii ce sau vândut 

cari toţi, (aceştia) iarăşi să să rânză. iară trei gonitori 

Ungureşti să poroncesli să să înveţe în iastă iarnă şi în 

primăvară să să vânză, căci mai cu preţ vor fi; lo scurt 

din toate acestea socotescu că să vor apropie la 1000 de 

galbsni. bani câţi se vor strânge din toată soma rachiu- 

lui ce este să să pue de acum de o parte, căci de acest 

rachiu are să tragă văru Alecu Cuza 4004 şi Istrati 4007F. 

Din paile mele vei da psaltului pără la 3 slânjeni de va 

ave trebuinţă, lăsândui cu 10 lei la stâojan mai &os din 

preţul ce va socoti fratemeu că-ar face stânjânul acei mari 

girezi. 3 stanjani şi pleava să vor aduce la vitele noastre, 

şi ceelanţi să vor vinde lui C vstandin Prisacarul, lui Pe- 

tre Scurtu, lui Vasile Stirhu, acesta de nu va ave parale 

va fi îngăduit pără sar înlesni în privire slujbei sale şi 
mai prisosând pae să vor da şi lui hietu Iuraşcu, lui Cos- 
tandin săi dee din banii mei 100 lei pentru un sucman ce 

miau dat şi altele câte au păţit. Toate vinde alară de 

vaci şi stupi. Aşijdere şi porcii, nepulâoducă insă şi acei 

tiueri a să vinde acum, vor rămâne pentru a cărora hra- 

nă pe iarnă. pune pe cineva străin să cumpere vro 10 

chile popuşoi de acei stricaţi de la Cuzoae, de care ştiu  
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“că are destui, băluți însă popuşoi, şi de nu va vre ia șăi bată să să îndatoriască cumpărătorul fsri a câuta la rău- 
iate lor, fie ori cât de aprinşi, de aceia ce nu poate mânca omul, căci amintrele va cere cât şi pe cei buni. Pe ăngă 
toate acestea care ar să fie îndestulă supărare pentru dmta, ceia ce te rog este ca pentru toate lueturile ori din ce și ori de la cine să sa ție o socoteală curată. In masă să „mai găsește o însămnare de bani ce are sămi dee păriu- tele Iosif, pe lângă care iam dal 163% când lai împrumu- 
tat şi dmta; mai sânț ŞI câțiva bani nu prea mulţi în saltar. In masă sânt ărtii a mătuşăi Sattii în pricina cu lepureunul, de li va cere să i se dea plicul scris deasupea. 

După toate aceste închiem că Dumnezeu să le pă- 
zască sănătoasă, pără ce norocul mă va agiuta să le văd iarăş pără când eu de unde voiu mai fi țoi mai serie, iar acum sărut mânile cu acel mai curat respect și vie sim= ţire. 

(T odor Râşcanu)) 

acta Răscanv. Surete ms. XXXIV, 523. In arhiva Râşeanu n'am dat de acest izvod, el s'a pierdut. Găsim alt izvod de socoteli mai novă a unor datorii cu 10 ani in urmă, când era posesorul Bogdăneştilor mânăstirii Sla- tinei. 
Datoriile ce se vor plăti din banii prinşi pe orice (prin Kk. N. Isteati), 
(La Meleghi un rest după o adiverinţă di 50 4 şi după adiverințele de trei stânjăui lemne câte 6+ stân- jănol. 

) (250) + pităresei Carari cu legiuile dobândi prin Iancu Curjăseul termicul unui an este la 6 Febr. 1856. [. 300 + lui Gavrilaş Capşa cu sânet din 21 luli 855. 
350 ++ Iui Ecsarhu, cărue de va cere dobănda i se va plă!i şi aciasta legiuită. 
400 + postelnicului Grigore Tufăscul cu dobânda (12 pe an) unul la sută pe lună. 
400 ++ arbimandritului Nii căte unu! la sută pe lună. 200 + spatar Grigori Mardari cu dobinda unul la sută pe lună, la socoteală să va ave în vedere un rest de 9/ dei ce au răspuns să de, dmlui din niște săcară.
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350 44 lui lon Grecearnal cn dobănda lor legiuită. 

196 2; dator unei vâduve Profira Bădulescu, pe care 

să va afla prin Kkoa Elencu Sturza prin care am luat ba- 

nii împrumut. 
929 ++ Casii pahainicului Hando:a. către care sau 

plătit dobânda legiuită pâră la uliu 1858. 

130 4 nepotului ordachi Costachi cu dobânda lui 

legiuită. 

CLXĂ 

Fără dată (1840). T. Răşcanu scrie fratelui său, căruia îi în- 

credinţează administrarea intereselor sale pe câtă vreme dînsul va sta 

peste hotar, lovit de persecuția Domnului. : 

Nu miau rămas vreme, nici îi locul ati spune mai 

malt ceva, de cât să te rog, bădiță, ca înleresurile mele 

cari stau în zăcere de când nedreptate M. Sal. ce neere- 

zută în veacul nostru, mă goneşte din casa maicăme, a 

fraților şi a tuturor prietevilor, să bine vroeşti ca când 

vei ave vreme macar a li regularisi inpreună cu neneaca 

după oareşi care puţină povăţuire, ce irgrabă aducândumi. 

aminte, am putut da dumisale. prin o . azămine scrisoare, 

căci dumneei singură nu va isprăvi câte sânt însămnate, 

va arunca treaba asupra lui Lon, şi eu aş dori ca el să fie 

amestecat în totul, afară numai întru aceli isprăvi de unde 

nu ar putea trage folos, precum nişte giuncani ce am un- 

gureşti şi un cal toţi aceşti tineri ne învăţali, cari trebue 

a să vinde, ştiu că are de mult ochiul pe ei ; si acum va 

socoti vreme priinăoesă ai capata. De aceasta dmta vei 

vedea tot ce seriu eu Neneacăi, după care vei şli în cear 

putea şi el fi întrebaiuțat. Alte nimica nuţi aduc aminte 

în ciasul acesta, de unde voiu fi mai liniştit îţi voiu serie 

iarăş ; pără alunci adieu, te îmb'ățişez de mii de ori. 

In saltarile mesăi unde rânduescu să să caute sâ- 

neturile te rog să umbli dmta, în saltariul din gos sânt 

toate sâneturile, iar în saltariul din sus între alte hâr- 

țiuli este un sânetel de bani a cumnatului şi altul a u: 

nui jidov de 20 + pe care lam plătit eu peniru dmlui, ab   N E
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cele loale sănelurile vor sta sau la dmla sau la ne- 
neaca spre scoaterea banilor. Te rog pe dmta ca să um- 
bli in hârtii p-nlru ca să nu fie Şi întru a-iasta Ion în-. 
sărcinat, pentru că nineaca nu va pule. In saltarul me- 
săi din sus vei găsi o însamnare arătătoare pără unde 
este Gavril sorott cu vânzare rachiului. Şi câţi bani au 
ramas dator, am fost început mai deparle socotiala, dar 
boala mau oprit a merge mai departe; cu aceste iarăşi: 
numai dmta să te insărcinezi pără unde va fi venic cu 
vânzare, săi ei -ocotială şi din banii ce au cheltuit, şi 
iarăş apoi să însemnezi după formă păra unde sau cunos- 
cut. după care ajoi dacă mata vu vei putea din vreme în 
vreme ui lua asămire socoliala, insărcinează pe Neculaiu. 

acta Răscanu. Surete ms. XXXIV, 592. 

CLXXI 
JS1î Aug. 27 lași. N. Istrati serie lui T. Răşeanu la Paris, a-- rătându-i prietenie şi că Cogălniceanul va scoate de la dom ofisut 

pentru intuarcere.: 

Moldarviea. laşii 27 Avgust 1847. K. V. 
(ealerdar vechiu) 

Domnol mieu | 
Ambe scrisorile ce ai bine voit ami adresa prin Ne- 

grea şi prin Folescu leam priimit. Dacă șână acum am 
întărziat aţi respunde pricina vine de acolo că numai de 
vreo patra zile am sosit în lași, după o lipsă îndelungată. 

Oricari închipuiri despre recire dragoslei şi a priete- 
şugului di: parle me, sânt cu tolul zudarnice. câ€, ar tre- 
bui sc fiu şi mai nedreţt de cât mă aflu ca se păstrezi 
umb-ă macar de gândire învinovăţitoare dumitale pentru 
greşalile sau reutate altora. Din înpotrivă iți mărturisese 
că te iubesc cu focul cu care totdeauna team iubit, si nu. 
am aţi zice nici un Singur cuvânt de îuputare. | 

Cogălniceanu şi chiar aslâzi imi vorbi că au pregătit 
ofisul pentru întoareavea dimtale în ţară. Cât m'am bucu- 
vat şi cât doresc să te îmbrățoșezu iarăși, nu sânt în stare 
aţi spune. Dupa toate înprejurările. slabile mele mijloace: 
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“materiale, sânt încă în stare se acopere şi se îndestuleze măr- 

-ginitele noastre pretenţii. Vino dar în braţele featelui 

dmiale îndată ce te-vei asigura că nuţi mai stă în cale 

vre-o înşălăciune. 

Despre poziţia fratelui mien Meleli pam ceţi spune 

alta decât că se află mai critică şi strimlorată cum nu 

am curajul aţi serie. El—stărce—privileghie şi ceialanţi 

pulivi adivăraţii prietini il simbatisază împreună cu mine 

despre dmta. 

Ia vreme câvd gloata ceelaliă de prieteni se intrece 

în calomnii şi îavinovăţiri, vieața me a:um este cu totul 

retrasă. Lumea întreagă mam mărginito cumai în cățiva 

inşi, fug de oameni ca de nişte dieavoli, şi cu toală mila 

ce almintrelea am de dânşii nu mă poti opri să nui urăsc 

sau-cel puţin sei despreţuesc. Of! prietene ! în ticăloasa 

-soțielate sântem sortiţi a veţui. tot este conrupţie şi pu- 

tregai „toţi sau abătut nu este pănă Ja unul“. 

Maiea şi fratele dmtale sânt în laşi, astăzi au lost 

la mine. închipueşteţi cum te doresc si cum sărmana Dă- 

Mână ar vre să te îmbrățișăze încă o dată desfăcut de 

toţi mişăi care își fâc& numai paradă din noi, şi cari apoi 

-alât de prosteşte sau dat pe faţă. 

Numi spui nimic de Mâtinescu. Cogălniceanu au voit 

să 1n3 incredințăză că Mâlinescu sar (sic) [i plângând despre 

mine. Nu ştiu se fi greşit întru nimic, şi pria urmarenici 

ma'm (sic) grăbit a da crezare voibelor. Cu toate aceste spu- 

nemi le reg ce face, cum petrece, este sănătos, îmbrăţi- 

'şazăi din parte me şi sileştel seţi spue paraponul cătră 

mine. 

Mâine pornesc la &uhlău sau Pionii,—de acolo poate 

în “Transilvania, dar nu voi zâbovi de cât zăce zile. dacă 

vei voi am scrie a îndrepta scrisoarea pe adresa vre u- 

nuia din cunosculii dmiale de uice şi o expedieşte cu 

„posta. Ă 

| N. Istrati 

Pe plic: Domniti sale Domnului Teodor Râşcanu 
“a Paris  
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Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 557. 
Scrisoarea a fost trimeasă prin cineva cunoscut, căci pe: plic se vede scrisă această adresă în românește: Domriei:: sale (Domnului Teodor Râşeanu) a Paris. lar în dos notaţi :: 47.50 

12.59 
60.42 

Serisoarea a trecut priv carantină căci e străpunsă. în multe locuri fiind desinfectată. 

CLXXII 
1547 (Oct. 18). Vodă M. Sturza prin înalta sa rezoluţie îneu-.. Viinţază întoarserea în patrie a loi T. Hâşeanu cu condiţie ca el să. stea numai la ţară, la Drăguşani. 

Departamentul trebilor din năuntru 
No. 29433 

Prea înălțatul domn slăpânitoriu priimind  ja-- 
loba de la dmneei vornitasa Paraschiva Râşcanu 
cu rugăminte de a sa învoi venirea de peste hotar - a fiiului ei Toader Râşcanu. Inălţime sa miloslivia- 
dusă au binevoit a o îndrepta sfatului ocârmuitoriu . 
cu urmatoare înalta rezoluție: „in privire câtra pa-. „trâvetele maicei şi a încredințărilur ce neau dat 
„fratele pomrnilului d. spatar Alecu Râşcanu, sa 
„Va pozvoli intrarea pomenilului îu Printipat, cu. 
„ătasta însa ca să şază la moșie împreuna cu 
„maica sa, fără să aiba voe a veni în capitalie, şi. 
„ue ar îndrăzni sa calce în capilală îndată ares-. 
„lândusă să se pue în lucrare hotărârea de mai: 
„inainte, care jalobă cu înalta rezolutie împartă: - 
şindusă în copie aceslui departament pe lânga a-. 
dresul secretariatului de stat cu No. 2137 spre în- 
locmai urmare, care inalla buna voință facândusă. 
cuboscută dmsale Theodor Râşcanu se face obşteşte-- 
șliut. (din Foaea oficiala) 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXĂIV, 331. Cele publi- cate in Foaea uficială s'au trimes cu adresa N. 92431 şi lui T. Râşcanu intocmai cu acelaşi conţinut şi cu închie-
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rea: „Deci prin aceasta face cunoscut dmtale o asămene 

„înalta bună voinţă de pozvolire a le intoarce în prințipal.“ 

Ministru şi Cavaler Iordachi Ghicu; şef secției 4 Gane 

Adresa e însoţită şi de paşportul cu N. 1267 din 21 

-Oet. (2 Noembri) 1847, iscălit de secretarul de stat. batman 

şi cavaler N. Mavrucordatv, şi de seful secţiunei Mydrianu 

spâtar. — Titularul T.. Râşcanu, viâsta 34 ani, stalura mi): 

“Vocie, părul castaniu, ochii galbeni, pasul potrivit, faţa 

'balae „aftătoriu acum la Paris în Franţa, în intoarcerea 

sa de acolo în Moldova, palria sa.“ 

lar în dos are nota: „N. 16, vw, au consulat de 

France, â Jassy, pour l6galisalinn de la signature d'autce 

part de Mons. N. Mavrocordato, <6eretaire W'Efat de Moldavie. 

Jassy le 4 Novembre 1847 
Le Consul de France, Ad. Guerault 

droit percu cinq francs art. 58 du tarii. 
|. p. „Consulat de France“ ă Jas-y 

Plicul cu care s'au trimes adresa şi paşportul are a- 

-ceastă adresă. 
3 place Soibonne ă Monsieur Monsieur Charle de 

"Wirnave ă Paris. 

CLXĂIIL 
1847 Nvembrie 21. Paris. R. Manase de la ambasada Frenceză 

-iin Paris roagă pe T. Râşcanul să-i dea numele membrilor coloniei 

Moldovene din Paris spre a fi cunoscute de ambasadă. 

Awmbassade de la Sublime Porte. 
Monsieur - 

Son excellence, persuadez du zele et Lialâcet 

“que vous avez dernierement exprime en faveur de 

tous les sujet Moldaves, vos compatri»les, qui se 

trouvent actuellement ă Paris, ma chirg6, avant 

son depart ă Londres, ou elle est alle taire un 

-pelit voyage Wagrâment, de vous ioformer qu'elle 

desire infinement de savoir les noms et le nombre 

de tous ces messieurs. Veuiilez done, Monsieur, a- 

xoir la bonte de me les faire savoir, alin que je 

„puisse ă son retour satisfaire a sa demande. | 

Agr6ez Monsieur Passurance de ma plus hiute 

-consideration. “ 
Paris, le 21 Novembre 1841 R. Manasse 

Acta Aurel Răşcanu. Surete ms. XXXIV, 319,  
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CLĂXIV 
1110 Martie 25 Jaşi. Evstratie Dabija Vodă întăreşte lui Dum- bravă cumpărăturile sale din satul Harbuzi cum și o vie de pe la diferiţi răzeşi, cu suma de lei 58, cu care ei și-au fost scos cape- tele din foametea cea mare. 

Iw Evstratie Dabijea Voevod. bojiiu milostiiu gospodar zemli Moldavscoi. Adecă au venit înaintea noastră şi inaintea boerilor noştri a mari și a mici sluga noastră Dumbrava şi nea adus un zapis de mărturie de la popa Gavril ot Răşcani şi de la popa Mierăută şi de la Caraiman izbaşe şi de la Baltag şi de la Apostol şi de la mulţi oameni buni seriindu şi marturisindu îatracel zapis cum au ve- vit înaivlea lor Istasie și femeia sa Marina şi cu ficiorii lor de nime nevoiti nici impresuraţi, ci de lor bună voe au vândut a lor driaptă ocină şi mo- şie din sat din Harbuzi Bumătate de batrân din partea lui Moaleş din vatra satului şi diu câmpu şi din țarină și din fânaţ şi din pădure ŞI din po- met şi din tot locul cu tot venitul, Şi aşijderea au adus sluga noastră Dumbrava un zapis de maăr- turie de la Gavril Costachi parealab și de la Ca- vâumat căpitanul şi de la Cazacu] ot Tabalaeşti, şi de la Sfineanu!) ot Valeni şi de la Ounul de acolo și de la Costantin fitorul lui Damiian şi de la mulți oameni buni scriind şi marturisind întracel zapis cum au venit inaintea lor Agapie şi cu fiorul său Ştefan de nime nevoiţi nici impresuraţi, ci de bună Voia lor au vândut a lor driapta ocină şi moșie 
-dintracel sat din barbuzi din &umaătate de batrân a patra parte din vatra satului şi din câmp şi din tarivă şi din pădure şi din fânat şi din lot locul 
cu lot venitul, aceia ei au vândut slugii noastre lui Dumbravă şi cu pomeli drept 12 lei batuti bani gata, când foametea cea mare de şau scos capetele 

  

1) Sfineanul pe româneşte porcul, de la enunva ș,î, = porc, “(mascur, seroafă). -
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din foame.  Aşijderea şi parte ce de sus de la Is- 

tasie şi de la femeia sa Maărina o au dat drept 16. 

lei bătuli când foametea. pentru aceia ca să fie şi 

de la noi cu tot venitul. Şi aşijderea sluga noastră 
Dumbravă au adus un zapis de mărturie de la popa 

Gavrilă 2) din Râşcani şi de la Caraiman Izbaşe şi 

de la popa Mierauţa şi de la Nastasie din Rânzeşti: 

“şi de la Apostol diiacul şi de la mulli oameni buni 

seriindu şi rmărturisindu întracel zapis, cum au ve- 

nit înaintea lor Gheorghiţă fisorul lui Dolh de bună. 

voia lui de nime nevoit nici împresurat și a vân- 

dut a sa direaptă ocină şi moşie ce i să va aleage 

partea lui din bătrânul lui Moaleş, dintracelaș satu 

din Harbuzi, aceaia o au vândutu slugii noastre lui. 

Dumbravă drept îz lei bătuţi bani gata de şau. 

scos capelele din foame. Şi așijderea au adus şi alt 

zapis de marturie făcul dinaintea a mulţi oameni 

buni şi preuli anume: popa Gavril şi popa Mieră- 

uta şi Caraiman lIzbașe și Nastasie şi Apostul şi 

Istatie şi Agapie şi mulţi oameai buni seriindu şi 

mărturisindu întracel zapis, cum au venit înaintea 

lor Mariua fata Condrei de bună voe ei de nime: 

nevoită nici silita şi au dat şau dăruit a sa direaplă: 

ocină şi moșie dintracelaş sat din Harbuzi Suma- 

tale de bătrân din bătrânul 'Tănvaei, aceaia o au. 

datu şi o au dăruilu slugii noastre lui Dumbravă, 

pentru căci Dumbravă au facut multe cheltueli cu 

dânsa şi iau scos capul din foametea cea mare.. 

Şi dupa aceeia aşijdere sluga noastră Dumbravă au 

mai adus un zapis de marturie iarăşi de la Cara-: 

iinan lzbaşe şi de la Toader de Puiceşti, şi de la 

Gligore deacolo şi de la Vasilie şi de la Irimie de 

Râşcani şi de la Vasile Munteanul şi de la mulţi 

oameni buni așa scriindu și marturisindu întracel 

2) Popa Gavrilă e Râşcanul, stâlpul tuturor Râşcăneştilor de. 

la Fălcia.  
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Zapis cum au venit înaintea lor Costantin — ficiorul lui Damian de buna voia lui de nime nevoitu nici impresuralu şi au vândut a sa direapta ocina şi moşie o vie ce avea luata de păriuţii săi în sat în Harbuzi, câta vie au fost îngrădilă de Costanlin ; aceia o au vândut aşijderea slugii noastre lui Dum. brava drept 18 lei bătuţi şi leau platit toți deplin acești bani pe acele pării de ocină ce mai sus scriem. Pentru aceaia Şi domnie mea dacă am va- zut a lor de bună voe toemala şi deplina plată dupa scrisorile acelor Zapise, domniia mea am cre- Zuit şi iam dat și iam întarit slugii noastre lui Dum- bravă pe acele parti de ocini din sat din Harbuzi şi pe ace vie ca sai fie lui direapte ocini şi moşii lui și ficiorilor lui, uric şi întăritură cu tot venitul neclătit nici odaănăoara în veci. 
u las vleat 7170 msța Martie 25 dai 

Iw Evstralie Dabija Voevod 
|. p. domnești în ceară aplicată 

Copie legalizată ce grela Trib. Fălciu sub No. 15495 din 17 Dec. 1884 Surete ms. AXĂV, 9, după copia dată de d. Th. D. Răşeanu inginer silvic din laşi. |n acest act se pomeneşte de mai multe ori da popa Gavrilă Raşcanu din Răşcani, strămoşul ramurii Răşcâneşti de la Fălciu. Pe lângă cele zise de spița acestui popă Răşcanu mai sus la pagina 160, in spita întocmită de răzeșii din Râșcani în 1803, retnoită la 1826 se dau popei Răşcanu aceşti ur- maşi : Vasilache, Gheorghiţă, Peteu Alexandru, Gligore Ghiga şi Teacă. Spiţa se ocupă anoi de urmaşii lui Gheor- g&hilă, căruia îi dau de ficior pe Teodor Răşcanu jicuice- rul, pe Constandin, Gavril şi Sanda ! iar lui Teodor si dau în deosebire de spitele Răşeâneşti din Vaslui şi Basarabia nu mai puțin de 10 copii: Lupu Răşcanu, Andone Raş- canu, Ştefan Rășcanu, Chiriac Rășcanu, Scarlat Răşcauu, Costantia Răşcanu, Ion Răşcanu, Gheorghe Raşcanu, An- drei Răşcanu şi Ioana (Surete ms. XXĂXII, :72) 
Suretul acestui ispisoc domnesc e arătat de liie Dum- “bravă în 1797 la cercetarea ce sa făcut de mersul proprie- tăţii în Harbuzi ; tot atunci a arătat și celelalţe 4 zapise de cari vo:bește ispisocul (Surele ms. XII, 562). 

Sorete şi Izvoade X (Acta Râșeanu) 23



— 394 — 

Asupra moşiei Harbuzi, ce vine pe podişul ce stăpă- 

neşte satul Jigălia de azi, între Şulate şi Jigălia, am mai 

multe acte vechi, comunicate spre copiare de d. N. Cara: 

ivan, răzeş din Şulete. 

In 1005 Mat îl (1493)stăpânea moşia Harbuzii, unde 

a trait Bădioaea, Ghedevn şi Fâtu fii lui Harbuz Lvaşco 

şi Dragoş nepoți celor dintai, şi Andreica alt nepot. S:etan 

cel Mare le-a întărit stăpânirea la aceşti 3 urmaş (Su: 

rete I, 274) ai Bădioaei strămoaşa lor, soţia primuluii 

Harbuz. Cum răzăşii dau nume la acesti 3 batrâni ai Har- 

buzilor, urmează că incă din secl. al XV-a moşia era im- 

părţita pe 3 bat âni: Moaleş, Bustea şi Tănvae.—Stăpâ- 

niveau a curs în Harbuzi în mod firesc şi acte de transmi- 

tere n'au piea fost, ceia ceri îndreptățește pe răzeși a a- 

firma boerilor rânduiţi =pre cercetare în 1197 Mart 14 

„că fiind un lucru vechiu ee peste trei sute dn ani nu pot 

să ştie de atunci, ci numai după stăpânirea ce au avul 

din vechi“ (Surete ms. XIi, 481). 

După dovezi şi arătări de acte convin răzăşii să îm- 

partă Harbuzii în 1797 astfel : neamul lui Dumbravă să 

țină un bătrâo întreg (% din Mualeş şi 4 din Tânvae), 

răzăşii ei in de ti sa-şi imparta bătrinul Bust-a şi 1% din 

Tănvae, iar Durac cu ui lui să țină X din Moaleş. După 

maăsoriştea făcută în 1745 sub C. N. Mavrocordat s'a gâ- 

sit că moşia Harbuzii ace în frunte 61 funie a 10 stânjâni 

funia (Surete ras. XII, 365). 

CLĂXV 

7260 (1752) Iași. Costandin Vodă Mihai Cehan Racoviţă dă 

carte de slobozenie lui T. Râşeanul vel jienicer să-şi aşeze oameni 

străini la sellşte la Râşeani şi la Micleşti ot Fălciu. 

Iw Costandin Mihail Cehan Racoviţă Voevoda, 

bojiiu milostiiu gospodaru zemli Moldavscoi.. Datam 

carte domnii mele credincios boeriului nostru du- 

misale Teodor Râşeanul vel jienicer și pe cine a 

pune vornicel la seliştea Râşeani i Mielești ce sântu 

la tinutul Falciului să fie volnic cu cartea domnii 

meale a chema şi a strânge oameni străini şi ori 

din ce parte de loc, şi ori câţi de mulţi sar strânge 

şi sar aşeza la această seliște de niai sus numită  
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«de la domnie me să aiba milă și căutare, numiu- 
dusă sutul acela Slobozie, numai şi aceasta poronca 
de dăm, cari oameni. cum -or veni acolo şi se vor 
aşeza la Slobozia aceasta îndată sa meargă Ia is- 
«pravnicul ținutului de mai sus numit şi să iei pe- 
celluituri roşii pe fața și din zioa ce vor veni fieş- 
tecare. va fi în scuteala şi în odihoa trei luni nu 
xor da nimărui nici un ban. lar după împlinirea 
“sotorului iată cu hotărâre le arătăm domniia me 
„asezările birului, pe lună să dee de om câte un leu 
Şi la vreme cuniței vor da fieşticare pe vitele lor 
câte un leu vechiu şi desetine şi goştina vor da 
“dreaptă după testament, mai mult nu vor fi supă- 
-zati, şi să fii incredinţaţi şi adeveriti ca pre cât se 
va păzi tocmeala lor aceasta, atâta pentru birul lor, 
cum şi pentru cunița. numai şi această poruncă le 
dăm ca oamenii straini să fie şi de cei ce vor fi 
Sost înstrâinaţi. iar nu oameni din ţara de prin sate 
să priimească între dânşii, ca aflândusa ca nau ur- 
«mat poruncii şi au priimit între dânşii oameni de 
acei din țară, apoi nu numai că li se va strica -a- 
"şezare lor, ci încă se vor pedepsi. Drept aceia dar 
“dmvoastra boeri şi voi slujitori cari veţi îmbla 
ori cu ce fel de.slujbe a domniei mele la ţinutul 
acesta, toți după cum poruncescu aşa sa urmați, 
nimeni întru nemică să nui supăraţi, ci cu „tărie 
poruncim să să pâzască aşezarea aceasta, că ori 
care na urma poroncii domnii mele unii ca aceia 

:se vor pedepsi, aasta scriem. u las leat 7260 
Iw Costandin Voevod (|. p. domnești) 

Acta Râșcanu. Surele ms. XXXV, 11. | 
Copia poslăduită” 1816 Marte 10, şi legalisată de Tri- 

'unalul de Fălciu în 1884 Dec. 17.
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CLXXVI | 
Anul turcesc 1234 Seler 3 (1823). Act de recomandaţie ce Ha- 

san, trimesul turcesc în Moldova, dă lui Iordachi Râşcanu camiuar: 
pentru sprijinul at. Turcilor scăpătaţi din Moldova. 

Bais terkim nahika i muş-a budur-chi 

Darinde-i şuk-ka Cămnur Răşcan boier nam un asăl” 

laife-i boiarundan bu ana cadar işbu beldenăn givarla- 

1ânda mirur ve chiştii shizar iden igvani islamian ile 

miinsi-iel eileiup ve elvar muafilesi pesend ve nemlechieli 

mezburenân hanedun ve miiăleberanândan olup ehli isla- 

miane dost sadâc ve halâr neşal ve şinasi vefaşiarandan. 

olinacle hanedan oldugu hasebile ehli islamianlari hane- 

sânde mihman ve ikram îtmmech caidândeolup ve nige nise 

iflade olan chimselere ikram ve eilich ilmiş oldugundan: 

mezfur boier ragbele laik ve nedavar idughi beian ve re- 

faiale iseda bunlurle boile ghielen igvan islamianân illa i 

muihit ve samil olup bir veci-hile imlizgi ve miinsilal îl- 

ineleri hususi beiani ve ruşen umur hususânda ied-den 

ghieldishi merlebe sa-ăi ve husni înlizar buiurmalari mah- 

susanu îşbu îşarnamem terkim ve mesfurân muinsiel ve Sa- - 

dacati izhar ve ibraz olunmişdir. 

Hasan 71234. Sefer 3, 

Act de recomandalie 

Subsemnatul am .declerat cele ce urmează: 

Căminar Răşeanu purtătorul acestei recomandaţiuni: 
esle boer de neam, având un caracter nobil şi gentil. 

D-sa a fost un credincios prieten al Musulmanilor,. 

găzduind pe acei Musulmani cari călâtoresc prin Moldova 

Şi cinstind pe oamenii lo: căzuţi în mizerie. 

Prin nobilele sale calitaţi, acest domn boier a fost 
onorat, dându-i-se acest act. | 

Subsemnatul pun in vedere demnitarilor musulmani: 

care vor veni în Moldova, să-i dea numitului boier ono- 

rurile cuvenite şi să intre in relaţii bune cu d-sa. 

HASAN In sigilia | 
trimisul Statului Otoman la.Principatul 2 3) răiul să fie locuinţa 

Bogdania (Moldova). sta soris | perpetuă a lui Hasan. 

Să dea D-zeu, ca.   
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Originalul turcesc. Acta Răşeanu. Surete ms. XAXII, “170. Cetirea e făcuta de elevul Menes Aziz Ahmet, iar tra- ducerea o datorese muftiului din Constanţa, prin mijloci- rea d-lui llie Gbibânescu, directorul Şcoalei Normale de acolo. Anul egirei 1934 corespunde anului 1823, dar atunci “Iordachi Râșcauu nu mai era cămivar, ci vornie,. 

CLX XVII 
Anul turcesc 1237 Safer 7 (1826), Ordonanţa comenduirii pieţei că- “tră boerii şi ispravnicii de laşi pentra furajul cailor oştirilor turceşti din Iaşi, ea să ia din judeţ din zece căpiţi de fân numai trei. 

+ 

Halen iaş' cazasi beşlu agasi ve îspraviikleri ve bo- erau ve manastirleri ve moşieleri bekcileri ve Sair ehali - duaia inhamâz oldurchi nefs.iaş casabasânda miiştanuşsk icamel îizre olan asachir muah hazânân ot tainaticitin işten „miizaica duciar” oldugândan bu Shin poşta haivanati- cir dergi olunan otlari tainala. virihip Poştadan sin cal- "mamacle cazanizda olan boiarun ve manaslirier 1noşiele- rinde bulunan ollarân beher on lepede ici lepesi fial rizasinde asachir mercume lainaticiun ehaz ve diiriin iaşa nakl olunmac iizre milropoliadan miinakid olunan divan boiaranânda cararda 0lup caimacam farafândan bagzane “her casaie memurlar fain olmacle zichir ohunan boiarau ve manastirler moşielerinde bulunan otlarin on lepede îici lepesini bu larafa napl eilemeghie muhalifei olunmaiub bir taraflan memaniat îimeierek bir saal evel bu tarafa irsale nuisarial olunmac icivn îşbu teschiere divan tahrir ve irsal :olundi ghierektirchi bir 1ugib leschiere amel olunmac. 
37/7 Sefer. 

Salih 
Abdullah 

Ordonanţă, 
Către boierii din laşi şi demnitarii săi. 

Vă pua în cunoştinţă pe voi boieri şi păzitori (ad- ministratori) ai moşiilor mânăstireşti şi pe voi oameni din popor. 
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„ Armata “musulmană stabilită la lati, având trebuință: 

pentru vitele sal de furaj, s'a luat fânul administraţiei 

poştei, rezervat cailor ei, şi acum vitele poştei au râmas 

fâră fân. 
Drept aceea veţi lua 

fiecare moşie boierească şi 

zece căpiţe câte trei (eâpițe) fân cu pret, fixat. 

Acel fân va fi trimis armatei diD laşi. 

Intru executarea acestei porunci, va fi întrunit eon- 

siliul mitropolitan, şi conform cu deciziunea dată subpre- 

fectul va trimite prin plasa sa câte un funcţionar (slujbaș): 

care să aducă la îndeplinire sus-arătata deciziune. Trans- 

portul să nu fie împiedicat (oprit) ci să fie trimis de ur- 

genţă la laşi. 

Această ordonanţă să fie aplicală exact. 

Comandantul Pieței 

Salih Abdullah 

Anul 1937 Luna Sefer 7. 

din cuprinsul plășii voastre; dela 

dela acele mânăstireşti din: 

Originalul lurcesc. Acta Răşcanu. Cetirea o datoresc: 

elevului meu Menes Aziz Ahmed, iar tradncerea o dato-" 

resc multiului din Constanţa. Surete me. XXXII, 169. 

CLXXVIIL 

1196 Iunie 1 Iaşi. Cartea lui A. 1. Calimah Vodă prin care: 

scuteşte pe lon sin Lupul Râşcanu de ori ce dare sau havalea, potrivit 

cărţii anterioare a lui M.C. Suţu Vodă, fiind neam de boer, scoborî- 

tor din Constantin Râşeanul vornicul. 

Alexandru loan Calimah Voevoda, cu mila lui 

Dumnezeu domnul ţarei Moldovei. 

Sa face ştire cu această ca 

pentru loan sin Lupu Râşcanul cu feciorii săi ce 

se află cu locuința în ţinntul Faleiului. care prin 

jaloba ce au datu câtre Domnia mea au arătat 

ca starea neamului său este de boeriu fiind ru- 

denie cu răposatul v 

rte a Domniei mele: 

ornicul Constantin Râșcânu şi: 
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că mai înainte la multe poronti gospod şi trebuința 
a pământului au slujit cu silinţă și dreptate, facând 
rugăminte câ după cartea gospod ce are de apa- 
rare și dupa cum nau fost suparat până acum cu 
dajde şi cu alte havalele sa facem Domnia Mea 
milă spre a nu fi suparat nici de acum înainte. Prin 
acea jalba cercetânduse de catra Domnia Mea sau 
aflat adevărate arătările sale ca starea neamului 
său este de boeriu fiind rudenie cu răposatul vornic 
Constantin Râşeanu și ca la multe poronci şi tre- 
buință a pământului au slujit cu silință și dreptate 
dupa cum se adevereşte şi din cartea gospod ce 
are la mâna de la Domnia Sa Mihail Constantin 
Suțu Voevod. Deci netrecând Domnia mea cu vi- 
derea rugamintea lui şi socotind că dupa starea 
neamului său şi dupa slujbele ce au facut i se cu- 
vine a fi împărtășit din domneștile mile. Iata prin 
această carte a domniei mele hutarâm că după cum 
sunt scoşi alții la rânduiala neamului, asamine să 
fie scoşi şi socotiți şi ei nesupărânduse întru ni- 
mica cu nici un fel de dare sau havalt. Cum nici 
de dregătorii ținutului sa nu se poata orândui la 
vre 0 porunca, căci când va fi trebuinta se va o- rândui de aici prin deosabita carte gospod şi la slujbele visterii rusumaturi pe toate ale lor drepte 
bucate ce vor avea slupi, sfini şi oi cum şi tot vinul ce vor face diu drepte viele lor să nu fie su. părați întru nimica nici cu plata desetinei i a 8Oş- 
tinei şi a vadrăritului având privilegii ca şi alte 
ueamuri pentru care poruneim Domnia mea atât 
dumilorsale Ispravnici de ţinutul Falciului cum şi 
slujbaşilor desetnici, goştinari i vadrari cu toți să aveţi a urma în tocma după cum mai sus prin car- 
tea aceasta se hotarește. 1196 Iunie 1, 

|. p. domnești tuş t0ş procit vel vist. 
s'a trecut la condica, Vasile diac ol Visterie 
Acta T. Dim. Râşcanu inginer silvic, Iași. Surete ms. XĂXII, 169. 

. 
o
m
 

Da
s 

ap
ae
ia
e 

ac
e 

. 

 



— 360 — 

CLXXIX 

1793. Noembri 21. laşi. Cartea visteriei că Ion sin Lupul Râş- 

canul dela Fălciu e neam de aproape eu vornicul C. Râşcanul, şi că 

urmează a fi scutit de toate havalelele ce sânt pe alţi mazili ai tinutului 

Catra cinstila Visterie. 

Ion sin Lupu Râşcanul de la acest îinutal Fal- 

ciului, la cercetarea ce i sau facut acuin după câr- 

țile ce au arătat sa vede ertat de toate dările și 

havalele ce sunt pe alți mazili ai ținutului acesta 

şi de osebit şi marturie că este cu adevăratu neam 

cu boerii Râşcăneştii întru care să vede iscalit din 

preuna cu. alţi boeri, şi însuşi răpăosatul vornicu 

Constantin Râşeanu. Arătâuduisă cu adevărată rude- 

nie, după care nam lipsit şi noi a înştiinta pe ciastita 

visterie arătând ca din iotâmplările vrewmilor să află 

la stare foarte scapătală. 1193 Noembrie 21. 

trei iscăbhluri necetele. 

Acta T. D. Râscanu. Surete ms. XXXII. 87. 

CLXXX 
A 1795 Sept. 25. Visteria serie cătră ispravoicii de ţinutul! Vaslu- 

iului să dea pe lună din casa răsurilor 30 iei leafă postelnicului Va- 

sile Râşeanu, rânduit la lazaretul de la Vaslui. 

Cinstiti D-lor Ispravnieii de tinutul 

Vasluiului, sânătate 

Din banii răsurilor de la acelu tinut ială se 

vândueşte că de la zi întăi a curgătoarei luni Sep- 

tembrie să dați Dumnevoastră câte=—30—lei adica 

lei zeci lei pe luna leafa postelnicului Vasile Râș- 

canu ce se află rânduit asupra lazaretului de acolo 

din Vaslui ; deci întru cât va cere trebuinţa a se afla 

la aceasta slujba îi veţi da Dmvoastră leafa rându- 

ita pe toată luna la sfârşitul a fiştecăreia luni, şi 

pe fiecare lună dândui banii să luati sinel cuprin- 

zator de primirea lefei sale, cu care sineturi veti 
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fi Dmvoastră scăzuţi la sămile ce liti închee cu casa răsnrilor. 1795 Septembrie 95. Roset vel Visternic 
Acta T. D. Râşeaau. Surete ms. XĂXII. 134. 

CLĂXXI 
1813 Ghenar 28, Chișinău. Scrisoare. lui Dumitru Râşeanu din Chişinău cătră vărul său Vasile *Râşcanu din Fălciu prin 'care îi -dărueșta livada cu pomi în mărime de 40 stâujeni, lângă Fedeşti, 

Kişinev anul 1813 Ghenar 23 
Vere Vasile am primit scrisoarea Dumitale şi mam bucurai muli, că eşti sănâlos, şi am văzut în Scrisoare, că îmi cei Sați dzruese toată partea de pământ și de li- vadă, mam gândit ca să ţo dau că eu sunt batrân și nam să mai pol veni pe acolo ca să stâpânese. 
Vere Vasile cu bună voia mea şi cu mila lui Dam- nezeu iţi Jărvesct precum am zis mai sus livada cu. rediu cu toli pomii 'n trăosa. Şi cu vie, şi pâmânt care am patru zeci stâvj-ni, care se alatureaza cu moşiia Fe- deştii, sa fie dăruită de la mine, fără să fii supărat de nimene.— Vere Vasile, sa cei spița moşiei de la Lupu Râşcanu că este la dâosul lăsată, şi de la mine multă sa- uătate. Dimitrie Râşcanu 

Acta T. D. Râşeanu Iaşi. Surete ms. XXXII, 72, Acest Dumitru Râşcanu e fiul lui Costantin Râşcanul din Basarabia nepot lui T. Râșcanu jienicerul. In jurul lui e discuţie asupra filiaţiunii cu ramura din Alecu şi loan Râşcanu. 

CLXXXII 
1820 Dec. 31. Jaloba lui Vasile. Râșcanu din satul Mieleşti la Fălciu că fiind şi el urmaș din vornicul C. Râşcanu se vede supărat -cu dare de 10 lei pe siart cu răsurile lor, de şi are carte de scuteală -de orice dare şi havale, ca rudă de boer. 

Prea Inălţate Doamne, 
Jăluescu  milei Inalţimii tale că eu din anul 11791 August 211, după alaturatele carți Domnești 
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si a divanului Knejiei Moldovei, arătătoari peniru 

mine, de a fi neamii de boieriu neamu cu dum- 

nealui vornicul Constantin Râşcanu şi pănă acum 

în curgere de 29 ani nu am fost supărat întru u- 

mică cât de putin. de a fi supărat atât cu vreo ce- 

rere de dare. de bani sau cu slujbele ținutului ră- 

măind nesupârat întru nimică; şi acum de catră 

dregatori mi se ceri ca'să dau în patru vadăle pe 

an câte (0 lei cu râsurile lor. 
Deci fiind că eu după alăturatele cării gos- 

pod precum am zis mai sus sunt neamu de bo- 

eriu, şi fiindea acum mă aflu şi cu totul lipsit 

de hrana cea de toate zilele, având şicasă grea 

cu trei fete, neavând chip de a le îuzestra, pe lân- 

gă aceasta sănt şi cu mâba stricala ajungându-mă 

şi vârsta batrâneţelor pentru aceasta cu lacrimi mă 

og, Inălţimei tale, că precum şi de alţi înalţi domni 

am fost aparat şi miluit, aşa şi acum să reverse 

razele milostivirei Inălţimei tale asupra mea, spre 

a nu fi supărat cu acea cerere de bani şi mare 

pomenire va rămânea Inălţimei tale. 

Robul Inalţimei tale. 

Vasile Râşeanu din satul Mieleștii ținutul Falciu. 

Rezumatul cancelariei : 

„Sa roagă Inalţimei lale să dai carte gospod 

câtra dumnealor dregătorii ținutului spre a nu fi 

upărat cu acea cerere de bani. 

No. 1799 

în dos: 

Dumnealui vel visternic. să cerceteze jaloba 

aceasta. 
1820 Dechembrie 3t. 

Constandin Suţu vtori logofat. 

Acta T. D. Râşcanu. Sucete ms XXXIL. 139. 
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CLXX XIII * 
1153 Mai 20. Act de învoială între Scarlatachi Costachi fiul - banului Scarlat Costachi şi între răzăşii de Râşeani şi de Micleşti ca i 95 stânjăni ce-i aveau ei în mijlocul trupului Micleştilor să-i dea din. 

partea Costăchească din Râșcani şi să fie despărțiți, stăpânindu-şi fie- care : Se. Costachi 1212 st, iar răzeşii 191 stânjeni numai în Râșcani. . 

Adeverez cu această scrisoare a me la mâna 
răzeşilor de Râşeani şi de Micleşti ce la ținutul : 
Falciului precum să să ştie ca după multe giude-.: 
căţi ce-am avut cu dânși pentru moşia Răşcanii,. 
fiind că ei zice că acei ce au vândut la neamul! 
meu moşia din Râșcani nau avut parte nici au fost 
neam cu dânşii şi zapisile lor sunt raâle, dar fiind 
că vânzările lor sunt foarle vechi şi eu am avut. 
necurmală stăpânire cum şi latal meu şi moşul 
meu şi sânt și temeliile caselor a moşului meu 
faţă, an tost daţi ramaşi de la giudecați. după cum 
pre larg arată o anafora de giudecuta şi o carte 
ce este la mâna mes, dupa care giudecaţi nemul- 
țăminduse ei, în anul acesta au luat pe Vidrașcu 
Canţir vornie de poartă şi lau dus la starea mo- 
șiei, aducând de fața şi pe martorii ce au avut 
spre dovadă, că un Capenciu şi un Dridiul şi un 
Vârlan calugăru, ce. au vândut parti din Râşcani 
la neamul meu că nar fi-avut parte ei în Râşcani ei 
numai în Micleşti, care martori, cel mai batrân 
fiind de 85 ani şi vâuzarea fiind mai veche alta cu 
zece ani alta cu 19 și mai bine și fiind ca martorii; 
sau născut în urma vâvzărei, cu alâța ani după ce 
acum am eşit din iznoavă la giudecată înaintea 
dinlorsale veliților boeri şi sau citit mărturia vornicu- 
lu: de poartă și a oamenilor marturi, marturisirea 
lor au rămas mincinoasă şi mărtutia au rămas ra- 
suflată, şi ne având ei nici o dovadă ca acei vân- i 
zători nar fi avut parte în Râşcani, iarăşi au fost 
dați rămaşi de la giudecată, şi eu am ramas sămi 
stăpânese toate cumpărăturile ce am în Râşcani cu. 
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"bună pace după hotărâtura ce âu făcut în anii tre- 
culi moşu meu dmlui varnicul Lupu Costache şi 
Antohi Luta vornic de poartă moşiei Râşeanii şi 
600 stânjeni şi în Micleşti 612 stânjeni şi li sau 
vibvit în Raâşcani 95 stânjeni şi în Micleşti 96 stân- 
jâni greapltă partea lor, dar fiindcă acei 95 stâu- 

_jăni din Râşcani li sau dat la hotărâtură în mijlo- 
cul moşiei, și mie mi sau fost dat să stapânese 
soma stânjinilor şi din sus şi din gos, totdeauna 
era pricini la mijloc şi peniru ca să lipsască prici- 
uile dintre noi de bună voia lor au stătul cu mine 
la. învoială şi neam învoit întracest chip, miau dat 
ei mie acei 96 stânjeni ce au avut în Miclești şi 
-eu leam Cat partea mea ce am avil în Râşcani 
din &os şi au rămas ca să stăpânească ei din ho- 
larul ce desparte parte mea ce din sus în gos cât 
ține latul moşiei cum și în lungul, iarăşi cât tine 
moşiia, şi eu să slăpânese partea mea din sus din 

„hotarăle de mijloc ce sânt puse de dmlui vornicui 
Lupul Costache şi de Antohi Luţă vornicul de poartă, 
cum şi acei 96 stânjeni din Micleşti şi ei să nu 
aibă treabă, şi fiind că câteva vii de a lor ce sint 
în Râșcani au rămas pe partea mea de moşie, am 
avut tocinală şi învoială cu dânşii ca să nu le iau 

- dijma din cinci vii nici odală, adecă din via lui 
-- Gheorghe Râşeanu şi a lui lou brat lui, şi a lui 
lon Focşa şi a Lupului Râşeanu şi a lui lani Focşa 
iar câte vii vor fi mai multe peste acestea şi vor 

“fi pe partea mea de moşie sămi iau dijmă după 
-obiceiu. Deci fiind că această tocmală şi învoială 
am făcuto de bună voia mea de acum înainte să 
avem a stăpâni amândoao părtile dupa cum sau 
arătat, iar mai mult să nu mă întind nici eu în 
partea lor şi nici ei în partea mea, nici mai mult 

„%udecată pentru pricinile de sus aratate să nu aibu 
a căula şi asemene scrisoare de învoială miau dat 

Si ei la mâna mea. 1783 Mai 20. 
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Scarlat Costachi, Costantin Stânceseu vornic - de poartă, martur, Sandul Veisa izbaşă, Andrei biv - izbașa mam tămplat, Ionita  condicarul marlur, Stefan $ogolea vornic de poarta martur, Vasile Co- - ureanul, Gheorghe Costin diac za divan wmarlur. Şi eu am scris învoiala, Vasile Logofatul sluger. „Inaintea noastra viind fiiul răposatului ban „Searlatache au aratat ca atasta învoială au facuto „de buva voia sa şi pentru aceia um încredințato „Şi cu a noastre iscalituri.“ 1183 Mai 93. Lupul Balş vel logofat, Costantin vel vornic, . Ioniță Canta vel vornic. 
Acta T. D. Râşeanu. Surete ms. XXII, 130. 

CLĂXXIV 
Fără dată (după 1848). Ciorna, unei jalbe trimisă de Tu. Râşcanu emigrat la Constantinopol, cătră Inalta Poartă contra Voevodului M. . Sturza, care pe nedrept l'a persecutat şi exilat în 1541 din cauza plân- gerilor aduse la divan contra legei prin care se desființau câpătăerii, . 

Sublime hautesse 1) 
Je viens dâposer aux pieds de Votre trâne une plainte- juste et legale contre les actes arbitraires d'un homme quk s'est servi des prerogalives de sa haute position, non pour: m'accorder aide et protection, conformement ă son mandat souverain, mais pour me persâcuter â outrance. Je veux . parler de Son Altesse Michel Stourza. Au mepris des lois, de son devoir et de sa propre dignit€, ce prince ennemi im- 

————————— 

1) Se păstrează în arhiva Râşcanu textul primitiv a] acestei : jalbe, scrisă de însuşi T. Râşcanu ; textul a fost retăeut pe coloana . din dreapta ; iată cum începe redactarea primitivă : 
Il m'est bien penible, â moi qui aimeâ Vivre en paix . avec tout le monde, d'avoir â clever une plainte quelcon- que et contre qui que ce soit, mais lorsque le faible est - opprime par le fort, lorsque surtout un peuple entier gemit sous l'oppression, il est de devoirs de tout homme d'en ap-- peler ă la justice. 
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placable de: tout 'homme devouc ă son pays, a voulu me 

“faire saisir chez moi de nuit, sans, meme que je connaisse 

„le crime dont:jâtais accus6;. il m'a fait traquier par ses 

sbires dans les bois comme un malfaiteur, et m'a force de 

„quitter mes interrets, ma famille et ma patrie. C'6tait le 

seul moyen de me soustraire â ses persâcutions etă sa haine. 

Depuix deux ann6s errant sur le sol âtranger, j'assiste 

„de loin ă la ruine de ma îfortune complettement negligee en 

mon absence: et cependant je prends Dieu ă temoin, et je jure 

„„devant Votre M. I. qu'ancun crime, qu'aucun delit ne peut m'6tre 

- impută, et que je n'ai jamais, pourquoi que ce soit, merite 

Je suis loin de vouloir accuser ici; je ne veux que 

: me plaindre, aussi me bornerai-je simplement aux faits qui 

viennent â Vappui de ma râclamation. Celui dont jai â 

me plaindre est, il est vrai, puissant par rapport ă moi, 

„qui n'ai d'autre titre ă la protection souveraine de V.M; 

Imperiale -que celui d'un raya. Mais je ne tenterais pas de 

lutter contre un homme aussi haut place, si je n'avais pas 

G'avance la confiance de trouver, par cela meme, aupres 

de S. P. justice et protection. Je veux parler de S. A. le 

Prince râgnant de Moldavie. C'est donc le prince Stourza 

„qui, au mspris des lois, de son devoir. et de sa dignite, 

voulut me faire saisir chez moi pendant la nuit comme un 

malfaiteur sans meme que je connaisse de quel crime. j'€- 

„tais accus6. N'ignorant point les dispositions malveiliantes 

„du Prince â mon gard, je nai vu dans cet acte arbitraire 

„«ju'un moyen d'assourir sa haine contre moi. 

Avant d'entrer dans le recit des persecutions dont jar 

„6t6 Pobjet de sa part, je prends Dieu ă t6moin, et je jure 

devant V. M. Imperiale, qu'ancun crime, qw'ancun d€lit, ne 

pouvait m'âtre impute et que je n'avais jamais par quoi 

„que ce soit, encouru une mesure aussi violente. Je ne puis 

me rendre compte de cette rigueur qu'en l'attribuani aux 

reclamations que jai Glevees â dilterentes reprises de 

„concert avec la masse du pays, contre les nombreuses con- 

„cussions commisses par le Prince Stourza. .. | | 
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<'encourir la persâcution et l'Exil. Mon seul crime est d'a- 
voir uni ma voix ă differentes reprises aux voix de la 
masse du pays pour reclamer contre les nombreuses con- 
cussions du prince Stourza. J'ai agi en bon citoyen, ja- 
Joux du bien ctre de la prosperit6 de son pays, or, c'est 
par une telle conduite que jai pu miattirer la haine du 
prince, si le reglement organique de la Moldavie n'est pas 
inviolable, quels sont les avantages des institutions et des 
lois ?  Quels sont les garanties que ces institutions et ces 
dois nous assurent?  J'ai sans doute en grande partie attire 
sur moi haine de S. A. par l'assistance que j-ai accorde 

„AUX paysans dans leurs plaintes contre les nombreux abus 
dont ils €taient victimes. Cette classe de la population, 
„dont les devoirs sont clairemant determines dans le regle- 
ment organique, contribue seule aux charges de l'tat, et 
ncanmoins elle est la classe la plus maltraitee. 

Depuis lavenement de prince Stourza surtout, les pay- 
sans de la Moldavie sont reduits â force d'oppressions â 
une mistre qu'iJs n'avaient jamais en a deplorer jusque Iă. 
“Ceux du district de Vasloui que Jhabite moi mâme, ont 
particulirement â soufrir de cet &tat de choses. C'estâ 
l'occasion du recensement de la population qui a eu lieu 
en 1846 que commenctrent les perscutios du prince Stourza 
contre moi. La commission chargâe de ce travail im- 
portant s'acquitta consciencieusement de ses devoirs en in- 
sscrivant toutes les clases des habitans dans leurs cadres 
-respecliis, mais le gouvernement sans respect pour les tra- 
vaux de la commission, adopte arbitrairement diverses me- 
*sures subversives qui lesaient et les interrâts des malheu- 
Ieux paysans et ceux des proprictaires eux memes. Ces 
nouvelles dispositions consistaient de faire entrer dans les 
cadres des contribuables tous ceux des habitans connus 
“sous le com de Capalueris qui en raison de leur pauvrete 
el des metiers qu'ils exercaient se trouvaient exemptes par 
da loi de toute corvâe. C'âtait faire peser tout â coup sur 
-une classe nombreuse de la population le poids d'une mi- 
sere impossible a supporter, c'6tait en meme temps en- 
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lever aux propristaires une îoule de bras employâs aux 

exploitations rurales, et jetter par consequent une desorga- 

nisation fatale dans P'economie du pays. 

Cet tat de choses devait tre un veritable îlcau pour 

le pays en gencral et particulicrement pour le disirict de 

Vasloui au sein duquel les mesures susmentionnces se fi- 

rent sentir plus rigoureusement que partout ailleurs, et cela 

en raison de la haine du prince Stourza contre les boyards 

de ce district, haine manifestee ouvertement â plusieurs re- 

prises ă cause de l'accord qui existait dans les opinions 

privâes et politiques de ceux-ci. 

Apres Vexeculion de l'ordre de la tresorerie concer- 

nant les travaux de la commission du recensement, les bo- 

yards du district 'de Vasloui redigerent en commune une 

supplique destine a prouver lillegalits de lacte de la tre- 

sorerie par rapport au Cagataeris. ]ls chargerent en outre 

deux boyards ainsi que moi de porter ce papier au Conseil 

des ministres â Jassy et d'en attendre le râsultat. Fideles 

a notre mandat nous portames la supplique au Conseil; 

mais les ministres en suivant les instructions secretes du 

prince, se reiusărent de la prendre en consideration sous 

le pretexte qu'elle tait collective ; argument injuste, faux, 

contradictoire avec Vesprit meme de notre legislature et qui 

prouvait clairement les tendances du gouvernement â te- 

truire !'harmonie qui regnait entre les boyards du district 

de Vasloui. Ce ne îut point tout; le prince non content de 

fouler aux pieds nos droits les plus sacres, porta Larbitraire 

a extreme en S'attaquant â nos propres personnes. Des: 

que les ministres communiquerent au prince le cours de 

cette aftaire â laquelle toute la population. âtait vivements 

interessce, celui-ci dicta lui meme aux ministres un rap- 

port qui denaturait complettement le sens de nos deman- 

des aupr&s du gouvernement et nous chargeait d'accusa- 

tions calomnieuses ; puis se basant sur ce meme rapport, 

il nous declara coupables de sa propre autorit6 et donna 

des ordres pour nous arrâter ă minuit dans nos propres 

domiciles. Ainsi au mepris des lois et des formalit6s ju--  
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diciaires du pays, au mepris de nos mandat sacres de de- 
put6s €lus par la population entire de tout un district, 
nous fumes dans lespace de quelques heures accus6s, 
jug6s et condamnâs 4 notre insu. 

Pour ma part ne me îaisant point illusion sur la gra- 
vit de ma situation et sur l'âtendue de la haine dont 
j'etais depuis longtems l'objet de la part du prince, j'tais 
nccessairement amene ă croire que celui qui se jouait 
ainsi de ses devoirs et de opinion publique, pouvait bien 
porter atteinte ă la vie d'un de ses semblables. Je me r€- 
fugiai donc en toute hâte ă la campagne afin de me sous- 
traire aux recherches des agens secrets du prince. Les: 
deux autres boyards îurent surpris dans leur sommeil, 
arretes et conduits ă Galatz ou ils furent enfermes dans 
une caserne. Leur dtention dura plusieurs mois, Quant â 
moi, grâce ă la providence qui m'a protege, jai €chappe& 
â toutes les investigations et ă toutes les mesures severes 
prises pour mon arrestatioa, Si je n'€tais point jeune, la 
perspective de la tombe s'oflrirait du moins ă mon ima= 
gination et soulagerait mes maux, mais â mon âge, plein: 
de vie et de vigueur, anime du desir ardent de metre 
toujours mes îorces au service de l'honneur et de la justice, 
je ne puis pas penser sans fremur aux persecutions injustes 
que jai eu â supporter jusquiici, car le prince n'a rien 
respecte en moi; il a cherche a me perdre sans piti6. Mes 
interets, mon honneur, mon existence il les a traites comme 
un hochet qu'un enfant brise entre ses mains, Jignore quels 
seront les arguments que le prince pourra opposer â mes: 
pleintes, j'ignore comment il essayera d'6tablir ma culpa- 
bilit6. Se servira-t-il du rapport fait sous son inspiration 
par M. M. les ministres contre moi? Mais alors il fourni- 
rait Ii meme la preuve de arbitraire odieux qui a prâsid& 
dans toute cette aftfaire. On saurait alors que les memes 
hommes, les ministres, ont €t€ â la tois nos accusateurs, 
nos juges et les executeurs de notre sentence; qu'on nous 
a point mis en presence de nos delateurs; qu'on nous a 
ju g6s â huis clos et sans nous; que toutes les regles de 

Surete şi Izvoade X (Acta Râşeanu) 24 
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droit et de procedure ont 6t€ violees; que cet acte illegal 

a 6t6 tellement entour€. de mystere, que nouș ignorions et 

notre crime et la peine qui nous îrappait. Quantă moi. 

cette maniâre d'agir m'inspirait des craintes serieuses, j'tait 

naturellement porte â croire que le prince en voulait â mes 

jours, et-je n'ai point cherch6.ă cacher ces craintes au 

prince lui meme dans la supplique que jai luj envoy6e 

par le depui6 de. Vasloui. J:ai beaucoup soufiert, il est vrai, 

mais je ne desespere pas d'obtenir la justice qui m'est due. 

La providence que j'implore ne sera point sourde â mes 

pri€res, et:l'equită de la Sublime Porte ne me fera point 

defaut pour obtenir une juste reparation des atteintes por- 

tees ă mon honneur etă mes enterrets. Ma position d'6migr6 

ne me permet pas de produire dans ce moment des pi&ces 

ă Vappui de mes reclamations, mais jespere qu'un jour la 

justice pourra m'entendre, et je iournirai alors des preuves 

aulhentiques et irrecusables de nature â €tablir clairement 

mon droit et la legitimit6 de mes pleintes. En attendant 

une decision judiciaire comme je ne puis ni rentrer dans 

mon. pays, ni recourir â des tribunaux qui sous le regne 

du prince Stourza reluseront de m'entendre; je supplie 

Votre Majest6 Imperiale de vouloir bien faire assurer en 

ma faveur dans la fortune du prince la reparation des dom- 

mages qui me sont dis. 

La plus grande partie de sa fortune, soit en bien-tonds, 

soit en numeraire se trouvant ă l'6iranger, je ne pourrais. 

avoir recours que sur ceux de ses biens situ6s en Moldavie. 

Mais le prince craignant les 6ventualites de l'avenir, pour- 

rait bien mettre sa iurtune ă l'abri de toute reclamation 

par une vente zoit râelle, soit simulce, ou par toute autre 

moyen en son pouvoir. Dans cette crainte je proteste contre 

toute mesure tendant â soustraire sa fortune aux legitimes 

demandes que je me 'reserve de formuler le jour ou sa vi- 

olence ne pourra plus rien contre moi. 

Je supplie instemment Votre Majest6 Imperiale de 

prendre en scrieuse consideration la pleinte que jai Yhon- 

neur de vous soumettre, et de garder acte de ma protestation. 
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Acta Râşcanu, Surete ms. XĂXIV, 468. Ciorna pare a fi scrisă de T. Eliadis, cumnatul lui.[. Râşcanu ; Textul :e scris „pe 4 coale hărtie, coloana din stânga ; cele. mai mulțe coloane Sint tăiate cruciş de suş pănă jos; iar pe alocurea şterse rinduri ; pe coloana din dreapta e altă redacțiune „scurtă, parte scrisă cu, creionul de mâna Jui Eliades, parte de T. Râșcanu. Noi am publicat textul aşa corectat de'Eliadis, în o copie toată scrisă de însuși T. Rașcanu, când se afla exilat la Constantinopol. Pe copia cea dintăiu acelaş T. Râșcanu a făcut diferite Ștersături, mult mai .pe urmă cam pe vreinea când redacta memoriul aşa de descusut al întâmplărilor sale din viaţă, şi uitând anul exact, îl punea când la 1857, când la 1858. Textul îrancez at jalbei cătră-M. S. Sultanul se va pune În legătura cu jalba adresată de TI. Râșcanul lui Mi- hai Vodă Sturza în:1847 (vezi pg. 338). 

CLXXXV 
151î. Noem. 36. .Chitanţa de 100 lei primiti de la Paraschiva Râșcanu de meşterii Ion şi Alecu, care au reparat biserica din Dră- guşani. | i . Ă - - 

O sulă de lei am priimit de la dumneei k.k. Paras- chiva Râşcanu, arvonă în socoteala meremcetului ce neam îndatorit a face la biserica de pe moşiia d-sale, cu înda- torice ca îndată după săptămâna luminată a primăverii vi- itoare să fim gata a veni cârd va trimite dumneei tră- sură și pentru că vom fi următori întocmai, dăm acest în- scris dmsale încredințat cu iscălilura noastră. 
| 1847. Noem. ,30 

Eu Ioan a Rariţii am priimit. 
Eu Alecu sân Apostolu am priimit 

Acta Râşcanu. Surete ms. XĂXIV, 249. 

CLXXXVI 
1848. lanuar 14 Paris. Bilet de învitare lui 7. Râşcanu din partea ambasadei otomane la Paris de zilele de recepţie. 

L Ambassadeur de la Sublime Porte a Yhon- neur de prâvenir Monsieur Theodore Rechkanou 
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qu'il restera chez, lui les premier et troisieme Ven- 

dredis de chaque mois ă partir du 21 courant. 

Paris 14 Janvier 1848 

adresa : 

Monsieur, Monsieur Thâodore Rechkano place- 

Sorbonne 3 Paris 

Acta Râșcanu. Surete ms. XXXIV, 328. 

CLXXXVIL 

1849 Mart 18, Paris. T. Râşecanu scrie fratelui său (Alecu) că: 

n curând se va întoarce în ţară. 

Paris în 18 Mart (30) 1848. 

ot cu aceaş bucurie iubitule şi scumpul meu frate. 

cu care totdeauna ţam păstrat, am priimit scrisorile dmtale 

şi a mami în alături cu licăloasa cselaltă bărtie, şi asupra 

celor cem serii îţi răspund în scurt că potrivit făgăduinţii 

ce ţam dat, voiu veni curând, foarte curând, nuţ pot îa- 

sămna insă zâoă. Aşâjdere nuţ pot spuni pe la ce zas- 

tavii voiu trece, nici însum nu ştiv. şă dar mulţuminduţ, 

foarte mult de plecari ci ai să vii să mă &i, nu lrebui să 

te trudești. fi incredințat că drumul părâă la Moldova, ti? 

va păre lungu de tot, iar di la hotarul țării şi părâ la ve- 

trile noastre fără sfârşit. Atâta de mari esti dorinţa me- 

mă bucur gândind numai la minutul acela întru carile am 

st va văd, acela va fi carile mă va dispăgubi di toate su- 

ferințăle dorinţâi. acela îl privescu ca un moment din cele: 

mai frumoasă a: vieţâi mele. Ţâţacâi Profiri şi surorii noas- 

tre di vei ved:o mai înainte aratâli celi mai apriosă de: 

dragoste complimenti ; nu am acum alt dor de cât să vă 

gâsăscu pi toț, sânătoş. Iotâlnindate cu prietenul Istrati 

spunei multe închinăciani. şi că esti un obiect di multă 

dorinţă in inima me, aratâ șă altora cui mor fi dorind ia- 

chinăciuni. pi copii sărutândui ti rog să priimeşti încre- 

dințare diagostii şi dorinţâi meli cu cari mă însămnez. 

a! dmtale credintos frate i slug 

Teodor (Râşcanu) 

acta Rășcanu. Surete me. XXXIV, 352. 
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CLĂXĂVIII 

1848 April, Iaşi. Lista boeilor exilați peste hotar. 

Lista boerilor moldoveni daţi peste granita 
Peste Dunăre: Alecu Moruz, Alecu Cuza, Nicu 

“Catargi, Vasile Canta, Grigore Romalo, Dim. Fi- 
lipescu, Manolachi Costachi, loan Cuza, Sandu Mi- 
clescul, Roset Răducan, Lascar R. Roseti, Mitica R. 
Roseti. /n Austria: Costachi P. Cazimir. Peste 
„Prut: Constandin Moruz, oprită intrarea Scarlat 
Vârvav, Teodor Râșcanu Grigorie Balş, Nec. Ghica 
“Comăneşti, Gh. Cantacuzin, Mihai Cogălniceanu, Ion 
Leca, Vasile Ghica, Costachi Negri. 

Arh. stat. laşi, adm. N. No. 437. Surete ms, XXXIV, 637. 

CLXXXIX 
1848 Iulie 13 Bucureşti, N: Bălescu trimete lui Ion, Ghica. o 

scrisoare prin emigrantul T. Râșcanul, care trecea prin Bucureşti 
“rugându-l ca la sosirea sa în Constantinopol să fie ajutat, 

Bucureşti, 18/30 Iulie (1848) 

lubite Ghica 
Cu venirea Râşcanului acolo, diabia am vreme săţi 

scriu câtevu rânduri. Aicea suntem liniștiți de mai multe 
zile, de când adică neam întors în capitala ţării (3 Iulie). 

„“Reacţionarii sunt destui şi în toată țara, dar iam cam 
sperial cu vorba, de şi nu în faptă. Poporul îl câştigăm 

din zi în zi mai 'mult. Negustorimea toată din Bucureşti 
este revoluționară . , . , cc... |... 

Adio Iubite Ghica, seriemi mai des, salutare şi frăţie, 
N. Bălcescu. 

„De va avea trebuinţă Râşcanul de ceva acolo, aju. 
tă], complimente de la Tell, Goleşti şi toți ceilanţi“, 

]. Ghica „Amintiri din pribegie“ de la 1848, Ed. So- 
«cec 1389, pg. 4.



234 2 

cr: 
1848 Iulie 1. Adresa comandantului graniţei dinspre Transilva- 

nia că T. Râşeanu proscris a întrat în ţară pe la Comănești prin mij-- 
locirea lui Nicu Ghica Comăneşteanu. 

Comandirul graniței despre Transilvania căpi- 
tunul Dânilescu No. 2811. 

Sau luat încredințare că dmlui vornicul Nicu 
Ghica Comâneşteanu după ce sa întâlnit prin cu- 
prinsul distanţei acei trecatoare cu Teodor Râşcanu,. 
pentru carele Dmv aveti poruncă ca la întâmplare 
de a năvăli să fie prins şi tradat isprăvniciei, de 
al trămite cu convoi aici, apoi şi însuşi dmlui 
Ghica a irecut granița cu toata familia şi calaba- 
Jâcul său. Pentru asemenea neprivighere din par- 
lea dvoastră vi se cere obeiasnenie: 1)cu lămurire 
de a avut dl Ghica paşport, de unde era slobozit, 
pe al cui:nume, sub ce numâr şi pe cât termen. 
9) Cum de a putut intra Râșcanu în ţară fără a fi 
prins. Lot odată vi se scrie că pe vechilul cel a- 
veţi la trecătoare pe lângă dmvoastră sal tradaţi 
indata isprăvoiciei ţinutale spre al tremite cu con- 
voi la şi. lar pe viilorime să nu mai cutezaţi a 
vă purta cu așa slăbăciune şi neingrijire în paza 
graniței, precum nici a întrebuința, în îndatoririle 
slujbei asemenea oameni uetrebnici, sub numire de 

vechili, căci atât pentru unul cât şi pentru alţii nu 
veți mai fi ca acum trecut că vederea ci supus ju: 
decăței. Iulie 7 1848. 
„Acta Râşeanu. Susete ms. XXXIV, 636. 

CĂCI 
“1818 Decembri 30. Insemnare de odoarele în veşminte şi cărţi. 

a bisericei din Drăgușani. 

Izvod de zăstre bisăricei ce sunt încredințate 
în privigherea lui Gheorghie eclesiarhului. 

$48 Dech. 30: 

4 evanghelii din cari una mari cu sfinți împre- 

  

 



— 315 — 

jur şi una greceasca, 12 minee nouă penlru fe- 
cure lună de Niamţu, 2 minee vechi. de Blaj, 1 ti- ficon, 1 oktoih, 1 pănticostar de Blaj, 1 triod de Blaj, 2 leturghii, 1 taslov a Mitropolilului Iacov, - 7 1 psaltire a Mitropoliinlui Veniamin, 1 catavasier, 3 filuțe din care un paraclis a sf. Mina -şi una a sf. Harulampie și sf. Paraschiva gretasca şi moldo- venească, 1 rând veșminte de știota roşie cu tot tacamul, 1 rând veşminte de cutnie fara noraclile, i rând veşminte de plisa neagră cu tot tacamul, Î raud veşminte de pelea dracului cu tot tacămul, 2 feloane cil vechi de purtat, 1 epitrahir, 3 pa- rerhbi novraclițe de purtat, 1 rând veşminte diaca- nești de slofa, 4 rand veşminte diaconești negre de pelea dracului, 1 rănd veșminte diaconești de cit, 2 rânduri de sfintile Vasă, insa unul de argint şi celalăl de costor, 3 candele de argint, 6 candele de Bakfurt, 5 sfeșnice de alamă, 2 cadelniţe însa una stricată, 1 copii, 5 discosis însă 3 Vechi bez de aceli cari să slujese, 1 murări, 1 cleşte, î tigae de aramă cu capaci, 4 fănari 2 mari și doă mici. 

