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- Surete și Izvoade 
(Documente basarabene), . SN 

In vara anului 1824 pentru nevoile încvartiruirii în ţinutul 

Hotinului se iau măsuri din partea guvernatorului civii, Catacazi 

să se pună 0 faxă a fumăritulu, pe toţi proprietarii de case din 

Hotin : Boer, functionari, breslaşi, creștini şi evrei. Cu acest pri- 
lej se face o catagrafie generală a căsaşilor din oraşul Hotin de 
o comisie alcătuită ad-hoc pentru aceasta: nobilul N. Gracevsclii, 

cancelarist, deputatul creştin Petre Cazacu şi deputatul evreu 
Abram Poleac. Secretar comisiunei a fost şetul cancelariei Lea- 
hovici. , 

Lucrarea aceasta se cuprinde într'un dosar, compus din 35 

file, revizuit la copiere de pe actele originale, în 3t Oct, 1824 
sub No. 11084. Redactarea e în ruseşte atât a ordonanielor gu- 
vernatorului Catacazi cătră comisiune, cât şi lista căsaşilor. 

Pentru interesul ce poartă azi această catagratie a Hoti- 

nului, întru cât este oraşul cel mai dela nord ai României mari 

* şi a stat mai muită vreme în afară de înrîurirea de stat Moldo- 
 venesc, cu începere dela sfârşitul secolului al XVI-lea, dau loc 

de o cam dată catagrafiei oraşului Hotin, pentru a da în al doilea 
rând catagrafia ținutului Hotin pe sate şi nume de locuitori, ma- 
terial istoric informativ pentru etnografia nordului Basarabiei. 

In 1824 se găsiau în oraşul Hotin 53 nobili funcționari, . 
cari au plătit adetiul fumărituiui 731 lei; mai erau în Hotin 405 

creştini, ocupând diferite meserii, toţi aceştia au plătit tumăritul 
623 iei ; iar obştea jidovilor număra 333 nume cu o sumă glo- 
bală de 1217 lei, deşi instrucţiile guvernatorului Catacazi arăta 
că comunitatea evreilor se oferise a plăti 1000 iei «pe acelaşi 

obiect» adică pe fumărit, 
In total dar oraşul Hotin număra în 1824 un total de 791 

căsaşi, supuşi adetiului fumăritului, după starea individuală a că- 
saşului nu atât după starea imobilului. 

Dacă socotim la cele 791 case câte 5 suflete de locuitori, 
ar reeşi că în 1824 populaţiunea Hotinului era de 3958 suflete. 

1. 1824 Oct. 28. Hotin. Guvernatorul cetăţenesc Catacazi dă instrucți 
comisiunii pentru stabilirea fumăritului la locuitorii boeri, slujbaşi, meseriaşi 
creştini şi tagma evreilor, în sumă de lei 2571. (fila 1 şi 14). : 

Primită la 31 Octombrie, anul 1824. 

Către Comisiunea cantonamentului . din Hotin, 
întărind prin aceasta xeprezentantul către mine prin 

XI. Surete şi lzvoade, 
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taportul acestei comisiuni No, 151 distribuirile de bi- 
ruri ale fumăritului pe anul de faţă 1824 după cum 
urmează : unul dela nobili şi funcționari 731 lei, iar 
altul dela celelalte tagme creștineşti 623 lei, în total 
1354 lei, socotind că această comisiune deopotrivă 
şi cu totul drept a aşezat acest bir,—eu poruncesc 
ei ca în curând să adune cunoscuta sumă de bani 
și să nu se cheltuiască nimic fâră învoirea mea, în 
aiară de obiectele ce sunt învoite de mai înalnte; 
în ceia ce priveşte comunitatea evreilor cari se în- 
voesc a plăti 1000 lei dela sine pe acelaş obiect, eu 
găsesc că cantonameutul comisiunei fără rost a ară- 
tat neactivitatea ei fiind datoare a răspândi și la e- 
vrei distribuirea birului ; intrând deadreptul în averea 
şi câştigul fiecăruia, încasându-i nu pe deplin sub 
numirea comună tagmei evreeşti şi anume: trebue 
cu luare aminte și adevărata închipuire a datoriilor 
directe a îiecărei case a proprietarului deosebit, în 
privinţa impozitului orăşean arătat, cu atât mai mult 
că pentru apărarea tuturor averilor din oraş, pentru 
ingreuere, se întrebuințează dela fiecare anumiţi de- 
putaţi în compusul comisîunei cantonamentului: prin 
urmare și evreii având parte în ea ca și celelalte 
tagme, prin mijlocirea deputaţilor lor cari iau parte 
nu vor îndrăzni a cere pentru ei excepție din legile 
generale ; mai ales că încăsarea de bani de către e- 
vrei 1000 lei deja făgăduiți în suma comisiunei nu 
numa! că ar depărta dela aplicarea începuturilor şi 
multe altele cunoscute comisiunei, dar ar fi fost o 
urmare încurcată și neasigurată, lăsând chiar comi- 
Siunea cantonamentală, ne luând în vedere cine şi 
cât a plătit şi cât a datorit; mai mult sau mai puţin 
eu și indatorez comisiunea a lua măsurile neapărate. 

Originalul iscălit de guvernatorul .cetățenesc Ca- 
„ tacazi; pentru conformitate şefui comisiunei canto- 
namentului din Hotin-Liahovici, 

„NO, 11084 | 
28 Octombrie anul 1924 
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2. 1824 Aug. 24 Hotin. Tabloul de distribuire a nobilimei, ce locnește 

în orașul Hotin şi a celor ce au casele lor proprii, cât e dator fie- 

care a plăti în comisiunea încvartiruirii din Hotin. (fila 2 şi 3). 

Alcătuită pe ziua de 12 August, 1824 

  

  

  

No, 

1 |Urmaşii răposatului general maior Liders 
2 |Prinţul Cantacuzin—s'a primit 40 
3 |Nadvornii soveatnic Leuhin , , . 
4 | Soţia locotenentului-colonel Haritonov văduvă 
5 |Lt-colonel Coliadinuschi ; urmează serviciul . 
6 |Stat căpitan în comanda invalizilor Rudanovscu 
7 | Locotenent-colonel Sigizmund ; urmează. serviciul 
8 |a 13-a clasă Șirocolatvin . Aaa 
9 | Colejchii reghistrator-Culociţehi—după întâmplare 

a dat casele la închiriat . . 
10 | Ormianin Gadeki după întâmplare a dat casele la 

închiriet s'a primit 25 . 
11 |Armianul Pashalis—sa primit . . . 
12 | Secretarul Guvernatorului Levinţov , 
13 | Secretarul tribunalului ţinutal Bantâş s'a primit 
14 | Maior-demisionaţ Ioinvschi. . . . 
15 | Gubernschi Secretar Ghincul (Hâncul) . 
16 | Pavlad; Pokhza . A A 
17 | Negustorul Poliacov . , o. „a 
18 | Armianin Morat ; fiind bătrăn şi sărac, este scutit 
19 | Judecător de tribunal Paharnic Donici. . 
20 | Iordache Dimitriu, după învoirea lui cu comisiunea, 

care a luat în chirie casa lui, este scutit de plată 

Funcţionăreasa sârbă Iordachisa Stana, 

Sub-locotenentul demisionat Pavlov 
Pancratie Dlujanvschii . . . 

Elisabeta Tumanov văduvă, casa ei închiriată co- 

misiunei şi pentru asta este scutită 

Colejschii asesor Cuţchevici 
Nobilul Ignat Lozinvschi , . 

Nobilui Șimon Balițehi—Ss'au primit 
Colejschii Secretar Alexandrovici . 
Nobilul Semen Maevschi—s'au primit . . 

!Gubernschi Secretar Bruhovschi—s'au primit. 
Stolonacialnic isprăvniciei Hotinului Beldemann 

s'au primit + . . 
Canţelaristul Gracevţov ;—casa-i nu este ocupată de 
proprietarul ei şi nici de altcineva din; cauza că-i 
goală . o. . . . . 
Colijscaia secretară—văduva Malevschi. . 
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No, 
  

34 

35 
37 
38 
39 
40 
4i 
42 
43 
44 
45 
46 
41 

49 

50 
-5l 

53   

Nazirut poliţiei cvarta!ului Hotinului,  Portăvescul 
| Secretarul ispr. da Hotin Padalla fiindcă Canueluecă 

se află în casa lui . . 
Cinovricui sârbesc Milaş Saranovici . 
Cinovnicul sârbesc Zovici Milovanovici - 
Dvorsanin Mihailo Trocinvsrhi . 
*spravnicul tinutului Stzejescul—sa primit. 
Stolonacialnic judecător al ținutului Puşchin. 
Nobiiiul Jolfanooscli . . . . . 
Burgomistru (primareie) dumnelui Teodor Duliniuce 
Stolonaciainic Dromaşea . . . 
Funcţionarul sârb Machedonschi | . . 
Colejschii reghistrator Jiorici 
Funcţionarul sârb Diordiovici 
10-a clasă Ousianicow. , . 
13-a clasă a garnizoanei artiieriei Selvestrov 
Stab căpitan demisionat Dutoriei, 
Gubernaschi Secretar Ziagneaev . , . 
Slujbașul de la cancelaria judecătoriei ținutului 

Reus S'a primit . PE 
Armianul facul Jacubovici ; are catenea 

tig anual-până la 2000 lei 
Casieria Hotinului Bugalter Butinoriei 

Şi are câş- 

S'au primit 

iar în toţal .   
poliţai (indiscifrabil) 

Alesul de nobili pentru alcătuirea acestui 

iscălit Catacozi Deputat Petre Cazacu 

şe! canclariei 
Leakoviei 

Intăreşte Guvernatorul oraşului 
ii 

  
Deputat Abram Poliac (evreeşte) 
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„2. 1824, hulie 27 Hotin, Tabioui de distribuirea tagmelor creştineşii. 
câți bani este dator a plăti fiecare în cantonamentul comisiunii din Hotin, 

Alcătuită la 27 Iulie 1824. 

Numele şi Pronumele 

lani Carestinwschi 1 leu ; Mihailo Buhinvschi 1 leu; Casper 

Simonov 2 iei ; Maţico Snigurski 1 leu ; Condrat Dusinvschi.1 

leu; lanco ciobotar (Sapojnic) 1 leu; Ştefan ginere lui Cucuruz: 
1 leu; Pavel Poştalion 1; Ivan Scripnin 1 ; Timotei Calaraş 1: 

iosit Calaraş 1 ; Estafie Cantorschi polițaiu (strajnic) 1 ; Diordie 

Ciartcovschi 2; Grigorie Calaraş 1; Stefan Dubcean 1; lacob 

Gribcian 2 ; Ivan Şevciuc 1; Ivan Beretca 1; Gregorie Zaica 

2; Semen Sofroni 1; Luchian Milier 2; !' Grigorie Dulgherut 
(plotnic) 1; Semen dulgheru! 1; Pavlo Şveţ 1; Vasile Vengher 
(Ungurul) 1; Maxim Rudac 1; lacob Leniuc 2; Petro Pstrov- 

ciuc 2; Ştefan Mijier 2; lacob Condratiuc 2 ;. Danilo Şerbatie 

2 ; lacob Pojarciuc 2; Gavrilo Copiivschi 2; Andrei Didov 2; 
Selvester Slavinvschi 2 ; Feodor Reznic 2; lvan Tiutiunic 2, 
Mihailo Ocopschi 1; Grigorie Zinchevici 2 ; Petro Şevciuc 1 ; 

Petru Constantin 1; Ştefan Roşcovschi 1; Stefan Constantinov 
1 ; Griţco Hudicovschi 1; Gavrilo Tiutiunic 1; lurii Conov- 
ciuc 2 ; Nicolai Pojaruc 1; Ivan Tiutiunic 1; Vasile Ribciac 1 ; 

Ivan Clevciuc 1; Nicolai Solodiuc 1; Fedor Ghicovie 2; Griţcu 

Cleveiuc; Fedco ginere lui Cuşnirin 2; Olexa Gulşniuc 2; Va- 

sile Sesteliuc 1; Vasile Cocosuz 2; Vasile Cuşnir 2; Matvei 

Ganciar 2 ; Demian Staroj 1; Griţco Solodiuc 2; Vasile Cliş- 

chivşchi 2; Nichita Gaiuşcă 1; Anţon Moghila 2; lacob Tihaci. 
2; lurie Romanov 2; Fedor Tihaci 2; lvan Perchivschi 1; 

lvan Tihaciov fecior 2 ; Petro Cruglie 2 ; lanco Gorelevschi 2; 
Ivan Cotiujanvschi 1; Petro Cotiujanvschi 1; Vasile Vino- 

gradschi 2; Griţco Galiţchi 2; Mihailo Jaloba 2; Ivan Zavalnie i ; 
Fedor Zavalnie 1, Matei Otacscoi î ; lvan Mendriuc 2; Prodan 

Ungurul (Venger) 1; Ivan Crivog şveţ 1; Andrei ciobanu 1; 
Griţco Zvinogrodschi 2; Vasile Zvinogrodschi 2; Filip Mihaci 
2; Pantelimon Suholiteo 2; Ivan Garabeţ 2; Petru Lazărciuc 

2; Filip Lazarciuc 2; Stefan ginerile Cundiev 2; Semen Ruc- 
şinvschi 2; Petre Gumaniuc 2; Lupul Ciobanov 2; Mihail 

Portar 2; Petro Po&iar 1; Stefan Cravţă 1; Dimitrie Pavliuc 

1 ; lvan Coptiuh 1; Danilo Hrostiuc 1; Jurie Şveţu 2; Stefan 

Gribic 2; Andrei Penteles 1 ; Dimitro Cuşnir 2; Griţco Mel- 

bincov 1; Antonie Satcovschi 1; Jurie Ciumac 2; Maxim Jeltar |
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1; Juzeo Dergaci 2; Ivan Mironciuc 1; Vasile Mironciuc 1; 

Pentelei Ganciar 1; Andrei Mirostinvschi 1; Semen Calaraş |; 

Ivan Calaraş 3 ; Dominic Calaraş 1; Jurie Raşcovschi 1; Griţeo 
Raşcovschi 1; Roman Scripnic 1; Marcu Plotnic 2; Alecsni 
Barşovschi 2; Timotei Raşcovschi 1; Gavril Boiljoc 1 ; lacov 
Ciortcovschi 1; lacov Lomacinvschi 1; Ivan Golovatie 2; Nico- 
lae Ivanbschie 1 ; Mihailo Cacconoga (0log) 2 ; Panin Clizchivschic 
2; Danilo Borşevschi 1; Luchian Borşevschi 1 ; Vasile Novoc 
2; Stefan Ciischivschie 2 ; Vasile Otacschia 2 ;. Semen Ciiscovschi 
1 ; Sava Ciumac 2; Dumitru Cioban 1; Zaharia Cioban 1; lico 
Șubravschie 1; Semen Cazineaschi 2; Petro Borşovschi |; 
Artem Ciumac ginere lui Cudiev 2; Vasile Şveţu 1; Andrei Co- 
vale 1; Stefan Colibaba 1; Ivan larmeliue 1; Vasile larmeliuc 
1; losif Şveţ Acsentiev 2; lacob Herţanu 1; Demco Caplivschi 
1; lanco Rogovschi 2 ; lanco Copotinvschi Covale 2; Jurie lar- 
meliuc 2; Nicolai Herţovschi 2; Nicolai Cazineaţchi 1; Roman 
Hertovschi 2; Dimitru Gribin 1; Nichifor Covale 2; Diordii 
Herţan 1 ; lacov Gaidibros 1 ; Nicolai Ciortonovschi 2; Dimitro 
Gusac 2; Mihailo Vesolovschi 2; Vasile Coniţchi 2; Vasile Ma- 
roziuc 2; Vasile Debrovschi 2; Vasile Vengher 2; Nichifor Ste- 
fanovschi 2; lanco Lencovschi Covale 2; Roman Coniţki 2; Ignat Diba 2; Zaharie Ciumak 2; Osip Piccur 1; Petro Vengher 
1; Milian Usatii 2; Mihailo Ţigolbnic 2; Stefan Sandiga 2; lanco Carciuvschi 2; Ivan Balan Cuşnir 2; Fedor Coprenovici 
2; Mihailo Dubcean 1; Toma Bouţki 2; Stefan Rimar 2; Mi- hailo Sveţu 2; Fedor Lirnic 1; Ivan Șubravschii 1; Gregorie Fuciuliuc 1 ; Vasile Lanovic2 ; Matei Lazarciuc 2; Leontie Grede- lişin 2; Nicolai Dorineanschie 1 ; Gregorie Pşenienie (brânzar) 3; Gregorie Acsentie?sapojnic l ; Osi 
Ivan Lucinevici Cuşnir 2; Mihailo Calapac 2; Mihailo Dom - neanschi 1 ; Vasile Scripnic 2; 

( | Demean Tcace 3; Danilo Rimar 1; Mihatachi Burdeniuc 1; Vasile Groşovii Calaraş 1 ; Petro Levandovschi cuşnir 2; Ga 
Le „Oavrilo Perepeliuc 1; Clima Levitki ; lani Ziber 1; Ignat Ziber 1; Matei Zvaraci 1; Ostafie Dub- 'ceac 2; Petro Medveţki 2; Anton Leucovschi 2; Iacob Vasi- levschi 1 ; Timoftăi Cliscovsthi 2; Ivan Oleniuc 1 : Anton Pretca lacov Bodnar Lipcanvschi 1; lon Casiian 2; Stefan Poncişin 2; lanco Ganciar 1; Benedit Costeţchi 1; Nicolai Perepeliuc 2; Fedor Clovaţki Covale (ferar) 2; lvan ginere Indziov 1: Grigorie Besedinvschi 2 ; Simon Olvşevschi 1; Anton Romanov Cojevnic 2; Olecsa Casapnic 1; lacov Antonioe l; Stefan Sapojnic 1
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_ Dimitro Timciuc 2; lacov lanişevschi 2; Grigori Caliciuca 1; 

Grigori Jenevici 2; Văduva Rvinarco 2; Stanislau Petrovschi 1; 

Ivan Fedoniuc 1; llco Peslearin 1; Petco Tcacic 2; Ivan Bur- 

deniucov ginere 1; Gavril Şveţu 2; văduva Crentovsca 1; lvan 

Groziov zeat 2; lvan Casapnic |; Ivan Plotnic 1; Vasile Gan- 

garov; Anton Bernavschi 2; Matvei Cantaragiu 2; Andrev Ma- 

zurie 2; Văduva Smoleacica 1; Văduva lagnişca 1; Ivan Mi- 

nhailov 2; Olecsa Părlas 2; Todor Benda 2; Danilo Comarniţki 

2; Dimitro Domenovschi 1; lon Casapnic 2; Pavlo Zagreiduh 

1; Stefan Paniovschi 1 ; !lbco Matcovschi 1 ; Timotei Tractirţschi 

2; Artenie Samoilov 1; Lucvian Cominar 2; Timofei Magastiuc 

2; Gavril Simnic 1; Jurie Zaiatov 2; Ivan Gaisiak 1; Ivan Bu- 

tuşanvschi 2; Olexa Palamar 1; Vasile Cuniţehl 2; Matvei 

Tcaci 1 ; lon Gavril Camenstiuc 2; Ivan Oconschi 1; Osip Sitnic 

2; Coste Sitnic 2; Matvei Filipisin 2; Ivan Crucovschi i; lon 

Grobar 2; lon Vengher 1; lon Soiciuc 2; Vasile Grabarstiuc 

2; Mihailo Mihailenco 3; lon Prituleance 2; lvan Zozulean |; 

Stefan Melvnitki 2; Petro Bodnaric 1; Petro Bodnar 1; lvan 

Groziov 1; Mihailo Soiciuc 2; Ivan Pozneacu 1; Jurie Pauvcov 

1; Gregorie Ocopschi săpojnic 2 ; Vasile Sicarcic 1; Anton Tca- 

cicov 1; Pavlo Pseninii 2; Pavlo Guzin 1; Lucvian Bodnari 

Dimitro Poineac 1; Demco Vengher 1; Fedor Dumneac 2; Gri- 

gorie Dumneac 2; Petro Staroj 2; Pavlo Calaraş 2; Jurie Struc 

2; Ivan Struc 2; Fedor Struc 1 ; Griţco Cudrineaţki 1; Nichifor 

Caterinciuc 2; Martin Corgan 2; Fedor Zaiţa 2; Ivan Marciak 

2; Gavri! Demeanov 2; - Mihail Medinvschi 2; Dimitri Pastuh 2; 

Stetan Tcaci (pănzar) 2; Grigorie Gavrilov 2; Tanesco Ganciuc 2; 

Olecsa Dziombaş 2; Mihailo Costelnic 2: Ivan Sichirciuc 3: Va- 

sile Didicov 2; Procop Sichirciuc 2; Semen Sopciuc 2; laţco 

Baicov 2; Nicolae Nabojniac 2; Nicolae Zaeţa 2; Olexa lvanişin |; 
Fedor Ivanov 2; Gavrilo: Ilvanişin 1; Vasile lvanişin î; Ivan 

Malanciuc 1; Fedor Urciuleac 1; Ivan Crucovschi 1; Marco 

Delevanciuc 2; Ivan Zalevschi 1; Mihailo Lesiov 1; Pricop 
Holeamanciuc 1; Griţco Gasium 1; Onofrei Gasiun 1; Vasile 
Terenciuc 1; Ivan Cudanovschi 1; Vasile Gripă 1; Maxim Pa- 
lamariu 1; Onofrei Mihailov 2; Griţco Polovanciuc 1; Petro 
Osatciuc 1; Ivan Pesleariu 1; Matvei Gavrilov 1; Luchiian Ni- 

chitiuk 2; Maxim Gavrilov 1; Anton Romanov 1: lico Lesiov 

2; Ivan Paziuc 1; Nichita Smoleac 2; Ivan fiul lui Peslearov 

2; Griţco Grimciuc 1; Nichita Bardeniuc 2; Andrei Caznietki 

2; Ivan Scalbeiuk 2; Vasile Cuţă 1; Leon Tivoleanschi 1; 

Xa
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Iuzeo Coladrivschi 2; Vasile Ghijdevschi 1; Gavril Colodki 2; 
Nicolai Biicus 2: Maxim Şveţu 1; Dănilă Ganciar 2 ; lon Cambur 
1; Dumitru Ciorneiu 2 ; Petru Dobrovişca 2 ; Griţco Coromsiu 2 » 
Mihail. Ribac 2; Petru Cuşnicov 2; Fedco Lanovic 2; Olecsa 
Crivos 2; Vasile Lucichevici 2; Vedoi Şohanov 1, Nichita Crav- 
ciuk 1; Vasile Gomaniue 2; Văduva Nichitorova 1; Nicolae Lu- 
cichevici 2; Olecsa Plotnic 2; Demko Gasnic 2 Danilo Rogum 1, 
Ivan Petelbschi 1; Ivan Atamanciuc 1; Olecsa Calaraş 1; Giiţco 
Gripă 2 Onofrei Paziuc 2; Gregorco Calaraş 1; Danilo Ser- 
dencol; Anton Mumjic 1; Griţco Babici 1; Ivan Filipciuc 2; Ga- 
vrilo Zablotchie 2; Văduva Percavsca 1; Ivan Raşcovschii 2; 
Stefan Struk 2; Griţco Laschevici 2; Ion Roguşchi 2; Pricop 
Codiev 2, totai 405 persoane şi 623 lei. 

4. 1824: Oct, 25 Hotin. Comisiunea întăreşte tabloul dat mai sus pentru plata fumăritulni nobililor şi obștiei creştinilor, 

Noi locuitorii Hotinului acest tablou de distribuire de bună 
voie lam iscălit şi- însemnaţii în acest tablou bani şase sute 
două zeci şi trei lei (623) şi ne îndatoriin cu totul a plăti, pen- 
tru care ne iscălim îar pentru neștiinţa de carte punem semrul 
crucei, Vasile Clişchivschi, Danilo Ganciar, Mihailo Saiciuc, 
Griţco Siloviuc, Iurie larmeliuc, Adrei Ivanov Soţchii, Vasile 
Rogovschi starostele, 

polițimaistru (indiscifrabii) 
Intăresc 25 Octombrie 1824 

Catacazi Deputat Petre Cozac 
Deputat Abram Poleac (evreeşte) 

şef cancelariei, Leahoyici 
Intăreşte : Guvernatorul orăşănesc. Catacazi 

    

5. 1824 Iulie 18 Hotin. Comisia încvartiruirii c tboeri) la consfăt 
cc 

U cvartiri amă pe dvoreni uire pentru plata fumăritului incvarti Ă ruirii, 

“Dela Comisiunea din Hotin. 
Dumnealor Dvoreni, 

au casele lor proprii. 

INŞTIINȚARE 
Din cauza necesităților în ceia ce privasta ; 

„IL | priveşte interesul obştes , Comisiunea găseşte de trebuinţă pentru facerea tabloului de dis: 

ce locuesc în oraşul Hotin Şi celor ce 
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tribuire între tagma dvosenilor a văsaduna, Domnilor, în această 

comisinne pe ziua de 25 iulie, la 8 ore dimineața ; — Pentru, 

asta comisiunea face cunoscut tagmei dvorenilor prin aceasta, 

şi-i roagă pe fiecare dvorean a se iscăli pe aceasta numai decât 

la termenul indicat în această! comisiune. 

Poliţai maistru-(indisciirabii) 
No. 119 | 

78 Iulie, anul 1824 Deputat Petre Cazac 
Oraşul! Hotin | Deputaţ Abram Poleac (în evreește) 

şef cancelariei Leahovici 

Am cstit Gavriil Gordeev, am cetit Ecaterina Haritonova 

Ștefan Şirocolavin, am cetit Simeon Baliţchi, Feodor Dubisiac 
burgomistru, cita Dragomir. + 

Dimitriu Reus, cital Moltanovschi etc. (indiscifrabili). 

  

„6. 1825 lamuarie 31 Hotin. Se aprobă tabloul sumelor de plată din 
parlea obştei jidovilor pentru fumărit. 

| Primită la 21 Februarie 1825. 

Către coimisiunea din Hotin 

Controlând reprezentantul dumnealui guvernatorul orăşean 

basarabean prin saportul acestei comisitigi No. 228, tabloul, 

prin care cetățenii tagmei evreești din Hotin sunt încasaţi în 

loc de gazdă în felul plăţei băneşti în venitul cantonamentutui : 

suma care este semnată în numitul tablou formează în tota! 1217 

iei, eu întăresc acesta şi transportându-l la sine înapoi porun- 

cesc comisiunei cantonamentului din Hotin a se îngriji de adu- 

marea banilor în regulă şi prin aceasta se acordă şi raportul 

către mine acestei comisiuni No. 15. Intocţiitorui guvernato- 

rului orăşenesc basarabean — Vighel: pentru conformitate şetul 

Cancelariei comisiunei cantonamentului din Hotin — Leahovic 

No. 1122 
31 lanvarie anul 1825. 

  

1. 1824 Noem, 17 Hotin. Tablou de distribuirea tagnei evreeşti, 

câți bani este dator a plăti fiecare în cantonamentul comisiunei din Hotin" 

(fila 19—27). . ti 

Alcătuit la 1824 în Noembre 17. 

Nuhăm Gherşcovici 3 lei, se ia de ia îii lui lankel 1 leu, 

Abram Leiba Struiievici 2, Nahman Hiovici cu fii 2, Meer Nu-
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simovici cu fii 2, Văduva *laia 1, Abramco $milovici 1, Srui 

Şora 40, se ia de la fiul David Srulovici 8, Văduva Dina 6, 

se ia de la Matus Nusimovici 14, Srul Leiba Ruvimovici 7, Leiba 

Dobrin 40, se ia de la Iankel, lankel Mogolovschi 6, Şliom Vo- 

iiovici 1, se ia Gherm. Corolovschi Î, Mendel Ițic Şvandţki 6, 

" dela ginerele lui Ițic 2, Văduva Ruhia 10, Mortco Moşcovici 2, 

Beniumen Moscovici 14, se ia Zeilic Brodţki 5, Gherşco Lipo-. 

vici 10, se ia Gherşco Gherşcovici 8, Gavril Gdaliovici 5, Abram 

Moşcovici 6, $mil Anorovici 1, losub Abramovici 2, se ia Leib 

Ovschiovici 2, Ruvim Nuhimovici 20, Moşco Caplivschi 3, se 
ia Moşco Aronovici 25, Froim Mortcovici 5, se ia lanchel Ma- 
ghilovici 2, se ia Gherş Maitih Moscovici 5, Nusim Abovici l, 

Leiba Simonovici 15 Moș.o Gherşcovici săracul — se ia L.eiba 

Abramovici 2, Abram Duvid Gherşcovici 5, otcupar Gherşco 

Şluimovici 4, se ia Aron Simen 2, Moşco Biuminovici Î, se ia 

Abramco Gucovschi 1, Alter Simonovici 1, Duvid Leib Haimo- 

vici 7, Volco Spirac Î, Beniumin Voliovici 7, Leiba Caracusans- 

chi 7 Aron Leibovici 4, Abramco Leibovici 2, Haim sapojnic 

sărac — Aizic Beiumonovici 1, se ia Abramco Moscovici 4, 
Zeilic croitor Leibovici 2, se ia lanchel. Vecsler î, Meer Şulim 
Haimovici 7, Leiba losif Șvanţschi 1, Duvid lankeliovici 1, Bercu 

losiovici bodnar 4, se ia Leizor Hunovici 1, Abram Froimovici 

croitor 2 (portnoi), :sercu Duvidovici argintar 1, Leiba Gherş- 
covici cu ginerii 2, Elio Haimovici şcolnic sărac —, lanchel Ber- 
covici 15, se ia Fatel ceasornicar 2, Văduva Ester săracă —, se 
ia Sliom Aizicovici 2, ciobotarul Zeilic Furman 1, Leiba Voliovici 
6, Moşco Bercovici sărac — os Leibovici 1, Simon Libirovici sărac 
— Șmil Abramovici 2, Leiba Iţicovici 1, los Vodovoz (apar) 1, Fişel 
Leibovici 2, Bercu Gherşcovici 1, Gherşcu Iţicovici Î, Leizor Lei- 
zerovici 1, Leiba Ianculiovici 2, Gherşcu $miliovicil, Duvid Lei- 
bovici.2, Haim Duvidovici 1, Iţco Şoiliovici 1, Moriţ Abramovici 
10, Şmil ], se ia ginerele Abramco 1 liudeo Faibişevici cu fii2, A- 
bram losiovici sărac—Beiumin Haimovici 2, se ia Şliom lancoliovici 
2, lţco Gherşcovicij2, se ia Morteo 1, los Ovsliovici 2, st ia Burăh 
1, Abram lIţco deputat — se ia Moşco lanculiovici 2, Leiba Mort- 
covici 2, Abram Sruliovici 2, Aron Faivişovici 8, se ia Simon 
Kintim 5, Faivil Meilihovici 2, Chiva Nuhamovici sărac — Moişe lankel Aizicovici 10, Leiba Nutovici 15, Abram Iţcovici 

„ se ia de Ja ginerele'Aron Leibov 
Moşco Ghidelnivici 23, 
Ovsia Miheliovici 2, G 

Daicea 
ici 3, Leiba Ruvimovici 2, 

lanket ludcovici 30, Iludeo Şmiliovici 1, 
herşun Aronovici 1, Abramco Hanano=
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vici 3, se ia ginere Leiba Moricovici 2, Văduva Maria săracă-— 

los Duvidovici 14, Văduva lura săracă —, Văduva Irinei Faiviş 

Gherşcovici 14, Martco Haimovici 30 Ghersco Şcolnic |, Ovsia 

Sruliovici 2, Vol Leibovici 1, lankel losiovici 5, Duvid Mart- 

covici 1, Mendel Aronovici 1, Berco Aronovici 1, Vol Sruiio- 

vici 2, los Iţicovici 2, los Haimovici 2, Maiarco Haimovici 4, 

se ia loina Şapşovici 2, Văduva Pesia săraca —, Gherşco Ale- 

xandrovici 1, Iţco Mendelovici 10, Corpel losiovici 2, Cbelman 

Zalmanovici 2, Sonia Aizicovici 1, Abram Iţcovici 2, Abram lu- 

dcovici 3, se ia Beniamin Aizicovici 3, loil Gherşcovici 3, Gherşco 

Mendeliovici 3, Gherşun Eliovici 2, Duvid bir losiovici 1, Leiba 

Faibişovici 3, Văduva Feiga 8, Duvid Gherş Sruliovici 3, Mahel 

lțcovici 1, IGherţ obiestic t,. Haim Sotomin 1, Elnuk losio- - 

vici 3, Avram Asirovici 2, Naftule lţcovici 1, Simon Raşcovschi 

„5, Văduva Ruhla saracă — Moşco Voliovici, Î, Abrameo Iţco- 

vici 3, Moşco Șliumovici 5, Moişe Einel 1, Văduva Sosia să- 

racă — Leiba Mortcovici 2, Moşco Peisahovici 2, se ia Duvid 

Obeştin 2, lankel Şaposkin cu fii 2, Moşco Folf Şaposkin sarac 

—, Aron Abramovici ], Abramco Simhovici 1, Abram Ghironia 

Maiorco Voliovici Litvah 1, Ben Iţcovici sărac — Srul Leibovici 

12, Burăh Gherşcovici 3, Abramco Aronovici 3, Şaia loinovici |, 

Mendel Muzicant 1. Copel Moşcovici 5, Aron Şulim Mortcovici 

1, Motea Duvidovici 1, Şlium Peisahovici 1, Itko Șliumovici 1, 

Gherşco Iţcovici 1, Aron Mihiliovici sărac — Berco Morteovici 

2, Aron Mendeliovici 3, lankel Feibişovici 4, Aron Moşcovici 2, 

Srul Leiba Ovscovici 3, Moşco Leibovici 2, Sender Neirovici 1, 

Duvid Erihimovici 1, Văduva Leia săracă, — Berco Gheeşcovici 

1, Gabriel Mortcovici 1, Avrum Moşcovici Litvan ], iţko Usă- 

rovici'2, Leibaţlţcovici 2, Văduva Malka 1, se ia fiul lui Avrum 

Haim 3, se ia de la comisul loil (băiet în prăvălie) 2, Abram 

Leibovici cu fraţi! :4, Moşco Aronovici 1, se ia de la fiui lui 

Aron 2, Morteo Leibovici Calpacciu 8, se ia fiul lui Aron 1, 

Moise Ajizic Aronovici 1, Moşco Leibovici Tarsebanschi 2, Aron 

Şmilioviei cu ginerii 6, Mortco Iţik losiovici 10, Iosca Ioiliovici 

1, se ia de la fiul lui Itco 2, Leizăr Gherş Alcunovici 2, se ia 

de la ginerele lui Meier Vecsler 2, Volea Gherşcovici 3, Moşcui 

Leibovici 2, “Abram Pincs 2, Şmei ludcovici sărac — Avraam 

losiovici 2, Abram Baliovici 7, se ia de la losiu Camenschi cu 

fii 3, Froim losiovici 2, Abram losiovici 2, Mendel Şmiliovici 10; 

se ia de la losca Abramovici 2, Văduva Mirca săracă — se ia 

de la Comornic losco Hodocinic 3, Abram Aronovici 10, se ia



de la Smii Gherşcovici 2, Abram Briker. 5, latco Gherş Lei- 
bovici' 4, Aron Meilihovici 2, se ia de ia Avram Voliovici 4 
Văduva Perhea 4, Maiere Gherşcovici — lose Gherşcovici 10, 