Acta Râşeanu. Surete me. XXIV, 249. 
Ioiru cât prin această ratagrafie se face inventariarea averii biserice din Drăguşeni, îndata după moartea vorai- cesei Paraschiva Râşcanv, ctitora bisericei Și deci stăpâna a lot avutului bisericei, iată ce inscripţie am găsit pe cărţi, pe lespezile de mormant şi pe zidul bisericei din Drăgusâni, Drăguşănii, satul, schimbându-și vatra câtră 1750, a rămas amintiri în gura bătrânilor că seliştea veche era mai spre Scheia. Iată ca zice Tucidide Dormuz it socutința sa din 1845 April 11 asupra Scheii pe baza hotarnicei dia 7253 (1745): „Aratătoare de alâte semne şi urmări nestră- „mutate precum piatra hotar de chiar supt holmu, bahna „cu lozăi mărunţele, rămăsiţă de rediuri cu copaci foarte „Învechiţi, seliște înființată în urma hotarnicei din 7253. Iar mai jos continua : „Apoi in urma stâpânirei de când acea hotarnică este făcută sînt 100 ani trecuţi, se infiin- țază sat de locuinţă la punct potrivit cu glăsuirea hotar- nicei, care iarăşi întraceastă vreme se desființază locuinţa şi rămâne locul seliştea bin cunoscut astăzi fără a se pu- 
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tea prihăni ; cum sar fi pulut dar suferi a să lăcui de 

catră lăcuitori de Drăgușani pe pământ a masie: Scheia... 

care ar rămăne acea selişte pe moșia Scheie...“ (pg. 320). 

Deci vatra satului de azi a Drăguşănilor s'a aşezat 
după 1750. N'avem nici o urmă mai veche de aşezare în 

Drăguşani. Biserica e făcută întăi de proprietarul Drăgu- 

şănilor, Iordachi Râşcanu, căminar, care insurându se cu 

Paraschiva Lambrino a luat drept zestre satul şi moșia 

Drăguşani, pe când tatăl său Alexandru Râşcanul era stă- 

pânul moşiei şi satului Frenciugii, luat tot pria zestre cu 

soția sa Casandra născută C. Gândul. 
Fiul imitând exemplul tatălui său, râdică biserica în 

lemn, cam în felul celei din Fcenciugi, şi a cărei inserip- 

ție sună: 

Prea sfânta Troiță este hramul acestei bi- | 

serici carile din temelie sau făcut cu cheltuiala ! 

cinstitului şi de bun neam Alexandru | Reşcanu 

biv vel paharnic şi spre ajutor şi ertare | păcate- 

lor dumisale şi cinstită soțului său Casandra şi 

copiilor dumilorsale | i spre pomenirea în vecii ve- 

cilor amin. 1781 Noem. 8. 
___ Despre biserica veche de lemn din Drăguşăai n'avem 

ştire ; nu se păstrează nici o iascripţie. Din cărţile vechi 

însă ale bisericei, am găsit însemnări cu data anterioară 

fiinţării actualei biserici. Așa pe un Apostol tipărit în 1767 

la Blaj găsim urmâtoarea însemnare făcută de căminarul 

Iordachi Râşoanu în 1508: 

Acest Apostol lau afierosit la sfânta biserică | 
a me din sat din Drăguşăni un om anume Dă- 
nilă Puşcaşu şi cine lar înstrăina de la | sfânta 

biserică aceasta să fie neertat de | domnul Dum. 

nezeul nostru [sus Hristos şi sfântul marele | mu- 

cenic Gheorghie să fie împotrivitor in veacul a- 

cesta | şi în cel ce de apoi veacului amin. | 1805 
Junie 24. | Iordachi Râşcanu căminar. 

Aseminea găsim o altă însemnare peun mineu „lam 

cumpărat in lași cu 45 lei. Iordachi Râşzanul căminar 

1808 lunie 24.“ 
Dintre cărţile ce au slujit vechii bisericuţi de lemn 

din Drăguşăni se mai păstrează un Ceasoslov mic din 7285 

(1171), un Antologhion, laşi 1806 cu notita: „Llordachi 
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Roşcanul 1808 Iunie 24“. Penticostar Sibiu 1895 „lordachi 
Reşcanul căminar 1808 lunie 24. 

Fie că a râdicat el intăiu biserica, fie că a găsit'o 
râdicată din pajiște de socrii sâi Lambrineşti, Iordachi 
Râşcanul căminar se pune şi o reface mai mare şi pai 
frumoasă ; aceasta in 1815, cum suna şi inscripția sapată 
în piatră, şi pe care am găsit'o ruptă în două şi azvârlită 
in hambarul proprietarului de azi di Aurel T. Râşcanul, 
şi pe care lam rugat a-i face cinstea să o pună în zidul 
bisericei în pridvor alălure cu noua inscripție scrisă cu li- 
tere latine şi care pomeneşte de noua restaurare a bisericei. 

lată textul vechii inscripţii : 

„Acest Sfânt lăcaş întru care se prăznueşte 
„hramul de biruință purtătorului sfântului mare- 
„lui mucenic Gheorghie sau făcut din nou cu chel: 
„tuiala şi sărguința robilor lui Dumnezeu Gheor- 
„Qhie Reşcanul căminariu şi a soției sale Paras- 
„Chiva spre pomenire şi agiutorul lor de la Dum- 
„hezău şi ertare păcatelor. Sau început la anul 
„1815 Martie 22.* 

Acelaşi lucru îl spune în o luogă notiță scrisă de 
mâna lui pe un Penticostar. după ce însemnase data de 
1808 Juni 24, pe când era căminar, apoi continuă : 

Penticostar, Sibiu 1805. „Acest Penticostar 
iam cumpărat din Eşu cu 20 lei şi lam afierosttu 
la sfânta biserică din satul Drăguşănii 1825 Mart 
25, care sfântă biserică cu agiutorul lui Dumne- 
zău am făcuto acum ca din nou spre slăvire sfân- 
tului şi de biruință purtător şi făcătoriului de mi- 
nuni marelui mucenic Gheorghie şi cine lar înstră- 
ina de la sfânta biserică aceasta să fie neertat de 
Domnul nostru Isus Hristos.“ 

In 1825 Martie, Gh. Râşcanu era vorvic, dar nu se 
mai iscăleşte, ci lasă pe acea veche din 1808, când era 
căminar. 

La biserica din Drăguşăni să păstrează pomelnicul 
familiei Râşeanul, un triptih de lemn, scris în 1827 “Mart 
16, cu inscripția : 

„Pomelnicul robilor lui Dumnezeu Gheorghie 
„Râşcanul biv vel vornic şi a soției sale Paras-
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„Chiva ctitori a sfintei biserici din satul Drăgu- 
„Şănii ținutul Vasluiului unde să prăznueşte . hra- 
„mul Sfântului marelui mucenic Gheorghie şi a 
„prea cuvioasei maicei noastre Parascheyvi.“ 

Intre zii se vâd trecuţi: Gheorghe, Paraschiva, Las- 
car, Ziwnfira, şi fi: ior, Alexandru, loan, Toader. 

Apoi fărinții clilorului : Alexandru şi Casanara. 
| Adormiţi : Alexandru, Mihai, Lascar, Costautin, Elena, 

Arhiertul Nectarie, Ruxanda. Soltana, Anastasia, Ilie, Eca- 
terina, Aniţa, Haralambie, Wicodim arhiereu, Costanlin 
Ipsilanti Vodă, Costandin Balş losofăl. | 

După moartea lui Gh. Râşcanul vornic (14 lulie 1828). 
şi a Paraschivei Râșcanul vorniceasa (10 Febr. 1849), s'au 
şters dintre vii pe Gheorghe şi Paraschiva, ctitorii, şi s'au 
pus în capul coloanei celor adormiţi, cu alla boe mai 
ştearsă. 

Pomelaicul eontinuă apoi un şir lung de nume a că- 
ror fliaţiune nu 0 putem prinde şi nu e Râscâneastă, apoi: 
pune între vii pe Veniamin Mitropolitul Moldovei, pe D' 
Ghica visternicul, N. Ghica şi tot nramul lor. ă 

Amestecul lui Veniamin Costache in pomelnicul Râş- 
cânesc se explică pin acria-că una din fetele lui Iorqa- 
chi Râşcanovl vornicul, ş' anume Zamfira a fost. inăritetă 
cu Lasearachi Costachi, un nepot al Mitropalitului ' Veni- 
amin Costasbhi, 

Iordach: Râşeanul moare în 1828, cum spune inserip- 
ţia de pe lespedea mormântalaă. 

„Supt atastă pia | tră odihneşti | robul lui 
Dumne | zeu Gheorghie Râş | canu biv vel vor | 
nicul sau săvă | rşit la det | 1828 | lui 14 

Şi fiind că am pomenit şi de ctitoria lui Alexandru 
Râşeanul spatar din satul Freaciucii, dăm în complectare 
o nutiță scrisă de el pe un Penticostar, laşi 7261 (1753): 

»Din tot cărțile bisericei Muntenilor ce au fosl ro- 
„Hiâneșii sau găsit un penticostar | la dmlui Ioniță Ste- 
pariul şi lam luat eu Ierei Ioan ot Vaslui pentru că este 
„Cumpărai | de nemurile mele, şi de alți săleni ce erau 
„Poborăni la sfânta biserică ot Munteni | iar biserica nau 
„dal nici un bah nici treabă nare cu aceste trei cărti ce 
„Cheamă una | Penticostar, alia Praxiu, alta Leturghie, şi 
„acele doao cărți au rămas ; să de samă preulul Sava 
„[ărare fiind că era dascal la uce sfântă biserică cu moşia 
„său îerei Gheorghe Donosă şi am scris eu erei ot Va-- 
„Slui lel 7285 Avg.*  
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Pe altă filă: „Aces penticostar lam | cumpărat eu dela: „Protopopu | Ion ot ținulul Vasluiului şi lam | afierosit la „biserica me | din satul Frenciucii | împreună cu . cele i „lalle tă;ți ce'am mai cumpărat -| şi am dalu totla ata | „Stă biserică şi cine ar fu | 700 să fie blăstămat de sfânta „| Troiță, u cării hramul este la |] acastă sfântă biserică „1753 Mai 13 Alexandru hReşcanu biv vel spatar 1791 „April 18.* 
| 

Pe acelaș Pentacostar găsim altă noliţă la fila 36: „Acest sfânt şi dumnezeesc - Penticostar este a bisericii Muntenilor şi este cumpărat de tot satul şi au dato ca să fie de pomană sfintei b seriei pentru suflelule lor. şi a.pă. rinților săi, iar cine s:r ispili să o e să fie analtima şi blastămat de cei doisp'ezece i d» 318 oleu de la Nicheia şi de precurata sa mâiea amin. lzat 1985 şi um: scris eu Erei Iran ut Munteni,« e 
Tot p= acelaş Triod stă nota (la 27 verso) şi en Mihai fiol protopopului am intari, cumpărături de tatăl meu 1780 S-pt. 1, Mhai. | | lar pe fila 29 „ari, deă fishos nezoaey AdstdvâpS Peorăy8 2potv pețas oradăpiis.“ 119] Avg. 9. 

Pe un Triod: „Acestu friodu lam cum | pă- ratu în zilele liminatului domn | Alexandru Ma. vrocordat Voevod şi lam dăruit iar ia biserica me | den satul Frenciucii ot ținutul Vasiuiului | la care este hramul sfânta Troiță | şi cine la fura să fie blăstămat | de sfânta Troiță şi de mine pă- cătosul | şi am iscălit 1784 Noem. 20 Alexandru Reșcanul biv vel spatar 1790 April 24.« 
lar pe fila 183 alta nota: ori dă Bios as 84vîp8 Pannăys 28 TB ue âhS oradăpne. 1191. A, P. 2 pm pas Dan dăpms. - ! 

CXCII 
Fără an (1848) Oct. 5, Constantinopol. 1. Râșcanu serie-- îra- telui său „Alex. Râşcanu spatar prin Arghirupulo, rugându-l a-i da Ştiri din fară, - 

- i. Constantinopo! în 17j3 Oet. 
Seumpule bădiță de mii de ori te imbraţişez 

Nb credi că dacă nu țim scris în curgire de multă Vcemi că: mam schimbat, pricina au fost ca de la leş nu găsăm ocazâi acie cari saţ fi mij'ocit venire: scri orilor cu. 
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-siguranțâe, pără la Vaslui, şă de cât a scrie “ca să să 

piiardă scriso'ile, mai bine nu am scris, de aciasta şă mai- 

căme numai o scrisoari jam triimes întrun noroc, de o au 

priimit sau ba, nu ştiu pără în ciasul acesta. Găsând pri- 

iejul acesta sigur prin domnul Arghiropulo carile vine la 

Moldova pentru trebile sale, lam rugat săț aducă aciasta. 
“Îţ vestescu că sânt sănătos (şters bine) împreună cu ceilanţi 

compatrioţ ci să află acum pitrecând aice, afară de vărul 

;Ion Cuza, carile sau pornit eu vaporul trecut la Galaţi. 

Sânt mulţămit că cu venire tot a trecutului vapor miau 

vinit o scrisoare de Ja păr. Iosif prin cari îm spune că 

sânteți loţ sănătoş, aud că în ţară stare lucrurilor esti 

foarti tristă. să îm inchipuescu aciastă, dar nu ştiu pentru 

tot (şters: în ci priviri) adică toati stărili pătimescu sau 

numai unile ? Sânt năcâjât că nu ştiu acum pi când voiu 

ave norocire a mă întoarei în ţară, şă când voiu ave mul- 

:țămire a vă imbrăţoșă pe toț. Spuni ti rog sărutări de 

mână întăiu maicăme şă pără la ţațaci şâ moş, precum 

şă tuturor prietinilor celor ci mă iubeseu multe înthină- 

-siuni. Ştiu că ocazăe nu sânt toldiauna, dar prilejândusă 

vrouna s-riem, de vii pute cu sigurauțăe, să triimiț scri- 

soare pără la Galaţ, di acolo nu să va rătăci dândusă în 

mâna domnului Marasi aghentul vapoarâlor, atunce cred 

că mii scrie între altile despre celi ci să pitrec pi acolo, 

şă înteresâli cum vă mergu, dacă vau luat şi dm. pro- 

ducturi, adică dmtale și maicăme. mi să pari că pi acolo 

sânteț disperaţ că nu vom scâpa de stăpânire străinilor, 

însă nu va fi, Dumnezău esti bun, îş aduei aminti şâ d: 

noi fiţ liniștiţ, căci lucrurile samână a lua prifaciri, mai 

“mult nuţ poă spuni, mai intăi di a mântui ti rog di pcț 

sâ îţi scriem pre largu ori ci esti de ştiut, căci pot să 

am trebuinţă de știri di acolo şă cu aciasta mă însămnez. 

al dmlale credintas frate i slugă, Teodor 

adresa pe plic: Monsieur, Monsieur Alexandru Resch- 

Kano â Vaslui 
Dmsale spătar Alecu lâşcanu la Vaslui. 

"Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 452. Pecetluilă cu 
ceară neagră, cu inscripţia T. R. (Teodor Râşeanu). 
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CĂCIII 
1849 Februar 10. lzvod de cele găsite la Drăguşeni a lui Ţ. 

Râşcanu şi bani de luat (10752 lei). 

Cele aflate a fratelui noslru Toderel, la moşia 
Drăguşani după moarte răposatei nineacai 1849. 

i buhai, 6 vaci (3 cuviţei, 3 fară viței), 4 go- 
nitoare, 2 gonitori, 4 mânzaţi, 4 boi, 2 cai, 48. 
stupi, Î brițea pe răzoare, 1 nadişancă stricată, 1 
sanie veche, i păreche hamuri de doi cai, 10 linuri. 
de velnița, 15 buţi pentru rachiu, 3 poloboace, 20. 
căzi de plămadă, (î ciubăr cu cercuri de fer. 4 
barlic de îher, 1 căldare de velnița cu capacu ei, 5. 
roabe de trăsură şinvite, 1 fisos de fher de şăle, 1. 
tasornic de masa, i tasornie de părete, 2 puşte câte 
cu o țăvie, | garderopu, i morişeă de turuit grâu, 

Peste tot 138 numere; iar bani datorii pre 
câți sau aflat pară acum sânt să ei, însă 
3600 lei la Cazimir în număr de 100 + 
1300 lei la Solomon jidov ot Bacești, 100 lei cu sinet 

şi 1200 lei fară sinet pe 50 vedre spirt.. 
248 lei Leizer jidov dați iarăşi cu sinel. 

1000 „ Anton și Costica Neculau din Eşi cu sinet.. 
1330 „ Dabija cu sâneturi. 
3014 „ la lacuitori i sau dat după o condică ce 

sau găsit la casa. 
10752 lei. 1849 Fev. 10. 

losif Arhimandrit, Zamfiriţa Costachi 
Faţă fiind şi noi la facere acestei scrisori şi pof-- 

tiți fiind de dmlor iscăliţii am iscălit şi noi de marturi... 
Gh. Carp. post., |. Faur sulger, V. Oniţa pri- 

vighitor ocolul Fundurilor ţinut Vaslui 

Acta Râşeanu. Surete ms. XXIV, 322. 7. Râşcanw- 
fiind în exi! wa putut fi faţă la moartea mamei sale 
Parasrhiva. Fraţii săi făcînd inventariarea averii mamei. 
lor au găsit de cuviinţă să pună în izvod deosebit averea. 
fratelui lor dus peste hotară.
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CĂCIV 
1849 Febr. 10. Izvod de cele găsite la moartea Paraschivei 

Râșeanu vorniceasa, soţia lui Iordachi Râşcanu. 1644 numere de obiecte 
şi 5 suflete de ţigani. 

Catagrafie de cele ramasă după trecerea din 
viaţă a râposatei maicei noastre vorniceasa Paras- 
chiva Râșcanu. 1849 Febr. 10. 

| 176 oi (însă 72 mari, 19 berbeci, 19 cârlani, 
28 cârlane, 72 capre, 2 țapi, 14. vătui), 3S-vite 
cornorate (insă 16 boi de piug, 2 buhai, 6 vaci a 
fata, 3 vaci cu vitei, 2 gonitori, 2 gonitoare, î mân- 
zat, î mânzală, 2 bivolițe, 2 bivolițe cu malai, 1 
buhai bivol), 205 stupi, 6 cai poştalioni, 139 chile 
de grâu în hambariu bez cel mâneat cu grijele pară 
acum, bez 25 stânjâni de gireada grâu .nelrierat, 
20 stânjani de coşeriu cu popuşoi buni. diu anul 
184S, bez giumatate coşer din 1847, cari fiind cam 
stricaţi să intrebuințaza în ograda. 10 stoguri, 30 
slânjeni pae (din cari urmează a să mâvea cu vi- 
tele şi la ogradă), 1 vas cu vin bez doa vasă din 
care urmează a să întrebuința şi la biserică, 6 să- 
minţă de in; 5 pluguri cu herăle şi haăitiile lor, 
3 harabale înfundate, 2 cară mari, .2 cară mici, 
> sănii de boi, Î droșcă, 1 braşovaucă, 1 brişcă 
noa numai legată în fer, 1 sanie de cai veche, | 
păreche hamuri de 6 poștalioni, 3 şale, 1 păreche 
hamuri de un cal, | părechi hamuri de doi cai, 31 
vasă antaluri de pus vin din cari 14 sânt cu cer- 
curi de fer, 12 vasa de pus pâine, 8 poloboace de 
curechi, f1 cazi de vin, 1 căleătoare, 3 dejă, 4 
cuberi, 7 balerei, | vadră cu cercuri de fer, 2 di- 
meriii de lemn, 2 budalai, 25 putine cu mari cu 
Inici, 300 doage noă pentru poloboace, 126 scân- 
duri. de fag tăete la berschii, 26 bucăți aramă (însă 
2 căldări de : vinaţe cu: căpacele. lor şi teviile lor, 
1 câldăruşă de apă,'2 căldări de cămeşi, 2 lighene 

„cu ibricele lor, 1 lighean mare, 1 tingire de 
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ceți, 9% tavale, 2 sanii, | ghiuthi, 7 tiugiri de bu- cale, 9 capace, 2 ligăi, 1 sahau), 2 câulare, 2 taune, 2 părechi chirostii, 1 frigare de fer, 1 fri- gare de cafe cu sâta ei, 3 topoară, 6 săcuri, j chioa de marmură, 1 ploscuţă de plumb, 12 bucăţi alamuri (insa: 1 samovar, î chiulița, 2 lingiurite, 6 sfeșnice, 1 tipariu de cuhne, î her mie de caleat, bez unul de schija), 9 chei de bou, 3: chei de .ea- pră, 8 chei de oai, 15 duri, 4 toluri, 4 “saci, 1 oq- on, pentru pivnita, 86 chile de in, 50 chite de cânipă, 1 scrin, 2 dulapuri, “1 sapit, 3 lazi, 4 o. Slinzi, 11 mindiri, 40 perivi de părete cu lână, 3 saltele, 9 coltuce, 8 perdele, 3 covoară de pârete, 8 lavicere așternute pe &os, 4 jâlturi, îmbrăcate, 3 oghialuri, 8 perini cu puf, 1 icoană îmbracată cu argint, 9 icoane. Sade, 1 canâila argint, 1 taslov, 1 psaltire, 6 ligurițe, 2 farfurioare de argint, 2 sfeșnice bacfurt, 4 tablale de Liptca vechi, 16 ta- „câmuri de masă cuțite, furculiți şi linguri, 40 şer- vete, 9 mesă de pânză, 12 prosoape. 
In total 1644 numere, iar bani datorie precum sau aflat pân acum sânt sa ei 4500 lei de la orân- dari 2272 lei de la Mihai lipovanul din Eş. 

1849 Febr. 10 
Iosif arhimandrit, Zamifiriţa Costachi 
Fată fiind şi noi la catagrafiari adasta şi pof- tiți fiind de dmlor iscaliţii am iscălit şi noi de marturi, 

Gh. Carp spatar, loan Faur sulger, V. Oniţă privighitoriu de ocolu Fundurile tinut Vasluiului. 
Tigani aflatori pe moşia Drăguşăui : 
Tavan cel bătrân, Costandin heraru cu Ilinca femeia lui şi Ion fişor lor, Anastasă Scripearul cu Măriuţa femeea lui şi Costachi ficor lor, 'Tudosa bucătariul cu Ioana femeea lui şi 6 băeți şi 4 fete, Ion bucătariul cu Ilinca femeea lui și 4 băeti, Ghe-
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orghe cojocariul cu Safla femeia lui, Gheorghe  fi- 

cior lui Nastasa cu Mariuţa femeia lui şi 1 fata 

mică, Vasile vezeteu, cu Gabhiţa femeea lui şi Do- 

chița fată, Toader herariu cu Catrina femeia lui 

şi 9 băeti şi 4 fete, Lupu cu Safla femeea lui şi 

92 bsetți şi 3 fete, Gheorghe Ţivilic cu ioana fe- 

meea lui, Maria Sandei vâduvă cu 3 baeţi și î 

fata, loan băet din casă, Rahila îi). 
Peste tot: 22 acei bătrâni, 

20 tlacai cu băeţi 
_15_fete mari cu mici 

57 suilete peste tot cu mari cu mici 

Acta Răşcanu. Surete ms. XXXIV, 241. 

CXCV 
1849 Mart 26. losit Râşeanu arhimandrit şi T. Râşeanu dan 

zugravului chir Antonie 2072 lei pentru icoana Maicii Domnului. 

20712 lei adică doâ mii şăptizăci şi doi de lei 

am să dau lui kir Antonie pentru lucrul sf. icoani 

maicii domnului pe care bani mâ îndatoresc ai răs- 

punde dmsale pănă în Paşti pentru care iam dat 

acest sânet cu a me iscălilura. 1849 Mart 26 

Iosif Arhimandrit, Teodor Reşcanu, 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 280. La data a- 

cestei chilanţe T. Râşcanu se află la Constantinopol. Se 

vede că iscălitura o puse mai pe urmă la intorsul său, 

luându-și asupra sa siguranţa plăţii zugravului Antonie. 

CĂCVI 
1849 April 18, Constantinopol. 'T. Râşeanu scrie îratelui său 

mai mare Alecu arătându-şi supărarea sa cea mare cu moartea maicii 

sale Paraschiva şi asupra regulării afacerilor familiare, dând puteri lui 

Gr. Cuza a face catagrafia averii rămase. 

Constantinopol în 18 (30) April 1849 
Sărut mânule iubite frate! 

Di la scrisoarea ci ţam trimes prin arhimandritu NIL 

nu ţam mai scris. Oh! atunce prepunem trista întâmplare:  
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dar curând după uceea am aflat adivărul, fatala moarte miau râdicât toată bucuria di pi pământ. Im mai rămâne atâta a o găsâ în Dv. feaţâi. 
Nu ştiu nimic pără în momentul acesta iubite frati, cum Sau intâmplat săvârşire bielii mame, şă din ce pri- cină, poate că au fost nacazurile $ă mâhniciune ? O sân- gură scrisoari am priimit di la părintele Iosif prin cari mă chiamă la impărțala averii, sau neputând insumi veni să 1ândueseu un boer vichil. Cât mam deșănțal și mam măhnit cetind asămine propunere ! Câtaă uşurinţă din partii ! Câtă jigniri pentru mine! Ce sâla este aciasta di a ai împărțâ îndată! Pot eu veni acum ? Pot rândui pi cineva la aşa triabă ? Eu nu am fost în stari să vin la chemările celi duioasă a bietii mame; şi acum avere ar Stăpâni mai mult în dorinţa me? AȘ grăbi mai mult la clironomie de cât în brațele ce mă aştepta şi cari di acum nu mi să Vor mai deschide ? Îţi scriu aciasta nu ca sii zici ceva, ci numai să vezi cât de rau giudecă. ii voiu face eu răspunsu întru aciasta, nu trebui să ştie că mam parapoaisât pi dmlui... Scrisăsăm sfinţi sale şă Surorime ca să vie la Gaiaţ in- ştiințând şi pi (ațaca Profira di va pute să vie șâ dacei ştiind că dmta nu poț lasa slujba. Dorem săi văz pi toţ şă totodată să cercelez despre iuteresă şi să vorbescu celi de cuviință, insa împregiurările sau desfăşurat că încă vro irii săptămâni să nu pot veni la Galaţ, despre care pie- dică iarăş am înştiințat. Vaăzănd ca urmează oaricari în- lă:zieri insărcinez pe bădiţa Grigore Cuza cu oari carj privigheri asupra celor ce sa vor lucra pe moşie, şâ eu facere unii catagrafii de lucruri şi vite, câci cu Ion pi ca- rile lau însărcinat păr. losif cu căutare Moşâi eu nici o încredere nu am, dar pără ci să vor înscrie toati, şă miţ inşliinţa dacă nunvitul este întrat în multe socoteli sau ba, poate să caute ireaba fără să Şlie nimic de acesti ceț scriu. 

Socotesc să îndatoriţ şâ pi Neculachi a şăde la Dră- 8uşăni şă a privighe ca să ştie Loate. Aşâjdere socoteseu că toj caii poşlalioni să să vânză şi surugiu să nu mai Surete şi lzvoade X (Acta Râşeanu) 25
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țâe casa, pentru ca să aibi di fantaronit Ion poati iel să 

țăe doi cai la grajdiu, precum $ă Neculachi di va fi având 

vrun cal doi de călare. Am însarciuat pe pădița Grigori 

cu acesti It rari pentru că slujba pi dmta nu ti iartă, însă 

putând găsâ o bucăţâcă de vrei ca să jeriteşti întru a- 

ciasta triabă aş dori să fii şi dmta împreună cu dmlui, 

precum la ori.e interes ci mi priveşte sâ vă înțălegeţi. 

dând dmta tot agiutoriul şi concursul diatale. De vei pute 

săm serii, îoştiinţizămă te rog dacă lon psâllul să găsăști 

tot în sat, sau qi au eşit unde să afls, căci omul mieu pi 

dânsul stă. Şă dmta şă oricari prieteni puteţ lesne giudeca 

pozilie me ca sâm credi|, pentru supărare ci vă dau. 

Peste vro doă sau trii săptămâni de astăz poate să pot 

veni păr la Galat di vor fi cineva ca săi vâd, arată țaţa- 

căi Profirii mii de sărulări de mâini, sâ imbrăţoşări co- 

piilor, iar dmta priimeşti ce mai vie sărutare cu care mă 

însă mnez. 

at dmtale crediv&os frati şă slugă, Teodo” 

„alăturata scrisoari o triimete bădiţului (ăr. Cuza“ 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 360. 

CXCVII 

1849 Noembre 1, Constantinopol. loan Ionescu, agronom, serie 

lui 'T. Râşeanu rugându-l să-l recomande lui Alipaşa sau lui Vodă 

Ghica la laşi pentru a căpăta vre-o slujbă. 

Scumpul meu domn! 

Imbulzit de pregătire şi nesigur de plecare nam pui- 

tut să vin sămi ieu ziua bună de la dmita; insă fi bine în- 

credințat că toată inima şi luată dragostea ţio păslrezu cu 

adaosul cel mai preţios. Ai gustat scumpul meu domn, 

viaţa persecuției şi a pribegirei, ştii că toată dorinţa ăţi 

eva încordată întru a vedea țeava. De astă soartă mă a- 

pâsu astăzi şi sulerinta mea poate să lrezască compătimi- 

rea acelui ce au pătimit şi chear de acea cu toată încre- 

derea mă adresezu cătră dmla rugândute de a face şi pen- 

tru mine acea ce vei putea și aice fiind şi în țeară întor-  



— 387 -- 

cândute. Aice domnul meu, aducândumi în aducerea de 
minte a vizirului cu expunerea ca profesorul de agiicul- 
tură Moldovanul csrue Ioălțimea sa iau dat recomandație 
-cătră Ghica Vodă încă nice pănă acum nu s'au putut in- 
toarce ; spunei pedicile aratăi interesul lui Vodă ce au 
lual asupra sorții mele şi pregăteştemi calea când mă voiu 
duce sâl rug şi eu să capăt post. 

Aice domnul meu mă poţi recomanda lui Ali-paşa în 
puterea speţiali!aţii mele, şi ca neputând întra în țeară eu 
-aş fi norocit de a putea fi folositor aice cu cunoştinţele 
mele. Spunei că sânt Moldovau şi ca după ce sau făcut 
revoluţia Valshiri am fost chemat acolo pentru chestiune 
proprie:ăţii şi că acum sânt espatiiat. Cu aceste bune re- 
comand ţii ale dmiale, mă poli mult agiuta să mă duc la 
Ali Paşa, pentru care te rog Sămi laşi o recomandaţie că- 
tră domnul cu care sâ mă duc Și să găsăscu deschisă uşa 
prin dmta, Fi incredințat frate ca prin câteva cuvinte a- 
giulândumă mă îodatoreşti pre mult şi totdeauna mă vei 
găsi gala şi cu f rbințeala a te Sluji şi aţi agiula recu- 
noşlinţa. | 

In ţeară asemine cătră Vodă poli sămi fii un bun 
solitor di intoarcere, | 

Poflicduli toate după cum doreşti mă însemnez sin- 
cerul dimtale amic. 1 Noemv. 849 

salutare şi frăție, I. Ionescu 
adresa: Domnului domnu Râşcanu în Constantinopoli 
Acta Râșeanu. Surete ms. XXXIV, 367. 

CĂCVIIL 
1851 Iulie 2, Drăgușăni. Antonescu, alias Atanasie Baronri, scrie lui T. Râşeanu, arătându-i mulţămiri pentru binele făcut și cere să-i procure un pașport turcesc. 

Drăguşăni 1851 lui 2 
Nobile amic! 

Scrisoarea dumilorvoastre şi au facut efectul după 
cum vedeţi, şi după (cum) vă puteaţi închipui mai din 
nainte. Fapta dumilorvoastre este generoasă şi merită toată 
auda, a da pâine a“elui ce flămânzeşte în streinătate, şi 
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a adăposti pe acel ce se află pe drumuri, neavând unde: 

şedea, e o faplă mai mult de cât nobilă, e o faptă ome- 

nească, de care pulini oameni sănt astăzi capabili. Nuţi 

pol rălțămi în nici întrun chip, fiind că ori ce expresie: 

de mulțămire, de recunoştinţă, să întunecă înaiutea faptei 

dmtale ; ai sarpasat aşteptarea mea, şi pentru mine astăzi 

eşti o fiinţă ideală ; în stârşit astăzi sânt în Drăguşăni, iţi 

mulţămesc din suflet, îți mulțămese că cunoşti camenii ;. 

le ştii obiceiurile şi nu dai crezământ de cât la alea ce 

ai cunoscut singur; acum sânt în casa prielenului meu,. 

în casa aceluia care nu mă face să plătesc bucăţica de 

pâine care mi o dă s*o mânâne cu lacrime; aci nu să: 

poate atinge de mine minciuna, calomnia, inlriga, bajo- 

enra, luarea în râs; aci mă simt jar tare. eo tristă epohă: 

a vieţii mele aceste cele din urmă cinci luni care am 

trait departe de dumneta, dar în sfârşit au trecut multe: 

asemenea peste mine în curs de trei ani; boala sau răul: 

se alinge în totdeauna ve partea cea mai: slabă, ciudat 

lucru, de partea eare nuii poate da nici o rezistență. 

De voeşii să afli despre sănătatea mea, apoi îli spun 

că sânt cam bolnav, pătimesc tare de venin întocmai ca. 

soldatul ce se bate în răsboiu, el âşi simte durerea răni- 

lor sale, după ce au încetat să se baltă. 

Arătaţi va rog supusele mele sărutări de mână cu-: 

coanei soacrei dmtale, demoazelei Ralu, domnului Teodor: 

frățeşiile mele inchinăciuni, cucoanei Pinelopi sincerile: 

mele omagii şi sărutări de mână la care alăturez mii de: 

îmbrățoşări lrăţăşti pentru dmia, cu care am cinstia a 

mă subscrie. 
al dmvoastră plecat sersii, Antonescu 

p. ș. Cucoane Toader! dacă aveţi înlesnire fară d'a- 

vă supăra vă rog aveţi bunătate a'mi procura un paşport 

turcese peotru străinălate cu care să mă pol duce ori unde: 

ănsă paşpori de s'a pulea vă reg eu teșkerea subt numele 

meu cel ad vărat adecă Alanasie Buronzi. 

Acta Râşcanv. Surete ms. XXXIV, 437. La isprăvitul: 

P.S. se văd însemvări de mâna lui t. Râşcanu: „23 pe- 

fesu, (170 pe Marte, şters), 12 ibricile“.  
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CĂCIX 
1852 Februar 3, lași. Decret de numire a lui T. Râșcanu ca "“ornic de aprozi în locul agăi Em, Hrisoverghi demisionat, 

Noi i Grigore Alecsandru Ghica Vv. | eu mila lui Dumneziu | domn terei Moldovei. 
Domnule Teodor Râşcanu 

locuviințâud demisia dumisale aga Emanuel] Hrisoverghi din postul de vornic de aprozi, noi am găsit de cutiință a numi pe dmta la asamene îndatoriri. şi dar facem cunoscul dumilale ca după primire acestui decrel sa îmbrăţişezi lucraria sluj- bei întrebuintând sirguinţa ea prin păzirea cu sfin- ţenie aşazamintelor statornicite sa tragi asupra -dmtale multamire opştiei, care va fi cel de căpe- tenie îndemn la însuşi a noastra domnească bună Voinţă. 
Noi Grigori Ghica Vvod vel logofat (|. p. domneşti în tuş roş) No. 82 . prin lucrarea sectiei 1 | din | departamentul drep- taţii | No. 15 ; 1852 Febr. 9 zile. 

Şet, Ștetaniu spatar 
Acta Râșcanu Surete ms. XĂXIV, 381. Prin adresa cu No. 829 a secției | din [2 Febr. 1852 din partea de- partamentului Justiţiei, ministrul C. Sturza face cunoscut lui T. Râşeanu această numire. 

CC 
4853 Iutie 30, Galaţi (fragment). 7. Eliade, serie cumnatului său “T. Râşeanu intre altele şi despre evenimentele politice la ordinea zilei, 

30 Juillet 1853 Galatz 
Mon tres cher ami. 

„les affaires politiques :s'embrouillent de nouveaux A ce qu'on dit. Le Prince de Valachie est parti pour la Transilvanie et ls consuls Francais et Anglais  partiront 

 



— 390 — 

pientot de lă, mais est un brut qui merite confirmatiou.. 

„et les Russes n'iront pas faire la guerre a Cons- 

tanlinopole, i!s se trouvent parfaitement installes dans le 

pays et je les crois peu disposes ă changer Wair. 

Th. Eliadis 

Monsieur Mons'eur Th$odore Rechkano 

ă Jassy Bpanko 

Acta Răşcanu. Surete ms. XXXIV, 345. 

CCI 

Fără dată (cătră 1954). 1. Râşcanu serie Excelenței zale Ali- 

paşa, rugându-l a mijloci pentru o slujbă cumnatului său T. Eliadis,. 

şi a primi în dar nişte mere din Moldova. 

extreme bien veillaace dont vous avez bien voulu 

nous honorer en tout temps, mes compatriotes et moi, les 

honi6s que vouş nous avtz constamment !6moignees, 

mnspirent pour V. A. une inatterable r&connaissanee, dont 

je conserverai toujours le sentiment profondement empreint 

dans mon coeur. 

Dans Pimpossibilite vu je suis de prouver efficace- 

ment ă V. A. la vive gratitude, dont je suis penstre, je 

dois me borner ă faire les votux les plus since&:es pour 

la conservation de votre prezieuse sant6!), et ă appeler 

sur tuoutes vos entreprises la benedietion du tout puissant 

cr6ateur. 
Je prends la liberte de rappeler a V. A. la promesse 

quelle a bien voulu me faire en faveur de mon beau Îrere 

mr E(liades) pour lequel ai solicite pr&s d Elle, un 

petit emploi ?) V. A. m'a meme autorisă, ă cette ocecasiob,- 

a parler ă S. E. A. P. dans Piat6:6t de celui qui est l'objet 

de mon humble recommandation, si elle n'est pas imporlune. 

C'est sera peut-âtre beaucoup indiseret de vous oftrir 

  

1) Se adaugă: „et de celle de toute votre famille.“ 

2) „Ensuite Țose vous rappeler pour Ladmission â Pecole de 

gareon eleve que Pai laisse ă Constantinopole.“ 
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qielques pomme:, mais ayant recours â votre indulgence, 
jose vous prier d'accepter ces produits de notre Moldavie 
comme vu bien faible temoignage de mon profond res- 
pect et de ma plus vive reconnaissance avec laquelle jai 
I'honneur d'âtre de V. A. 

Acta Râşeanv. Surete ms. XXXIV, 585. Ciorna scri- 
sorii cuprinde mai multe ştersături ş: adause. 

CCIL 
1851 lanuvrie 20. 'T. Răşeanu serie în Constantinopol la un prieten şi rudă, cerându-i noutăți de Mălinescu şi să înmâneze 2 seri: sori, una cătră Reşid Paşa şi alta cătră Ali Paşa. 

Le 20 Janvier 1854 
J'expere que les qualre ans 6coulez depuis mon deoart 

de Constantinople ne m'ont pas eflac6 comp!âtement du 
souvenir de mes amis pour lesquels je conserve les plus 
vifs sentiments d'estime «t d'amitie. Depuis que toute cor- 
respondence a €l€ interrompue entre nos pays et Cons: 
tantinople, aucune nouvelle ne nous esl pârvenue, de 
sorte que jusqu'ă ce jour nous ne savous rien de Dos pa- 
rents et de nos amis. Je suis et Jai €'€ toujours en bonne 
Sanlc€ au milieu de ma famille, dont tous les membres 
font les compliments les plus affectueux ă vous etâ toute 
votre €stimable familie, que je salue tres respectueusemeat. 
Quant aux deux letlres cei jointes, je vous prie, de voulvir 
bien m'accorder „la grâce de les remettre â leur adresses, 
et d'en demander la reponse, surtout de S. A. Reschid 
Pacha, de qui je solicite une lettre pour nolre Prince 
Ghyka, et aupres duquel vous aurez le bout€ d'insister 
pour Vavoir le plus tot possible, vu quelle est presece, 
Pour celle d'Aali Pacha, sil vous dit qu'il donnera une 
reponse, vous la r6clamerez quand le tems vous permeltra 
d'y aller une autre fois. 

Eu vous embarassant de ces comissions, j'ai la pleine 
certilude que vous ne vous offenserez pas â mon indss- 
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creton, parceque je connais votre amabilile, que vous 
nvavez toujours monlrâe. Si par hasard vous avez coonu 
M. Malinescov, un de mes bons amis et compatriotes, qui 
est allc depuis un an environ ă Constantinople, veuillez 
bien me donner de s=s nvuvelles, sil y est encore, sil 

est bien portant, et en fin m'envoyer son adresse, car je 
voudrais lui cerire. Je desire savoir aussi si l'Ambassa: 
deur de Sardaigne, le Biron Tecco, râside toujours ă son 
poste. 

Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien agrcer, avec 
mes sin'€-e5 remerciments, la nouvelle assurance de mes 

sentiment; les plus affestueuses el les plus devonâsz. 
Votre tr&s humble «t tres obeissant serviteur. 

Acta Răşeanu. Surete ms. XXXIV. 536. 

CCIIL 
1855 Dec. 28. Pentru oştirile austrieceşti din laşi se cumpără 

4200 ocă popuşoi de la T. Râşcanu, Drăguşăni. 

Privighitori ocol. Fundurile ţinut Vasluiului 
4900 ocă adică palru mii doaă sute ocă poi 

(sic) sau luat de pe moşie Drăguşănii a dms. vor- 
nic Teodor Râşcanu. după poronea isprăvniciei No. 
3137. cari sau trimes în capitalie pentru trebuinţa 
oşlirilor austreiceşti. de a cărora priimire să Qă a- 
ceasta din parlemi. 1855 Dechem. 28. 

I. Faur (|. p. ocolului 1840) No. 1207 

Acta Râşeanu. Surele ms. XXXIV, 312. 

CCIV 
1855 Decembrie 15, Iaşi. Scrisoarea a 13 boeri Moldoveni ce 

o adresează lui L. de Wildenbruch, ambasadorul regelui Prusiei la 
Const intinopol, odată cu jalba trimeasă Porții şi cerând sprijinul său 
în realizarea noilar reforme în Moldova. 

Excellence. 

Les hautes Puissances de l'Europe ont daigne, dans 

leur magnanimil€, prendre sous leur €gide tutâlaire les  
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deslinces des Princirautes Danubiennes, en garantiscanţ leurs droits et leurs privileges, tels qu' ile resultent de nos ancieanes capitulations avec la Sublime Porte. Malheu- reusement pour nous, les graves evenemeus politiques qui agitent Punivers, ont retarde VeEx6cution de ces gEa6- reuses intentions â l'Egard de notre pateie. 
Succombant sous le I€gime oppressif de la conveu- tion de Balta Liman qui a suspendu la marche de nos in stitutions polit'ques, la Moldavie est aujourd *'hni priv6e de toute icgalite, de toute garanlie : des impât elablis par une rcunion de fonclionaires incompâtents, €crasent la population, tandiz que des depenses inutiles ont amene un deficit considcrable ct en engageaot Pavenir, menacent des mainlenaut de tarir les sources meme de la prosps- rit& publique. Les lois qui gaiantissent Vordre, les droits et la forlune des citoyens, ont € 6 illEgalement modificss; cat aucun organe de la natioa n'existe plus pour contr 9ler ics actes “le Vadministraliona. Aussi apres une longue pa- tience, aprăs des douleurs sans fin, s: voyant Îrapp63 dans les druits les plus sati cs de la patrie, le aut clerge et les principaux notables de la Moldavie se sont vus oblig6s de s'adresser â la justice suprâme de la Majests Imperiale le Sultan, notre auguste Suze sin, et de Lui demander la r6alisalion des Magoavimes promesses qu' Elle a faits lann€3 passce aux priavipaules yar la voix de Son Com- Missaire Ext aordinaire, Son Excellence Dervi.h Pacha, en etablissaat duns notre pays l'ctat legal, tel qu'il re- 

sulte de nos auciens droits et imiuniles, 
Ea communiquant ; 6spectutusement i Votre Excellence 

la copie ci jointe de la petition que nous avons adressâ 
â la Sublime Porte, anime; d'une protonde confiance dans les senlimens genereux et ch'âtiens de Sa Majeste 
L'Empereur d'Autriche (pe celalalt exemplar <des Fran- 
Gais2) pour un peuple chrefien et malheureux connaissant lint6 6t bienveillaut et celaire que Vutre Excellence a tou- jours !6moign€ en faveur des Principaul6s, les sovSsignes, 
au nom de leurs compatriotes qui ne les dementi:0ol pas,
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supplient Volre Excellence, de vouloir bien accorder &ă 

notre pays, Vutre puissant appui, en intervenant aupres 

de qui de druil, afin que nos humbles demandes oblien- 

nent uoe desision 'promple et conforme â Vequite et au 

bon droit. 

Nous supplions instamment Votre Excellence de ne pas 

atlribuer notre demarehe ă des inlerâ's mesquins, ă des 

vues individuelles ou a des sentimens incompatihles avec 

Jes grandes idees de morale et de civilisation chr6- 

tienes ; il est possible que le gouvernement local veuille 

representer notre petition comme le râsultat de lemanci: 

pation des esclaves decretee dernicrement en Moldavie. 

Nous protestons solennellement et au nom de lhumanite 

et de la religion contre une pareille impulation, contraire 

a 00s Ssenlimeus de ehrâtiens et aux preceptes que 

nous ont l6gu6s nos ancâtres; car le principe de la li- 

berl& humaine, n'est pas un sentiment nouveau dans ls 

principaules. A une 6poque ou le servage lait encore 

repandu dans la plupart des Etuts de l'Europe. nos peres 

Pont aboli dans notre palrie en 1749. En 1844 W'Assem- 

hlee generale, dâment «t !'Egalement convoqu6e, ă pro- 

non:€ de mâme PEmancipation des cigains de VEtat et 

des couvents, el a tabli en mene tems le principe: 

de luffranchissemnt des esclaves des particuliers, en affec- 

tant a leur rachat des sommes considerables. Le decret 

du 28 Novembre qui abolit les dernigres traces de les: 

clavage en Moldavie, en n'admet donc nullement un prin- 

cipe nouveau ; bien au contraire il temoignerait lai—m6me 

contre administration actuelle ; car si les sommes aftec- 

(ces au rachat des cigains, avaient 6te empleyes selon 

leur destination primitive, Vesclavage auwiait depuis long- 

temps €'€ extirţe sur les bords du Danube, et cela sans 

t'ouble, sans secousse el sans oberer le trâsor. A ussi, 

bien loin de voir dans le dâ:rel du 28 Novembre aulre 

chose que Pexprâssion de la volont€ nationale, de nos 

moeurs, de notre religion, nous avons â!6 les premiers ă 

le saluer quant au principe, toul en proiestant contre la .  
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compstence du Divan ad-hoc, et :urtout contre laccusa- 
lion injuste je!ce par le chef du gonvernement et cela ă: 
la face du p:ys, contre la clusse des propr 6taires, qui: 
apres tout, reprâsente le grand element de t'ordre, de 
Pintelligence et de +6ritable progres en Moldavie. 

Pleins de confiance dans les sentimens genâreux de 
Sa Majeste L'Empereur d'Autriche, et dans la bienveil- 
lance particuliere de Volre Excellence, un des repr6senlanls 
de celte Europe chictienne vers laqaelle nos yeux tour- 
nent sans cesse, nous adressons done a Volre Excellence i 
un soleanel appel, et au nom de Vhumanile et de i'6uer-- i, 
n6lle justice nvus implorons Vote puissint appui, alia ' 
qu' api€s de loogues:dcult urs, apr&; une sup'€:ne palience, | 
nolre patrie artive ă soriir de I'6!al d'ill6zalil6 int6rieure. 
ou «l!e se lrouve, et oblienne enfin une organisalion stable, | 
'6gale el bas6 sur nos ancieas uroils et privi eges, lels i, 
(que le veulent la civilisation, notie bon droit et les sen-- EI 
limens magnanimes de PEurope ă notie cgard. 

De Votre Exatllence les tes hbumbles et lres respec- 
tueux servileurs: 

A. Mavrocordato grand logotbâte, C. Katardzi grand E: 
logothe!e, Thâodor BsIsche grand uogolhete, Jean Canta- Bi 
cuzăne grad Logolbâte, Al-xanire Gik: grand Vornik,. . 
C. Roila grand vornk, D. Ko'r& gr..nd Posteln'k, M. Ko- 
galnitehean colonel en re traite», Nicolas Millo rand vornic, 
|. Ewmandy grand Postelni-, Pal Balsche Postelnie, N.. - E 
Istralti Post. . - ia 

J ssy le 16 De:embre 1855. | 

Acta Râşcanu. Din „Arhiva G-nealogică |, 115. E 

CCV | i 
1$55 Ghenar 21. Extract din o scrisoare adreşată lui Barbul. i i 

Stirbei Qomnul Munteniei în chestii reformelor din lăuntra şi poziţia i 
din afară, stăraind asupra ideii Unirei Principatelor. j a 

Extract din scrisoare cătră domnul Muntenesc din 31. 

Ghenar 1855. N 3 
Atâta încă ştiu că şi Anglia și Franța sînt pentru e 

impreunare Principatelor la cari cei de aice nu să învoescu,.. că 
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“Interesul celor de aice nu e dea să întări elementul ro- 
măn în Principate ; de -aceasta puteţi fi siguri Măria Ta, 

"dar nici Poarta nu să vede aplicată la aciasta. De nu să 
“va mișca ceva din parte Principatelor române vor fi rău 
"reprezentate, Ideia me este că din partea Principatelor să 
“să lacă o peticiune scrisă de domni și de câț boeri, ne- 
: guţitori ș. c. |. va fi cu putinţă, în care să să explice după 
căpitulăciune drepturile Principatelor și să să dezvolte do- 
rințăle lor pe temeiul acelor 4 punturi din scrisoare me că- 

„tră Mărie voastră din Oct. 1854. Cu aceste peticiuni să 
“trimită domnii unul ori mai mulţi împuteriți aici la Con- 
„ferință, toată lumea așteaptă să miște Principatele ceva din 
„parte lor şi viitorul va giudeca aspru pe cei ce pot şi sânt 
* chiemaţi a să face astăz organul dorințelor comune ate tu- 
“turor Românilor, cari cugetă la viitorul Principatelor, Vă 
“rog Mărie ta pe tot ce aveţi mai scump, lolosițivă de a- 
ceasta ocaziune, puneţivă în cap, reprezentați şi apăraţi 

"drepturile şi dorințăle Romănimei, incungiurațivă de oameni 
„cu inimă şi cu capii, ori unde îi allați, şi consideraţi întru 
“puțin spiritul național, pe care lam dezvoltat noi și care 
“singuri numai are viitor. Zilele trecute căpătăiu mai multe 
„scrisori din Principate, din care vezi că de la Vârcioruva, 
Şi pără la Galaţi de acolo la leși şi pără la Bucovina, cele 

-4 punturi din scrisoare me din 9 Oct, 1854 sânt adoptate 
de toţi Românii, cari cugetă mai departe de cât de astăzi 
„pănă mâne; prin urmare eu cred că acum nu enicio gre- 
utate de a să mişca ceva de acasă, din Principate, de a 

“iace o peticiune din partea ţărilor la consiliul cel mare a 
Europei. cari va decide despre soarta noastră. Stând noi 

"cu mănule in sîn, alţii ni vor da ce vor voi ei, şi vai 
„cât e de adivărat că puţini ni voesc binele, şi puţini să 
"îngrijescu de noi”! Şi apoi săți spun dreptu, Mărie ta, şi 
„eu maș îngriji puţin de acel ce nu îngrijăște iel însuşi de 
sine. Eu văz bine activitatea Mării tale în toate ramurile, 

-0 Văz şi o admirez, şi nu mam îndoit nici odată de ea, 
ba e o mărturisire comună a tuturor celor fără patimă, 

“căci nici odată nu sa guvernat țara Românească mai bine  
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de cât supt Măria ta, cu mai mare energie, şi cu mai mult succes cât să și iine de administrăciune trebilor publice ; dar relormele interne nu sânt astăzi lucru principal de cât poate în idea comisariului austriiac d. Eduard Bah al că-.. rue raport cătră Împăratul Austriei să cuprinde în ființă, de şi e scris pe mai multe foi, numai de aceste: „în în- țelegere cu autorităţile țării să să facă proiecte, care să fle. în stare de a spriiini inaintirea Principatelor în privința mo- rală şi politică ; anume proiecte pentru: 
1)  Sistema de contribuciune. 
2) Pentru determinare drepturilor şi dorințelor popo- . rului de la ţară. 
3) Legi de o reformă pătrunzătoare. & 
Acesta e pe scurt raportul numitului comisar. Despre. logica ce domneşte în iel nu mai zică nemica, adaogu nu- mâi că la urmă Spune, că aceste idei sau "comunicat şi internunţului de Constantinopol. Vra săzică dumnealorsă acaţă. tot de lucruri în care nare nimene dreptul de a se ames- teca. Cum am zis, d. Bah Și toți străinii cugetă numai la relorme inierne, pentru că pe ei nui doare de existența noastră politică, iar Românul care simte ceva, Românul a- divărat zice așa, să ne facem noi mai întăi o casă şi să. ne 0 acoperim bine, atunce apoi ni vom așeza noi mobi: lele in ea cum ne va vini mai bine. Aciasta e, Mărie ta, să.. ne vedem casa râdicată şi coperită, apoi celelalti sânt toate. uşoare. Vai! şi pentru asigurare acestei case din parte Principatelor, încă nu sa iăcut nimică! Jale nu au nicăiure . reprezentanţi afară, Nici în Constantinopol nu avem pe ni- mene. Ori credeți Măria Voastră, că fratele lui Aristarh și Fotiadi vor apara drepturile Principatelor ? Trist lucru pen- tru Români cari au legile şi statul lor de atâța seculi, și au atâța barbaţi mai capaci de cat acei doi Fanarioţi, să nuș aibă la curte suzerană un reprezentat român! Şi ce serviț o să facă Măriei tale. Arghiropulo, pe care aici ştiu toți, că laţ chiemat cu telegralul la Viena? De cine a să.. să poată apropie acel Rusolatru aice de cât de Ruși ? Aici să știe bine că de când vă aflați în Viena, Neculai Suţu.. 
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“era pus de Ruşi asupra Mării tale, și Mavro asupra dom- 

nului Moldovei. Arghiropulo vă informa pe M. V. tot pe 

dos, că de şi poate ar ave cuget bun cătră M. V. de care 

-eu mă îndoescu; dar nu va ave de unde să vă spună lu- 

crurile cum stau, lertațimă, Mărie ia, că vă vorbescu cu 

toată sinceritate, eu nu vă pociu vorbi de cât adevărul, şi 

aciasta e numai pentru că sânt român şi vă es/im. Pacat, 

Marie ta, că oamenii cei luminaţi în Principate nau idei 

„drepte despre naţionalitate, Toată partida liberală din Prin- 

cipate ne imputa la 1848—49 de ce niam bătut în contra 

Ungurilor ? Sămnu că nau avut idee cum să cade de na- 

ţionalitate și o contundă cu libertate Ungurilor, pe care însă 

o cunoaşte iarăși numai din teorie. Astăzi iarăși ne impută 

că ce am câștigat bătândune în contra Ungurilor? Noi le 

“răspundem că dacă nu alta, am câștigat cel puţin atâta că 

acum şi Ungurii sânt trântiți la pământ ca şi noi, şi au 

. ocaziune de a învăţa cât e de bine de a fi şi dedesupt, și 

nu tot deasupra. Dar, Măria ta, simţul naţional sa desvol- 

tat curat, numai âici la Românii din Austria, unde ideia de 

-patriotizmu nu ne încălzeşte pentru că noi sântem streini 

chiar în pământul naşterii noastre. De aceia noi dorim poate 

mai mult de cât dmvoastră măntuire Principatelor. Cum 

„zic, în Principate mulți şi din cei luminaţi nu înţelegu idee 

de naționalitate. Fratele Mării tale, fostul domn, a fost scris 

o dată în April 1848 icătră kkonu lancu „L'histoire des 

Romains, comme on dit, mais quant â moi Valaque.“ Ce 

- dureroasă impresiune au îlăcut în mine cuvintele acestea, 

nu pentru Valahi, pentru că numele acesta însămniază 

Jlalian, ci pentru că în scrisoarea foslului domni numele 

-de Roumain ori român era luat în batae de gocă. Multe 

aș putea să aduc spre a arăta că acolo oamenii cei lumi- 

nați nau idee cum să cade de naţionalitate. Insă cu toate 

acestea, față cu: rusismul, tot râmânul şi în Principate e 

simţitor pentru naționalitatea sa, și din acesi punct de ve- 

dere chiemarea lui Arghiropulo e un pas îalș, e o eroare 

politică chiar inainte cestor de aici ; iar înainte Românilor 

peste lot e mai mult, şi va mări neincredire cu care ei  
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-cătră Măriia ta o mare parte a partidei naţionale din Prin- 
cipate, de la dezbatere adunării generale din 1837 când cu 
propuseciunile lui Riickman. Şi de la ce în cauza minelor 
în 1844 să taeu că nuţi va face aici niei o triabă. Ineheiu 
aeeastă materie neplăcută rugânduvă să nu considerați în- 
tru puţin spiritul naţional, şi să nu despreţuiți consiliul ce 
vil dau mai sus, de a face ceva ca drepturile şi dorinţele 
Românilor din Principate să fie reprezentate aici, pentru că 
precât înţelegem pe Arii Eftendi, Tureii umblă să câștige 
asupra Principatelor drepturi mai mari şi mai multe de 
cât pără acum. Eu stau să așternu însuşi pe hărtie ov pe- 
iiciune cătră Conterinţă și să va trimete acolo; dar ştiu 
eu domni ce nu cugetă întru aciaste. 

Puncturile cele 4 cuprinse în scrisoare din 9 Oct. 1854. 
1) Unire Principatelor. 
2) Domnie să nu mai fie prin alegeri, ci să să dea 

unei familii în. care să rămâe ereditară sau moștenitoare. 
3) Ţările reunite să să reconstitue cătră Poarta oto- 

mană pe temeiul vechilor capitulăciuni în toată esticiu- 
nea lor. 

4) Să lipsaseă veri ce protectorat fie comun, fie sin- 
gular dat numai unei puteri întru acest din urmă punct în 
notele Angliei şi a Franţiei din 8 Avgust 1854 în privinţa 
garanțiilor de cerut de la Rusie, nu să zice ca Principatele 
să fie supt protectoratul comun, ci supt garanţie comună 
a puterilor celor mari. 

Acta Râșcanu, copie scrisă de T. Râșeanu. Surete 
ms. XXXIV, 643, 

CCVI 
1855 Martie 8, Iaşi. Decret domnesc prin care aga Teodor 

Râşcanu e numit membra în divanul domnesc, prin eşirea din slujbă a lui D. Miclescu vornie. . 

Noi Grigorie Alexandru Ghica Voevod, cu mila 
lui Dumnezeu domn țerei Moldovei. 

Cinstit şi credintos boerul domnii mele dmlui 
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arhon aga Teodor Râşcanu. la domnestul nostru 
divan urmănd vacanţa de membru în locul ce sau 
ocupat de dmlui vornic Dimitrie Miclescu, noi am 
găsit de cuviinţă a numi pe dmta, în asemine în- 
datorire, pentru care facem cunoscut dmtale ca 
după primire acestui decret să păşești în funcţia ce 
iți încredințăm, şi rămânem în aşteptarea, ca prin 
păzirea cu sîntenie a legilor formelor statornicile 
vei trage asupra dwmtale mulțămire publica carea 
va fi cel mai de căpilenie îndemn la a noastră 
domnească bună voinlă. 

Noi Grigore Ghica Voevod 
(.p. domneşti n. r.a. r. e.g.) No. 140 

în lipsa directorului, Panu, şef S. Vârlănescu 
prin lucrarea secției 1 dia depart. dreptatei No. 68 
1555 Martie 8 zile. 

Acia Râşeauv. Surele ms. XXXIV, 370. Cu adresa 
No. 1484, secţia |, din aceiaşi luvă şi zi, cancelaria Mi- 
nistrulu: dreptaţii Roseti, înmăuează agăi T. Râşcanu de- 
cretul domnesc. 

CCVII 

1855 Dec. 8, Iaşi. Or. A. Ghica Vodă numeşte membru în âi 
vanul domnesc pe aga C. Roset în locul lui T. Râşecanu agă. 

Ministrul dreptaţii 

Dmsale aga Teodor Râşcanu 
Prea înălțatul domnu stăpânitoriu cu înalt de.-- 

cret rânduindă pe dmlui aga Costachi Roset mem- 
bru la domnescul divan în locul ce se ocupa de 
dmta.  Departamenlul dreptăţii comunică ştiință 
dmtale spre regulă. 

Ministru dreptaţii, în lipsă Panu 
şef S. Vârlănescu 

Acta Râşeanu. Surete ms. XXXIV, 312.  
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CCVIII 
Yărci dată (1847) Juli 16. Cercetarea ce se face de isprăvniocia de Vaslui cum şi de sfatul ocârmuitor al țării în vina ce s'a aruncat asupra lui T. Râşcanu că batjocureşte autorităţile, nesocoteşte legile şi nu crede în icoane, cum şi asupra lui Gh. Cuza agă. Domnul le dă O închisoare de 3 luni la op mănăstire. 

A. Ca dregătoriul ținutului socotindu a fi de ne a- părată me datorie ca tot acee ce aş pute samţi şi pipăi neincuviintat sa Supui întru cunoștința Inaltei Ocârmuiri, spre ştiinţa, iar apoi mai cu osâbire pentru acei ce vorbescu rale cu neoprire şi: slobod- asupra orârmuirei şi în potriva religiei. 1) precum d. T(eodor) Reş(canul) purure şi totdeauna fară nici o sâiala sa întinde a vorovi cele nai mărşave cuvinle asupra ocârmuirii pe care filotimie şi ha- racliriul unui om nu le poate însămna cu arătare pe harlie. iar al 2-a. Nu mai putin şi înpotriva re- lighiei zâcâud ca nu ar închipui icoanele div bise- rică nimic şi altele asâmine, şi că singura ființa sa inchipueşii icoană, şi el la biseriea me;gi numai pentru plăcerea damelor, iar nu penlru evlavie si de la aceste neb imeşti vorbe a lui și asupra legii cu feliuri de chipuri: mam salit al opri şi nau fost cu pulinia, ci mai vârtos aprinzândusă spre a vorbi asupra legii şi a ocârwmuirii. mai în urmă mi sau întâmplat a suferi deplina vărvărească grosiertate de la d(umelui) ca, ca în lucrare ce eram însărei- nat cu poronca cinstitului departament a face la moşie Tatomireştii a dmsale aga lor(dachi) Cuza după cerire dmsale agăi că i sar fi închizând vi- tele de catră d. Raşcanu supt cuvânt că trecând pe moşie dmsale iar păşuna imaşul, şi a d. Răş- canu câtră d. aga iaraşi asămine, sa întâmpla u pătimi tot supt aceste cuvinte, după care mergând la faţa locului și vroind a întinde cuviintousele lu- crări după instrucțâe d. Râşcanu Supărândusă pre mult de atiasta au cerut cu topuzul a i să face lucrare dupa vremile ca de mai înainte făra forme Surete şi Izvoade X (Acta Râşcanu) - 26  
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şi să i să încuviințăze acee ce vroe şi cerea, la care 

răspunzândusă ca nu să poate, atițânduşi mânie, 
după ce sau sălurat a vorovi ceia ce iau făcut şi 
au vroit apoi au încheet în aciasta- cu adăogire 
supt cuvânt că nare cine a ne bate, ba pe lângă 
aceste aşi răzbuna cât pute asupra ocârmuirii cu 
cuvinte care numai auzândule mă facea mă stii 
prea mult. Dupa așa împregiurări os iscălitul gă- 
sând de cuviință a alege nimerite chipuri spre stân- 
gere ucestui rău ca nu rămâindu vreme să s poată 
lăţi mai departe, şi să s nască din el ceva mai 
rău, şi în sfarşit au ales aceste să li supuiu la cu- 
noștinta cinstit departament spre ştiinţa întru ho- 
tărâre celor de cuviință. 

B. Dinlui logofăt din lăunteu și dmlui vel vislernie 
au îufâţoşat presustfiei sfatului cel întâi raport a is- 
(prăviciei) de Vaslui din 9 luli cu No. 112 şi cel 
al 2-a raportul! cinovnicului visteriei M. Cor. din 20 
luli, prin cari isprăvnicia aduce la cunoştinţa de- 
partamentului că dmlui T(eodor) R(ăşcanu) în pub- 
lic și fară sfiialăa să înlinde a vorovi cele mai mâr- 
şave cuvinte asupra ocârmuirii şi câ întraceste nu 
crută nici însuși prințipiile legii pre care cutează 
a le înnimici prin rostiri eşite din toată buna cu- 
viintă ; şi în sfârşit că încercare is(prăvniciei) de 
al opri au fost zădarnica, ba încă în urnă cu lu- 
crare de slujbă la moşie Ta(to)m(irești) unde is: 
(pravnicii) cu porunca dipartamentului au fost co- 
manduit peutru neinvoire dintre Râş(canul) cu aga 
Ior(dachi) Cuza. Dwmlui Râş(canul) întinzăndusă sau 
răzbunat cum au vroit asupra ocârmuirei atacarisând 
şi pe is(prăvnicie) cu adăogiri de cuvinte că nare 
cine săl bata, iar cinovnicul vislerniciei arată că mer- 
gând la un sa: răzăşăscu numit D(r)a(guşă)a(i) ti- 
nut Vasluiului pentru alcătuire prin bună învoire 
ca ori şi care a lemnelor lrebuitoare presusifiilor 
din laşi, pe iarna anului curgălor, de odală sau  
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înfătoșat acolo spatar G(h.) Ctuza) cu strigare că nimene din lacuitori sa nu cuteză a lua bani de u 'visleriei şi de la dmlui căci toate propozițiile ci- novnicului ar fi neadevărate neavând ocârmuire tre- buință a cumpăra lemne şi că pot al da şi ei sa- isfacere; pe care rostire sar fi prilejit ca lacuitorii căzând la îndoiala, nici sar fi supus a păzi banii 
haznalei ci are cu sâne cinovnicu eari de multe 
ori ar (i fost în primejdie de prădăciune. 

Sfalul socotind la aceste doâ împrejurări cari 
„golescu vinovăţie asupra dmsale T(oader) Râş(cauu) 
pentru rostire necuviintoasa în potriva ocârimuirii şi a credinţai iar asupra dmsale spat. G(heorghe) "C(uza) pentru faţişa cugetare de împedecare lucranii 
poroucite de visterie prin comânduirea cineovnicului 
ei, au socotit ca pentru că asămine neorândueli a- 
ducătoare de pilde rale, şi pricinuitoare de urmări 
Depriintoasă, să nu să înoiască vro întindere su- 
miaţa, ar fi de cuviiotă a să conteni prin 0 înfri- 
care veghetă a fețelor vinovate, şi măcar că din 
poziţiile lucratoare pentru vivovăţii mai grele și 
poftorite hotărăscu închisoare înlro mănăstire de la 
zăci zile păra la 3 iuni, dar aşa precum acest caz 
de uu fel singular şi mai greu ar învrednici o pe- 
“deapsă imui împovoratoare cu toala Supunerea a: 
duce la cunoştinta |. V, pentru ce de pe urmă ho- 
tarâre. luli 16. 

(Rezoluţia sfatului). - 

„Să vor căuta numilii vinovaţi de dlui logo- 
fatul din lăuntru, care prin viu graiu le va face 
acum deodata îufricare, şi de vor chizășlui pocăinţa 
pe viitorime şi de istov părăsire li să va trece cu 
«nilostivire din partea noastră a lor greşala“. 

No. de eşire: 

1303 la departament luli 31. 
1304 la vislerie luli 31, - 

Acta Râşcanu, copii. Surete ms. XXXIV, 639, 641, 

    c
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CCIX 
Fără dată (1355). Intimpinare tăcută ocârmuirii ţării de exce- 

sul de beilicuri la care e supus judeţul Vaslui, şi deci şi Drăguşănii 
lui: T. Rââşcanu, pentru căratul a 650 stânjeni lemne pentru încălzitul 
cancelariilor Nemţeşti. 

Actele impărăteşii publicate cuprind cum ea: 
aflarea trupelor Austriene pe pamâutul nostru nu 
are a fi în sarcina noastra, şi tol de aceea ce vor: 
ave trebuinţa vor plati cu bani gata. 

Conform acestor înalte hotărâri, autoritățile 
Austriene este cunoscut ca prin știința ocârmuirei 
locale şiau închipuit liberaţi pentru toate articolele 
de indestularea oștilor urmare, ce am aduso cu 
tot respectul la cunoştinţa onoratului sfat. prin jaloba 
me de mai înainte în priivire că între celelalte sate: 
a acestui ținut, era şi satul meu, tocmai în tim- 
pul culesului popusoilor. Acum din nou aceiaşi ad- 
mivistrație au mai adaos încă o analoghie în tinut 
de 200 slanjani lemne trebuitoare pentru incalzirea 
canţilerilar şi altor încăperi acupate de oştirile îm- 
părăleşti din capitalie. 

Gasind zice că după reglementul organic, toate 
beilicurile sunt oprite ca dupa actele împărăteşti 
citate mai sus, nu sănlem îndatoraţi la aseminea 
jerite; că țara sa gasăște ajunsă în cea mai desa- 
vârşilă îngenunchere prin necurmatele beilicuri în 
curgere de doi ani, facule pentru urmiile Rosiene, 
și penlru care au priimil Oamenii plata cât jidovii 
podrojnici sau îndurat. 

Ca purtarea carălor în beilicuri acum când e- 
pizolia vitelor sau Jâţit mai pretutindeni, va aduce 
nenorocire ca să nu mai rămâe un sal curat. Dar 
apoi după numărul oştirilor aflatoare astazi în ca- 
pitalie şi dupa dispoziţia ca toţi acei de pe la cfar-- 
tire saşi primească încalzări trebuitoare de la gaz: 
dele lor. Un numar de 650 stânjeni lemne analo- 
shisiti pi ținutul Vasluiului afara de ci se va fi  
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cerut de la alte tinuturi, au facut pe toți a crede, ca hu cumva supt numire de trimiși ai oştirilor Austriene să să uneltiască iarăşi negustorii în folo- sul particularilor, precum să aude că sau prilejit şi cu lemnele şi cu productele în timpul ocupaţiei Rosienilor. 
Pagubit și ameninţat a mă Păgubi' și eu din "asemenea dispoziţii, atât în privirea locuitorilor sa- tului meu, precum și in privirea altor sate unde “sânt sau posesor sau tovarăş și convins că urma: vea inspectării țarii nar fi prin ştiinţa sfatului căr- muilor îmi eu îndrăzneala a va Supune la cunoș- tinţă” areste împregiurări, cu rugâminte să bine vo= iasca a se milostivi să iei în băgare de samă răul acesta ci sa face în tară spre a stavili puhoiul be- ilicurilor pana când nenorocirea şi săracia nu a. junge întrun grad de a nu se mai putea vindeca. Rămânând lemnele şi paile ne alcătuite pentru că după care împregiurări nu ştiu departamentui din lăuntru spre a face pi semne iconomie imparatului Austriei, an pus în sarciva ținutului Vasluiului de Sau carat prin execuţie di jandarmi nu ştiu câtă sumă de pae şi patru sute cinci Zeci stânjeni lemne făcute toate de beilie din pădurile Dobrovăţului. 

Acta Râşeanu. Surete ms. XXIII, B. 1014. 

CCĂ 
1856 Ianuar 19, Suplica lui M. Cogălniceanu cătră ministrul de înterne în chestia, suspendării ziarului-său Stoa Dunărei. 

Domnule Ministru, 
La 1840 fiind redactor Daciei Literare, am Serisă un articolă despre voiagiul princepelui De. midof în Principate, carele după ce s'au incuviintat de secretariul Statului, ce atunce era Beizade Iorgu 
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Sutu, s'au şi împărţită la abonati. Trii zile în urmă: 

domnul Mihail Sturza, maăniinduse pentru că în acel 

articol era citalii proverbul „Peştile de la cap se: 

împute“, şi dând de temeiu că jurnalul meu era 

nepotrivit cu împrejurările politice ale ţării adecă 

că era în contra Ruşilor, ordonă suprimarea foiei; 

ear pe mine carele eram adiotant al seu mă des- 

tituă din postul mei. 
Toţi acei ce pe atunce se interesa la propă- 

şirea literaturei de abia născânda și mai ales ju- 

nimea, a căriea unul din cei mai demni reprezen- 

tanți erați voastră, prolestară în contra acei mă- 

suri arbitrare, care în loe de a lovi pre censoru 

(dacă era de lovit pe cineva) lovia pre redactorul 

pre acel ce se conformase censurei, şi prin urmare 

era în legalitate. 
Opiniea publică dar rostindusă în contra po- 

roncei Domnului Sturza, o poroncâ ce era de na- 

tură de a înăduși presa în care patrioţii de atunce 

vedeaii, precum văd și patrioţii de acum un puter- 

nic agentii al desvoltărei naţionalitaței, hbertaţei şi 

progresului Principatelor. Beizade lorgu Suţu simţi 

că nu pulea rămânea indeferent la generala mani- 

festare ce această măsură stărnisă în contra şi 

dar consultânduse cu fratesău beizade Neculai Suţu 

si cu socrul acestuia răposatul logofăt : Costachi 

Paşcanu, ăi însărcină ca să slărue cu tot dinadin- 

sul lângă domnul Sturza ca sau să'mi învoiască. 

continuarea Daciei literare şi reîntrarea mea în 

postul de mai înainte sai să'i primească demisiea 
de secrelamu de Stat, aşa precum dacă în toată 
aciastă treaba era un vinvovalu, acesta era conso-: 

rul, ear nu censuratul. 
Domnul Mihail Sturza prin lumina logicei 

sale, întălesă acestei alternative și nevroind a de- 

părta de lângă sine un ministru ce vădisă o nobilă: 

susceptibilitate respinse demisiea, încuviinţă publi-  
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carea Daciei literare şi pre redactorul congediată căpitan îl reprimi de adiotant cu rangul de Maior. Aciasta, domnule Ministru, în toate limbele se chia- mă 0 nobilă răsbunare. Eesactitatea acestui faptiu vi 0 pot adiveri principii Nicolai şi lorgu Suţu carii încă astazi trăesc, vi o pot dovedi însuși actele din cantileria stabului domnesc anul 1840. 
După o trecere de şesesprezece ani mă aflu in acelaş casu. Censorul de astăzi vornicul Petru Mavroghevi fiva mai puţin susceptibil în fața opi- niei unanime a Moldovenilor de câl au fost censo- 

rul din 1840, beizade Iorgu Sutu ? Domnul Grigore Ghica înţalegeva mai puţin de cât domnul Mihail Sturza că nu în măsuri arbitrare ce iu legalitate dă pulerea unui guvernu? 
Zicânduvă aceste, an eu trebuință, domnule 

Ministru de a va enumera toate împrejurările, de 
a vă demonstra toata necesitatea maăsurei care au 
suprimat Sfeoa Dunării, foae ce de la l-iu Octom- vrie şi pănă în 17 labuarie au fost credintoasă condiției ce i s'au impus de eatra guvern, adecă 
publicând numai şi numai aceia ce de catră cen- sură i S'au fost încuviintat ? Aciasta regulă păzin- 
duse cu sfinţenie de catra mine, este dreptu, este potrivit cu secului, cu regulile unui guvern ce se 
prelinde liberal şi parlizan progresului, de ami în- chide jurnalul, sub ridicolul pretexli că Steoa avea 
o fendinfă nepotrivita cu împregiurările din afară şi 
din iăuntru ale țare.? 

Din tinereţă cunoscânduvă şi apreciinduvă săm- 
țimentele şi dreapla giudecală, eu va lasi singur 
sa judecaţi  monstruositatea acuzației, puerilitatea 
pretextului şi nelegalilatea supresiei. 

1) Zici monstruosifate, pentru că proceșe de tendință wau esistat de cât în tările dominate de 
inchiziţie şi de regimul iesuitic, şi acolo totuşi se 
făcea dintai proces și apoi urma aplicaţiea senten- 
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liei. In Moldova Steoa Dunărei sau închis fară 
macar a fi fost mai întăiu procesi; procedura au 
tost mai somară, ordonânduse numai supresia pen- 
tru fendință. 

9) Zicu puerilitate, penlru că un jurnal care 
în programul seu, şi în fiecare linie, pentru cele din 
afară şi au esprimat simpaliile şi recunoştinţa pen- 
tru puterile aliate ce pe gloriosul lor steag au înscris 
apărarea driturilor Principatelor, ear în cele diu 
lăuntru ai zis zilnic şi necontenil respect autono- 
miei şi legalității, care în toate numerile sale au 
apăral şi au lăudat orice retormă folositoare vrice 
faptă naliouală şi generoasa,—vie ori din ce parte 
au venit —eare tuturor parlizilor au zis unire şi di- 
nişte, un asemene jurnal nau putul se aiba ten- 
dinţi nepotrivite cu împregiurarile, afară daca gu- 
vernul ar ave alte priviri de cât acele care însu- 
flețesc astăzi pe puterile Europei ce se lupta în fa- 
voarea noastra, alte scopuri de cât acele care for- 
mează dorinlele intregii naţii româneşti din prin- 
cipate. Motivul învinovaţirei se pulea ințălege pană 
la 1854, când influeuţa ruseasca ecsista în teară, şi 
când proconsulii rusești impunea domnilo: masuri 
anti-naţionale ; ear astazi când Europa voeşte des- 
voltarea nationalităței şi a progresului românilor, 
acest moliv întrebuiaţat şi de domnul Mihail Sturza 
la 1840 este un anacronismu spre a nu zice mai 
mult. Numai un guvern neromâu ar putea învino- 
văţi pre o foaie românească care apără unirea şi 
autonomia Principatelor, ca are o tendinţa nepo- 
trivita cu împregiurările din lăuatru şi din afară. 

3) Zie nelegalitate pentru ca guvernul legiuit 
nau pulut sa'mi închida unu jurnal care au respec- 
tat toate condițiile ce i Sau prescris când i sau 
învoil publicarea, adecă ca mai întâiu să piimescil 
încuviințarea censurei, precum au și urmat. Aciasta - 
credință odata pazită de catră mine, ea am trebuit  
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să fiu ocrotil în contra a orice măsuri arbitrare. Nu mai încăpea nici învinovăţiri de tendinţă nici supresie ! 
“ Domnule Ministru, sânteți prea om practic spre a nu şti că un jurnal nu este numai un productă literar, o idee pusă pe hărtie; un jurnal este tot- odată și o întreprindere de industrie, care cere cheltueli mari, dar car: bine povățuilui ajunge a a- duce şi venituri mari. Este dar o proprietate, tot atât de sfânta ca şi moşiea dmvoastră. Precum ni- mene, în câtă vreme respectați legile ţărei, nu vă poate confisca moșiea care este proprietatea d-voastra aseinine niwmine în câta vreme am respectal  aces- teşi legi, nau putut să'mi ee, să'mi desfiiuțeze pro: prietatea mea, care este Steoa Dunârei. Acest juz- nal âmi producea peste trii mii de galbeni pe an. Pe lâuga paguba morala facuta progreselor ideilor și cauzii naţionale, guvernul inchizândumi jurnalul mi au taiat dar un venit de trii mii galbeni, meau luat pânea mea Şi a copiilor mei. - 
De aceia, domnule Ministru, neputând suferi o asemine paguba materială, înainte de toate supus cei înlăi datorii care este de a privighia la subsisteuța familiei mele, eu nu poli tacea. Trebuie ca prin toate chipurile se agiung ami redobândi dreptul şi proprietatea. Cea intai măsură legală şi onorabilă ce socot de cuviință de a o adopla este de a ma adresa câtră d-voastră, puinduvă înainte nobila conduită a censorului din 1840. Eu fac un apel la dignitatea d-voastră de ministru, la simtimentele d-voastră de român, la lealitatea d-voastra de bar- bat de bine, la suvenirea unei vechi amiciţii. D-voastră sinteți cătra mive şi catra toți Moldove- nii legat şi /4ga/ement și moralement. Sauteţi ina. 

intea opiniei publice şi înaiule conștiinței d-voastră răspunzator peniru măsura arbitrară ce wa lovit Si pentru grabnica ei desfiintare. Va cunoscu prea 
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bine, eu cred încă că sentimentul juniei d-voastră 
povățuese şi astăzi pre bărbatul ajuns în vrâsla 
coaptă. De aceia n'am trebuință să vă spunu ce: 
cugetul, ce 'dignitatea d-voastră, ce dreptatea, ce: 
opiniea publică aşteaplă de la d-voastră. Sănguri 
ami veti fi martur că şi ca redactor şi ca om pri- 
vat, patimile și spiritul partizilor, nici odată nu 
mau orbit în contra d-voastră, că pururea am pre- 
tuit însuşirile d-voastră, adesi am fost în oposiţie şi 
în ceartă chiar cu fraţii mei de credința în altele, 
recunoscând eu în contra opiniei lor, înfluenta 
d-voastra adesu sa/ufară în centrul guvernului de 
astazi. 

Şi ca redactor, şi ca celăţean şi ca vechiu a- 
mic vă udresezii dar alaturata petiție catra Domni, 

şi sigur fiind că veti face aceia ce dignitatea 
d-voastră cere, ce opiniea publică aşteaptă, ceru 
de la d-voastră şi sânt sigur că prin energica 
d-voastră sta'uință voiu şi dobânii reînturnarea pro- 
prietaței inele, redeschiderea Stelei Dunartei. 

Cu aciastă ocasie, vă rogu să priimiţi espresiea 
vechilor mele sentimeute de considerație și de eslimă 
cu care încă şi astăzi sânt a d-voastră plecată 
slugă. laşii anul 1856 Ghenar 19. 

M. Cogălniceanu 

Acta Râşeanu. Surele ms. XXXV, 61. Originalul a- 
ceslei peliţii, de şi nu e scris de însăşi M. Copălniceanv, 
poartă însa semnâtura sa proprie şi ultimele cuvinte : „cu 
care încă şi aslăzi sânt a D-voastră plecală slugă.“ M. 
Kogălniceanu. 

De şi nu priveşte direct materia vol. X dn Surete 
şi Izvoade, cum însă petiția lui M. Cogâlniceanu atinge o 
chestie de istoricul presei româneşti, câreia M. Cogălni- 
ceavu i-a închinat toată munca tinereţii sale, şi apoi ne 
dezvălue pagini din viaţa acestui mare barbat politic i-am 
dit loc în acest volum, originalul fiind păstra! in a:hiva 
Râşcanv. 

Peliţia noastră lămureşte şi întregeşte arătările d-lop  
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Hodoş +i Ionevu în „Publicaţiunile periodice româneştie 
vol. I, Buc. 1913, sub vocabuio pg. 695. Dând la rândul 
său alfabetic <Si6oa Dunărei> arata că au «Şit. numere re- 
gulat de la ş Oct, 1855—11 Sept. 1856; la 3 lulie 1856. 
i se suprimă subiitiul „jurnali politică, literari şi comer- 
cialu.* lar mai jos adaugă: „de la 27 Oct. 1859 circulau 
zgomote de suprimarea gazetei, Steoa a fost suprimată 
pentru prima oară de la 3 Martie—22 Maiu 1856% (Acad. 
Rom. ms. pachetul 19%2 fila 79). 

Peliţia de faţă înaintată ministrului de interue, odată 
cu alta înaintată Domnului Ghica arata că încă din lanu-. 
arie foaea era suspendată in urma ho'ărârei Censorului P. 
Mavroeni vornic, care a găsit să suspende foaea pe ziua 
de 17 Januarie 1856 pe molicul că „,Steoa avea o ten- 
din'ă nepotrivită cu împregiurările din afară şi dia lăuntru 
ale tânii.“ 

CCXI 

1856 dart 12, Constantinopol. Ambasadorul Prusiei d. L. de. 
Wildenbruch scrie lui T. Râşcanu că a primit cererea boerilor Mol-- 
doveni din 15 Dec, şi că a şi comunicat'o Regelui său. 

Constantinople le 12 Mars 1856. 
Monsieur, 

Apres une lecture attentive des pi&ces que vous m'a- 
vez fait Phonneur de me remetre au nom d'un nombre de 
vos compatriotes, il m'a sât€ impossible d'attribuer a cette: 
demarche tardive et îaite dans un moment oâ la cessation 
du systeme qualifi6 d' „oppressii“ est decidee, un autre 
but que celui d'clairer le gouvernement du Roi sur les. 
motiis qui avaieni engag6 une partie de la noblesse mMol-- 
dave â s'opposer â une mesure que le Gouvernement local. 
avait adopice, et de lui prouver que ce n'etait poit contre 
la mesure meme de laffranchissement de Bohemiens que 
cette opposition €tait dirigce mais contre le mode de son. 
Execution. 

C'est exclusivement sur ce point de vue, Monsieur, 
que je vous prie de bien voulvir envisager la declaration: 
que jai l'honneur de vous faire et dont, je vous prie de- 
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"Dien vouloir €tre l'organe pr6s des Messieurs les Signatai- 
ires ue la lettre qui m'a 6t€ adressce en date du 16 De: 
„cembre 1855: „que je me îerai un plaisir de porter â la 
connaissance du Gouvernement du Roi la copie dela sup- 

- plique qu'une îraction de la noblesse moldave a adresscă 
"S. M. [le le Sultan.« 

Veuillez agrcer, Monsieur, ă cette occasion Pexpres- 
sion de mes sentiments, distingues et avoir la bonte d'etre 
interprete de ces memes sentiments pres de ceux de vos 

- compatriotes qui, en m'adressant la lettre du 16 Decembre 
1855, m'ont donn6 une marque de leur confiance. 

L. de Wildenbruch 
-_ă Monsieur Thâodore Reschkano 

a Pera. 

Acta Râșcanu. Din „Arhiva Genealogică* ], 118, de- 
spre aceste scrisori d. T. Aug, Râșcanu dă aceste lămuriri: 

„Scrisoarea, pe care o păstrez în original esta sem- 
„nată de ambasador şi aşezată întrun plic mare alb ca şi 
plicurile curente ce se întrebuințează azi şi având pe verso 
o pecete mare în ceară roșie, de formă rotundă şi purtând 

“la mijloc pajura prusiană. În jurul pajurei se vede scris : 
„Konigl: Preuss: Gesandtschait, Zu Constantinopel:“ 

Adresa: 
Monsieur Theodore Reschkano 

ă Pera 
Hotel Belle-Vue (Ancien Iâte! d'Angleterre 

(lără stampilă poştală) 

CCĂII 
Hără dată (1856). Punctele de reformă duse de Ali Paşa la —Congresul din Paris în privinţa Principatelor. 

Punturile propuse de Inalta Poartă la Confe- 
rința din Constantinopole şi pe care L. sa Ali Paşa 
leau adus la Covgresul. din Paris—daca la Cons 
stantinopole se ţin secrele—in Moldova şi pretu- 
-tindenea în Europa sânt răspândite mai prin toate 
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jurnalele, în cât pentru Moldova, 1. sa Domnul. Ghica îndată cum leau primit şi sau răspândit ves: tea, au priimit o deputație din parlea naţiei, care deputație întro adunare ținuta la logofat Petrachi. Roset la sfârşitul ei sau alcăluit din: 
D. Logofăt laucu Cantacuzin, Vor. Neculai Milu, Vorn. Alecu Catargiu, Vorn. Lascar Catargiu, . Vorn. Costachi Rola, Post. Dimitrie Cornea, Colo-. nelul M. Cogalniceanu și Neculai Istrati. 
Aceştia la . . infațoşinduse [. sale, Domnul Ghica leau celit unul câle unul, toale 30 puncte, şi au hotarât ca este gala a face observatiile sale în numele Moldovenilor asupra tuluror punctelor, câtra Domnul Valachii, și la prezidentul Congresului de Paris. Acesle observaţii facute, în brulion sau ce- - tit în aceeaşi zi sara la adunarea ținula tot la lo- gof. Roset, prin Ministrul Mavro şi secretariul Prin- tului Ghica şi adauga ca lo. Sa le-au expeduit la Paris, jucredințivd ca o copie întocmai a observaţiilor au trimis şi Inaltei Porţi. 
Tot atunce sau compus şi sau subscris o pro: testație din partea obşliei adresata Domnului, în conlra tendințelor ţintitoare a jigoi privilegiile Prin- cigatelor, care proiestație au cazut apoi prin refu-- sul Domnului de a o primi. 
Observațiile Domnului Ghica, trimesă în urma acelor facute de Prinţul Valachiei Ştirbei, refuleaza punct dupa punct, propunerile 'Turciei în privire cu.: privilegiile Moldovei, şi în privcip fiind indenlice a- le ambelor Domnitori. Asupra acestor propuneri eșile de la Conferenţa de Constantinopol, este ne.. apărat a se observa urmaăloarele : 
Dacă prin punctile 1-iu se declară decăzut şi. desființat regulamentul organic, ca O consecvență a tralatelor legate cu Rosiea vine întrebarea dupa cari legi sar guverna Principalele pănă la pregă-.- lirea noului reglement fiind ca cel vechi nu mai 
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-are încredire şi putere de vreme ce este urgisit şi 
-cel nou vor trebui ani pănă se va pregati şi se va 
complecia. Acei ce cunosc bine trecutul, zice că re- 
„glementul de astăzi unu este nici de cum dat Prin- 
cipatelor prin iniţiativa Rosiei. . El in proect sau 
înfaţişat Iualtei Porţi pe lângă arzmagzarul Mol- 
dovei priu loan Tăutul —în urma eteriei din 1821, 
Inalta Poartă lau facut să se prevadă prin Tracta- 
tul de Ackerman 1526 și lau întărit prin tractatul 
de Adrianopol 1829. 

Nime nu tăgadueșle că proectul acela nau su- 
ferit mari schimbăsi prin diplomații  Rosiei, şi că 
reglementul nu cuprinde în sine defecte care acum 
“trebui modificate, precum nime cu rezon iarăşi nu 
poale conlesta că el întrupează la un loc obiceiul 
vechiu al ţării, privilegiile şi driturile cunoscute de 
câtră Inalta Poartă prin nenumărate halişerife şi 
fermane. Acele mai principale defecte ale regle- 
mentului sânt următoarele : 

1)  Prilejul de luptă şi de ciocnire înlre pu- 
terea legislativă şi puterea eczeculivă, nus în re- 
glement dinadins cu scop ca Rosia să se poală lo- 
losi -la trebuinţăa de dritul Domnului, când adunarea 
obşleasca ar fi naţională, sau de dritul adunâtrii, 
când Domnul nu ar simpatiza de ajuns cu Rusia. 
Pentru că Domnul are putere a închide și a des- 
face adunarea, pentru că adunarea are puterea a 
râdica la curți doleanţă şi pâră asupra Domnului. 

Această meteahna fără sa se oboare întreg 
veglementul sar putea îndrepta prin o modificare, 
ca adunarea să fie neatâruată ca corp legislativ şi 
controlul statului, şi că Domnul ales pe viiată, să 
rămâe inviolabil, având toată răspunderea adminis- 
trației cătră adunare Miniştrii respectivi. 

2)  Defectul reglementului este earăși baza 
care sau adoptat a rangurilor, în corpurile alegă- 
oare deputaţilor, cari nu înfăţoșază nici o garanţie 
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și care spre a se înlătura loată confuzia şi a câş- tiga soliditatea cerută neapărat pentru inflorirea u- 
nei societăţi, nu poate după împregiurările lucale ale principatelor sa fie mai nimerit garanluita de cât pe propietale, precum au fost din vechi. Indreptare care iarăşi se poate face, fară oborârea complecta 
a regulamentului. 

3)  Defeclul reglementului se îusamnaă prin a- 
daosul din urmă făcut de Rosia, prin care atacă au- tonomia Principalelor şi care penlru totdeauna trebui a fi oborât. adică unde sa zice: „ă cărei adunări să 
Du aibă putere pănă nu sa vor întări de Curlea Rosiei“, Sâvt, şi mai pot îi unele melehne secon- 
dare care în lrei patru seansii ale adunârii, reve- induse sar putea modifica fara a desfiinta regle- 
mentul întreg, care cuprinde în sine legile politice, admivistrative, finantiale, bisericeşti şi militare, a căruia revizie au ţinul de la anul 1829 Şi până la 
anul 1532. Şi de atuncea pănă la anul 1847, prin 
indrepiarile şi modificațiile facute în tot anul cătră 
adunările obşteşti. In cât, a se alcatui din nou un 
regulament şi la aplicaţie a se vedera mai nutmme- 
voasă meltehne, vor trebui earâș a ni da lucrare, şi pănă atunci Principatele ar sta „în confuzie şi desorgunizare ne mai putândusă administra cu un reglement fără nici un prestij, a caruia valora sar 
hotărâ de pe acum de desfiinţată. 

Dacă prin punctul al 2-a a Conferenţii de 
Constantinopol însamnă a rămâne Principatele des- 
părțite, aceasta este şi dorinţa majorităţii cei mari 
a locuitorilor principatelor, care nu au nici o țin. 
tire a se concentra spre a se rumpe mai apoi de 
la Turcia. Pentru că între alle numeroase couside- 
raţii este şi aceea că doi domnitori vasali şi tribu. 
tari Porții, chiar de ar simpatiza cu Rosia, nu vor 
putea a se alia fără a nu se privi ca trădători, şi prin urmare a se distitua, în vreme când Principa- 
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tele aceste ortodoxe unite, şi acum, sau mai târziu 
puse supt un Suveran, acela cu bună sama va fi 
aliiatul inlim al Rosiei ortodoxe, spre ai deschide 
calea la Dunăre. Dovadă, purtarea regelui Greciei, 
care toluși au rămas nedistituat, cu toată greşala 
sa politică, fiind ca nu este tributariul Turciei. 

La punctul al 15-le a conferenţii de Cons- 
tanlinopol penlru a ave drit slrăinii se cumpere 
proprielăti, înainte de ori cari alte consideraţii se 
însamna că o asemine dispozilie ar lovi aulonoiniia 
tarii, ca o masură din launtru, şi care nu poate fi 
hotărâta de cât de catra adunarea obşteasca. Tot 
odală însă înalta Poarta luând în consideratie în- 
tinderea teritoriala a Principatelor, se poaie lamuri 
că în puţini ani Principatele ar ajunge în proprie- 
tatea tuturor streinilor de toate proteciiile, naţio- 
nalilalea româna care simpatizază cu Suzeranul ei, 
sar nimici prin drumul acesta și indirect s'ar perde 
Principatele ventru Turcia, fiind că ar fi proprietatea 
sudiţilor mai ales austrieci. | 

In staturile nrari se îngădue asemenea măsură 
de a cumpăra strâinii moşii, fiind că ele având o 
alia întindere geografică nu sunt amenințate a se 
absorbi de cătra străini, ca Principatele, şi totuşi 
Dicăiri nu se îngădue străinului fară oarecare con- 
diție dritul de a poseda moşii. 

In punctul 22 de a se da învestitura Domnească 
la unul din trei candidaţi aleşi de ţara, fiind în po- 
triva privilegiilor, şi adevărată cauză de rivalități 
şi de ruinare țării. li mai de preferat sa se nu- 
mească de a dreptul, fara alegere, dacă îngădue 
privilegiul țării, atât de solemn el garantuit în fata 
Europei, de cât să ajungă spre împilarea țarii a. 
se alerdisi între lrei candidaţi expuşi la conferenţa. 
La punctul 24 atingălor de lista civilă a Domnului 
sa se hotărască la fiecare numire de Domn. O a: 
semene măsură nu are pilda în analele Principatelor 

  

 



  

şi chiar a lumii intregi, căci tot atâta ar fi ca sta- lul la primirea fiecaruia amploiat să se lârgueasea pentru leala sa. Tot odata lista civila a Domnului, fiind o dispozitie din năuntru, alârnă de autonomia Principatelor ca adunarea obșiească să o fixeze sau să o modifice, fara vre o intervenţie la punctul 28-a. Constituirea unui senat este nu numai de pri- sos, dar şi cu neputinta, lipsind în ţară elementele din care sa se poată compune, fiind câ adunarea obştească este un drit vechiu ca şi Principatele şi care nu să poate suprima, apoi div acelaş element nu se poate compune două puleri adecă, adunarea său camera, şi senatul, pentru că atanci amândoaă puterile ar fi tot aceea, dacă se compune din ace- laș element. In tările unde fiinţază o aristocrație sistematică, senatul poate ave loc, cao cumpănă de ponderatie între voința poporului şi acea Dom- nului. 
Ear în Principate unde nu sânt de câl farani . şi boeri proprietari, unde cultura taranului este imai inapoetă de cât sa se poată compune o cameră din ei, nu rămâne de cât numai elementul propri- etarilor, care în camera reprezentează interesele ţării. La punctul 29-lea se observa că o comisie cari la Constantinopol se aiba a lucra regleinentul Prin- cipatelor, ar fi cu neputinţă, nu numai pentru ca ear lipsi materialurile care în intervalul lucrărilor se pot numai prevede, dar tot odată uu ar pule acel reglement sa fie privit za îndaloritor penlru tară dupa autonomia legislativă şi administrativa a tarii şi div aceste amândouă mari îndemnuri Inalta Poartă și Rusia au greșil chiar la 1829, de neapa- rat ca reglementul sa se lucreze și să se revizu- ească de caâtra țară la fața locului, Și cu loale a- ceste încă mulţi ani, cu wmalerialurile de fața, au trebuit să treacă păna sau putut complecla cum este. 

Legaturile Domnitorilor catra Inalta Poarlă, si 
Surete şi Izvoade X (Acta Râşeanu) 27
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poziţiă polilica din afară a Principatelor vizavi de 

celelante puteri garantiloare, alârnă a se hotără de 

catră Inalta Poartă în concert cu puterile aliate. 

Ear în cât pentru cele din năuntru precum: lista 

civilă a Domnului, chipul alegerei, buză după care 

sa fie organizată adunarea obştească. Principiile de 

reformă a reglementului atârnând de la autonomia 

ce au Principatele, nu se poate legal reorganiza 

neavând nime legal conferența ale octroa, de cât 

prin deschiderea adunării reglementare, cari se de- 

creteze comisia, şi chipul înființării ei, peatru face- 

rea acestii organizări. Şi care lucrare spre a fi fe- 

vita de orice influență, trebue a se slârşi supt o- 

cârmuire provizorie compusă de trei caimacani, ca 

sa nu aibă domnul prilej aşi trage prerogativi vă- 

tămătoare, dacă asemenea lucrare ar urma Să „se 

facă supl Domnie. 
1. Cantacuzen, Costachi Milu vornic, D. Cornea 

postelnic, N. Istrati. 

Acta T. D. Râșeanu. Surele ms XXXIII. B. 1140. 

CCXIII 
Fără ăată (1856). Insemnări de procedurile de urmat şi de 

comitetele alcătuite pe judeţe pentru a alege candidaţi de deputaţi 

anti-unionişti. 

O scurlă însemnare sau închipuire care ar fa- 

gădui isprava unei alegeri de deputaţi în priinta tarii. 

4) Se va închipui un comitet de 10 madulari 

cărora li se vor da câle 2 tinuturi şi arume: 

D. N. G. la Roman şi Bacău, AL K. la ilâr- 

lau, Botoşanii şi Suceava, 1]. Roset Faiciu, G. K. 

Bâ:ladu şi Galatţii V. G. Herta şi Neamtu K. VW. 

Focşăni, R. Tetuciu. 
2) O lucrare osârdnică meşteșugilă şi tol o- 

dată tainică pre cât se poate va îi haracleriul a-  



  

-cestei întreprinderi și la toate a lor manipulaţii şi 
apucături. In aceasta lucrare va prezedui o unifor- 
“milate stricta slujind de pravăţ metodul prescris cu 
obştiască conglasuiri a comitetului întreg. 

3) Una sau doaa din feţile cari alcătuesc co: 
mitetul și anume: | 

Se vor însărcina a aduna listile alegătorilor din 
tot. principatul împărţite pe ţinuturi, şi capilalie, 
hotărânduse annmi vadea când au a le înfăţoşa co- 
mitetului spre a se lua mai întâi în obşleasca cri- 
lică şi a se împărți în povoara acelor carele vor 
lua asuprăle ţinuturile, în cari socot că ar avea 
mai multă înrâurire şi relații spre a înlinde a lor 
lucrări precum mai sus sau însamnat. 

4)  Fişticare madular a acestui comitet care 
se va îmbrăca cu partea lucrărei lui încredințată 
pe lângă aceste preserisa mai jos îndatoriri prevă- 
zute de comitet poate sa intrebuințeze și alle mij- 
loace şi apueaturi pe care aplicatie și împrejurările 
Jiar dezvaăli a fi nimerite pentru ispravă precât însă 
ele nu vor veni în împoncişări cu principiul secretului 
șia statutului întocmite de comitet şi anume: A) nu- 
mitul. mădular a comitelului să va îndeletnici a 
insufla. candidatului pomaăzuit de a lui jurisdictie 
gustul dea fi ales și aceasta o va face cu cuvin- 
tele de cari se va socoti candidatul primitor în- 
demnând de a se apropie de ţinutași şi de a sa 
pune indeaproape relatii spre a ave șausurile cu- 
venite. B) Sa va îndelelnici şi chiar el mădulariul 
comitelului a să cunoașe en toţi alegatorii, ai sluji 

„ai protegui şi a li câştiga inimele lăudâund numai 
persoana, candidatului jomăzuit fară a li discoperi 
planu de cât numai la vreme ca nu din vorbă sa 
să audă și :să să dișşteple orârimuirea. C) Di bașalele 
fiiştieăruia. ținut cu deosăbire va răula a sa apro- 
pie căutând însă a descoperi de nu dorese însuşi a 
fi aleşi la care iulâmplare ne fiind din acei pomă- 
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zuiți de comitet să va lucra împotriva lor deturna- 
visind pe alegătorii care sar socoti a fi de ideia de- 
a da glasul pentru unul ca acela. D) Tot acel mă-- 
dular a comitetului să va sârgui a inchipui şi: a.so- 
coti de pe loe câte unul sau şi doi emisari de ţi- 
nut drept ajutor cu cuvenita iocredere și din cet: 
mai aproape ai săi care uecurmat se vor purla 
printre alegători şi vor pregali duhurile .cu închpu-. 
ire plăculă facândusă a lor lucrare tot eu tactul şi: 
măsura acea ca și a însuşi mădulariul din comilel. 
Ei vor fi |inuţi a da adeseori ştiinţă acelui de la 
care vor ținea mandatul. Şi acest,din urmă la co- 
mitet despre greulatile :ce să întâmpină şi desco- 
peririle ce se vor face din vreme în vreme spre a. 
să consertarisi asupra măsurilor de luat. 

5) In privire alegerei din capitalii, comitetul: 
îutreg împreună ci acei pomăzuiti de a să alege,. 
făcânduse mai întâi doctrinaţii cuvenită ; vor începe 
a mişca tot aceia ce pot sâi aduca la rezultat. Vor: 
lasa toale particularitaţile și ueînțalegerile la o: 
parte. Şi vor tragi în sprijinirea acestui de mare: 
cuviinţă interes, felurilele de toate colorurile, pă- 
zând o pohtică si diplomatică provizorvică căulâui 
a apropie pe candidați de a fiştecarui idee cu feluri 
de chipuri şi prin chibzuire sau a unui din mădu-: 
lari sau a comitetului întreg. 

6) Dacă se va socoti de trebuință ca vreunul: 
din mădularii comitetului sau din devsaăbiţii emisari 
a căror izvod trebue să se găsească la comitet, să 
priimiască vre-o slujbă şi mai ales de a să rândui 
ispravnici de linut cu câlăva vreme înainte de a-: 
legeri spre a favorisi aceaslă îulrepriză pe ascuns, 
atunci comiletul va hotărâ măsurile ce ar lrebur 
să se ei pentru înlesnirea unti asemene orânduiri. 

1)  Peimanenţii lucrători de apurure se vor: 
găsi în capitalie, cel putin doi la acel comitet care 
vor priimi înștiintări şi vor primi răspuncuri cău-  
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tând «dle a face cu pulință a aduna la el spre or- 
dinare trebuințe toate madularile spre a discuta 
„asupra măsurilor de luat la asămine întâmplari. 

Acta Râşcanu. Surote ms. XXIII, B, 1072. 

CCAIV 

Anul turcesc 1254 (1819). Paşaport eliberat boeriului Xordachi * Zâşcanu să meargă la Constantinopol împreună cu snrvitorul său Ioan. 

PECETEA 
Ia fettah Ia allah 

ve effuz umera-i ilal-lah 
ve ma teufiki ilal- lah 
Ia Haii Ia cai-ium 

La baule ve la cuvveteila billahi |. 
Tevechi-chieltu aleal-lah 

__ Mehmed 
Abdullah Selim! 

pi 

Darindeghian teschiere. 
aş boierlerinden taze câr sacali mavi ghiozli uzun 

boili vornic Iordachi Borisfa Fuaa (?) nam boierimiz uzun i boili cara biicli Joan usagile bu def-a meklubcimiz efen- | E 
„die terfican derseadete irsal olunmiş olhmacle esnai rahde 
daki zabitun larafândan miersumlerăn murur ve uburlerine 
memaânial olunmamac babănda divatiimizdam ve geanibi d] 
Ser aschieriden işdu mirur tescliieresi lahrir ve ied-di 
snersumlere iăla olunmiştâr, bihac ohnac esnai rahde mui- 

    

  

Jur ve uburine memanial olunmamac, , 
1234. i 

i 

Traducerea | y 
Memet Abdul 

aa Selim 
E! [eavinte din Coran] , , a Ț Bilet de idenlitate ip 

(Paşaport). i 
Iordachi Borisfa-Fnaz din Iaşi având semna!mentele . airmătoare : 
Talia lungă 
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Barba căruntă 

Ochi albaştri 
Semnalmentele servitorului Ioan sunt: 

Talia lungă. 
Mustaţa neagră. 

Sus-numitul boier cn servitorul, însoţiţi de secreta-- 

rul nostru au fost trimişi la Constantinopol. 

Trecerea lor pe drumuri să nu fie oprită de fancţio- 

varii şi ofițerii noştri, pentru aceasta s'a dat prezentut 

bilet de identitate care e dat de dwanul nostru prin în- 

ţelegerea cu serascheriatul. 

Anul 1234, 

Acta Râşeanu, Surete ms. XXXII, 354. Originalul tur- 
cese ; celirea v datoresc elevolui meu Mencs Aziz Ahmed, 
iar traducerea muftiului din Constanţa. 

Reţinem  semnalmentele lui Iordachi, talia /uegă,. 

barba căruută (era om de anroape 60 ani) ochii albaştri. 

CCAV 
Anul turcesc 1228 Șeval 17 (1813). Declaraţia ce o dă Essa- 

idul Abdulah, că căminarul lordachi Nâşeanu primind şi ospătând pe 
prizonie:ii Turci merită a, 6 răsplătit. 

Baisi tescheremâz oldurchi. 

Darinde-i teschiere cămnar Iorgachi Răştan * boier 
usera-i islamie hak-kânda ifa-i murasih miha uuvazie 
riaiellerinden vag gibei damen raăie uzre ichram ve îhtiram 

ve islirdad ve aramleri illizam eiledighi mesmuâmâz 0l- 

macle bu ghiune ispat mud-a-i sadacal ve gairel eiledighi 

meămurini humaiuni ali-ie ve hademei sallaneli osmanie-ie: 

maălum olmac ve hakkândă her igira-i muchafal olunmac 

uzre îisbu teschieremăz mersum iedine îăla olunmiştir. 

Essaidul Abdullah 1228, Şevval 17 

Traducere 

Declaraţiune 
După această a noastră declarație se constată că 

boierul căminar lorgachi Râşcan u dat ospitalitate prizo-  



  

-- 493 — 

nierilor musulmani, oferindu-le loc de găzduire, primindu-i 

ca mowsafiri, şi le-a făcut multă cinste şi bunătăţi. 

Noi funcţionari ai Imperiului O:oman astăzi luând cu- 
noştinlă de cele făcute, am eliberat sus numilului boier 

acest certificat, ordonându-se să fie răsplătit. 
Anul 1928 Şevval 17 

Esscidul Ab lulu h 

Acla Râşcanv. Surete ms. XXXII, 356. Originauul 
turcesc. Celirea e făcută de elevul meu Menes Aziz Ahmed; 
iar traducerea de multtiul din Constanţa. 

CCĂVI 
Anul turcesc 1229 (1814). Act de mulţămire ce Suliman Hadi 

membru al înaltului divan dă lui Iordachi Râşcanul, că e prieten bun 
al 'Tureilor şi a găzduit pe Turci ; rougă pe Domn să-i dea ascultare 
dorințelor sale. 

Baisi nehica budurchi 

Bin ichi înz iirmi sechiz senesi Ramazani evailânde- 

saiki tagdir mumleni-ittaăiz baăzi mevaddi muhimme 

ile Bogdan erazisine meămurictimize îradei sinniz lealhik 

daăvet barile căta-i mezchitre baădel usul docuz mah 

Bogdanda muktemiz ve baădez-zalichi avdelimize 1uhsati 

sinnie erzanile muddeti icamet ve usuli meămurietirme den 

olan cheşti. ghiiizar evanlerinden dorinde nehicamâa Jor- 

gachi Râşcan baiaie Cămnâr boierânu hanesâne mihmană- 

măz ve mersuinden ve aial ve evladândan meşhudâmăz 

olan millet biza-i-islamieie erzel ve gian meil ve ruchan 

ve mmhabbet ve mihman nevazi ve halâr sadize derghiar 

olan ve la-i sadacatan başca îmtidad esfad ve adimi mit- 

saade-i felek dewarden nasi usera-i musliminân ei-iadi 

chuiffarden) baădelnecad musaliha avdetlerinde sirianle- 

rini ichisa ve îlşanlerini edva ve def-i havaigi zaru:- 

pieleri ciun bicadri iltafe iălai immtma eiledighi tahkik 

ghirde-i agizi oldugândan cati nazar eba ve gidde- 

dânden bu macule hizmetlerde bezl magduri bezl ma- 

adur eiledichleri baăzi zavali chieramân maăhudlerile 
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aneăhud teltifnameleri ra-il-ain menhudămâz olmac gihetile 
ieaddinde evlad evladâna miras olmac uare bir teltifna- 
menân iătasâni saubi agizanemden niaz ilmechle bu abdi 
agia dahi istid-alerine misaica ve işbu lelti[namenân zahi 
casdi agizamemde fevaidi bismar addi ve boile devleli 
ali-ie ebedi-id-devâmân sadacat ve ubudi-ielini bladeten, 
vadiei iderân istigilab hatări alin sevab oldusândun vacti 
îhliaginda ibrazile naili amăl olmasi zevati Cheraime ve 
ahlai zușrililtiran hazeralândan hassalen niazâm ve 711445- 
ted-a-i agizanemdir. 

1229 Divani Humaiun 

Suleiman Hadi 

Traducere 

Act de mulţumire 

Am onoare a declara urmatoarele : 
La începutul lunei Ramazan, anul 1228 prin lradea 

Imperială aa dus la Vilaetul Bogdania după nişte afa- 
ceri importante. 

Prin voința lui D-zeu, sosind in acel ținut, după o 
tămânere de nouă luni dz zile s'a decretat pentru iutoar- 
cerea mea în ţară. 

In tot timpul şederii mele în Vilaetul Bogdania, am 
Văzut şi am constatat că purtătorul acestei recomandații, 
dl lorgachi Râşcanul este unul din cti mai de seamă bo- 
ieri din Bogdania, că are o iuhire sinceră şi prietenie fi- 
delă pentru națiunea musulmană. 

Am mai ccnstatat că pe urma răsboaielor îndelur- 
gate, după încheerea păcei, prizonierii musulmani întorşi 
diu ţările inamice au fost găvduiţi de cătră gl Iorgachi 
Râşcanv, au fost îmbrăcaţi Şi au fost îndestuiaţi cu toate 
cele necesare. 

Afară de aceasta am văzut în posesiunea acelui domn 
boier nişte acte de mulţămire şi prin acestea se constată 
că şi moşii cu strămoșii săi s'au distins în această privință. 

Subsemnatul dând acest. act de mulţămire am  înde- 
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plinit o datorie de conştiinţă ; aceasta va rămânea în păs- 
trarea lui, şi în păstrarea fiilor şi nepoților săi. 

Rugăm dar pe demnitarii Statului să-i dea onorurile 
cuvenite şi să dea ascultare dezideratelor sale. 

1229 (1811) 
Suleiman Hadi 
Din Inaltul Divan Imperial Otoman. 

Acta Râşeanu ; original turcesc. Surete ms. XXXII, 
350. Cetirea o datoresc elevului Mencs Aziz Ahmed, iar 
traducerea muftiului din Constanţa. Limba e arăbeasca. 

CCĂVII 

1556 Mart 15, Galaţi. P. Balş serie lui T. Râşeanu la Cons- tantinopol, comunicândui ştiri din țară. 

Galaţi în 15 Martie 1856 
Iubite Râşeanule, 

Viind la Galaţi nu mau lăsat să întru decât cu înda- 
torire să mă ducă la Vodă. Eu am voit săl rog să mă dis- 
povorască de stastă sarcină. Nimică nou la noi de câteă 
să vorbeşte de ocuparea Bulgarii de cătră Austriaci ; pe 
Zizică âl numisă postelnic, şi în urmă din pricină că nau 
țensurat bine un articul a Cogălnitianului lau scos Şi au 
rânduit pe Beizade lancu, in urmă Zizica sau făcut iarăş 
director la departamentul lucrărilor publice. Leg: pentru 
timbrul sau publicat de domn ca să rămâe nelucrătoare 
pănă la sfântul Gheorghie. Polidor Ventura vânzând moşia 
lui Paşcanii lui Grigoriadi au făcut nişte /olzuri care în 
alte ţări să chiamă plastografii. Lucrurile au mers pănă 
acolo că Poco et Hristoverghi iera să să bată la duel, 
Pe Ventura lau schimbat și sau pus pe cumnatul lui Canta 
cel rcş. Voadă al nostru cel bun şi sâruca trimeti bani la 
băncile străine. Negri teau suduit amarnic'la Galaţi, zâcând 
că eu şi tu am venit să ponegrim pe Vodă. Iel sau lău- 
dat că pricina mânăstirilor sau mântuit precum divanul
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adhoc au votato. Aice să face adunări pentru Uaire, dar: 

Koronius au venit şi au potolit toaleaceste. Scrisoare am 

dato cumnatului dumitale precum și lucrurile. Te rog sămi 

scrii supt adresa domnului Marcopulo şi sânt a dumitale 

prielin. 
P. Balş 

Complimente la tuţi ai noştri. 

adresa: Monsieur Monsieur Richkano ă Constantinople: 

Acta Râşcanu. Surete me, XXXIV, 425. 

CCĂVIII 

Fără an (1856 Martie) Constantinopol. Ciorna unei cereri 

către Excelenţa sa vizirul cu punctele ce avea a cere T. Râşeanu ca 

trimes la Constantinopol de Comitetul anti-unionist. 

Excellence ! 

Dans mon voyage pour Constanlinople, ou je me 

trouve depuis un mois, je me rejouissuit en pensant que 

aurais le plaisir de vous irouver, pouttani n'ayant pas. 

eu ce bobheur je suis satisfait en apprenant de Azit Et- 

fendi que vous jouissez ă Paris d'une bonne sant; ; je ne 

fus non moins flatte d'apprendre de M. Marino, que vous 

lui avez demands de mes nouvelles, qui a 6t€ une preuve 

pour moi de votre bien veillance. 

Mr. Marino m" a dit que vous avez bien voulu lui 

demander de m9s nouvelles, celle preuve de bienveillance 

me donne la liberl€ de vous exprimer ma vie reconnais- 

sance et ma grande satisfaction que jai acquise en ap- 

prenant, d'Azii Effendi que vous jouissez d'une ;parfaite 

sanle â Paris." Etanat en voyage pour me rendre ă Cons- 

tantinople, ou je me irouve depuis un mo's je me plaisait 

ă penser que j'aurais le plaisir de .vous voir, pourtant 

quand—mâme je ne vous ai pas trouv, l'espoir me flatte 

toujours d'avoir cet honneur ă votre setour dans cette 

capitale que je desira bien revoir ă quelle epoque il sera.  
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în dos: 

Qw'est ce qu'il a 6te decide par...) 
Si Punion des deux Principau'65 aura lieu, ou elles 

resteront sepa! ces comme jusqu'a present. 
Si les candida!s les elections des Princes doivent (se 

faire). Si elles (doivent choisiront) eliront par un candidat 
daos cheque pzys, ou plusieurs; parmis lesquels le Sultane: 
en faira le choix. 

(Si le tribut des deux piys a 6.€ fix6). 
Quelle sera la modalite ? 
(Si les bases de la l&gislature ont &t6 mises par les 

conferences et qu'elles sont-elles ?) 
Si les statuts des (pay=) Principautes seront colabo- 

t€; dans les pays cuâ Constantinople. 
Si un ou trois caimacans seront nommes dans che= 

cune des Principaul6s. 
En allaut le commissaire dans les Principaut€3-de...). 
Si les Princes actuels cesseront leur regoe quand 

le comiwmissaire im; 6rial ira dans les pays. 
Si on a dâsigne ls personnes qui seront nommâs 

caimacams (et par qui ser...) 

Acla Râşeanu. Surele ms. XXXIV, 565. 

CCXIX 
1856 AMart 30 laşi. N. Istrati serie lui 'T. Râşcanu agă la Cons- 

tantinopol despre afacerile politice din Moldova rugându-l a recoman-. 
da pentru căimăcămie pe Paşcanv, T. Balş şi pe TÎ. Râşcanuv. 

lassii 30 Mart 1856 
Domnul mieu ! 

Sânt convins că scrisoarea colectivă ce vam adresat 
cu data de alaltaeri, are să te pue în foarte mare merare 
în privirea persoanilor ceţi numim pentruja fi recomandaţi 
de Caimacawmi. Insă mă măgulesc a crede că dmia vei fi 
înțăles îndată că din partemi au fost numai o farsă de 
nevoe. pentru că serioşi nici odată naşi pute să mă unesc: 

i 
! 
j 

| 
| 
i 

 



— 498 — 

:a recomanda şi a dori la asăminea chiemare impcrtantă 

pe oricine sar propune. Vei şti că domnii cu cari confi- 
dențial neam dat mâna, pănă astăzi nau vrut să contri- 

bueze macar cu un ban la cheltuiala purcederii şi a pre- 

lungirei şederii dmtale acolo, lăsâad acasta ru totul nu- 
mai pe sângură sarcina mea. şi încă meau răspuns înscris 

că dmta trebuie să te inştiințăzi eu ca să te întorci îna- 
poi, fiind că nau mijloace. 

Intoarcerea dmtale înapoi tocmai în momentele aces- 

tea am privilo ca o nenororire pentru ţară. Așa am fost 

nevoili a vă închipui 120++ pentru luna Marlie, lăsând 

acei dați de mine în soarta lui Dumnnzău, dacă se “or 

pute aduna. Milu au dat 70 4 şi lancu Kaota 50 +, cari 

în sumă de 120 vi eam şi trimis prin polița Jui Vecsler. 
lată ti nau voit ai da de cât cu condiţie a fi recoman- 

daţi dmlale de candidaţi la căimămie, am primit condiţia 
ca una ee nare nici o însămnătale pentu că dmtla nu vei 

recomanda oameni în contra conştiinţei şi cu numele că. 
zora sâ te compromiţi, dar am pus şi eu condiţea me, ca 

Milu să fie casieriu şi să adune bani pentru toate lunele 

cât vei zăbovi la Constantinopol şi la intoarcerea dmtale 
să dea samă de ei. Rămâne dar confidausieal între noi 

amândoi nwrai ştiut că recomandațiea acestor persoane 

au lost numai din nevoe, ear nu din convingere. Nici o- 

dată n'am avut trisla ocazie pănă acum a cunoaşte cât 

sânt de egoisti oamenii la noi, si cum fiecare nu au ru- 

şinea a să propune pentru chemările celi mai mari pe cari 

nici întro privire nu le merită. Am rămas înmărmurit când 
-eam văzut pe aceştiea împuindusă cu neruşinare şi întăi 
mam opus cn toată franşița, dar în urmă mam înduplicat 

a vă scrie în unire cu ei, ca să pot închipui banii pe luna 

Martie, şi să fac să adune pe lunile viitoare, în cât des- 

pre cheltuială, să nu aveţi nici o îndoeală că nu voi în- 

griji a vă trimite regulat, chear de ar urma să nu sâ 

poată în viilor aduna şi să trebuească a pune dela mine, 
precum eam pus pe cei dintâi cari sânt cu totul pănă 

astăzi rămaşi în sarcina mea. Celelante toate lămuriri din  
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scrisoarea cilală put să vă fie înlesnitoare, afară de cele 
trei nume. Dmta insă prin scrisoarea cemi vei adresa, nu: 
aveți a atinge numele acestora, fiind că ace scrisoare de 
răspuns trebui să leo arăt. Vă rog foarte mult nici odată 
să nu să ştie că am fost nevoit a mă uni să vă scriure- 
comandânduvă niş'e asăminea persoane. ucasta să rămâe 
un secret ai nostru, 

Fată dovadă că toţi băzăesc cu priviri personale, şi 
pentru interesul țarii nu sănt capabili de a face cheltu- | 
eală de un bani de cât numai pentru scopuri de interes 
în parte. 

In cât să alinge despre Caimacami, nui de contestat 
că de la dânşii este să atârne foarte mult la reorganiza- 
rea viitoare, 

Din convingi re nuţi pot recomanda de cât pe doă 
persoane, Mihalachi Paşeanu și dmta cucoane Toderiţă, 
dui cari infaţoșaţi aceea ce ne interesază mai mult pe 
toţi adecă progresul moderai, fiind că ne temim de ultra- 
progresiști, sau mai bine de Prudoni. Mai trebueşti un 
al liile cari să aibă şansâle de a fi cunoscut iarăşi acolo. 
Acel al treilea socot ea ar putea fi Toderiţă Balşă.. | 

Mă tem că si astă dală vei ave Slâbicunea modestiei. 
din «alea-afară, de a nu starui pentru dmta.  Ascullămă, 
să vorbim serioză. De nu vei stărui să faci parte în Caimaă- 
cămie, cu bună sama vei face o mare crimă câtră patrie, 
şi le vei câi foarte amar. Aici nui vorbă de slavă sau 
alte deșărlacuni ; : &:sta priveşte tot viitorul țării—şi nui 
loc de modestie. De vei cade in asâminea slăbăcane a nu 
stărui pentu dmla credimă că nu vei mai werila stima 
acelor ce te slimează pentru că vei da dovadă de o slă- 
b: cune—earlăma—fimeească. Nu socoti că teaş înscrie pe 
dmia dacă am ave pe cine altul, nuţ face iluzii de oamenii 
de la noi şi chear de amicii dimtale în lreabă puşi şi la . 
fapte serioază sânt i.nmai nişte pigmei. 

Adoţi aminte de sufletul patriotice al părinteli.i dmiale. 
Te 10g şi te jur să nu greşeşti a recomanda pe alţii, ori 
cine că vei face nenorocire mare țării, îi ştiu pe oameni 
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după cum mă ştiu pe mine. Eu de aşi fi unul din Caima- 

cami, îţi jur pe vieaţa me că aşi nenoroci (ara, şi maşi 

nenoroci şi pe mine, şi tot aşa ar face şi alţii, atarâ de 

Admta şi Pâşcanu, cari aveţi fiecare nişte calităţi osăbite, 

din nenorocire rari la not în ţară. Cel ul triilea este mai 

mult ea o trebuinţă după poziţiea şi şansăle sale—al min- 
trilea sângur fâră cești doi—el cu bună samă ar fi înalte 
priviri periculos. Ei nu am vorbit nici cu Paşcanu şi nici 

cu Balşi, mai ales că pe acest din urmă nici îl văd vre 

odată, dar socotinţa me fără doar și poate ar fi acasta. 

Sâmi însămni pe un colţişor de hârtie cu răspunsul ce vei 

bine voi ami face, numai că ai primit castă scrisoare, 

ca să fiii liniştit, şi te rog să o arzi îndată ce vei cetio. 
Astăzi vă adresezu altă scrisoare, răspuns la ce d.n 20 

Mart, 
adresa pe plic: Monsieur Monsieur Tb&odor Racheanu 

â Constantinople 
Domniei sale Domnului mare agă Teodor Râşeanu 

la Constantinopol 

Acta Râşeanu. Surete ms. XXXIV, 356. 
In plicul scrisorii se păstrează uceste bilete de vizită: 

Le Mai:quis Migliorati secretaire de la Lâgativn de 5. M. 
le Roi de Sardigne;— Iacob Mano—Ibrabym Edh:m Pascba, 
membre du haut conseil du Tanzimate. 

In testamentul Mibopotitului Veniamin din 1843 Ia- 
nuarie $, cetim de N. Istrati: „las dumisule câniaarului 
Neculai Istrati ceasoinicui cel mare de masă inglizes? 
dimpreună cu pă:inteasca me blagos'ovenie spre recunos- 
tnţă pentru dragostea şi multile iudatoriri ce miau facut.“ 

(C. Erbiceanu, Ist. Mitr. Moldovei 62, 79). 

CCĂĂ 
1856 Alartie 30, laşi. Neculai Istrati scrie lui T. Râşcanu agă 

Ja Constantinopol în privinţa celor ce are a lucra comisia rânduită 
«cu cercetarea Heglementului, făcând o analiză judiciară asupra lipsu- 
rilor din Reglement, 

lassii 30 Marlie 1856 K.V. 
Domnule Râşcanu, | 

De la 19/31 Martie, de când sau priiit aice ştirea 
telegrafică despre închierea păcei, pănă astazi to'uşi nu  
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să cunosc condiţiile acei păci macar în cal privesc pe 
Pri ţipate. Din jurnale streine Și corespondenţi private de 
la Paris să ştie că Franţia, Rusia şi Sardinia sar fi rostit 
în Conferenţă pentru Unirea Prințipalelor, că Anglia incă 
nu şa fi dat votul dofinitiv, că Inalta Poartă ar fi Pro- 
testat și Austriea că sprijină protestul Turciei. Ruso-filii de 
la noi între cari călugării Greci predică cu înfocare Unirea 
Printțipatelor cu mare intusiasmi, precum predicau ei pa- 
triotismul la 1848, când doreau să facă scandalul spre a 
să da atunci prilejul căutat de Rusia ca să ocupe Prinţi- 
palili. Urmarea lor de aice, si sprijinul celui faze la Paris 
dorinul Oclol în favorul Unirei Prinţipatelor, au întărit şi 
au dumerit şi mai mult parlida adivarat naţională de a 
privi Unirea Prinţipatelor ca o adivarată fatalitate. 
Cu bună samă diplomaţii Rusiei prevăd câ în viitor 
Prinţipatele nu să vor mai pute ocupa prin arnmiile lor 
lără să nn să provoace toată Europa. Şi prinții domoitori 
vor li consideraţi ca trădători şi distituiţi de cătră Inalta 
Poartă, când vor vedera simpatii vinovate, sau vor mai 
timite deputaţi înaiotea Muscaliloe, Aşa dar la proectele 
Rusiei de a ajunge vieodată ia mărime istorică, adecă de 
a poseda canalele mărilor, ii irebaeşte în Prinţipate un 
Rege neatârnat, carile, din ori cari casă a Europei de ar 
fi ales, totuși, curând sau mai târziu ar deveni omul şi 
instrumentul Rusiei. întrun grad mult mai mare de cât 
Regele Greciei. Prinţipatile, cari au vămus atât de departe 
in ura industriei streine, încât nici odată nu vor ajunge 
a îcființa o industrii naţională, în stare de a face concu- 
rență cu industria str_iuă, lransformânduse în rigut, nu- 
mai dia sarcina exporlației popuşoiului şi a grâului, săn- 
gurele mijloace vitale pentru wulţi ani viitori, nu vor fi 
in stare să înlimpine cheltueiele unui rigat, fără să aibă 
recurs la imprumuturi. Acele imprumuturi crescând, nu să 
vor pule plăti de cât prin mărirea statului cu provințiile 
româneşti de sut Austriea, Transilvaniea şi Bucovina. 
Regele viitor al Românilor spre a ajunge la acel rezultat 
a concentrarii elementului rcwânesc, îi va trebui ajutorul 
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Rusiei, imperie limitrofă, puternică şi ortodoxă; eată dar 

că avem atuni de sigur să ne aliăm cu Rusia, şi Rusia 

peste câţiva ani işi va deschide calea la Dunărea prin în- 

suşi Regele Românilor. 

Aceste consideraţii cari pe toată ziua să disfăşur mai 

limpede, unite cu celelante împrejurări cari le cunoaşteţi 

înduplecă pe cea mai mare parte din Moldoveni asă spăi- 

mânta de Unire și Rigat, ca de izvorul unor calamilăţi 

fără vindecare. Foarte puţini dintre tinerii cu ambiția ca- 

valerească, cari nuşi cunose ţara şi mijloacele ei, mai fac 

zgomote pentru Unire şi Rigat. Ear massa populației aş- 

teplând de la marele puteri a Europei, şi mai cu samă 

de la Englitera reintregirea privilegiilo: seculare, doreşte 

progresul moral şi material al patriei lor, fără aşi face 

iluzii greşite că rumpere de la Turciia ar pule să le a- 

ducă vea un viitor fericit, 

Dacă adunarea obştească din Moldova şi ace din Va- 

lahiea s'ar consulta, fără nici o îndoială, că în unanimi- 

tate sat rosti în contra idei Unirei, şi a rumpirei Prinţi- 

patelor cu Turcia. Ear dacă viind vre o comisie, ar aş 

lepta pe cei ce ar voi de sâne să meargă seşi alăte do- 

rioţile, atunci de sigur, că numai aspiranţii la domnie—uto- 

piştii şi instrumentele Rusiei, sar infățoşa şi sar rosti, 

fiecare diu punctul lor de vedere. Ear mulţimea—fii adi- 

văra)i ai ţării, cătră cari sânt cu întreile legături lipiţi, 

ar sta de o parte, fără săşi exprime dorința, nepulândusă 

ei mesteca la un loc cu cei fâră nici un căpălăi, sau cu 

cei cari sub masca patriotizmului vor să facă serviciul 

vrăjmaşalui ţării. Şi astfeliu sar culege numai o conluzie, 

ear nu adivărala opinie a majorirăţii. 

Noi cunoaștim foarte bine că numai slrălucirea sa 

lordul Redklif—pe de o parte şi lordul Patme:stonii de pe 

altă parte. sânt mai cu samă barbaţii Eoropei, cari au 

lucrat cu multă energie şi cu mare prudenţă de au făcut 

să prorumpă războiul măntuirei Prinţipatelor, şi mântvi- 

rei Turciei şi a Evropii intregi. Numele acestor strălucite 

persoane a veacului nosiru, vor rămânea pe tot deauna 
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scumpe şi prețioasă Românilor. Si recunoştinţa cătră En- glitera vom ave de datorie a o săgi şi a o întemeea în: inimile fiilor noştri. Pentru că în pericolul nostru cel mare 

protector. 

lacă odală ne rostim că au aspirăm de a ne rumpe de la Turcia ; mai ales dorim de a lega un contract mai strâns, adecă pre cât nu să jignesc privileg ile răscumpă- rate cu sângele strămoşilor nostri. 
Insă asupra propunerilor eşite de la Conferenţa din Constantinopol trebui din nou săţi mai observez reflecțiile noastre : 

Dacă prin punctul 1 să declară de căzut şi desființat reglementul organic, ca o consecvență a tractatelor legate cu Rusia, vine întrebare, după ceri aşâzămâat sar guverna Prinţipalele pănă la pregă'irea ncului rezlement ; fină că cel vechi nar mai ave încredere şi pulere fiind urgisit: şi cel nou vor trebui ani până să va pregăti şi să va . complecta. Acei ce cunose bine trecu'ul ştiu că regle- mentul de astăzi nu este nici de cum dat Prințipalelor prin iniciativa Rusiei. El in yroect sau infățoșat Ioaltei Porţi pe lângă arzumagzarul Moldovei prin Ioan Tăutul în urma eteriei de la 1871. Inalta Poartă Jau făcut să sa prevadă prin tractatul de Akerman 1836 şi lau întărit prin tractalul de Adrianopol 1829. Nime nu lăgdueşte ca pro- ectul acela nau suferit mari sehimbari prin diplomaţia Rusiei, atât la comisiea de la Bucureşti, precum ş! în Iaşi io prilejul reviziei lui şi că reglementul nu cuprinde în sine defecte, cari acum trebue modificate, precum nime cu rezon earăşi nu poale contesta că el intrupează [a un lor obiceiul vechi al țării, privilegiile şi driturile cunoscute de cătră Inalta Poartă, prin becurmate halişerife şi fermane. Acele mai principale defeele ale reglementului sânt ur- mătoarele : 1) Prilejui de luptă şi de &ocnire între puterea legislativă şi eczecutivă, pus în reglement dioadins cu Surete şi Izvoade X (Acta Râșcanu) 28
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scop ca Rusia să să poată folosi lâ. trebuinţă de dritul, 

domnului, când adunarea obştească ar fi prea naţională 

sau de diilul adunării când domnul nu ar simpatiza de 

ajuns cu Rusia. Pentru că domnului i sau dat putere a în- 

«hide şi a desface adunarea, pentru că adunării i sau dat 

pulere a râdica doleausă şi pârâ asupra Domniuiui. 

Această meteahnă, fâră să se observe întreg Regle- 

mentul sar pute îndrepta prin o modificare, ca adunarea 

să fie neatârnată ca corpi legislativ şi contrulă statului» 

şi ca domnul ales pe viiață să rămâe inviolabil având 

toată răspundirea administrației miniştrii respectivi. 2) De- 

fectul Reglemeniului este earăşi baza cari sau adoptat a 

rapgurilor în corpurile alegătoare deputaţilor, cari nu in- 

fățosază nici 0 garauţie, şi cari, spre a să înlătura toală 

confuzia şi a câştiga soliditatea cerută neapărat, pentru 

stabilitatea şi înflorirea unci societăţi, nu poale, după im- 

prejnrările locale ale Prinţipatelor, să fie mai nimerit ga- 

rantuită, de cât pe proprietate, precum au lost din vechi. 

Indreptare cari iarăşi să poate face, fără oborârea com- 

plectă a Reglementului. Să mai adaoge încă al 3-le defect 

al Reglementului, prin adaosul din uimă de Rusia, prin 

care să atacă autonomiea Prioţipatelor, supuind ori ce 

modificare din partea adunărei obşteşti la încuviințarea 

curților, şi eari pe totdeauna trebui a să oboră. 

Sânt şi mai pot fi unele metehne secondare, cari în 

câtevu sesii ale adunării revizuindusă sar pute modifica, 

fară a să desființa reglementul întreg, cari cuprinde în 

săne legile politice, administrative, finanţiale, bisericeşti şi 

militare. A câruea revizie au ținut de Ja anu: 1829 și păn 

la anu! 1832, şi de atuncea pănă la anul 1847, pria în- 

dreptările şi modificaţiile făcute în tot anul de câtră adu- 

nările obşteşti, din cari mai toăte earăşi lrebui oborâle 

în cât a să alcătui din nou un reglemenl şi la aplicaţie 

a nu vedera mai numeroasă melehne, vor trebui earăşi 

aui de lucrare şi până alanci Priaţipatele ar pica îo con- 

fuzie şi dezorganizare, ne mai pulândusă administra cu un
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'Reglement fără nici uc prestij, a căruea valoară Sar ho. tără de pe acum de anulată. 
Dacă prin punctul al 2.le a Conferinţelor de Cons!(an- tinopo!) să însamnă a rămâne Prinţipalele despărlite, azasta 

nici o ţăntire a să concentra spre a să rumpe acum, sau mai apoi de la Turcia. Pentru că între alte nuineroasă consideraţii este şi aceea că doi domnitori vasali şi tuibu- tari Porţei, chear dear simpatiza cu Rusia, nu vor pute -a să aliea fără a nu să privi ca trădători, ŞI prin urmare a să distitua, în vreme când aceste Prinţipate ortodoxe unite, şi acum, sau mai apoi pusă Supt un Suveran, acela Cu bună samă va deveni alieatul inlim al Rusiei ortodoxă, spre a deschide calea la Duvărea, dovada purtarea regelui “Greciei, cari totuşi au rămas nedistituat, cu tuală gresala 'sa politică, fiind că nu este tribatariul Turciei şi fiind ca sânt alle multe cousidzraţii pentru un Rege. Pilde asămi- nea să pot găsi multe în istoriea modernă, şi ori cum “mai greu vom sfârşi cu puternicul colos al Rosisi de eat «cu Turcia de acum. 
La punctul al 15-le a: Conferenţiilor de Const(antinopo!) penlru a ave drit streivii să cumpere proprietăţi inainte de - -oricare alte consideraţii, să înlimpină că asăminea dispo- siţie ar lovi autonomiea țării, ca v măsură din lăuntru şi cari nu poale fi hotărâtă de cât de cătră “adunarea ob. şteasă. Tot o daiă însă Inalta Poartă luând în conside- rație îotinderea teritorială a Prinţipatelor, sar pute lămuri că în puțini ani Prinţipatele ar ajunge. în proprietatea tu- turor streinilor de toate protecsiile, naționalitatea română cari simpatizază cu Suzeranul ei sar absorbi, şi prin dru- mul acest indirect sar perde Prințipatele pentru Turcia, formândusă un stat în stat, 

In staturile mari să ingădve a cumpăra streinii- mMo- şii fiind că ele având o altă intindere geogrăfică, nu sânt amerințate a să absorbi de cătră streini ca Pcioţipatele, şi totuşi nicâiri nu sa îngădie streinului un asămine drit fără oarecari condiţii de reslringere şi mai cu samă, când
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această măsură, sau prevăzut şi au fost una din condiţiile: 

sin equa non (sic), în capitulațiile cu Inalta Poartă. 

La punctul 22-a, de a să da învestilura domnească 

la unul din trei candidaţi, aceasta fiind înpotriva privile- 

giilor şi adivărată cauză de rivalități şi ruinare țării, ar 

fi o impilare. de a să expune la alirdisire între trei can- 

didați ecspuşi la concurenţă. | 

La punctul 24, atiogător cu lista civilă a Domnului 

să se hotărască la fie cari numire de domni; o asăminea 

măsură nu are pildă in analele Prinţipatelor, şi chiar a: 

lumei întregi, că tot atâte ar fi ca şi statul, ia numirea 

fiecăruea amploeat să să tărguească pentru leafa sa. Tot 

odată lista civilă u Domnului, fiind o dispoziţie din năun- 

tru, atarnă de autonomiea Prinţipatelor, ca adunarea ob- 

ştească să o ficseză după trebuinţa ce va găsi de cuviință, 

fără vreo intervenţie. 

Ta punctul 28-lea, constituarea unui sănat este nu 

numai de prisos, dar şi cu neputinţă lipsind în ţară ele- 

mentele din cari să să poată compune, fiind că adunarea 

obşlească este un drit vechi cu şi Printipatele şi cari nu 

să poate suprima, tocmai când credim că avem a căştiga; 

apoi din acelaşi element nu să poate compune doă puteri, 

adecă, adunarea sau Camera, și Sinatul; p-otru că atunci 

amăndoă puterile ar fi tot aceea, cănd sar compune din a- 

celaşi element. În ţările unde fiinţază o aristocrație sis- 

lematică, sinatul poate ave los, ca o cumpănă de ponde- 

raţie între voinţa poporului şi ace a domnitorului; iar în 

Prinţipate unde nu sânt de căt ţărani locuitori pe moşiile 

proprietarilor. şi ţărani răzăși, a cărora cultură este mai 

ioapoetă de căt să se poată compune o cameră din ei, nu 

rămăne de căt numai tlemenlul proprietarilor, cari In Ca- 

merâ reprezentează interesele ţării. 