Vigder Aizicovici 1, se ia de la Abramco. Leibovici 3, „Aron 
Libes 1, Haim $mil Leizerovici 2, Moime ginere lui Dobrisin 3, 

se ia de la Șmil Leibovici 3, Avtie Nuhmovici 2, Moşco Abra-. 

movici 40, -se ia de la Daniel Meiercovici sărac — Gherş Volir, 
reznic 1, Srul Hasneliovici cu fii 2, Maiorc Leibovici 3, loileo 

Godelea 3, latco Smuliovici 1, 'Leiăr Leibovici |, Abramca Lei- 

zerovici. 3, Srul reznic 1, Volea ltcovici 3, Leiba Gherşcovici 

3, Şmil Climceovici 1, Gherşco Sliomovici 2, Siioma Gherşcovici 

3, Maşco Mortcovici 5, Voli Gherşcovici 2, se ia de la Meer 

Haim Voliovici 1, Motco! Bercovici Cheibmenetki 1, se ia de la 
ginerele lui Moime lose 2, Haim Şmilovici 1, se ia de la fiul 
Peisah. |, aceiaşi de la Leda Şmiliovici 2, lose Aizicoviei 2, vă- 

Guva Hane 1, se ia de lă Laba Țimbler 2; Chiril Zetmanovici |, 

Memei Ruvimovici 1, se ia de la ginerele lui Abramco 1, lankel 

Voliovici sărac — Awsie Jomcovici sarac — Abramco Maiercoviei 
2, Meer Zeilicovici sarac — se ia de la Șmil Zurihovici 1, Maiorco 
Arti Rabin — lankei. Simon Aronovici 2, Zalman lankeliovici 2, 
Aizic Mortcovici sărac — Şmil Ruvimovici 6, Pereţ Iţcovici 1» 
Şaia Leibovici |, se ia de la Comarnic. Nuhim Aronovici 2, 
Zaibel Faivimovici 2, Leiba lankeliovici şcolnic sărac —iţeo şcolnic 
Sărac — Fridel losiovici 1, Voiea Șulim sărac — Haşkel Mortco- 
vici 3, Elea Maiorcovici:sărac—Aron Peisahovici sărac,—văduva 
Freida Î, Leiba Bercovici 1, Srui Aronovici 3, Ghidale Mater- 
covici 1, văduva Haia săracă— Todor Sruliovici sarac—Ghindel 
Sruliovici sarac — Gherșun Moşcovici 1, Litman Gherşcovici 1; 
Leiba Aronovici 2, Leiba Morteovici 1, Meer Srul Abramovici 
3, Motco Leibovici 1,-Morteo Peisahovici 1, Peisah Gherşcovici 
1, Hascal Gherşcovici 2, Iţco. losiovici 1, Avrum lankel Gherş- 
covici 2, Mendel Toiovici 1, Moteo Peisahovici 1, Gherş lankel 
Leibovici 4, se ia de la fii lui Aron 2, Volea Leibovici 3, se ia 
de ia fii Loba 1, Srul Zeilicovici.1,. Ito aparul (vodayoz) 1, 
se ia de la fii lui lţco 1, Nusim Fitiliovici 2, Motco Sruliovici î» 
se ia de la ginerele lui Motco'1, Maierco Voliovici aparul .(vo- 
dovoz) 1, Abramco Duvidovici î, Avrum Iţkovici, Avrum Du= vidovici (la fii lui Duvidovici) 2, A 
bovici 2, Şaia Smuhatru.:sarac — 
văduva Beila 1, Iţco Peisahovici 
Nusim ciobotar sărac — 

'Lahman. Mihailovici sărac — 

Faervit Smiliovici 1, văduva Feier săracă 

ron Bercovici 1, Eliticam Lei- 

sărac — Motco Iancheliovici 1; 

E
I
 
E
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— se ia dela ginerele lui  Vecsler 1, Zelman Voliovici apar.1, 

“Leiba Feiervimovici 1, Moşco Leibovici cu gineri 2, Motco Lei- 

bovici 1, se î- de la ginerii Volco Î, lose Faivimovici !,. Leizer 

Leiba Abramovici 1, Țal Gherşcovici 1, Meileh Reznic |, Șmil 

Suhorovici 1, Ghsrş Moteovici 1, Elie Zaiviliovici cu: gineri 2, 

Motco Haimovici 2, Aron Volt Eliovici 5, lose Meerovici Î, se 

ia de la Leiba Abramovici 2, Faivel Struliovici 4, Berco Aro- 

novici 3, Abram lţscu Aronovici 1, Şapsa croitor 1 (portnoi) 

Aron Bercovici. ], se ia de la fii Simhăi 1, Meiler Falicovici 1, 

"lose Pesarovici 6, Srul Faibitovici 6, Ițic ber. Haimovici 2, se 

ia de la Zeilic Şmiliovici 1, tij Zisu Furman 2, Avraam Ele Ri- 

feliovici 1, Moşco Aronovici sarac — se ia de Ia îii lui Alter 

Rabinoviei 3, Zeilic losiovici 2, Gherş Bercovici i, Mortco lo- 

„siovici 4, Aron -Duvid Leibovici 3, Leiba şcolarul |, “(şcolnic) 
Ber oil scolnic sărac —.seia de la Haim ciobotarul 1, Beniamin 

losiovici 1, se ia de la lanachi Vecsler Î, Aron şcolnic 1, Gherş 

Chelinanovici 2, Zuric Şmiliovici 2, Aron Dorojenschi şcolnic 2, 

Mendel ciobotar Sadagura i, Leiba Gotiliovici Dovpaetki 1, Aizic 

Șmiiioviei apariul 1, Sunar. Gșerşcoviei :muzicani 1, Şmil Şimo- 
novsci 1, Avraam Voli Mendeioviti 2, lanke! Leiba Ițcovici 1, se - 

ia de la ginerele Țalic 1, Nusim luchimovici 4, se ia de la Srul 

Gherş 2, Şmil lancheliovici 2, Mortco Şmiliovici 1, Duvid lo- 

siovici 1, Șmil Heisă losiovici Ivanschi 1, Meer 'Şlimovici 1, 

"Bercu Zurihovici 1, lser-şcoinic 1, Faibiş Gherşcovici 15, Godel 

„Boltuh 10, Abram hangiul 6, (tractirstic) =— 1217 lei, adică peste 

“tot unal mie două sute şaptesprezecce lei acestor numere. 

| “Poliţaiu.. (indiscitrabil), Deputat Petre Cazacu, Deputat 
Abram Poleac (evreeşte), Şef cancglariei Leahovici. 

8, 1768 Iunie (laşi). Gr. |. Calimah Vodă scrie carte: medelni- 
cerului Enachi Canta ispravnic de Soroca să cerceteze pricina 

"dintre V. Donosă şi preutul Ion Simionel pentru Oprişeni. e 

16 Grigore loan Calimah Vovodă boj. milost. gos- 
podaru zemii Moldavscoi. Credincios. boeriul -domnii 
“mele dumta Enachi Canta="biv. vel. med, ispravnic 
de ţinutul Sorocii, îţ facem ştiri, că domnii mele, au 
dat jalobă, Vasile: Donos de: la acel ținut, asupra unui 
preutul lon Simihel tot de la acel ţinut, zicănd: jălui- 
țoriul că având, moşii in silişte Oprișenilor cu iaz:
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de moră şi acel de mai sus arătat iar fi luat moşiia 
cu iazul la stăpânirea lui, ezindui şi iazul, zicând căi 
moşie a lui și jăluitoriul este păgubaș de moșii, cum și 
de venitul ii, du(pă) cum pricina vei înțelege dumnata, 
din jaloba lui, pentru cari cerânduşi dreptate la domnie 
mea, iată căţ scriem dum. văzând carte domnii mele, 
să aduci de faţă, şi pe acel de mai sus arătat, cum 
si pe alți martori cei va mai arăta jăluitorul, şi s(4) 
stai a-le lua sama forte cu amăruntul, şi cu bună 
dreptate, în frica lui Dumnezău, cetinduis(ă) şi carte 
de blăstăm, şi atunci, dup(ă) cum vei găsi, că este 
mai cucale, şi cu dreptate nefăcând hatar nici la o parte, 
să dai” şi mărturie, la parte ce sar căde, ca neodih- 
nindu(să), acolo vreo parte, săi trimeţi la divan ca s(ă) 
li s(â) caute gudecata, atasta scriem.—1768 luni 21. 

l. p. domnești cap de bou. Procit vel logofăt 

9. 1807 Pentru Şirăuţi, Putreda, Cepălăuţi ot Hotin 
(date statistice). 

Aupra acestor 3 moşii avem un caet cu acte în copii, ce 
vorbesc de mersul pricinei pentru tustrele moşiile între boerii pre 
tendenţi asupră-le. Comitetul rânduit în 1807 cu cercetarea actelor 
de proprietate, a crezut de cuviință să dea el din partea -lui un 
memoriu asupra situaţiei geografice a celor 3 moşii, arătând 
câţi locuitori au, cari li e starea economică ; toate acestea spre 
a Sluji ca material informativ în judecarea, pricinilor de stăpânire. 

După scrisoare se vede că memoriul e scris de un cance- 
larist austriac, căci samănă în slovă cu actele scrise cu chirilice 
de cancelaria austriacă, 

lată acel memoriu: 

a) Moșie Putreda ce este fără lacuitori numai pentru bucate de păscut şi de fânață de cosit 
Acestă moşie să află între ocoalele a Prutului de sus şi a Prutului de os, şi atastă mosie să hotă- râşte cu aceşti megieşi pen prezurul ei anume, adică de la drumul Hotinului cu moşia Zalușciului şi cu mo- şie a Lipcanilor şi cu selişte Medvejii ce este pustie fară nemică pe dânsa, şi să hotărește cu moşie Var-
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tecăuţii, ce este cu sat, şi cu moșie Părcăuţii, ce este 
în malul Nisirului dar mărimea ei nu sau putut socoti, 

lungul sau curmezișul, fiind numai en săngur, dar 

după arătare oamenilor să află mai mare de cât moşie 

Șerăutilor şi mai bună pentru parte de hrană, pădure 
nui, acareturi ce se afla pe dânsa, doao câșle armi- 

neşti din vreme Moscalilor cei dinainte stăpânesc tot 

acei Armeni, nimene nu sau arătat în stăpânire veş- 
nică, dar la o câșii de aceste se află o levadă foarte 

mare ca de șasă fălci sau şi mai bine, tot cu șaram- 
poi foarte bine îngrădită, şi este plină de pomat de 
tot feliul de pomăt, care nu să mai poate, lucru ca 
acela mai bun să fie şi este făcută de Turci, dar casă, 

acareturi sânt foarte bune. 

b) Moşie Șerăuţii ce să află în ocolul Prutului de os 
pe malul Prutului 

_Să hotărăște cu migieşi pen presur cu moşie Lip- 
canilor şi merge la /ilina ce este cu sat şi lovește în 
Ghelavăţ şi din Ghelavăţ merge în Bălăsineşti iarăși 
cu Sat şi de acolo merge in Pererita, care este pe ma- 
lul Prutului den gos de Şerăuţi. Aceaste moşii mai 
de sus numite, aceste sănt toate pen pregurul mo- 
şiii Şerâuţii şi este un părău pe moşiie Șerăuţii den 
&os de sat despre Pererita să numeşte Larga acel pă- 
Tău, şi acel părău merge de dă în Prut, şi să aflăo 
pădurice de vro doaă zăci ani proprită, este loc mult 
ca 40 fălci şi să mai ailă întralt loc nişte ceretei ste- 
jar ca trii zăci fălci şi mai bine, iarăşi propiţi tot din 
ac& vreme, 70 gospodari sânt buni, 2 preoţi şi un das- 
cal, biserica forte-re, acareturi ce să află 2 mori pe 

“dubasă, una cârşmă ; 4 casă sănt Turceşti, doao în- 
trun părete, iar doao sânt foarte tare bune, chivniţă 
este de lemn, un hambaru de lemnu de pus păine, 
iar moşie nu sau putut socoti în fălci este foarte 
mare, ca doao &easuri mai bine este lungul şi curme- 
zișul mai tot întro potrivă, vine cam rătundă, dar din 
Sstâpânitori nimene nu sau aflat ; iar în vreme Mosca- 
lilor cei dinainte sau răspuns nişte călugări, numin- 
dusă- că sănt a mănăstirei Putna, care au luat și
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dejmă de la oameni, iar de atunce ŞI pănă acum ni- mene nu să mai răspu: de. Arătarile acestor moşii Putreda cu Șărăuții, toate le arată un moşneag din sat Şărăuţii anume Mihălachi Dorneanul, precum că moşie Putreda de mic copil au păscut oile pe dânsa şi O știe din presur în pregur. Armenii ce sânt cu căşlele pe Putreda au arătat cătră mine Că au cumpă- „rato pe acest an 1807 cu doao mii de lei, 

c) Moșie Cepeleuţi 

Moşie Cepeleuţăi, după arătare şi întrebare a ho- tărniciei ce am întrebat, toate aşa sau găsit depin din gura a tot satului, încă ei din gura lor şi mai bine răspund, iar moșie Cepeleuţilor este mult mai mare de cât Șărăuţii Şi pădure să află mai bună de cât la Șărăuţi, 130 gospodari să află pe moşie Cepeleuţăi toţi buni, acaretu să alfa un iaz cu moara cu doaâ pietre făcuiă de Turci, aruncă pe anu uiumu! ca Patruzăci merţe şi mai bine pâine, tij altă moară cu O piatră şi chio este a unui țăran. Una cărşmă văn- Zarea ei au umbiat pe an 700 lei. — Biserica este şi un preot, trii casă sânt turceşti foarte bune tot doao întrun părete, şi este un hămbar foarte mare de lemn 

mai despre un sat Hânăuţili să paste imaș, trebue. hotărâți, iar din stăpânitori nimene nu sau răspuns, Numai acel preot Nicolai vănzătoriul îl răspund şi ei, dar NU Sau mai arătat in stăpânire de când au dat moșie la mâna dumisale Cuconului Iordachi nice ca Cum, în vreme Moscalilor de demult au trăit fără stă- pâni, nemărui nau dat dejmă sau alte adeturi ale mo- Șiei, dar în vreme Nemţilor sau tâspunsu cuconu lordachi stăpânitori, cari au şi trimes dumneaiui cu- conu pe un vornic den sat Cepeleuţii cu o carte la Hotin la Ghenărariu, dar iar nu sau putut, fiind că ȘI atunce Sau vândut pe trii ani, şi atunce iau țânut în orândă niște jidovi, dar cu ce preț nu să ştie; la aiastă moșie nam putut ca sa eu la însămnare me- SIEŞII, Care sânt pen presur. fiindcă au venit nește
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belele în sai cu mare zapcelic, nam avut cu cine, dar 

nare nici o pricină acastă moşie ; cu câtam putui am 

sălit, mai mult nam pututitface că nam avut cu cine. 

NOTA. In catagrafia Basarabiei din 1817, prima cata- - 

grafie făcută după luarea Basarabiei de către Ruşi (Trudi. Hi. 

35) găsim aceste lănturiri despre Şărăuți si Cepălăuţi, 

a) Șirăuţii de jos, ocolul Prutui de jos, moşie clasa 

1; are 2 preuți, 1 dascal, 1 -palamar; clasa de jos: 

98 gospodari, 7 văduve, 24 burlaci, 3 scutelnici, Total 

123 barbaţi şi 7 femei; moșia aparține d-sale sfetnic 

de curte (nadvornoi soviatnic) Dicescul, cuprinde 400 

falci fânaţa, 350 fălci arătură, 350 falci imaş al sa- - 

tului, şi 200 falci pădure apărată; De oarece satul 

se află așezat pe malul Prutului locuitorii se ocupă și 

cu prinderea peştelui. Se atlă în depărtare de Pere- 

sita la 8 verste și de târguşorul Lipcani la 2 verste. 

Șirăuţii de sus vin în ocolul Raşcovului şi avem 

“următoarele ştiri despre el: moşie de clasa 2-a 

are 3 preuţi, 3 dascali, 1 dăscaliță văduvă, 1 pa- 

lamar, | mazil. Clasa de jos: 184 gospodari, 27 va- 

duve, 30 burlaci, 11 scutelnici. Total 233 barbaţi, 28 

femei. Satul aşezat pe moşia Șirăuţii aparţine dumi- 

sale paharnicului Dinu Negruți din Moldova, şi pe 

moşia V/adicina care aparţine mânăstirii Precista din 

Târgu-Ocnii ; cuprinde 360 fălci fânaţ, 800 falci ară- 

tură, 160 fălci imașul satului, 800 fălci imaş apărat, 

2 heleştee fără peşte cu 2 mori de apă şi 4 livezi 

ale proprietarului, 4 mori de lemn, şi 46 livezi ţa- 

răneşti. E departe de Ciponos 6 verste, şi de Raşcoy 

10 verste. 
8) Cipilăuții. Moşie de rangul 1,1 preut, o preu-, 

teasă văduvă, 3 dascali, 1 pâlimar. Clasa de jos: 

86 gospodari, 8 vaduve, 21 birnici, 6 scutelnici. Totat 

118 barbaţi şi 9 femei. Moşia aparţine dsale spat. 

loan Sturza, cuprinde 400 falci fânăţ, 300 falci arâ- 

tură, 400 falci imașul satului, 150 falci rădiu. Se 

află departare 5 verste de Corestiuţi și 7 verste de 

Mihălăşeni. | 

10. 1809 Noem. 27 (Hotin). Comitetu! rânduit spre cercetarea 
inţa dritului său de pro-     
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prietate asupra Cepeleuţilor (Hotin) după documentele prezentate. 

De la Comitetul rânduit. 

La adiverinţa din 22 a trecutei lună Mart, ce s'au 
dat de la acest comitetul dumisale biv vel logofat 
Costache Ghica, pentru moșiile dih ţinut Hotinului, 
s'au zisu și pentru moşie Cipilăuţii într'acest chip, 
adică : - 

— Izvodul iscălit de Miron Costân şi de fraţii săi 
de părţile ce s'au tocmit ca sa ia fieștecare frate, 
arătându-se Cipilăuţii în partea iui Potomir Costân. 

„7165 Iuli 10. Scrisoare de la ficorii lui Costân 
hatman ; anume : Miron i Potomir i Iancul i Vasilache 
i Velașco îi Marghita i Sărbca i Todosiica i Elena, ară- 
tând cum s'au învoit şi s'au împărţit, arătând că în partea lui Potomir între altele i s'au venit şi gumă- 
tate de sat de Cipilauţi, Şi în partea Sărbcăi între între altele i Sau venit ceialaltă jumătate de sat de 
Cipilauţi. Mai fiind şi altă scrisoare fară velet iscalită tot de titorii lui Costân hatman, arâtândui iarăşi cum S au imparțit și în partea lui Potomir se arata satul Cipilauţii, scriind diasupra pe scrisoarea ce de sus aratata din 7165 lulie 10, ca iaste împărțala dintaâiu, şi pe acasta fără velet iarăși scrie diasupra, că iaste împărţala al doilea. | Au aratat şi Ilinca Vârnăvoae un ispisoc dela lancul Vodă cu veleatul rupt, întăritoriu unui popa Necoarâă şi îratelui său loan Solomon ve] visternic, ficorii Sofiicai, nepoţii Ulicinei, strănepoţii lui Vatco Domie şi a lui Coste post. prestrănepoţi lui Vanciuc Bereslavovici, e Sau impă între dânșii; şi atât » Cât și la loan Solomon vist. se zice 

din Cipilăuţi, cum şi 
: tul s 3te che Sturza și cu dumnalui loan Stur patar Ștefana 

. „2 . Z ij i i 
din Cipilăuţi, care scrisori sânţ pe mau i pati neștilor, pomenindu Cipiiăţii pe Racovăţul uscat, mai 
Rujin ţie ausă intr acele scrisori şi părţi din satul 
şi la un zapis AȘ niamul Solomoneştilor Pau vândut, 
tomnir C i a din T181 Aprilie 10, au vândut Po- 

| Ostân cumnatului său lui Gavriliţă Costache
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“vornic, şi măcar că la adiverinţa ce s'a dat Elencăi 
“WVârnăvoae nevăzândusă scrisorile dumisale logofătului, 
se socoate că poate să aibă şi ia părți în Cipilăuţi; 
“dar după împărţălile arătate ei nui rămâne nici o parte, 
cum şi dumnialui căminar lordachi Balş înca au arătat 
un zapis din 1773 Avgust 24 de la preotul Nicolai, 
cum că au vândut numitului boeriu tot satul Cipilăuţii, 
-dândui şi un ispisoc din 7145 Septemvre 6 de la Vasilie 
Vvod, întăritoriu iui “Toader Liciul şi fratelui său 
-Costantin biv agă şi altor îraţi a lor feciorii Liciului 
“nepoţii lui Cotela pe sumătate de sat Șepencăuţii din 
ţinutul Hotinului partea de os ce au fost cumpărătură 
“tatălui lor Liciul de- la Drăgan şi de la rudele lor 
Tiron Câuea și de ia ficiorii lor şi de ia lonaşcu şi Anisia 
şi Vasilina și Marica şi de la Maxim Sminteanca şi 
«de la fitoru său Simion şi de la sora lui Anuşca, iar : 
o parte au fost a lor de baştină, adică nu se potri- 
vește zapisul de vânzare cu ispisocul, pentru că în 
zapis zice Cepelăuţii şi în ispisoc scrie Şepencăuţii 1) 
„adiverează aciasta şi nu pot aceste scrisori să de 
pricină scrisorilor dumsale logofătului. 

Pe urmă dumiui caminar Iordachi Balş dând ja- 
Aubă către cinstitul divan, cu care rânduindusă la 

“acest comitet, cerirea dumisale au fost aceasta, ca 
adică satul Cepilăuţii, care ieste în tabia visteriei va 
fi pe Racovăţul uscat, dumnealui nul pretenderiseşte 
ci să-l stăpânească dmlui logofătul după răspunderea 
scrisorilor ;?) iar de nu va fi pe hacovaţul uscat 
săl stăpâniască dmlui caminar după puterea zapisului . 
de cumpărătură şi dmlui logofat săş caute Cepelăuţii 
pe Racovăţul uscai. Deci.spre a se afla adivârul, 
sau văzut scrisorile dumsale sto)nicului Gheorghie Loiz, 
ce au arătat pe moşie Oncăuţii, o carte veche sâr- 
bască fără velet Mast 6 de la Gheorghe parcalabul 
de Hotin cătră Stroici vel logofăt, cum că au ăudecat 
pe un lonaşcu Cucora cu un Gavril Baluva pentru o 

1) Latră, în ispisoc scriu Șepeniăuţi şi comitetul a vrut să străci 
„numele și să-l schimbe în Șepencăuți, dar să cunoaşte n.ăgăria lor şi 
„hotarnica. 

2) Latră divanul și comitetul împreună, nici am zisu nici să putea 
-Să zâc împotriva celora cemi scriu scrisoril:.



  

  

  

    

moară, ce iaste în sai în Cepelăuţi, că era facută de: 
lonaşco şi de fraţii săi Vasile şi Gavril, care acel 
Cucora dintre alte scrisori să dovedește că au iost 
stăpân Uncăuţilor, adică dintr'un ispisoc din 7178 
Dechemyre 20 de la Duca Voda întaritoriu lui Ori- 
goraş Cârlig şi -fraţilor lui ficorii Tudosiei Matieșoaei, 
nepoţii lui Cucora stolnic şi altora pe satul Oncăuţii 
la Hotin pe Racovăţul săc pe hotarâle, ce-au hotărât 
Irimice vornicul de gloată, în care se arata şi megieşii, 
ci au fost la ace hotărâtură, între care sânt și din: 
Cepelăuţii aceştia, Marini Vornicul i Vasile Banga i 
Neculai i Vătamanul i Preotul i Vaăsiian i Grigore i 
loan şi Fedor, mai tiindu Și alt ispisoc tot dintr'acel 
an Dechemvre 22, şi tot de la acelaş domn, întâritoriu 
tot acelora pe satul Sitiţa, ce sa cheama Oncăuţii la 

. Hotin și heleşteu şi cu moară pe Racovăţul uscat, ce 
lau cumpărat Grigore Cucora stolnic, de la nepoții şi strenepoţii lui Hotco Coste post. adică de la nia- mul ce să cuprinde în ispisocul ce au arătat Ilinca Vârnăvoaea. Apoi fiindu aice de faţă şi dmlui stolnic Loiz, ce are moşie acasta Uncăuţii, și. carele au fost şi vameş la Hotin, au arătat ca are deplină ştiinţă că satul Oncauţii iaste pe Racovâţul uscat şi satul Ce- pelăuţii iaste alăture. Drept aceia după dovedire ara- tată s'au dat dumisale logofătului Costachi Ghica. aciastă adiverință. 1809 Noembre 27. 
Teedor Balş vornic, loan Tăutul paharnic, : Dumitrachi Bogdan vornic 
întocma de pe ce adevărata, 1809 Deciemvre 27. | Teodor Cruşevan. 

1]). 1310 anuasie. Div 
C. Ghica dreptut de stăpă 
Hotin, după cercetarea titlurilor de c tetul orânduit întru aceesta. , 

De ia divanul cnejiei Moldavviei. „ După bună voinţa premilostivului împărat Ale- xandru Pavlovici însuşi stăpânitorul a toată Rosiia, însămnată la ştiinţa prestrălucirei sale feldmarşalului mai marele comandir al oștilor, şi aratata de exce- lenţie sa d. sfetnicul de taina Sinator şi prezedent
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«livanurilor Moldovii, Valahiei şi cavaler Serghie Ser- . 
ohievis Cușnicov prin predlojeniia din 9 zile a lu- 
nei lui lulie anul 1808 supt. No. 1045 cătră divan 
pentru moşiile din ţinut Hotinului. să se cerceteze 
prin Comitet rânduit, și să se de la leguiţii stăpâni 
«lupă dovezile, ce vor ave, au arătat cinst. dumnalui 
“Costache Ghica biv vel logofăt de ţara de gos adive- 
zinţă iscălită de dumnealor boerii de la comitetul cer- 
cetărei cuprinzatoare de scrisori vechi pentru 0 mo- 
șie întriagă a dumisale din țânut Hotinului anume Ci- 

pilăuții pe Racovăţul uscat, moștenire de pe boerii 
Mironeşti niamul soției dumisale ; care cercetându- 
se de noi, s'au văzut scrisorile, şi s'au însămnat 
-dintrânsele aceste: împărțala din 7165, lulie 10 is- 
căâlită de Miron Costân fraţii sei fii lui Costân hat- 
man scriindu cum S'au împărțit între dânșii pentru 
moşii, cau avut, şi în partea lui Potomir Costân se 
arată satui Cipilauţii la Hotin. Acastă moşie s'au fost 
dai dumisale căminarului lordache Balș după un 
ispisoc din. 7145. Septemvre 6 de la domnul Vasile 
Vvod. întăritoriu lui Toader Licul şi fratelui său Cos- 
tantin biv aga, nepoţii lui Cotela pe moșie întriagă 
Șopencăuţii la Hotin; şi după un zapis din 1773 Au- 
gust 4 de la un preotul Nicolai, prin care au vândut 
numitului boeriu satul Cipilauţii, crezânduse atunce 
după arăâtare dumisale, că acest sat ar fi Şopencă- 
-aţii din ispisocul vechiu *) şi în urmă s'ar fi chemat Cipi- 
lăuţii, cum îi scrie zapisul de cumpărătură. Insă mai în 
urmă intrându în cercetare comitetului scrisorile mo- 
şiilor dumisale logofătului, s'au descoperit, că una. 
iaste moşie Cipilăuţii. după scrisorile dumisale, și alta 
trebue să fie moşie Şopencăuţii după ispisocul 'dom- 
nului Vasile Vvod. iar nu iaste tot o moşie cu doao 
nume, precum au arătat dumnialui căminar Balş, de 
i S'au fost dat în stăpânire ?). Acum cunoscându însuşi 
dumnalui câ așe trebue să fie, alt cuvânt n'au avut, de 
  

  

1) Latră divanul, eu nam zăsu niciodată că satul meu se numeşte 
Şepencăuţii, nici putem so zăc, când în scrisorile cu cari am stăpânit 
scrii Șepenlăuţăi. 

2) Lairă divanul, eu nam Zăsu mci nu putem să 2ăc că moşiia 
mea ari doă numi, ce că acesta este Șepenlăuțăi mei ce să numescu 
În scrisorile vechi.
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cât au răspuns, că dacă satul Cipilauţii ci iaste şi îm 
tabla visteriei cu acest nume, se va dovedi pe Ra- 
covăţul uscat, apoi dumnalui nul pretendirisește, lasă 
sâl tragă dumnalui logotăt după puterea scrisorilor 
dumisale 1) moşie dumisale logofâtului rămâindu dum- 
nialui căminar Balș săş caute după ispisocul dumisale 
moşie Şopencăuţii, şi unde va gaăsio, să o ia în de- 
plina stăpânire, ca pe driaptă moşiia dumisale. Deci 
înștiintându-se pe excelenţie sa Sinatoriul ca dupâ | 
dovezile aratate, la cercetare, ce s'au făcut, s'au la- 
murit moșiia Cipilăuţii driaptă a dumisale logofătului 
Costache Ghica, s'au luat răspuns prin predlojenia 
Exelenţii sale "din... zile acestei luna Septemvre No... 
să se intăriască dumisale stăpânire asupra ei. | Așa dar fiindu trebuinţa a se atla adivărul, s'au cercetat şi s'au găsit la stolnic Gheorghe Loiz, un ispisoc din 7178 Dekemvre 20 de la domnul Duca: Vodă întăritoriu lui Gligoraș Cârlig cu fraţii lui asu- pra moşiei Oncăuţii (ce sa numesc în tabla visteriei Hincăuţii) cu heieşteu și moară pe Racovăţul uscat, peutru care moară se vede dinir'o carte veche a lui Gheorghie părcălabul de: Hotin că au lostu pricina. între moşinaşii de Oncăuţi și intre moşinaşii de Ci- pilăuţi. Şi măcar că dint'acesta îndestul s'au adive- șit că satul Cipilauţii iaste şi acum pe Racovăţul us- cat megieşit cu satul Oncâuţii, dar spre mai bună. încredințare, fiindu aice stolnic Loiz moşinaşul de Oncăuţi, i s'au facut întrebare, Şi prin cuvântu auw mărturisit că Oncăuţii sa megieşesc cu Cipilăuţii pe Racovăţul uscat, după care mau mai Tămas nici o îndoiala că Cipilăuţii sa afla pe Racovăţul uscat, şi după scrisori iaste driapta. 2) 

__ Drept acea s'au dar atastă carte a divanului cinstit dumisale logofătului Costache Ghica, cu care: să jie puternic-a stapâni moșiia Cipilăuţii pe Raco- ——— 
I) Latră divanul; eu nam ziso aceia ; eu q i că 

: 2, i ; m destule dovezi că acestia sunt Șepenlduţii ce întăreşte Vasili Vodă Licitor, strămoşilor ic “„RiAu Vâudut, şi nam trebuință de alti sănii i ho- tornice dovedescu lămurit. ț - Scmni, hrisoave şi ho „2 Ca nişte măgari hotără Să e moșie. că trebui hrisoave 
Scu ; cu împărțăli, şi cu catastihuri nu 

nirei țării. vechi, şi stăpânirea prin ştiinţa stăpâ--
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vățul uscat, cu bună pace. în veci, ca pe driaptă mo- 
şie dumisale, luăndu venitul ce să cuvine cu drep- 
tul din tot locul după hotarăle, ci să vor dovedi din 
vechiu drepte acestei moșii. Cartea acasta a divanu- - 
lui să fie dumisale întăritură de vecinică și nestra- 
mutată stăpânire asupra numitei moşie. 

1810 Ianuarie 

In dos nota : Copii di pi carte-dvanului ce miau dat Ghicăi 
pentru Șepenlăuţii, în potriva cărţăi de gudecată ce miau dat mie 
mai înainte, 

19). (cătră Iulie) Scrisori pentru moşiile de la tinut. Hotinnlui, ce 
au aratat dumnialui căminar lordachi Balş. 

Factum (gaxrsa:) 
Pentru trii moşii de la Hotin anume Şărăuţii, Putrida şi Cepelăuţii 
„Atestat a Comitetului rănduit ae fertmaşal pentru cercetare 

scrisorilor pe moşiile de la Hotin“ 

Moșia Șerăuţii şi Putrida 
— 7078 Octomvre. Ispisoc de la Bogdan Vvod, 

întăritoriu lui Gheorghi vtori postelnic, pe doai sati, 
un sat anume Şerâuţii pe Prut, în ţinutul Hotinului, 
care au îost de demult domnesc, numindusâ Câjo- 
linții, şi alt sat anume Putrida iarăşi în ţinut Hoti- 

“nului, care lau fost aşazat părintele domnii Sale 
Alexandru Vvod, din pustie. 

— 7127 Ghinar. Ispisoc de la Radul Vvod. de 
pâra ce au fost între Tudosia giupâniasa lui Nicoriţa 
vel vornic şi între soacrăsa Crâstina părcălăboae 
pentru zestre ci iau fost dată de maicăsa Bărnov- 
scoae ; apoi pe urmă sau împăcat şi iau dat Crăstâna 
părcâlăboae un sat anume Şărăuţii cei în malul Pru- 
tului și nişte vii în dialul Porcului. 

— 1773 April 3. Zapis de la lon. Smintianca, cu 
care au vândut dumisale agăi Iordachi Balş doai sate 
în ţinut Hotinului, anume Şărăuţii şi Putrida, ce liau 
avut baştină din strămoşi, unul de pe Constandin 
Câwma şi al doile de la moaşa lor Anușa părcălăboae. 