La punelul 29, să observează, că o coinisie cari la 

Constantinopol să aibă a lucra regiementul Prinţipatelor, 

ar fi cu nepuinață; nu numai că ear lipsi materialurile 
cari în intervalul lucrărilor să pot numai prevede, dar lot 
odată nu ar putea acel reglement să fie indatoritori pen-
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tru ţară, după autonomiea ei legislativă. şi din acestea amăndoă mari indemnuri, înalta Poarta și Rusia au găsit chear şi la 1829, de neapărat ca reglementul să să lucre şi să se reviduească de cătră țară la fața locului. şi cu toate aceste, mai mulţi ani cu materialurile de față, au trebuit să treacă pănă sau putut complecta după cum este. 
Legăturile domnitorilor cătră Inalta Poartă, Şi pozi- țiea politică de dinafară Prinţipatelor vizavi de celelante puteri garantuitoare, atarna a să hotără de cătră Inalta Poartă, în concert cu puterile alieate. Ear în cat pentru cele din năuntru, precum lista civilă a Domnului, chipul a- legerei domnului, baza pe cari să se întemeeză corpurile electorale diputaţilor în adunarea obştească, principiile de reformă a reglementului, atârnând de la autonomiea ce au Prinţipatele, nu să poate legal re-organiza, neavănd nime legal competenţe a le octroa, de căt prin deschide- rea adunării ordinară reglementară, care să decreteză co- misiea şi chipul înființărei ei, pentru facerea aceştii orga- nizări, şi cari lucrare spre a fi ferită de orice înriurire, sau influenţă, trebui a să urma supt ocârmuire provizorie compusă din trai căimăcami, ca să nu aibă domnitorul pri- iej aşi trage prerogativi vâtămătoare prin constituţia ţării, dacă o asămine Constituţie ar urma să să fară supt domnie. | 

Aceşti trei caimacami pentru astă dată abnegăm de dritul reglementar de a fi prezidentul domnescului divan — ministrul din năuntru şi logofătul dreptăței, fiind că domuul destinează de pe acum a lăsa în acele posturi, persoane cari să acopere dispoziţiile  finanţiale, şi să in- flueză pentru viitoarea candidatură de domnie, şi alte multe priviri din năuntru. Ia această privire, precum mai pre larg za'm (sic) lămurit prin una diu scrisorile de mai îna- inte, am luat ca o facere de bin (sie) în acest cazi ecsep- sional, ca aceşti trei caimacami să fie numiţi de catră Înalta Poartă. 
Guvernul provizoriu, sub cari urmează a, să înființa zeglementul viitoriu, noi îl privim de mare importanţă de
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câl însuşi 'domniea. Lipsa de baibaţi capabili și compe- 
lenți, şi cari să uncască încrederea generală este foarle 

simțită, şi causa pentru cari avem numai aspiranţi dar nu 
-şi de merit, vine de acolo, fiind că sute de ani de când 

ni său impus domnii, şi acei ce au gonit domoieaau ştiut 

că nu le trebui altă însuşire de cât numai yrotecţie per- 

sonală ori la Constantinopol ori la Petersburg. Aşa dar, 

ecsaminănd unul câte unui pe toţi pretindenţii şi am: 
b'ț'oşii noştri, pe toţi acei cari să inflățoşăză mai multă 

gavanlie pentru progresul raţional şi moderat al patriei, 

dupre cum prin scrisoarea de eri, asăminea și acum iţi 
spunemii câ—numai boerul Mihail Cantacuzin Paşeanu, şi: 

Dumnela puteți fi trebuitori--potriviţi şi de neapărat a face 

parte în Căimacămie. Pe lângă aceştiea fiind precum ni: 

să spune că vornicul Teodoriţă Balş av ave şansă, la Con- 

stantinopoli, ar pute fi eaimacanul al triilea. aşu precum 

trustrei uniţi împreună şi armoniea reciprocă, şi patrio- 

tizmul, şi interesul averii, şi experienţa. Intrebuințază dar 
loală stăruința, lăsănd modestiea la o parte, fâră a perde 

timpi, fiind că de acum ina'nte starea de fată a lucruri 

lor mult nu să va preluvgi, ar fi o adivărală primejdie, 

şi pericul de vor incăpe alte persoane iu guvernul pro- 

vizoriu. 

Aici nu este voiba nici de o slavă, nici de dizărtă- 

cune, aşa precum caimacamii zu a fi vremelnici, şi nuau a 
ave prerogalivele domnului definitiv. Este numai simplu 

şi lămurit ca să aveţi prilej intr'o sferă mai întinsă, şi 

înt”'un timp atât de critic şi important a face serviciu 

ţării, şi a împedeca tendințăle cari ni ameninţă prin 

căll-va leoristi periculoşi, de a ne duce în caos. 

Aşteptăm cu toată nerăbdarea răspunsul domniei tale 

în toate privirile aceste, şi prin al doilea ocazion îţi vom 

trimile memuarul franțeză, pentru trecutul, prezentul şi 
viitorul prinţipatelor. 

Incă odată chiem atenţiea şi stăruinle domniei tale 

asupra membriior căimăcămiei. 
„Domnul mev, ţam urmat sfatului cu să mă înțelegw  
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cu masa patrioţilor, și sânt îniru tot unit în cât razem îm 
acastă scrisoare răspunsul cu buna ispravă de la tine bu- 
nul româou îm va pricinui ce mai vie mulță mire“. 

al lau Mihalachi Canta. 
Despre sămile casălor obștești Şi a visteriei vă răs- 

pund că sau iscălit de cătră divanul obşte:c fără a să maj 
cerceta după obicei, ear sămile clerului încă stau netre- 
cute prin divav, fiind că mitropolilu şi Episcopii, găsândule 
răle nu leau adiverit. 

plecat serv. N. Istrati 
Adresa pe plic: 

Monsieur Monsieur Thâodor Racheanou 
ă Constanlinoupof 

Domniti sule mare agă Teodor Răşeanu 
la Constantic opol. 

Acta Râzeanu. Surete ms. XXXIV. 403—414. Seri- Sarea e scrisă pe 3 coli de hâitie comercială. Inainle da a-şi încheia N. Istrati serisoarea a lasat pe M. Cantacu- zino Paşcanu să-şi intercaleze câteva rânduri de adesiunea ce a făcut la programul partidului lui N. Istrati şi așteaptă cu nerâbdare decretul de caimacam. Acest M. Cantacuzino Paşcanu a murit în 1857 lanuarie. (Acte şi documente de D. A. Sturza (II, 1053). 

CCXĂI 
1856 April 4 Iaşi. N. Istrati serie lui Râşeanu la Constan- tinopol asupra evenimentelor la ordinea, zilei cum şi asupra numirei a 2 comisari, ce au a veni în Moldova şi în chestia comisiei de re- tormă a Reglementului. 

lassi 4 | 16 April 1856, No. 3, 

Cucoani Toderiţă ! 
De la scrisoarea ce ne ai adresat din 20 Martie tre- 

cat nu sau mai primit pără astăzi nici o Ştiinţă de la 
Dta ; după înțalesul acei serisori ara fost siguri că aţi pri- 
mit informaţie cumcă reforma va urma a să face subt o.
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căimacămie sau guvern provizoriu, ear nu supt influența 

domnului actual. carile are maniea de a hrentui legile şi 

obiceiul țării, şi a împila căt să va pute mai mult ţara 

şi comerțul ei. Acum să pretinde că la Constantinopol 

ar fi în dispoziţie să pue în capul reformei pe acest omii 

bolnav, a căruea nenorocită administraţie vă este cunos- 

eută. N'am fi meritat după atătea suferinţi, şi după spu- 

moasăle făgăduinţi, cari ni sau dat, să ajungem de a fi 

“organizaţi chear prin acei cari neau desorganizat. şi dacă 

nui cu putinţă a să înlătura domnul acesta din capul tre- 

bilor, am fi mult mai mulţămiţi, să rămănem fără nici o 
reformă, pănă când va înceta domoiea sa, cu să nu aibă 

prilej a rune în comisia reformii toţi smintiţii şi cei far 
"de nici un căpălăi, şi cu aceasta să se facă un rău țării 

chear în însuşi instituţiile ei. 
Dacă cumva cunoaşteţi că diplomaţii înaltei Porţi 

nu ţină la simpatiea ţării, şi că dorinţile ei să fac jerlfă 
“pentru sprijinirea personală a domnului, dacă va rămănea 

ca reforma să se incuviinţază a să urma supt domniea-sa 

şi prin persoanele recomendate de el, atunci fiind de prisos 

toate sperările noastre. şi chear fiinţa domniei voastre a- 
colo, va fi bine să vă întoareeţi înapoi în ţară, ca să tăn- 

guim împreună rezultatele viitorului ce am fost visat. 

Ear dacă să poate a să găsi vre o dispoziţie de a fi 

ascultați, că nui ecsemplu în istorie, ca adunare, comisie 

sau comitet constituant să poală eczista şi lucra neatăr- 
nat o re:organizare a vreunei țări, cu un domnitoru de- 

finitiv pe troni, câ în timpul reformei țara are neapă- 

rată trebuinţă de o căimăcămie alcătuită din persoane cari 
sânt pentru progresul moderat şi raționabil, şi dară spre 
a să îndeplini aceasta arii urma nevoe şi de jertie ma- 

teziale proporţionate atunci sar pute găsi vro zăci mii 

galbăni, urmând a să câştiga un rezultat, precum vi lam 
“lămurit prin scrisoarea No, 1, indată cum neai incunoş- 

linţa de aceesta. 
Domniea ta trebui să lâmureşti că raporturile dom- 

nului făcute în numile şi cu unirea ţării, nu sânt nici cu 
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ştirea, nici cu voea ei, că domnul nu este, în oari cari 
privire. nici poate asă considera de reprezentant al țării. 

O depeşă telegrafică de la Constantinopol sosită a- 
sară înştiințază pe domnitor despre venirea aice a doi co- 
misari Safat Efendi şi baron Coler, 

Din partea autorităţilor streine să vede de deă zile 
0 mare activitate cu străngeri de liste biografice pentru 
persoanele din cari sar pute compune comisie reviziei 
Reglementului. Noi am avut ingrijire a vă trece în acele 
liste, dacă nu cumva să vor încuviinţa pe acei cei va re- 
comanda domnitorul : 

Ne pare curiozii că de la d.ta în privire aceasta nu 
am primit nici un fel de informaţie. 

Telegraful electric acum este liber şi pentru înşliin- 
țări private, aşa dar la nevoe şi grabă, vă puteţi sluji cu 
el, şi penru toală întâmplarea a vorbi în depeşă ca pen- 
tru Valahia, cu acest chipi să înlăturează şi oari neplă- 
cută întâmplare. 

Domnul Panu, spun unii că ar zice cum că la Curte 
Sar fi primit o scrisoare de la Vogoride. în privirea dumi- 
tale, că adică in Constantinopol frecventezi adesa amba- 
sadele, trebui să fii atent la intrigile cari pot a să tramă. 

Scriine cu cea inlăi ocazie despre cele ce veți şti în 
interesul Prioţipatelor, şi răspundere dacă ai primit seri- 
sorile noastre No. 1 şi No. 2, ca să fim în linişte. 

Pin Cucoana Penelopi vom trimite bani peatru luna 
curente April. , 

al d-tale plecate slugi 
N. Istrati, N. C. Milu vornie, D. Corne 

P. S. Spunene să fie adivărat că numai aceşti doi 
comisari au a veni aice ? Cari este misiea lor şi de ce nu 
sânt însoţiţi și de comisarii celorlante puteri, 

Acta Râşeanu. Surete ms. XXXIV, 445, Scrisoarea 
poartă numărul 3, 
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CCĂXI! 
1856 April 26 Iaşi. N. Istrate scrie lui T. Râşcanu la Constan- 

tinopol, rugîndu-l a le scrie mai des, că prietinii îl bănuesc că iar fi 
tăinuind scrisorile. 

Iassii 26 April 1856 
Cucoane Toderiţă ! 

De la purcederea Dv. de aice, adică de la sfârşitul 
lunei lanuar, am primit numai doă singuri scrisori, a ce 
din 8 și din 26 Martie. şi o serisorică in urmă foarte 
scurtă din 3 Aprilie. Noi de aice v'am adresat şasă seri- 
sori lungi şi detailate una după alta, cele mai multe cu 
iscălituri colective, după cari am fi fost mulţumiţi să ne 
însămnaţi macar printr'o scurtă depeşă telegrafică, că leai 
primit spre a fi liniştiţi. 

A avea vee o indoeală de primirea lor, tocmai nu 
putem, de vreme ce pe toate leam îiacredințat după po-. 
vățuirea dmilale, inainte cucoanei Penelopa, în căl cu bună 
samă nu sau putut de cât de sigur a vi se trimite. 

In mijlocul împrejurărilor de faţă aştentăm fie care 
vapor a arigradului, fie care poştă, cu cea mai încor- 
dată nerăbdare, şi puteţi sângur a vă închipui desperarea 
noastră când nu găsim nici o dată o scrisoare de la d-ta. 

In cele din urmă unii sau hotarât a triimite pe o 
persoană la Constantinopul, cu părere că poate noi amân- 
doi am fi înțăleşi să lucrăm pentru Peşcanu sau pentru 
Cuza, de vreme ce văd o tăcere din partea Dv. şi pe cari 
ei o tălmăcesc de un secret al nostru. nedumerindumă 
nici eu insuşi cum să tălmăcese aastă tăcere, te rog să 
bine voeşti ami însămna macar doă linii prin telegraf, 
sau şi prin cea întăi ocazie. să mă pot îndreptăţi dinainte 
acelora cari pripun că eu in loate zilele primesc scrisori 
de la d-ta şi le ţinii secrete de ei. 

In cât pentru interesul cel mari al țării dacă după 
scrisorile dinainfe nu veţi fi putut lucra ceva, de a cum 
mi să pare a fi pre târziu de făcut vreun pas pentru că. 
comisie o avem așteptată din zi în zi. 

plecat serv N. Istrati 
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adresa pe plic: 

Monsieur Monsieur Thândor Râchcanou 
ă Constantinople 

Domnului Domnu mare aga Teodor Râşcanu 
la Constantinopol 

pe cuta scrisorii : 

„Par votre ami N. D. Fotiadi, qui vous represente- 
ses compliments ainsi qwâ votre famille, et vous demande 
des encures de n'avoir pas remplie son devoire dans le 
temps, c'est-ă dire, de vous faire la visite due.“ 

N. D. Fotiadi: 

Acta Râşeanu. Surete ms. XXXIV, 358. 
Pe cămaşa scrisorii pe care e strisă adresa stă scris: 

de mâna lui T. Râşeauu „priimit în 16 Maiu“ ; iar în ve- 
dela scrisorii următoarele socoteli, probabil de cheheltue- lile făcute la Constantinopol, 

4806 120 196 1600 
3800 73 2000 
400 10 3600. 

3200 "83 
40 

CCXXIII 
Fără dată (1856 April) Constantinopol. Ciorna unei scrisori“ de mulţămire ce T. Râşecanu o adresază lui Ali Paşa, marele vizir, în timpul şederii sale la Constantinopol dus în afacerile căimăcămiei. 

Excellenge ! 
Mon compatriote Mr. Marino m'a dit que vous avez. 

bien voulu lui demander de mes nouvelles. Ce trait de 
bienveillince m'impose le devoir de vous exprimer ma 
reconbaisșance el la vive satisfaction que j'ai €prouvee en. 
apprenant d'Azit Effendi que vous jouissez d'une bonae.: 
sani6 â Paris. 

Si jai eu un grand regret en arrivant: depuis un. 
mois et demi dans cette capitale, c'est que lespoir que. 
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javais de vous y trouver a ct malkeureusement decu, 
„Jaime â croire cependant que ce bonheur m'est reservg 
A votre retour, et s'if m'6lait permis de vous demauder 
quelle en esi ă peu prâs l'Epoque, je vous en saurais in- 
finiment gre. 

Ma gratilude ne serais, pa3 moins Live si vous vou- 
liez bien ajouler â vos nobles procedes â mon Egards 
V'obligence de remeltre en mains propres de S. Al. S6re- 
inissime notre grand vesir la lettre que je prends la li- 
berle de joindre ici, et dont Purgence justifie Pimportunite 
que je vous donne. 

Agr6ez avec mes remerciments anticipes, les senti- 
ments tr&s distingues avec lequels. 

J'ai Vhonneur d'âtre 
în dos: 

â son altesse s€renissime le grand vesir Aali Pacha 
â Paris 

secrelaire de son altesse Sârenissime 

Acta Râșsanu. Surete ms. XXXIV, 595. 

CCXXIV 
1856 Mai 6, Iaşi. N. Istrati scrie lui T. Râşeanu la Constan- 

tinopol în chestia alcătuirei divanurilor adhoc, cari trebue să repre- 
zinte interesele tuturor claselor, dar nu să aleagă deputaţi ţăraui, ne- 
fiind pregătiţi. Lipseşte sfârşitul, 

Eşii 6/18 Mai 1856 
Domnul meu ! 

In privirea Prinţipatelor, tractatul de Paris cuprinde 
precum cunoaşteţi, ca să să convoace.doă divanutri ad-hoc, 
în aşa feliu compusă ca să reprezenleză înteresăle tuturor 
elasălor. Din aceasta nu sar înţâlege numai de cât, ca di- 
"vanurile adhoc să urmeză a fi compusă dia toate elasăle; 
-de cât numai ca 'interesăle tuturor clasălor să poată fi 
reprezentate. Dacă sănt vre unii cari cred că s'ar putea 
-chiema deputaţi dintre ţărani, dintre mazili, dintre răzăşi 
:şi dintre corpuraţii, aciea cu bună samă au informaţii gre- 
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şite despre aceste clasă din soţietatea noastră, fiind că ța- 
ranii, răzăşii şi mazilii în starea lor de față nu să pot 
considera de câl ca nişte orfani, necapabili a rezona sau 
a fi în stare să știe ce să dorească pentru binele lor. ori 
macar să ştie aşi alege pe ieprezentantul lor. de vreme 
ce aici o dată la nici o reformă nau fost pînă acum con- 
sultaţi, şi de aceea după vechiul obiceiu şi după institu- 
țiile lucrătoare, fiind aceste clasă privite ca orfani, guver- 
nul au luat totdeauna iniciativa pentru ei şi în numele 
lor şi guvernul ai avut &hemarea ai apara in contra ad- 
versarilor lor. 

Sa supozăm că ar fi a să chiema din fie-cari ocol 
câte un ţaran, câte ua răzăş, și câte un mazil; de ar 
urma ca chiemaţii să se aleagă ; atunci satele Şi comunele 
nefiind în stare a să înțălege sau a să uni la acasta, ar 
fi o adivărată cauză de turburări şi calamilăți civile, în 
care proletarii târgului cu bună samă mestăcândusă spre 
ai conduce, ar gpruvoca scenele triste din Galiţia dia 1844. 
şi Uogaria 1848. Dacă ar urma ca deputaţii acestor clasă 
de jos să fie numiţi de adreptul de guverni, ei totuşi 
precum cunoaşteţi şi precum ari cine să poate încredința, 
nu vor fi competeaţi şi capabili a să rosti chear pentru 
binele lor. dovadă deputaţii chiemaţi de revoluţiea de la 
Viena din Bucovina şi Galiţiea, carii de şi mai puţin în- 
tunecaţi, totuşi au fost de nevoe să li să pue discali la 
Olomuţi săi înveţă şi nau fost în stare nici prin acest 
aşi înţălrge misia lor. 

Spre a nu fi lăsată soarta ţaranilor numai în discre-- 
ţia proprietarilor, dică în starea normală de astăzi s'ar 
socoli că ei sânt asupriţi cu adetiul cel dau în lucru, pen- 
iru pământul de hrana cai il primesc, mult mai nimerit 
ar fi ca insuşi comisarii sau curţile lor respeclive, să oc- 
vroeză între proprietari şi locuitori, după ce vor lua la 
Sarea locului informaţii adivârate; pentru ca să sa evi- 
teză prilejul de scandale publice civile, şi pentru ca să nu 
să aştepte de la nişte afomați săşi tormuleză şi săşi e0s- 
prime dorlaţile lor.
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Cu toate că în acest punel este de observat ci Prin- 
“ţipatele neavând alte resursă vitale de cât exportația ce- 
realelor, şi fiind pre mult rămasă în urma industriei stru- 

“ine, ca să se creadă că sar putea să ajungă în curând a 
faci concurenţă de industria lor proprie. Apoi rădicarea 
adetiului de lucru pe pămint, în starea de tață, în loc 
de . . . . (lipseşte) 

Acta Râşeanu. Surete ms. XXXIV, 423. 

CCĂXĂV 
1856 lunie 3 Tecuci. P. Balş serie lui T. Râşcanu la Constan- “tinopol despre mersul treburilor în lăuntru, despre înființarea băncii prusace şi acţiunea lui Voda Ghica. 

lubite prietene, 

Âţ foarte mulțămaăse de opioia bună ce ai dat com- 
paâtrioţilor noştri de mine la Eşăii pre:um miau spus Istrati 
pe care în adevăr nu lam cunoscut după întoarcerea mea 
de la arigrad. Am primit o scrisoare de la mine pria 
care fâră cuvânt de paraponisăţi de Vogoride tănărul, 

: fiind că omul să poartă tare bine aice, “şi toţi prielinii 
noştri întrun cuvânt vor zăci această. Astă intrigă trebue 
să o fi făcuto alţii. Istrati o va mărturisg săngur cu care 
“mam tălmăcit, am văzut scrisorile tale câtră Istratii şi 
“Socrul mei şi am celit şi răspunsul. Toate sânt după idea 
mea şi a oamenilor înţelepţi. Noi aice avem noutule că 
nimic nare să se facă în Peintipate pănă la vinire lui Ali- 
paşa, şi mai bine când atunce are să vie şi  Safet- 

- Efendi să numască Caimacami unul san rii nu să ştie. 
Dacă vor fi tri caută să fie socrul meu şi Todiriţă Balș, 
almintere întrăm într-o anarhie care nu va ave sfârşit. 
pe al treile care vei socoti. Cauti ca divanul alhoc să fi 
alcătuit intru un chip cuminte şi să fac şi eu o mică păr- 
ticică. Am văzut precum ai scris dumneta că ar fi alcătuit, 
Vai şi amar pentru ţările acestea. Pe aice divanul obslese 

-face legi nou parcă toate sau pus la cale şi nimică nu o 
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mai rămas. Lege timbrului, lege libertăţii presei, mai iera 
o lege pentru guraţi, dar nu sau primit, în sfârșit sau în- 
ființat şi o bancă de o compenie prusară, era şi o com- 
panie anglo-austriacă, dar sau preferat ce Prusacă fiind că 
au cumpărat. 150000 4 domnului şi altor mădulari al di- 
vanului adhoc. Dar în aastă triabă Vodă o cam sfeclit, 
fiind că mai inainte de a chema banca Prusacă vorbisă 
cu Koroniui, care scrisăsă Împăratului la Viena, acesta 
chemasă pe baronul Bruk ca să înființăză banca în Pria- 
tipaturi, compania sau înființat şi când au venit la Eșăii 
sau dat companii Prusăşti, macar că ace Anglo- Austriacă 
da condiţii mai buac. In sfărşit Nemţii sânt fariczi şi âl 
făcu pe domnu talhar, cred că de acum poți să te duci 
la Prokeş şi săi dai jaloba boerilor fără gres. Banca 
imprumulă cu 6% şi cu amortizare 914 la %0. Şi bine ai 
face să te duci la Prokeș. Aice domnul vroeşte unire și 
parcă Moldovenii au nebunit; toţi acei cari nau nimică 
vroesc unire. Eu nu cred că să poate face, dar or şi cum 
unire supt un Prinţ stră:nu nealârnat de Poartă încă ar 
merge, dar unire supt suzeranitatea Porții este o nebunie, 
mai vârtos cu domn pământean. Cu acest chip sar pierde 
lările aceste. Te rog frate scriem ei este că să vorbeşti 
de unire. Aice sânt foarte nemulțămiți de Turci şi cam cu 
rezon. Vodă auzând sau cetiod in gazeluri că vroese săl 
depărteze au înoilo a sa dimisii, Puad ăi răspunde că să 
mai rămâe pănă ce Poaria va lua măsurile cuviintoasă 
şăi mulțămeşte de a sa administraţie politică şi adminis- 
trativă, Vodă ă: răspunde şi â! roagă ca să nu mai rămâe 
mai mult de cât pănă ]a August. Apoi furmoasă (sic) po- lilică au avut Vodă! Cioe au făcut prieătirile Ruşilor, 
cine au poroncil a să tăpări manifestul rusăsc, cine aa îngăduit a să face volintirii altele. Or acesle sânt nişte mişmaşuri a lvi Fuad, dar cu chipul acesta Poarta va prăpădi toată influența sa. Arată aceste lui Ali Paşa, co- inisia pentru delimitaţie sau porait, ea au întârzăet din pricina lui beizade Giigore pe care Ruşii nul vroe. săl
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primască supt nume de Mublis paşa Beizade Sturza şi în 
sfârşit au rămas să iscălească Mublis Paşa. 

1856 Iunie 3 Tecut 
al dmitale prieten P. Balş 

adresa pe plic: 

Monsieur Monsieur Theodore Richkano 
Constantinople “ 

Acta Râşeanu. Surete ms. XXXIV, 426. 

CCĂXIV 
1856 Iunie, Iași. N. Istrati serie lui T. Râşcanu la Constanti- 

nopol despre faptele politice la ordinea zilei: luptele pentru unire 
pe care el o crede mare nenorocire pentru ţară. . 

Iașii în lunie 1856 

Cucoane Toderiţă, 

Din copia alăturată No. 1, şi din copiea jalobei No. 
2, care acum sau triimes câtră I. P. veţi înţelegecum M. 
Sa au luat în cele din urmă o afifiuda disvălită de opo- 
ziție cătră 1. P, 

Jokan din Valahiea viiad aicea şi interesat aşi scoate 
o mulțime de ranguri pentru amploeaţii de la vămi și de - 
la poşlină, precum şi pentru toţi grecii neguţitori şi po- 
sesori din Moldova, cu care prilej sau făcut un mare co- 
mers şi tot odată spre aşi face scădere de la moşiele mă- 
năstireşti ce lv ţine în posesie, au linguşăt pe Vodă spu- 
indui că în Valabhiea, libertatea presei, disrobirea ţiganilor 
şi protestul ce lau dât la Conferinţă, asupra protocolului 
de Constantinopol, şi asupra Turciei, ear fi făcut alât 

popularitate, în cât dacă sar uni Prinţipatele supt un domn 
pămintean atuncea în Valahiea ar ave mare partidă Gi- 

gori Ghica, fiind că pentru Unire (fără nici o congiţie alta 
pentru că celelante vor veni de la sine) sint aice toţi filo- 

ruşii precum de mult te-am înştiințat, apoi această par- 

tidă in fruntea căriea este Suditul, Mavroene, Koţebv, Leon 
şi Alecsandru Cantacuzen, Scribăneşti:, Essarhul şi alţii, 
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sau unit cu Curlenii şi amploeaţii serviali, ai domnului 
lrăgândusă pe Cogălniceanu, Rola şi Alecsandri, carii în- 
lăi au ţinut un banchet la Pester, au închinal toaste pen- 
tru sănătatea lui Vodă. un al doile banchet au ținut la 
viea Cogălniceanului, unde toţi Miniştrii au jucat hora pe 
câmpul Copoului, de mână cu divaniştii, un al treilea baa- 
chet sau ţinut la viea lui Mavroene, unde sau făcut ŞI is- 
călituri, ca să se ceară sprijinirea unei Căimâcămii supt 
nume de reglementară şi alcătuită din Mavroene, Ralet și 
Negrea sau Vasilică Sturza. 

AI patrulea banchet sau ținut la Mihalachi Paşcanu 
unde sau adunat numai miniştrii—ficorii lui Vodă— Portar 
başa—adiotanţii— unii dintre divaniști şi cinovnici ear din 
privaţi nau fost nici unul, afară de Kogălniceanu, Rola, 
Alecsandri, Hurmuzachi şi Gr'gore Cuza. 

In zadar am căutat să dumerim pe Paşcanu sâ nu 
să facă de risul lumei, pentru că nau voit să creadă că 
este treabă domnească, ce naţională, dar când. eau văzut 
pe toți adunaţi—au înțăles—eau ataeat, măgărind pe Voda, 
Și sau slricat bancheta. | 

In urmă sau eâit şi să căeşte Paşeanu, dar!) eu unul 
nul văd de alunci, nici vreu săl mai văd. Cu toate opin- 
tirile cârmuirei, cu loats că au schimbat toti ispravaicii 
puind băeţi juraţi că vor ține în ținuturi de unire şi de 
Căâimăcămiea, caii va lăsao Vudă, cu toate că eri au por- 
nit prin ținuturi dinadinşi comizari, ca să adune iscălituri 
in acest scop, pe Cogălniceanu, Rola, Zizin Cantacuzino, 
Panu, lancuşo: Canta şi alţii, marea majoritate a ţărei 
este în contra Unirei şi în cât pentcu csimâcămia dom. 
nească, alcătuită de însuş cei ce sânt conplicați în de- 
şărtarea casălor publice, boerimea voeşta cu violare să o 
răstoa:ne, dacă înalta Poartă nu va anulao. Mai ales că 
reglemenlul nici are de cât căimăcămie ordinară numai 
pe Gl zile, mărginită, eur căimăcâmia extraordinară îa ea- 
zuri ecseplionale ca acest de faţă, totdeauna sau numit 

1) De aice stă scris de N, Istrati cu mâna lui, 

Surete şi Izvoade X (Acta Râşcanu) 29 

    
  
 



— 4350 — 

de a dreptul de cătră Poariă, chear şi după înființarea 

reglementului, dovadă că la anul 184$ in Valahia sau nu- 

mit de cătră M. Sa Sultanul pe Cantacuzin caimacam. La 

noi să vorbeşte că între Rusia şi Franţa ari urma o se- 

erelă înțălegere, fiind că tinerii noştri Parizieni şi cu su- 
puşii şi iastrumentele Rusiei astăzi fac o cauză comună, 

pretind unirea ţărilor cu un principe străin, adăogând că 

deodată vor Unirea şi cu un prinț indigeni, bunăoară o'i 
Grigore Ghica ori Iancu Ghica de la Samos, cari stă aice 

in curespondenii secretă spre acest scopi. 

Ruşii au adresat o bârtie oficială de la Odesa iscă- 
lilă de guverna!orul pentru priina unui sudet, şi tllul 

adresăi cuprinde: „cătră departamentul din năuteu a Sta. 
tului Unit Moldo-Valahia,“ şi înăuntru repetează de mai 
multe ori moul sta românesc. Planul Rusiri au fos! lot- 
leauna ca şi ținta războaelor şia teactatelor ei ca s s-oală 
Princ.patele cu totul de supt 'Lureis, să nu fie a nimărui, 
şliind că oi când la cel întăi prilej vor fi a sale. Eizic: 
că dacă odată prinţul Unirei Principatelor prin ajutorul 
l'canţiei să va pute câşiiza de la Turci, apoi scoaterea de 
supt suzeranitate de la sâne va veni in urmă cu ocaze. 
Ei mai zic că aliatul nostru puternic și interesat nu poate 
fi de cât Rusia, cari să ne ajule de a lua Transilvania şi 
Bucovina în curând de la Aus'riea, dar nu vo: a zice şi 
acasta că intocmai ca Olon al Grecivi ne vom inşala, <â 
credem că Rusia va câştiga pentru noi, şi nu pentru nime, 
precum credeau Grecii ca era să ti Rusia Coostaatinopol 
şi săl dea lor, In slârşit sintem fuart= amerintali şi în 
adevăr rumpi'ea noastră de la Turci—-zari vom a 0 în: 
cepe priu Unirea Prinţipatelor va aduca curând perderea 
noastră politică. 

Vodă n âine deschide divanul adhoe pe care lau fost 
inchis o dată, spre a lrăui căimăcămia ce voeşte a lăsa în 
ja ă în urma sa. 

Pentru Unire şi neunire poimăne âli voi trimete un 
inemuar detaitult. 

Nu ştiu dacă mai ajută puterile noastre să lâmarim  
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“celor dela cari atârnă soarta noastră cabalele diplomalice 
„câle sau țesut spre a ne înşăla să cerim iasuşi noi ozânda -şi peirea noastră. Fineţa cabinetului rusesc dinadins au 
-Stăruit a pune in tractatul de pace o clauză de contuzie, 
"cu neputinţă a să aplică, adecă ca noâa organizare să se 
facă nu pe baza privilegiilor. ce pe dorinţa tuturor clasă: lor. De când eczistă lumea incă nu sau găsit secretul ca 
să să poată face o organizare care să impace dorinţele 
tuturora clasălor, pentru că dorințile fiecării clasă, sânt "opusă cu dorinţele altei clusă. Acum să esplică că are 
clauză au incăput în tractat, d:nadins cu scop să facă a- 

:Silaţie ohştească în năuntrv, precum sau şi făcut, şi să 
se țoată scoate pe tapet unirea țărilor. Vi le comunic a- 
“coste repede supt impr. săi neplăcute Şi amărâ! de intri- 
-gile ce se urmează la noi prin Stăruiuţa ocâ-muirei. Toţi 
cei caii nu vor a iscali Unirea sau depărtat de prin pos- 
turi, şi să _vo beşte de nişte polili adusa de la Odssa de 
-Sumi mai mari de cât sau dat la 1848 Cantacuzineștilor 
la Bălţătești. | 

Eu <âat hotărât să mă strâmut dia Moldova, dacă 
să va realiza păcalul Uairei la Constantinopol cu totul. 
“Pentru că prevăd câ chiar înalta Poartă va căde în cele 
din urmă la acustă intrigă pentru Unire. Volintirii de peste 
Prut afară de Moruzi, sau întors în țară, şi prin toate ca- 
dinelele cu medalii rusănli pe pepturi beu şi strigă Unirea 
«Şi neatârnarea Prinţipatelor. 

Dinerimea fără ecsperiență de acces de patiiotism, 
şi fără să prevadă pericolut sau ncbunit după unire, cre- 
zând pe cei ce ţin de privilegiul ţarei şi de suzeranitatea 
“Tureii ca lrădători de ţară. _ 

Vodă voeşte a porni iodată cum va instala căimăcămia. 
Eta că am seris în grabă și fără niei un Şir, 

Nec. Istrati) 
Acta Răzeanu. Surete me. XXXIV, 454, 
Scrisoarea aceasta e întovârâşiiă de scriso'ile No. 1 

Şi 2, lrimesă de comitetul antiunionist pe la diplomaţii 
Tutei. Pe plie slă scrisă adresa: „Monsieur Monsieur The.- 
-dore â Constantinople.
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CCĂXVII 
7156 Sept. 22 Iaşi. Zapis de vînzare prin care Costantin gine- 

rele Capracei vinde lui Andoca şi jupănesei sale Măricuţa cu 15 ta- 
leri partea sa din Drăguşăni pe Stavnic, din trupul Căuceştilor a 
treia parte din a treia parte ; iar cu 12 taleri vinde aceluiaşi partea. 
sa din Petreşti pe Vilna. 

Adeca eu Costantim și cu fem'ka mea Mapuca: 
fata lui Du | mitru Câpracei, nepoata Andrecăi, din 
sat din Drăgușeani, scriem şi | marturisim, cu cestu 
zapis al nostru, cum noi de buna voia noastra, | 
de nime nevoili nic asupriţ, ce de a noastra bună 
'voe, niam sculatu ! şi am vândut a noastră, di- 
reaptă, moşie, și cuwmpărătură, din sat, din | Dra- 
gușiani, din partea Caăuceştilor, dintru un bătrân 
den a triia | parle, a triia parte, din bătrânul nos- 
tru din Dau, toată partea no | astră, din vatra sa- 
tului, şi din apă, şi din ţariv, şi din fanaţ,cu | tot 
venitul, atasta am văndutuw gupânului Andocai şi 
Supă | neasai sale Maricuţii, deseptu cinci sprazeace 
taleri batuţi, | care sat iaste în ținutul Vasluiului, 
pre apa Stavnnicului, aşijdere | iarăş noi de: huna 
voea noastră, niam sculalu şi am vândut a nostra, 

| direaptă, ocină şi moşie, din sat, din Petreşti ce 
sintu pre apa Vil | nei, din partea Capracei toată. 
partea noasiră, ce să va aleage | cu tot venitul, 
iarăş am vândut dumisal Supănului Andocăi şi g&u-: 

1 păneasâi sale Maricuţii, dereptu doisprazeaei ta- 
leri bătuţi şi | am luat acei bani toți la mâna noas: 
tră deplin, denaintea lui | Coste ot Botești, şi Farăma 
ot Crăciuneşti, şi Ghiorghit ot Hultureşti ! şi Efto- 
die ot laş, şi alţi mulți oameui şi eu Gorovei sin- 
gur am scris | să să ştie ca să aiba dumnealui aş. 
face şi direasă domneşti, sa sa șlie. 

u las lt 7156 Sept. 22 

Acta Gh. Teodorv, Vaslui. Surete nuc. XX, 428.   
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CCXXVIII | 
1856 Out, 11. Scrisoarea, lui Mihailescu cătră 7. Râşcanu, în “care să jălueşte că nu poate rămâne în serviciul casei răposat ban Iancu Istrati, cc. Jlinca find prea aprigă. . 

In 14 Oct. 1836 
Sărut mâna cucoane Toadere 

Serisoarea dumnevoastră priminduo ate văzut cele în ea insemnate aupra căria am decis a vă răspunde că zi- cerile kk. Elenco că adivăr naş fi vroit a mă duce când am fost invitat la duimneaei este numai ca să numi plă- tiască pe viemea cât am fost vechil casei. lar eu că au fost aşa pentru că.eu mam dus la dumneaei şi fară să fiu iovitat cunoscândumi datoria. Sâat multe de zis dar nu le mai descriu. In sfârşit eu încă de la 6 a următoarei luni iam trădat toate documentile primite de mine de la dmueei şi de la oraclişti(?) Racleş au ramas numai ca dmvoaslră | să hotărâţ dacă nu mi se cuvine plata pănă niam desfăcut şi atunci rămân desfăcut şi de plata ce mi se cuvine, căci dumneaei vroeş'e numai pa invoeli iar dacă sar pute nici cum. Despre cum stau pricinile şi despre adresa isprăvai- ciei Vasluiului care şăde fără nici o lucrari, pentru acest din urmă voi stărui sa să înoiască vro lucrari de cuviință. lar pentru cetelalte cu venirea me de iarmarocu Sf. Di- mitrie la Iaşi voi aduce toată lămurireu. Am mai văzut din scrisoarea cămin, cuconului Iordachi Gane a Amvoastră „că eu naș fi arătând că am primit 45 + intro poliţă și osăbit cinci de le dumv. Şi mam mirat de o aşa zăcere din partea kvkoani Elinca în vreme când nam socotit din împrejurarea arătată mai sus. Să mă crediţi cucoane Teodore că dacă kukoana Ilinca nu Sar aimesteca în lre- 
bile casei şi ați fi numai diivoastră eu făgăduesc ca să “mai caul pe cât se va putea Bricinele casei încă un aa şi doi fără nici un ban plată, numai ca să nu fiţi în idee cucoanei Elinca, că pe trecuta. vreme am pretindat de- geaba plata. Şi mai cu osăbire pentru hatârul dumv. şi              
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pentru buna plecare ca aveţi despre mini sânt chiar ho-: 
tărât de vroiţi. Şi vă aştept răspunsul. 

Al dmvoastră plecat slugă, M bhaiiescu 

Dacă nu sânteţi supăraţi pe mine primiţi şi acum; 

vugăminlea pentru anafora. | 

adresa: Ouorat boerului Teodor Râşcanu, cu răsgect 

Acta Râşeanu. Surete ms. XXIII, B. 1071. 1. Râşeanu: 
a lost rânduit epitrop casei răp. ban luncu Istrati diu Bărlad.. 

CCXXIĂ 
răvă an (1S56) Octombria 19. Lascar Roseti serie lui T. hâş 

canu la Constantinopol să-i cumpere între altele şi 5 ocă prav englizăse 

Tachi 19 Oct. 
Iubite Toderiţă, 

Socoteam cum kâ întrănd ăn zară ăţi voi zăce un 
bine am ghăsit, dar tu ănkă n'ai măntuit dea kâlători, 
asehu dar n'ami remăne de kat a aschtepta sosirea ta 

peniru ca să te ămbrăzuschez. Acum ăusă de odată le 

rog să faci ăntrebuivzare de nemărdginitul tău credit (după 
cum ămi spune Rădueanu) schă s'âm tiimiz de la 5 okă. 

prav englizesk schi ăn sus kăt vei pule mai mult fiind kă. 

aicea nu să află nici cum schi fiiad kâ vânatul ieste pe-- 

trecerea noastră la zară, capetanii de pe toate vapoarele. 
austriaceschti ne sănt tozi kunoscuzi dar mai cu samă 
Dragosch, pilotu di Coluvrat primescbte ori ce ieste pen-: 
tru directorul carantinei de la Galatz. Am vrut. săzi tri- 

mit paralile, dar Răducanu miaii spus k'âi de prisos schi 

kă să las păr lu venirea ta, pravu s'ăl pui ănlro cutie de 

tenekă ănadins făcută pentru aceasta bine ănpkis5, schi: 

dakă n'ai pute tu ănsuschi s'ăl dai la” vapor. dăl oilzei: 

mele Cal:opi ănschtiinzănduo k'ăi prav de puschkă schi ia. 

va ghăsi ănkipuire de trimelire, mă rog foarte s'âm faci 
această slujbi schi s'âm trimizi de la 5 okâ âănsus kăt ăi 

pute mai mult schi din cel mai bun. mai rog s'ăm cum- 
peri 50 okă kafe Iemen, o materie di cele persianeschli 
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de lănă sau de matasă pentru strai de odai srhi o pă- 
reki de mătănii de odogaei nu prea mari, materie de slrai 
de odai să nu bată la oki, daki n'uzi trimet parali, iesti 
fiind kă Răducanu miau spus să fac ascha, dakă te -Tog 
de asămene comissioane, ieste fiind kă socot eă nu te vei 
Supara iar dakă ar fi s'ăzi fak4 multă batai de kap schi 
alerghălură, apoi lasăle schi oi serie ieu Caliopii, n'uzi 
scriu novilule de aicea fiind kă de abea am sosit schi 
m'am făcut cam străia schliu azi zăce kă dorese mult să 
te ămbrăzoschez cu dragostea ce totdeauna am avut pen- 
tru tine, 

AL tău L. Roset 
adresa pe plic: 

Mons(ieur) Th. Rischano â Constanlinople 

Acta Râșcanv. Surete ms, NXĂIV, 421. 
Pe plicul scrisorii, pecetluit cu ceară roşie şi exerga 

turcească se găsesc însemnările următoare : 

388 
De reţinut ortografia cu litere latine. Pe lângă gre- 

şeli fundamantale, are parlicu larităţi : 4 drept ă, sch=ş ; gh drept r inaiote de guturale : alerghâtură ete. 

CCXĂXX 
1856 Decembrie 10 Ioşi. 'Tn. Râşeana aga e rănduit membru în divanni domnese în locul lui Iancu Sturza post. demisionat. 

Caimacamia Prinţipatului Moldovei 
Dumisaie aga Teodor Râşeanu 

La divanul domnului urmănd vacanţie de un membru 
în locul dmsale post. lancu Sturza, carile sau dimisionat,  
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eu găsăsc de cuviinţă a numi pe dmta membru arătatului 

divan. Să îace dar cunoscut dmiale ca după yrimire a- 

cestui decret, să păşeşti în lucrare slujbei încredințate 

dmtale, sirguindute ca prin păzire cu sfinţenie a legilor şi 
a formelor statornicite să răspunzi la chiemare făculă 

dmtale de cătră guvern. 

T. Bals, C. Catargi | 
Pecetea cu exerga: KatimMaRaAS Hou ulină'rSaSn dona: 

Aogri 'Leoacp Iukeaac Baa a 

şef S. Vârlănescu 
„prin lucrare secției I din ministerul dreptăţii“ 

N. 94, 1856, Decembrie 10 zile | 

| Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 371. Cu aduesa 
No. 10926 secţia 1 din 1t Dec. ministrul dreptăţii K. Cu: 

targi, comunică agăi T. Răşcanu decretul de noua numire. 

CCĂXĂI 
Fără dată (cătră 1856). Iixspunerea principiilor ce se vor avea 

în vedere la Reiorme Regulamentului organic după tractatul de Paris 

Printipiile dorite a (i baza aşăzămânlului na: 
țional publice, întemeete pe driturile vechi şi nevo- 
ele de faţă ale Moldovei spre a să întroduce în 
Reglementul organic supus, după traclatul păcii la 
rezvizie. | 

1) O Cameră legislaliva compusă din depulati 
câte trei de ţinut aleşi dintre proprietarii de moşii 
pământeni născuti în țară, de religie orlodoxă pe 
lângă cari Mitropolitul și Episcopii Eparhioti după 
vechiul 'obiceiu al ţării. 

9) Deputaţii opriți a îi între amploiaţii statu- 
lui a priimi ranguri sau vre o remunerare în lim- 
pul mandatului lor. | 

3) Corpurile alegăloare deputaţilor bazaţi pe 
proprietate de moşii şi de acarete anume „specifi- 
cale prin aşăzământ, urmănd şi alegătorii a [i de 
asămine pământeni de religie ortodoxă.  



4051 -— 

4) Miniştrii respuuzători materialiceşte şi -mo- 
raliceşte dinaintea Camerei deputaților pentru lu- 
crările lor, nu mai puţin şi toți amploiaţii statului 
răspunzători asămine materialicește şi moraliceşte. 

5) Amploiaţii magistraturei inamovibili, afară 
de cazurile călcării îndatorirei lor prin cercetare 
publică adiverită şi înaintea tuturor amplosaţilor 
statului să urmează a fi numai treptată. 

6) Toţi locuitorii țarii fără osabire de clasă să 
contribueze la sarcinile statului după specificarea ce 
să va regula de câtra adunarea generală cu păs- 
trarea vechiului obiceiu al ţării la câştigarea tutu- 
vor driturilor politice de catra toți păamântenii de 
religie ortodoxă. 

1) Desființarea timbrului şi a dărilor din laun- 
tru indirecte acele care împediea comersul, 

Naţionalitatea şi religiea ortodoxa care au fost 
şi este baza fundamentala a instituţiilor Moldovei, 
răscumpărate şi asigurate prin sângele strămoşilor 
fiind singura providenţă a noaslra care neau sca- 
pat de numeroasă pericole în curs de mai mulți 
secoli, noi nu numai ca simpli români, dar ca unii 
ce avem proprietate şi familii în ţara, prin urmare 
iudoite interesă îndemnuri şi legaturi de a iubi pa- 
triea a. sprijini lezistenţa (sic) ei, ŞI ai dori progresul 
și prosperitatea fară dauna soțietății. Noi unim votu- 
rile noastre a ne rosti că ținem a rămâne în ve» 
chile privilegii legate între Inalta Poarta şi Mol- 
dova; a ne organiza instituţiile prințipatului Mol: 
dovei pe bazele de mai Sus; cu respectul şi pea- 
tingerea naţionalitaței şi a religiei, şi cu tintire a 
prospera Patria noastră moraliceşte și materiali. 
ceşte sub un strămoşsse guvern naţional, 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 459, 
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CCXXXII 
Fără dată (1856). Memoriu cu privire la starea socială a Ar-. 

menilor în Moldova, pentru a-şi capata drepturile lor politice. | 

MEMOIRE 
Concernani Velat social des Armeniens en Moldavie 

La Colonie Armenienue qui habite aujourd'hui la 
Moldavie, iu nombre de huis cent ă mille familles, est le 
resultat de diverses imiwmigrations qui ont eu lieu dans 
des temps plus ou moins retulâz. 

La premicre date du Onzitme Siecle, la seconde s'ef- 
fectua vers 1342!) et la troisitme, apres la Conqucte de 
Constantinople par les Ottomans. 

II s'ensuit que I'ctablisement Armenien en Moldavie 
vemonte en genceal. au deltă: de l'6poque ou la Priocipaule 
elle meme fut fond6e, sous Bogdan Dragoche (1532) et, 
par consequent les Armcniens font essentiellement partie 
de la population aborig&ne du Pays. 

Aux diverses 6poques de leur armvte en Moldavie, 
ils y apporterent leurs: capitaux, leur industrie en contei-. 
buerent efficacement aux progr&s du bien tre gensral. 

En raison de ces avantages ils obtinrens dans le pays 
la jouissance de tous les droits inherenis â Pindig&nat : 
celui de la propriete foaci&re, et les droits civils et poli- 
tiqques” dans toute leur plânitude. 

Comme derniere expression de cette complete assi- 
milation des Armâniens ă la population indigene, au point 
de vue des droits civils et poliliques, on peut citer Vhos- 
podarai de plusieurs princes Armeniens qui 'râznerent en 
Moldavie 2). 

" Sous le prince Moldave Etienne IX, en 1552, les Ar-: 
meniens servirent en bulte ă des persâcutioas religieuses. 
de la part de VEglise Grerque ; Environ dix mille de leurs 
familles se refug'erent en-Pologne. Mais la protection 

1) Statistique du Priace N. Soutzo, Vassy, 1849, Page 52. 
2) Jean Voiâvoda lVArmânien. Voir: Chroniques de Moldavie : 

publices en 1852 par Cogalnitzian, Chap. XXVII, p. 190.  
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eclairce du gouvernement turc Gfitil un: nouvel encoura- 
gement ă I'ctablissement des Armeniens el amena la troi-. 
sieme” immigration, en 1606, suivie bientot.de la nomina-. 
tion de Whospodar Armenien Gaspard Voievyode, en 1619. 

Avec le r&gne des Princes Fanariotes, au debut du 
18-e si&cle, une nouvelle ăre de persecutions commenca 
pour les Armcoiens.: . 

Eu 1185 une crdonance fut rendue, qui les privait 
du dioit d'acheter des terres. | 

Les Grees leurs rivavx en commeree, mettant & 
profit les moyens que leur offrail lu protection des prin- 
ces Fonaiotes, sous les auspices desquels ils avaient priz 
pied en Moldavie, chercherent ă leur faire &prouver toutes 
sortes d'humilialions et â ancantir leurs droits sculaires: 
du Pay=, 

C'est ainsi que, tandis que les Armeniens &taient, ap- 
pi&cies dans toutes les parlies de VEmpire Ottoman et y 
jouissaient de droils cgaux ă cevx du reste des Rayas, on 
vit paraitce en Moldavie, sous la date du 20 Novembre 
1816, un maudement du Mâtropolitain de la Principaul6, por- 
tant aux habilans du rit Greco Russe sous pein d'anatheme 
de s'employer comme domestiques dans les maisons des 
Armcniens et de se journer sous le mâeme toit avec eux 
sous prâtexte qu'ls sont entaches d'impurete et condamne 
d'avance au feu de Venter. Plus tard en 1828, une assem- 
blce de Boyards contesta aux Armânies. meme le droil 
d'exercer diverses branches d'industrie, telles que VEpicerie, 
la Pelleterie, la Boulangerie, la fabrication des chandelles, 
la Boucherie ete. ete. 

Malgre toutes ces vexations, les Armeniens, fideles 
aux sympalhies qui les attachent ă la nation Ottomane et 
au senliment de leur d6vouemen! tradilionnel envers la 
Sublime Po te, continucrent de vivre paisiblement dans 
celte province de Empire, se bornant â €lever de temps 
ă autre leurs voix suppliantes pour revendiquer des droits 
antiues et imorescriptibles. Ils fureat en celă bien dif[6- 
rents des Grecs, qui apr&s avoir oblenu tous les avanta- 
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ges dont la colonie Armtnienne etais sevree, se montrerent 
en maintes occasious lraitresenvers la puissance souveraine. 

II est &vident que la politique vusse n'est par restee 
€lrangere ă cette preference accordcs aux enoemis natu- 
rels de la Sublime Porte. Le but de la Russie ful cons- 
lamment g'isoler autant que possible les 'Tures au imilieu 
des populations soumises ă leur puissance. Le meilleur 
moyen pour Valteindre, 6tait sans doute d'Elever d'une 
part les nationaiites qui leurs sont hostiles et d'abaisser de 
lautre celles qui tienneni ă eux par de nombreux points 
d'affinile, tels que le langage, les habitudes, une origine 
Asialique presque commune et des relations eteoites qui 
remontent â des temps immemoriaux. 

"La tendance de cette politique se revăle tout entire 
daus l'annexe X, Chap. IX du '6glement organique, (ui 
pose comme condition nâceseuire â lPobtention des droits 
politiques dans le pays la qualite d'orlhodoxe Greco-russe: 

„ comme les droits poliliques sont inseparablts de celui de 
la propric!6 fonci&re qui n'est acorde qu'aux indig&aes du 
rit grec, on en deduit que les Armâniens bien que s'ap- 
puyant sur un indigenat scculaire, ne peuvent devenir 
propiietaires en Moldavie, ni obtenir, par la meme raison, 
aucun droit politique. 
"est ă remarquer cependant: 

1) Qae plusieurs familles d'origine grecque, aujou:d 
hui sujettes russes, el par conscquent €!rangeres en Mol- 
davie, possădent ici de vastes propriel6; teritoriales; du 
nombre de ces familles sont les Cantacuzeae, les Mourouzi &. 

2) Que des individus nou iadigenes mais Russes de 
religion, de nom, de nalionalile, et par consequent . de 
coeur, sont propristaires en Moldavia ; ce sonț les Chou- 
bines, les Soungouroft, les Soltanovitz, ete. 

3) Qwenfin d'autres familles “ezalement €trange:es, 
m'ayant pour elles ni Vndig6nat, ni la qualite d'orlhodoxe, 

* mais uniguement parcequ'elles sont - Sujetles russes pos- 
cedent des terres en Moldavie ; telles sont les Kotzebue, 
protestante, les Pisani, calholiques etc. 
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Si, d'un co'e, les inconve iiences d'une pareill situa-. 
tion son! palpables, il ne sera pas moin—facile de com- 
prendre, de V'autre, tout Pavantage qwil y aurait â aug- 
menter en Moldavie ia masse des proprictaires parmi les. 
sujels fideles de PEmpire Oltoman. Ea (h6orie, cet avan- 
tage ressort de lui—meme: Quant ă la pralique, il suffit 
de jeter les ysux sur la Valachie; Daas cette province o. 
lous les chrâtiens Rayas, Y compris les Armeaiens, ont la 
facul!€ d'âtre propriclaires les Grees n'oat jamais alteint 
ce credit, cette prepondârance exclusive qu'ils eurent en 
Moldavia ; aussi !'bctairie, en 1821, y rencontra-t-elle une: 
forte 16 ction organisce par Thcodvre Viadimiresk> ; de- 
plus, les intrigues y trouvecent de lout temps une râsis- 
taoce dont la Moldavie n'apoint offert d'exemple, el les 
sympathies publiques y furent constamment acquises ă. 
la puissance souveraine. 

C'est lă une considâration scrieuse pour faire res- 
tiluer aux Armcniens les droits dont ils ont €l€ illegale- 
ment prives; en Ies râ'nl&grant dans les avantages qui 
leur furent d&volus de tonte antiqail€ on s'appuyerait sur 
le devouement de svjets fidcles. el sur le sentiment qui 
attache homme ă VEtat ou il jouit de la plEnitude de ses 
dioits. 

Dans tout les pays ou les Armceniens S'ctablirent â. 
la suite des €migrations auxquelles donnerent lieu les 
desastres poliliqaes survenus dans leur mere patrie, ils 
se sont rendut cminexment utiles par leurs capitaux, 
leurs facull€; industrielles, leu» moralite et leur penchuut 
pour les oeuvres d'utilite publique. Les nombreux etablis- 
secments d'instruetion publique institues â Paris, â Vienne, 
â Venise â Padoue â Moscou, â Calcutta, â Bombay, â. 
Constantinople, ă Smyrne, ă Bucharest, â Jassy et: dans 
preeque toutes les grandes Villes de Orient, altestent dans 
cette nalion une honorabie propension â la bienfaisance 
et â la civilisalion. 

C'est par ces consid6 ations qie les Armâaiens ont 
partout oblenu la jonissance des droits civils et poliliques- 
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-et sont devenus proprietaires en Autriche, en France, en 
Angleterre, et en Turquie; Iis le sont de memae en Vala- 
chie et devraint l'€tre, par consâquent, en Moldavie ou d'a- 
illeurs ils contribuent, ă linstar des indizenes au paiement 

de Vimpât et aux autres charges publignes. 

La rcintegration des Armeniens dans des droits qui 
se fondent svr une pratiqie sc:ulaire serait, d'une part, 
un acte de justice conforme aux principes de magnanime 

Squit6 que sont la segle du gouvernement Imperia! Ottoman 
et d'autre part, comme mesure politique, elle serait digue 

de prendre place dans lu voie des sages et salulaires 16- 

formes oi la Porte Oltomane est ente>, sur des bases 
larges et solides, qui attirent aujourd'hui sur cette puis- 
sance les bencdiclions de ses peuples ainsi que l'admira- 

tion I&zilime et les voeux du monde civilis€. 

Acta Râşcanu. Surete ms. XĂXIV, 755. Exemplarul 
e litografiat la litografia E. Grossard, rue du commerc:, 

:90 et place de VPEglise â Grenelle. 

CCXĂXIII 
Lărăd dată (1856). Al doilea memoriu trimes Sultanului de bo- 

«erii aotiunion:şti, îu cari arată ca să se numească o căimăcămie cari 
-să lucreze contra ideii de Unire. 

Sire ! 

„Votre Majeste Imperiale qui daigne s'occuper avec 

“un soin paternel du bonheur de ses Sujets, de toute nalion, 
„le toute religion, a adhere avec bienveillance «t satisfac: 

tion, par le trail6 de Paris, â retablir, aussi pour la Mul- 
-davie, nolre patrie, des anciens privileges acquis par nos 
-auce res, et celă parceque la justice et la generosile sont 
Aa base du glorieux trone de Votre Majrs!e. 

ves soussignes, convaincus «ut la grande majorite du 

pays est comme eux indiferecte â toute insinuation qui 

„aurait pour but de changer ]a situalion politique de la 
Moldavie osent, Sire, s'empresser de deyoser humblement 
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au pied du trone la profonde reconnaissance donl ils se 
sentent pânetres envers Votre Majcsl€, qui a insiste a ce 
que la transformation des Principaulâs en un seul ctat: 
weut pas lieu ; changement qui, s'il se fut par malheur 
rEalis€, aurait necesssairement entrain6 ap.8s lui les plus 
funestes cons&quence pour notre patrie. 

Comme Pexpârience nous a plainement couvaincus «[ue sous Pegide de la Suzerainite des glorieux et immor- 
tels Padichas et Suitans, lu Moldavie pendani. des siteles, 
n'a perdu ni son existence, ni sa nalionalite, ni sa reli- 
gion, ni son autonomie, nous comptous aussi pour Pave. 
nir, avec confiance en votre justice et magnanimilc gene- 
reux inonarque, sur cette meme bien veillance et celte 
protection par Veffet de:quels les hatticherifs qui garan- 
tissent „les privilăges de. la Moldavie, et qi son! emanes 
des illustres predeceseurs de Votre Majeste, nvus ont ete 
d6volus. Il reste de votre devoir ă cultiver etâ augmen- 
ter la sympalhie et la reconnaissance qui nous anniment 
et nous lient â notre glorieux et puissant Suzerain. 

Nous eussions attendu dans le plus grand calme et en toute confiance, /'institution de la caimacamie ct la convocation du divan, ou de P'Assemblea qui aura â cmettre les voeux du Pays; nous n: eussions pas meme o:€, Sire, 
soumettre â Vutre Majesie, cet ac: de tribut de notre re- 
connaissauce unanime, ayant c!€ restieints en cela par 
Iccrit de son Excellence Faad, ministre des affaires etran- 
gtres de la Sublime Porte, et adress6 an Prince Ghyka, 
puis public olficielement le 3 Fâvrier de la present= annce. 
Si nous n'elions pas, contrairenient î cette restiiction, 
lemoins de cerlaines manifestations provoqucs dans le 
pays par les empluy6s mâme du gouvernement actuel, et par Vassentiment du divan general, pour la reunion des Principaules, de ce divan qui, sans 6tre l'organe du Pays, el sans nule competence, a outrepassc cette fois encore, 
ses atribulions, et par ce fait, qui a eut pour but de por- ter alteinte aux droits et aux devoirs, il a ajoute encore plus de force au prote: (ine nous avons soumis au gou- 
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vevnement de votre Majesle, au mois du Decembre de lan 

dernier 1855. 
Justement inquiste â Videe que des faits semblables, 

n'aient de tristes consequences pour le pays, qui est en- 

tierrement indifterant et etranger â de telles tendances, 

n'ayant nul interâl, ă obtenir et a soutenir une Caimaca- 

mie que le guuvernement d'aujourd'hui dâsirerait etablir 
comme soi-disant reglementaire, les soussign6s considerent 

d'un devoir important pour eux, de soumette â la con: 

naissance de votre Majeste Imperiale, que le pays differe 

des buts de pareilles manifestations, et quil espăre, av 

contraire, voir prochainement se realiser Pinstitutiona d'une 

Caimacamie qui puisse jouir de la confiance publique, en 

presence des circonstances si dâlicats du jour. 

C'est avec le plus profond respect, que nous sou- 

mettons les faits ci dessus â la haute appreciatiun de V. 
M. |. ainsi que les voeux parliculiers de vos fidăles ser- 
viteurs, 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV. 465. 

CCXXAIV 

Fără dată (eătră 1956). Scrisoarea lui T. Râşcanu cătră Fua 
Paşa pentru mersul afacerilor politice din Moldova îndemnându-l a 
face ca politica Turciei să fie mai activă şi vizibilă, 

Excellence ! 

Je ne saurais assezi) exprimer tout ce que: je sens 

de reconnaisance pour votre Excellenoe ?) tant pour la 

bienveillance dont elle m'a toujours honnoree que pour 

tout Lintei6t genereux 3), que votre Excellence porte â.ce 

Cuvinte şi rînduri şterse: 

1) (vous), 2) (lant pour sa bienveilance que sur- 
tout quand je sens dans notre pays et je la prie de croire 
que sans la connaissance «ue j'ai de tout...) 3) (et con 
cours philantropique)   
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elle veut bien l'assister, sans leqael l'on serait bien tristet), 
et l'on aurait bien peu d'espoir dans un meilleur avenir 
en le voyant ausai expos€ aux perfides intenlions de ses 
innombrables nnemis. 

Excellence, la prudente politique de la court suzeraine 
comme volre Excellence lPavait bien prevu a eu la cou- 
sequence de 'derourager d'un cole les gens vraiment mol- 
daves seuls fideles sujets de lu Sublime Porte st de L'autre 
le gouvernement ă Pinfluence absolus de la Russie qui est 
parvenu ăi se former majorii6 dans la commission (ui doit 
revoir et reformer le regiement ; grand malheur dont on 
ne s'enconsole dans le pays que pur Vexperance î) du 
Yappui de votre Ixcellence. Il n'y a plus ă douter Excel- 
lence la sublime Porte doit suivre une politique plus ou- 
verte “) dans le pays et) faire senlir d'une maniere plus 
visible son influence et ses iatentioos pour former un 
noyau apiâs duquel se rallierait la majorite de la nation 
dispersce par decouragement, sans quoi peu d'esperauce 
de salut. 

Eocouruge par sa bone gencreuse je prends la li- 
berie de lui rappeller sa promesse pour la lettre de son 
Allesse Richad Pacha au Prince de Moldavie qu'elle sera 
assez, bonnes de faire remetire â Mr. Alex, Catargi et la 
priet d'aprcer Phommage siucăre de mon plus profond$) res- 
pect avec lequel je me fails un veritable honneur d'âtre 
de votre Exc. le plus devou€ et tr&; humble serv. 

| | | A. 
pe plic : Monsieur Monsieur T. Rechk:no 

Paris, Place Sorbonne 3. 

Acta Râşeanu. Surele ms. XĂXIV, 497. 

  

4) (je serais bien triste â le vice etbien..) 5) (lespe 
rance du remede que votre Excellence portera) 6) (directe) 
7) (et montrer plus) 8) (grand) 

Surete şi Izvoade X (Acta Râşeanu) 30
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CCXXXV 
Făvă dată (eătră 1856). Conceptul unei scrisori de T. Râş- 

canu cătră un functionar ture să capete de la hişad Paşa ov scrisoare 
de recomandare pentru alegerea iratelui său losit ca Episcop. 

4 

Dans les derniers temps de mon stjour â Constan- 
tinople S. E. R. P.. a eu Vextrâme bontc de me promettre 

une lettre de recommendation pou» appuver aupres du 

Prince la candidature de mon fr&re, larhimandrite |. Res- 

chkano, ă lEpiscopat, que rendra prochainement vacant 

V'elcetion du mctropolitain. Le secretaire de S. E. Mr. 

Agob, charge d'esrire cette lettre, m'a dessigne en conse- 

“[uence un jour rapprocbe pour aller la prendre; mais, 

par une renconlre fâcheuse, le demenagement de S. E.de 

Bă C. eul lieu prceisement le jour convenu, et il me fut 
impossible de trouvet Mr. Agob avant. le dernier depart 

du bateau de Galatz. 

Dans cette position embarassante, et me voyant force 

de quitter Constantinople, jai osc m'adresser â V. E. pour 
vous supplier de demander cette lettre î S. E..R. P.et 

de vouloir bien me lenvoyer. Vous avez compte 3 nous 
en chargant, et j'ai eu V'honneur de vous csrire de Galatz 

pour vous rappeler votre bienveillante promesse, mais jai 

ete informe dernictement par Mr. Catargi que V. E. lui 
avait demandc de quelle alfaire ii sugissail et le chargeait 

de s'en intormer. Je prends donc la liberie de n adresser 

îi vous de nouveau, pour obienic le plulâ: “possible la 

letire -de S. E. R. F. et une autre pour M". le commissaire. 

Il n'w a pour de tempsă perdre puiscne la nomination du 
meteopolitain doit avoir lieu ir&s prochainement. Je suis 
d'ailieurs que M. R. ne cesseut de travailler activement â 
faire entre dans le haut clerge quelqu' une de leur cc- 
ature, et il est arrive dernitrment de Richad l'âveque $. 
(ui a dejă cominence son dâmarche dans ce bul. 

Jose donc supplier inslamment V. E. de m'envover au 
plus tot la lettre en question et d'ag'er avec mon remer- 
ciement et expression da ma reconnaissance l'assurance 
de mon respect et de mon: devouement. 

de votre Excellence le tres humble... 
3 oază Râşeanu. Surete ms. XXIV, 499; isca XAU 

9  
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CCXXAVI 
185 Ghenar 12, Iași. Decretul de înaintare a lui. Râşeanu -agă la rangul de postelnic. 

Onorabil dmsale post. 'Teodor Râşcanu 
„ Ekselenţiia sa d. Caimacam. bine voind prin 

“decretul subt No. 1, a va înainti la -rangul de pos- 
“telnie, în priivire servițiilor ce ati săvârșit, secre- 
stariatul de stat cu onoare va comunică pe lânga 
aciasta decretul pe asamine rang. , 

Secretarul Statului, A. Sturza 
cercetat. şeful secției |. Augheliii 

„Secţia I, No. 5$, anul 1$57 Ghenar 12 zile, laşi 
Acta Râşcanv. Surele ms. XNXĂIV, 280. 

CCXX SVII 
185 April 21, Dealul mare. lorgu Radu scrie lui T. Râşcanu "în afaceri particulare şi politi»e. . 

Dealu' Mare 1857 April 21 
Frate Toarre, “ 

Aici îţ alălvrez o scrisoare care am şi vitat de unde 
şi de când mi sau triimes. Acum căutând terteloagele mele 
am dat peste ea. Tot astăzi am priimit o scrisoare de la: 
Paris prin care îm anunsă că fiduror emigranților li sa 
încuviințal întoarcerea în ţară, din care parte sau şi por- 
nit iar parte (caris mai grei din datorii) piste puţin pornescu 
Apoi că unirea Prinţipatelor o socot ua şi făcută, sau ma. 
nimerit a zice unită şi că acum să luptă numai pentruiptriu- 
țul care se crede mai mult chasse pour: un frângais. Ți le 
comunic ca unui frate, ca unui om cinstit şi ca:unui bun 
patriot ca să tragi consecienţile ce vei socoti. 

Te rog acum pentru particularitățile mele. Prințul Vo- 
„gorâde miau zis că mă va disface de nelegiuirile Hagiului, 
mau indemnat să pornescu reclamaţiile mele şi dreptul meu 
va fi sprijinit şi înapoit. Am stat mult 'dam gândit dacă 
"cu foncsionerii de astăz voi putea face ceva, iam Şi spus  
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că nu am încredere de ună vreme ce chiar caiafa în vremea: 
Hagiului miau făcut toate bozmalele miau zis căi ia asuprăi. . 

[ată acum patru luni mai bine, 3 luni am stat în laş,. 
4 petiţii iam dat nici o punere la cale nici un rezultat 
până acum am văzut, ba voinicul de Diia felurite envitări 

felurite şicane şi bozmale că iau făcut şi să ispiteşte. Te 
rog pe lângă închinăciunile mele să i le aduci la cunoş- 
tință şi că sfatul ce să fac căci a tăce nu pot, a reclama; 
asuprăi cred că toală apa Bârladului nul va pute curaţi 
pe tot individul cel crede abie unite felurite şicane le face 
felurite ponegrituri le aruncă sau îngiugat ticălosul de 
Hasan şi face felurite mârşăvi, care credemă că alt rezultat 
nu poate ave de cât compromitaţii de care lor aşa precum. 
nici odinioară liau păsalt. 

Puțin scrupul iş fac. Eu mam interesat Dumnezeu: 
ştie că mă interesez şi astaz mai mult de cât totdiauna 
de digaitalea sa şi:cu atâta mai mult că chiar opiniia lui. 

Naum o lasă slobod, o respectiază cu cât mai ales acela. 
nealârnați acelora ce cu mari învăluiri sau luptat şi împo-- 
triva cugetului lor nu au mers. Mă rog una câte una i le: 
arată din partea prietenului său Radu şi nici de cum ca. 
din partea unui impricinat. Anul trecut când mă aflam la. 
Paris, călugărul au năvalit pe o :nare parte de loc ; anul 
acesta supt umbrirea lui Burasla vâd pu un zarafintilulat 
de posesorul său că să ispiteşte al mai ocupa acel loc eu. 
lam stavilat după a mele puţine mijloace iar voinicosul Diia 
fără să mă întrebe şi pe mine cum Stau lucrurile triimite 
de a dreptul un rânduit al isprâvin(iciei) cu un număr la 20.- 
de călâreţ şi face cheful Zarafului chef care nici în vremeu 
Hagiului nici în vremea lui Balş sau putut face râs de mo- 
şioara mea, dacă iar fi poruncit ceia &au fost poftit pe Ghe- 
orghe lamandi (fără să stiu eu nimic) nu sar fi obrăzaicit. 
Eu la Iaş nu potu veni degraba, fiind ca am rămas şi fără. 

“arătură. Mă rog 'Todirel dragă triimete au prin Leiba Cana 
sau mai bine ar fi prin Michel Daniel 300 galbeni la L'aris 
pe adresa urmatoare: A Monsieur Goudunech Impasse des. 
Feulliantines No. 13 Quartier St. Jacques au rue de I"Ouest.. 
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“No. 26 Paris. insă adeverinţa să fie pe numele meu când vei da banii la zarat şi cu venirea mea la laş țoi da pe - ame. Te rog frățâoare nu mă da de sminteală căci îmi serie 
:protesorul că nu are bani pentru copil şi trebue cheltuială 
: acum cu trecerea examenului. Mă rog să am întru toate "răspuns. Catinca vă triimite închinăciunile Sale iar eu sărul. măinele kk Penelopei pe norămea so sărute din partea 

Fratelui tău, Radu 

Acta Raşeanu. Surete ms. XXIII, B. 1138, 

CCĂXĂXVIII 
Fără dată (1857). Protestul a 30 de alegători și alţi 32 inşi 1 pentru amânarea alegerii în ziua de. 3 Octembrie. 