Pentru satul Şărăuţii au arătat şi alti scrisori, 
adecă dumnealui majorul Gheorgie Nicoriţe, au aratat 
un ispisoc din 7132 Mart 27, de la Radul Vyod în- 
tăritoriu lui Nicoriţa vel vornic între altele și satul .



„Parte din gios,   
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Şărăuţii în malul Prutului in ţinut Hotinului, cum şi 
dumnialui postelnic Constandin Costachi au arătat o 
carte din 7149 lule 8 de ia Vasilie Vvdul, dată lui 
Toderaşco Vornic să popriască acest sat Șărăuţii 
pentru datoria ce avea la giupâneasa Nicoriţoae. 

— Cum şi dumnialor boerii Bălşeşti au arâtat 
un catastih a lui Ursachi vist. în care să cuprinde 
că moșia acasta au avuto zestre de la soacrăsa A- 
dexandra visteriasa, și au traso dumnealor boerii 
“Balşeşti. 

— lar pentru moşia Putiida pân acum alte scri- 
_“'Sori nu sau ivit. 

Moşia Șepencăuţii.' 
— 1145 Săptemvre 6. Ispisoc de la Vasilie Vvodul 

întăritoriu lui Toader Liciul şi îratelui său Costandin 
biv agă şi celorlalți fraţi ai lor, feciorii Liciului, ne- poți lui Cotela pe giumătate de sat de Şepencăuţi 

ci este în ţinutul Hotinului, care au tost cumpărătură tatălui lor Liciul de la Drăgan şi de la rudele lui Tiron Cauia Şi de la feciorii lor și de la lonașcu şi Anisia și Veselina și Mărica, și de la Maxinu Smintianca şi de la feciorul său Sămeou 
şi de la sora lui Anuzca, iar o parte au fost a lor 
de baştină. 

— 7193. O însămnare cum sau hotărât satul Şe- pencăuţii.. 
— 1773 Avgust 4. Zapis de ia preotul Nicolai din satul Plopul ţinut Sorocăi, fiind iscăliți și fii săi lacomi, i Ene, i Gheorghe i Dochiţa şi Nastasiia cu care au vândut dumisale agai Iordache, drept 1200 lei, satul Cepelăuţii din ținut Hotlnului ce iau fost clironomie de pe strămoșii lui Toader Liciul şi Cos- tandin Liciul care şi lor au fost doai părţi de baş- tină și giumătate de sat cumpărătură. Dând numitului boer cumpărătoriu ispisocul lui. Vasile Vvod şi ho- tarnica vechi, în care ispisoc “precum sau aratat nu zice Cepeleuţi, ci zice Șepencăuţi Şi nici arată pe ce apă sânt, iar Pentru moşia Șepeleuţii, care să vede că este osăbită moşie, au arătat și alte scrisori;
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şi aşa după scrisorile aceste rămâne ca să tragă 
dumnealui căminar iordachi Balş moşia Putrida i 
moşia Şepencăuţii. 

(ss) Toderaşco Balş vornic, 
Manolachi Dimachi vornic, 
Dumitrachi Bogdan vornic 

loan Tăutu paharnic 

Departamentul pricinilor streine . 
„Aciastă copie de pe adiverinţa comitetului sau cercetat şi 

saste din cuvânt întocmai cu orighinalul, pentru aceia sau ade- 
verit, în Eşii 1818 iulie 6. 

Andronachi Donici vornic 
loan Leon" spatar | 

- : Posleduit Vasile Danu 

13). 7078 Oct. (1570). Copie di pe hrisovul de danie a lui 
Bogdan Vodă pentru Şărăuţii şi Putreda (cătră Gheorghe 2 pos- 

3 

teinic pentru slujbele sale). 

«Cu mila lui Dumnezeu Noi Bogdan Vvoda dom- 
nu țârei Moldovii; facem știre cu aciastă carte a 
noastră tuturor celor ce pre ea vor câuta, sau ce- 
tind vor auzi, de va îi cuiva de trebuința. lată că 
au venit înainte noastră sluga noastră cea scredin- 
cioasă dmlui Gheorghe viori postelnic care mai îna- 
inte au slujit răposatului părintelui domnii mele A- 
lexandru Vvod, cu driaptă credinţă, acum iarăşi slu- 
jește cu driapta credință şi noaî. Pentru aceia vă- 
zândui noi credincioasă a lui slujbă către noi, lam 
miluit cu deosăbită a noastră milă, şi am dat dom- 
nie me și lam miluit pe el de la noi întru al nostru 
moldovenesc pământ cu doai sate: un sat anume 
Serăuții pe Prut în ţinutul Hotinului, acest sat au 
fost dedemult domnesc, din moși strămoşi, numin- 
dusă Cojulinții, iar al doile sat anume Putrida, acela 
iarăși în ținutul. Hotinului, şi pe acel sat lau fost a- 
-Șezat părintele domniei mele Alexandru Vodă din pus- 
ție. Și pentru aceia am dat şi lam miluit pe el ca sâ 
fie domniei mele pomenire în vecii vecilur, şi să 

“fie lui de la noi uric cu tot venitul lui, copiilor lui, 
nepoților,  stranepoţilor lui, și împrăștieților lui  
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„dreptului. sfatului nostru, Şi 
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(npawptrom ro) și a tot niamului ce să va alege 
mai de aproape, nemișcat nici odată în veci. lar ho- 
tarul celor mai sus scrise sate anume Șerăuții, pe 
Prut în ţinutul Hotinului şi alt sat anume Putreda 
iarăşi în ţinutul Hotinului, sa fie dispre toate părțile 
după hotarăle vechi. pe unde sau stăpânit din veci, 
și pe aceia este credința domnii mele mai sus scri- 
sului lo Bogdan Vvod, şi pe credinţa pre iubitului 
tratelui domnii mele Mihail Petru, şi pe credinţa tu- 
turor boerilor». 

„ Scrisusau în anul 7078 Octomvrie 

14). 7127 Ghenar (1619). Suret de pe hrisovul lui Radul 
Vodă prin care întăreşte Cristinei Părcălăboae stăpânire pe Şă- 
răuţi. pentru plata datoriilor - Tudosiei lui Nicoriţă vornic). 

«iată viind înaintea noastră și înaintea boerilor 
noştri a Moldovii și mari şi mici. Tudosiia giupâneasa 
a cinstit și credincios boeriul nostru Nicoriţă vel 
vornic şi au tras la giudecată înaintea noastra pe 
soacrăsa giupâneasa Cristina parcălâboae pentru multe 
zestre ce iau îost dată de la maicâsa Barnâvschioaea 
însă bărbatul ei Lozonschi toata zestrea aceia şi mult ;. 
strae argint şi aur și margăritariu de mult preț liam prăpădit în vreme ce am fost căzut... Şi șau răscum- 
pârat capul de la Tatari și au fost între dânsele multă giudecată şi gâlciavă, dar apoi iaraşi singure 
de bună voe lor de nime sili te, nici asuprite sau în- 

peniru pricina acei giu- decăţi: şi a gâlcevii dinainte noastră, şi dinaintea 
am dat giupâniasii Crăs=s tina paârcălăboae un sat anume Șărâuţii ci îi în malul Prutului, şi doai laici de vie cis în dealul Porcului supt pădure şi un inel de aur, drept aceia domnia me, şi cu sfatul nostru dacă am văzut aceasta de bună voe învoiala pe aceste de mai sus arătate lu- cruri, pentru aceia şi domnie me şi cu dreptul sfatul nostru am dat și am întărit ei, acel de mai sus nu- mit Şărâuţii cei pe Prut şi ac 

ci sânt în dealul Porcului supt 
din niamurile ei ce vor fi să nu mai aibă a trage la giudecată pe Todosie giupâniasa lui Nicoriţă vel vornic



    

  

pentru acest de mai sus numit sat şi pentru acele 
de mai sus arătate doai fălci de vie nici odinioară în 
veci, iar dacă în vreo vreme va arăta cineva niscaiva 
zapisă sau niscaiva ispisoace acele, să nu aibă a se 
crede, nici a să mai trage la giudecată nici odinioară 
în veci. în potriva vestitei cărţii noastre acestie. 

7137 Ghenar 

Departamențul pricinilor străine 

Aciaste copii sau cercetat şi sânt amândoai întocma după 
ispisoaciii orighinale unul din 7078 Octombre a domnului Bogdan. 
Vvd. şi ai doiie din 7127 Ghenar a domnului Radul Voevod 
pentru aceia sau adiverit. 

la Ei 1818 luiie 6. 
Andronachi Donici vornic. 

loan Leon spatar 
poslăduit Vasile: Danu. 

Obs. Se păstrează în pachetul de acte şi un 
suret făcut în 1809 April 5 de clucerul Pavaăl Do- 
brici «Suret de pe ispisoc vechiu pe sărbie de la 
„Radul Vvd., domn ţării ' Moldovei scris de Baseanul 
în laşi din leat 7127 Ghenar. — de pe sărbie pe limba 
moldovenească am tălmacit la anul 1809 April 5 ; clucer 
Pavăl Debrici. 

* 

15). 1773. Sept. 3. Copie de pe zapisul de vânzare pe Şă- 
răuţi şi pe Putreda (câtră lordachi Balş aga cu 3700 lei). 

«Adecă Eu lon Sminteanca datam adevărat za- 
pisul mieu la mâna dumisali cuconului Iordachi Balş 
agă, precum că am vândut dumisale doai sate la ţinut 
Hotinului, anume Şărăuţii și Putreda baştină a noastră 
din strămoși, unul di pe Costandin Câuia şi al doile 
de la moaşa noastră anume Anuşca Părcălăboae, carele 
am vândut dumisale drept trii mii şi şapte sute lei, 
și am dat dumsale şi toate scrisorile ce am avut pe 
aceste moșii și să aibă dumneluia le stăpâni în buna 
pace în veci, şi de se vaatla la cineva niscaiva scri-- 
sori pe aceste moșii să nu se ţie în samă fiind că. 
au pierdut multe lucruri şi scrisori părinţii miei când.



:nomie, un sat ce să 

sat Șărduţii iau rămas de la moasa sa P                 
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“au fugit în Moldova la ceilalți Moscali și pentru cre- 
-dință. am iscălit cu voe me» 1773 Septembre 3. 

Eu lon Sminteanca am vândut de voe me, | 
„Eu Costandin Curcă martur, Eu Pavăl martur. 

Departamentul! Pricinilor străine. 

Această copie sau cercetat şi iaste întocma cu originalul, 
pentru aceia sau adiverit. In Eşi 1818 luli 6, 

Andronachi Donici vornic. 
Ion Leon spatar - posleduit Vasile Danu 

Cum sau cumpărat moșiile Șărăuții şi Putreda. 
La 1773 în razboiul dintâi a Moscalilor cu Poarta, 

trii țărani au venii la mine în târgu în Soroca, din 
care unul cei mai bătrân, au cerut ca sa cumpăr de 
la dânsul doai sati ce ave în ținut Hotinului; lam 
intrebat cine este el şi de unde ari aceste sati, au Tâspuns că el este lăcuitor din țara leșască, și că satele aceste le are clironomi 
fost. Moldovan, şi trăe mai în 
'Și stăpâne aceste sate, și când Turci au luat ținutul 
Hotinului supt stăpânire 
tăcut ai doile întrebare: 

e, îiind că tatăsău au 
ainte în ţinut Hotinului 

el au fugit în Leşasca. lam 
de unde tatăsău au avut 
Tăspuns că le ave cliro- 

chiamă Putrida îl avea de la un 
onomie de pe niam, iar celalalt 

Ş ărcălaboae, şi că aceste sate amândoai au fost din ceputul lor date danie de Bogdan Voda lui Gheorghi ftori postelnic Strămoş a. lor pentru slujbele saie. | _— lam cerut mai pe urmă ca să arăte scrisorile CI ari pe acele moșii și au scos un hrisoy a lui Bog- dan Vodă din velet 7078, prin care hrisov numitul domnu 'face danii aceste doai sate Șaârâuţii si Pu- trida lui Gheorghi ftori postelnic, sluga veche a sa pentru credincioasele lui slujbe. Apoi au arâtat şi alt hrisov mai încoace de cât a lui Bogdan Vodă, de la domnul Radu Voda, în Care scne că giupă- neasa Parcălaboae driaptă stăpână a satului Şărăuţii fiind o învoiala cu giupâneasa Nicoriţoae, pentru da- 

agonisite aceste sate ; au 

Costantin Căuia clir
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torii ci cere de la dânsa numita Nicoriţoae, iau dat 
satul Șărăuţii giupănesii Nicoriţoae, spre plata. da- - 
torii și fiind că aceasta învoialăa între dânsele sau: 
facut înaintea lui Radu Vodă, numitul domnu ade- 
verește prin hrisovul lui şi întăreşte acea învoiala şi 
stăpâniri Nicoriţoai pe Șărăuţi, | 

— Atunce lam întrebat, cum poate el să vânză 
Șărăuţii ca o bună clironomie de, la moaşăsa Parca- 
laboae, când însuși hrisovul ce arată elde la Radul. 
Voda, marturișăște singură Părcălăboae că de buna 
voe ei, au dat acest stat Nicoriţoaei ca sâ să plă- 
tiască de datorie ; au răspuns câ adevărat acest sat 
Şarăuţii Pau dar Nicoriţoai pentru datorii, dar mai pe 
urmă Nicoriţoai însuşi intrând la mare datorie şi 
vrând să vândă satul Şărauţii, Pârcălăboae atuncea. 
au plătit Nicoriţoai datorie ce veche şi şau trasu sa- 
tul Şăârâuţii înapoi, şi luând din mâna Nicoriţoai 
învoiala ce făcusă cu dânsa și hrisovul lui Radul. 
Vodă de întăritură, au intrat iar în stăpânire satului. 
Șărăuţii. 

— La aceasta pentru ca să aibă mai multă în- 
credințare, am trimis îndată la Hotin de am cercetat 
la canţelerii comindatului ce stăpăne tot ţinutul Ho- 
tinului, de na dat aceste doai sate vreunui stăpâ- 
nitoriu, sau de sânt niscaiva pretenţii ce le cer fiind. 
că de trii ani mai înainte armie rusască în Moldova, 
toate moșiile în ținut Hotinului să didesă stăpâni- 
toriloru vechi, şi 'mam încredinţat ca nime nu sau 
aratat cu cerire asupra acestor. doai sati, și ca le 
ţine comindatu ca nişte sate împărateşti. 

—- Atunce am cunipărat aceste doai sati Şa-. 
răuţii şi Putrida, şi îndată -liam dat şi în orândă lui 
Coste vameșul ce era atunci' ispravnic la Hotin şi 
pân la pace ce sau dat Moldova iaraşi la Poarta, 
nam fost supărat în stăpânirea acestor doai sati nici 
de un pretendentu. 

— La războiul al doile mergând la Hotin cu 
carte preluminatului prinţip Coburg, ca să iau mo- 
șiile supt stăpânire, stăpânire pe moşii mu mi sau. 

„dat de administraţie satilor din ţinut Hotinului, după. 
cum nu sau dat nimărui altue, dar am mărturisit gd-. 

N
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„ministrații că scrisorile sânt bune, şi dreptate an pe 

satele acele, şi în trii ani ce au fost Hotinul supt 

stăpânire împârăteștii Chesareștii măriri nime nau 

tacut nici o pretenţie pe acele sati. 

Pentru cei ce fac.acum pretenții pe Şărăuții. 

- Comitetul rânduit pentru cercetare scrisorilor de ia Hotin, 

arată trii pretendenți pe satul Şărăuţi : 

1. Maiorul Nicoriţă. 2. Postelnicul Costandin Costachi. 3. 

fe.iorii logofătului Lupu Balş. 

— Răfutație a pretenţii a maiorului Nicoriţei. 

_— Comitetul zici în adeverințe ce miau dau mie 

că maiorul Nicoriţe au aratat un ispisoc din 7132 

Mast 27 de la Radul Voda întăritoriu lui Nicoriţă 

vornic, între alte sati a lui şi satul Săârăuţii pe Prut 

în ţinutul Hotinului. 

Răspundu : ispisocul ce au dat Radu Vodă vor- 

nicului Nicoriţa şii intârește toate moşiile ce avea 

unde sa cuprinde şi Şărauţii, nimică alta nu dove- 

deşte de cât că atunci stapâne înca Nicoriţoae Şa- 

răuţii, şi ave încă în mânile sale hrisovul lui Radu 

Voda, de stăpânire pe Sărăuţii cei luase mai inainte 

de cinci ani de la Părcâlăboae, cu învoiala ce fa- 

cuse cu dânsa înainte lui Radul Vodă; dar find că 

mai pe urmă Nicoriţoae au vrut sâş vândă Şărăuţii 

ca sâş plătească datoriile sale, părcâlaboae lau raâs- 

cumpărat ; plătind Nicoriţoaei datorie ce veche şi au 

luat atunci de la mâna ei scrisoare de invoiala cei 

facură, cu care îi dedesă Şărăuţii şi iau luat de la 

mâna ei şi hrisovul lui Radu Vodă cei întăre după 

“învoială stăpânire pe Şărăuţi. Apoi ispisocul lui Ni- 

corițe pe toate moşiile sale cupriazându-se în lăun- 

tru şi Şărăuţii rămâne făsuflat cât pentru Şărâuţi. 

Acestiel de hrisoave de întăritură nau nici odată altă 

putere de cât să marturiseasca nuinai că un obraz 

să află la acea vreme stăpânitoiiu pe atâte moșii, 

dar nu că sânt.vreo dovadă că aceie moşii le stă- 

pânește cu vreun chip sau altul de dreptate, Deci 

„nu pot acest feliu de întărituri să opriască sau să 

micşoreze dreptate celui ce să va arăta mai pe urmă 

cu dovezi dreptu stăpânitoriu. 

— Este pre pe lesne a înțelege că acest hrisov 
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de întăritură a lui Nicoriţi este cu totul răsuilat cât 

pentru Şărăuţi, fiindcă după ce au luat Parcălăboae 

de la mâna Nicoriţoae scrisoare de învoială cei făcusă, 

prin care îi didesă Șărăuţii pentru datorie sa, şi după 

ce iau luat şi hrisovul lui Radul Vodă, care întăria 

acea învoialâ, şi da stăpânire Nicoriţoai pe Șarâuţi, 

ci dovadă îi ramâne acum Nicoriţoai ca să arăâte, că 

satul Şărăuţii care au fost a Pârcalaboae au trecut 

cu învoială la stăpânire ei și că au rămas la niamul 

ei, când toate scrisorile pe Şărăuţi să află în mâna 

clironomilor Paărcălăboei şi au fost ei cei mai pe 

urmă stăpânitori pe Şărăuţi, când sau luat Hotinul 

şi au îugit de răul Turcilor în ţara leşască. 

— Deci pritenţie maiorului Nicoriţe pe Şărăuţi 

este fără nici un temei şi cu totul răsufiată. 

— Răfutație a pritenţii a postelnicului Costandin 

“Costachi pe Sărăuți, „ 

__ Comitetul în adiverinţe ci miau dat zice că. 

postelnicul Costandin Costachi au arătat o carte de 

la Vasile Voda dată lui Toderașco Vornicu să 0- 

priască acest sat Şarâuţii pentru datorie ce ave la 

 giupineasa Nicoriţoae. 

— Răspundu: Carte lui Vasile Vodă ci dă pu- 

tere lui Toderașco vornic să opriască satul Șărăuţii 

pentru datorie sa nu înțălegi că această moşie lui 

îi este dată de tot, şi să rămâe a lui, ci când carte 

zice ca se da voe lui Toderașco Vornic să oprească 

satul Şarâuţii, aciasta va să zică să opriască stă- 

pânire Nicoriţoai pe Şarăuţi, pentru săguranța dato- 

rii lui, adica şi cu tot venitul până ce să va plăti de 

datorie ce ave să ia de la dânsa. Acest feliu de 

cărți de oprire putia săi dei tot acel domnu, la o 

“sută de datornici a Nicoriţoai, numai pentru ca să 

O sileasca săşi plătiască datoriile, şi poate pre lesne 

să fi şi plătit Nicoriţoae ace datorie lui “loderașco 

Vornic şi nau socotit ca să ia carte ace de oprire 

de la mâna lui, ştiind. că acest feliu de cărţi rămân 

din saneşi răsuflate după ce au plătit cineva dato- 

Tia sa. : . 

— O poruncă ci dă voe cuiva să opriască mo- 

şie unui datornic al său, nu face pe creditori stă- 
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pâni de veci lucrului 'oprit; un creditor poate să 0- 

prească moşie unui datornic şi să aibă tot venitul 

şi câștigul de pe ace moşie. în stăpânire sa, până 

când i sa plăti datorie, dar nu schimbă nici micşu- 

rează cu această dreptate stăpânului de veci pe ace 

moşie. 
| 

__ Deci pretenția lui Costandin Costachi pos- 

telnic pe Şarăuţi este răsuilata. a 

— Răfutaţii a pretenţiei a feciorilor logofătului. 

Lupului Balș au arătat „un catastih a lui Ursache 

visternic, în care se cuprindi câ moşie aciasta au a-— 

vuto zestre de la soacrâsa Alexandra visteriasa ; deci 

au traso dumnialor la stăpânirea sa. 

— Răspundu. Cu ce cuvânt şi temeii cer dum- 

nialor fii logofătului Lupului Balş satul Şărăuţii, del 

cer ca o clironomie a famelii Bălșeşiii, pretenţie esie 

rasuflata ; fiindcă nici părinții nici moşii voștri nau. 

stapânit nici odata acest sat, nici sau arătat în scri- 

sorile lor pretenţii careva pe Şarăuţi vreodata. Deci 

este un lucru fără drum şi fără cuvânt a cere ca o 

clironomie pârinţască, ceia ce nici părinţii nici moşii 

nici au stăpânit nici au pritenderisit să stăpânească, 

nici au pomenit cât de puţin în scrisorile lor pe a- 

cel lucru. Când ar îi ştiut moşul nostru că are: 

dreptate la clironomie lui Ursachi visternicul, pentru 

ce nu şau cerut dreptate lui, fiind deapururi în bo- 

erii mari şi în putere în toată vremea aşi scoate 

drepiatea sa ; pentru ce nau jasat în scrisorile lui la 

fii şi clironomii lui cât de puţină pomenire pe acest 

sat ; pentru ce părinţii noștri în împaărțala clironomii 

părintelui lor ce au facut între dânşii, care impăr- 

țala o avem în mâinele noastre, nu fac cât de puţin 

pomenire de acest sat, deci cum poate cineva să, 

ceară un lucru ca 0 clironomie parințască şi strâ-— 

moşasca, de care tatăl său şi moşii lui nau avut nici: 

0 ştiinţă. | - 

* — Deci pretenţia pe Şârăuţi ca.o0 clironomie: 

Bălșască este fără cuvânt și deșartă. 

— iar de este pretenţii a fiilor fogofătului Lu-— 

pului Balș, de multe sate după moarte lui Ursachi, 

pretenţie cum și danie este râsullata, caci Silion om: 

 



de visuri şi care cătia noroc, au făcut danie lucru 

ce nu ave, şi măcar că logofătul Lupul Balş şau fă- 

cut înțăritură de la divan pe acea danie, dar întări- 

turile ca şi danie sânt fără temeiu și răsuflati fiind 

că întăritura divanului nemică altă nu dovedeşte, de 

cât că Silion au făcut ace danie de acele sate, dar 

cu aceasta nu să dovedeşte nici că Silion stăpână 

acele sate, nici că lui i să cuvini să le aibă după 

dreptate, şi o întăritură pe 0 supoziție minciunoasă 

nu prinde loc nici are nici o putere; deosăbit că 

este știut că Ursache visternicul pân a nu muri au 

prăpădit toată avuţia lui. Şi Silion care zice că are 

dreptate să răscumpere moșiile socrului său trebue 

întăi să le răscumpere şi să le stăpânească, şi apoi 

să le făcă danie, deci dania lui este vânt şi de ni-- 

mică. 
__ Deosăbit că comitetul în adiverinţa ce miau 

dat arata că fii logofătului Balş pretinderisăsc Şară- 

uții numai cu un catastih de moşii a lui Ursachi în 

care să află și numele Șărăuţilor, cum că ar îi îost 

a lui Ursache zestre ; ce pretenţie vrednică de râs; 

cine au auzit să stăpâniască cineva moşii şi sati nu- 

mai cu catastih, şi cine nu poate săşi facă un catâs- 

tih şi să pue în iauntra orice sati şi târguri a poiti 

să aibă. 
lordachi Balş căminar 

Departamentul pricinilor streine 

„Răspunsurile cuprinse în patru file până aice, sânt iscă- 

lite d> dlui căminar lordachi Balş de mai sus; pentru aceea 

sau adiverit de câtre noi. 
, Ă 

« In Eş 1818 luli 6. 

Andronachi Donici vornic 

loan Leon spătar 
cercetat Vasile Danu. 

15). 7145 Septembre 26, Suret tălmăcit de pe ispisocul sărbăscu 

de la Vasile vvod. din iet 7145 săp. 26. prin care dă lui Toader 

şi Costandin Liciul satul Cepelăuti. | 

Precum domnie me am dat şi am întărit siugilor 

noastre lui Toader Liciul şi fratelui său lui Constantin 

biv agă şi celorlalţi fraţi a lor, feciorii Liciului, Ne- 

Surete XI, 

3 
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poţii lui Cotela, pe a ior drepte ocini şi moşii și cum- 

părături, dintru a lor drepte şi adevărate drese, din 

ispisocu de întăritură de la Radul Vvd. Mihnovici și 

alte drese de cumpărătură ce au avui tatăl lor Li- 

ciul dinainte a mulți oameni buni pe giumătate de 

“sat de Cepelâuţi; parte din gios, ce este în ținutul 

Hotinului, ca o parte a fost a lor de baştină, iar 

ceialaltă parte dintracel sat, ce mai sus sau numit, 

au fost driaptă cumpărătură tatălui lor Liciului pea 

lui drepţi şi adevăraţi bani de la Dragan şi de ia 

rudile lui Tiron Căuia şi de la feciorii lui şi de la 

lonaşco şi Anisie şi Veselina și Mărina, şi iarăşi de 

la Macsăn Smitianca, şi de la feciorul său Sămion şi 

de la sora lui Anuşca dreptu 420 zioţi tătărăşti. Pentru 

aceia domnie mea dacă am văzut a lor drepte dresuri 

de la alţi domni ce au fost mai inainte noastre, dom- 

nie me încă am dai şi am întărit slugilor noastre lui 

Toader Liciul şi fratelui său Constantin ce au fost 

agă, şi celoralalţi îraţi a lor feciorii Liciului celui bă- 

" trân, ca să fie lor ace giumătate de sat Şepentăuţii 

parte ce din gios, driaptă ocină și moşie și uric şi 

întăritură; cu tot venitul nerăşuit în veci şi altul să 

nu să amestece peste aciastă adevărăta cartea noastră. 

insuşi Domnul au poroncit, Gavrilaş vel logofăt. 

„Sau tălmăcit de Evloghie dascal 1773 Oct. 7. 

„Suretul acesta poslăduindusă din cuvânt în cuvânt cu is- 

pisocul adevărat şi fiind întocma şi fără de nici o greşală lam 

adiverit, 1809 April 5. 

Clucer Pavel (Debrici) 

Departamentul pricinilor străine 

Această copis sau c=rcatat si iaste întocma cu orighinalul . 

pentru aceia sau adeverit de cătră noi în Eşi 1318 lulie 6. 

Andronachi Donici vornic. 

loan Leon spătar. 

poslăduit Vasile Danu 

Obs. Se păstrează în acelaș pachet de acte şi originalui suretului pos- 

iăduit în 1809 April 5 de clucerul Pavăi Debrici. Scriitorul factum-ului din 

1818 luli 6 neputând şti ce este acel Debr. "prescurtat din Debrici, Va lăsat 

de o parte. 
* 

* +
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16). 1773 Aug. 4. Zapisul de. vâuzare pe Cepelăuţi (prin 

zare Pr, Neculai vinde cu 1200 lei lui lordachi Balş agă). 

«Adică cu preotul Nicolai, din ţinutu Soroci din | 

satul Plopul adeverezu prin acest zapis al mieu la 

mâna dumisale cuconuiui Iordachi Balș agă precum 

că de nimine silit nici asuprit am vândut. dumisali 

dreptu o mie doaă sute lei satul Cepelăuţii din ținut 

Hotinului, driaptă a me clionomie de pe sirămoșămea, 

de la Toader Liciul şi Costandin Liciul fraţii ei, care 

sat au fost doai părţi a lor de baştină, iar giumătate 

de sat cumpărătură, şi iam dat dumisale și ispisocul lui 

Vasile Vodă de întăritură şi hotărnica veche și dumlui 

să aibă aşi face dres de întăriiură şi să stăpânească 

„cu pace, şi ori la cine din rudile mele sau streini sar 

mai găsă niscaiva scrisori pe acest sat să nu să ţie în 

samă întru nimică, fiind parte răsârită cuiva, că satul 

este cu totul al mieu şi să stăpânească duiui cu 

pace şi pentru credința niam şi iscâiit eu şi fii mei, 

1773. August 4. . _ | 

lerei Nicolai, lacomi fiiul mieu, Ene fiiul mieu, 

Gheorghi fiiul mieu, Dochiţa fiica me, Nastasia, iiica je. 

* % 
% 

17) 7193. Hotarnica Cepelăuţilor. : 

Insămnare hotărâtului satului Șepelăuţilor, când 

Sau hotărât cu oameni bătrâni înprejur, să să. ştie. 

Precum au purces de pe valea satuiui din gios dispre 

miazezi de la un iazu vechiu şi in muche dialului 

dispre răsărit este hotar dispre Hancâuii ȘI de acolo 

merge tot pe podiş asupra rasăritului şi în mijlocu 

podişului este hotar, şi de acolo tot spre răsărit până 

la un codreţu şi tai codrețul în doai, şi de acolo tot 

spre răsărit lao vale este un budăi şi merge până 

la o movilă, şi de acolo purcede spre miazănoapte 

Spre dumbravă şi merge până la un lan, și piece 

părău şi este movila precuiii vii drumul din Hădarăui 

şi merge la Şepenlăuţi şi tal piste driin şi peste 

vălicică la drumul Sobarilor este o moviliţă și de ac 0 

purcede spre apus la movila mare îi dumbravă A 

“în podiş este o gropană mare şi de la gropan g 

  

     



— 36 — 

pisti o vâlcică, precum vini drumul Mărcăuţilor este: 

iar o movilă şi de acolo tai piste dial și piste podiş 
şi este o vălcică și este şi o movilă cu socăt, și de 

acolo merge iar la vale înspre miazăzi pân la iazu 

şi de acolo merge iar la hotar de unde sau început 
— 7193. 

lonaşco Smintianca vataman, Sămeon, Grue, An- 
tohi, Maxim, Miron, Drăgan și alţi oameni bătrâni şi 
împregiuraşi. 

Departamentul pricinilor străine 

«Aceşti copii una de pe zapis din 1779 August 
4 şi alta de pe hotarnic una din 7I93sânt întocma cu 
orighinalurile, pentru aceia sau adiverit de câtră noi 
în Eşi 1818 lulie 6. 

Andronachi Donici vornic. 
loan Leon spătar. 

poslăduit Vasile Danu 

4 
* 

Pentru cumpărătura Cepeleuţilor. 
Cumpărând aecst sat de la numitul preot lam dat 

în arendă și păn ia pace ce sau dat Moldova iarăși 
Ia Turci nam îost supărat în stăpânire nici de o pre- 
tenție a nimărui. La războiui al doile trecând Hotinul. 
supt siăpânirea împăratului Nemțţăscu, am mersu cu. 
carte prințipului Cobur la Comisie de la Hotin, care 
ave supt stăpânirea sa toate moșiile ținutului acelue 
ca sămi de moşie Cepeleuți, şi comisie împărătească 
cercetând scrisorile mele miau dat voe ca să sed 
dacă oi vre la Cepeleuţi şi să zidescori sice caun 
bun stăpân; dar venitul tuturor moșiilor din ținutul 
Hotinului este poruncă păn în trii anisă se ia la casa 
împărătească pentru cheltuiala ce au faeut împăratul 
cu luare Hotinului, şi în câtă vreme au ţinut Nemţii 
Hotinul nime nu sau arătat cu pretenţie pe Cepeleuţii ; 
după ce am luat răspunsul acela de la comisie mam 
dus îndată drept la Cepeleuţi şi arătând satenilor 
că eu am cumpărat acel sat am luat pe vornicul și câțiva oameni şi am mersu de miau 
şi hotarăle moşiei. arătat de diparte
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(Insemnare. Hrisovul ce miau dat preotul şi ho- 

iarnica ce vechi număsc satul. acesta Sepenleuţii dar 
preotui au scris în zapisul lui Cepeleuţi, după cum 
îl nume țărani satului acestue, și împregiuraşi atunce). 

— La războiul acest de pe urmă, când sau dat 
moşiile de la Hotin tuturor stăpânilor vechi, mi sau 
dat și mie Cepeleuţii stăpânire prin adiverinţa comi- 
tetului ce sau scris mai sus la început, şi prin carte 
de giudecată a divanului (pe care o pui aice în ori- 
ghinal) şi dându satul acesta în orândă am luat și 
venitul pe șasă luni, mai pe urmă tot acest comitet 

“şi tot acest divan au dat acest sat grecului Costachi 
Ghica cu cuvânt cum să arată mai gios. 

— Comitetul în adeverinţa ce au dat Ghicăi zice 
că nu se potriveşte zapisul de vânzare a preotului 
cu ispisocu ce au dat, pentru că în zapis zice Cepe- 
leuții şi în ispisoc scrie Șepencăuții. 

— Răspundu : când am trimis scrisorile Cepe- 
leuților la cercetare comitetului liau adus, mi-au adus 
înapoi ispisocul lui Vasile Vodă, cu numele satului 
stricat şi prefăcut, şi in loc de Şepenleuţi au pus - 
Şepencăuţi ; şi aceasta mau silit de mam dus în ciasui 
acela ia mitropolitul şi iam arătat cum au străcat nu- 
mele satului, şi să cunoaşte şi acum în hrisov că 
numele satului este stricat şi prefâcut, fiind că sus în 
hrisov a tocmit numele satului şi lau făcut Şepen- 
căuți, dar mai gos tot în acel hrisov lau lăsat numele 
cum era de Şepeleuţi, după cum îl numeşte lămurit 
hotarnica ce veche. Al doile că semnile de hotărele 
satului care au vândut preotul sânt tut acele şi as- 
tăzi care au fost dinceput și care să pomenescu și 
să arată în hotarnica preotului şi nu lasă nici o în- 
doială, că acestai satul care au clironomisit preotul 
de la moşii sai fiii Liciului cii arată ispisocul lui 
Vasile Vodă. | 

— Divanul în carte de stăpânire pe Cepeleuţi ce 
au dat Ghicăi zice: 1) că eu sângur am mărturisit că 
alta este moşie Şepencăuţi ce scrii ispisocul lui Vasile 
Vodă şi alta este moşie Cepeleuţi ce o cere Ghica. 