In jurnalul încheiat la ciasul 1 după amiazăzi cuprinzândusă: motivul penlru care sau amânat a- legerea, ia va urma a să faci Duminica în 3 a curen- tii fiind zi de sarbatoare dupa cerere a o parte de “alegători câţ au fost adunaţi, nici prin amânare _zâlei, și pentru că alegere să să facă în adevar de obştie, iar nu de o fracţie, nu să aduce nici o jic- Dire nimărue, şi nici aşăzământului în numele caă- ruie iscăliții întru această hartie protestează. In privire dar ca isealitul nu mai poate întoarce ziua -de 1 Noembrie pentru ca sa sa faca alegere în ia, “potrivit dorinţii unora din protestaluitori ; în privire zicu câ protestaţie aciasta nu înfătoşază nici un ţal de cuviinlă, ci din potriva de a intălege ființa uni ambiţii neertate la o asămine chiemare seri- -0ază, sau o dorinta de a face confuzie, precum de “dovada slujâscu piste 30 iscalitari ce nu au fost “fața la adunare de astazi şi care sa ințălege că 
leau adunat de pe la casă, apoi spre a nu face altă întrebuințare de acest protest şi pentru ca a- „legerea membrilor eforiceşti sa sa poata desăvârși 
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cu linişte şi cuviință, hărtie aceasta va rămânea. 
făra lucrare la acta lipita spre știință, iar de par=- 
tea lui se va aduce la cunoștință în vreme de a-: 
ciasta ce au cursu, lista însă cuprinzătoare de nu: 
mărul alegătorilor ce au fostu față în sala alegerii, 
scrisă de: dmlui N. Duca să să păstreze întru a» 
dovedi uneltire iscăliturilor. 

Clucer Dimitrie Cantemir, loan Vitu, Costachi 
Buşila, (Gheorghe D. Cotoveiu), Gheorghe Dimi- 
triu, Gheorghe P., P. H. Neculce, State Atanasiu, 
loan lorga, Gheorghe Chriiac, Mantu Rufu, Mih. 
Filipu, N. Duca, Ştefan Marin, Gheorghe Costantin,. 
Gheorghe Rusovici, Stamate Chebacu, Mihalachi 
Rusovici, Manoli loan, Zahariia loan, lenachi Ma- 
tachi,  Vasăle Herescu, Neculai Chiriac, Costachi: 
Chiriiac, lordachi Vasiliu la părealabie, Gheorghe: 
Stavrică, Costantin Hristea, Ştefan Vasiliu, Vasile 
Caracudă, Radu Grădinarul, Panaite Ziho. 

(Gh. D. Cotoveiu), Gh. D. Cotoveiu, V. Codrescu, H.. 
Ioniţă Costantin, Gheorghe Boicu, Neculai Viaicu, (Za-— 
hariia), Costachi Nicolau, Pauteli Vasiliu, Dumitru: 
Brahariu, (Coste), Petre Hagi loan, Ştefan Muza-- 
tocu, lenachi Franga, Gavrila Neculau, Iancu lon,. 
Neculai Barbu, leni Rautu, Anton Bejan, loan Mo- 
canu, Dumitrachi Leca, Gheorghe Ciutacu, Vasale- 
Tecucianu, Flore Stanciu, Milu Nedelcovici, Costan-. 
din loan, Stoica -loniţa, Gavil Moisa, Taki llie,. 
Panaite Stefan, Gheorghi Leundâri, Vasile Ştiuca: 
scriitor la poliţie, loan Ştefan, Tudurachi Dărmă- 
nescu, Ghecrghe Pietre Manta. 

Acta Râşcanu. Surete me. XXXIV, 574. 
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CCXXXIX 
Fără an (85%). Dorinţele formulate de alegătorii diu Fălticeni în ehestia reformelor atiunioniste ce se vor discuta în divanul ad hoe (23 puncte), 

Prinţipiile care dorim a sa sprijini în divanul 
adhoc. 

1) Păstrarea Moldovei en autonomia ei. 
2) Respect şi sincera ținere de suzeranitate 

Inaltei Porji precum niau aşăzat strămoșii uoşlri, 
de la cari avem patria noastra şi precum niau re- 
cunoscut şi niau regulat şi tratatul de Paris, 

3) Obşteasca adunare compusă din deputati 
aleşi din sanul naţiei pe baza proprietăţii, fiind ca numai boeriile nu întătoşaza nici o garauție. Ale- 
gâtorii marginiti la 50 falci pământ sau unu acaret 
in oraşăle ținutului de care sa conrespundă la a- 
sămene valoră, iară aleşii la 200 falci sau acaret 
de asemenea valora. 

4) Deputaţii adunarii pentru periodul pentru 
cani vor fi aleşi, chiar de sar şi trage din depu- 
lație, sa nu aibă voe a upuca vre o functie publica, 
a primi vreun rangu sau vre o gralificare de la 
guvernu, spre a pute să râmâna neatârnaţi în în- 
plinire inandatului lor. 

5) Adunare obşliasea sa lie neatârnată ca pu- 
tere legislativa a țarii şi ca controlă veniturilor ŞI 
cheltuelilor statului. 

6) Miniştrii şi toţi funcţionari: răspunzatori 
moraliceşie și materialiceşte denaintea adunarii 
obștești. 

- 1) Nici o poroncă a domnului nu va putea fi 
pusa In lucrare daca nu va [i subserisă de minis- 
trul respectivi; şi acel ministru rămâne răspunză- 
tor denainte adunării când ar greşi sau sar abale 
a Subscrie vre o poroncă în eonlra institutiilor tarii. 

8) Regularea. relaţiilor dintre proprietari de 

i
a
r
 
a
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«moşii cu Lăcuitorii lucrători de pământ, prin drepte 
prețăluiri a pământului şi a lucrului după prețurile 
curente a fiecăria localităţi pără la învoeli legiuite 
şi de bunăvoe, spre a nu să aduci vreo daună a- 
griculturii, care este singurul izvor de viială de 
comerţ şi de avuţie a Moldovei. 

9) Incetare beilicurilor cari înpovorează satzle 
spre mai sigură îmbunătăţire a soarlei sătenilor. 

10) Respectul proprietăţii de ori cari nalură, 
fiind că numai sfințenie şi siguranța vieţii, averii şi 
a cinstei face întemeiare și înflorire societăţii. - 

11) Ramul giudecătorescu neatărnat de șeful 
statului și de să va putea giudecătorii de întâia 
instanţie să fie aleşi de câtra tinutaşi, iar prezi- 
denţii numiţi de guvern. 

19) Giudecătorii neschimbaţi de cât după vini 
întemeiate. 

13) Legile amploianţilor civili şi militari înbu- 
nătătite în proportie cu greutăţile timpului. 

14) Sudeţii străini mărginiti în hotarale irac- 
tatelor supuși la legile pamântului şi îndriluire în 
Moldova pre atâta pre cât şi Moldovenii vor fi în- 
drituiți în alte ţări. 

15) Sarcinile ţării purtate de cătră lăcuitorii 
tuturor claselor, după specificare ce să va face de 
câtră viitoare obşleasca adunare. 

16) Strainii cari nu vor (i legiuiţ impământe- 
viți şi nu vor fi de lege ortodoxă a bisericei rasa- 
ritului, să nu poată ave în Moldova drituri politice, 
nici a cumpăra moșii de veci, ca să pulem a ne 
păstra nationalitate şi pământul nostru şi să nu a- 
jungem a fi. scoși din însuși vetrele strămoşilor 
noştri. 

17) Marginire jidovilor care în mare număr 
au împresurat țara, supunerea lor la recrulatie, și 
darile cuvenite și îngrădire lor a nu ave drit sa 
speculeze cu arlicule de hrană și băuturi printre 
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creştini prin oraşu iară afara: de orașă nici de cum 
18) Organizarea învățaturei publice pe un mod vegulat şi sistematic, ca fii noștri săşi poata primi 

deplină educaţie în sanul patriei, întroducere de firme modele (școli de agricultura) şi de şcoli re.- ale, neapărat trebuitoare spre inflorire societăței. 
19) Introducerea reformelor în stare a îmbu- matați patria în privirea murăla şi politieă. 
20) Regularea clerului şi a averilor mănăsti- veşti în deobşte înțalegândusa şi acele închinate 

locurilor de jos, 
21) Imbunatăţirea mijloacelor ge transport spre înlesnirea şi inflorirea: comerțului țării noastre. 
29) Neutraliiatea teritoriului Moldovei ca să ne scapăm pe viilor de ori ce ocupaţie streina. 
23) Alegerile deputaţilor sa fie mărginite pen- iru periodul de cinci ani. 
Aceste sint dorinţele Fallicenenilor. 

Acta Râşcanu. Surete ms, XXXV, 592, 
Primele 17 articole sunt scrise de mâna lui Râşcanu, 

iar restul de la 18—93 sînt scrise de mâna lui Nec. Istrati, 
—loptătorul şi doctrinarul curentului antiunionist și re- 
prezentantul Sucevei, fiind proprietar în Roiompâneşti. 

CCXL 
1857 Julie S, Certificat că T, Răşeanu post. a fost alex depu- tat în divanul adhoe din partea marei proprietăţi Ja Vaslui. 

Certificatu 

La rezidenţie ținutului Vas/uiu adunăndusă astăzi în 8 opt a lunei Julie 1851, toti dd. propri- etarii mari, potrivit cu art. 2, din împărătescul fir. man au ales cu majorilatea glasurilor potrivit cu 
listele adiverite de alegere deputată la divanul ad-
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hoc pe d. postelnicul Teodor Răşcan, pentru care: 

sau dat acest certificata adiveritu de prezidentul şi 

secretarii adunării alegătoare. 
prezident, A. Râşcan 

secretar, T. Râşcanu Costachi Duca- 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 328. Formularul 
certificatului e tipărit ; cuvintele. tiparite cu cursive sint 
+omplectări scrise eu mâna. 

CCĂLI 

"1937 Sept. 27, Iaşi. -T. Râşeanul postelnic e numit administra- 
tor. al districtului Covurlui de N. Conaki Vogoride Caimacam; 

Princul Necolai Konaki Vogoridi, caimacamu: 
Principatului Moldovei. 

Dimsale postelnicu 'Teodoriţa laşeanu 
„In postul de administrator districtului Covur- 

luiu, care acum să găsăşte vacant, eu am găsil de: 
cuviință a rândui pe dmla și vi să ordonează ca 
indata să ocupati această funesie, având îucrederi 
ca veţ îndeplini toate îndatoririle cu activitate şi 
intigritate. 

N. Konaki Vogoridi 

pecetea: „ÎlputiuSa Nikoaai Ronaki Reropiai, aiatat a Se 
IpinuinarSasu Moaaatieu, 

No. 686, cercetat P. Scheleti 

şef secției. Karamfil 

Mivist. din năuntru | sectia l-a N. 107! 1857 Sep. 
21 zile. 

„Arta Râșcanu. Surete ms. XXXIV, 318; Cu adresa 
N. 20270, sectia I-a a ministerului de ialerne se înmâ- 
nează post. T. Râşcanu decretul de numire. 
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CCXLIL 
155 Decemuri 30 Iaşi. Căimăcămia atrage atenţia parcalabiei: de Galaţi că toştii deputați din divanul adhoe împrăștie pe la ţară broşuri incendiare. Ordonă să se oprească agitările din jud. Covurlui. 

Ministrul din naunlru (secret) 

Dumisale administralorului de Covurlui 

Luândusă poziliva ştiinţa că deputaţii divanu- 
lui udhoc în intoarcere pe la ţinuturi, ar împărți, 
prin sale şi polilii buletinile lucrarilor săvârşite de 
acel divan, sub iscalitul din ordinul Ecselenţii sale 
prințului Caimacam, se grabeşie a prevenarisi pe: 
dv. despre o aşa urmare a foştilor deputaţi, care 
fiind în contra dispoziții guvernului, o veţi periorisă 
îndala iar buletinile ce se vor fi desfribuat pe la 
locuitor, adunânâule prin privighilorii ocoalelor i 
alţi awmploiati să le irimeteţi la acest ministerii. 

Tol odala veti chiema pe depulatul locuitor; 
ce au fost din parte acelui ţinul şi veți faci cunos- 
cut decizie No. 26224 în privire acelor ce sor abate 
a ațița locuitorii la nesupunere, încredințândui că 
ori care agitatoriu în contra liniștii va fi cu asprime: 
pedepsit. | 

locotenent de şef minister Skelelli 

şef secție I. P. Pogonat 
secţia 4, N. 96388 din 1857, Decembri 30. 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 373. 

   



— 416 — 

CCXLIII 

1843 Dec. 28. .Jalba colectivă a 30 boeri şi boerinaşi din ţi- 
*nutul Vasluiului, prin care cer de la sfatul ocârmuitor .al țării să 
-acoată de la darea birului pe toţi căpătăerii potrivit art. 100 secţia 
”V din Reglementul :organic. 

Catra cinstitul sfat ocârmuitor, 

Proprietari ținutului Vaslui 

Jalobă 

În secţia al 5-lea art. 100 a organiceseului regle- 
:ment să cuprinde că haidâii, ciobanii, văcarii, por- 
carii, jitarii, şi alții asemenea să nu să unească cu 

“satele la bir -rămâind de plată fieşte care din aceş- 
:tia în osebi capitaţie de 30 lei pe an, dupa peciu- 
rile ce li să vor slobozi pe numele şi fata lor. Aşa 
-dar de către comisia ce au făcul înscrierea lăcui- 
torilor ținutului Vasluiului pe toţi acei câţi sau gă- 

“sit in asemenea calită sau înscris în roslul căpă- 
“tăerilor, precum dovedesc tăbliţele ce sau împârtit 
pe la sate dupa rânduială. In urmă însa o altă co- 
-misie rânduită de cinstita visterie, aflam că pe toţi 
aceşti căpătăeri, sau cea mai mare parle din ei, 

“iau unit la bir cu satele; deci fiind că prin aceasta 
lucrare nu numai noaă proprietarilor ni să prici- 
nuește o simțitoare sminteala în economia rurală, 
"dar şi salelor împovorare, căci aceștia ca unii ce 
nau fost cuprinși în tăblițele lor în eptaetia tre- 
-cuta fiind streini şi ne statornici, neapărat urmează 
a pribegi, lasând în sarcina celorlalți atât partea 
lor de havalele precum şi birul, şi de dovada stlu- 

„jeşte lucrarea din periodul trecutilor şapte ani, căci 
comisia înscriind atunci în rostul birnicilor pe mulţi 
-de asemenea, loţi aceia sau împrâştiat lasând sa- 
“tele iîmpovorate cu a lor bir, în cât ştim ca sau 
întâmplat pe la multe sate la catagrafia de acum 
să se afle în fiinţă abia în jumatate numărul acelor 
„ce figura în tablița veche. 
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Aceste împregurari supuindule cunoștinței cin-- stitului sfat, plecat rugam sa bine voiască a face luare aminte şi a ne apăra atât pe noi proprietarii,. precum şi pe sate de o viderata asuprire despre. care reglementul prevăzând a slatornieit prin cita- tul mai sus art. potrivita dispoziție fără a pagubi nici pe vistierie. 

1844) Dekv. 28 
V. Ghica, Iordachi Roset post., Dimitrie Mic- lescu, Iordachi Slurza agă, loniţă Sion paharnic,. Costautin Sion paharnic, Nicu Cuza, loan Racoviţă comis, Gh. Veisa paharnic, Grigore Carp spatar, V. Climeuti căminar, loan Purcel medelnicer, Ste-. fan A'haz pah., Petrachi Gane sărdar, Stefan Han- doca căminar, loan Handoca paharnic, loan Gâlca, P. Romaşeo, Toader Carp paharnic, Teodor Ro-. maşcu, Iordachi Madarjac sărdar, Tukididi, Gh. Ro- iul sardar, Costachi Donici, Teodor Sion, pitar: M. Dospinescu, comis V. Panopol, Nec. Carp, Ca. racaş sardar, T. Râşeanu. 
Originalul arhiva s'atului laşi, dosar No. 4332 pe: 1844 tranaspoit 1764 opis 2013, fila 77. in Jegâtură cu a-- ceastă jaluba vezi actele aduse la pg. 349 şi 401. 1) În original e rasă şi dreasa citra unităților, din 3 în 4, căci nu se putea ca rezoluția sa fie dată la 5 luni: 1844, pe baza unei jalohe dată tocmai la 28 Dec. acelaşi an. Surete ms. XXXII, 793. 

CCĂLIV 
1844 Iunie 5. Jurnalul încheiat de 3 mădulare din sfatul ocâr-. mnitor prin care cer pedepsirea a trei boeri Sion, Râşcanu și Dormuz. cari au dat jaloba în chestia căpătăerilor, 

Jurnal 
Incheiat în Presudsvia sfatului la 5 lunie 1844. 

Inaintea pornirei înaltimei sale iufățoşându-să la presudsvia sfatului de câtre a.d. spât. Tucidide
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'Dormuz, paharn. Toader Sion şi Toader Râzeanu 
-o jalobă subt iscălitură de mai multe fete proprie- 
tari de ținut. Vaslui, prin care au cerul a să stra- 
anula regularisirea facula de călra visterie în urma 
reclamaţiei satelor spre îndreptarea unui catahrisis 
facuta de câtră comisia catagraficească acelui ţinut 
şi după care numărul: căpătăerilor 'ce după cata- 
-grafia periodului trecut sa afla în acel ţinut la No. 
«de (loc gol) liuzi sau fost sporit la acesla de acum 
-prescriere la No. (loc gol) împrejurare care pe deo: 
parte este de fire a prileji o asupritoare obijduire 

“peste sate cu luare din grămezile sătești a unui 
însemnător număr de birnici şi pe de alta îndem- 
nătoare a să întroduce din nou scutelvici şi bres- 
lași oborâţi de câtră reslement, sfatul la înfatoşarea 
„acești jalobe tintind la aceste necuviinte, precuni 
“Și la aceia că jaloba pomeuită este isealita de mai 
-multe fețe, care nici pot avea o ertaltă îurâurire la 
:0 asemenea împrejurare, care nu poale privi de 
cât pe sate, fiind acesta de singurul lor interes, 
pentru aceia că ori ce scădere din numărul lacui- 
torilor unui sat este în a lor sarcină în totul şi ca 
pe de alta prin regularisirea ce sau fâcut de vis- 
terie ea a urmat în întregimea compitevtiei sale, 
me lăsând adică fară cuvenita îndreptare un abuz 
necuviincios și care poartă în sine un haraclir de 
particularnic interes şi de asuprire grămezii sate- 
dor, sfatul atunce au declarat d.. fetelor pomenite 
mai sus că asemenea cerere nu este în dreptatea 
proprietarilor de cât a lăcuitorilor numai, în a ca- 
rora interes sau și urmat lucrarea facută de cairă 
“visterie după însăși a lor jaloba. 

De atunci urmând tăcere în vreme ce sfatul 
crede că jăluitorii sau înțeles rezoanele ce li sau 
“împărtășit, cu multă mirare el au văzul astazi dupa 
“două zile a întoarcerei înălțimei sale la 5 lunie, 
„când mădularile sfatului să îndeletniceau cu tra- 

  

 



— 419 — 

tația trebilor cârmuirei că au intrat în presudsvia 
«sa pomeniţii spat. Tucidide, paharnic Toader Sion 
şi Toader Râşcanu şi au început a învoi stăruința 
de a să face încheiere din partea - sfatului asupra 
citatei jalobe, la care prilej sfatul înoinâule cele de 
mai înainte şi ca să ia jaloba înapoi, numitii nu 
numai că nu sau supus la aceasta, dar încă dmlui 
Hâşcanu sprijinit şi de ceilalţi doi au declarat că 
«de nu se va face punere la cale de catră sfat spre 
a să lăsa acei liuzi necuprinşi în numarul birnici= 
lor, dmlor vor veni la măsura de a- împotrivi da- 
rea birului, lucrarea şoselelor și orice cerere din 
partea cârmuirei, sumeţie prin care au: adus în ne. 
voe pe dmlui logofătul din launtru prezidentul sfa- 
tului de a le rosli ca să iasa div presudsvie afară. 
Deci sfatul Inând amiute din sumețele rostiri a a- 
“cestor fețe, că chinonia dintre dânşii are scoposuri 
întinse și neprielnice atât pentru comunile sălești 
cât și lântitoare la scandila si tulburare Jiviștei 

“obşteşti, la care veorândueli şi alla dată sau aflat 
amestecați, găsește de cuviință ca prin anafora să se 
aducă la inalta cunoștința, cu adăugire ca sfatul 

“este de socotință ca spre pilduirea şi a altora, care 
-ar veni în îndrăzneală de a să abate de la buna 
cuviinta şi respectul câtra cârmuire, precum şi pen- 
tru înfrâuarea pomeniţilor, care nu au respectat 
nici locul unde sav aflat şi au îndrăznit cu obraz. 
nicie a cere îndeplinirea mârşavului lor scopos, să 

“se trimeata în exil unde înaltimea sa va găsi de 
cuțiiotă ca prin sloboda lor petrecere în tara să 
nu se răspundească asemenea priulipii smeredui- 
loare şi răslurnătoare liniştei petrecerei obşteşti. 

Ghica vel logofat, vel-vist. Cantacuzino, Mav- 
svocordat 

Originalul Arh. Stat. Iaşi. Dosar 4332 pe 1844 trans- „port 1764 opis 2013 fila 76. Ciorna acestui jurnal se află “10 acelaş dosar la pagina 18. . _  
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CCĂLV 
1858 lanuar d. Scrisoarea caimacamului Nec. Conachi Vogoride: 

eătră parcalabui de Galaţi T. Râşcauul să satisfacă cererea amirali-- 
tăţii turce din Constantinopol pentru două locuri ale sale din Galaţi. 

Jassy le 4 Janvier 1858 

Moncher ami Mr. Reschcano | 
I"amiraute de Constantinople a â Galalz deus ter- 

rains pour son service lun est ă sa disposition depuis le 

prince Stourza, et V'autre lui a €le donn& provisoirement 

du temps de lex Caimacam, on m” a beaucoup recom- 

mande de Constantinople, de ne pas inquicter les posses- 

seurs de css deus terrains, qui y ont du boisappartenant 

â la marine Imperiale ; je recommande cette aftaire ă vu- 

tre scrieuse attention et faites tout votre possible de con- 

tenter les musulmans qui sont charg6s de lachat de ce 
bois. Veuillez vous entendre aussi avec Omer Pacha, et 

faites ce que vous croirez convenable, car je dois con- 

tentir Vamiraule€ avant tout. 
N. Conaky Vogoride 

„Je vous recommande tis particulierment Mehemed 
aga vekil de ministre Pacha, et charge du bois de lami- 
raâul€ Impeiial. 

adresa: ă Monsieur Percalab T. Richecano grand postelnic: 
â Galalz, 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 402. 

CCĂLVI 
1858 Ianuarie 1î, laşi. Cuimacamul Nec. Konaki Vogoride te: 

legrafiază parealabului de Galaţi (îh. Răşeanu) să oprească trecerea 
lui M. Kogălniceanu în Valahia sau a oricărui deputat din divanul 
adhoc (secretă). 

592 Station de Galatz 

453 Nombre de mots 10i 

Dep&che telegraph:que 
presenlee â Jassy le Capu 1853 2 bes 40 min. midi 
arrves a Galatz le ( 1858 3 hes 55 min. ap. midi 

Cătra Părcălăbie de Galaţi 

Din ceasul primirei acestui ordini nici un paşaportu 
pu să va mai slobozi nimăruea pentru mergere în Valahia.   
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fâră mai iutăiu a sa cere autorizaţia mea că orce din contra urmare va provoca departarea din slujba a amplo- iaților însărcinați eu slobozirea paşaporturilor, să să iei sama bine ca nici un depulatu al divanului adhok sau dl, Kogălniceavu să nu triacă hotarul cu paşaportu pe nume a străinu, căci tricându vro un asemine va atârna o grea răspunde'e asupra administraţiei să ştii că urmează a trece Kogălniceanu prin urmare privigheţi cu aspre măsuri de oprire. Contorme cu original 
Kaimakamul Konaki Vogoridi M. Roman 

Acta Râșcanu. Surete ms. XXXIV, 380. 

CCĂLVII Ma 
1858 Pevruar 19, Iaşi. Neculai Istrati serie lui T. Râşcanu tn aiacerea lespezilor de pus la biserica sa din Rotopăneşti cum și în privinţa intrigilor în jurul slujbei sale de parcalab. . 

Cucoane 'Todiriţă ! 
Din multe impregurări oprit nu vam scris nimic. Tot 

o dată am atât de numeroasă materii a vă scrie, în cât 
sănt sălit de a nu iotra în ele, neputând prefera unele şi 
lăsând «ltele, fiind toate un lanţii de combinări. Aşa dar 
mă mărgivesc numai a vă cerceta şi a vă spune că mă 
păstrez la întâlnirea noastra a vorbi despre toate. 

Când meaţi scris despre rapoartele emborilor în pri- 
virea neînchipuirei cheltuelelor am vorbit şi meau spus că 
va rezolva ca cheltuelelv să se conforme după mijloace și 
prin ucmare să scape opştiea de inginerie. 

Marimea lespezilor o socot cu cale es aţi adus vor- 
nicului Sțurza afară de 4 mari cari trebuesc în mijloc. 
bisericei şi deasupra uşii pentru inscripţie. Nu știu cum 
ați găsit broșera mea despre relațiile dintre proprietari și 
locuitori ? 

Domnul Ministru ține mult la persoa'a dmtale, in 
vremea când acei în a cărora inlimitate cutezi să încarcă 
a vă răsturna din funcție prin felurite calomnii, am spus 

Surete şi Izvoade X (Acta Râșcauu) 31 
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verbal uducătorului acestii scrisori şi am rugat pe dmlui 

ca să va lămurească despre unele împrezurări ce vă pri- 

vesc. Prin urmare aceste cet: va arăta fiind pozitive, vor 

putea a vă dumeri în credința. 

Stimânduvă ca totdeauna sânt plecat serv. 

! Istrate 

adresa : 

Domniei sale Domnului meu mare postelnic 

Teodor Răş-anu parcalab de Galaţi 

Acta Râşoanu. Surele ms. XXXIV, 353. 

CCĂLVIII . 

1858 Mai 1, Galaţi, 'Th. Neeser serie consilierului de guvern 

Bitter la Galaţi în chestia, dificultăţilor ce i se faa de căpitănia por- 

tului în informaţiile date pentru scoaterea Buletinului Comereial al 

Dunării. 

An Seiner Hochwobhlgeborenen Herrn 

Regierungsrath Bitter 
Galalz 

Enere Hochwohlgeboren ! 

leh erlaube mir mich in einer Angelegenheit welche 

fur das Allgemeine Interesse ist an Eure Hochwoblgeboren 

za wenden, in der Hoffnung dass durch Ihren Einfluss 

nachfolgendem abgeholfen wiirden mâchte. 

Fiir die Redaction des bulletin comercial du bas Da- 

nube ist es notwendig dass ich von dem bhiesigen Hafen 

Capitanate die ein —und ausgelaufenen Schifte erbalte indem. 

dieses das Kaufmiinische Interesse vorziiglich angeht. leh 

wandte mich deskalb an dem hiesigen Hafen Capitain mir 

die Erlaubniss zu erteilen Abschrift von der Liste der ein 

—und ausghenden Schiften nehmen zu diirfen zugleich 

versprach ich ihm fir die Muhe eine Remuneralion und 

zahlte ihn auch im Voraus einen Teil. Einigemale erbielt 

ich punktlich von dem Hafenamte die Listen. als jedoch 

der Halen Capitain verreiste machte mir der erste Secre-  
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tar desselben. Schwierigkeiten, bestelite mich von einer 

“Stunde aul die andere, und als ich ihn am Ende fragte 

ob es nicht einer speziellen Erlauboiss des Gouverneurs 
„hediirfe ? gab er mir zur Antwort, wenn ich dieses thăte, 

er mir die Listen gar nicht mebr zeigen wiirde und hieit 

auch traulich Wort; nun sind es schon 14 Tage das ich 

diese Listen dem Kaufmănnischen Publikum welche lir 

sie von gri-sten loteresse sind nicht mittheilen Konnte. Da 
ich nuu Weiss das sich Eure Hochwohlgeboren tir Alles, 

'wo es sich fir das Allgemeine Beste handelt interessiren, 
so erlaube ich mir die Bitte an Eure Hochwohlgeboren zu 
stellen durch Ihren Einfluss es daher zu briogen dass 

 diesem Uebelstande abgestellt verden muchte. 

Ich ze'chae mit alier Hochachtung Eurer 
Hochwolgeboren ergebenster Diener 

"Galatz i Mai 1858 Th. Neeser 

Tradusere 

Excelenței-Sale D-lui Consilier de Guvern Bitter 
Galaţi 

Excelenţă 

Imi permit a mă adresa FExcelenţei- Voastre înțr'o 

imprejurare privitoare la interesul general în speranţă că 

prin influența Dv. sar putea indrepia următorul lucru. 

Pentru redacțiunea Buletinului Comercial al Dunărei 
de jos e necesar ca să primesc de la căpitănia portului 

de aici numărul corăbiilor intrate şi eșite, lucru foarte 
important pentru interesul comercial. M-am adresat deci 

căpitanului de port de aici spre a-mi permite să iau lista 

vaselor întrate şi eşite promiţându-i în acelaş timp răs- 

plată pentru osteneală şi achitindu-i o parte chiar înainte. 

O bucată de vreme am primit punctual listele de la că- 

pitănie, dar după plecarea căpitanului portului primul se- 

cretar al lui îmi fâcu dificultăţi, mă amină de la o oră pe 
alta şi cînd la urmă îl intrebăi dacă n'ar fi nevoe deo 

permisiune specială a guvernatorului îmi răspunse că de 

-voi face aceasta nu-mi mai arată listele şi să ţinu de 
“vorbă ; acum sînt 14 zile de cind eu nu mai pot comunica 
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publicului comereiul listele de cel mai mare interes pen- 

tru diosul. Știind acum câ Excelenţa-Voastră să int.re- 
sază de tot ce priveşte binele general, îmi permit a vă 
adresa rugămintea ca priu inflența ce o aveţi să-mi: aju- 
taţi la inlăturarea acestui inconvenient. 

Sint cu cel mai înalt respect al Exc.-V. 
cel mai devotat servitor, Th. Neeser: 

Galaţi 1 Mai 1858 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 733. 

CCĂLIX 
185 Mai 4, Galaţi. Comisarul Prusiei în comisiunea Europeană: 

a Dunării dl Bitter recomandă lui T. Râşeanu parcalab de Galaţi pe- 
d. Neeser pentru înlesnirea redacţiunii jurnalului „du bas Danube“. 

Commission Europene du Danube 
Galatz le 4 Mais 1858. 

Monsieur !'Administrateur, 

Le soussign6 commissaire de Prusse pres la commis- 
sion Europcene du Danube a /honneur de vous commu- 
niquer ci jvinte en original la note da Mr. Naeser, nego- 
ciant prussien du 1 Mais. Vous y verrez, Monsieur PAd-. 

ministrateur, les dificultes, que Mr, Neeser a trouve pour 
la redaction du Bulletin du has Danube, quant aux listes. 
des navires enlies et sorties dans le port de Galate. 

Ce journal 6tant d'un iatârât genâral pour le com- 
merce et pour le public de Galatz, le souzsigne ne peut 
que fortement recommander â votre bienveillant ecnacours 
la demande de Mr, Neeser, pour des ordres â donner au. 
Capitaine du port selon les quelles les listes des bâtiments,. 
contre uns ;6inuueration convenable seraiert â mettre 
regulisrement ă la disposition de la râlaction da journal.. 

Veuillez bien, Monsieur /administrateur sil n'y a pas- 
des objecliovs inconnues ă moi vous in'ecesser pour celte 
a fiaire. | 

Le suvussigne saisit cette occasion pour renouveller- 
Vassurance de sa consideration tres distingues. 

Bitter, comissaire de Prusse 

Acta Râşcanu. Suete ms. XXXIV, 330.   did
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CLU 
1858 Mai 15. 1. Pruncul scrie lui T. Râşcanul parealab de “Galaţi, în afaceri particulare şi de serviciu. 

Slăpâne k.k. Toderiţă, 
Am priimit ou onor scrisoarea dmv. precum şi ace “cătră Ecs. sa d. Ministru, și întăi vă mulțămesc pentru 

“havaleoa cemi arataţi, că aţi bine voit a o primi şi amă scspa de dânsa. Pentru pretenția cniazului Alecu Moruzi 
eu am cunoecuto di la început că este fără rezon şi ar- 
bitrală, precum cred că veţi fi văzut chiar din lucrări că 
eu nu sânt iscălit, dar au trebuit să să facă aşa şi fără plă- 
cerea ministrului fiind că stăruința şi havaleoa au venit 
mai di departe. Este insă in mâna dmtale a o iconomisi 
precum vei vroi, și noi de aice vom sprijini. Dmta nevo- 
ind a lovi în vroinţa şi hatârul... vei porni a face forma 
cuvenită pentru o altă alegire, vei publica o vade de câte 
zile vei voi a o pune şi la ace vade neputând a vă afla 
la alegire daca veţi ave alte însărcinări mai vajnice, veți 
însâmna alta, şi alla pără veţi fi slobozi, și pără când | 
privighitorul însemnat de dmv. îşi va urma funcţia. 

Pentru comendat şi celelante fii liniştit că să vor 
regula toate precum cereți, fiind că aceasta este Şi opinia - 
noastră ; aştept în viitor poroncile Dmv. având de cinste 
a mă iosemna al Dmv. ca un irate şi plecat slugă. 

I. Pruncul 
1858 Mai 15 

„adrosa: 

Oonorat dumisale post. Teodor Râşeanu parcalab de Galaţi 
la Galaţi 

Acta Râşcanu. Surele ms. XXXIV, 436. 1. Peuneu avea logofătul său, cari îi ţinea corespondenţa. El a scris în această scrisoare numai încheerea „ca un frate şi ple- cat slugă.“ 
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CCLI | ÎI 

1858 Mai 20 Iaşi, Gh. Asachi serie lui T. Râşcanu parealab.- 

de Galaţi pentru cumpărarea sacilor rămaşi de la Ruşi la Ismail şi 

Galaţi pentru a fabrica din ei hărtie. 

Domnul mev, 

__ Nevoit fiind a relua ingrijirea fabricei de hârtie, ce 

o dădusem în posesie, aflu că o câtime însemnătoare de 

saci rămaşi încă de la Rosieni, ar fi depuşi la Galaţi şi la 

Ismail şi că sar putea cumpăra cu un preţ foarte măsurat; 

spre a mă încredința de aceasta, mă adresez la binevoinţa 

dm voastre, atât în privirea industrii naţionale, cât şi a 

interesului meu, rugânduvră să puneția cerceta astă cauză 

cât sar afla de acel material pentru faceea hârtii (ma-: 

cavas) de nu este putredu, şi cu ce prețu sar putea cum- 

păra pe locii, de asemene deacă, s'ar pulea incarca pe 

oarile, ce aducă grâne la Galaţi, şi se intorcu deşerte, în 

ținutul Neamţu, Roman sau Bacău spre a le transporta ia 

Piatra şi cu ce prețu suta de ocă, atât cumpărătura cât. 

“şi transportul ? Deslegarea acestei cvestii nime nu ar pu- 

teo face mai bine, atât despre poziţia administrativă ce 

ocupați cât şi despre sentimentul de amiciţie ce păstraţi 

acelui carile cu toată stima şi afecţie să iscăleşte al 

Dmvo usră servii şi amic 

laşi 20 Mai 1858 
adresa: | | 

A monsieur, monsieur le Postelnic T. Richcano 
parealab, administrateur, chevalier etc. 

Galatzi 

_G. Asachi 

Acta Râşeanu. Surete ms. XXXIV, 375. 

CCLII 

1858 Iunie 7 Chişănău. (Gheorgke Râşcanu scrie din Chişinău. 

vărului său T. Râșcanu ispravnic de Galaţi în afaceri particulare. 

Căşăneu 1858 lunăi 7 

Iubite veri Toadere te îmbrăţoşez 

A dumătalăi scrăsoare de la trăi a trecutăi luni Mai 

cu mulțemăre am prăimăto la ţară nu de mult, mam bu-  
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curat nu: puțăn, căc nu unaț uilat, şi că sânteț băne, am 

leudată numele zădătoriului dăn a cărue bogată măle "me 
aflu şi eu bâne, indeletnăciadume cu gospoderâia la satul 

meu Copăcanea unde face băsorăke şi degrabi nedejduese 
că va fi gata. 

lubăte veri de bucărăe avănd a ve sluji sila mai 

mari cerăr sănt gala a ve trâimete doi cai şesi vas, i un 

buhai dar me îngrăjesc că nu le vor lesa la granățe. Dum- 

neta scrăe cui vei socoli ca să ne prâimasc la Sculen, undea 

eu me voi săli să le trăimit însămnatăle dobitoace, la în- 

ceputul văitoarăi luni lulăi daki me voi noroei cu respun- 

sul dmv. că să slobod vitele și cui anume sâ le iînpărăsăse 

omul meu, pentru nevăile de acolo a Ini Cartin im pare 
reu că€ acum nu te pot sluji pentru ca Karten sau dusla 

Kăev. Cucoanâi dumtal mulțemese de neuilare, sii arâţi 
a mele încănetuni frățeşt pe copilaş şi pe lraţ i nepoţnu 

vă îngreuez de ai îmbrăţoşa pentru acel ci vă iubeşte şi 

eşte a dumâtalâi frate şi slugă 

Gheorghe Răşeanu 

ps plic adresa: 

Ero BbIcoxo Giaaropoano Peonopy Eroposnuy Pruunaniy 

B» ropomb leaaun B% MonuaBckomr KHbuecTrEL. 

Dumisale Feodor Râ:canu ispravaicului din târgul 
Galaţăi. 

Acta Aurel Râșcanu. Surete ms. XXXIV, 564. 

CCLIII 
1858 Iunie 16, Jon Pruneul scrie post. T. Răşcanul, parcalab 

de Galaţi, în privinţa dărilor de pus pe hoteluri şi crăşme în Galaţi 

Cu frâșască dragoste mă'nchin Dv. k.k. Todiriţă 
Astăzi am avut mai multe dezagrimenturi şi o seri- 

oză luptă după raportul părcălăbie pentru căpitanul de 
port. Tot 'astăzi i sau poroucit a să adresa cu raport că- 
tră părcălăbie şi a raportui pent:u loate cele atiogătoare 

de administraţie. Polcov. Fote vine acolo cu indatorire de 

    

> să 

i: 
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a «i întelegi en Dv. şi da a pune la cate cuo o chibzarță 
mai vimerită proectele şi dare împusă pi oteluri şi crâş- 
me. VA rog dar închipuiţi ce veti socoti şimi împărtăşiţ 
grabnic, căci de a rămăne în nelucrare proeclul pentru 
săguranție lărgului şi sporire amploiaţilor poliţie este peste 
putință, ave bunătate a vă iațălegi și cu consulii, şi fa- 
ceți un lucru mai stabil şi mai wultumitor, iar eu aştep- 
tând răspunsul Dmv. mă iusemnezi 

al divră ca un frate şi slugă plecat 
în 16 luvie 1858 I. Pruncul 

„vine şi dmlui postelnic spre primire lui Bulbergu“ 
adresa: ' Onvrabil dums marelai post. Teodor Râşcanu 

parcal.b de Galaţi la Galaţi 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 435. 

CCLIV 
1858 Iunie 11 Brăila. M. Marghiloman recomandă lui T. Rây- 

canu parealab de Galaţi pe artistul Paseali. | 

Domuul meu | 
Vin printraceasta a va recomanda pe d. Pascali ar- 

tist român dramatic, ce vine la Galaţi capitala districtu- 
lui dv. ca să dea câteva reprezentații pentru o lună de 
zile, timpu în care are vacanță la Bucureşti, sunt convins: 
d-le câ atât pozitia Dmv. ca administrator cât şi du.inţa 
ce aveţi pentru inaintarea arteloru în țările române; sunt 
destule probe pentru mine care să mă facă să crezi cad. 
Pascali va fi bine primit şi bine recomandat de Dv. ea 
să poată reuşi in intreprinderile d-lui ca artist pe puţinul 
timp ce va rămânea la Galaţi. 

am onoare, Domnul meu a mă ivsemna 
al dmv. M. Marghiloman 

1858 lunie 17 Brăila 

Acta Râşcanu.. Surete ms. XXXIV, 315. 
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CCLV 
1858 Zulie 19. Act de învoială între fraţii 'T. Râşcanul şi Iosif Râşcanu Episcop Efhaiton prin care reziliază contractul de arendare a Bogdăneştilor Răşcai, dind despăgubire Iosif Râşcanu fratelui său 4000 galbeni. i 

Intre sub iscăliții frati Arhiereul Iosif Ef(haitionu egumen mrei Râşca şi dmlui 'Teodorii Râşcanu ur- 
măud alcătuire prin. contract din (5 Mart 1857 prin care cel dintai au subimposasuit celui diu urmă moşia din cumpărăâtoare numita Bogdâneştii şi cotuna Râșcai, pe termen de cinci avi, şi care au avut lucrare dintregul an irecut Şi pără astazi din împrejurarea că eu egumenul viinduimi lămurire că pentru mai bună înlesnire mrei trebue sa tin oşiia pe socoteala me, am vroit a desface con- 
traclu pentru care am întius reclamaţie cătră de- 
partamentul cultelor și presfințitului mitropolit din 
care moliv au agiuus pricina Ja ocârmuitoriul sfat spre ai da deslegare. Dar ecselențiile loru domnul 
Mivistru din Nauntru logofat d. Alecu Balş şi q. 
Ministru Cultului şi a insiucții publice, prințul De- 
metiie Cantacuzino îndemnați de umanile_ simtiri 
spre a nu lasa mai departe a se întarta prigoniri 
prin Sudecata îulre nvi fraţii niai propus patnica 
învoire la care nobile deşteptari atâta din partea 
domvilor miniştri cât si a marelui vornic Iordachi 
Pruncul i fratele nostru post. Alecu Râşcanu, ce 
şa dumnealoră sa găsa în mijlocă, niama plecat cu 
bucurie lăsăndune cu încredere ca sa hotarască 
dumuealoru prințipurile ce vor găsi cu cale de îm- 
păciuire între noi, în privire lor, având dmlor loate 
„Clauzile cuprinse în contract precum ŞI împregiu- 
rările supusă de amândoao partile, zu găsit cu cale 
ca posesoru Touder Râşceanu să sa tragă de la po- 
sesie lăsând moşia sus zisa întru deplina stăpânire 

|a egumenului cu înzestrarea aflătoare pe ea; îm- 
potriva cărei concesii egumenul să dee fratelui sau        
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4000 4 adica patru mii galbeni beneficiu şi osăbit 

săl dispăgubasca de toate  cheltuelile facute cu pri- 

Vire cătra contract, săi plăteasca datoriile câte vor 

fi pe la locuitori, rămâşitţi din -anul trecut, săi în- 

toarcă banii cât socoteala ar descoperi că au dat 

mai mult. peste câștiurile anului trecut atât din bani 

cât şi în producte, plătind egumenul toate sarcinile 

odată cu retragerea posesorului şi fiind ca la des- 

facerea socotelelor au chibzuit venerabilii boeri a 

asista şi fratele nostru dmlui post. Alecu Râşcanu, 

noi am priimit toate aceste cu îvdatorire a urma 

înloema i pentru care iscălim întru acest pe scurt 

îaseris dublu în fiinta vuorabililor fețe mai sus a- 

rătale. 
Adaus de mâna lui T. Râşeanu 

„Sa adaoge că în cât privește socotelele de: 

„cheltueli şi datorii lăsăm pe fratele nostru post. 

„Râşcanu ca să înlre în lamurire lor, şi cu chipul 

„limpezirii de dmlui noi li vom primi fără împo- 

„trivire.” 1858 luli 19 

]. Episcop Efhaiton, T. Râşcanu, Alecu Balş 

log. martur, I. Pruncul vornic marlur, Print Demi- 

trii A. Kantacuzin martur. 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 400. 

CCLVI 

Fără an (1858) Mart 3. T. Eliade scrie cumnatului său T. Râș- 

canu că divanul domnese a anulat contractul său pentru Bogdănești. 

Jassy le 3 Mars 

“Mon cher ami! - 

Hier le divan princier a decide que la l&galisation de 

mon contract n'est pas valable et done maintenant cette 

affaire est plus scabteuse que toujours. Je ne sais pi 

s'il me reste quelque chose ă faire; je vous anonce ce  
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fait pour tâcher de regler lă autanl que possible le compte 
des paysans et autres, pour nous en defaire, sil ne res- 

era şias un autie moyen ; dâns ce mobient due je vous 

&crit je suis presque confus sans que je puisse m'orienter 

d'ou et comment procâder. Aujourd'hui je parte âla cam-: 

pugne, mais je dois revenir bientot. Malgre que la situa- 

tion est telle, pourtant je vous parle un mot pour Pinge- 

Dieur qui est parti d'ici ă Romano et de lă â Bogdanesti, 

en cas qu'il vienne one lui dites rien sur la decision lais- 
sez qu'il travaillent et pour le râcompenase s'ils deman- 
den! donner ă quatre une leltre envers moi pour vous en 
debarrasser, ou bien traiter aves eux pour leur râcompense 
comme vous saurez mieux. Adieu, je finis ne sachant quoi 
vous dire dans ce moment. 

Votre tout devoue, Theodore 

Acta Râșcanu. Surele ms. XXXIV, 432. 

COLVII 

Fără dată ţcătră 1858). Se recomandă parealabului de Galaţi - 
pe T. Rămniceanu ca privighitor la Covurlui. 

Monissieur le Gouverneur, 

Je vous recommande comme candidât aspirant aux 

fonctions de Preveghitor, monsieur le medelniteher The- 

odore Rimnitchano et joftre pour lui toutes les garanties 
voulues par les lois. 

e 

Jusqu'ă mon retour de Constantinople cette lettre 
servira de garantie aupres de vous et alovs je vous en: 
dâlivrerai une sclon les formes. 

Je saisis cette occasion pour vous râiterer l'assu-- 
rance de ma parfaite consideration,. 

volre serviteur, indiscifrabil 
- . . “ . pc sm 

â monsieur, monsieur le gouverneur de Galatz.: 

Acta Râşeanu, Surete ms. XXXIV; 374. 
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4000 4 adica patru mii galbeni beneficiu şi osăbit 

săl dispăgubasca de toate  cheltuelile facute cu pri- 

Vire cătra contract, săi plăteasca datoriile câte vor 

fi pe la locuitori, rămâşiti din -anul trecut, săi în- 

toarcă banii cât socoteala ar descoperi că au dat 

mai mult, peste câștiurile anului trecut atât din bani 

cât şi în producte, plătind egumenul toate sarcinile 

odată cu retragerea posesorului şi fiind ca la des- 

facerea socotelelor au chibzuit venerabilii boeri a 

asista şi fratele nostru dmlui post. Alecu Râşcanu, 

noi am priimit toate aceste cu îvdatorire a urma 

înloema i pentru care iscălim întru acest pe scurt 

înseris dublu în fiinta vuorabililor fețe mai sus a- 

rătale. 
Adaus de mâna lui T. Râşeanu 

„Sa adaoge că în cât privește socotelele de: 

„cheltueli şi datorii lăsăm pe fratele nostru post. 

„Râşcanu ca să înlre în lamurire lor, şi cu chipul 

„limpezirii de dmlui noi li vom primi fără împo- 

„trivire.” 1858 luli 19 

]. Episcop Efhaiton, 1. Râşcanu, Alecu Balş 

log. imartur, Î. Prancul vornic marlur, Print Demi- 

trii A. Kantacuzin martur. 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 400. 

_CCLVI 

Fără an (1858) Mart 3. T. Eliade scrie cumnatului său T. Râș- 

canu că divanul domnese a anulat contractul său pentru Bogdănești. 

Jassy le 3 Mars 

“Mon cher ami! - 

Hier le divan princier a decide que la l&galisation de 

mon contract n'est pas valable et done maintenant cette 

affaire est plus scabteuse que toujours. Je ne sais pi5 

s'il me reste quelque chose ă faire; je vous anonce ce  
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fait pour tâcher de regler lă autanl que possible le compte IEI 
des paysabs et autres, pour nous en defaire, sil ne res- 

tera sas un autre moyen ; dans ce moment que je vous 
ecrit je suis presque confus sans que je puisse m'orienter 
d'ou et comment procâder. Avjourd'hui je parte âla cam-: 

pugne, mais je dois revenir bientot. Malgre que la situa- d 

tion est teile, pourtant je vous parle un mot pour Linge- : 

Dieur qui est parti d'ici ă Romano et de lă ă Bogdanesti, i, 

en cas qu'il vienne ve lui dites rien sur la decision lais- O i 
sez qu'il travaillent et pour le râcompease s'ils deman- 
den! donner ă quatre une leltre envers moi pour vous en 

debarrasser, ou bien traiter avec eux pour leur râcompense 
comme vous saurez mieux. Adieu, je finis ne sachant quoi 
vous dire dans ce moment. E 

Votre tout devoue, Theodore ! 

  

Acta Râșcanu. Surele ms. XXXIV, 432. 

CCLVII 

Fără dată ţcătră 1858). Se recomandă parealabului de Galaţi - 
pe T. Rămniceanu ca privighitor la Covurlui. 

Monissieur le Gouverneur, 

Je vous recommande comme candidat aspirant aux 

fonctions de Preveghitor, monsieur le medelniteher The- 

odore Rimnitchano et jofice pour lui toutes les garanties-- 
voulues par les lois. 

Jusqu'ă mon retour de Constantinople cette lettre 
servira de garaotie aupr&s de vous et alors je vous en 
dâlivrerai une sclon les formes. 

Je saisis cette occusion pour vous râiterer l'assu-- 
rance de ma parfaite consideration,. 

votre serviteur, indiscifrabil 
ă monsieur, monsieur le gouverneur de Galatz-: ” 

Acta Râşcanu, Surete ms. XXXIV, 374.      
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CCLVIII 

„2858 August 14. N. Istrati, serie lui T. Răşeanu, încurajănău-l 
la, lovirile aduse în jurul înlocuirii sale ca prefect de Galaţi, cum şi 

: asupra situaţiei țării. 

Cucoane Toderiţă, 

Imi pare foarte rău că numam putut tatălai cu dmta. 

Astăzi am: priimit scrisoarea ce meai adresat însămnată 

de la sfârşitul lunei trecute şi tot astăzi am aflat că fra- 
tele dmiale Alecu au sosăt în Folticeni şi că este hotărăt 
a să întălni cu mine. Nu avea nici o îndoială că încât voi 
putea eu voi stărui spre a vă linişti ca unul ce cunosc 

mai bine de cât dmta, obârşiea şi izvoarăle intrigei. 

In toată privirea” nu văd înprejurări atăt de negre 
cari să vă aducă la desgustul și nemulțămirea de cari îmi 

spui că te afli cuprins, ceea ce mai mult am admirat tot: 

deauna în dmta au fost tăriea de caraster, însuşirea cea 
mai principală a unui bărbit. 

Un părinte de familie, un cetăţan onorat din cei cel 

cunosc, un om liniştit şi în pace cu conştiioța sa proprie 
nu trebue să devie nici odată în călătorie spinoasă a vie- 

ţii--la slăbăcune— desgust şi desperare. Dezagramentele 

inimei dmtale cu mulţumire leaş schimba cu acele ale mele, 
şi mear părea flori. o 

In ceea ce priveşte viitorul patriei noastre cu bună 

samă nu trebui să ne facem iluzii frumoasă din asul în 

cari ai noştri nau voit să prezideză ei la organizarea !or, 
-Şi au adus lucrul ca streinei cari nu au de cât cunoştinţ 
superficiale despre noi, să ne pue la cale. 

Așa dar bine este şi rămâne tot a noastră—ca tot- 

: deauna. | | 
Mult atâvoă şi în bine şi în rău de la viitorul şef 

de stat, şi de la camerile ce vor i. 

lu mare dorință a fi impreună macar un singur cas 
“sânt cu totul al dmtali, N. Istrati 

14 Avgust 1858  
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P. S. Nu vă supăr, dacămi daţi voe aumai pentru. 

palru pietre fiecari în mărime de 4 şubiri lungu și trei latu,. 
N. Istrati 

adresa Domniei sale 
Domnului meu marele postelnic Teodor Râşcan 

la Galaţi 
Acta Rş:anu. Surete ms. XXXIV, 355. Se vede că. în jurul întocuirii lui T. Râşcanu aotiunionist de la pre- fectura de Galaţi se facuse zgomot mare la Iaşi, căci de şi actul oficiul se face abia la 26 August, Nec. Istrati scrie cu 12 zile înainte, focurajând pe prietenul său de lovitu-- rile aduse. 

CCLIX 
1858 Aug. 19, Iași. N. Vogoridi caimacam serie lui T. Râş- - canu parcalab de Galaţi să elibereze paşaport lui Prancu. 

Jas<y lo 19 (31) Aat (858 
Le Ceimacam de Moldavie 

au parcalabe de Galatz 
Mon aide-de-Camp D. Prounko devant se rendre ă. Petranger vous lui delivrerez la passport ngcessaire ă cet elfet. | 

N. K. Vogoridi pe plic adresa: 

Moonssieur Monsieur Rerhkano Percalab â Galatz 
ou son remplacant 

Acta Râşeanu. Surete ms. XXĂIV, 333. 

CCLX 
1858 August 26, Iaşi. Teodor Râşcan postelnic e înlocuit la. parealabia de Galaţi cu Alecu Roset aga. 

Ministerul din năuntru 
dumsale post. Teodor Râşcanu 

Dupa buna voinţă a Ecselenţiei sale prințului Caimacam dmv. urmând a trece în osebită funcţie cu ofisul No... sau rânduit în postul de parealab. 
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districtului Covurluiul, spre ramplasarea dmv. pe 

Amlui aga Alecu Roset; şi de acea ministerul vă 

face invitare a trăda în primire dmsale noului rîn- 

duit canţelarie cu toate cele atârnate de ea, după 

care apoi veți rămâne slobod de la aseminea sar: 

“cină, iar pentru integritate ce ali dovedit pănă a- 

cum în lucrarile parcălăbiei, ministeriul vă exprimă 

a sa desăvârşită multamire. . 
Ministru din năuntru şi cavaler, Balş logolat 

Ma şef. secţiei, Florescu 
„secția IL N. 19832, 1855 Avgust 26 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 372. 

CCLĂI 

Fără dată (1858) Sept. 5. Alecu Râșcanu scrie îratelui său 

- Yoader Răşoanu postelnic, parcalab de Galaţi că a regulat daravera 

Dănească cu Vlădica Iosif Efhaiten, egumenul de Râşca, şi desvălue 
intrigile jidovului Gutman. 

în 5 Septembrie 

lubite frati Todiriţă ! 

Doresc să ştiu de sănteţ sănătoş să ne bucurăm, eu 

eri am venit din sus unde am limpezit socotelile, ce tre- 

“bue a fi despăgubit dmta de la Vlădica; iţ arăt in adevăr 

şi cu cuget ciastit că nam făcut nici o părtinire, în (cât) 

câți au văzut socotelile tot au zisu că aş fi asuprit pe 

Viădică. chiar şi Istrati au zisu că îi asuprit Vlădică. după 

însămnările ce am luat despre pretenţăile dmtale să sue 

la 9 mii galbeni limpezirea însă au eşăt la 6 mii 6 sute 
şi mai bine de galbeni. a&asta fără am vătăma cugetu. Eu 
ştiu că vor fi venit nişte calomnii pentru mine insă nu te 

“hrăni a crede viind dmta aice te vei lămuri, şi aceste 
cursă numai de la şârătu de Gutman, fiind că lam sur- 
prinsu de la. im posesiere iraturilor, ce cu vicleşug sfârşise 

Ancă de astă iarnă tocmala şi luară.o zdelcă şi din. acele 

„ale lui smecherii curgi aprinderea înțre data cu VIagiga, 
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şi văzândusă că iau lipsit ţăţa ce să crede că au căpătat 

au sămăoat clevetiri să aprinză foc mai mari, fiind aice 
ți le voi spune în detaliuri. In sfărşit Vlădica au sfârşit 
vânzarea iraturilor cu un ereştin locmala îi este acasta, 

dacă dmla îi vroi să primeşti banii în câştiuri pe timp de 
3 ani să te foloseşti cu 2 mii galbeni şi cu săgvranţie iar 
de îi vroi inainte, atunci ţin a număra peşin dmtale, 

despre cari înştiinţazămă ca sâi scriu omului acelui, arată 
cumnatei frătăşti imbrăţoşări, Plohiriţa să închină dmv. 
dorind a le imbrăţoşa. 

mă :nsemnez a duitale iubit frate și slugă, Alecu 

Prea iubitului meu frate dmsale post. Todiriţă 
Râşcanu la Galaţi 

Acta Râșcanu. Surete ms. XXXIV, 574. 

CCLXII 
1858 Sept 10, Galaţi. T. Râșcanu demisionat din postal de 

parcalab de Galaţi serie cumnatului său T, Eliade că a predat ser- 
viciul înlocuitoralui său. 

Mon tres cher ami! 

„„„Le nouveau Percalabe €tant arriv€ hier je lui ai 
donne la charge ; je me propose de parlir avec la dili- 

gence en me dirigant vers Romano; de lă je prendrai 

une voilure pour aller chez Mr. Stirtche, auquel je de- 

manderai une voiture jusqu'a Dragouchevy, d'ou je vous 
&crirai que vous veniez pour que nous allions ensemble 
«hez Istraty... 

10 Sept. 1858 

Acta Rășcanu. Surete ms. XXXIV, 344, T. Raşcanu 
scrie pe aceiaşi hărtie, pe care cu o zi înainte, 9 Sept. 
soţia sa Penelopa scrisese în grecește tratelui său T. Eliade, 

CCLĂIII 
1859 Mart 31. T. Râşcanu se învoseşte cu calfa Ion Mişălescu 

să facă an local de şcoală în Bogdănești Râșcăi cu 90 galbeni şi 5 
merţe popuşoi. | 

In urmare tocmeli &i am făcut, mă îndatorescu 
acest Inscris cătră dmlui k.k, Todiriţă Reş- 
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eanu ai face o zâădire de şcoală pe moşie Bogdă- 
neştii în următoarele condiţii casa de şcoală are 
să fie întocmai după planul departamentului bisă- 
ricescu, cu îndatoriri ca eu sa facu zidire şi toată. 
lemnării trebuitoare din afară şi din launtru, adică. 
di la acoperemânt și pără la duşameli, înțălegân- 
dusă câ ferestrele cu cerceveli îndoiti, și toate bân- 
cile mesile şi crivaturile au sa fiii despre mini şi 
toate aceste bine lucrate, tot materialul trebuitor 
pentru zădire şi lemn ari al da dmlhi boerul, iar 
eu să stăruesc la lucru cu șăsă pretrari fără za- 
ticnire, întru aceste condiţii fiind îndatorire me, 
dmlui boeriul să îndatoreşti am plati 90 noazăci 
galbeni rânduri rânduri şi anume zăci galbini acum 
inainte, zăci galbini la începutul lucrului zăce gal- 
beni la zidirea ferestrelor, zăce galbeni după ce să 
vor bolti ferestrele, doăzăci şi cinci galbeni la gă- 
lire din roşu, zăci galbeni pi când se va tencui, 
iar cincisprezece galbeni islovul a toată plata îl 
voiu primi la istovire a tot lucrul de ziditu şi de 
lemn. Să înțalege că tot lucrul atât de zidire în 
care Întră şi sobele cât şi de lemnărie -pe lânga 
aceia ca are a fi trainici să fi şi neled, şi mai ales 
ușile să fii bine  încheele, şi în cangi întrun canat, 
cu osăbiri de ace mare a intrării care am ao face 
în doă canaturi şi în table, pe lângă suma bă- 
nească dmlui boeriul îmi va da şi cinci merţe. 
popuşoi. 1859 Mart 31. 

Inserisul acesta sau făcut îndoil. 

țlon Misălescu, T. Râşcanu 

10 galbeni am primit lon Mişăiescu 
Zece gaibeni am prurit la 16 Mai şi iscalese 

eu degetul meu ţ; La 14 lunie optsprezece galbeni 
am primit î; La 93 luni am mai primit doă zeci 
şi şepte galbeni ţ; La 9 Iulie am mai primit cinci 
galbeni +; ua 20 [uli tij am primit S galbeni *Eu  
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Ion Mişălescu; Am primit astăzi 2 Avg. 5 galbeni; 
Am primit astazi 14 Avg. 37 și în 1 galban +; 3 
dimțirlii) faina sau dat calfii în 27 luli, în 28 luli 
şi în 30 luli prin Gavril Pietrariu. 

Am primit saldo de bani ce am avut â lua de 
pe acest coniract, 25 August. 

Acta Râşeanu. Surele ms. XXXIV, 3/6. 

CCILĂIV 
1860 (Drăgușani). Insemnările lui T.. Râşcanu de plata bira- 

lui oamenilor din serviciul său pe moşie: 8 pădurari, 3 ficiori şi 7 ar- 
gați în somă de 242 lei 18 parale pe sfertul întăiu. 

( Banii birului sfertului întăi pe anul 1860. 
* Birnici) Lei  Parale 

19 14 Grigore Dămian 
12 14 Vasile Seutariu 

12 14 Vasile sin Paval Filimon 
12 14 Paval Filimon SE 

-19 14 Dumitruţa Padurari 
12 14 lon Lita 
12 14 Toader Paval 
12 14 lov Zbân 
12 14 Gheorghe Sasu 
12 14 loan lacob . 
19 14 Toader a-Olăriţei 

1 135. 34 

(birnici) vite lei parale 

„1 9 11 —- Simion Cenuşa 
19 4 Eftimi Crâșmatiu * - 
14 94 Gh. Țutuian 
14 24 Petre zet Brânzariu _f argaţi 
13 14 P. Ţipre 
14 94 C.a Savoii 
13 14 lon Mutu 

8 106 94 

Acta Râşeanu. Surete ms. XXXIV, 573. 

" Surete şi Izvoade X (Acta Râşcanu) 39- 
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CCLXV 
1860 Febr. 27, Chişinău. Gheorghe T. Răşcanu scrie vărului 

său de al doilea T. Răşeanu în pricina, proceselor ee le are incepute 
la laşi pentru moşia Dulceşti. de pe moșul său Gh. Sturza, fratele 
mumei sale. 

Fevruarie în 27 tărg Chişinău 1860 
Vă îmbrâţoşăz iubite vere 'Toderiţă 

Măcar de şi nu am priimit vreun răspuns de la dum.-. 
neta pe vro doi scrisori ci vam trimis, de care sănt'la 
prepus că sau nu leaţ prăimăt sau că sănteț, supăraț pe 
acel ce-vă iubeşte, dar hrănindumă cu nădejde că să păs- 
trează tot ace dragoste de mai inainte şi de cătră dmta 
pentru măne, cercetez de sânteţi sănătoşi şi de aț prăimăt 
ale mele scrăsori 

lubite vere nv vă îngreueți de a me aziuta în pră- 
căna de clăronomăe de la muşul Gheorghe Sturza, caă 
după a me înţălegere răposatul Sturza nau avut dreptate 
a înslreina moșăe Dulceştăi cu celelante trupuri aleturate 
Şi întrate în stăpânire mortului feri dreptate, Şi feri măcar 
de aş face formaletalele acele ce acum am auzat căn ur: 
ma mortului Sturza sau făcut de către dumnealui clărono: 
mul Hurmuzachi. Raposatul Sturza sau însurat cu fâmee 
lui ce dintei fata Romăncei mai întro vreme cu maica 
îne sora mortului şi cu celelante surori şi bunul nostru 
tatu mortului lau inzestrat atât pe Gheorghieş Sturza pre- 
cum şi ps fratesău ca şi pe Surorile lor, ce incă mai cu multe averi pentru că fătorilor leau dit moşăile ana şi Plopul in Besar: biia aflati pe care frațăi amăndoi leau văndut dmsale Petrino, iar surorilor lor, adică niaivăi mele în buni, dupe poslovâța ci sa urmiază tămer ce și mai nămică, şi dar moşăile Dulceştii ni€ cun fel de pravilă nu au fost a moşului Gheorghieş, ce trebue: înpărţăte intre surori şi mortului să cuvăne numai-0 a patra parte din ace avere rămasi de |: bunul nostru din care pute să da- uiască 'cucoanii dumisale sau cumnatului, acele numai ce să iarli pr;n pravălele de acolo, iar nu aşa precum am auzat că nu neău uitat şi ne lasi şi noi un ce ca de pomaai,.  



    

— 499 — 

Veri Toderaţe, sânt încredinţat că merăţ de a te 
credi, şi că sănteţ tot acel de mai înainte pentru mine, si 
pentru copălaşii i nepoţăi, surorale, care de o potrăve cu 
măve te cinstesc şi te rugăm ca să prăimeşt adasti sar- 
cine de a câula ucasti pricine sau prin giudecate sau prin 
învoele şi a ne scoati dreptul nostru cu folosul şi a du- 
mitale eşa precum sau urmat şi pricina de mai înainte 
căulată de dumnela. 

Veri Toderiţă tari sânt dorit ca să te văd şi tot- 
odata: săl fac cunoscut dumitale pe bunul prieten și ru- 
denie ginerele surorii mele stab căpitan Răjănschi, num 
bănui ca te supăr şi însămniazăm zăua când pule| a veni 
la Sculeni ca să mă răpez pâni acolo şi să vorovim, iar 
păui atunce eu mă voiu sili să dau jalob la domnul de 
acolo in pricina de sus însămnale, 

Scumpei dumitale <oţai şi la celelanti a noastre ru- 
denii arătaţile inrhinăciunile mele, iar pe copilaşii dum: 
nclor nu vă ingveuez de ai imbrăţoza. sfărşăsc aşteptănd 
cu nerăbdare dorit a dumitale răspuns şi mă iosemnez de 
frati şi plecat slugă, Ghâorghe Râşeanu 

adresa pe plic: 

ero BercoxoGiaroponilo Wenopy EropoBnuy Penurany. 
Bb TOPONt cc Bb COGerBeHHOME AOMIO Ha BHĂNHKIO | 

Dumisule postelnicului Teodor Râşeanu în casile dumisale 
da Beilic lu Ezii, sau la salul dumisale Drăguşănii. 

KauuHeB 
„priimilă în 20 April la Iaş“ 

Acta Râşcanu. Surete me. XXXIV, 561. 

CCLĂVI 
„ 1861 Feb. 2, lași. T. Râşeanu svrie prietiaalui său Lavidi la 

ăalaţi în afaceri particulare. - Ă . 

laşi 2 Februar 1861 
| Domnule Lavidi 
Fără niei o mierare şi cu bucurie am primit serisoa- 

cea din 14/28 Ghenar. Am luat poliţa di 100 galbeni și 
scrisoarea d-lui Svarţ sin Şvarţ. Vă sânt indatoritor pen:     
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tru înlesnirea cemi faceţi. Vă tnştiințez pentru terăriele 
care! dacă' vor veni în curând. şi vor avea dmlor di toati 
voi'lua.-Şiătunci li vei şi plăti iar acum ai bunătate a 
“ceri di 14 dintor din broaşti cari sânt, însămoează în ra- 
vaş în“prâţu''de -9 leşi 10 lei. adică broaşti ci nu să în- 

“groapă in'uşi -căci toate ușile chilielor vor fi cu broaşti 
pi din atară şi aceli :diu broaşti mi lii trimite prin -dili- 
Jănză cătră dmlui Zalaru fiind că poati sa lipsăse din 
Iaşi. Preţurile la ceriale au scăzul. Şi am gândit să trimet 
în iarnă popuşoi dar nu să poati până la primăvară. Am 
auzit că Dunărea din pricina sloilor ci sau răvărsat au îne- 
cat parti de josii a Galaţalui şi au făcut şi alti pozni. 
Am văzut şi socuteala cumpărăturilor şi a iuturor cheltu- 
elilor. Asupra cărora nu faci nici o observaţie decât mul: | 
țumire. Dacă drumul' se va indrepta voi trimeli să. ei. 

Primiţi complimenti Doamnilor şi a mele cu care mă 
nStmnez, 

A d-tale amic şi servi, T. Râşcanu 

:> Acta Răşeanu.. Surele ms. XXII, B. 956, 

CCLXVII! 
„1861 April 20, Insemnările lui T. Rășeanul de banii co a pri- **miât de la! cumnatul. său T. Eliadi, din veniturile moşiei Bogdănești, 

între 1857—1861. 

Insămnare de banii ce priimescu de la cum. 
natul' Eliadi rânduri rânduri în socoteala Bogdă- 
neşiilor. | 

915% am primit di la dmlui în doa rânduri 
pentru care neam socotit în 18 Noembre 1857. 

106 % am primit de“la dlui 1 Fevr. 1858, 
400 3 au dat dmlui Penolopei 300 Şi lui lon 

vătavul: 100 fiind eu la Galaţi, pe care sa insam- 
nează aice spre regula cumnalului în 26 Iulie 1858. 

11 % miau dat cumuatul şi spre ştiinţa sa iu- 
semnează.  
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45 % au dat cumnatul în priimire lui Şiler in 
plata fierului roții morii pe care cumnatul jau ire- 
cut în cheltueli însa să însamnează Şi aice. 

_25 4 au dat cumnatul lui Şiler în 18 Sept. 
1851 tot în plata fierului pentru care condei să va 
cere socoteala d-lui Şiler. 

438 au platit cumnatul câştiul sfântului Du: 
mitru 1858 dândumi adiverința dipartlamentulai. — - 

371 4? miau dat cumnatul mie în -căteva rân- 
duri, și să însemneaza aice 2 Noembre 1858. 

412 + şi 12 lei am priimit de la cumnatul în 
2 Ghenar 1859. 

190 3 am primit de la cumnatul. din soco= 
teala moşiei 1 Fvr. 1859.. | 

312 % am priimil de la cumoatul din conta 
veniturilor moșii Bogdaneştilor în 5 April 1859. 

3643 am priimit de la cumnatul dia venitu- 
rile moşiei din cari una suta treizeci şi trei sau 
dal în plați cătra Capşa 1859 Iunie 21. 

151 % am primit în mai multe condee din ve- 
uilul de la cumnatul, socotele astazi în 4 Avg. 1859. 

40 + am priimit la 10 Mai de la cumnalul pen. 
tu cari iam fost dat adiverinta iar acum luând a- 
diverința înapoi să însămnează aice 4 Avg. 1859. 