2) și că neavând eu cuvânt de răspuns mai mult, 
mam mulțumit să fie satul Cepelăuţii a Ghicăi dacă
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să va dovedi că este pe Racovătţul uscat după cum 

arată Ghica. | - 
— Răspundu : li de mirare cum au putut divanul 

să iscodească ceia ce eu nici am zis nici prin minte 

miau trecut, că nici dobitoacele cele nicuvântătoare 

nu or putea crede că eu oi vorbi împoiriva scriso- 

rilor ce am în mâna şi în potriva interesului micu. 
Numele Racovăţului uscat în hotarnica menu sa 
pomenește, nici ţărani când au fost la Cepeleuţi de 
atasta nu miau pomenit, dar toate semnele de hoiara 
ce să scriu în hoiărnica şi pe care nii liau spus și 
țăranii satului sânt şi până asiăzi neschimbate, apvi 
ce loc cuprinde urmele Racovățuiui uscat. 
__— Dovadă, câ şi când ar îi Racovăţul uscat pe 

Cepeleuţi, iarăşi satul acesia ar fi satul ce au clirono- 
misit preotul de la părinții iui şi mi lau vândut mic. 
__— Când au dat Costandin Liciui și Toader Liciul 

„satul Cepeleuţi strămoşului preotului zestri peniru ca 
au luat pe sora ior îndată strămoşul preotului au. 
hotărât satul şi pe acele hotare au stăpânit parinții 
preotului şi preotul însuşi păn a nu lua Turcii tlo- 
tinul, şi “Turcii tot pe acele hotară zu stăpânit Ce- 
peleuţii după cum miau arătat şi țăranii din satul 
acesta. Aa 

—. Divanul iu cârte de stăpânire ce au dat gre- 
cului Costachi Ghica pe Cepeleuţi arată că aceasia 
pretenţie pe Cepeleuţi o tace Ghica cu o împărtală 

a unor frați între dânşii, unde să afla şi numele Ca- 
peleuţitor. | ” 
zu Răspundu : oricine va face pretenţie ca sa ia 

prin giudecaia trebue să. dovedească dreptate lui cu 
dovezi legiuite ; aceste dovezi sâni: 1) un hrisov 
domnesc cei dă danie un lucru ce esie adevărat dom- 
nesc. 2) uit hrisov ce hotărăşte prin giudecată o moșie. 
ce să trăge de doai părţi sau găsii că să cuvine 
după dreptate unie dintracele doai părţi anume. 3) un 
hrisov ce mărturisăşte că 'o moşie ce au fost driaptă- 
a unui obrazu au trecut supt stăpânire altue prin 
schimbu, Prin Cumpărătură, prin danie şi priu alte 
înupuri. Iar imparțalili, catastihurile, izvoadili de zestii, 

, u au temeiu mai mult rămân toate.
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fară nici o putere şi răsuflate, că să poate doi oa- 

meni ce împărțăsc o clironomie înire dânşii să pue 

în înpărțala lor și lucruri ce nu sânt a lor, ori căor 

nădăjdui cu chipuri să scoată acel lucru de la stă- 

pânul adevărat; apei cu cât mai puţin poate o îm- 

părţială a unor obraze între dânşii să anerisască ispi- 

soace şi hotarnice adevărate. Deci izvodul de împăr- 

țială acelor fraţi ce. arată Ghica este răsuflat, cum 

şi hotărârea divanului ce dă stăpânire pe Cepeleuţi 

după acel izvod. | 

lordachi Baiş Căminar 

Departamentul pricinilor streine 

Răspunsurile cuprinse în doi file şi o faţă, până aice sănt 

cu iscălitura dmisale Căminarului iordachi Balş iscălitul din dos» 

pentru aceia sau adeverit de către noi. în Eşi 1818 luli 6. 

Andronachi Donici vornic loan Leon spatar Cercetat Vasile Danu 

Obs. Supt. No. 230 consulatul rosienesc în 29 huie 1818 legatizază 

actele, supt iscălitura iui Andrei Nizani, PI 

_B. Factum (garr8m) pentru satul Solonețu! 

Pentru satui Soloneţul (1819) 

  

Curgere pricinii. „La=1773 : doi răzeşi din satul 

Soloneţul de ia ţinut Sorocăi, anume Andreiu Vieriu, 

şi Mihalachi Palăduţă, miau dat danie părţile lor de 

moşie dintracest sat cu care danie am încăput caun 

drept răzeşu, şi am cumpărat toate părțile celorlalți 

răzeşi şi iuînd tot satul în stăpânire lam dat în 0- 

rândă cu anul. 
— „Logofătul Nicolai. Rusăt arătând lui Grigori 

Voda Ghica, că satul dumisali Ciripcăul au fost odată 

tot o moșie cu “Soloneţul, iau dat Ghica carte de 

giudecată, şi hrisov arătând că logofătul Niculai încăi 

răzeşu la Solonețu cu Ciripcăul dumisale şi trebue să 

împartă satul cu mine şi sămi întoarcă banii cumpa- 

răturii după analoghie. | II: 

— Dar nevrând eu să cunoscu pe logofătul Ni- 

cului de răzeşu la Solonețu, ce numai de megieşu 

prin Ciripicăul dumisale nam vrut să împart satul. 

Deci logofătul Niculai cu porunca lui Vodă îndată au



iuat tot satul supt stăpânire sa, şi miau hotărât nu- 
mai câţiva stânjăni de locu pentru parte me, şi sta- 
pâneşte de atunce şi păn acum tot satul, luind și 
tot venitul satului. N 

„Ce dar fiind că eu nam vrut dinceput nici 
să împart satul nici să eu banii cumpărăturii, nici să 
dau scrisorile moșii nici să puiu stăpânire pe ace 
bucăţică de loc ci miau lăsat analoghie pe parte me, 
şi fiind că și acum zicu că logofătul Nicolai nau fost 
răzeşu la Solonețu după cum dovedesc toate legile, 
pentru aceia ceru ca să mi să dei satul Soloneţul supt 
stapânire ca un drept lucru al micu ce este, şi să 
mi să împlinească tot venitul ce sau luat de pe moşie 
de atunce şi pănă acum, fiind că logofătul Nicolai 
nu are nici o dreptate-să se amestece la stăpânire satului Soloneţul. 

Dovadă că logofătul Nicolai după toate legile nu poate să fie răzeşu la Solonețu. 
Ce vra să zică răzeşu şi ce vra să zică niegieşu. „Stăpânire Tăzăşască este aceia unde o bucată de locu încunzurată cu hotară. o stăpânesc multe obrazi împreună stăpânitori cu toţii, însă fară să fie parte nemărui disparţită cu hotară, nici locul cunoscut undi este parte fieștecărue, ci stăpânesc toţi toată acea moşie împreună, având ei în deei știință numai câtă parte i se vine fieştecărue dintrace moşie stă- pânită de toţi împreună. | 
„Când dintracest tot stăpânit la un loc de mulţi Cu 0 stăpânire de obşte să va dispărţi o parte şi se va deosăbi cu hotară, şi să va da la un obrazu supt a lui sângură stăpânire ca un lucru numai a lui, a- tunce ace parte dispărțită cu hotară, din asul acela - ce Sau pus piatră de hotar ca să 0 deosăbască de celelalte părţi, nu mai rămâne parte aceia răzășască, adecă parte nedespărţită, de stăpânire de obştie, că apoi ar fi tot odată dispărțită şi nedispărţită, ceiace ce este cu neputinţă, ce rămâne ace parte o stă- pânire deosăbită şi megiiaşă numai cu celelalte părți la un loc stăpânită, di care sau dispărțit cu hotară, ŞI stăpânul acei părți deosăbita cu hotară și dată supt a lui sângură stăpânire nu. mai este răzeșu cu ceilalţi,
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“i rămâne megieșu numai cu răzeşii acei nedespăr- 
țiți cu părțile lor şi stăpânitori toţi pi toate părţile 
ia un loc, de care el sau dispărțit cu parte lui. 

„Deci a răzăşului lege hotărăşte ca răzăşu să 
nu fie dispărţit de stăpânire de obște nici cu hotară 
„de loc nici cu ă lui deosăbită stăpânire, iar lege me- 
gieșului este tot împotrivă, adecă să fie dispărțit și 
cu hotară de locu şi cu a lui însuşi deosebită stă- 
pânire, 

Istorie dinceput a satuiui Ciripcău cu care logofătul Ni- 
zolai cere răzăşie la Solonețu. 

«Moşie Ciripcăului au fost dinceput a doi stă- 
pâni, din care unul anume lonașco îratile lui Mos- 
chici părcălabui, au vândut parte sa din Ciripcău unui 
Caraghiozu după cum adiverează o scrisoare vechi 
de învoială din Oct. 7255, cu care sau învoit atunce 
răzeşii de Solonețu înire dânşii. după Sudecată ce 
au avut. şi acel Caraghiozu au împărțit ace guma- 
tate şi mai bine de sat Ciripcău la trei feciori a lui 
anume Ciudin visternicelul, Colin şi Buzdugan, după 
cum arată o mărturie vechi dipe când ține Turcii Ca- 
minița. Care mărturie au dato atunce înainte gude- 

"<ăţii “Toderaşco fezorul lui Pahomie. şi împărțind 
“Caraghiozu ace gumătate şi mâi bine de Ciripcău 
în trii bătrâni au numit pe acei bătrâni pe numile 
fecorilor lui, adecă bătrânul Ciudin şi bătrânul Colin 
Și bătrânul Buzdugan, după cum arată învoiala ce 
veche a răzășilor de atunce. şi acei trei bătrâni îm- 
preună sau numit satul Soioneţul, care sat lam luat 
eu de la răzâşii de acum ci să tragu dintracei rii 
tecori a lui Caraghiozu. i 

«lar caialaltă parte de Ciripcău mai mică, deo- 

săbită de a lui lonaşco, având deosăbit stăpân au 
căzut după vreme la stăpânire strămoşilor logoiă- 
tului Nicolae. Deci Soloneţul adică parte de Ciripcău 
ce au vândut. lonaşco lui Caraghiozu, au fost des- 
Părţit cu hotară și deosăbit cu stăpânire mai înainte 
pân a nu întra ceialaltă parte de Ciripcău în mânule 
“strămoşilor logofătului Nicolae. 

Câtă vreme este de când sau vândut Solonetul de lonaşco 
Aui Caraghiozu,



«Toderașco fecorul lui Pahomie în mărturie ce 

au dat la giudecată zice că când ține Turcii Came- 

nița și el trăea in stânca Soroca de jrica Turcilor, ţine 

în casa lui pe un Savul' Buzdugan, bătrân şi. orbu, 
care era nepot lui Buzdugan ce au fost fezor lui Ca- 

hiozu. . a | N , 
e «Caininita este ştiut că au dato Turcii Leşilor 

înapoi la 1699 după tractatul de la Carlovici. când 
au dat și Transilvania împăratului Leopold întâi, a- 

dică 120 de ani de atunce şi pân acum şi adăogân- 
dusă încă şi vreme de cinci vârste de oameni, adecă 
a lui Buzdugan celui orbu,'a tatălui său, a lui Buz- 
dugan feciorul lui Caraghiozu, şa lui Caraghiozu și 
a lui lonașco și socotindusă fieşte care vârstă drept 
trei zăci de ani esă că Solonețul adecă parte de Ci- 
ripcău ce au cumpărato Caraghiozu au îost deosă- 
bită cu hotară şi supt deosăbită stăpânire-a lui lo- 
naşco mai înainte de 270 de ani. 

«Când au vândut lonaşco parte lui de Ciripcâu. 
lui Charaghiozu, stăpânul ceielalte părţi de Ciripcău 
iu pute să cară dreptate de răzăşie şi să întoarcă 
banii iui Caraghiozu, pe parte de Ciripcău ce au 
cumpărat de ja lonaşco, îiind că amândoi stăpâni- 
torii Ciripcăului eram dispărțţiţi cu hotară de loc șşicu 
deosâbită siănânire îieşte care pe parie lui, deci nici 
clironomii acestor doaă părţi de Ciiipcău nu putesă 
aibă unii la aiţii dreptui de răzăşie. 

«Când au cumpărat Caraghiozu Soloneţul de la 
lonaşto, strămoşii logofătului Nicolai nu să pomeniau 
prin Moldova; târziu mai pe urmă viind şi cumpă- 
rând ace parte de Ciripcău ci nu era a lui lonaşco, 
nui pute să aibă dreptate de razăşie la parte ce vân- 
duta de lonaşco, după cum nu ave nici însuşi acel 
dintai siăpânu care stăpâne însuşi ace parte de 
Ciripcău ce au dato mai târziu clironomii lui stră- 
moșilor logofătului Nicoiai, şi au privit vânzândusă 
giumătate de Ciripcâu de lonaşco iui Caraghiozu 
târă să facă nici o pretenţie de răzăşie, 

"Lasu acum la Zudecăori să cumpâniască so- 
cotiala iogofătului Nicolai, cum au putut cere o drep- 
tate de răzășie ceia ce nau avuto nici strămoşii du- 
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misale, nici nime nici o dată mai înainte, şi acestă 

cerire de răzăşie să o facă după 270 ani, și sâ zu- 

deci de temeiul ce are carte de gudecată în hrisovul 

Ghicăai. i | 
«Ce dar cer să mi să de după dreptate satul 

Soloneţul ca un iucru drept al mieu, şi să misă îm- 

pliniască şi tot venitul ce sau luat de pe moşie, fiind 

ca fără nici un cuvânt de dreptate lau luat logofătul 

Nicolai la stăpânire lui. 

Anerisăs a cărții de Sudecată ce au dat Ghica 
logojătului Nicolai. i | ; 

[aasta Anerisăs a cărţii de Eudecată şi a hrisovului Ghicăi numi este nici” 

de o trebuință la dovada dreptăţii meli, eă îndestul sau dovedit cu cela ce : 

sau zăsu mai sus, dar numa! ca să arăt dobitociia cărţii de Fudecată a Ghi-: 

căi şi mintunile hrisovului lui au făcut aăasta.] 

1). Carte de gudecată zice că jogofătul Nicolae este dreptu 

săzăşu la Solonețu cu Ciripcău dumisale fiind că Ciripcău au 

fost o dată tot o moşie cu-Soionețul. . - 

Răspundu : Ghica neștiind ce este - răzeşu şi ce 

este megieşu, au socotit că dacă Ciripcăulogoiă tului 

Nicolai a fost mai înainte de 270 ani tot o moşie cu 

Soloneţul, stăpânitoriul Ciripcăului rămâne în: veck 

bun răziâş deapurure şi ia Solonețu, Dar mai înainte 

de cinci mii de ani după potop toate moşiile de pe 

fața pământului au fost tot o moşie fiindcă nu era 

despărțite, şi după socoteala Ghicai, toţi oamenii a- 

cum din lume care au moşii sânt răzeși unii la alții. 

Mai înainte de o mie sașă sute ani, supi Trăian îm- 

părat toate moşiile de la Soroca era toi un irup, fiind 

că nă era încă date nici despărțite, și după notă- 

zarâre Ghicăi trebui acum să fie toți cei ce au moşii 

la Soroca răzăşi unii la alţii, cu toate că sânţ -mo- 

şiile despărțite cu hotară, ca putere despărțiturii cu 

fotară a unui locu, ori că arfi deo zi ori, că arii 

o mie de ani dispărțit , tot ace tărie are; hau 

tut Ghica să înțăleagă că răzeşie „tasta îl. tace. 

răzăşu, că stăpânește impreună cu mulţi alţii O mo- 

şie fără să să ştie nici unul dintrârnişii care este parte 

lui, ce ştie numai în de ei fieşie care câiă parte i 

să vine dintracel tot nedispărții, şi că pe megieşua- 

vasta îl face megieşu, că iocul ce stăpâneşte este 

+
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«despărțit cu hotară şi supt a lui nume deosebită 
stăpâniri, şi că din asul ce un răzășu, sau dispărţit 
parte lui cu hotară de locu, din casul acela au în- 
cetat a îi răzășu şi au rămas numai megieşu Cu mo- 

-şia răzăşilor nedespărţiţi între dânşii, ce amintiri 
har ave deosebire megieșu de răzăşu. 