200 4 am priimit în 13 Avgust 1859 cari sa 
însemnează aice. 

30% am priimit de la cumnatul în 19 Avgust 
şi să însemneaza aice. “ 

489 am priimit de la cumnatul în 28 Oct, 
şi să insămneaza aice. 

33 + am priimit dela cumnatul la Draguşani 
în luna Dekv. e | | 

393 + alcătuește soma de 14539 lei 30 parale 
aflătoare în- tabla cumnatului de cheltuelili privi- 
toare pe nume cari în condică rămăind resuflată 
Ansămnez banii aice, 25 Dechv. 

300 am priimit de la Penelopi, pe cari iau 
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fost încredințat cumnatului de dueei, şi iam în- 
sămnat aice 1860. a | 

200 4 am luat de la cumnatul din venitul 
Bogdăneşlilor pentru cari adiverez ai:e în 4 Fev. 
1860. 

150 3% am priimit de la cumnatul Teodor Eli- 
adi pentru cari adiverez 1861 Fevr. 7. 

504% am priimit de la cumnatul Teodor Eli- 
iadi din veniturile moşăii Bogdâneştii și adiverez 
aice 1861 24 Mart. 

103 4 am priimit pe mai multe obiecte în 
lipsa cumnatului de la Bogdanești. pe. cari îi în- 
sămnez aice. 

„5828 lei cuprinşi în adiverința Prefecturii Su- 
ciava din. datoriile secvestrate de pe la lăcuitori am 
luat eu ace adiverinţă. 
„150% am primit de la cumnatul din venitu- 
rile moşăi Bogdănești în 29 April 1861. 

» Peste tot 567184. 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 433, 

CCLAVIII 
Fără dată (după 1861). Iasemnările lui T. Râşeanu de dato- riile ce are a le plăti cumnatul sau T. Eliadi în sama sa. - 

Datoriile ce are a plăti cumnatu 
350 % la Ecsarhu, cărue di va ceri dobândă i sa 

| va plăti și ace legiuită. 
(400 postelnicului Grigore Tufascu prin k.k. Tu- 

sididi ; lam platit cu dobanda lor). 
400  Arhimandritului Nil. 

* 400 logofatului Anastasachi Başolă. 
200  Spatarului Grigori Mardari când se va ave 

în vedere v socotială pentru nişte sacară 
spre a să scăde 47 lei ce am să eu. 

350  kknului Ion Greceanul cu dobanda legiuită.  
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196 dator uni văduve Profiră Budulescu, cărie 
„Să va plăti prin kkoana Elineu Sturza 

prin care iam şi luat. 
222  casai pahărnicesai Handoca. 
130 nepotului Iordachi din cari am dat 20 gal- 

| beni cu dobânda lor în mână, 
2548 _ 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 429. 

CCLXIX 
1862 Ghenar 5. Cererea ce face T. Răşcanu cătră judecătoria 

de Iaşi să legaliseze procura ce o dă unchilui său Gr. Cuza ca vichil 
în procesul ce-l are cu fraţii săi pentru desfacerea actului de împăr- 
țală din 1849. 

Veckilime 
Onoratei judecatorii al districtului Eşii secţia 1 

Teodor Râşeanu, suplică 
Alaturata plenipotenţa prin care am însărcinat 

din parlemi pe unchiul meu d. Grigore Cuza a să 
prezenta la Curlea de Apel în procesul urmatori 
cu fraţii mei Arh. losif Evhaiton, Alecu Râşcanu 
şi cielanti, pentru desfacerea unui act de împăr- 
țală i cu respect rog a să legaliza conform legilor 
io asăminea. 1862 Ghenarie 3. 

T. Râşcanu 
Acta Râşcanu. Surele ms. XXXIV, 648. 

CCLXX 
1862 Ghenar 18. Gr. Cuza bolnav în pat serie nepoatei sale 

Penelopa Râșeunu să plece cu bărbatul ei Toderiţă la cură la Gre- 
îenberg. - 

Nepoată Penelopă! 
De Duminică de când am căzut bolnavii mă aflu tot 

în pat torturat di greață, di sete, di ameţele, şi de cervin- 
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teală, şi iată o săptămână aproape de când nam luatoici 

de cum nutrementii. Nu pe Vineri sau Simbătă da nici 

cupă mai multe zile nu voiu pute eși din casă, şi în fine 

nu ştiu ce să va întâmpla. Dumniata însă lăsând toate la 
o parte îngrijește de sănătate soțului dumitale, pornind 

cât sar pute mai în grabă la Grefenbergă, căci va găsi 
distragere la locuri di plăcute suvenire şi o cură în regulă 
sânt bine încredințat că îi va procura o deplină sănălate. 

. | ca un părinte Gr. Cuza 
862 Ghbenariu 18 zile 

adresa | , 

D.D. nepoatei Penelopei Râşcanv, salutare la satu Holmv. 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXIV, 378. 

CCLAXI 

1862 anuar 20. T. Râşeanu serie cumnatului său T. Eliade că 
pleacă la băi la Grefenberg şi-l lasă stăpân pe afacerile sale. 

Cnmnati Teodor Eliiade 

Avându nevoi de a mergi la ţară străinâ lasu pe 

dumneata în toată pleniponipotenţa (sic) a interesâlor meli 

alâtu pi moşâi Bogdâneştii şă moşâe Drăguşânii şă Scheia 

şă vă rogu a mă înlesni prin câutare şâ în vremi a vinde 
sau a cumpăra celi trebuitoare părâ la întoar(ec)re di la 
Grefenberg. 

rămân al dlale amicu şi servu(sii) 

1562 Ianuar 20 | - “Teodor Reşcanu 
în dos 

„precumiă am vorbiti şi mai înainte dacă ar prisosâ banii 
„or din vânzare popuşoilor sâ sâ plătiascâ la lancu Ali- 

pesăndrescu la i April 250 galbeni a 5000 galbeni.“ 
| Teodor 

Dumisale dumisale domnului Teodor Eliadi la moşie Bug. 
dâneştii. | 

Asta Râşiany. Snrete ms. XXXIV, 332. Din felul 
scrierii se observă că boala era foarle gravă; de unde T.  
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Râşcanu seria corect româneşte și franțuzeşte, are aici 
scăpări de condee: 1872 dres din 1861; pleniponifotenl, - 
şă In loc de şi, seruri din serviisii cu să şters ; întoarcere întregit eu silaba ce scrisă de asupra :; intoarere. Boala se observă mai bine, la textul scris orii'fraoc«ze date mai jos. 

CCLXXII 
"1862 uni 3, 'T. Râşeanu şi Penelopa seria lui T. Eliade dela - băile din Freiwaldau. _- - IN . 

„4 Monsieur Monsieur Theodore: Elliades directeur du 
palais, Buckarest, din Freiwaldau 

mon tr&z chere ami et frece! 
J» vous disez pour vous soyez puisqne vous avez 

tous d'etre habilans, habitant de 15 annâes par consegqnent 
vous avez la Droit d'entrer n'ympyorte quel service et par 
consequent vous viendrez Depulc a mov avis. Je vous 
mes camicales, et a onqil Gregoire Ksza et monsieur Ma: i rino. Quant je partirai d'ici dans une de suite je viendrais E i 
a Buccareste. Je restirai votre humble serviteur. 

T6odor Rechkano 

  

  

Acta Râşeanu. Surete ms. XXXIV, 302. Din textul franc'z s> vede că boala rodea adinc pe T. Râșcanu. 

CCLXXIII O 
Fără dată (după 1862). T. Râşcanu scrie lui. Vodă Cuza în chestia banilor depuşi la Casierii pentru cumpărare a 10 vapoare din Londra. Scrisoarea arată că T, Râşeanu era bolnav, cănd a scris a- ceastă scrisoare fără șir și deşanțată. . 

Privţule stăpânilor a Valzhiei şi a Moldovei 
Cu lacrâmi începu a vă serie, prinţule, că prin ico- 

nomie şi hărnicie fâcândv șâ mice Şpeculaţie de ici colă 
am strânsu câlva bani, şâ ace mai mare parte era din a- 
gonisâre moşâii meli Drăguşănii. Avându o Sumuşoarâ de 
bani, am ţântitu la o folosânţă oaricari, am văzutu în Eu- 
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ropa foloasâle vapoarâlor, câ ori undi merge are câştigu, 
şi prin urmari am hotărât a mă duce la Londra, am a- 
vulu de agiunsu banii ci avem, șă mam dus lu Londra» 
undi găsându maistiri di vapoară cu chizăşâi, alcâtuindu=- 
mă cu ei, am avutu cu ci plăti pentru zăci vapoarâ, ci au 
tostu mântuite la 9 luni. Am găsâtu şi căpitani de pur: 
tatu vapoarâle, eu liam pusu indatoriri ei să cauti maări- 
neri şă slugi. inainti de a sâ porni am făcutu enstrucţâi 
aflătoari şi astăzi spre vedere pusajorilor ca slugile sâ 
aibâ purtări bune să fie mulţămiţi Pasajorii. mai sântu 
instrucțâi totu întru acele pusă la videre fasajorilor şă 
pentru căpitani, în sfârşâtu rânduiala mergi, câta somâ 
au agonisâtu în şăpti ani, au aduso in ființă la Ioălțâme 
Voasirâ, eu sântu mulţămitu, dar ci folosu dacă răii voi- 
tori şi necinstiţai şâ oameni în slujba cu cari mai uşor şâ 
mai bine înlesniţi să mă prădi. Eu Prinţule îm inchipu-- 
iescu câ vistierul de la București aflându că sântu bani: 
în dopozâtu la leş iam serisu casierului di la leş câ poati 
să inpărțască amâondui. Aciastă voiu reţilao acuș. 

__ Ducândumaă eu la leş am aflatu câ banii la visterie 
noastră, la cănţilerie Casierului aşteptu pă(na) la 12 cia- 
suri pără ce au venitu, iam vorbilu cu delicateţă cerândui 
sâm dea o parti din bani avându oaricari datorii, sâ aş 
fi fostu bucurosu şâ in plecari să plălescu, îm spuni ca 
banii acie sau dusu la București, auzându acestu răspunsu 
lam întrebatu după ce poroncă iai triimesu banii la Bu- 
cureşti; dar să creză Mărieta câ miau zâsu eu nu ştiu 
după ci poroncâ, ba trebui sâ ai vro poroncâ, dacă dmla 
ai triimesu banii mei fa ţară străină, ba încă răde câud 
îm spunem (sic), auzându aşa dişârtu răspunsu am ieşâtu 
măbhnitu din cânțţălerie lui, mau îintorsu iarâş la dmiui 
zăcândui poronca după cari trebue sâ o arăţi şâ o mis- 
tuiţi. Dlui iarâş râzându eu nu știu ci poroncâ dar dumta 
să. rogi pe vistierul de la Bucureşii, eu noi ruga nici o 
dată pe un ampluoiatu câtu de inportentu să fie, ba însă 
loiu publica în toată Europa. 

De la ampluoiaţă din divanul de întărituri unde Mâ-  
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_rie ta banii ce iai iriimesu, era doâ condei din parte unor 
căpitani o valoră de 56 cinci zăci şi şăsâ mii, şâ allora 
căpitani de 78 de mii galbeni, afară de acei 10000 mii 
+ galheui la Tusididi. De acesti condei miau. spusu câțva 
ampluoiaț, ci au fostu in divanul de întărituri, după toati 
aceste eu va rosu Humblemeni să mă agiuţă ca moldo- 
van şă patriotu cu Ină!țâme voastră, şi cinstitu şâ 
mă credi câ în sâmţârile melie portu deviza dreptăţii, 
precum credu că ştiţ cum mam purtatu în slujbile meli, şi it voi fi vecnicu indatoritu a va Sluji ori cându oi fi 
chematu. Eu sântu de idei ca sâi. voroveșii cu oloritate de 
domou, ca săl sileşti a da banii înapoi, cu ci dreptati sâ | 
facă iel d. vistier proprietar pe avutu străin. 

Isprăvescu Mărie ta prinţule plângere me şâ rămân 
al mârii tele patrulu servu credintosu, Teodor Reşcanu 

Acta Râşcanu. Surete ms. XXXĂIV, 418. 0 variantă n ucestni concept de jilobă se gâseşte îu Sirete ms. XXUI, B, 495. | 

CCLXXIV 
1846 Iunie 9. Inştinţarea departamentului din lăuntru cătră toate isprăvniciile din ţară de a prinde pe T. Răşcanu, care s'a îndosit, 

| Inştiințare 
Departamentul trebilor din lâuntru 

No. 12797 
Pentru urmări păşite din buna cuviință a dm- 

sale Teodor Râşeanu şi a celor impreună cu dân- 
Sul, cari au silit pe ocârmuire ai aduce în dreaptă 
cuviință, pănă la a câriia punere în lucrare, dmlui Râşcanu găsind prilej a se cacerdisi au 
dosit; fiind dar ca pentru neaparata sa prin- dere, urmeaza înaltul buiurdin pus asupra anafo- ralii acestui departament cu No. 12769 poronci- 
tor în cuprindere: „partea eczecutiva este împu- 
„pternicită, ca în ori casă sar afla vinovatul, să în- „tre şi sal ee ; totodata se va publica ca ori şi 
„tine ar cuteza ca să dosasea pe numitul va căde            
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„în grea răspundere.“ In acest temeiu depaitamen- 
“tul au porontit grabnic isprăvniciilor din Piintipat, 
spre aducerea înaltului apostol. Pentru împlinire cu 
prinderea şi arestuirea dmsale Râşcanu, de ori unde 
sar găsi, far osebire de casă şi fete, iar pe de alta 
se publică o asemene înallă poroncă spre în deob- 
şte ferire tuturor feţelor de a mistui pe dlui Râş- 
cânu, ci mai ales îndata ce sarivi să'] îneredințeze 
părții eczecutive ca sa nu cada la vre o împotrivă 
urmare în răspunderea hotărâta. 

Din Foaea Satească 1846 No. 23 „adaus“ 9 Iunie 1846. 

 CCLXXY 
1864 Sept. 19 Iaşi. Curtea de apel din laşi respinge acţiunea 

îndreptată de clironomii Paraschivei Râşcanu contra fratelui lor T. 
Râşecanu interdiet, restabilește valera actului de împărţală înţre frațt - 
din 10 August 1849 şi dispune a se aduce la masa comună toate 
părţile frâţeşti. - - 

Prescript verbal (N. 125) 

In numele Mariei sale: Alexandru Ican | domn 
Principatelor Unite Române, anul 1864 luna Sep- 
tembrie în 19 zile, Curtea de Apel civilă din laşi 
a cercetat procesul înființat după reclamatia fraţi: 
lor Râşcanu şi anume: Preosfinţia sa Arhiereul 
Iosif Evhaiton şi răposaţii Alecu şi Zamfira Cos: 
tachi născuta Râşeanu asupra fratelui dmlorsale Toa- 
der Râșcanu cu cerere de a se sfărma un act din 
10 Aug.: 1849 prin cari fraţii Râşcanu mai sus nu: 

"miţ au împarţii între ei averea rămasă de la maica 
dmsale Paraschiva Râșcanu născută Lambrino. S'a- 
văzut ca tribunalul districtului Vaslui prin jurnalul 
ee au încheiat “la anul 1861 Decembrie 21 zile; 
arata ca a luat acest proces în tratație în fiinta 
tuturor fețelor ce participează în-cauză, prin vechil 
d! Dimitrie Cornea din partea  Arhiereului Iosif şi 
a spatar Alecu Râşcanu, Petrachi Veisa din partea 
vrăsnicilor clironomi ai răposatei Zamfita Costachi  
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şi Lascar Costachi părintele nevrâsnieii Cleopatra fiica răposatei Zamfira, iar a. dmlui Theodor Râşca- Du în persoauă, şi dupa ce mai întai au facut pro-. poziţie de învoială şi sau refuzal aceasia de însuşi d. T. Raâşeanu, apoi au procedat a se da cetire re- clamaţiilor de la acta paginile 1, 3 şi 55; eare sint tot de o natură adică a râmăne anulat menciona-. tul act de împarțală din anul 1849 Aug. 10, pen. tru chipul cu care au împărțit - moşia Drăguşănii, averea răposatei maicei lor Paraschiva Râşeanu. nascută Lambrino pojijia casnică, gospodăria mo- şiei, precum boi, vaci, oi şi stupi, pe temeiul intre: altile ca di T. Râşeanul nu Duinai au respectat in- deplinirea actului de împărțală prin răspunderea. cătra frați a banilor cu care sau fost obligat ca unul ce de la. moartea maicei lor a fost întrat în administrare a toatei averi, dar este şi asupritoare. pentru boerii reclamanţi ca una ce este mai puţia de jumatate pretaluita numai a moşiei ; cerând în. line ca ticare săși traga frățască mişcătoare și ne- mişcătoare cu venilul ei de la data aceleiaşi îm- părtele, de când dl Teodor Râşcanu sa folosit şi se foloseşte de venit. 
DI T. Râşeanu a întimpinat atât prin răspun= sul de la acta pagina 63, cât și verbal la lratație că moşiia Draăguşânii avindo la stăpâniri în urma- rea actului de împaârțala săvârşit între - loţi fraţii clironomi la anul 1849 Avgust 10 pe temeiul vro- inţei raposatei maicei lor, şi fiind ca buna vroință și primirea fraţilor şi. întrun timp când se găsiav, cu toții în vrâsta legiuita nici ar putea avea vre o. îndoială că sar (i putut urma vre o rea credinţa. Şi dar dupa $ 1100 din Codul civil nu ar putea fi supus la nici op critică ; şi cât pentru îndeplinirea. condiţiilor cătra fraţi sau sprijinit pe dovezile ce. au înfățoşat cu opis în N. de 34: In faţa dar a.a- cestor împrejurări ŞI a dovezilor înfățoşate prin 
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opis de feţele procesante. Tribuualul a găsi: că 
actul calificat de împărțtală trage după sine couse- 
quențele $ 1074, 1095, 1096 şi 1894 din Cod civil, 
pe următoarele considerente: 1) că împărtala pro- 
cedată în chipul prevăzut în actul contestat uu se 
vede sprijinita pe voinţa cea de pe urmă a mumei. 
2) că dupa ce o împartala făcută prin judecată care 
ar fi în paguba unuia din împreună moștenitori le- 
gea prin $ 1096 o strică, cu cât mai vârtos îm: 
părțala de față, care nu numai poarlă legalizare 
vreunei autorități, dar se vede şi cu o înşălăciune 
premeditată, pentru că evaluarea moşiei de 200000 
lei prevăzută în act nici cum este consequentă în 
ființa fondului, şi cu atât mai mult cu cât cu cinei 
ani înaintea actului, adică la 1844 precum şi în 
anii 1851 şi 1858 sau pretăluit judecătoreşte pre- 
cum stau aetile în” Tribunal şi an constatat fala 
aceluiaşi fond de 16 şi 17% în cât pentru 950 falci 
cât aproximaliv sar întrupa moşia Drăguşănii, com- 
pune o sumă întreit mai mult de cât aceia de 
200000 lei, prevazută în împărțala, în cât aceasta 
fiind inviderată paguba a reclamanților moştenitori 
mencionatul act de împărțală este supus conside- 
rentelor $ $ 1095 şi 1824 Cod civil. 3) O împaăr- 
țala facuta între moştenitorii cei iu. vrâsta legiuita 
după legiuirea $ 1100 pe care d. Toader Râşcanu 
îl ia de argument, în adevăr rămâne nestrămutată 
și nu se mai strică cu nici un chip, însă este de 
considerat ca prin mencionatul $ 1100 se cere nu 
numai buna credinţa (pentru care: sau lamurit în 
art. precedent), dar îuca se cere și tradare, adică 
de a se da fiecăruia din moştenitori partea” cuve 
pită lui, în vreme când din dovada înfațoșală de 
d. Cornea de la: No. 1, a opisului sau de dovezi 
“se vede că partea frațaseă de bani pentru care 
arhiereul Iosif Râşcanu prin actul de împaărtală se 
arata ca au priimito, di Teodor Râşeanu rectifi-!  
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cândo întrun sânet din 1849 Oct. 15 sa obligat cu- 0 condiţie în destul de premeditata şi nepriimita de legi că adică să o răspundă, când se va închi- pui, neexoflisind nici dobânzile regulat după cum face dovada socotelele autografe ale d-lui T, Râş- canu de la N. 2, a dovezilor d-lui Cornea, rămaind rest până lu 1851 April 23, un condeiu de 1228 lei 10 parale. 4) Ca întru cât privește drepturile de moştenire a răposatei acum Zanfira Costachi nas. cula Râșcanu, eşilă cu a su zestre mai înainte din casa părințească, luand în consideraţie nu numai îndatoririle tatalui ce are după $ 1623 CC. dar dupa dovada înfățișată de vechilul elironomilor cu suplica inregistrata la N. 4156, înzestrarea sa fa- cut de câtră tatal din averea sa proprie, după iz- vodul de zestre din 1823, iar nu Şi din averea inamei, ca să poata avea loc aplicația $ 1013 C.C.; dar cu atât mai mult actul de împărțală este res- pins cu cât nici se vede împărțala cu primire şi consentimenle barbatului, precum se cere de legiu- ire $$ 1021 și 1077 C. C. şi 5) că dia opisul do- vezilor înfațoşate de d. T. Râşeanu na dat jude- cății cea mai mica dovada atât pentru răspunderea cătră fraţi a parţilor cuvenite, duva actul de îm- părtală cât şi pentru grijile parinților după legile creşlineşii, precum este Şi obligat în mencionatul act, în cât au abuzat de increderea fraților şi de îndeplinirea $ 1210 C. C., şi dar pe asemene con. siderente şi pe legiuirea $ Ş de mai sus actul de împărțală rămâne fară nici o putere, pentru care Tribuualul a hotarât ea moşia Drâguşauii de la dictrictul Vasluiu a răposatei Paraschiva Râșcanu născută Lambrino dinpreună cu toată averea miş- cătoare aflătoare la moartea sa întrată “sub admi- niștrarea d-lui Toader Râşcanu să se împartă între toți fraţii clironomi, adica Intre acei în viața pe capete şi a nepoților clironomi u răposalei Zanfra 
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pe tulpină după legiuirea $ 932 C. C: depuind d. 
Teodor Râ;canu la masa de împărțală și -venitul 
moşiei de la anul 1849 Aug. 10, de când după 
mencionatul act se 'vede folosinduse și pănă la in- 
trarea în moştenire a fiecărui clironom. La care 
insă masa va depune şi d, Alecu Râșcanu suma 
de 50000 lei ce din act se vede câ ar fi primito. 
încă în viaţă fiind Paraschiva Râşcanu dimpreună 
cu a ei legiuit procent de la anul 1849 Aug. 10 de 
când se vede contractată impărţala şi pănă la a- 
ceiași vreme, precum sau aratat mai sus, urmând 
ca și d. Teodor Râşcanu să fie scăzut din venilu- 
rile ce are a depune la -masă în partea fratilor.Ar- 
hiereului Iosil şi spatar Alecu Răşcanu cu condeile 
de bani daţi aconto părţilor de pe dovezile de la 
N. 3, 4, 6 şi 16 a opisului în somă de 16115 lei, 
adică 14915 lei privitoare pe arhiereul Iosif şi 1800 
lei pe d. Alecu Râşecanu dinpreună cu procentul 
legiuit, înapoind arhiereului losif dmlui Teodor 
Râşeanu şi dobânzele primite pănă la 1853 April 
23 ; şi fiind că în tuibunal nu sau aflat vre o exactă 
lămurire atât de mărimea moşiei cât și despre a: 
verea mişcătoare găsită la trecerea din viiaţa a Pa- 
raschivei Râșcanu precum şi despre venitul ce ar 

-fi putut produce moşia Drăgușani, apoi se va în- 
sărcina o comisiune locală prin candidatul compe- 
tent al Trib. ca în înțălegere cu Gheomstrul dis- 
trictual să păşască la starea locului şi prin râdi- 
carea unui topografic plan să constateze falceşte: 

mărimea  mencionatei moşii, pe care o va și lua. 
prin experţii ceruti de reglement; totodală va con- 
stata atât pentru venitul ei de la anul 1849, de 
când se vede venită la stăpânirea dlui Th. Râşea- 
nu, cât și despre osebita avere mișcătoare râmasă 
după moarte elironomilor, cătimea ei, de călră cine 
din clironomi sau luat a o evalua pentru acea în: 
ființă şi peatru acea lipsă, va descoperi prețul din:  
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aceiaşi vreme, cât întru cât priveşte osebitele do- vezi depuse prin ofis de d. Teodor Râşeanu prin cele mai multe privitoare în chestii străine de pro- 
cesul de faţă, nici se pot considera de valide, ur- 
mând ca penlru sinetele de la No. 17 şi 18 ao- 
pisului său din partea fraților Alecu şi Teodor Râş- canu, ca unele ce poartă : în sine o împrumutari pentru care se văd chizeşi platnici unul pentru al- tul, iar vreo dovada pentru cine au privit datorie şi nici avizul creditoriului ca au priimit. bani şi de la cine anume nu sau înfățoșat, upoi rămâne a sa căuta fraţii în deosabi. , 

Cu aceasta hotarâre a trib. dl Teodor Râşeanu rămâind nemulţămit curatorele dmsale d. Grigore 
Cuza în lermen a şi apelat la această curte, dupa 
priimirea actei de la Trib. pe lângă raportul No. 1031 citându-se pe împricivați astazi precum şi la 
inceputul acestuia se arata, sau luat acest proces 
in trataţia curții în ființa dmsale Grigore Cuza cu- rator averii dmsale Teodor Râșcanu ce este acum 
căzul supt interdicție, în fiinţa dmsale Dimitrie 
Corne plenipotentul arhieveului Iosif şi a moşteni- lorilor raposat Alecu Râşcanu, în ființa dmsale Cos- 
tachi soțul raposatei Zamfira și firesc epitrop a 
neviâsnicei lor fiica Cleopu'ra, în ființa dnusale Lon 
Niculescu formale plenipoteat din partea soției sale 
Elena, iarăşi una din fiicele râposalei Zanfira Cos- 
tachi și reprezentant din partea altor doi moşteni- 
tori a răposalei Zunfira anume Neculai şi Iordachi 
Costachi după telegrama Trib. de Tulova No. 6319, 
şi în sfârșit în fiiuța şi a amsale Costanliu Catar- 
giu firesc epilrop al fiilor sai vâsculi cu răposata 
sa soție Smaranda iaraşi fiica a Zamfirei Costachi: 
Dupa luarea aceii facuta împrejurărilor din acte ŞI 
holărărei date de Trib. de Vaslui din 21 Dec. 1861 
avânduse în vedere dovezile infățoşate de împrici- 
nali şi ascultânduse şi concluziile. dlui procuror, 

Surete şi Izvoade X (Acta Râşcanu) 33          
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Curtea D' a gasit + vre uu temeiu legal de a se obori 
citatul act din 10 August 1849 ; în adevăr $ 1095 

din C. C. pe care se întemeiază cu osebire partea 
reclamantă, care pentru a se hotari o impărțeală 
că să fi urmat cu înșălăciune, vicleșug sau cu ne-: 
băgare de samă în cazul de faţă asemenea urmare 
mau putut să să întâmple. Averea cea mai princi- 
pala a. răposatei Paraschiva Râşcanu a consistat în 
moşia Draguşânii distr. Vaslui. Parlea reclamanta . 
propuni că prețul 200000 lei, ce sau fixat prin act 
pentru valoara acei moşii ar fi cu mult mai mie 
de cât adevăratul ei preţ. Dar însă falcea de pă- 
mânt este obştește cunoscut câ variază în fie care 
localitate ; de asemenea o moşie uu se ascunde; 
fie care este în putinţa să afle cu ușurință îulinde- 
rea și iuzestrările ce ar poseda; așa dar pentru un 
strein ar fi cu greu de a da încredințare că sar fi 
inşelat asupra adevăratului preţ a unei moşii, cu 
atât mai vârtos pentru împreuvă, cari begreşit au 
trebuinta să cunoască mai bine de cât oricine ade- 
varata valoare a averii rămasă de moștenire; daca 
cu toate acestea fraţii Râşc: nu au vrut să fixeze 
prețul moşiei mai jos de cât ar fi fost cel adeva- 
rat, aceasta de sigur nu se poate cousidera alifel 
de cât ca o bună voinţă din partea tuturor, sau 
ca un omagiu pentru vointa sumei arătati prin act 
de cătră toţi simpărtaşii că aşa ar fi fost, iar nici 
cum ca un act de vicleșug din partea dmsale Te- 

_odor în contra fraţilor săi. Mai este încă de obser- 
vat că după cum îusuşi propusul act mărturiseşte, 
dmlui Teodor Râşcanul nu se afla în tară la timpul 
morții wmaicei sale. Prin urmare atei ce se aflau 
față atunci la moarte au fost mai mult în stare a 
cunoaşte câlimea averii rămase şi nu put avea 
cuvint a pretinde acum că la imparială ar îi urmat 
nebăgare de samă, din partea duwmilorsale, şi cu 
atât mai putin câ ar fi fost viclenilă de catră cel  
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pribegit.. In vedere. cătra toate aceste şi în consi- deraţie că nici $ 1824 ce se mai citeaza nu au u:- plicaţie în cazul de fața ca unul ce vorbeşte  des- pre alte soiuri de învoieli, iar nu despre împarteli 
de averi între moştenitori pentru cari sînt speciale '$ $ în C. Civil. Curtea pe sprijinul $ 1100 recu: uoaşte citatul act din 10 August 1849 în toata va- 
lora sa şi nestrămutat, caci de și partea reela- 
-mantă a propus că nici după acest $ 1100 nu ar 
“trebui a se considera Impărțala de validă, fiind că 
Bar fi urmat tradare, dar însa din contra prin act 
“se zice ca sau tradat fiecaruia mostenitor partea 
sa şi osebitul ce- arhiereul Iosif păstrează de la 
fratele sau "Teodor îuființaza o deosebita alcătuire 
pentru care nu rămâne de cât ca preosfinţia sa să 
şi urmărească îndestularea prin locul competent, 
„netrebuind a se scapa din vedere ca tradarea unei 
-Sumi bănești se considera efectuata nu numai când 
“sa făcut în moneda, dar şi când peutru aceasta 
s'au dat sinet îndatoritor, care s'a primit de. credi- 
tor. Cât pentru răposata Zanfira Costachi reclama- 
ţia sa se oboara prin $ 1013 din €. Civil, ca una 
ce se vede eşita cu zestre din casa parinţeascaă, de 
şi moştenitorii răposatei aw facut propunerea că în- 
zestrarea ar fi urmat numai din parlea tatălui, iar 
nu şi din: partea mumei; dar-o aşa propunere este 
contrară cu cele cuprinse în actul din 10 August 
41849, act adiverit şi de răposala Zamfira, sub a sa 
iscălitura, unde se zice că Zamfira Costachi nu face 
parte la împărțali fiind eşita cu zeste din casa pă- 
vințască, iar in contra celor aratate prin citatul aet 
moştenitorii raposatei Zamfira au. îinfâțoşat nici o 
„dovadă şi nici au cerut ca sa să amâe cercetarea 
procesului până se va găsi foaea de zestre care se. 
propune că sar fi predat de tribunalul de Vaslui, 
unde sau înfatoşat la cercetarea pricinei, şi de aceia 
“Curtea s'a gasit datoare a judeca acest proces nu: 
nai pe dovezile ce i s'au prezentat. 
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Prin urmare Curtea hotărăște a se respinge 
cererea făcută de partea reclamantă şi a obori ac- 
tul din 10 August 1849, care din contra să rămâe 

„în toată a sa valoră şi pulere. Pentru care s'au 
îiocheet acest preseript verbal dat şi pronuntat în 
şedinţă publica. | 

Subsem. D. Meleghi, Gh. Gane, N. Cazimir, 
C. Cuza, C. Cazimir, Gr. Tufescu, 

cu diferita opiniune |. Manu 
Director Petrovanu; cap secţiei Gh. Dimachi 

Principatele Unite Române 

Președintele curții de apel civile din Iaşi 
Copia aceasta fiind conforma cu originalul pres- 

cript verbal, se legalizază de Curte, cu adăugire la 
pg, 4 deasupra rândului al 30 cuvintele înfrare pre- 
cum şi la pg. a T-a deusupra rândului al 8-a cu- 
vintul „urmare“ 

p. Preşedinte N. Cazimir  l.p. Curţii de apelu 

Comisia disparţirei [ din oraş Barlad 

Anul 1865 luna Iulie 3 zile, subserisul astăzi 
îinmânând copia de față: d-lui Lasearachi Costachi 
şi prin adeverinţa ce au dat, vazinduse că ramâne 
nemulţămit, «u hotarârea dată, își face deşteptare 
că este liber a apela la Curtea de Casaţie în ter- 
men de 3 luni de zile socotit de la primirea copii, 
dacă însă mai întâi va depune taxa de 204 ceruta 
de art. 46 din legea citatei curți. 

Comisar, C. Burghelea |. p. 

Acta Râşecanu. Surete ms. XXXIV, 529, Couia ce se 
posedă în Arhiva Râşcenu a fost cea scoasă pentru paclea 
lui vascar Costachi din Bârlad, care a râmas nemulțămit 
cu hotărârea Curţii, 

SOON e  
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Bahna —cu lozii 317. 
Bahrin Teodor 61, jul. 
Balan Ion stol. 279. 
Balun Neculcea st. 280... 
Balaban C. ban 278 agă 218. 
Balaban Man. caminar 283, 

med. 279. 
Bilaneşti 56. | 

* Bâlcian Ivan ceaşnic 3,     Bâlcescu Nec. 373, 
B ldoviei Gh: sulg: r 265, ca- 

Minar 965.   Băloşeşti 156. a 
Bals Alecu spătar 216, aga 

270, post. 276, ministru de 
ioterne 489. 

Balş C. loxof. 63, 74, 192, 219, 
231, 215, 2178. 

Baiş Lupul post, 265, 215, 
spatar 265, 279, 

Balş Lupu epistât de vel agă 
hale, vel vornic țării de sus 
219, 283, log. 169, 2%, 365, 
ministru de interne 494. 

Bals Grig. post. 215, agă 215, 
373, 

Balş Nec. vo.ni. 55. 
Balş P. 426, 448. 
Balş Pavei pust. 395, 
Bels Th. voruie 122, 169,219, 

215 429, 435, 446, 436 ; agu 
271, 276, hatman politiei 
2171, 281; vel post. hale 
281. vel log. ţara de jus 
216, 281, 395. 

Balş Vas. spatar 282, vel Yor- tinutul Lăpușna şi Orhei] nic țării de sus 282. 
Balta Vas. serdar 277, 
Baltag 351. - 
Baltareţ T. aga 266. 
Balţăteşti 45]. 
bancă Ang!o-austriacă 447, 
bancă prusacă 447. | 
Bandur Iachim voroic 20, - 
Bantaş C. pah. 273. 
Bantuş Necoară, vorpie 10, ii, 

12, 22, 25, 32,63. Bantuş Dum. vornie 16, 17, 
18, 21, 22, 24, 32, 33, 6, 
228, ! 

Bantuş Ionașco 19. 
Bantaş Nastasie 32. | 
Bantaş Palaghia 16, 18, 19, 

22, 24, 32, 64. 
Bântâşoae Calinoa 252, 
Baibierul Tonder 126. 
Barbul Gh. med. 268. * 
Barbu Nec. 470. 
Barbu Ştefan ghrometru 316, 
Barbul Tudor 185. 
Barbul Catrina 1, 
Bârcan Gavriliţa 222. 

| Badad-targ, 57, 118, 149, bis. 
| 

âr 

Sf. Dumitru 150, comisia 1 
516. , 

Bârladeanul Solomon log. 203, 
211, vist. 82, 220. 

Bârlădeanul Ana 211. 
Bârlădeanul Axinia 21|. 
Bârlădeanul C, mea. 268, 277, 
 sardar 977. 
Bârnova mănastire 43. 
Barâoyschi”V. pal. 282, 
Baronzi Atanusis 388 (Anto- 

nescu). | 
Bârsau T. voraie de poartă 

16, 18, 20, 24, 32, 14, 15. 
Barsan Angheliţa 16, 18, 20. 
Bârzul Autohi Serdar 264. 
Basarabia, oblastia — 153, 248, 

A 
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498. 
Baseşti 140. 
Bsşotă Anast. spatar 277, hat- 

man de P-ut hale 277, log. 
502, - Ă 

Bâtca, movila lui—211. 
Baicu Grig. preut 135. 
Batou Nastasiu 135, 
Balcu lon 135. 
Baicu Lupul dascal 135. 
Batiman Grigore 19. 
bătrân 65. 
Beanke Cost. 144.. 
Beanke Simeon 144. 
Beanke Sandu 144. 
Beceriul Gh. 185. 
Beceriu Toader 185. 
Bejan 19, 81, 220. 
Bejan Andronic 42, 75, 18. 
Bejan Filip puh. 270. 
Bejan Giigore 42. 
Bejan Sufiica 19. 
Beldiman Alex. vornic 275. 
Beldiman Const. 44. 
Beldiman D, spatar 263, post. | 

263, 275, 2171; epista! vor. 
nic Arii de sus 276, 282, 

vel vornie țara de jos 
279. 

Beldiman lord. spatar 277. 
Beldiman Gh. biv vel ban 136, 

137]. . 
Beldiman Vas. spal. 263, 273. 
Belibou Gh. 202. 
Belu lord. pah. 279. 
Bende Vichentie sulger 
Bender, sleahul— 260. 
Benţa Ilisci 182. 
Berea Glig. căpitau 79. 
Berza lancul celucer 266. 
Berza Iordache (Dragoş) clu- 

cer 267. 
Beşioă Vasile 42, 78. 
Beşiuă Mihai 78. 
bezmăn 195 „30 lei pe an“ 

280. 

125, 202. 
Bencoviei C. poruşnic 248. 
birnicii satulu 174 
Birtoc Mafiei 27. 
Birtoc Nec. 27. 
Birtoc Andrei 27. 
Pirtoc Toma 27, 31.: 
Birtoe Petre 27. 
birul, aşezarea—955. 
Bitter, comisarul Prusiei la 

comisa Dunăreană 484. 

Bizani A: donsul rosienese 
941, proclamația lui — 948. 

Blânarul Stef. 202. 
blastamul 131. 
Robâscul Sofronie 103. 
Bodescu Gavril căminar 271. 
boerescul, zilele— (180. 
Bogdan Vodă fiul lui Stefan 

Vodă 7, 8, 9. 
Bogdan Lascarachi agă 271. 
Bogdan Manole spatar 275,277, 

vel aga bal& 277. 
| Bogdaneasa Maria 150. 
Bogdâneștii Râşeăi 489, 491, 

500, 504, se zideşte clădire 
de şcoală de T. Râşcan 
post. 496. 

  
Bogonos lon pah. 272. 
Bogos parealab 207, 212. 
Bogos Teodor. 295. 

vel lugolăt 33. 
Bogza Loghin 33. 
Bogzăşti 15]. 
Boholin 257. 
Boian lord. 270; psh. 27]; 

sardar 273. 

Bolaţi 100, 101, 102, 164% 
Boldescul D. serdar 266. 
Boldescul Putraşco 927, 30, 

64; armaş 27, spalar 3!. 
Boldur dvoraic 7. 
Bondre C. serdar 271, cămi-   

Bogdania vilaet (Moldova) 424, 

Bogza Visarion călugăr “fost 
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nar '280. 
Bondre D. ban 239, 270; spa- 

tar 9270. 
Bondre lancu 2 post. 283; 

comis. 283. 
Bontaş C. sulger 265. 
Bontaş M. med. 265. 
Bontaş Nec. med. 266. 
Bontaș Scarlat căminar 276. 
Borăști 111, 112, 141, 194. 
Borcilă Ilie stolnic 280. 
Borş Petre stol. 280. 
Bosie Alex. comis 276, 
Bosie lon sulger 283. - 
Bosie I»rd. eaminar 270 ; sul- 

ger 270. 
Bosie Noe. armaş 263, agă pa€, 

263. 
Boșie Stavarachi spatar 280. 
Bosie Şerban ban 271. 
Bosianu N. pah. 281. 
“Bosianu Grig. serdar 281. 
Boteanu Nec. pitar 922; spă- 

tar 978, | 
Botescu C. sluger 314. 
Boteşti 452, 
Botez Alecu 3 post 276, vatav 

de aprozi 266, comis 279, 
282, urmaş 981, 282. 

Botez C. serdar 268; eami- 
nar 267; ban 268; spatar 
267. 

Botez lancu comis 282. 
Botez Ianachi sto. 267 ; 'spa- 
” tar 967. 
Butrz Ştef. comis. 283. 
Botezatu C. stolnic 283, co- 

mis 973. 
Botezatu [lie căminar 965. 
Botezatu Ioniţă pitar 272. 
“Botezatu lordachi serdar 270. 
Botezatu Gh. 270. 
Botezatu Mih. serdar- 271. 
"Botezatu Raducan căminar 264, 

218; spatar. 278, 279; e-   

pistat?de vel comis 279. 
Boţăşti. 10, 230, 236. 
Boţoae 97, 98. 
Boriianul Ioan 42,78. 
Brâescul Gavril preot 150. 
Brăescu Gh. hatman de Prut 

267. 
Braescul Vas. serd, 282, apa 

282; med. 282; ban 282. 
Braevici Duma vornic 3. 
Brahâş Andonie 20. 
Brăhăşesti 131. 
Brăila (Ibraila), 267, 374. 
Bran Alex. comis pat 274; 

2 vist. 979, 
Bran D. ceauş de aprozi 271; 

comis 276. 
Bran Grig. căminar 266, 273; 

2 vist. 273, 
Bran Petre 182. 
Bran Miron 182. 
Brânișteanu lord. stol. 278; 

comia 978. 
Brânză Ştef. vatav 265; ser. 

dar 265. 
Brâozaru Petre 497. 
Britania mare 297. 
Bruck baron 447. 
Brumă Vas. clucer 280: 
Bucium Antiohie căpit. 90. 
Bucium Cost. 231. 

Bucim Nec. 231, 233, 309; 
post. 66, 84, 86 95, 1%, 
106, 228, 229, 231, 232, 233, 
307, 311, 312; sulger 90; 
pitar 107. 

Bucium Zmaragda 67, 222; 
Buciumaş Patraşean 73, 80. 
Buciumaş Ştetan 79, 80. 
Buciumaş Gligore 79, 80. 
Buciumaş vornic îl. * 
Bucovina 177, 223, 445. 
Bucşenescul lord. spatar 284; 

post. 282. 
Bucşenescul Cost. căminar 265; 

    

  

   



ban 265, 280; agă 280. 
budsi de moară 14. 
Budeanu Miron stol. 277. 
Budişteanu Gh. căminar 282, 
Budal 97. - 
Budulescu Profira 503. 
Buhăescul Vas. 923. 
Buhuș D. agă 282; divictar 

Buhuş Gh. agă 263; hatman 
al politiei 263, 281; vel 
vornic ţării de sus 281. 

Buhuş Matei agă 270, 306. 
Buhuş Toader agă pat 23, 

216; comis 263 ; vel vornic al 
politiei 276. 

Buicani 195, 198, 201, 293, 
- 210. 
buiurdiul mării sale 181 bu- 

iurdisi (a)—181. 
Bujoreaniil lon pole. 151. 
baş bulucbaş 139. 
Burada T. sulger 265. 
Burcă Alex. ot St. Spiridon 

med. 571 
Barchi' ltie (Zmău) 267 ban; 

216 spatar. 
Burchi lord. serdar 270; pah. 
„210. 
Bur.helea C. căminar 265, 516; 

serdar 272; stol. 337; co- 
m;s. 307 ; spiţe geneolugice 
307 note; spalar 265, 309, 
3il. .. îi 

Burghelea Gh. serdar 176, 
211. o 

“Durghelea Nec. med. 269; pol- 
covnic 269. 

Burghelea Vas. 159. 
Buşiiă C. 470. 

„Buşilă Sandu stol. din trepte 
. 265. | , 
Bută vornic 74, 75. 
Buta Alex. (Lazăr) serdar 270, 
Butăc Moscu ban 283. 

  
“Calimah X-nofonte 
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Butianu Gligore 78. 
Butianu Olenlie 78. 
Butianu Istrate 78. 
Butiman Gligore 42, 
Butu Șerban 93. 
Buză logofat 12. 
Buzdugan 105. 
Buzdugan Vas. comis. 279. 
Buzdugan lon' med. 66, 107, 

222. 
Buziugan Pan, jien. 62, 64,65, 

227, : . i 
Buzdugăneştii 119. 
Buzila Euachi 106. 
Buzue Bejan 138. 
Buzae Vasile 138... 
Buzne Lazăr 138, 

cacerdisi, (a se) 507. 
caelicul. postelniciei 278. 
caftalâu 9277. 
caimacam: 169, 221, 446. 
Calafat 46, 47, 49, 90, 
Calamaz Ion. diâcon 149, 150. 
Calamaz Cost. 149, 150. : 

| Calimah Alex. vel vornic ţării 
de jos 272, 277, 2$S1. 

Caulimuh agă 150. 
caminar,. 

211, aga 971. 
Calimah Th. lun Vodă 1%, 

256. e 
Calimah lun Alex. Vodă 233, 
358. . 
Calimah A. Scarlat Vodă 116, 

141, 172, 227, 9317, 241, 313. 
camară gospod 47, 49, 90. 
câmaraş de izvoade 104. , 
camăla 46. aa 
Câmpu-luog, vornic de—107. 
Cananv C. spatar 266; pos- 

telnic 266. 
Canauo Grig. 

agă 9269. | Ă 
Canano lord. vornic 276; e 

caminar 9269;  
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pistat vi:'eriei 276 
Canano laneu spătar, 255, 266 ; 

ugă hale 266, 276, post. 267, 
276, mehmedar. al Mitropo- 
liei 967. 

Canano Paraite căminar 267 ; 
_epistat postei 268. - 

Cânceşti 23, 80. 81. 
Canta Elisei spatar 276. 
Canta cel roş 495. 
Canta C. vist. 169. 
Cania Iancu 498, 449. 
Canta Ioniţă spatar 266, vor- 

nic 136, 3fi5, vel. log. 32, 203. 
Canta Mh. 439. 
Canta Nec. spatar 2%0, vel. 

post. hale 280, hatm. 210. 
Canfa Vasile 373. 
Cantacuzino vel vist. 479. 
Cantacuzino vel vornic 219. 
Cantacuzino Gh. 373. 
Cantacuzino D. prinț, minislru 
de culte 489. 
Cantacuzino lordachi comis. 

83, 85, spatar 52. 
Cantacuzino lancu Ig. 395, 413, 

418, 
Cantacuzino Leon 448. 
Cantacuzino Alecu 448. 
Cantacuzino M. (Paşcanu) 429, 

449. 
Cantacuzino Nec. spat. 275. . 
Cantacuzino Zi:ziu 449. 
Cantemir D. clucer 410, pab. 

2177. — 
Cantenir C Vodă 134, 221. 
Cantemir C. Antioh Vodă 161, 

203, 207. e 
Cantir Vidraşco vorn. de poartă 

363, căpălăeri, protest 340, 
365,416,477, 418, 419. 

Caprea 42.   Capcea Onatco 78. 
Capelanul Nec. 199. . ' 
Capenciu 363. UL... 

căpitan de curle.161.. 
Căpoteşti 10, 14, 21; 24, 39, 

42, 43, 45,16, '18, 163,221, 
307. | 

Capracea 19." 
Caprace D. 452. 
Caprace Gligore 452. 
Caprace Costantin 78, 452. 
Caprace Maria 452. 
“Caprace Andreica 492. 
Căprescu Gh. stol. 279, 

'| Căpriana mănăstire 195, 198, 
201, 204, 211. 

Capşa 501. 
Capşa Gavrilaş 345. 
Capşa lon sardar 306. 
Caracaş C. sardar 269, 477. 
Caracuş Manolachi sard.2 269, 
„ban 269. 

Caracaş Slef. 252. 
“Caracudă Vasile "470. 
Caraiman izbaşe 351, căpitan 

381. 
Caraufil 474, 
Caranfil ord. (Costescu) spat. 

282. 
Caranfil Vas. pah. 282. 
Carare pitar 345. 
Cârjă 305 
Cârja. Alecu sulger 152. 
Cârjă Coste stoluie 9. 
Cârjă Tomiţă sardar 279. 
Cârleşti. 99, 100, 101. 
Carp Matei sard. 266. 
Carp Mih. ban 276, epistat ar- 

mășşiei 276. 
Carp “Toma 112, 310.. 
Carp Todiriţă 2 spatar -279, 

268, agă 268, med. 203, 
pah. 4], ” : 

Carp G'ig. serdar 268, com. 
213, spatar 314, 471. 

Carp Pelre comis. 279, 
Carp Nec. 477. p- 

4     
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agă 212. 
“Carp Gh. 113. comis. 276, 279, 

spat. 279, 383, post. 381, 
'Carp C. ban 263, 268, agă 

268, căminar 265, 279, sar- 
dar 282, urmaş 279. 

Carp jicnicer 205. 
Carp câminar 62. 
Carp căpitan 165 
Carten (Karten) 27, 487. 
certe de blăstem '62, 
“Casandra 252, | 
catagrafie de lucruri 123. 
Catană C. 305. . 
Catargi vornie 169. 
Catargj vel vist. 181. 
Catargi Alex. 413, 465, 466, 

comis 266, agă 266 
Catargi Costin comis 269, aga 

269, 280, post. 280, 281, 
spatar 139, vornic de a: 
prozi 981. 

'Catargiu C. vornic 263, 313, 
456, vel log. ţării de Jos 
263, 212, log. 276, 262,395. 

Catargi Zmaranda 513. 
Catargi Filip vist. 257, 260. 
Catargi lord. vel vist. 276 
„912, voraie 972. 

Catargiul Ilie vel log. 83, 8. 
Catargiu Iancu vornie 413. 

* Catargi Nicu 373. 
Catargiu Stef. spatar 265, 273. 

276, vel vornic pohtie 275, 
post. 265, 279; epistat aga 
276, vornic țării de sus 281, 
279. 

“catastih 103, 104. 
-calastihul visteriei 241. 
Caţiehi C. comis. 282, ban 216, 

279, 283, sardar 276, agă 
983. | 

-Caţichi Sandu caminar 273, spa- 
tar 271. 

- SCaucea 13,   

Căucesti 65, 74, 15, 76, 79, 453. 
Câveşlii 316. : 
Cazăcească (țară) 83, 86. 
Cazarul 104, 351. 
Căzănești 24, 40, 54, 11, 62, 
6%, 65, 105, 112, 113, 14, 

320, 222, 227,934, 235, 236, 
311, 

Cazimir 124. 
Cazimir C. caminar 265, 373, 

516, 526. 
Cazimir Cost. 536. 
Cazim r Nastasă 186. 
Cazimir Raducan comis, 267, 

spatar 267. 
ceauş de aprozi 278, baş cea- 
_uş 816.. 
Cthan Mihalachi post. 
Cehan Ruxauda 156. 
Cehăneștii 85, 87, 
Cembala Nicoliţă 150. 
Cenuşă Simeon 497. 
Cerchez 21,39, 41, 42, 77,78. 
Cerchez C. batman de mar- 

gine 263, 333. 
Cerchez Dimacbhi sard. 283. 
Cerchez Nec. sluger 870. 
Cerchezoae, la—95. 
Cernat Gh. stol. 271, pah. 282. 
Cernat Nec. caminar 283. 
Cernat State stol. 283, co- 

mis. 283. 
Cernat Si'ef. stol. 271. 
Cernăuţi. 177. 
Chebac Stamati 470. 
Chelemeu D. gheometru 317. 
Chelsia 76, 98. 
Cherescu Gh. pabh. 277. 
Chesarie ierodiacon 56. 
Cheşco. Simon vricar 97. 
Cheşco Petre 126. 
Chicuş Gh..sulger 271, comis. 

273. 

156, 

Chicuş V. clucer 266. 
Chiev 487.  
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Chihae Bejan 100. 
Chihae Gligore 100. 
Chihae Costandin, 100. 
Chihae Ileana 100. 
Childeşti 10, 11, 1, 13, 307. 
Chintea (Ghindea ?) Trifan 8. 
Chioae 102. 
Chioru Grig. 182. 
Chiujdeşti 141. | 
Chirescu Davidcăpitan serdar 

280. 
- Chireseu Ionita căminar 280, 
Chiriac Gh. 470. 
Chiriac Ner. 470, 
Chiriac C. 470. 
Chiriac Gavril 156. 
Chiriac Enachi sluger 274. 
Chiriac Mib. caftangibaș 219, 

pab. 280 
Chiriac odohasă 93. 
Chiriac ban 271, căminar 27|. 
Chirice 140. 
Chirila ot Capri:na 204, 205. 
Chirniceni 258. 
Chisinâu 135, 195, 198, 201, 

203, 212, 448, 466; se face 
târg ware s:b Dabija Voda 
207. 

Chiul lovaseo 21. 
Chiul Palaghia 21. 
Cicinea Leonte Sotir e. e. ti- 

tulacnii covrtnie 337, 
Cihurean C. med. 28]. 
Ciebanu Grig. 337. 
Ciogole C. vornic 74, 75. 
Ciogolea Stef. vornic de poariă 

365. 
Ciolac Ioniţă past. 223, 
Ciolpan clucer 12. - 
Cioma'tan 28, 30. 
Ciomărtan Vasile câpilan 933. 
Ciomaărtan Ioniţă 283. 
Ciomârtan Const. serdar 282, 
Ciorchină T. 161. 
Ciorchină Pavel 161. 

| Ciorchină Grigore 161. 
Ciornei C. colejchii registratue 

126 
| Ciornei Ion pah. 273. 
Ciornei lord. med. 210, ban. 

270, sardar 283. 
Cirava 260. 
Ciucă Anast. stol. 267. 
Ciuca : Heiste serdar 270. 
Ciucă Pan. seră. 206, bun 266;. 
Ciulei Dim. 19, 78. 42. 
Ciulei Gavril 19, 42, 18. 
Ciulei Vasile 42, 78. 
Ciulei Calin sto]. 28], 
Ciure Alecu sardar (Anasta- 

siu) 280. 
Ciure Gh. (Ciolac) p:h. 280. 
Ciure Nastasa baş ceaus 316. 
Ciure Zaharie morar 309. 
Ciute C. caminar 277. 
den 63. - 
Clanăn spalar 7. 
clasele suciale 444. 
Climente Vas. caminar 314,. 

316, 343, 477. 
Clopoţei lord. pah. 280. sard.. 

280. 
Clucereccul C. pah. 283. 
cnejia Moldovei divan 153; 
Coace Petru vornic 1, 
cochivechi 47, 90. 
Cotiovei Gb. 470. 
Cociu lon eaminar 279, 
Cucivban Pahomie post. 112.. 
Cororăscu Ion post. 243, 
Cocul Vas. 257. 
Cocul Toader 257, 
Codreanu D. stolnic, 264 spa-: 

tar 264, . 
Codreanul Gh. comic. 280. 
Codieauu Gr. ban 279, spatar: 

269. 
Codreanu Hristachi caminar: 

281. 

  

  
Lodreanu Ion stel. 267,.spa- 

  

    

   



tar 967, 280. 
“Codreanul Mih. med. 283. 
“Codreanul Vasile 365, 470. 
“Cogălniceanu Ilie. caminar 279, 

spatar 279, 280, agă 280. 
Cogălniceanu M. 373, 348, 425, 

449, 481, colonel 395, 405, 
413, „Dacia literară 405, Stea- 
oa Dunării (ceasură) 406. 

“Cogălniceanu Nec. pitar 67, 
106, 110, 125, 165, 221,933, 
307, 311, 312; post. 229; 
vornie de Câmpu —Lg. 107. 

Cogălnicul 259. 
Cojana 96. 
Cojerii 132. 
Cojoc 10. . 
'Cojocarul Vasile 202. 
Cojocarul Chiriac 202. 
Cojocarul Gh. 140. 
Coler (Koler) baron 441. 
Colovrat 454. | 
Coman Vladică 273. 
Conachi Cost: vornic 145, 255, 

2177; log 188. 
Conachi Gavril b. v. spatar 

149. Ă 
“ condica scutelnicilor 175. 
Condrea 34, 37. 
Condre Maria 352, 
Condre Vasile 17. 

- Cone Tofana 97. 
confidansieal 428, 
consertarisi (a st) 420. 

" Constanlinopol 48, 450, (ami- 
ralitatea de —) 448, 466 (pro- 
tocolui de —), 442, 443, 4391. 

Contaş uricar 43. 
Conțești 78. 
Copăceanca 487. 
Copcea Raducan pah. 266. 
Corban Anton pah. 280. 
Corjescul Iancu 345. 
Cornea Dăoilă clucer 264, că-. 

pilan, din treaptă 264. 

] Costach     

Cornea D. post. 395, 413, 413, 
418, 441, 508, 509, 311. 

Cornea Enachi serdar 268 ; 
ban 268. 

Cornilor, varăul—145, 

Corodeanul T. stolnie 266. 
Coroi Vas. pab. 271, spat. 211. 
Coroi, deal 2923, 
 Koroaini 496, 441.. 
corporaţii 444. 
Costachi 19. 
Costachi vel vist. 46, 
Costachi Cleopatra ăC9. 
Costachi Nec. 509. 
Costa-hi Costachi bhatm. 9%, 

92; vis. 47, 49, 83,85; 
pah 52. 

Costachi lurdachi 346, 509; 
clucer 132, comis. 227; spa- 
tar 140; vornic 272, vornie 
de aprozi 976, epistat agiei 

972; vornit de ţara de sus 
276. 

Costachi Gh. 132, 138; 
267, 9176. 

Costachi Matei, 140; post. 115; 
biv sulger 55. 

Costachi Scarlat 140, 152, 365; 
ban 132, 140. 

Custachi Lascarach!: agă 151, 
152, 136, 157, 261, 276, 
509. 

Costachi Gavril stulaic 83, 85; 
parcalab 351. 

aga 

Costarhi Lupu vorne 132, 
161, 364. a 

Costachi Man. 373; vo'nie 
106, log. 134. 

Costachi Gligoraş b. v. pa. 
137; clucer 110. 

Costachi Tode-aşco 239. 
Costachi Şerbeo vornic 229. 

lordachi (Epureanu) 
Spatar 266, 268 ; post. 266, 

30  pah. 26$; voinic de  
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aprozi pa€ şi epistat al lo- 
gofeției al doilea 267. | 

Costachi Veniamin Mitr. Mol- 
dovii 153, 169, 430; episcop 
Huşilor 56. 

Costachi Zamliriţa 381, 383, 
508. - 

Costachi Elinca n, 
Iordachi 51, 52. 

“Costachi Vacile (Nege!) <tol- 

Cantacuzino 

mie 51, 79, 95, 992, 933: 
307, 312; elucer 93 ;. ban 
109, 111, 112; comis 310 ; 
pah. 106, 220. 

 Costandachi Gavril sardar 276. 
Costandachi Iancu romis 263, 
ai agă 265, 982; post. 

2. 
Costandachi Nec. post. 264, 
282 : vel vornic al obştiei 
282. 

Costantin 19. 
Costandin bulibașă 176. 

-Costendin căpitan 150, . 
'Costandin diac 40, 41,77, 80, 

82 
Costantin Gh. 470. 
“Costantin sulger 9205, med. 

205. | 
Costantin vel vornie 134, 365; 

vel log. 136. 
Costaşco 104. 
Coste 432. | 
Costea vist. 3, 
Cosliei post. 3. 
Costin Gh. diac za divan 365 ; 

sardar 281. 
“Costin Vas, căminar 280. 
Costin lord. pab. 306. 
Coşova Alexa 337, 
Coşova lacob 337, 
“Cotărleşti: 101. 
Cotescu Chiriţă med, 266 ; 

căminar 266. 
“Cotvbue 448. 

| Covurlui, administrator . de— 
414. ” 

Cozmei Nechifor 182, 
Cozmei Costachi 182, 331. - 
Cozmei Mihai 182. 
Cozmei lacob 182. 
Cozmei lon 337. -. 
Cozmoaea (vale—) 118. 
Cczoni C. vatav visteriei 272, 
Crâciuneştii 11, 61, 66, 77, 19, 

134, 195, 452. 
Crâcos Radu 20. : 
Crăcos Ştefan 20. 
Craşmariu Eltime 497. 
Crăşnăşeni 108. 
Creţu Nechita, 182. 
Creţu Vasila 175. - 
Cristea pan 3. 
Cristea şatrar 1]. 
Cristea vameş 162, 316. 
Criticos Tud. (Cozma) eami- 

nar 282. ' 
Cruceanu Anton 3 ciubuceiu 

clucer 980. 
Crupenschi Alecu 2 post. 269. 
Crupenschi C. hatmau, 263, 

vel vornic țării .de jos 263. 
Crupenschi Gr. comis 269; agă 

- 967; sardar 267. 
Crupenschi lavachi căminar 

263, 271; vameş 263 ; epis- 
tat armăşiei 263; aga 271. 

Crupenschi Loniţă <erdar 266 ; 
spatar 266. 

| Crnpenschi lord. 2 post. 263, 
266; comis 266; spatar 
212 ; câminar 279. - 

Crupenschi  Manolachi comis 
267; 

Crupenschi Sandu spatar 264, 
280 ; vel vornie politiei 280. 

Crupenschi Vasile «patar 263, 
282; vel vornic țării de 
sus 263; posi. 982. 

Cao anul Maria 108. 
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Cuooranul Moisei, pitar 55. 
„. Cucueştii 96, 

Cumpănă Iordachi 
176, 262. 

cunița 355. 
Curt Mih. serd. 269. 
Curtenii 138. 
Cuza 1. Alex. Vodă 508. văr 

cu Râșcan T. 344, 373. . 
Cuza Arghir ban 164, 224, 
324 ; vel post. 273, 316; 
serdar 316; spatar 273, 275 ; 

Cuza C. 316. 
Cuza Dumitraşco spatar 104. 
Cuza Gavril med. 135. 
Cuza Gh. cămiuar 224; vor: 

nic 333; post. 272; hatman 
de margine: 143, 255, 272, 
213. : 

Cuza Grig. 385, 442, 449, 
503, 513; comis 264, 27, 
218 ; spatar 278, 310, 504, 
503. 

Cuza Ioniţă b. v. pabh. 
313; post. 145, 222. 

Cuzea Miron !g. 108. 
Cuza Mih. stol. 273; pab. 
Cuza Nicu 471. 
Cuza T. 104. 
Cuza Iordachi agă 14, 280, 
8315, 401; comis 280. 
Cuziău 89, 103. 
Cuzoae Maria şetrăroae 53. 

poroşnie 

213. 

Dabija 124. 
Dabija Eustr. Vodă 209, 351, 

353. 
Dabija Sideii caminar 271. 
dăjdii 82. 
Damian 10, 17, 73 
Damian C. 351, 353. 
Damian Gr. birnic 497. 
Dan 452. 
Dan xătav 10. - 
Dan ]). spatar 279. 

  
| 

  

Daa Enachi caminai: 210, spa-— 
tar 270. 

Dan Gligore 19; 
Dan Stefan pah. 278. 
Dan Vasile 63, 174. 
Danăila pab. 12. 

Dance . Nic. psalt Mitropoliei. 
sardar 979. 

Dânceri 48, 50, 91. 

Dânești 98. . 
Dangă, iazul— 959,. 
Daniel Mihel bancher 468: 
Daniil spatar 9. 
Dănilă popă 26. 
Danilescu căpitan 3174. | 
Dăojenii 53. 
darabani, căpitan de—19, 80; 
Dărabanul Mit. 97. 
Darabanul Ion 97. | 
Dărabauul Dochiţa 97. 
Dărabanul Dum. sard. 268. 
Darie Enaehi vatav 109, 112,. 
Darie Iacomi 310. 

166, | Darie lord. ban 276 (Dărmă-- 
nescul). - 

Dărmănescul Jon ban 273, agă 
213, 

Dărmânescul lord. post. 276. 
Dărmănescu 'Tudorachi 470. 
Dăscălescu Stef. eăminar 263.. 
David Manole 2 cămăraş 279; 
Deleşti 17. 
deputaţi, alegere de antiuni-- 

onişti 293, 256, 418,444; din- 
-tre tarani, mazili; razesi 444. 

Derojiaschi-Raşcanu 322. 
| desetina 46, 47, 49, 90, 355. 
Despina, părău 307. 
Diia 468. 
Die C. ban 464. 
diac da camară 232. 
diac za divan 136. 
dia: ot vislerie 359. 

Diamandopol Costia pah. capu: 
ch hae ia Brăila 267; spa--
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tar 270. - SN 
D.bolu Th. serdar: de O.hei 

902. 
dic; ie (administrator) 316. 
dichia 137. . 
Dima Atanasie 

ger 266. 
Dima Tud. căminar 277. 
Dimachi Gh. cap de sectie 516. 

« Dimachi Guig. stol. 273. 
Dimachi Man. spatar 186. 
Dimachi Nec. vornie 275, 319 
Dimach: vel log. 169. 
Dimce celucer. 269, pah. 269. 
Dimiteacbi psalţ Mitropoliei 

pah. 979. 
Dimitriu C. sardar 218 ; spa- 

tar 278, 
Dimitriu Euake pah. 273 ; Spa- 

tar 273, 

(Moscovici) sul- 

Dimitriv Gh. 470. 
Dimitriu Iancu stol. 266. 
Dimitriu Lefter pab. :270. 

Spatar. 270. 
Dimitriu Nec. sard. 271 ; ban 

7. .- 
Dionisie-arbim. egumen Galata 

1%, 198. 
Dionisie egum. Dobrovăț 206. 
divan aohuc, deputat—475. 
divanul ţării de jos, —ţării de 

sus 156, 338. 
dobânda 47, 49 ; 5 lei la pungă 

pe lună 219. la Turci 90. 
Dobraniş Nec. med. 270. - 
Dobroslăveşti 143. 
Dobrovaţ 216. 
Dochia. 320. 
Dodan Gane sardar 283. - 
Dolh Gb. 352. - 
Domentiaa ieromonah 43. 
Done 208. = 
Done Grig. căminar 210 ; spa- 

tar 270... 
Donici Andrunachi vel log. ţă- 

Surate şi Izvoade X (Acta Râşcanu) 

| rii de sus 272, 276 279, 312, 
317, vornic 272, 310;.. agă 
317; comis 266, .. . 

Donici C. 477, med. 205.: ..: 
Donici Darie vornie țării de jos 

83, 85, | 
Donici Gb. agă 273. 
Donici lordachi agă 269. 
Donici lancu agă 280, 
Donici Ivanciu 305. 
Dovici Manolacbhi spatar 195, 

213 217. 
Donici Nec. log. 164, 207. 
Donici Postolachi biv. ftore 

log. 201, 
Donici Scarlat ag4 289. 
Donosie 44, 45. 
Donosă Gh.. 278. | 
Dormuz Tucididi,. divector ar-   hivelor statului 124, 375, 

502, caminar 320, spat. 477, 
419. | 

| Dorofte Manole med. 266.. 
i Dorohoi, ţinut 103. 

| Dospineseu M. 4177. 
i devlet 240. | 
Drace parealab 203, 204, ser- 

dar 204, 211. - Ia 
Drăgâneşti 144. . . - 

| Draghiei C. spatar 280, 282, 
| _aga 282,. 
! Drăghici Dum. med, 266, ser- | dar.306, 
i Drăghici lordachi vel vornie 
i _ al obștiei 279, 280. 

- | Deâghiea Man. căminar . 273, 
| _ Spatar 273; | 

| Drăghici Nec: spatar.283. .. “ Dcaghici Vasile serdar 282... 
“Draghinici 258. 

: Drăgbhina 27. 
| Dragoş pare. Neamţ ?. - 
Dragoș vornic 9... .,..: -. 

| Dragoş de pe Stavaic,.8..... 
Dragoş parc. de Lăpușna 201. 

34
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Dragoş Enacachi căminar 269. 
Dragoș, pilot de Colovrat 459. 
Drăguiauă visternicul ii 
Drăgușan . 509. | 
Drâguşani 3. 8, 10, 14, 12, 13, 

14, 18, 21, 22; 23, 24, 3%, 
28, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 
40, 41, 42, 43, 4, 45. 46, 
48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 
64, 65, 74 75,76, 77, 18, 
79, 80, 91, 93. 95, 106, 109, 
110, 114, 1419; 129, 163, 
929, 231,244, 2817, 302, 310, 
338, 387, 392,.482, 49%, 
499, 501, 504, 507, casei 
gata în — 16, 19, 20, 24, 
82, 83; biserica din —83, 
315, notiță istorică 375 şi 
prefața XLV seq. 

Draguşanul Vasile 29 42, 78, 
Drăguşanul Gh.: 11, 42, 78. 
Diăgusanal Jurj 2. 
Drăguşanul Alexa 2. - . 
Drăguşanu! Sofiica: 42, 78. 
drease bătrâne 26. : 
Dridrul 361. 
drumul Pasti 260. 
Dubasari, drumul — 257. 
Duca C. 474. 
Duca Gh. căminar 278... 
Duca Grigoraş ban (51.. : 
Duca Joniţă stol., spat. 265. 
Daca N. 470... 
Duca Pavăl: căminar r 261, ban 

267. 
Duca Ştefan 150. 
Duca, fântâna—:102. : 
Duca Voda, 45, 104, 206, 221. 
uda Petre. sardar. 268. . 
Dulceştii 498. : 
Duma Nemtanul 3, 
Duma pan 7, 
Dumăscul 165. 
Dumbrava! lie 35î, 353. 

| 

  Dumbravă Nec. 202. 

Dumești 42, 78.. 
Dumitraşco căminar 135. 
Duwmitraşeo uricar 34, 38. 
Dumitru 13, 
Dumitru poruşnic 176. ui 
Dunăre de jo: „buletin co- 

mercial al. Dunării de jos“. 
483. 

Duraşco vornic. 4. 

Economu Gh. su! ger 270, 272; 
căminar 270, 272. 

Economu Grig. stol. 218; por- 
tar başa 278. . 

Efrim Pantazi med. 27]. 
Eitime secretar 256. 

Eftodie 452. 
Egor Sârbul 98. 
Elan 56. 
Elefteria C. pah. 271, 
Elelteriu Stef. pah. 282. 
Eliade T. 390, 491, 500, 504, 

505 directot palatului dom- 
nese 509.. ; 

Emandi lon post. 395. 
Emanuel Anast. serdar. 

vel spatar hale 981. 
281; 

“| Enachi (Alboteanu) sulger ot 
Socola 270; pab. 210. 

Enachi ot divan stolnic 219 
ban 279.: - 

-Enachi Aoastasă pab. 277 ; ea | 
minar 977. 

Epure: Vasile.stolnie 268. 
Eremia pare. Neamţ 7. 
Eremia vornic 4Â4.. - 
Esseidul Abdulah 423, 
estima (4), „vă estim“ 398. 
eteria, carte de blăstem, a pa-. 

triarhiei de Coustantinopol 
250. 

eteriști 248. 
Europa 179. 
Evloghie Gh. dascal 8. 
Exarcu 345, 448, 502. 
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- toria de—155, 305 

* Florescu Procopie şei de sec- 

* Floreşti 302. 
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Fălciu ţinut 56, 132; judecă. 
;. iSpravaie 

ve-: 137.. - a . ' Falticeni 492 antiuvioniştii! 
de la—473. | 

Fârămă 452. | 
Fărâmă Chiriac 185, 279. 
Farâma Catinca 185, 279. 
Fârâmă Craciun 161. 
Fârâma Ioniţă 97. 
Fârâma Simeon TI, 117, 80,81, |F Fâunoaea 143. 
Faur 1. sulger 124, 194, 965, 

381, 383; privighitor de 
Funduri 392, 

Faureştii 208, 209. 
Fedescul 111. 
felendreş 11, 38 
Ferrati Elizabeta cuntesa 161. 
ferâe 33, 
feregea-ele 270. 
Feștilă D. med. 264 ; căminar 

264. 
Feştila Gh. sardar 277. 
Feştilă Ion sardar 272. 
Feştila Neculai post. 204, 205. 
Feștilă Tanasa meg. 268, ban 

263, 272. . 
Filatov 343. 
Filimon Pavel biraie 497, 
Filimon Vasile biruie 497. 
Filip Mihai 470. 
Filipescu C. pab. 272. 
Filipescu Dim. 373. 
firtă de vie 167. | 
Flocea Nec. sulger 280. 
Florea Dim. căm'nar 306, 

ţie 494. 
Florescu Savin comis 278. 

foea sătească 508, 
foame:eu cea mare 332, 
Foca 78.   

„Foeşa 13, 42, 138, 156. 

  

Foeşa Ene 139, 148. 
Focşa Ion 364. . 
Focşani 46..47, 49,-90. , 
Foleştii 148; 
Forăseu Alecu (Botez) let 

post. 263. 
| Fortul C. căpitan 271, med. 201 o 

ger 268, pab. 280. SU 
ote Iancu sardar 279, 9283, 
caminar 283. Sa 

Fote Iordache caminar 265, 
280, ban 280, 282, spatar 
282, 

+ 

| Fote Manolachi ban '268, slu-, 

“| Fote parcalab 201. 
Fote polcovnic 487. , 
Fotiadi D. N. 397, 443. 
Franga_ lenachi 410. 
Fra: gole Pantele 134. 
Frangole Vameş 84, %, 

99, 100, 134. 
Freiwaldau 505. 
Frenciugii, Fcenciuci, Frean- 

şiuse 10, 13, 21, 24, 29, 42, 
54, 57, 65. 16, 81, 84, 8, 
95, 96, 105, 107, 112, 118, 
119, 123, 172, 173, 175, 176; 
180, 181, 182, 183, 186, 220, 
221, 222, 225, 226, 2917, 228; 
233, 234, 235, 241, 255, 262, 
302, 306, 311, 337, 338, 316, 
379 ; Freanciuci 

Frunteş stolnie 7, parcalab ds 
Neamţ 9. 

Frunză Sandul 11|. 
Frunză Vas. med. 269. 
Fuad paşa ministrul afaceri: 

lor străine al Porţei 447, 
463. ' 

97, 

Fucsu lon cominar 3320, 
Fundicescu N. clucer 280. | 
Funduri ocol din ținut Vas. lui 97, 124, 392 privighitor
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la— 194. 
iune, —de 10 stânjeni 162.. 
Furceni 163. 
fustaşi 112. 

Gădea Cost. 220, 221. 
Gadea Aniţa 221. 
Gadea Simeon 221... 
Gâdea Ileana 221. 
Gădea Brjan 221. 
Gâdea Maria 221. , 
Gafencu |, „ Caterina pităreasă 

281. 
Gaftona 103, 209. 
Găgeşti 140. 
Găina loniţă 337. 
Gălan ivrei 148. 

Galata măn. 210, locul—în 
laşi, ulita rusască 128. - 

- Galaţi, 921, 256, 385, 389, 
420, 466 484, 500, parca- 
lab de--480. 

Gâlcă Gh. med. 368. - 
Gălcă lon 477. 
Galcâ Iord, stolnie 269. 

Galiţia 177, 445. 
Găndul Șerban med. 269. 
Gane 204. 
Gane Dum. căminar 278. 
Gane Gh. 516. 
Gaue- Grig. comis 277. 
Gane lanachi câminar 264. 
Gane loniţa cupeţ 125. e 
Gana lordach: spatar 307, 310, 

spatar 282, 308, căminar 453, 
pah. 982, . 

uane M. serdar 265. spatar 
"965, 
Gane Petrachi serdar 477. 

Gane Pavel stolnic 269, vor- 
nic de poartă 269. 

Gane Touder 44, 45. 
Gărde Matei stolnic 267. 
Gaspar 10, 12. 
Gaşpar Voda 14, 220   

Gagpar Jurie 37. 
Gașpar Maruşca 37. E 
Gaşpar T. sardar 280. 
Gavril 23, 8E, 124. | 
Gavril Mitropolit Moldovei 130,. 

108. . 
Gavril Manolache căminar 279. 
Gavril şătrărel Îl. 
Gavrilaş 47, 49, 90. 

“| Gavriliţă Dumitru sardar 277.. 
Gavriliţa 48, 50. 
(Giheanghe lonaşco vel log. 17. 
Ghedeon Arhiepiscop şi Mitro- 

polit Moidovei 83, 85..86. 
“| Gheleman Ion sardar 277, ca- 

minar 277. 
gheometrul ținutului 131, 102. 
Gheorghe 97. 
Gheorghe eclesiarh 374. 
Gheorghe vel comis 203. 
Gheorghe sulger 18. 
Gheorghe vorric 10. 
Gheorghe vel logotat 14. . . 
Gherghescu Gh. stol. 268.. 
Gheo:ghiță 452. 
Gheorghiţă vornic 44. 
Gheorghiu Chiriae sardar 276; 
Gherasim 10, 17, 39, prisaca 

—34, 37, 64, 110. 
Gherasim loniţi 113. 
Gherasim Ep. Roman 267. 
Gherghel Alexandru pah. 264, 

comis 282. 
Gherghel Costin comis. 

pah. 270. ban 270. 
Gheorghe lie câminar 271, 

913, comis 278, pitar 263, 
271, epistat tuteceibaşa 91]. 

Gherghel Ionică comis 279. . 
Gherghel Ştefan caminar 271. 

apatar. 271. . 
Gherghel T. comis 282. . 
Gherghenciuc lon 337. .. 
Gherghenciue Dumitru 337. 
Gherman ermonab. 43. | 

283, 

  
ii]  
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Ghermănești '159. 
hervasie.- 39, - Gheţaeani 195, 198, 206,209. 

G'osan Ștefan stol. 277, Giurcani 1388 
Giurgea păh. 32, 33, 37. Gheţu Ilie medelnicer 270: Giurgea Anița 32. | Gheuca Ion elucer 263, bun | Giurge Iancu câminar 284, 983. Ă | vei vornic al politiei 584. “Gheuca Vas, serdar 273, 280, Giurge Iordachi căminar 282, agâ 980. postelnie 282, Ghica lancu beizade 495. 

Ghica A, 
Ghica C. hatman 
"vel log. 47, 63, 74. Ghica Nico'achi agă 281, 373, | G 374. | 

Ghica Grig. Soarlat Voga 145, 229, 256, 261, 312, 
Ghica T. căminar 265, capu Chiha& 265. 
Ghica Vasile 373, 477. 
Ghica Catinca vorniceasă 283, “Ghica Ion, scriitor 373, 450.1G Ghica lorq. spat. 276, hatman |G de margine 236; mioistru şi 

vornic 395, uga 270, | G 
59, agă 283, | G 

  raviler 350. 
“Ghica Dim. aga 271; vel vist. | 277, 2179, 281. 
Gbica Iorgu vornic de aprozi 278, vel post. hale 218. 
Ghica Gr. 

450, pah. 281, 
tiei hale 28], 
278, npislat ca 

hatman poli- 
vel. posi. pa 
mărei 78. € Ghica Gligore Vodă 51, 66,[G 90, 165, 201, 203, 229, 387, 

441, 448, 
“ Ghica A. Gr. Vodă 54, 132, 

234, 379, 391, 399. 
hica Gr. Alex, Voda 31]. 

Ghica Matei Voda 205. 
Ghigă Grigore 156. | 
Ghiltu loniţă stol. 238, 
Ghiţă Iosif sardar 283. 
-Ghitescul Ion sardar 282, ban 983. 
Gingir Iancu 7. 

    
    

   

  

vornic 63, 74, 21,|G 

Giurgeştii 72, 95, 
iuşcă Irimia stol. 265. | lavce Ion câminar 279. | Gligoraşeo 97. 
ligoraşeo Antiohie 133. 

Gligore 6, 17, 21. 76. 
Gligore diacon 97. 
gloabă—12, bir, “44. 
Glod Ion 'sluger 267. 
Glodeni 97, 98, 252. 
gnorviile 63, 
Goia Ștefan 161. 

oia, dealul— 137. 
olăiaş 17. Sa 

Golesen Nec. dvornic 243, Goleştii 373. 
Gologan Gh. 
Gure C. 113. 
Gorgos C. pah. 265. 
Gorgos Ioniţă med. 266. 

orovei diac 452, | Gorovei Toderaşeo sardar 277 
căminar 277, 

gorştină 355. _ 
osan Tanasă ban 964. 

Grădinarul Radu 470. 
Gratin C. 202. 
Greceanu C. vornic 58, 59. ? Greceanu Gh. comis 212, 276, 

agă 276. 
Greceanu Iancu med. 264, aga 264, pabh. 140, 137. o 
Greceanu Ion vornic 282, 502, 

spatar 263 276, 983, vist. 263, post. 263, 273, camioar 
64, aga 333. m 

Greceanu Nec. spă!. 264, 216, 

ispravnicel, 1483,
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971, vel. vornic . de: aprozi | 
276, apă 264. 

Greci, oșteni greci 168. 
“Grecia, 295, cere protecție Ma- 

rei Britanii 296. . 
“Grecu Nic.ot Nebuna med. 280 
Grefenberg bai 504. 
Grigoraş protopop 150. 
Grigoraş nepustorul 427, 130. 
Grigoraş Gheorghiţă 127. 
Grigoraş Toma 127. 
Grigoraş Costachi flori vist. 

263, 271, câminar 273, 
Grigoriadi 425. 
Grigoriu Gh. med. 278. 
Grigoriu loniţă clucer 268, 

căminar 268. - 
Grigoriu lord. pah. 266, spa- 

lar 280. 
Grigorovici Garabet 269. 
Grosul Lupul sluger 271. 
-Goudunech â Paris 468, St. 

_ Jacques, rue de Pouest, im- 
passe des Feulliantines. 

Guerault Ad. Consul 'Franţiei 
350. 

Gugiul .26. 
Guroae Nastasia 149. 
Gutman 494. 

HaAbăşescul Stef. 203. 
Hâbâşescul Axinia 203. 
hac— hacuri 300. 
Hagiul lane 305, 467. 
hale 276, 
“Hâma C. 237. 
Hâma Elena 237. 
“Hâncul sto]. 207. 
Hâncul med. 206, 
“Hâncul Mihalcea serdar 206. 

stoinie 209. - : 
“Hâncul Dum. '208, 209, 210. 
Hâncul Miron 207, 209, 210. 

_*Hâncul Nee. 208, 209. .   

Hâncul Grigoraş 207, 208, 20%, 
210. 

Hâncul Done 209. 
'Hâncul Nastasica 209. 
Hâncul Gherasim cuminar 282.. 
Handoca 21, 32, 93 
Handoca Maricuta 32. 
Handoca clucer 94, 309. 
Handoca Sanda 94, 309. 
'Handoca Ion pab. 280, 306, 

346, 417, clucer 271|, jicni- 
cer 27|. 

Handoca Radu 142. 
Jandoca Stef, caminar 142, 

306, 477. 
Handoca Toader î41, (42. 
Handoca Angheluşa 141, 142.. 
Handoceștii 142. 
Harbuzi 351, 353 notiţă iato- 

rică 354, bătrânii în — 394. 
hareri 123, 154 
Hasan, trimes ture în Moldova: 

356, 468. 
Hasnaş D.stol. 269, caminar 

269. 
Hăulică Nistor clucer 277, 
Heaghe Gavril 161. 
Heaghe Gligore 24, 39, 41,. 

49, 16. 18. 
Heaghe Nec. 161. 
Hermeziu D. medelnicer 264.- 
Hermeziu Gh.-bahn, 277, agă 

317. 
Hermeziu lord. pab. 269,bau . 

269, 2 vist. 281, vornic 55. 
Herescu Scarlat căminar 306. 

clucer 2685. 
Herescu Vasile 470. 
Hermeziu Nec. vornic 937,238. 
Heraieziu Stef.ot visterie 134. 
Herţanu Iordachi clucer 269. 
Herţescu Vas. poruşnic 267 
_paharnie 267. 
Hilimonești 101. 
Hoceni 135, 137.  



lacovachi 'Alex, pah. 287. 
“Jacorachi Grig. 'câmioar: 267, 

  

Holban Andrei stolnic 223, 251, | 
252. a . 

“Holban Măriula slol. 57, 117. 
183. 187, 236, 300. 301, 

Holban Damian ban 269. 
Holban Teodor med. 272. 
Hoibucioo 260. 
Holeu parealab 260. 
holm 3, 123, 163, 316, 504, 

(deal, culme. dâmb) discuție 
de hotarni-a 3920. 

; Holouca Maricuţa 104. 
Holoucă Gligore 104. 
holturi (plastografi.). 425 
Horâiata 151. , 
Horodioă Alex. 337. 
Hotineanu Ioniţă sei dar 269. 
Hub Israte 76, 77. 
Hrib Maria 77. 
Hrisantie patriarh lerusalimu- 

lui 197. 
„Hrisoverghi Emanoil vornic 

del aprozi 389. 
Hrisoverghi Grig. : ban 265, 

post. 265. . 
Hrisoverghi Nec. vornic 68 

66, 74. 
Hrisoverghi Vas. spatar 2177, 

vel vornic politiei 277, 279. 
Hristea Cosi. 470. 

  

"269, serdar 267; 2 cărnă- 
- raş 269, 
lacovachi Leori: med. 276. 
Iarovachi Tudurachi clucer 143 

266.: : 
Iamandi Alex. căminar 264, 
-Spalar 264, -- 

Iamandi C. comis 264, 276, 
ceauş.de aprozi 276 stol- 
nie 167. 

lamandi Cristea 2 pah. 129 
med. 127, 129. 

lamandi D. ban 268, ga 268. 
lamandi Gh. romis 268.. 
lamandi Gavril spatar 268, 

post. 268. 
Iamandi Gr. comis 264. . 
lamandi lonila ban 267, spa- 

tar 267. : 
Iamandi lorgarhi căminar 279, 

spatar 279, comis 283, ugă 
283. . 

Iamandi Stefan comis 267. 
Iamandi M. pozt. 269, ban 269. 
Iancu “psalt Mitropolie comis 

279. 
lanculeu Alex.  vornie 1292. 
lane "pabarnic : 21, 24; bat- 

man 51. 
lasi. 17, 19. 21,.:23, 32, 38, Hristodor chitar grec 240. 16.19, 88.85. 92, 95, 361, Hristoverghi 425. 

Hruţea 201. 
Hudici Petre 3, 103. 
Hultureşti 45.. - . 
Hurmuzachi luniţă med. 449. 
Hurmuzachi Neculai 449, 
Huşi, vladiea . de — 273, 282,   lacob Ion 497. : . ..: 

lacov Mitrop.- Moldovei 105 
118. . o     

353, Eşii 249, 305, Esaii 447, 
uliceni 126, „ulita “Rusasca, 
în târgul de jos 125, 126, 129, 

wwlița  Tropogeneasa 130; 
„ eătelestolii”C: Raşeanul 
314,256, 499 ; uljta Ferbiate 
315; târgul boilor 53 ; bei- 
lic 240, 499Sf" Viiigre 195, 
201, 211; Galata; 195, 198, 
Frumoasa 214, : 195. bis. 
Baticăi,. 201; mân. Sf, Înn 

; af. Sava - 2557 îhân. 
Golia 145; Socola 223, 271; 
Curtea de apel'308; Valea
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Cozmoaei 60 ; Peister (ban-: 
chei), vin 
lui câmpul 

lui: Mavroeni 449; depar- 
tamentul pricinilor streine 
153 ; gheneral consulat ro- 
sienesc din — 153; ţinut 
138, 194; ispravnicia de — 
169.- 

Ibrahim Edhen Paşa 430. 
Ichiul Palaghiv 33. 
Jdriciul 149. 
Ierusalim, patriarh de — 195, 

130. 
Iftodie. vornic de Slobozia. 

" “Orbeiului 857. 
Ignat eg. de Căpriana 206. 
lea Andici armaş 16, satrar, 

12. 14, 18, 33, 34, 31, 64. 
“Ilea Dumitiu 38. 
Ileana 39, 42, 81. 
Ilie ubagerul 83, S6 
lie log. o! visterie 175. 
lie p:h. 993. 
ima 98, imei 49, inma 83, £6. 
îmbu: dosi (a se) 140, 
InochentieEpisr. 
Ioachim urbimandi!, egumen. 

Cogalniceanu- 

de Frumoasa 195, 198 201, 
214. 

loan Costachi su'g.: 276. 
loan  Dumi iachi (Dărăban) 

serdar 272, pab. 272, : 
Jon. Teodor pab. 269.. 
Ioavichie Ep. Roman +08, 225, 
oil: 10, 

lokan 448. 
Ion erei ot Vaslui. 3178. 
Ion popă 12, 17. : 
Ion: iuzbaşă 165. 
lon leg. 59, 221.. 

“ Ion răzeş 161: 
Jonaşco 13, 16, 19, 4, si. 
lonaşco eupar .t2,. 

Ionaşto vel capiian: 161. 

Copoului, via. 

  Roman 109..   

    

Iordachi capitan 175. 

Istasie 351. 

lonaşco Avram vornic 19. 
lonaşeo Ion serdar 266, capi- 

tan de poştă 266. 
Ionescu lon (de—la Brad) 387. 
loniţă 97. : 
Ioniţă diac za divan 165. 
lonită vameş 257. 
Ioniţă condicar 365. : 
lorda-hi ot Ocnă med. 277. 

Iordachi patr. 150. 
lorest monah 43. 
Lorest dichiul Episcopiei de Huși 

137. 
lorga lon 470. 
losipescu Gh. ban 143. 
Ipate 112. 
lpăteştii 307. 
Ipsilent |. Alex. Vodă 137, 
Ipsilant Alex. beizade. 249. 
Ipsilant A. C. Vodă 185, 195, 

200, 214, 942. . 
Ipsilaut prioi, vterist 247,248. 
Irimia warc. Neamţ 9. .. 
Irina 209, 
lriaa cneghină 16. 
Irina şătrâroae 22. 
Isac Irin» 103. 
Isac visternic 7, 19. 
Isac, vadul lui — 299, 
Isăcescul Grig. pah. 283.. 
Tsăcescul lord. pab. 265. . 
Isăcescul lrimia 19 
Jsăcescu “Toader 126. 
lzacova 239. 
Isaia ieromunah 43. 
Isail 98. i 

Istasie Marina 331.. 
isleisi (a se)— 117. 
Istrate 19, 39, 42, 76, 78... - 
Istrate Elena 453. - 
Istrate Meletie 348. i 
Istrate. Nec: 345, 348. 413, 
418, 489, 441, 442, 446,     
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451, 482, 492; căminar 490; 
post 395. 

Jternuţa 178, 
itovăesti 22. Na 
luga D. serdar 268, 

| 204; părealabia de-—901. 
| Lascar Iord. stolu. 265... , 
Lascar 106. 
Latit spatar 263, 269 vel por 

tar 263 ; caminar 269... Aurașcu lan pah. 280. ban 265. | Lavidi 499, “Jurghici 3 
juzbașe 165. 
Ivănițeşti cazi Vineţeşti) 151, ivanos, vale —958, 
Ivanov 8. 
izbrănire 119. 

Jan Niculai Serdar 271. | 
Jian lon serdar 268. 

„Jirebie 223. 
Joru Alecu Jicnicer 269; co- mis 9269. 
Jora Lascar serdar 2177. 
Jora Lupaşco 134, 
Jora 'Toderazco 184 
Jora lon 134, posi. 264, 273,. Spatar 273, 

      

laz-uri (eurâtură),. 200. 216. 
Lazăr râzeş 161. a 
Lazor şatrarul 11. 
Luzu C. comis 265, agă 265, | 

vist. 264... 
Leca Apostol serdar .83. 

! Leca Dum. 470. 
Leca Gh. pah. 979. ; 
Leca lon 373. |. | | 
lege «i-am judecat după — ța- 

rii» 14. , o | 
lei, 20: lei bătuţi 21, 23, 23, 

25, 37, 39,. 40, 42 80, 136, 
393; lei bani gata 26, 32, 
80, lei batuţi bani . vecbi 
125. 

Leizer jidov 124. Jora Cost. agă 264, 273, hat.| Lembeig 178, man 973. 
Jora T. biv. stolnic 97; ă | Jorăscu Jon serdar 973. 
Jurje pah. 10, 11, 12. 

„Lamb:ino Aniţa 53, 35, 413, Lambrino C. vornie 159 ra- 
posat; pah. 115; post. 59, 
medelnicer 58, 61. 

Lambrino lanacachi agă 213, 
„ban 273. 
Lambrino Ionită căminar 264, 

ban 264. 
“Lambrino Lascar bau. 161. | 
Lambrino» Mariuţă 305. 
Lambrino Paraschiva 58. | 
Lambrino Sfia 939. 
Lâna Gh. medelvicer 264. 
„Lăpușna târg 206. 209 ; ţinut 

— 195, 198, 215, Yama, de: z o , : - | Liţă Lon birnic 497. dia 

  

Leon Dim. treti vist 972. 
Leon Enachi pah. 269, spa- 

tar 164. _ 
Leon lacovachi comis 216, 

epist. 3 viat, 276, agă 315, 
316. - 

Leondari sulger 55, 937. 
L.oondari Cost, Gh, 470. 
Lepădat vornia. 19.. 
Leţcani 277, „ . 
Lieşti 57, vii la — 118. 
Ligă Gh. pab. 265. | 
Liga Ion med. 267, căminar 

267, serdar 264. _ 
ligaton 226. 
Lupan C. serd. 267, spatar 267, Lipan Gh. caminar 282. 

| L pşe Ursul 93. 
Lipşe Lupaşco 93. 
Lipşe Maria. 93, 
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or domnesc 202. 
Loghin 13. 
Logofatul Vas. sulger 365. 
Lohan apă 138. 
Loiz negustor 130.- 
Lozonschi Durac 204. 
Luca ermonah 43. . 
Luca C. ban 270, comis 266, 
" spatar 270; 
Luca gramatie '4. . 
Duca Adam hiv. sulger 47, 

49, 90. 
Luca. Ion agă 276, vel vornic 

obştiei 276. 
Luca M. spatar 186. 
Lucăcenca 154. 

"Luchian Vas. sloin. 273. 
: Lungeni 53. 
“Lupan 17. 2 
Lvpaşco Gh. serdar 367. 
Lupasco Ioniţă stol. 264, pah. 

264. 
Lupaşco Nec. med. 267. 
Lupoaica 260: 

Lupul stolnic 127. 
Lupul prevt Î3, 151. 

-Lupu Enachi camivar. 283, 
Lupul Andrei 161. 
Lupul lon vel pitar 280, șe- 

trar 266, pah. 266. 
Lupu Telemah spat. 283. 
Lupul Vasile Vodă 30, 33, 64, 

201, „încă din boerie“. 209. 
Luţă Antohi vornic porţii: 161, 
“364. 

Măcărescul Ion psalt curţii că- 
“minar 283: - 

Măcărescul Mih. clucer 268, 
Macărescul Petre 104. 

Măcărescul- Tanasă biv cama: 
raş de izvoade 104 

Macarie protosingel 96. 
Macri lon sardar 280. 

  
i 
! 
i 
ț 
j 
| 

| 

  

Macri D. vel ban 46, d, 56, 
-83, 85, 91. 

Magdalina 8. 
mahrmadarlâcu! 277. 
Mâlăescu Răducau sârdar 270» 

spatar 270. 
Mâlăeşti 22. 
Malahi Gh. 156. 
a Mâlancei lon 182. 
Mălinese-u Vas. 348. 392. 
Mamare Em med. 277. 
Manasse h. dela ambasada 

din Paris 350. i 
Mandru 164: 
Mândru C. ph. 

219. - 
Mândrul Ilie 164. 

Mând:u Toader 164. 
Manea 104. 

319, spătar 

: Mânjea Ionașcu uricar 11. 
Manja Mih. 136. 
Mânja Varvara 135. 
Măvja Pintiiie 135. 

;: Mâuja Zaharia 135. 
Lupu C. serdar 211, pah. 271. Mânja Tudora 135. 

Manoit căminar 243. 
' Manoli loan 470, 
' Manolacbi 2 căminar 981 ca- 

maraş 281, serdar 205, bag: 
bulucbaş 139. 

' Manole Tudura he serdar 266, 
câpitan d» poştă 266. 

Manoliu Sterian  pitar 969, | 
clucer 269. : 

Manta P. Gh. 270. 
Manu Dumitru comis 213, 

agă 213. - 
Mano lacub 430. : 
Manu lancu pah. 281,: 516, 
Manu lord. comis 276, “agă 

216. 
Manu Nec. epistat. vorniciei de 

aprozi 279. -: 
Marco jâtaicerul 40, 209. 
Marcopulo 426.
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Mardari Gh. pan. 269, 
Mardari Grig. spat. 345, 502. 
Mardari Ion clucer 268. 

 Mârgărit Grig. med. 267. 
Marghiloman M. 488. 
Mârica 23. 97. 
Muin Ştefan. 211, 410. 
Marino 420, 443. 
Marmure uricar 14. 
Mârmureni 143. 
Marula 209, 
Maruşea 8, 12. - 
Mărzac Gh. ot Huşi, sulger 

380. - 
Mărzac lon clucer 269. 
masă «făcându-și averea:— 

117 
Matachi lanachi 470. 
Matasar prisăcar 113. 
Mătăsarul loan 95, 110. 
Matăsarul Sandul 95. 
Matei condicar 198. 
Mateiaş Gavrilaş vel log. '22, 

25,   Matoian Grig. serdar 269. | 
Mavrichi C. stolnie 272, spatar | 

2172. | | 
Mavrichi Iordachi comis : 268. 
Mavro, secretar. lui Ghica | 

Grig. Voda 398, 413. - 
Mavrocordat 479. | 
Mavrocordat A. post. 282, log. 

395, hatman 220, epislat 
cămării 281, 282. 

Mavrocordat C. -vornie: 279, 
hatman politiei 279,. 

Mavrocordat D. agă .282. - 
Mavrocordat Nec. hatman şi 

cavaler 859. a 
Mavrocordat A...Nec. Voda 97. 
Mavrocordat N. C.. Voda 91, 

138. 
Mavrocordat N. ]. 

95, 210. 
Voda 72,   Mavrocordat A. Vodă 379, 

Mavrodio Mihai stol. 277. 
Mavroene P. 411, 448, 449, 
Mazarachi. Dumitru 130. 
Mazarachi staroste de negu-. 

țători 125, 126, 129, *130, 
131. 

Mazarachi Toma 128, .130. 
Mazarachi Vas.. biv 2 vist, 20, 

203, jirnicer 209, 210, med. 
180,145, 165. | 

mazil 136, 171, 
Maxim Alex. . (Burca) 

271 
med. 

Maxim T. polcovaie 156. 
Mehmet aga 480. 
mehmedar a! Mitropuliei, 267... 
Mehmet lazagi 47, 49, 90. 
Meleghi 345. . 
Meleghi D. 516. 
Meleghi Ion vornic de Pruț. 
„297, 
Meleghi Tanasă vornic 

poartă 128. -. 
Meletie Episcop Huşi 267. 
Meluş Gavril post. 288. - 
Mera C. căpitan 8|. . 
Mereşescul :D. becer 271, pah.. 

211. Sa 
Mereuţa -Vas. vornie de poar-- 

tă 155, 
Metternich 179. o 
metoh 195, 198. 
mezat, țidulă de—154. .. 
Miclescu Alex. agă 280, 
Miclescu Catinea 301,:cheltu- 

clile- ingroparii- 301, 246, 
(zestre). . ce 

Miclescu C. spatar 272, :273,. 
vel vornic țării. dr sms 272. 

Miclescu D. vornie 400, :417. 
Miclescul Gavril -:vornic tări) 

de- 

de sus 83, 85. 132 
Mielescu Iancu: căminar :266,. 

ban 266, vornic al obşliei 
219.



— 540 — 

"Mielescu . lon ban-273, vel vor- 
nic țării de sus 273, cămi- 
nar 266, spatar 266. .... 

. Miclescu Ioniţă ban 266, agă 
266, comis 269. 

“Miclescu. lordachi vornic 313, 
spatar 269, sardar 269, agă 
969. , 

 MicJescul Manolachi comis 265, 
283, uga 982. 

„Mieleseul Sandul b. v. ban 54, 
313, spatar 983 

"Miclescul Scarlat. comis 267, 
ugă 267. 

Miclescu Vasile jien.. 132, 246, 
vel vornic 275, 279, 282, 

Micleşti Falciu 354, 362, 363. 
Mierăuţ. Cost. giac. 21. .. 
Mierăută popă 351. 
Migliorati marehiz430. 
M'hai căpitan 271. 
Mihăilă 19, 42. 
„Mihailă loa 110. 

Mihailescu 454. . 
Mihalachi sineţaş 108. 
Mibalachi ban. 281, aga 281, 

«“aminar 229. . 
Mihalachi M. comis 272. 
Mihalachi  Lascarachi,  „pre- 

zident judecătoriei de Fălciu 
306, caminar 306... . 

Mibâlucă lord. sardar. 
Mihnea Daniil monah. 204. 
Mihnea pare. 203, cap. 204. 
Mihoea. Radu Vodă 196, 199,. 
Mihotei Ivan 162. 
Milaşeviei Crasno senator prez. 

divanului 62, 63. _ 
Milea C. N: vornic 441. 
Milescul 66. ... : , 
Milescu Frangclea 86. 
Milescul Fostolachi, spatar 84, 

86. 
Milescu Mâranda 83, 86, 103: 

! Mircea Ştefan post. 265. 

| 

  

Milescu Marica serdăreasă 83, 
86, 922. . 

Milescu Stefan clucer 67, 105 
299, spatar 44, 45, 83, sar- 
dar 86... | 

Mileştii 84, 86, 87. 
Milu Andrei post. 264. 
Milu C. varnie 418. 

M'lu Ianacachi spatar 266, post. 
266. 

Milu Iordachi pah. 274. 
Milu Matei spatar 268, . 288, 

epistat 2 log. 282. 
Milu Nec. = patar 265, 281, 306, 

epistat 2 Jog. 251, vornic 
395, 413. 

Milu Vac. comis 265, spatar 
265. 

Minţachi 178... - 
Mirân, 20. 

sar- 
dar 265, 

Mi'ea C. căpitan 82. 
Mirea Glig. căpitan 80. 

' Miricea 3. 

Misail diacon :4. 
Misail ieromon>h 43, 
Mişelescu lon 496, 
Mitescul Apostnal sulger . 231, 
Miteseu Alrxanâiu 231. 
Mitescul Stefan 931. 
Mitescul Nazarie 931. 
-Mitescul Jonaşco stol. 931.. 
Mitescul Zmaranda 931. 
Moaleş 351.. 
Mocanu Teodor 305... 
Modreanu şef de secţie 350. 
Mogălde Gh. sardân. 280. 
Mogâldu răpitan 207. 
Mogălde medelnierr 209, 
Mogâlde Lupa. 209, 210. | 
Moghila C. Voda 196. 199 
Moghila Moise Vodă 16- 
Mogoşeştii 23, 25, 41, 77,78, 

141, 314. aa   
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Mobilă pabarnie 7.. 
Mobilă pan 9. 
Moica 3. A 
Moimăscul Ștefan biv armuş 

23, 25... E 
Moisi 'Tudori serdar 279,. 
Moldova 2, 3, 6, 7. 16.. 
Moldovahu Gavril 303; 
Moldoviţa măo. 211. 
Molniţa 223. .. 
Moraru Grigore 175. 
Mortun Gr. clucer 215, pab. 

276, comis 282... - - 
Morțun Ion stol. 279. .. 
Morţun lord. serd. 267. 
Morţun: Nic. caminar 281... 
Moruzi 451. - 
Moruzi Alecu c 
Moruzi C. 373.: 
Moseali „in vrume — 61. 
Moşneag Ilie 307. 
Moşuleţ Chirila armaş 98, 
Motaş Andronachi serdar 270, 
Motoc Paval med. 265. 
Moţoc 'loader pah. 278. 
Mublis Paşa 448, , 
Muiumgibaşa Gh. pah. 271. 
Munt-an Chirilă caminar 155, 
158, ” 

Muntean Gh.. 156, 1%8. 
Muntean Coste 156. . 
Muntean loniță 158. 
Muntean Nec. 158.: 
Muntean Toader 4|. E 
Munteanu Vasile capitan 155, 

158, 352, 
Muoteni Puţeni 56, . 
Murgeşti 92, 102. - 
Murguleţ Gh. caminar 272. : 
Mutu Ion 497. 
Muzacioc. St. 470. 

neaz 373, 485. 

Nacu Alex. stol, 282... 
Nafilz Iordachi 

minar 271. 
med. 271, ca- 

nNamaş 102. 
| namestii (ploti), 16, 
| Nani vatav 112. 
Nastasa vornic 124, 129, -ca— 
“maraş 130.. i 

Nastasă Costantia 128, 129; 
Nastasă Lupul 199. | 

| Nastea 11, 32, 
i Neagoe logofat 3. 
Neanul vornie- d- poartă 20,. 

21, 32, 34, 220. 
neară 120. E 
Necoară 28. De 
Necoriţa 103. - 
Necula vatavul hitmanului, 

20, 21. i 
Neculachi 385. - | 
Neculai biv elucer 47, 49, 91.. 
Neculai pitar 93. : .- 
Neculai negutător din Iaşi 161. 
Neculai protopop Vaslui 109. 
Neculai ot Oneşti stol. 283,. 

comis 280. ” 
Neculai protopop Vasluiului 62 

| Neculce “lâncu vel voroie ŞI 
prezident departamentului. 

| _pricinilor străiue 282... 
Neculce P. 470.. 
Neeser T. 482, 484. 
“Negel, moara lui — 309. 
Negel lancu 3, Spatar 276, 

219, vel spatar hale 276. 
Negel Matei sulger 56, 9: post... 411, | 
Negel Șerban vornie 188, spa- 

lar 220. N - 
Negeloae 110.. 
Negrae 148. „ ..,.. 
Negrea C. 373, 495, 449, ca-- 

mibar 266. spatar 266... 
i Negre Nec. caminar 256. 
| Negreşti 24, 41, 66, 78......: 
; Negrilă 3, : Li 
| Negrila pare. Hoti 
Negrileşti 99, 100, 

20,; 

    

  
go. 

n'7, 9. -
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Negru Dum. sluger 269. 
Negrul Fete 3. 
Negrul Cristea 3.: 
Negruţ C. caminăr 279. 
Negruţ Gh. sardar 281, agă 281 
Negruţ, Enache caminar 269, 

289, serd. 269, spatar 282. 
Negureae, pârăul vii — * 162 

18. 
Nenea şctrărel 12, 13. 
Nemţi, venire — 114. 
Nesselrod graf. 178. 
Nasteucovici Boguş 3.: 
„Nesteacovici Pasco 3. 
nevoe, mam plătit de — 82. 

- “Niea 162.- 
Nica Bolohan. giudele 123. 
Nica Nec. 307. 
Nica Vasile mazi! 60, 61, sa: 
_Nicheia 131, 
Nicolae tromonah 43. 
Nicolae protopop Vaslui 114, 

„Nicolau Anton 1924. : - 
Nicolau Costachi 124. 
Nicolau Grig. căminar 264, spa- 

lar 26£. 
Niculescu Ion 513, 
Niculescu Elena 513.. 

Nil arhimandrit 345, 502. 
Nilipăuti 103. 
Nour 'T. serdar 270,: ban 270. 
Nour Vasile paharnic 270. 

“Qance log. ginere lui lurgbici 3 
- Datu Dum. stolnic 278. 
Oatul Ioniţă ban 280.. 

“Oatul Iordachi serdar 277. 
obiceiul pământului 121. 
Obreja C. stolnic 278. 
Obrejie 28. 
Ocna, groapa Ocaii 280. 
Ocniţa 103. 
Odesa 450. 
a Olăriţii Toader 497. 

*Olentie 19, 42, 76.   

Olomuţ 445. 
'Oite Gavril 10. 
Omenghie 220. 
Oonacă 17. 34, 37. 
Onaşeo 78. 
Onăşiţă popa 24, 4i, 78. 
Onceşti 101. 
Onisei Vasile stolnie 968. 
Oniţă V. privighitor 124, 381, 

383 | 
Onul 351. . 
Noul C. med. 276. 
Opinea Patraşco 20 diac, 
Orheianu Toma 175. 
Orbeiul, târg 154%, 261, 

tul — 139, 195, 19, 215; 

locul înconjurător târgului | 
— 956 ; serdar de — 202: 
vama — 904 ; mazili, preoţi 
şi târgoveţi 257. 

Oşcariul 11. 
Oion regele Greciei 450, 

Păcurariu 162. 
pae 273, 963. 

Pafile loan <ardar 273 vatar 
de copii 273. 

Păuo Alex. 135 
"| Paladă P.' comis 280. 

| Paladă N. caminar 280. 266. 
Paladă D. 'pabh. 280. 
Paladă Grig. caminar 265, post. 

265. 
Paladi C. hatman 281. 
Paladi Ioniță vel vornic țării de 

jos 134, 279 981; postelnie; 
2192, spat. 84, 86, 232. 

Palicăşoae Nastea 80. 
"| Palicăşoae Cost. 79, 80. 

| Palicăşoae Vasile 79, 80. 
„îi Palicăşoae“ 79, 80. 
Palmerston lord. 432. 
pământul «câte 

43, 98, 
Pan A. Pavel 256. 

ținu- 

15 paşi — 
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“Panaile serdar 203. 
Panaite ]o'd..stolnic 273. 
Panaite:C. civbuccibaşa 282, 

serdar 282, | 
Pandele C. căminar 97.. 
Pangruti C. pah. 273. 
Pangrati .pitar 306. 
Pavgrati Lupu stol. 282. 
Paobilic stol. 221, pare. 40. 
Panbilie Nastasia 921, 
Panopol V. cumis 477. 
“Pantazoglu Nec. ag4 153. 
Panu Anastasă 400, 449. 
Pavu Elisa 239. . 
Panu Alexandra 239. | 
Papafil Ianen şerdar 263. 
paragrafie 184. 
Paraschiv Arghir sardar 283. 
Paraschiv Hagi stol. 270. 278. 
Parasch:v Trifan .med. 983, 

caminar 283. 
Paraschiva 108, 
„Paris 444, 468; congresul din 

— 449, sl; emigranţi se 
întorc în ţară 467; place 
Sorbone 372. | 

'Parpaniţă 302. 
Parșova Iordachi 140. 
Parşova Vasile 140. 
Pattene V. serdar 265. 
Pasăţel D. 161, 162, 316. 
Pascal Vasile 137. 
Pascal Petrachi med. 271, 
Pascali, artist dramaltie 488, 
Păscăliță 42. 
Paşcanii 425. 
Pascanu (Cantacuzin M.) 438, 
489, 449. 
Pascu M'h. serd. 266, ban 266, 
pasporturi 481. 
Pastia Mih. pabh. 273: 
Pătrău C. 89. - 
Catrau ! Mih. vornic de poar- 

ă 

"| Patraşco biv. post” 44. . 

  

  

Patron Vas. stol. 267, pah. 267. 
Patraşco vatav 26. 
Patrasco Ioniţă Izmană stol.. 

267, ban 267... - 
Patraşco Vas. camiuar 267. 

Patraşco vornic. 44.. 
Patru vornic 10. 

Pavalachi serdar 210,: cami.. 
nar 210. 

Pavel Toader. 497, 
Pavel armaş. 922. 
Pavel C. 78. 
Pelin C. caminar 270, prol= 

covnie 270. | . 
pemintean 84, 86.. 
Pera, (Constantinopol), 412, 
Perjul Toma 164. 
Perşea Stefan 77. 
Periicari Gr. 134. 
Peşte Neculai 111. 
Petcu 156. 
Petersburg 438. 
Petrais, agă 260. 
Petrariu Gavril 497. 
Petre 8. , " 
Petre şti 23, 41, 717, 18, 44, 

195. : 
Petrica 7. 

Petrică comis 7, 9. 
Petrică pah. 9. 
Petricani 21. 
Petrino 498, 
Petrişori 138, . . 
Petrovanu director 516. | 
Petru Vodă, fiul lui: Alex. cel 

Bun şi frate cuStefan Voda 3 
Petru Vodă Șchiopul 26, 19, 

199, 
Piatra, moşie 260, . 
Pilipovschi vornic 34. 
Piuceștii 157. 
Pinni 153. 

Pisoski Alistar caminar 280. 
"|Pisose hi C. caminar 269,. 
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Pisoschi Mih. pah. 270. 
Pisoschi lord. serdar 280. - 
Pistrui monah 126. 
Pitcani 36. 
“Platon C. pah. 277, 
Plesnilă Gh; med. 268. 
Pleştscul Pan. caminar 272. 
Plitos: Grigore Serdar 191; 
Plopul 49%. 
poarta gospod 208, pecetea 

porţii gospod. 208. 
Poco 425. 
podrojaici jidovi 404. 
Pogonat P. lon şet 475.: 
Pogor C. comis 306. 
Pogor Vas. comis 282. 
Poiană setrarul 13, stegăr 12, 
Pomană Ioniţă serdar 972. 
Pomana Nec. stol.: 266. 
Pomir C. pabh, 269, spat. 269. 
ponturi, 180, 
Popa C. med. 267. 
Popa lon diat za divan 13%. 
Popa Vasile uricar 85. 
Popovici C. pah. 277.: 
Popovici Damian căpitan 271, 

med. 277. 
Popovici Gh. capit. 274, stol. 

2174. 
Popovici Grig. sulger 273, că- 

minar 273, med. 268. 
Popovici Ion ban 263.. 
Popovici Iord. ph. 277. 
Popovici Nec. poruşnic 268. 
Popovici Vas.: pah. geometru 
“316. 

Porcul, păiăul 132. 
Porosaica, valea 958. 
Porpovţ zirate 28. . : 
Porurobu Vas, med. 980, - 
Porușchie vornic de poarta 

198. 
Postolachi spatar 221, 
Postolachi' Ştefan post. 221: 
Potlog C, 208, 209. 

Potlog Neculai 208, 209. . 
Potiog. Gheorghiţă 208, 209. 
potronici 19,46, 47, 50, 90— 

| -(fac un leu). 
Prajucla lancu 
Prajascul Ioniță 

post. 270 
Prăjascul aducan ban 265, 

276, aga 276. 
Prapuşeic Ivan ban 176, 177. 
pravile impărăteşti 190. 
prejuc casă 20. 
prrț<drept 3 cai buni>33 „« drep 

10 lei, 2 boi, 2 vaci> şi ua ca 
91, mi-au dat un cal, 6 coți 
de felendreş şi 10 taleri 11, 
«mi-au dat 2 cai şi un cal> 

"12; cdrept un cal-şi um 
cobuc poleit în postav tur- 
cese de un rând de haine» 
13, <drept 20 taleri şi Î cal» 
10, socotindu-se:ziva câte 25. 
parale 175, «drept 120 lei 
sufietul: de ţigan» 239. 

Principatele Unite: 448. 
Priponeşti 58, 108, „vii 

167. 
prisacă 18. - 
Prisecarul C. 344. 
Proca Gh. 150. - 

spalar 280 
spatar 270 

a 

„| procatob 173.. 
Profira 97. 
prohorisi (a) 168. 
Prokech, 47. -. i 
Prudonii 429. “ 
Pruncu Dim. aghiotant 493. 
Pruncul Ion 485, 487. : 
Pruncu lord. căminar 268; 

spatar 268, 292, vornic 489, 
post. 282. - 

Prutul 142, 193, din” ad eap- 
ta —-şi din a stânga—158.. 

Puiceşti 352.   pungă de bani 47, 49. 
Purcel Patraşco 11.
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* Pureel Tozder 14. 

„ Purcel Tudora 14... : 
" Parcel. Gavril 14. 
Pureel Dumitru 14. 
Purcel Gligore 14.. 

“ Purcel lon med.. 477. - . 
Purice Vasila 182. 
Puşca iu. 163. 
Puşeaşu Danilă 376. 
Putna. 96.. 
Puţeni cu apâ 56. 
Păâcurariu 161. : 

„Rebrieioară, 164. 
Râcâtau 96, 
Răchitousa,, 

Răciul Apostol căpitan - de 
„corle 161... -: 

Racleş 453.. 
Racleş Ștefan serdar 274 
Racles Vaz. med. 277, serdar 

977: | | 
Racuviţă Andrei post, 74, 76. 

mănăștire 150, 

Raroviţă Dum. hâtman 84. 86, 
87. 

Racovită Gh. căminar 271, ban | 
211, 218, agă 218. - 

Răco 
219 | | 

Racorită Ion comis 477, 480. 
Racoviţa Ioniţă căminar 282. 
Racoviţa M. spatar 263, poz 

teloic pze 263. - 
Răcoviţă Nic. biv. post. 41, 82, 

167. - 
Racoviţă Radul vel vist. 102, 

hstmau 229. 
Racovita M. Cehan C. Voda 

%6, 103, 334 
Racovița M. Voda 47, 49, 85, 

97, 132, 196, (97, 204, 207, 
211, 922, 257. 

Rada (iganca 237. 
Rădâuți 89,104. 

Burete şi Izvoade X (acta Râşcanu) „- 

Râdiu movila d:n—314. 
lau Dum..-stolnie, 282. 
Radul-hiv 2 pita 80. Radu, loigu, 469... - 
R-doviei Îdigu comis 282. 
Radovici. Mari. vâminar _279,. 

ban 272, 278, uâ 978. . 
Ralet.D. 449. | 
Ral«t Iaucu spatar 264. 
Ralu 388. . 
ramazan, 494. 

| Ramniceanul T. med. 491, pui 
vighitoe 491. 

Ranefi Nec. serda 
tar 276, a 

Rango Ghrorgihi 8]. 
Rânzeşti 152, 303. 

r 2176, Spa- 

    

viță Iincu spal. 219, post. | 

a Rariţri lon 393 | 
râsură 362. 
Râzea, mănăstire 48. 

"iașca, cotună 489, - 
Râcânești, spiţa 148 nota, 160. 

Rașcani, sat Vaslui 6, 97, 98. 
Râşrani, Fălciu, râzeșii ce— 

112, 151, 153, 155, 352, 
354, 363, voinic:l la—354. 

Râseanii — familie, po nelnie - 
378. a 

Râş anul Dima 6... -. 
Raşeanul Câun 6.. 
Râşeanui Muşa 
Râşeanul Sora 6. 
Râşeanu Nasiea 6.- 
Râz-anu Cerna 1. 
Hâşeânul Oana 6.. 
"Raşcanul Vasilaehi 130, 132, 

Râşeanu Vas. Teodor 123, ar- 
mas 133, v-l căpitan 104, 
135, j enicer 89,: 103, 19%, 
138, 145, 204, 354. 

Râşeanu T.: Costanitin - pah. 
125, 131, 182, stol.: 147, 149,   625, 261, spatar 135, 206, 

35 - 
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vornio 196, 199, 202, 211. 
„Răşeanu Dumitru slolnie 195, 

196, 198, 201, 202, 214,215, 
216. 

Râşcan T. lon 151, 156, pitor 
145, 147. 

Raăşean T. Alexandru 126, treti 
logofăt 149, clucer 107, 109. 
166, 233, pab. 34, 137, 150, 
934, 324, 816, spatar 118, 
183, 186, 225, 228, 251, 305: 
319. 

Râşcanu Al:x, Casandra 109. 
233, 316. 

Râşcanu Maria (Holban) stolni- 
ceasâ 57, 118, 182, 219, 222. 

Râșcan T. Iordachi căminar 
60, 62, 64, 65, 108, 109, 
114, 116, î17, 193, 141, 
167, 905, 92283, 994, 927, 
237, 238, 239, 241, 245, 
954, 2b5. 256, 336, 35, 
356, 376, 377, 422, 424. 
spatar 245, 282, mubnraar 
252, pasport 421, 240, vor- 
nic politiei 335 vornio 144, 
14o, 171, 113, 175, 1476, 180, 
181, 182, 183, 186, 240, 246, 
262, 275, 282, 283, 312, 333, 
338, 378, vornie ţării de sus 
263, prezident divanului cri- 
minalicesc 284 vornic, moa- 
re. 14 lulie 1828, 378. 

Râşcanu lord, Paraschiva, 
(Lambriao) 338, 349, 508, 
509. 

Râseanu lord. losif Erhaiton 
124, 193, 194 ; arhiereu 381, 
388, 384, 489; arhimandrit 
466, 503, 508, 509. 

Râşeanu lord. Alecu, 174, 492, 
495, 503, 509, divictar 283, 
spatar 282, 314, 349, -posl. 
489... | 

 Râş avu lord, Teodor 193, 149, 

| 

| 

  

231, 238, 239, 308, 338, 346, 
349, 312. 313, 374,380, 381, 
386, 388, 390, 401, 419, 435, 
429, 430, 439, 441, 442, 443, 
448, 453, 465, 477, 418, 419, 
493, 496, 498, 500, 503, 504, 
503, 507, 508; tace moară în 

Slavnic 309; jalba pentru 
prigonire în chestia căpătă- 
erilor 338, 365; agă 400, 
455: membru  divanului 
domnese 436; vornic dea- 
prozi 389, 392, post. 467, 

414, 480; parealab de Ga- 
lați 419, 482, 484, 485,486, 
487, 189, 491, 492. 494; de- 
pulat în divanul adhoc 474. 

Râşeanu 'T. Penelopa (n. Eliad) 
388, 449, 469, 401. 

: Râsranu Gavril popă 351. 
Răşcanu Simeoo tă. 
R:.şcanu D. T. 833, noliță ge- 

nealogiră, 353 nota. 
Râşcanu Şlefan comis 139, 153: 
Râşeanu Ștelan 147, 148. 
Râşcanu Gligore 147, 143. 
Râşeanu Chiriac 147, 148. 
Râșcanu Nicolae 147, 148. 
lâşeanu Costachi 306. 
Râşcanu Vasile 306. 
Râşcanu Scarlat 306. 
Râşcanu Ivanciu 147. 
Râşeanu Trohin 147. 
Râşcanu Gheorge 147. 
Râşcanu Aftenie monah 147, 
Râşcanu Agachi 147. 
Râşeanu Irina 147. 
Râşeanu Maria 147. 
Râșcanu Lupul 147, 148, 156, 

358, 360, 364. 
Râşcanu L. lon 147, 148, 358, 

360, 364. 
Râşeanu Costlantin vornic 35£. 
Râşoanu Vasile post. 360, 361, 

462. 

e C
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Râşcanu Ion iconom 156, 157. | Roset Alecu hatman politiei Râşcanu Mihai 138, hale 231; Spatar 268; agă Râşeanu Gh. din - Basarabia 210, comis 210; parealab 497, 499. Galaţi 494. ! Râ;canu 'Teufin 156, Roset Andrei vel ban 51. Râşcanu Catinca 156. Roset C. Balanescu ugă 246, Râşcanu Chirila 156, 157. 400, pabh. 83, 85. Râşcanu Ecat. 99, 117, 118. | Roset Dum. vornic 219, 373, Râşcanu Profira 385. Roset D. Trţeanu caminar Râşcanu Matei din Basarabia 286, aga 976. 322. 
Roset Grig. caminar 266, Râşcanu Ion 322, Roset Iancu Teţcani caminar Râzcanu lordachi 322. 264, Râşeanu Costachi 157. Roset Ivniţă Bâlanescul post - Râşranu Panaite (57, 264, spatar 264. Râşcanu Gheorgha 59, 118,| Roset Lord. Spatar 971, viet. 156, 364. 243, 361, post. 271, 477, Râşcanu Grigore ban 153, Roset I'ie comis 216, vel post. Răut apă 257, 960. hale 276, Râut Ene 470. Roseli Lascar 373, 418, 454. Raăzmeriţa C. pab. 277. Roseti Ciliope 373, 454. Razul C. hatman 52, spalar | Roseti Maltei spatar 179, 181, 333, vornie 202, 182, 2$0 ; hatman de Prut reglement organic,  modifi- 154, 280; comis 253, 235, tări cerute în 1856, 466. ] Roseti Nie. vornie 136, 169. Richtman baron 186, 193. „ Roseti Petre. spatar 281, post. Rickman consul rvsese 184, 281, logofat 413, Risid paşa 391, 465. Roset S-arlal comis 267, 283, Rizu Nec. Sulger 267, cami= agă 283. . nar 267. Ros-t Smaranda hăt!măneasă Roboteşti 11. 190, 313. Rola Eustaţie dr. 283. Roset Stef. vel log. 126, pan. Rola C. vornic 395, 413, 449. 72, vornie 275. | Romalo Grigore 373. __| Roset Vas. hatman 239, 261, Roman 491, episropia — 277. 276, 219; med. 218; spatar Roman Mihail 481; - 263, vornic 116, 136, 169, Romanescul Ion stol. 275, că- | 263, 275, 279. mivar. 278, sardar 285. Rosia 177, 'Romanţov „vremea oștirii lui | Roşca cel bătrân, vornie 80. — 112 Roşca C. post. 107. Romaşco Gh. pah. 263. Roşca Danăila 138. Romaşco Ion stol. 270. Il Roşca D. vornic de poariă 34, Romaşco P. 477. 44,14, '% 79, 80.. Romaşco T. 477, | Roşra binu 233, Romaşco Vasile stol. ora Roșca Sandal 66, -
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Roşca Vasile vornic 20, 
Roşibş Li 109. Ia 
Rosul: Anton 113. 
Rublincea pare. .259. 
Ruckmann 399. 
Rufu Manta 470. 
Rugină losif 938. . 
Rugina Toader 238. 
Ruptea Gh. satrar o71. 
ruptaşi 171. 
ruptele visteriei,E 171, vuplele 

cămării îîl. 
Ruset Anton Vodă 206, 921, 
Ruset lord. vorn. 280. 
Ruset Matei. spataz 172: 174. 
Ruset. Sotir caminar 271 .. 
Ruset Stef b.-v. păh:95 . 
Rusoae. Vasile 19, 15. 18. 
Rusovici :U."470. - 
Rusovici .M. 470. 
Rusul Dum. 77; 
Rusul lunaşeo log. 43. 

- Rusul "Toderaşco clucer. 203. 

Săbierul Toma 126. 
Saca. părău 162. 
Sacară Ioniţă clucer 213, pah. 

913. 
Sacară Lupul post. 271, Sluger 

31]. 
Safet Efengi 441, 446: 
Said Aii bei 336. .- " 
Sâleean Manole sardar 280. 
Salcean Matei — 258. 
Salcia, pârâu, — 256. 
Salih: Abdulahb, comandant 

“pieţei în Laşi. 334, 357, 358. 
Sălăvestru patr. Antichiei 96. 
Sămilache. Ge. med. 261, peh- 

267. 
Samoilă C- Alex, 3: 
Samoilă vorn. 257. : 

Sanda cluceroae 47, 50, 91. 
Sanda ţigaucă 157, 224, 
Sârbul 47, 49. 

a Săvoaei Cost. 

| Scâutee 

  

Sârbul Gligore 97. * 
Sarincuţă 60: 
Sasu. Gh, birnic 497. 
sat „să-şi facă lor — 3: 
Sâuceşti moşie gospod 278, 28 
Saulea Dim. vornic 59... | 
Sava 23,.39, 42. -. 
Sava Grig. pare. 208.219. 
Savastian 162.  .: 
Savin lohn pah. 272. 

497. 
Seaiul 258. - | 
Scâteae 19, 33, 42, 63, 78, 

161; 221 -(vataman de —) 
Seântee Irimia 27; : 

Scântee. Lsail 27. 
S+ânlee popă 27. : 
S-ântee Gligore 27.: 
Scântee Gruzava 27. 

Nastasia 27. 

Cosle 26. 
S:ântee Mihail 26... : 
Scântee Marica 26. 
Scântec Palraşco, Andreei, Can- 
"dachia, Tudosica 28, 31... 

Scăntee Slef. med. 266, psb. 
266... 

Scantee Teodor 12, 19, 21. 

Scântee 

Scarlat Grig. salrar 264, sar- - 
dar 264. 

“| Searlat Sarlatachi stol. 264. 
Schelet: D, 474. 
Scub:hora med. 306. „i 
Scortescu Alecu spatar 265. 

2171, balman 277, sar dar 265 
Scortescu Iftime caminar 268, 
Scribâneştii 448. 
Sculeni, carantină 247. 
Seurtu Petre 344. 
Scutariu Vas.le birnic. 497. 

-*:] Seară Dum. stolnic 306, 
selizte 162, 257. 
Serafim eg. mân. Capriava 195, 

198. 201, 215. 
„„[Serbiano Anton serdar 282. 
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Serbinici;. deal : — 957, 
Serghieviei Dim, stol. 
Sfineanu 35|. : 
Silion: Gavril 134. 
Silion Andrei post. 135. 
Silistra 263, 266, agă de — 
265; Silistra Valesi 210, 

Siliştea Orheiu 153. : 
Silivei 249, scoala grecească 

din — 242 avea 150 lei : pe 
an ; nota 943. 

Sima "dvornic 3, 
Sima legotăt 4 
S:milachi Ion pah. 280, 
Simeon 10, 13, 21, 94. 49, 
Simeon popă. 23, 25, 11; .78, 
Sinăuţii 993. 
sinet 124, 131. 
sinețaş (puşcaş) 108, 
Sinițaş M.hai 108. 
Siniţaş Iordachi 108. 7 
Siniţaş Safta 108, .. 
Siniţaş Ion 108; 
Siniţaş Balaşa 108, 

917. 

 Siniţaş Catiaca, 108. 
Siniţaş Ileana: 108. 
sinisfora 119. 
Sion Antohi spalar 306. 
Sion. Ioniţă pab. 477. 
Sion Const. pah. 477. 
Sion Nec. ban 2%. 
Sion T.. pah. 418, 419, pilar 

471. 
scborniceseul hrisov 191.. 
slujba desetinei 47, 49. , 
Slobozia Raşeanilor la Fălciu 

355. 
Sofica 8, . 
Solomon dv în Băceşti 194, 
Solonarul lkimie 144... 
soltan mezat 117, 237. 
Spineni 17, 19, 4, 18... 
Spinoasa 901. 
spița de răzeşi 138, 150. 
Spiterul Gheorghe 300. 

Stamate Chiriac ban 311, atol: 
nic 3il. . 

Stamate C.. caminar 981, co- 
mis 981. 

Stamate Iancu Serdar 212, 281 
'caminar 9281. 

Stamate lord. camaraş 2171. 
Stamate Iacov Mite. Mold. 99. 
Stamatin Gav'il caminar 269, 
Stamutin Iancu, 2 spatar 264. 
Stamatin Sandul pab. 266, 

spatar 90:. ! 

ban 266. 
Stăncescu C. vornic. de poarta 

365. 
Stanciul 98. 
Starcea 495. 
Stavăr Iancu serdar 266, spa- 

tar 266. 

Stavăr Mihai ban 269... 
Stavarachi Nec. 175.   Stavarachi protopop 212. 
Stavilă. Ioniță med. 271... . 

! Stavila, podul Jui — 260. 
! Stavila” T. ot Selişte 287. | 
! Stavnic, 3, 8, 14 (cel. Dălrâo) 
i 21, 22, 93. 94, 30, 33, 34, 

37, 39, 42, 56, lunea — 61, 
64, 83, 105, 227, 306, „319 
(sec). 

Stavrică Gh. 470. 
Stavru lord. med. 2€4, ban 
264, 
Stefan daseal 337. 
Slefan Vasile 130. 
Stefan preut ot Schee 62. 
Stefan Gh. Voda 41, 65, 221. 
Stefan Bogdan Voda 196, 199, 
Stefan Vodă cel Mare 6. 
Stefan Vodă fiul lui Alex, cel 

Bun 2. 
Stetanachi ot „departament 

stolnic 277. -     Stefânescu Gh. camaraş 283, 
N 

Stamatin Toma -sulger 266,
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S!efâniu spatar 389. 
Stegarul Ioniţă 378. 
Stejeranul vornic 20. 
Stere pah. 281. 
Sterian Toma stol. 272. 
Stihi Gh. clucer 265, scutel- 

„nic 265, 
Stoenescu Gh. caminar 279. 
Stoiseşti 134. . 
Străzascul Ioniță diac 66. 
Străzescul Icrd. caminar 270. 
Străzescul T. diac de camară 

929, 232, 
Strancford lord 178. 
Strat loa med. 266, pah. 266. 
Stratan Alex. 257. 
Strătila Vas. serdar 280. 
Stratina 97. 
Stratulat sulger 21. 
Stratulat med. 2:0. 
Stratulat N.vorn.ţării de jos 230 
Stroganov baron 249. 
Stroe C. 142. 
Stroescul Gh. caminar 299. 
Strooscul Grig. sardar 281, 

vel ban hale 281. 
Stroeşti 266. 
Stroi 165. 
Studeneţ 260. 
Stupu Ilie clucer 265, cami- 

nar 265. 
Stupu Iordachi pah. 283. 
Sturza 2 log. 167, 116. 
Sturza comis 215. 
Sturza A. secretar de stat 467. 
Șturza Alecu vel vist. 281, 

spatar 264, 277, 281, bei- 
zade 2*0, epistat cămării 
281, log. 267, casier viste- 
riei 276. 

Sturza C. agă 266. 
Sturza C. min. de justiţie 389. 
Sturza D. agă 267. 
Sturza D. log. 123, 275, 309. 
Sturza Elena 346, 503. 

  
  

Sturza Gh. 498. 
Sturza Gh. spatar 265, 277, 

vornic za aprozi 272, post, 
265. 

Stu:za lord. spatar 273, vel. 
* log. de țara de jos pat 273, 

agă 4î7. 
Sturza Iorgu bizade, epistat 

vorniriei 276, 280. 
Sturza M. Gligore Beizadea 

(Mublis puşa) 448. 
Sturza Grig. vist. 230. 
Sturza lancu post. 455. 
Sturza Ion serdar 207. 
Sturza lon vel spatar 96, 108, 
Sturza Lascarachi hatman 263, 

vel vornic ţării de jos 261, 
2172, vel post. 272, 276, 
hatman politiei 276, baş 
capuchihae la Țarigrad. 

Sturza Gr. M. vist. 190, 306, 
363, 406. 

Sturza Petru hatman 263. 
Sturza Petrachi vel vist. 174, 

263, 272. 
Sturza Sandul clucer 83, 85. 

hatman 63, vel log. 72, 
106, 309. 

Sturza Sandu Ion log. 333. 
Sturza Ioniţă Vodă 283. 
Sturza Scarlat spatar 269, 2 

visit. 269. 
Sturza Stefan log. 59. 
Sturza Tod. spatar 275, 277, 

hatman politiei hală 277. 
Sturza Vasile 449, 
Suceava 4, 7, 31. portar de—9.. 
Suditul 448. 
Suilgibaşa Dum. sulger 270. 
Suleman Hadi 425. 
Surleni 257. 
Surpasă (a —) 388. 
Suţu C. 2 log. 254, 255, 362, 
Suţu Iorgu beizede 405.



  

Suţul Mih. Voda 181, 242, 245, 
248. 

Suțu Nec. beizade 407. 
- Şaidir uricar 31, diac 21. 
Șalariu 'Toderaşco 305, 
Șandrovici Cozma 3. 
Şandru pare. Roman 1, 9. 
Şărbănoae Stefan 162. 
Șarcani 253, 
Şarne Cozina post 9, 197, 200, 

216. 
Şcheia 315. vatav din — 10, 

12, 17, 22, 40, 42, 60' 62, 
105, 110, 161, 302, 316, 504; 
are 4 bătrâni: Tiron, Păcu- 
raru, Grigore, Flore 162. 

Şendre Spiridon serdar 272. 
Şendrea Alex. med. 272. 
Şendreni 14, 93. 94, 9. 19%, 

307, 309, 311. 
Şendrescul Cost. pah. 268, 271. 
Sendreşti 48, 50, 83, 91. 
Ş<ptelici Ion sluger 269. 
Şerban C. clucer 280. 
Şerban Gh. caminar 279. 
Şcrban Paraschiv pah. 239. 
Şerban sardar 273, jicnicer 273 
Şerbea Manoilă 3. 
Şe bil 90. 
Şeval, luna în calendarul 0- 

toman 493. 
Şiler 501. 
Şindila lon 102. 
Şişeala C. pah. 268, 
Şlahta Toader 83, 84, 222, 231, 
Şoinea Agafia 10, (1, 12, 22. 

32, 33, 37. 
Stetul pan 7, 9. 
Ştiucă Vas scriitorla poliţie470 
Ştirbei Barbu Voda 413. 
Ştirbu Vasile 344. 
Şurineşti 75. 
Şurinescul Damian 19, 78, 402. 
Șrarţ sin Şvarţ 499.     

Tabalaeşti 351. 
acu Ion med. 266, stol. 266, 

clucer 267, sulger 282. 
Tadur 3. 
tagma hisericeasră 171. | 
taleri 10, 11, 18;—batuţi 21, 

452 ; — curaţi 3% — de ar- 
gint 16; (16 ugbi valorau. 
20 taleri in 1634) 19. 

Talpău Nec. sardar 277. 
Ta'pig Nec. cap. de lefegii268. 
Tanasa preut la Oihei 247, 
Taoasă țigan 239. 
Tanvae 332. | 
Tauzii, rat. la Tecuci 46, 
Talari, prada — 109, 
Tataru Ioniţă med. 267. 
Tatarul Stetan (Arapu!) stol- 

nic 267. 
Tatomireşti 11, 61, 111, 163, 

302, 313, 315, 401. . 
Tâutesti, sat 134, | 
Tăutul lon 44, 45,_433, vornie: 

poliliei 263, 333, comis 276, 
pah. 115, sulger 217, 213. 

| Tăutul Alex. ph. 283, 
Tantul Alex. morar 308. 
Tăutul C. vatav hatmăuiei 278. 
Tăutul lon log. 97. 
Tâutul Filip sardar 276. 
Tăutul Vas, sulger 271, spa- 

tar 9276. 
Teacă Manolachi 156. 
Teacă Vasile 156. 
Tracă 'oader post. 156. 
Tecuci 90, 91,448; ținutul — 

46, 48, 50; desetină —47, 49, 
Teleajen, aga 6, 97. 
Tell 373. 
Teodo:u P. comis 282. 
Teodoru Iordachi comis 278, 
Teodoru Nicu comis 280. 
teslimarisi (â),a înmâna ; tes- 

lim am făcut teslim, 251. 
testament 14, 353.



  

- Timuş.164,.. 
Tiron 39. . 
Tiron Stefan 61: 
Toadrr. abagăr 195. 
“Toader bâ:bier. 128. RE 
“Toader preut la Orhei 251. 
Toader leg. ot vist. 135, 317. 
“Poader pare. Hotin 7,9. 
Toderaşco vornic de poar ta 32 
Toderaşco clucer 209. 
Todereşco vel logofat 31, 38. 
Todereasă Lascar 124  - 
Todrreasă liie 124. 
Todereasă Stefan; 124. 
todereasă Maria 124. 
Todosea 41. 
'Tohalih 197, 200. 
Toma Grigiriţa 107, 397. 
Toma sâhier 128. - 
Toma vist. 3. 
Trachiia 242. 
Trăisteşti 201. î 
'râmbaciu leşesc: gospod 164. 

 Trâmbaciu Andrei 164. | 
Trambieiu Cnst. 164.. 
Trămbaciu Irina 164%. . 
Trămbaciu 'fimuş 164. - 
Ti ămbaciu Toader iuzbaş 164% 
Trausilvania 378.  - 
Tras inelul, gura — 9260. 
trepte 170. . 

- Trifeşti 309. 
Tudusea 103. 
Tudurachi pole. 266, serd, 266. 
Tuduri A.stol. 282. - 
Tudiri Ioniţă serdar 267, 
Tuduri Nec. serdar 9270, ban 

210. 
Tuduri Vas, serdar 265, bav 

265, 
Tutăscul Grig. 345, 502, 116, 

stol. 264, 279, comis 279. 
tufeccibaşa 271. 
Tulbure C. -stol. 272. 
Tulbure Grig. stol. 269. 

| Untul. fântăna — 260. 

Ursachi Vasile 89,   “Ursul preut 108. 

Tulbure, copacul lui — - 260. 
“Tupilați, 56. 
Tura "Toader 957. 
Tureia "178, 448. 

"! Turcul Vas, capitan. 104 - 
Tmina 30. 
Tutova V. caminat 21 

Tapul Gavril 19,7$77.* > 
Tapul Savă 19:14. 11. a 
Tapul Maria 19, 74. 11. 
Tapul Gl'gore 19, 23, 42, 14; 71 
Tară lungă Gr. stol. 269. 

| famgrad' 178, 276, 29%, 442, 
Țarincuţa 70, $10, 4. 
Țina, moşie 498. 
Tintă Cost. caminar 280, 
"inta Jordachi capitan de ma- 
* zii” 270, pah. 270. 
Țintla. A. serdâr 211: 
Ţipie Petre 497. 
Tiţul Tudora 10. 
Puţuian Gh. 497. 

ughi 18, 46, 47, 50, 90. | 
nium ( - morii) 308. - -4 
Uliana 165. Dai E 
Uimeni 96. 
unde u fost Toma 3. 
Ungaria 445. 
unirea 450; — supt domn străin 

441. 

Urcarhe Oană 3. : ii 
Uricăriu Chiriac ot “Gadiaţi 3 

serdar, 261. 
Ursachi 161. i | 
Ursachi Dum. stolnic 8, vist. 

104. 
Ursachi Maria 89, 104. 

104..: 

Vrsachi Gheorghe vist. 80. 
Ursul 19, 78. 
Ursul ot visterie 135. - 
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Ursul vornic 34, 44. 
Urşiţa 93. 

„Urzică D. stolnie 265, eojocar 
265. 

Uscatul Ion und, 269. 

Valab, etimologie 398. 
Valahia 448. 
Văleni 351. ” 
Vârgolici Nec. med. 282, săr- 

dar 282. 
Varlaam ierodiacon 43. ” 
Văârlan călugăr 363 
Vârlănescul „C. portar 270, 

pah. 210, . Di 
Vărlânescu $. şei 400. 
Varna 335. - 
Varnav M. spătar 918. 
Vârnav C. comis 263, stol. 

“281, vel spatar 263. - 
Vârnav Gh. agă 264, „post 

264. 
Vârnav Ioniţă spalar 267, post 

261, sardar 261. A 
Vârnav Petru spal. 269, post 
„269. 

Vârnav - Scarlat 373. 
Vârnav Vasile sard. 213, ban 

213. 
Varotită 165. 
Vartic Ursul vornic 19. 
Vărlopu 101. 
Văs:an 21, 16. 
Vascan diac. 9. 
Vascovici 3. 

Vasilea 27. 
Vasile 13. 17, 19, 34,37, 135. 
Vasile diac. ot visterie 359. 
Vasile popă 4i, 78. 
Vasile vornic 19, 134. 
Vasile liganul 166. 
Vasiliu Andron, serdar 277. 
Vasiliu D. sardar 218 ban:978. 
Vasiliu Gh. sluger 268, clu- 

cer 268. 

  
| 

| Vasiliu lor. 470, peh. 210. 
Vasiliu Stefan 470. | 
Vaslui 9; ţinutul 18, 22, 23, 

24, 30, 33, 34,37, :39, 42, 
“| - 48,:50, 56,60, 9, 97, 114; 

„118, 19, 134, 161, 392; i- 
pravnie de —' 12, 9%, 173, 
175, 262; beilie urile —: 404; 
lazaret. la — 219, 360; a- 
col Funduri privigbitor 175, 
381, 383, .. 

Vasluian lon 1if. 
“| vatav de copii 213. 

Vatieiul 260 
vec'nătale. 45. - 
vecini 44, 45, 932. 
vechili 135. . 
vechilimea 503. 
Vebsler Nahman, zarat 236, 

498. 
Veisa C. pab. 943. 
Veisa Gh. vab. 477. 
Veisa M. agă 214, 281, 

175, 
Veisa Pelre 508. - 
Veisa Sandul izbaşă 365. 
Veisa Vas. sardar 281, spal. 

281, vornie 136... 
Vela D. Spiridon '153 
Velea C. pabh. 283. 
Velisan Petru stol. 219. 
Velizcu Dum. med. 278. 
veliții boeri 118. 

Venculcţ, Eremia vornic de 
poartă PAR 

Veniamin părintele -— 126. 
Veniamin Costachi! Mitropolit 

Moldovei 109, 115, 267. 
Venier Lucachi caminar 268, 
273 ; lreli spatar 283. - 

Ventura Polidor 495. 
Vichiul Manolachi 413. 
Vidraşceu D. med. 282, ban. 
- 982, pal. 269, 

peh 

  Vidraşeu lord. serdar 282.
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Viena 447. 
Wildenbrucke ambasadorul 

Prusiei la Const. 392, 441. 
Vintila post. 51. 
vinzare 10, 23, 26, 84, 86. 
visterivl pospod 33. 
Visternicii 195, 198, 204, 211. 
Vitghenstain grof. feldmareșal 

299, proclamat 293. 
Vitea ton 479. 
Vladovici lon pah. 279. 
Vlăgea Dum. uricar 75, 76. 
Vlasie 42, 78. 
Vreme 445. 
Vogoride Stef. camaraş 171, 

241, 246, 334. 
Vogoride Konaki Neculai prinţ 

caimacam 440, 467, 480, 
481, 493. 

Voicu Aniţa 11, 37. 
Voinescul C. comis 281. 
Voinescu 'T. ban 265. 
volinlirii de peste Prut 451. 
vornic za aprozi 154, 954. 
vornicii de poartă 126, 208. 
Vrabie Ioniţă ot Bârlad serdar 

280. i 

: vlomaţi 445. 
Vuluţă Nec. serdar 314. 
Xante Filip med. 280. 
Zaharia lon 470. 
/alarul 500. 
Zalatul Panu med. 274. 
Zalarul T. Pah. 276. 
7ălog 85, €6. 
Zamfir comis 124. 
Zapodeni 143. 
Zbăn T. 497. 
Zdrobici (Bontăş) sluger 281. 
Zeletin 48, 50, 91. . 
zestre 52, 53, 117, 119, 251. 
zgârie Brânză 148. 
Zilele scutelei 175. 
Zin6d Pan 410. 
Zizica postelnic, director de- 

partam. lucrărilor publice: 
425, | 

zloți 20. 33; — tătărăşti 6. 
Zmâu llie (Burchi) ban 267.. 
Zodierul Petru sulger 282, co- 

mis 282, 
Zorilă Ner. 136. 
Zota T. pah. 268. 
Zugravul Nec. 262.   
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6951 Mai 31 (1443) Suceava. Ştefan Vodă dă şi întă- restel ui Jurj Drăguşânul şi fratelui-său Alexa satul Drăguşuni pe Stavnic, fântâna din Holmu şi o prisacă, , a 
1008 Mart 27 (1501) Suceava. Ştefan Vodă întăreşte lui Gligore şi femeii sale Alba cumpărarea ce a făcut-o cu 35 zloți în satul Râşeani partea din sus de la Qană Rişcanul, şi surorile lui Sora, Nastea și Cerna, fii Muşei nepoți Dumei, şi alţi ai nr. 1016 Fevr. 16 (1508) Vaslui, Bogdan Vodă dă şi întăreşte nepoților lui Dragoş de la Stavnic a treia parte din Drăguşani, partea din sus pe Stavnic şi jumătate din moară. . 1094 Aug. 15 (1586) Drăguşeui. Zapis de vânzare prin care “Tudora Ţiţul vinda cu 20 taleri şi un cal partea sa din Dră- gușani, din mijloc, nepotului ei Necoară Bantăş vornic. . . 1095 Hart 15 (1557) Drăguşeni. Zapis de vânzare prin care Nastea sora lui Giurgea păharnicul vinde nepotului ei Necoară Bantăş vornic partea sa din Drăgușeni la Vaslui cu 10 taleri, un cal şi 6 coţi de felandreş. . . 
7100 lulie 15 (1592) Drăguşeni. Zapis de vânzare prin care Anita lui Voico, fata Jarjii pah. vinde lui Bautăş vornic şi lui Ilie setrar cu 3 cai partea sa din Drăguşaui . . 1104 Ghenar 12 (1596) Drăguşeni. Zapis de vânzare prin care Toader Scântee vinde lui Bantăş vornic partea sa din Dră- gaşeni pentru un cal, un cobuc poleit şi un postav turcese şi un rănd de haine. . . . . 
1127 Iuni 4 (1619). Fără loc. Gaşpar Vodă judecă şi dă rămas pe Andrei ficiorul Ilişoaei şătrăroae în pricina cu Marmure uricar pentru cumpărăturile. facute în Şendreni şi Căpoteşti şi an iaz pe Stavnic. . . . . 
1142 Ghenar 5 2 (1634) Iaşi. Moise Movilă Vodă întăreşte lui Bârsan vornic şi cneaghinei sale Angheliţa cumpărăturile ce au făcut cu 70 taleri în Drăguşeni, pământ şi casă de la fi lui Bantăş vorni», „ AI . 1146 Noem. 10 (1637) fără loc. Zapis de vânzare prin care D. Bantăş, Palaghia şi Ionaşco vând lui Nicula vătav cu 30 lei părţile lor din Drăguşeni şi o casă gata. , E 7147 Mart 20 (1639) Iaşi, Zapis de vânzareiprin care Băr- san vornic şi Anghelița vând cu 60 lei „lui Iane păharnie păr- țile lor din Drăguşeni. . . . , 

= 
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14 
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19 

20
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, 1149 April 15 (1641) Drăguşeni. Zapis de vânzare prin 
„care Necula vătavul vinde lui Cerkez eu 40 taleri părţile sale 
din Drăguşani. . . . . . . 

î251 Oct, 15 (1642). Zapis de vânzare prin care Gligore 
Ţapul şi îraţii lui vând Andocăi și Măricuţăi ca 40 lei părţile 
lor din Drăguşeni: . . . . 

Ti51 Uet. 25 (1642) Iaşi, Zapis. de vânzare prin. care Du- 
mitraşco şi Palaghia vând Andocăi zlătarul cu 60 lei. părţile 
lor din Drăguşani: RE . pa . 

1151 Noem. 4 (1642). Zapis de vânzare pria care ani păh. al 
treilea vinde cu 70 lei lui Andoca, partea sa din Drăguşeni. 

7152 Oct. 1 (1643) Iaşi. Zapis de vânzare prin care Da- 
mian al Soficăi din Șurineşti vinde lui Andoca şi Măricuţii păr- 
ţile sale din Drăgaşani pe Stavnic cu 30 lei; iar Bejan își vinde 
partea lui eu 10 lei.. -. . e | . 

" 7152 Mai 9 (1644). Șase zapise de vînzare din aceiaşi zi prin 
care Andoca cumpără mai multe părţi din Drăguşeni cu preţ de 55 lei. 

7152 lunie 4 (1644) Suceava. Vasile Vodă întăreşte lui Han- 
doca şi jupănesei' sale Măricuţa cumpărătura ce a făcut cu 100 
taleri, pe o a treia parte din Drăguşeni, de la Pătraşeo Boldescul 
şi alte peste 40 seminţii ale sale. DR ” . 

1153 Sept. 20 (1644) Iaşi. Zapis de vînzare prin care Du- 
mitraşco şi Palaghia fii lui Necoară Bantăs vind lui Ilandoca 
cu :0 lei partea lor din Drăguşeni. . i 

1155: Oct. 4 (1644) Iași. Zapis de vânzare prin care Ur. 
Țapul şi ai lui vîad lui Andoca şi jupănesei sale Măricuţei părţile 
lor din Drăguşani cu 60 lei. . - . ! î 

- 1155 Sept. 18 (1646) Iaşi. Vasile - Vodă jndecă pricina 

Pag. 
  

21 

23 

22 

24 

dintre Andrei' sin Ilie şetrar şi călugărul Visarion Bogza cu sora. . 
sa Loghina pentru Drăguşeni, dând câștig lui Andrei Ilea, care 
pune feră, 12 zloți. Pai . n 

„11455 Ghenar 2 (1647) laşi. Zapis de vînzare prin eare 
Andrei ficiorul -lui Ilea şetraral vinde lui Andcea şi: Măricaţei 
partea lui din Drăguşeni. o. AI . 

7155 Glienar 4 (1647) Jași. Vasile Vodă întăreşte lui An- 
doca şi jupănesei sale Măricuţa cumpărăturile lor din: Drăguşani 
în sumă de 90 lei bătuţi de la Andrei ficiorul lei şatrarul, şi de 
la D. Bantăş. .: , . . „ . 

! 1156 Sept. 26 Iași. Zapis din vinzare prin care Constan: 
tin, ginerele Capracei, vinde lui Andoca şi jupănesei sale Mări- 
cuța cu 15 taleri partea sa din Drăguşăni pe Stavnic din tra- 
pul Căuceştilor a treia parte din a treia: parte; iar cu 12 taleri 
vinde aceluiaşi partea sa din Petreşti pe: Vilna. | . 

7157 April 10 (16849) Iaşi. Zapis de vînzare pzin care Istratie şi 
ai lui vînd lui Andoca cu 7% lei părţile sale din Drăguşeni. 

7158 Ghenar 2 (1650), fără loc. Zapis de vânzare prin 
care Mariia, Sava şi Istratie, ficiorii lui- Gherasim vind cu 30 
lei lui Andoca; pitar şi 'jupănesei sale Măricaţii părţile lor din 
Drăguşeni. | . . . . _ 

7159 Mai 15 (1€51) fără loc. Zapis de vânzare prin care 
Apostol vinde lui Andoca pitar și Măricuţei cu 40 lei partea lui 
din Drăguşani. ; - , „ . 

1162 April 20 (1654)-tără loc. Zapis de vînzare prin eare 

33 

34 

40. 
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Mariia- Hrib vinde pitarului Andoca şi Maricuţei: partea : ei din 
Drăguşani cu 10 lei. - Ti 

1163 Mart 1 (1655) laşi. Zapis de vînzare prin care Cer- 
eher ginerele lui Andrei biv armaş vinde ca 2 lei partea sa 
din Drăguşeni lui Andoca biv pitar. . . 4 

1164 Iunie 10 (1658) fără loc. Zapis de vînzare prin care 
obştea; răzeşilor pe partea pin Căuceşti vinde lui Andoca pitarul 
şi Măricuţei cu 192 lei părţile lor din Drăguşeni, patru bătrâni 
a câte 40 lei bătrânul. TI 

1164 lunie 29 (1816) Taşi. Gh. Ştefan Vodă întăreste lui 
Andoca biv pitar cumpărătura ce.a făcut cu 40 lei în Dregu- 
şani pe a treia parte de la Gr. Țapul şi ai lui. -.- 41 

17165 Ghenar 20 (1637) laşi. Zapis. de. vînzare prin care 
fieiorii Nastasiri Pălicăşoae vind cu 25 lei lui Andoca pitar păr- 
ţile lor din Drăguşani şi Căuceşti. , . - 19 

1165 Ghenar 20 (1657) lași. Zapis de vinzare prin care - 
“ Pătrăşean şi alţi fraţi ai lui. ficiorii Nastasii Pălicăşoae vind An- 
docăi pitarului cu 25 lei părţile lor din Drăguşeni „80 

1165 August 20 (1657) Iaşi. Zapis de mărturie de În ficto- 
rii lui Andronic din Frenciugi, cum că vânzarea ce a făcut Be- 
jan către pitarul Andoca în Căuceşti e cu ştirea lor. . 81 

7166 Oct. 1 ('657) fără loc. Zspis de danie prin care lo- 
raşco feciorul lui Andronic Picioragă dă partea sa din Frenciugi 
şi din Căuceşti marelui visternie Solomon Bârlădeanul. 81 

1110 Martie 25 laşi. Evstratie Dabija Vodă întăreşte lui 
Dumbravă cumpărăturile sale din satul. Harbuzi cum şi o vie 
de pe la diferiţi răzeşi, eu suma de lei 58, cu care ei şi-au fost 
scos capetele din foametea cea mare. . 351 

1175 Fev. 2 (1561) laşi. Zapis de întăritură prin care An- 
doca 2 clucer întoarce ermonahului Misail şi alor săi bunii chel- 
tuiţi pentru o moarte de om sau 12 pământuri din Drăguşeni , 
pentru satul Căpoteşti. 43 

1176 August t (1658) fără. lac. Scrisoarea lui Andoca elu- 
ceriul prin care arată zestrele ce-a dut fetei sale Sanda, între 
care şi satul Drăguşanii la. Vaslui, la căsătoria ei cu Neculai 
pitazul. - 82 
Li 1179 luli 25 (1621) laşi. Duca Vodă hotărăşte ea Ştefan biv . 

spa 
R1179 luli 126 (1511) laşi. Zapis de vecinătate a obşriei sa- 

ătră Ştefan spatarul. 43. 
17322 Aug! 20 (17137 Tâşi.” Zapis de vinzare prin CATE Ma- 

rie Todereasă vinde cu 151 lei lui Nastasă vornic 2 dugheni în 
Iaşi, târgul de jos lîngă Mazarachi 125. 

1421 Noom. 23 (1718) laşi. Cartea de “judecată a marilor 
bosri prin care şe jalecă pricina între Ilie Abagerul şi Maria | 
Mileasca pentru saţul Frenciugi, hotărâad ca să se vînză satul 
Mileşti pentru Frenciugi către D. Racoviţă hatmanul. . . 83. 

7221 Mai 21 (1749) Taşi. Mihai Racoviţă Vodă judecă pri- 
cina între C. Costachi vel vist. şi Antiohie căpitan, pentru dese- 
tiua de la Tecuci, luându-i acestaia peniru desțină moşiile Dră- 
guşenii şi Şăndreni de la Vaslai şi Dănceni 13 Tecuci. . 4 

193) Dec. 23 (1720); aşi. Mihai Vodă Racoviţă judecă pri- 
cena între Ilie Abageriul şi Maria Mileasca pentru 250 lei, dând 
hotărire ca hatmanul D.Racoriţă să ție satil Milegtii pentra Freneiugi. 85: 

în pâra cea avut cu vecinii săi din Drăguşani să-şi ție vecinii, 45.
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1929 luni 20 (1721).: Zapis de învoială între Cristea sin [a- *mandi 2 pah: şi Costantin şi Lupul fii lui Anastasă pentru un loc "deasupra unei pivniţi cumpărate de Mazarachi staroste de negustori . . . . 1232 Pebr. 20 (1724). Zapis de vinzare prin care Mazara- chi şi fii săi. vînd lui Nastasă cămăraş cu 160 lei bătuţi 2 du- „gheni din ulița 'Tropogeneasei . - . 7325 Mai 13 (1127) laşi. Intre marturii cari adiverează zapisul de vînzare a lui Pandele Frangole vameş către Ştefan Hermeziu ot visterie este şi Toader Răşeanul vel căpitan 7235 Mai 20 (1727). Zapis de vînzare prin care Maria Ur. sachi stolniceasa vinde lui T. Răşeanu vel căpitan din jumătate de Cuzlău a. treia parte . . . 7239 Noembre 12 (1730) Iaşi. Grigore Ghica Vodă întă- reşte lui C. Costachi hatmanul stăpînire asupra satului Drăgu- :şeni dela Vaslui povestind imprejurările prin care acest sata venit în stăpînirea sa . a. . . 1247 Mai 18 (1739) fără loc. Zapis de mărturie a lui Chi- riac odobaşă, care mărturiseşte în pricina morii de pe Stavnic, "dacă era de Drăgușeni ori de Şendreni . . 7241 Mai 18 (1737) fără loc. Scrisoarea de mărturie de la Lipșe pentru vadul de moară de pe Stavnic la Drăgu- -şeni, Vaslui că a fost a Handocăi clucerului , 1250 lulie 24 (1724). In opisul de acte al moşiei Stoi- "seşti dela Fălciu întocmit în 1855 Iunie 20, când Gh. Costachi agă vînduse moşia sa nepotului său Sc. Mavrogheni agă, se trece la No. 8 cartea lui C. N. Mavrocordat Vodă serisă căteă “T. Răşeanul biv vel jienicer să stăpântască în Petrişori şi Giur- cani de la Fălciu, părţile lui Dănăilă şi Focșăi ! , 1251 Noembrie 25 (1742) Iaşi. Cartea de judecată a di- "vanului în pricina dintre Vintilă ficiorul lui Antiohie căpitan şi V. Costachi biv vel stolnie fiul lui C. Costachi pentru Drăgu- -şeni, Șendreşti şi Dănceni, dind ramas pe Vintilă , 1253 Iunie 17 (1745) Iaşi. Cartea lui Ion Nec. Mavrocor- “dat Vodă catră Ştefan Roset pab. ispravnie de Vaslui să cer- ceteze pricina de pămînt între V. Costachi stolnie şi lon Mătă- sarul pentru împresurare de hotare . . . 1255 Mart 23 (1747) Iaşi. Scrisoarea de schimb, prin care Ion Sturza vel spatar dă lui Nec. Bucium satul Frenciugii eum- părat de tatăl său tot de la Neculai Bucium, şi ia satul Hor- jeşti pe Răcatău, Putna, mai dindu-i 200 lei . NR 7255 (1747) Mai 8, Zapis de vinzare prin care feciorii Trămbaciului vîna Tomei Perjului partea lor din Bolaţi câte an leu pământul a. . . . 7256 Sept. 20. Iu opisul Bălaşeştilor pe Răut în Basara- bia se vorbeşte de Vasile Măzărachi . , 7260 (1752) Iaşi. Costandin Vodă Mihai Racoviţă dă carte de slubozenie lui T. Răşcanul vel jicnirer să-şi aşeze oameni “străini la selişte la Râşeani și la Mieleşti ot Fălciu i 7269 Ianuarie 20 (1752) laşi C. M. Cehan Racoviţă Vodă întăreşte patriarhiei de la Antiohia stăpânirea asupra satelor Bo- “vae şi Glodeni de pe Telejna, alături cu Nurgeşti (azi Berea. :sa) şi Răşeanii, danie de la Frangulea vameş . . 
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72 1 lunie 8 (1752) fără loc. Catastif de s-risorile Cus- 
“Văalui a d-sale Toader Râșcanul b. v. jitnicer. (regeste) 

1261 20 (1153) fără loe. Zapis de vinzare prin care Nee, 
Bucium postelnic vinde cu 400 lei lui Nec, Cogălniceano moșia 
-Frenciucii toată . . . . 

1261 Noem. 15 (1752). Scrisoarea lui Y. Costachi biv vel 
“paharnic priu care dă soţiei sale Ilinca fata lui Iordachi Can- 
“tacuzino vel spatar satul Driguşeni pentru căutarea vieţii sale 

1262 Septembre (1153) tără loc. Zapis- de vînzare prin care 
:Nec. Bucium pitar vinde vărului său Nec. Cogălnieeanu vornie 
"de Câmpu-Lung satu! F'renciugii cu 400 lei . . 

7266 Mart 26 (1758) Iaşi. Scarlat Gr. Ghica Vodă scu- 
teşte pe Ion Râşeanul biv vel pitar, fiul lui Toader Râşcanu jie- 
nicer, să nu mai dea la musafiri casele sale din Iaşi, zidite p8 
locul mănăstirii Golia . . . , 

7268 Mai 16 (1760) Iaşi. Carte de blăstăm a Mitropolitu- 
lui Gavril Calimah pentru a se afla adevărul în pricina dintre 
U. Râscanul stolnic şi nepoţii lui Anastasie vornicul pentru un 
oc de casă în laşi în târgul de jos. . . 

7268 Sept. 1 (1759) Iaşi. Hotarnica râdicată de Tanasă 
Meleghie şi Poros-hie vornici de poartă a locului cu pricină de 
două dugheni de pe uliţa Rusască în tîrgul de jos între feeio- 
ii lui C. Anastasă şi Alexandru Răşcanu nepotul lui Măzărache. 

1269 Mai 29 (1761) fără loc. Zapis de vânzare prin care 
Mihalachi sineţaş (puşcaş) vinde Mariei Cocoroniţii un pogon de 
vie la Priponeşti cu 20 lei , ie , 

1269 lunie 1 laşi. loan Teodor Voevod Calmah întăreşte 
lui Costantiu Râşcanu biv. vel stolnic daniia ce i-a fost tăcut 
«Scarlat Ghica Voevod în 1757 Avg. 1 moşia încunjurătoare tir- 
galui Orheiului. 1 se dau şi hotarele „ , 

1763 -Ghenar 20. in sama vist'riei Moldovei din 7271 sub 
Grigore loan Calimah Vodă găsim pomenit pe C. Râşcanul stol- 
nicul de mai multe ori . . . 

1766 luni 27 laşi. Anaforaua boerilor cătră Gr. Ghica-Vo- 
“dă în pricina pentru moşia Cojeri între Gh. Scarlat Costachi şi 
pah. Cost. Râşeanul, urmaş de a lui Vasile Râşeanul din 17231. 

1168 Ghenar 2, iără loc. Ioanichie Episcopul Romanului 
dărueşte fiului său Alexandru Raşcanul clucer şi femei sale Ca- 
sandra pe ţiganea Ioana cumpărătură cu drepți banii săi. 

1168. Cet, 1. Zapis de bezmăn prin care Ioniţă Gane cu- 
pet ia de la N. Cogălniceanu-pentru un loc din laşi între Sf, 
doan Ziataust şi C. Râşeanul pah. cu bezmăn cîte :0lei pe an. 

1172 Iulie 4. Zapis de danie prin care Ioniţă Cuza biv vel pal. şi cu jupăneasa lui Tudosiica, născută Rășcanu, . dăruese 
“cumnatului lor Alexandru Răşcanu biv vel elucer un țigan hol- 
tei pe Vasile şi o ţigancă . . , 

itiă Febr. 7. Izvod de zestre ce şetrăreasa Maria Cuce- 
xanul, născută Cuza dă fetei sale Anita, măritată cu C, Lambrino 

1176 Avg. 15. Cartea lui Ge. Al.x. Ghica Vodă dată lui 
Sandul Miclescul b. v. ban pentru alegerea hotarălor moşiei 
Prenciugii de la Vaslui a d-sale Alex Răşeanu b. v. paharnie. 

1483 Mai 2n. Act de învoială între Searlatichi Costachi fiul banului Scarlat Costachi şi între răzăşii de Râşe:ni şi de Micleşti ca 55 stânjeni ce-i aveuu ei în mijlocul trupului 'Micleg- 
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tilor să-i dea din partea Costăchească din Râşeani şi <ă fie des- 
părtăţi, stăpânindu- şi fiecare : Se. Costachi 1212 stânjeni, iar ră- 

“ zeşii 191 stânjeni numai în Râșcani. 
1785 Oct. 27. lancul Greceanu pah. îspr. de Fălciu însăr- 

cinează pe Stetan Râşcanu' şi pe Ene Focşa să serceteze mo- 
__şia Chirice daţă danie de Gh. Scarlat Costache fiului său lor- 
dache spatar , 

1186 Oct. 20. Alex. Râşeanul pah. îşi are case în Bărlad 
„alăture eu casele ce le-a; cumpărat Gavril Conachi b. v. spatar. 
cu 26 lei de la nepoții Nastasiei Guroaei 

1781 April 9. laşi. Cartea lui A. ], Ipsilant Vodă cătră 
Gr. Costachi b. Y. pah. şi Alex, Râşcanu b. v. pâb. ispravnici 
de ţinutul Fălciului să hotărască moşia. Hoceni a bah. Gh. Bel-. 
diman despre răzeși 

1793 Mart 1. Scrisoarea lui Matei. Costachi” biv vel sul- 
ger prin care schimbă cu Aniţa lui C. Lambrino post. fiica lui 
Moisă Cueoranul pitar, Gîndu-i Drăguşenii pe Stavnic pentru Pu- 

" țenii cu apă sau Muntenii, Piţeanii, Lungoni, Bălăueşti şi cu iaz 
la Tupilați de la Fălciu, cum şi 2 suflete de (igani 

1795 Noembri 21. laşi. Cartea visteriei că Ion sin “Lupul 
Râşcanul de la Fălciu e neam de aproape-cu vornicul C. Râş- 
canul, “şi că urmează a fi scutit de toate .havalele ce sînt pe alţi 
mazili ai ținutului 

1795 April. Trei "foi de zestre, din cari una a “Mariuţei 
fata lui Alex. Râșcanu, spatar, măritată cu stol. Andrei Ilol- 
ban; una a Paraschivei Lambrino măritată cu lord. Râşeanu 
vornic şi a treia a Ecaterinei Răşeanu măritată cu Dim. Miclescu 

1195 August 14. Andrei Holban stolnic dă sinet?la mina 
so-rului său Alexandru Râşcanu spatar că a primit totul după 
zvodul de zestre 

1705 Avgust 15. “Jzvod de vitele ce a vândut Alex. Râş- 
canu spatarul ginerelui său. Andrei Holban stolnicul şi pe ce a 
dat banii 

1795 Sept. 25. Visteria scrie cătră ispravnicii de: ținutul 
Vasluiului să dea pe lună din casa răsurilor 30 lei leafă pos- 
telnicului Vasile Râşeanu, rânduit la lazaretul de'a Vaslui 

1796 Iunie î laşi. Cartea lui A, 1. Calimah Vodă prin 
care scuteşte pe Ion sin Lupul de ori ce dare sau havalea, po- - 
trivit_ cărţii anterioare a lui X. C. Suţu Vodă, fiind neam de bo: 
er, scoboritor din Constantin Râşeanul vornicul: 

1199 Oct. 4. Zapis de vânzare prin care Agachi Râgcanul. 
şi a lui vînd vărului lor lui Ion sin Lupul Râşeanul 33 pol. stân- 
jeni din Foleşti cu 3 lei stânjenul 

1199. Qet. 4. Zapis de vinzare prin care răzeşii Râșcăneşti 
vînd lui Ion sin Lupul Râşcanul partea lor din Foleşti 7 pol. 

- stânjeni cu 3 lei stânjenul | 
1800 Inlie 18. Cartea lui C. A. Ipsilant Vodă cătră Man. 

Donici spatar şi ]. Tăutul sulger să cerceteze pricina asupra a- 
„pei Bâcului, hotar între ţinuturile Lăpuşna şi Orhei şi dreptul 
de mori pe Bâsul. a moşiilor Chişinăul (Si. Vineri), Buicanii (Ga- 
lata) şi Visternicii a atolnicului Dumitra Râșcanul 

1800 Septembre 8. Cercetarea ce fac boerii rânduiţi de 
domn, Donici spătar şi Tăutul sulger asupra dreptului de a face 
mori pe apa Bâcului, despărţire între ținutul Lăpuşnei şi al Or- 
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heiului peutrn a s6 curria pricina dintre D. Râşeanu stoluie şi stăpinii moșiilor din jur . a i. 180;) Noam. .27, Cercetarea ce pe bperii Man Dainachi şi M. Luca spatari în jalba lui Gh. 7, Beceriu pentru zestrele fo- meii sule Catrina fata lui T, Barbul din ţin. Vastuiului contra, cumnaților săi 
1891 Mii 2), A 1aforăsa marilor hoori intărită de Voia C. A. Ipsiluut Vodă prin car sa. hotărăşte dreptul de a uvea mori pe apa Bâcului stolnicul Dum. Râşeauului eu MOșiia. sa Visternieii şi mănăstirea SI. Vineri cu moşia sa Ch şinăul .. 18)3 lati 47. Zapis prin cuco Maria lâşeanu (căs. cu An. drei Holbun) se împrumută cu 20:00 lei de la frate-său Iordache hâşcanu cu dobându d» 5 lei la pungă pe lună 
1306 Iunie 28. Zapis de schimb între Nec. Racoviță şi că- - minar Iordachi Râşcanu la viile din Priponeşti, luânl loc de ramă şi dând în schimb o firtă de vie , o. 1308 Ghenar. Parilipsis de hârtiile jFrenciugiilor, pus3 a manet ia spatar Şerban Nogel . . . 1309 Sept. 2), Zapis de tnvoială între Ioniţă Cioluc pos- telnicel şi suţi+ sa Catinca cu căminurul lorduchi Râzcunu peu- tru o țigancă- 

- 

167 

020 

245 1810 Ghenar 12, Zu is de schiiab do ţigani fatre Gh: Cuza cămiaar şi lordache Râşcunu căminar veri primari 1812 April 2. ăcturia lui V, Nica masii din Sehoii des. pre răşiuirea de pimăat numit Săriacuța din trupul Drăguşeni- lor a lui Matei Costiehe Negel sulgor . . 1812 lulis 2, Un Mihai hâşcana şi Vasile Achir» alog sa- tul Curteni de pe Lohan lu Faleia, parte Buzneștilor pentru ace poartă pără în 1818 Man. Cujbă bulucbuş cu 1. Ultinescu şi ui iuj . . . . i. "1312 fali 2), Raportul bverilor divanişti cătră ssnatoriul Milaşevici în priciua da hotar între Drăguşeni. şi Căzăneşti a căminar. lordachi ' Răşeanu şi jicn. Pan. Buzdugan . 
Anul tureesş 1223 Şevul 17 (1313). Decluraţia ce o 4ă Es: aidul Abdulay, eă căminarul lordachi Râzeanu primind şi ospătând pe prizonierii Turci merită a, fi răsplătit : , 1513 Ghenur 93, Chişinău. Scrisoarea: lui Dumitru Hâş- „canu din Chişinău cătră vărul său Vasile Râşeanu din Fălciu prin care îi dărueşte livada cu pomi în mărime do 4) stâujeni lângă Fedeşti h 1313 Mai 16. Mărtar'i aduse "de “cămin. Iordachi Râşcanu - pentru hotarul Drăgaşenilor : . . : . 1513 Sept. 23 (greeceşts). Jalba lui Gu, "Râşeana căminar În procesul c+-l are cu sora sa Maria Ilolbăneasa stolniv-asa . peulru Frenciugi , . . “ Anul turcesc 1229 (1314). Act de mulţumira ce Suliman iladi membru ul înaltului divan dă lui lordachi Râşeanui, căe . prieten bun a! 'Tureilor şi a găzduit pe Turci ; roagă pe Dumn. si-i dea ascultare dorințelor sale | Ă . iN 
1814 Fevr. 19. Anatoraoa boerilor în procesul dintre că- m'nir lordachi iâşuanal şi sora lui Maria Holbăne aa pentru Drăguşeni şi Frenciugi ' : ! 

Surete şi Izvoade X (acta Râşcanu) 
e. . . 

24 
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| lat4 Feb. 27. Lupal: Balş vel log. motivează după pravili 
de ce nu iscăleşte anaforaoa în procesul căminaralui Iordachi 
Râşeanu pentru Frenciuci cu sotu-sa Maria Holbăneasă 

1814 Marte 10. In procesul ce s'a judecat la Orhei în 
1812 Dec. 17 între Dinu Rusu colejschii asesor şi Spiridon Du- 
mitru Vella căminar cu Andrei Pavlu din Iaşi pentru moşia Si- 
liştea de 'la Orhei şi alte ldcuri (Lucaceauca, Voticiul, Parilca, 
Bloiia) cumpărate de Sp. Vella "prin mezat dela comisul Ștefan 
Râşcanul se aduce în copie la No. 6 în întregime zapisul lui 
Stefan Râşcanul . 

1814 Iunie 98 Iaşi. Hrisovul lui Se. A. Calimah Vodă prin 
care judecă pricina de hotară înitre 3 moşii şi dispune că cămi- 
nar Iordachi Râşcanul să stăpânească întreg satul Drăguşanii 
Maria Holbăneasa stolniceasa întreg satul” Frenciucii şi Buzdu- 
găneşti întreg sâtul Căzăneştii 

1816 Mai 14. Scrisoarea lui D. Sturza vel log, cătră că. 
minar Gh. 'Bâşeanu pentru vinderea moşiei Frenciugii 

1817 Ghenar î5. Arghire Cuza spatar botezând pe Toader 
Râșcanul, fiul lui lordâchi Râşeanul căminar, îi dărneşte un ţi- 
gan Costandin 

1811 August 7. Iordachi Râşcanu căminar "scrie lui Nec. 
Hermeziu vornic pentru o fată de ţigan; vornicul Jlermeziu i-o 

- dărueşte, dar s'o ia la vrâsta de măritat : 

Anul tarcesc 1228 Şeval î3 (1817). “Toșchoreana dată de 
Said Ali bey căminarului "Iordachi Râşeanu cătră marele vizir 
şi alţi demnitari turci că a găzduit bine pe toţi supuşii otomani, 
ce au trecut pe la Vaslui 

1818 Iuli 27. Căminar Iordachi Râșeanul cercâteată pri- 
cina între Handoceşti pentru moşiile Petreşti, Borăşti.: Chinjdeşti 
și Drăgăneşti la Vaslui 

» 1819 Iunie 3 Iaşi. Scarlat A. Calimah” rindueşte pe logo: 
fătul ţării de jos să cerceteze pricina râdicată de căminar Gh. 
Râşcanu pontru schiuburi de hotară între Drăguşeni, Căzăneşti 

"și Freneiugi 
1820 Ghenar 17. Zapis de schimb de ţigani între Torda-: 

che “Râşeanu căminar, şi întra 'cumnaţii săi T. “Costachi şi Safta 
Lambrino 

1820 Mai 5, Iordache Râșcani căminar se jălueşte lui 
Vodă contra comis. Matei Roset că pe nedrept a luat în schimb 
moșia Frenciugii, a surorii sale Maria Holban. . . 

1820 Iulie 6. Jaloba lui Jordache Râșeanu căminar cătră 
domn că amânându-se cercetarea pricini cu comis Mate: Ro- 
set să se judece acum “fiind în Iaşi 

1820 luli 14 Iaşi. Hrisov prin care M. Gr. Suţu Vodă sm- 
târeşte şcoalei greceşti din cetatea Silivia din Tracia de a lua 
150 lei din vama domnească, după hrisovul de danie -dat în 
1109 de C. Ipsilant Vodă 

1820 Noembrie 25. Iordache Râşcana căminar cumpără eu 
130 lei 4 suflate de țigani de la Panaite A. Panu şi soţia.lui 

iza . 
1820 Dee. 31 Jaloba lui Vasile Râşeanu din satul Mi- 

clești la Fălciu că fiind și. ei urmaş € din vornicul 0. Răşcanu se se 
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vede supărat cu' dare de 10'lei pe sfert. cu răsurile lor, de şi are carte de scuteală de orice' dare şi havale, ca rudă de boer. 

Pag. 
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Anul turcesc 1232 Regep 13 (1821 Noembrie). Teşcherea- -: ua lui Abdulah Salih prin care ordonă caimacamului - Moldosii să numească ca vornic al politiei pe Iordachi Râşeanu, fost - pănă acum în serviciul imperial . . 
1821 Februarie 27 Iaşi. Mih. Gr. Suţu Voevod dă pitae de mare spatar căminarului Gh. Râşcânu pă : 1821 Mart 28 Sculeni. Adresa lui Andrei Pizani cătră mi- a tropal tul Moldovei şi Eviscopii de Huşi şi Roman ca: să:'ce- -.. tească în biserici Cartea de blestem a. Patriarhului de Țarigrad pentru liniştea norodalui cu răzvrătirea Eteriei, 
1821 Mart 28 Sculeni. Proclamaţia conăului rusese.:“A.. „Pizani cătră norodul Moldovenesc să stea liniştit față de miş- 

carea, lui Ipsilant, 
1821 Mart 28 Sculeni. Consoalul rosienese A. Pisani serie: “Tai Tpsilant şi tovarășilor săi să se întoarcă în. Rusia şi să nu! tur- bure liniştea principatelor. . . : îi 1821 April 1 Iaşi. Ordin cireular sub No. 777 cătră:C: Bincoviri starostele K. K. agenţii din Iaşi să liniştească noro- dul Capitalei, că eteriştii an fost goniţi,- după fuga lui M. Sutu Vod+ în Basarabia E . . 1821 No=mbrie 16 leşi. Caimacamul St. Vogoride înain- " tează la rangul de vornic al politiei pe căminarul Iordachi Râş- canul Ă , . . . 1821 Dec. 28. Polita lui Paul A. Pan cătră Nahman Vecs- ler să plăt:ască căminara!vi 50" lei în contul său : . 1822 turcesc (1234). Paşaport eliberat boeriului Iordachi Râseanu să meargă la Constantinopol împreună cu servitorul său Ioan. : 

Vogoride cătră isprăvnicia de Iaşi şi cătră vornicul Iordache Râşeanu cum să urmeze în strângerea iraturilor de la toate cla- sele: privilegiate. spre ajutorul ţări . Ie 1922 Febr. 95 Iaşi, Caimacanul 'St. Vogoride râdică Ia rangnl de vel vornie al ţării de sus pe vornicul Iordache Râş- canu . . . . -. 122 April 24. Textul grecesc în: original al arzmagzaru- lui dat de boerii Moldoveni prin pașa de Silistra. despre cererile țării în privinţa aşezării domniilor pământene. Originalul cuprin- . | 
e 824 

de 15 puncte . . . o. Anul turcesc '1234 Setfer 3 (1823), Act de recomandaţie ce Iasan, trimesul turcesc în Moldova, dă lui Iordachi Râşcanu căminar ventru sprijinnl dat Tureitor scăpătați din Moldova -. 1823 Mart 99. Jaloba lni Iordachi. Râşcanu vornic con- tra lui Matei Roset spătar că în putere îl supără pe sine şi pe sora sa Maria stolniceasa “(Holbăneasa) pentra 8 seutelnici și 5 slugi . . o . o. . 1823 Mart 31. Adresa, visteriei cătră ispravnicii de Vaslui în privința a 8 scutelnici şi 5 slugi. a casei vornicului Iordachi Râșeanul să fie scutiți de orice bavalele, urmând a plăti numai birul A : : U 

. . . E 7 . 
1822 Ghenar 4. Crdinul cireular al caimacamului Stefan. 
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şli plăşii Pundurile că vornie Tordachi Râşcanu are a lua dela 
1 oameni din Frenoingi câte 12 zile ludru, a 25 parale ziua. Să 
se sechestroze averea 'lor. : - | 

1823 Mai 29. Adresa. isprăvnieiei de Vaslui cătră po-' 
ruşnicul. Iordachi Compănă -pentru restul de 95 lei rămăsită din 
guma de 315 lei ce datorau 7 oameni din Frenelugi vorn. lor- 
dachi Rişcanu, . . . . . . 

1823 Oct. Zap'sul lui Nee -Zugravul dă restol bani'or ce 
re a du (148 lei) lui Iordache Râșcanul vornie Qin prețul ca- 
selor sale vândute . A . k . 

1822 Uct, 26, Lemberg. Traducerea unei scrisori adresate 
de Metternich ministrul: afaceri!or străine în privința raportari- 
jor dintre. Austria şi Rosia , , . 

1828 Noem; 26. Jaloba lui Iordachi Râşeanu vornie pen- 
tru supărarea ce trag 8 vieri si 5 slugi din Frenciugi a surorii 
sale Maria: stolniceasa despre spatar Matei Roset. . 

1824-Ghenar 4. Izvod întocmit de Iurda hi Antobii şi 
Gh. Gologan pentru zilele hoerescului lucrate. de vierii şi s'u-" 
gile stolnicesei Maria Răseanu din Frenciugi . . 

1824 Februarie. Listă de hoeriile acordate de Joniţă Stur- 
za Vodă -de la 21 Noembrie 1824 pănă la 27 Ianuarie 122, 
Joate după condica oficială şi întovărăşite deosebite insemnări 
făcute de boerii. opoziţionişti spre a critica guver: area lui Vodă 
Sturza ” . o. : . 

: 1824 April. Adresa boerilor divanişti cătră isprăvniciă, 
Vusluiului să oprească pe cât se poate râsipa sutelor din cauza 
tulburărilor şi <ă ia măsuri -pentru Inerarea pământului 

1824 lunie 28. lăzeşii din moşiia Făunoaea. ot Vaslui se 
jăluese Domnului pentru încălesrea ce Je face latm Gh. Cuza, 
treciind pesta lotarăle puse de vornicu! lordachi Râşcanu în 
1819 Dee, 25: . . - “ i 

1825 Dee 29 Țidulă domneustă prin care Iordachi Râs- 
eanul e numit prezident departamentului criminalicese de cu- 
rând înfiintat . . A . 

1*25 lalie 26. In opisul Dhârtiilor Petreşiitor de la Vas- 
lui întoem.t în 1828 Dech. 25 Ja No. 20 se vorbeşte de: Iorda- 
chi Răşeanul vornie că era răposat a: . 

Anul turcesa 1237 Safer 7 (1826), Ordonanţa comenduirii 
pietei -cătra -.boerii. şi ispravnicii de laşi, p:ntiu furajul cailor 
ostirilor turceşti din Iași, ca să ia d n 'judeţ din zece c:piţi de 
fâu numai trei , . . . 

În28 April 925, Vadul lui Isac. Ptoelamaţia felimaresa- 
lului Vitghenştein, comandantul suprem al armatei ruseşti, -ă- 
tră populaţia din Moldova si Muntenia. prin care anunţă ince- 
putul războiului cu Turcii şi cere credinţă de la supușii mol- 
doveni o. . . . 

1828 Angust 6. Donă sinete de bani icălite de on şi 
Sim. Râșeanu diu Icăniţeşti, Fălciu a ÎN 

| 1835 Ghânar. 1 laşi. Vichilimeaoa ce Măriaţa Lambrino 
dă nepotului ei, spatarului Alecu Râşeanul . . 

1835 Mai 25. Fragmente din hotarnica Şendrenilor. ce se 
mogieşesc cu Frenciugii ; şi a fost râdicată de Matei Buhuș agă, 
V, Pugor comis și. Lascarachi Mihalachi căminar N 
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. . ; . : 1834 August 7, Jaloba în franțuzeşte şi româneşte a fra. ților Teudor Hâşcana şi Iosit Râşcanu arhidiacon cătră Consu:. lul geeneral Riekman pentru înstrăinarea moşiei Frenciugii de la casa lor. Consutul respinge eererea ca, tardivă . 1837 luvie 10. Mărturie din parte a 14 boeri că Constan. tin Râşeanul este curgător din famila Râşeanul , 1840 Mai 23. Contract încheiat între A. Tăutu morar şi T, Râşcanu să ia uium la 7 dimirlii una, pentru grija morii din Drăguşani pe Stavnie, . A i 1842 (ihenar 23, 7delea morarului Zaharia, Ciurea tocmit de T. Râşcanul a-i drege moara sa dia Drăguşeni cu 750 lei, 1842 Febroar 25. 7apis a 8 săteni in Frenciugi prin care cumpără 2 stoguri fân cn 19 galbeni de la Sotir Leontie Cicincă titularnii sovetnie, . „ . 18483 Dec. 28. Jalba colectivă a 30 boeri şi boerinaşi din ţinatul Vasluiului, prin eare cer de la sfatul ocârmuitor al. țării să scoată de la darea biralui pe toţi căpătăerii potrivit.art, 100 secția V din Reglementul organic . . 1844 Ianuar e 30. Opis din doenmentele Frenciugilor pre- zentate la judecătoria de Vastni de spatar Alecu Râşeanu vi- chi) din partea vornicasei Paraschiva Râşcanu în procesul por- nit de C. Burgelea pestru împresurarea Frenciagilor. 5 1844 Ienuar 20. Opis de alte hârtii ale Fronciugilor pre- zentate la judecată de sârdarul Nec.. ruluţă, vichilul spăt. €. Burghelea pentru împresurarea ce pătimeşte moşiia, Frenciugii despre Drăguşănii vornicesei Paraschiva Râşeanu. . 1844 Iunie 5. "Jurnalul încheiat, de 3 mădulare din sfatul ocărmuitor prin care cer pedepsir: a a trei boeri Sion, Râşcanu . şi Dormuz cari au at jaloba în chestia căpătăerilor . 1944 Sept 16. Ins-mnare de lucrurile ce sînt la casele Râşcăneşti din Iași, în dosul Beilicului - a 1845 April (1, Socotinţa, căminarului Tacidiăi Dormuz în opoziţie cu socotința arbitrilor în ceia ce priveşte hotarăle des- părțitoare între Scheie şi Drăgușani, cum şi altei învecinate mo- şii Tatomireştii . , . . 1845 luni 92. Novaei. Râşeanu tlordachi) serie din No. vaci vărulai săa T, Râşcanu în afaceri de proces cu moşul lor Gheorghe Sturza . . . . 1846 Ghenar 10. Jalba Parasehivei Râşeanul contra lui C. Burghelea stolnic pentru împresiiare între Drăguşani şi Frenciugi i , , . 1816 lunie 9. Inştiinţarea departamentului din 'Tăuntru cătră toate isprăvniciile din țară de a prinde pe T. Râşeanu, care s'a îndosit. Pa . . , 1847 Iulie 2. Hatarnieca Râşeanilor de la Fălciu râdicâtă de V. Mereuţă vornicul porţii . ăi 1847 Aug. 97 laşi. N. Istrati scrie lui T. Râşeanu' la Pa. ris, arătându-i prietenie şi că Cogălniceanul va scoate de la domn ofisul pentru întoarcere. „ RR i i 1847 (Dot, 18). Vodă M. Sturza prin înalta sa rezoluţie încuviințază întoarcerea în patrie a lui 'F. Râşcanu cu condiţie ca €] să stea numai la țară, la Drăgușani | 
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1847 Noembrie 21. Taris. BR. Manate de la ambasada 
turcească din Paris roagă pe T. Râşeauul să-i dea numele. mem- 
brilor coloniei Moldovene din Paris spre a fi cunoscute de am- 
basadă . o pi „o - o 

Ste, Noem. 30. Chitantţa “de 100 lei primiţi de la Paras- 
„ehiva Râşcanu de meşterii Ion şi Alecu, care au reparat biseri-. -- 

ca din Drăguşani 
1818 Ianuar 14 “Paris. Bilet de invitare lui T. Râşeanu 

din partea ambasadei otomane la Paris despre zilele de recepţie. - 
1848 Mart 18, Paris. T. Râșcanu scrie fratelui sau (Alecu) 

că în curând se va întoarce în țară , 
1845 April, laşi. Lista boerilor exilați peste hotar 
1848 iulie 1. Adresa comandantului graniţei dinspre Tran- 

silvania că T. Râşeanu proserisa întrat în ţară pela Comărieşti 
prin miijlocirea lui Nicu Ghica Gomăneşteanu . . 

1848 Iulie 18 Bucureşti. N. Bălescu trimete lui Ion Ghica 
o scrisoare prin emigrantu! T. Râşeanul. care trecea prin Bu- 
cureşti rugându 1 ca la sosiraa sa în Constantinopol să fie ajutat. 
! 1848 Decembrie 30. Insemnare de odoarele în veșminte 
si cărţi a bisericei din Drăgușani A E 

1849 Februar 10. Izvod de cele găsite la Drăguşeni a 
lui T. Hâşeanu şi bani de luat (10752 lei) . . 

1849 Febr. 10. Izvod de cele găsite la moartea Paraschi- 
vei Mâşcann vorniceasa, soția lui Iordachi Râşeanu, 1644 numere 
de obiecte şi 57 snflete de ţigani . . 

1849 Fevr. 10. Catagrafia averii rămasă la Drăguşani a 
mamei lor Râşcăneasa 

1849 Mart 25. Iosif Bâşeanu. arhimandrit şi T. Râşcanu | 
dau zugravului chir Antonie 2072 lei pentru icoana Maicii Dom- 
nului . . : . . 

1849 April 1$. Constantinopol. T. Râşcanu serie frate- 
lui său mai mare Alecu arătandu-și supărarea sa cea mare. cu 
moartea maicii sale Paraschiva şi asupra regulării afacerilor fa- 
miliare, dând puteri lui Gr. Cuza a face catagrafia averii râmase 

350 

371 

371 

372 
373 

382 

193 

334 

1849 Oct. 15. Serisdarea lui Toader Râzeana dată îrate- 
lui săa arhimandritului Iosif Râşeanulp prin rare se recunoaşte 
dator cu 50000 lei, partea sa de elironomie din avea părinţască. 

1849 Noembre 1, Constantinopol. Ioan Ionescu. agronom, 
scrie lui T. Râşcanu rugându-l să-l recomande lui Ali paşa sau 
lui Vodă Ghiea la Iaşi pentru a căpăta vre-o slujbă . 

1850 lunie 21. Serisoarea lui Ion Faur oătră T. Râşeanăl 
pentru afaceri particulare . | . e 

1851 Iulie 2, Drăguşăni. Antonescu. ali:s Atanasie Ba- 
ronzi, scrie lui 'L. Râşeana, arătându-i mulţămiri peutru bine.e 
făcut şi cere să-i procure un.paşpurt tureese . . . 

1851 Octombre 96. Contract încheiat între T. Răâşeauul 
şi Ion Faur sulger privighitoral de ocolul Fundu! pentru orânda 
băuturei satului Borăşti pe un an de zile cu preţ de 2071 lei. 

1352 Februar 9, laşi . Decret de numirea lui T. Râşcanu 
ca vorbie de aprozi în. locul agăi Em. Hrisoverghi demisionat: 

1852 Sept. 30. Socotinţa agâi Nec, Pantazoglu, hotarnic 
rânduit pentra a alege părţile agăi Lascarachi Costachi din tru- 

„pul moşiei Râșcani dela Fălciu despre -moşia dumisale Rânzeşiii 

"193 
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56 _ 
1853 Iulie 830, Galaţi (iragment). T. Eliade serie cumhăe 

tului său T. Râşeanu între altele şi despre evenimentele politice 
la ordinea zilei . . . i . 

1854 Ianuarie 20. T. Râşeanu serie în Constantinopol la 
un prieten și rudă cerându-i noutăţi de Mălineseu şi să înmâ- 
neze 2 scrisori, una cătră Reşid Paşa şi alta cătră Ali Paşa. 

1855 Ghenar 21. Extract din o scrisoare adresată lui Bar- 
bul Ştirbei domnul Ziunteniei în chestia reformelor din lăuntru 
și poziţia din afară, stăruind asupra ideii Uniri Principatelor 

1855 Martie 8. Iaşi. Decret domnesc prin care aga Teo- 
dor e numit membru în divanul domnesc, prin eşirea din slujbă 
a lui D. Miclescu vornie „- E . 

1555 Dec. 8, laşi. Gr. A. Ghica Vodă numeşta membru 
în divanul domnesc pe aga C. Roset în locul lui Râşeanu agă. 

1855 Dec. 15, Iaşi. Scrisoarea a 13 boeri Moldoveni ce o: 
adresează lui L. de Wildenbruch, ambasadorul regelui Prusiei 
la Constantinopol, odată cu jalba trimeasă Porții şi cerând spri- 
jinul său în realizarea noilor reforme în Moldova. . 

1855 Dec. 28. Pentru oştirile austrieceşti din laşi se cum- 
pără 4200 ocă popuşoi Ce la T. Râşcanu, Drăguşăni . 

1856 lanuar 19. Suplica lui M. Cogălniceanu cătră minis- 
îrul de interne în chestia suspendării ziarului său Stcoa Dunărei 

1856 Mart 12, Constantinopol. Ambasadorul Prusiei d. [. 
de Wildenbruch scrie lui T. Râşcanu că a primit cererea boeri- 
lor Moldoveni din 15 Dec. şi că-a şi comunicat'o Rngelui său. 

1856 Mart 15, Galaţi. P. Balş serie lui T, Râşeanu la 
Constantinopol, comunicându-i ştiri din. țară. . 

1856 Mart 30 lași, N. Istrati serie lui T. Râşeanu agă la 
Constantinopol despre afacerile politice din Moldova ragându-l 
a recemanda pentru căimăcămie pe Paşcann, T. Balş şi pe 1. 
Râșcana . o. . NE 

1857 Mertie 30, Iaşi. Neculai Istrati scrie lui T. Râşeana 
agă la Constantinopol în privinţa celor ce are a lucra comisia 
râudnită cu cercetarea Reglementului, făcând o analiză judicioasă 
asupra, lipsurilor din Reglement 

1856 April 4 laşi N, Istrati scrie lui T. Râşeanu la Con. 
stantinopol asupra evenimtelor la ordinea zilei cum şi. asupră . 
humicei a 2 comisari, ce au a veni în Moldova şi în chestia co- 
misiei de reformă a Reglementului -. . . 

1856 April 26, Iaşi. N. Istrati scrie lui TI. Râşcanu la 
Constantinopol, rugându-l a le scrie mai des, că prietenii îl bă- 
nuesc că i-ar fi tăinuind scrisorile . , . 

1856 Mai 6, laşi. N. Istrati serie lui T. Râşeanu la Con- 
stantinopol în chestia alcătuirei Qivanurilor adhoc, cari trebue 
să reprezinte iuteresele tuturor claselor, dar nu să aleagă de- 
patați ţărani, nefiind pregătiţi. Lipseşte sfârşitul, . 

1855 lunie 3, Tecuci. P. Balş scrie lui T. Râşcanu la 
Constantinopol despre: mersul : treburilor îni lăuntru, despre în- 
fiinţarea băncii prusace şi acţiunes lui Voâă Ghica ” . 

1856 Iunie, laşi. N. Istrati serie lui T. Râşcauu la Con- 
stantizopol despre faptele politice la ordinea zilei: luptele pen- 
tru unire pe care el o -crede mare nenorocire pentru ţară - 

185% Oct. 14. Serisoarea lui Mihailescu cătră T. Râgea- 
nu, în care se jălueşte că nu poate rămâne în serviciul casei 
răposat ban Iancu Istrati, cc. Ilinca fiind prea aprigă 
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1856 Decembrie 10 Iaşi. T. RAşeanu aga e rânduit mem- ru în divanul domnese în locul lui Iancu Sturza po=t. demisionat 1857 April 21, Dealu mare. Iorgu Radu seșie lui 'T. Râş- canu în afaceri particulare şi politice . E . 1857 Ghenar 12. Iaşi. Decretul de înaintare a lui T. Râş- canu agă ia rangul de postelnic . . „1857 Iulie 8. Certificat că T. Râşcanu post. a fost ales de- putat în divanul adhoe din. partea margi proprietăţi la Vaslui, 1857 Sep. 27, Iaşi. T. Râşeanul postelnic e nuwit udmi- | nistrator al districtului Covurlui „de N. Conaki Vogoride (ai. Ă macam MR . o. . 1851 Decemvri. 30 Iași. Căimăcămia atrage atentia par- calabiei de Galaţi că fșştii deputaţi din divanul adhoe împrăş- tie pe la țară broşuri incendiare. Ordonă să se oprească agi- tările dia jud. Covurlui | . . . 1858 lanuar 4. Serisoarea caimacanului Nec. Conachi Vo- goride cătră parealabul de Galaţi T. Râş-anul să satisfacă ce- rerea amiralităţii turce din Constantinopol pentru două locuri ale sale din Galaţi . . . = 185% Ianuarie 17,. Iaşi. Caimacamul Nec. Konaki Vogo- ride telegrafiiază parcalabului de Galaţi (T. Râşcanu) să opreas- scă trecerea lui M. Kogălniceanu în Valahia sau a oricărui de- putat din divanul adhoc (secretă) NR . E 1858 Febr. 19, Iaşi. Neculai Istrati serie lui T. Râşennu în afacerea lespezilor de pus la biserica sa din Rotopănești cum şi în privinţa intrigilor în jurul slujbei sale de parealab | i 1858. Mai 4, Galaţi. Comisarul. Prusiei în comisiunea Eu- ropeană a Danăril d-l Bitter recomandă lui T. Hâşcanu parea- lab de Galaţi pe d. Neeser pentru înlesnirea redacţiunii jarna- lului „Bulletin du bas Danobe:. Aa „i 1858 Mai 1, Galaţi. Th. Neeser scrie consilierului de gu- vern Bitter. la Galaţi in chestia dificultăţilor ce i se fac de că- pitănia portului în informaţiile date peutru scoaterea, Balet nu- lui Comercial al Dunării de jos . . „1858 Mai 15. 1. Rruncul serie lui Ţ. Râşcana' parealab, de Galaţi, în afaceri particulare şi de serviciu , 1858 Mai 20, laşi. Gh. Asachi serie lui T. Râşeann parca- lab de Galaţi pentra cumpărarea. sacilor rămaşi: de la Ruşi la Ismail şi Galaţi pentru a fabrica din ei hârtie . | . 1858 lunie 7, Chişinău. Gheorghe Râşeanu. serie din Chi- şinău vărului său '[.. Râşcanu ispravnic de Galaţi în afaceri particulare, , p. A . o. 1858 lunie 16, Ion Pruncul serie post. '[. Râşcanul par- calab de Galaţi, în privinţa dărilor de pus pe hoteluri şi :crâş- me în Galaţi PI : . . . 1858 lugie 17, Brăila, M. Marghiloman recomandă lui 7, Râşcanu parealab de Galaţi pe artistul Paseali -. . 1858 Iulie 19. Act de inyoială între fraţii T. Râşeanul şi Iosif Râşeinu Episcop Efhaiton prin care reziliază contractul de - arendare' a Bogdăneştilor Răşcai, dind despăguhire Iosif Râşea- nu fratelui său 410 ga'beni , . . 1858 August 14. N, Istrati, scrie ni T. Râşcanu, încura- jându-l la lovirile aduse în jurul înlocuirii sale ca prefect de Galaţi, cum şi asupra situației ţării , . . 
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1858 Aug. 19, laşi. N, Vogoridi caimacam scrie lui Ţ. Râşeana parcalab de Galaţi să elibereze paşaport lui Pruncu.. 493 1358, Aug. 2%, laşi. Teodor Râşean postelnic e înlocuit la parealabia de Galaţi cu Alecu Roset uga, . „498 1855 Sept. 10, Galaţi. T. Râşeanu demisionat din postul . de parcalab de Galaţi serie cumnatului său f£, Eliade că a pre- . . dat serv.eiul înlocuitorului său .-: . . 49 -1859 Mart 31. T. Râșcanu: se învoeşte ca calia Ion Mi. - şălescu să facă un local de şcoală 'în Bogdănești Râşcăi cu.90 galbeni și 5 merţe popuşoi . . : „495 1860 (Drăguşani). Insemnări'e lui :7.. Râşcanu de plata birului oamenilor din serviciul său pe moşie: 8 pădurari, 3. f- i ciori și 7 argați în somă de 242 lei 18 parale pe sfertul întăiu 497 1860 Febr. 27, Chişinău, Gheorghe 'T. Râşeanu serie vă- rului său de al doilea Ţ. “Râşeann în pricina proceselor ce le. are începute la Iaşi „pentru moşia Dulceşti de pe moşul său Gh, 

    498 
Sturza,: trateleie mumei sule . . , 1861 Fabr. 2, laşi. 'T. Râşeanu scrie prictenului său La- - vidi la Galaţi în afaceri particulare - . : „. . „499 1861 April 29. Iasemnările lui T. Râşcanul de banii ce a primit de la cumvatul său T. Eti+di, din veniturile moşiei Bog- dăneşti, intre 1$57—1361. . - - i "500 1862 Ghenar 4. Cererea ce faee T. Râşcanu cătră jude- “ cătoria de laşi să legâliseze prucura ce o dă anrhiului să Gr, 
rea actului de împărţeală din 1849 - , , , | „508 1862 Ghen. 18. Gr. Cuza “bolnav în pat scrie nepoatei sale Penelopa lâşcanu să plece cu bărbatul ei 'oderiţă ia cură: la Grefenberg * ÎI o. ! . 1862 Ianuar 20. 7. Râşeanu serie cumnatului său T. Eliade .. că pleacă la băi la Grefenberg şi-l lasă stăpân pe afacerile sale. 304 , 1864 Sept. 19, laşi. Curtea de apel din laşi respinge. ac- țiunea îndreptată de clironomii Paraschivei. Râşeanu contra fra. ... telui lor T. Râşcanu interdiet, restabileşte valora actului de împărțală între fraţi din 10 August 1849 şi dispune a se aduce la masa comiină toate pârțile irăţeşti, . . : . ____ Fără veleat Sept. 20, laşi (cătră 7142] 1633). Zapis de vânzare prin care D, Bantăş şi -Palaghia vând cu 16 ughi lui - Bărsan vornic şi Anghelinei părțile lor din Drăguşeni . 13 Fără veleat Mai 18, Drăguşani (ante 1640). Zapis de vin- zare prin“eâre Onaca, strănepot lui Gherasim vinde cu 95 ta- 

  
508 

tea din mijloc | . . Ii . Fără veleat (cătră 7208/1700). Hrisovul lui Antioh Cante. - mir Vodă pri 
i i dicată de Nec. Donici vel] logofăt pentru a se alege -părţile lui : Gheorghe Arbănaşul şi Cristea Vameşul despre alţi răzeși O. 461 Fără veleat (după 7246). Mai 21). Să-mi de banii deseti- hei la Tecuci între Constantin Costachi vel vist. şi Adam Luca sulgerul, Di . . . p ? 46 

47  
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Fără dată (cătră 1786). Ianuarie 23. Scrisoarea lui Ar- 
ghire Cuza cătră unchiul său Alexandru Râşeanul biv vel pa- 
harnic în chestia unei ţigance (grecește) . . . 

Fără veleat (cătră 1787). C: Râzeanu: spatar adevereşte 
zapisul lui Nastasă şi Lupul Bateu' din 'Chişinău pentru. dreptul ce au la Hoceni de pe Mânja . Fără loat:(cătră 1810). Izvod de cele ce a Gat: Iordachi - 
Râşeanu la înzestrarea surorii sale Catinca cu V. Mic'escu 

Fără leat (1821). Incsput de mărturie ce să dă la mâna 
lui Iordache. Hâşcariul vornie despre piturul Hristodul, de a fost ' „ 0 

e "24 sau nu volintir grec în eterie . 
Fără dată (1822 April:94).. 'Pextulgrecest al arzimagzaru- 

lui dat de boerii Valachiei cătră Inalta Poartă prin. paşa de 

. 

Silistra cupriuzând în 19 puncte cererile tării pentra aşezarea ! domnilor pământeni şi raporturile politice cu Poarta. 
Fără dată 4(cătră 1925), Articolul obşteștilor mădulare - 

322 > 

135 
2 

254 

ale Greciei dat spre publicare, prin care arată prin. 8 puncte - 
motivele pentru care naţia greacă se pune sub protecţia marei - Britanii, singura putere care a păstrut prineipiul neutralității 
faţă de razboiul deslănţuit Aa . . i 

Fâră an (cătră 1831). Însemnări ulterioare de cheltuelile 
făcute de Iordachi Râşeana cu înzestrarea surorii sale celei 
miei Măriuţa, fnmormintarea lui, şi a surori sale Catincăi Mi- 
cleasea, în sumă de 21105 lei. PI . . 

Fără veleat (ante 1836 „August 7) „Schiţă do julobă tă. 
cută de copiii lui Iordache Râşeanu vornic contra îustreinării . 
pe nedrept a moşiei F'renciugii de'lu casa lor . 

Fără leat (cățră 1841). Cheltueljle. făcute eu îngroparea 
Mâriuţai Holban născută Râşcanu în. sumă de 1834 lei “. 

| Fără dată leitră 1847 luie) Jalobu lui £. Râşeanu că- 
iră Mihai Vodă pentru persecuțiile ce îndură diu- cauzu că n'a 
lăsat slugile şi argaţii săi să iasă la lucrul dramurilor . 

Fără dată (1847). T. Râşeanu scrie mamei: sale rugând'o 
să-şi ia asupră-şi răsvunderea de încasările şi plăţile ce are de tăcut. ei lipsind din ţară. . i 

Fără data (1847). T. Râşeanu serie fratelui Său, căruia îi 
încredinţează administrarea jntereselor sale ps'câtă vreme din- “Sul va sta peste hotar, lovit de 'per-eeuţia Domnului 

Pără dâtă (1847). Julie 16. Cercetarea re se face de.is- 
prăvnicia de Vaslui cum şi de sfatul ocârmuitor al ţării în vina 
ce s'a aruncat asupra lui -[. Râşcanu că butjocureşte autorită- 
ile, nesocoteşte legile şi nu crede în icoane. cum şi asapra 
lui Gh. Cuza agă. Domnul le dă o închisoare de 3lunila o. 
mănăstire a PR . , .. 

Fără dută (după 1848). Ciorna unei jalbe care a fost tri- 
misă de Th. Râşcanu emigrat la Constantinopol, cătră Inaltă 

299 

183 

102 

338 

4! 

345 

401 

Poartă contra; Voevodalui M. Sturza, care. pe nedrept l'a persecu- tat şi exilat în 1844 din cauza plângerilor aduse la divan con- .. - tra legei prin care se desfiinţau căpătăerii. E : 
Fără an. (1848) Oct. 5, Constantinopol. T. Râşeanu scrie fratelui său Alex. lâşeanu: spatar. prin Arghiropulo, rugându-l .: - a-i da știri din ţară, | , Aa p- e
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Fără dată (cătră 1854). 'T. Râşcanu serie Excelenței sale Ali Paşa, rugându-l a mijloci pentru o slujbă cumratului sau. T. Eliadis, şi a primi în dar nişte mere din Moldova . Fără dată (1855). Intimpiaarea făcută ocârmuirii ţării contra "excesului de beilicuri la“ care e supus judeţul Vaslui, şi deci şi Drăguşănii lui T. Râşeanu, pentru căratul a 650 stânjeni lemne peniru încăizitul cancelariilor Nemţeşti. , o. Fără dată (1836). Insemnări de procedurile de urmat şi “de comitetele alcătuite pe judeţe pentru a alege candidaţii de deputaţi anti-unionişti .. ; Aaa . Fără an (1856 Martie). Constantinopol. Ciorna unei cereri către Excelenţa sa vizirul cu punctele ce vea a cere Ţ. Râş- canu ca trimis la Constantinopol de comitetul anti-anionist Fără dătă (1856 April). Constantinopol. Ciorna unei scri- sori de mulţămire ce T, Râşeanu o adresază lui Ali Paşa ma- rele vizir, în timpul şederii sale la Constantinopol dus în afa- cerile căimăcămiei . . . . . Fără an (1856) Octombrie 19. Lascar Roseti scrie lui T. Râşcanu la Constantinopol să-i cumpere între altele şi 5 ocă prav englizese . . . . . Fară dată (cătră 1856). Expunerea principiilor ce se vor avea în vedere la Reforma Regulamentului organic după trac- tatul de Paris . . , 
Fără dată (1816). Memoriu cu privire la starea socială a Armenilor în Moldova, pentru a-şi capata drepturile lor politice. Fără dată (1856). Al doilea memoriu trimes Sultanului de boerii antiuniorişti, în care arată ca să se numească o căi. măcămie cari să lucreze contra ideii de Unire : Fără dattă (1856). Punctele de retormă duse de Ali Paşa | la Congresul din Paris în privinţa Principatelor Fără dată (cătră 1856), Scrisoarea lui 7, Râşeanu cătră - Fuad Paşa pentru mersul afacerilor politice din Moldova îndem- nându-l a face ca polilica Turciei să fe mai activă şi vizibilă. Fără dată (eătră 1856). Conceputul unei scrisori de TI, Râşeanu cătră un funcţionar tare să capete de la Rişad Pașa o scrisoare de recomandare pentru alegerea iratelui său Iosif ca Episcop . . . . Fără dată (185:). Protestul a 30 de alegători şi încă alţi 32 inşi pentru amânarea alegerii în ziua de 3 Octombrie . Fără an (1857). Dorinţele formulate de alegătorii din Fă. ticeni în chestia, reformelor antiunioniste ce se vor discuta în divanul adhoc (23 puncte). 

Fără an (1£58) Mart 3. 7, Eliade serie cumnatului său T. Râşcanu că divanul domnesc a anulat contractul său pentru Bogdăneşti . . . . Fără dată (cătră 1858). Se recomandă parealabului de Calaţi pe T. Rămniceanu ca Privighitor la Covurlui. . Fără dată (1858) Sept. 3. Alecu Râşeanu scrie fratelui său Toader Râşcanu postelnic. parcalab de Galaţi că a regulat daravera băneasca ca Vlădica Losit Efhaiton, egumenul de Râșca, şi desvalue intrigile jidovului Gutman , ' 
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Yără “dată (cătră 1861). -Izvod de datoriile ce au-a se 
plăti în sama casei lui T...Râşcanu din urenzile moşiei Bogdă- - 

* neştii. Râşcăi , 845 

  

Fără dată (după 1861). Insemnările lui 7. Râşcanu 'de 
datoriile ce are ale plăti cumnatul său T. fliadi în sama sa . 502 E 

Fără dată (după 1862). 1. Râşeanu serie lui Vodă Cuza Ă “în Chestia banilor. depuşi la. Casierii pentru cumpărare a iv: pi vapoare din Londra. Scrisoarea arată că T. Râşcana era bol- pb. nav, când a, scris'o aşa fără şir şi deşanțată: Pi „ 
1862 Iunie 3. TI. hâşcanu şi Penelepa scriu lvi T. Eliadi 

de la. băile din Freiwaldau i E " . 
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