2) Hrisovul Ghicăi zice că cei trei. bătrâni a satului Solo- nețu să număscu Căreştii, Tăuteştii şi Lucheștii, 
Răspundu : li di mirari de unde au iscodit atâta răsuflate arătări. Sau arătat mai sus că mai înainte de doai sute de ani Caraghiozu au împărțit partea Ciripcăului ce au Cumpăratu de la lonaşco în trii bătrâni şi iau numit pe numele a trii feciori a lui, adică bătrânul Ciudin, şi bătrânul Colinu şi bătrânul Buzduganu, şi acasta să arată pre lămurit în scriso- rile cele vechi ce miau dau răzăşii. 
3), Hrisovul Ghicăi zice că eu am luat de la logofătul Ni- colai banii cumpărăturii Soloneţului. 
Răspundu: De aş fi luat banii ce am dat pe So- loneţu, trebuia să dau scrisoare de la mâna me logofătului Nicolai câ am luat banii pe moșie ce miam luat, Al doile trebui să dau scrisorile cele vechi a moșiei că fiind că miar fi plătit moșie, apoi scri- 

nici una dintraceste nam tăcut, lasu pe giudecători să giudece putere și cinste hrisovului Ghicăi. - - 4). Carte de giudecată a Ghicăi şi hriso giudecatu cu logofătul Nicolai pentr nului. 

vul zice că eu mam 
U Solonețu ia boerii diva- 

numai de Ghica şi boerii au iscălit din cândule postelnicul Vintura că Vodă ş g decat pricina Soloneţului și așa au hotărât. Că maşi fi giudecat la boerii divanului trebue fără greşu. giudecătorii sămi tară să arat scrisorile cu cari miau vândut răzășii satul şi ar fi pus în carte de giude- cată cele ce au văzut în scrisorile cele vechi a ră- Zăşilor, Iar nu iscodiri răsuflate şi cu totul minciu- noase, chiar de ar fi vrut boerii divanului să zică pentru hatârul Ghicai ca logofătul Nicolai înca „este 
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răzăşu la Solonețu ar fi ăfcuto ztasta cu alt chipu: fară să iscodiască şi să înşire atâte minciuni împo- tiva scrisorilor ce ar fi văzut. : <Eu nu mam giudecat la nime nici o data cu logofâtui Nicolai, dar mam giudecat pentru Seloneţu cu însuş Ghica, şi au :făcuț e! Sângur giudecătoriu pe- Teotoche care era atuice profesor la Şcoală, și după ce am €eșit eu din casă de la giudecată, zâcândui Teotoche «mi sa pare Măria ta că Balş are dreptate», Ghica iau răspunsu că «adevărat are dreptate Balşu,. dar tărzul Jui nu să sufere şi trebue să piardă mo- şia» ; acasta miau spuso întăiu însuşi “Teotoche, dar şi doftorul Fotachi care era atunce doitor a Ghicai, fiind dinceput pân în sfârşit de faţă la giudecată, asâmine misau spus. Sânt și alte multe urâte min- 
A ciuni în carte de giudecataă şi în hrisovul Ghicăi care- nici de anerisăs nu sânt vrednice. | E 

In scurt toată giudecata aceasta stă întru punctu di este logofătul Nicolai cu Ciripcăul lui răzăşu la Solonețu, că cu a cest cuvânt “miau luat satul Supt stăpânire lui pentru ca să. a 

impartu cu dânsul zâcândusă că este Şi el răzăşu, deci fiind că el nici au fost nici poate să fie răzăşu, cer de la giudecată ca să mi să de satul înapoi şi cu tot venitul ce mi sau luat de pe dânsul, “ 

Iordachi Balş căminar 

furi homie despre 18). 7255 Ghenar 30 (1747). Mărturii lui Toderaşco Pahc 
bătrânul Gavril Buzdugan că era văr primar cn Ştetăn Cindin din Soroca. 

«Adică eu Todiraşco fesorul lui Pahomie măr- 
turisăscu cu azastă adivărată mărturie a mea “am 
facuto la mâna lui Costandin Ciudin fecorul Mariei 
Mihăesaăi, nepotul lui Ştefan Ciudin, precum că în 
vremile de demult pe când era Turcii în Caminița și 
era nepace, trăind eu în stânca Sorocii, dimpreun Și 
Cu alți oameni de frica oștilor, ţinem în casă pe un 
Savul Puzduganu şil sprijinem la vreme lui de ba 
irânețe şi de neputinţă fiindu și orbu, şi pe acea 
Vreme tot venia acel Şteian Ciudin din Soroca, el 
Cerca cu vedere la casa mea şi întrebând eu o, at 
Pe Savul Buzdugan ce vine acel om del to darcă, 
iar Buzdugan miau spus căi este vâr premare, are 

uzdugan pe mâna me au murit stârpu, şi a 

ș
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avui un frate, dar pe acela nu lam apucat, nici țin 
minte cum lau chemat, dar am auzit precum au avut 
fecor nau fosti stărpu; așijdere nici cine sai trage 
seminție din fratile lui Savul Buzdugan iarăși nu 

„Ştiu, ce pe cât ştiu atâta mărturisăscu, şi știu că 
Costandin acesta Ciudin este drept nepot de fată lui Ciudin Ştefan, pa care îl mărturise Buzdugan căi 
văr premare, şi aşa am mărturisit şi înainte dumisale “Sandului Sturzăi biv vel logofat la giudecata ceau avut: Trohin Lachi cu Costandin Ciudin și cu Trohin Tira şi cu preotul Gheorghie zet Măriuţii fetii Gafi- ţii pentru moşia din Ciripcău ot ținut Sorocaăi giumă- "tate de sat parte ce de sus cumpărătură lui Cara- ghiozu, ce au rămas ia trei fecori al săi, la Ciudin visternicelui, și la fraţii săi Calin şi Buzduganu, şi „Pentru credința miam pus degetul şi au iscălit şi alţi cine sau tâmplat. let 7255 Ghinar 30. - ___ Toderaşeo Pahomie martut,—lerei Gheorghe zet Măriuţii martur—'Trohin Țira martur—Trohin Lachi -martur. 

« Tânasă logofăt de taină am scris (|. peceţii) 
19), 7255 Ghenar 30 (1747). Trohin Lachi şi răzeşii lui curgă- tori din Caraghiozu recunosc ca răzeş pe C. Ciudin şi săşi stăpi- nească părţile sale din Ciripcău de pe strămoşui său Stefan Ciudin. -_-<Adică eu Trohin Lacii cu fraţii miei feciorii Măriuţii fata Manciului, nepoți şi strănepoți lui Colinu, feciorul lui Caraghiozu din Ciripcău, şi eu. Trohin Țira ginerile lui Dumitru, şi eu preotul Gheorghie ginerile Maăriuţii fetii Gafiţii, tij nepoți şi strănepoţi lui Buzdugan brat Colinu feziorul lui Caraghiozu, fă- cutam zapisul nostru la mâna lui Costandin Ciudin cu fraţii săi feciorii Mariei Niihăiasa fata lui Stefan Ciudin ce sau răspuns din Ciudin vistirnicelul brat i anu precum să să ştie că după 

lui Colin și lui Buzduj 

« » Muicind unii «asupra altora săi iepădăm dintracasta moşie cu pri- 

a      



41 — 

cină ca nu niam trage dintrace sămânță din feciorii 

“lui Caraghiozu, precum iarăşi pre largu răspund căâr- 

țile domneşti de giudecăţi şi alte mărturii de la dre- 

gătorii de Soroca; iată acum mai pe urmă stând iarăşi 

de. iznoavă la gudecată înainte dumisali Sandului 

Siurza biv vel logotăt, de niam luat sama cu drep- 

tate ce sau căzut, niau curmat gudecata plecândusa 

giudeţul asupra sufietelor noastre de vreme că din- 

tralte mărturii, nu niam putut îndrepta carte de giu- 

decată a dumisale logofătului plăcută niau fostu tu- 

turor şi o am arătat pe largu în zapisăle ce niam 

făcut de aşăzământ unii la mâna altora, dar pe urma 

răspunsului giudecăţii, având noi acea grijă sâ nu 

ne vătămăm sufletele cu acel gurământ ce am face, 

am stătut dar la învoială şi neam primit și niam toc- 

mit să fim fraţi şi să nu ne mai giure nimene, dar 

la azastă giudecată de acum sau mai aflat și acestu 

om de mai sus numit Costandin Ciudin cu fraţii săi 

di au zis că din Ciudin visternicelul el ar fi sânge 

şi au-vrut să înpingă pe Trohin Lachie ca unui de 

acel niam a lui Ciudin, şi au cerut dreptate pentru 

" bătrânul lui Ciudin să-l. siăpânească el, pentru care 

au scos şi dovadă pe Toderaşco feciorul lui Pahomie 

om bătrân, carele aşa au mărturisit cu sufietul lui 

precum că Costandin Ciudin este fecior Marii Mitha- 

iasăi și Marie este udevărată fată lui Stefan Ciudin, 

şi pentru acel Stefan Ciudin aşa știe și am auzit din 

gura lui Gavril Buzdugan spunând câ îar îi var pri- 

mare, care ace! Gavril Buzdugan au îost adevărai din 

rădăcina lui Caraghiozu şau murit fără fecior pe mâna 

lui Toderaşco la casa lui, dar Buzdugan au avut frate 

numai nu ştie cum lau chemat că nu lau apucat, și 

acela aşa au auzit că au avut feciori, şi pe aceste 

ceau mărturisit au primit să se giure, şi aşa să ho- 

tărăse 'de dmlui logofăt să giure și Toderașto Pa- 

homie pe mărturie lui şi să rămâe şi Costandin Ciudin 

bun moşan pe bătrenul lui Ciudin Vistirnicelul cu 
cine ar mai îi seminţenie dia lui Ciudin. Dar apoi 
noi iarăşi nu am primit să să mai facă giurământ, şi 

„aşa niam primit și niam învoit și niam tocmit să ne 

fie şi Costandin Ciudin frate şi drept aceia niam dat



scrisoare unii la mâna altora ca de acum inainte așa 
să ne știm stăpânitori frâțeşte. 'Trohin Lachi cu fraţii 
săi și cu cine ar mai fi pe bătrânul lui Călin şi Trohin 
Tira cu preotul Gheorghe și cu cine ar mai fi pe 

" Dătrânul lui Buzdugan, şi Costandin Ciudin cu fraţii 
săi şi cu cine ar mai fi pe bătrânul lui Ciudin vister- 
nicelul, şi altă giudecată să nu mai căutăm nici unii, 
şi pentru credința niam iscălit şi niam pus și degetele 
şi au iscălit şi alţii cine sau întâmplat. 
” „7255 Ghinar 30 
Trohin Lachi răzășu—Eri Gheorghe răzăşu — Trohin 
Țira răzăşu, Costandin Ciudin răzâșu— Andrei Tar- 
zăul post. — Ion Ciute post. —«şi sânt şi alte iscali- 
turi ce nu se pot ceti». 

Tânasă logofătul de taină am scris (l. p.) 
- Departamentul pricinilor străine. Aceste doao copii de scrisori cupr nse mai sus, însă una din 7255 Ghenar 20 şi al doilea iarăş, din 7255 Ghenar 30 sau cercetat: în departament și sânt întocma cu orighinalurile, cum şi răspunsul dmisale căminar lordachi Balş cuprins. în 5 file este iscălit de dmlui pentru aceea sau în- credința. Eșii 6 lulii 1818.— Andronachi Donici vornic, Joan Leon spatar; poslăduit Vasile Danu. 

20), 1772 Mai 1. Andrei Vieriul cumpără cu 30 iei giumătate de bătrau din: Ciripcău de ia Trofin Lachi. 

Adică eu Trofin Lachii, datam Zapisul meu la măna dumisale, lui Andreiu, sân Ștefan vieriul, pre- cum să s(a) ştie, că dt nime silitu nici asupritu, am vândutu, a mea diiapt(ă) partea dt moșie, din Ci- ripcău, dintrun bătrăn, giumătati, dreptu, triizăci lei, Şi, la ecastă vânzare nime din niamurile meli, să naiba a să amestica, ca s(ă) întoarcă, căci di a mia bun(â) voi, am vândutu şi pentru mai adivărat(ă) credinţă miam pus numile şi dkgetul. 
| lt 1772, Mai 1 dni Eu Trofin Lachi am vândutu 

Eu Pavăl văr lui Lachi, iart(ur) și am fost faţă. - Eu lon Ghiga zet | ginere | Găoaz(â) mart(ur) Eu loniţ(4) tordaș mart(ur) 
Eu Antohi Gheţău logofăt am scris cu zisa lor. 
21). 1775 luni 9, lordachi B alş agă cumpără cu 800 lei jumătate d ătrân. in Ciripcău de la Paval Mihăilă. ” P „jumate de bătrân 
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Adiverez cu acastă scrisoare a me eu Pavăl săn 

Mihăilă precum să s(â) ştie că de bună voe meavăndu 

mare lipsa și nevoe am vândut parte me de moşie 

din Ciripeâu la ţinut Sorocii dumisali cuconului lordachi 

Balș agă pe giumătate de bătran ce am avut îm- 

preună cu fii îrăținimeu nesilit fiind de nime, ce numai 

„pentru a me trebuință şi a nepoților hrană, care giu- 

mătate de bătran am văndutu cu 800 lei, deci nimene 

din fii sau nepoți sau alte neamuri, să nu îndrăzniască: 

al supăra pe dumnialui mai mult, nici parte având, 

nici răscumpărând, cum nici răzăşi alţii sau cu scri- 

sori sau fără scrisori să naibă nici un cuvânt de 

dreptate a cere de la dnmnealui nimica, ce scrisorile 

ori la cini să vor afla să aibă ale lua dumnealui de 

la acie, şi ei de vor ave ceva săș caute cu Noi, şi 

noi vom răspunde la dreptate lor, iar dumnialui să 

stăpâniasca cu pati în veci, şi pentru credința am 

iscălit: puindumi şi degitu. 
Eu Pavăl sin Mihăilă. 
Vasile Buzne ; “Teodor Protopop. 

Obs. In statistica publicată de Halipa în rudă III, găsim 

aceste date statistici despre cele 2 sate: Solonețu şi Ciripcău : 

Ocolul Raşcovului Soroca 
Soloneţul moşie de rangul al 2-a, 2 preuţi, 1 preu- 

teasă văduvă, 1 diacon, 3 dascali, 1 pălimar, 2 mazili, 

clasa de jos ; 56 gospodari, 6 vaduve, 14 burlaci, în 

total 79 b. 7 iemei; o jumătate de moşie este pro- 

prietatea logofătului C. Ghica, iar cealaltă a pitarului 

“Teodosiu; -însă cei ce trăesc pe partea logofătului 

Ghica au înlesnire de țarină, de fânaţ, de pâşune și 

semănături ; iar cei ce stau pe pariea pitarului 'Teo- 

dosiu sânt lipsiţi. | | 
Ciripcăul moşie de rangul întăiu: 2 preuţi, 1 

dascal; clasa de jos: 64 gospodari, 8 văduve, 15 

burlaci. Total 82 barbaţi 8 femei. Moşia aparţine vor- 

nicului Ioniță Sturza, şi peste tot cuprinde 1000 falci 

fânețe, 800 falci pășune, 600 falci pământ de arâtură, 

40 făici pădure apărată, 50 fălci silişte, un rămnic 

cu peşte. - 

NOTA.—Documentele ce vorbesc de Șirăuţi, Putreda şi 

Surete XII, 4
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Soloneţ, le-am dat după 2 caete. căpătate de la d. profesor E. Mezeti, din laşi, şi cari au aparţinut defunctului Procopie Flo- rescu, mareie filantrop. 

Amândouă. caetele poartă titlu de factum, un fel de Dealo- ac:a, al mape!or ruseşti. In aceste 2 factum se cuprinde apără- rile în scris ale lui lordachi Balş agă, care pierzând procesul cu !og. C. Ghica, se sileşte în aceste 2 factum să forțeze nota istorico- juridică pentru a convinge pe giudecători. că dreptatea e de partea lui. În “special e interesantă distincţia ce face între văzeș şi megieş, pentru a-i servi cauzei, 
Restul de acte sânt scrise pe foi. unele în copii, altele în original, ce întregesc arătările celor afirmate în factam. 

22. 7108 April 27 (1600) Iaşi. (suret) N 
- 

eculai Cuc mare cumpără cu 60 zloti partea lui Caisin din Druleşti. 

lo Eremiia Moghilă Voevoda, cu mila lui Dum- nezeu Domn țării Moldaviei, adica au venit înaintia boiarilor noştri Siuga noastră Nicolai Cuc mare cu un zapis de mărturie de ia Buzne şi de la Dan me- delnicer şi de la Meietie vătav şi de la Ursui me- delnicer şi de la Ciumeş şi de Ja fratesău Gliga, cum a venit înaintea lor Caisin ot Drulești, singur de bună voia lui a Vândut a lui direaptă ucina și mo- șie cu un toc de prisacă din satul Drulești şi cu loc de livadă ; acelea au vândut mai sus dumitei slugii noastre lui Neculai Cuc mare dirept șasă zaci da izloți tatarăşti şi iau platit deplin dinaintea lor. Pen- tru aceasta şi noi văzind acest zapis de mărturie si noi așijdere i-am dat şi i-am. întărit ca sa-i fie şi de la noi moşia lui şi la tot ne 

S'a scris la anul 1108 April 26 zile. 
Domnul a zis, : | pecete domnească, 

vei logofăt Nicoară, 
Dumitru uricar, 

23. 7137 Ma: (1629. loşi, Miron Barnoschi Vodă întăreşte lui C. Starcea 
liac, de Văscăuţi, cumpărătură ce a făcut cu 180 zloti în iumatate sat Seliţ 
la la- Hotin, de la Lucaş şi Grigore, stră nepoți Buhtei, 8 e sat Seliţa 
„10 Miron Barnovschi Moghilă Voevod, din mila ui Dumnezeu domn ţării Moldaviei, iată că a venit naintea noastră şi înaintea a lor noştri moldoveneşti 
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boiari a mari și a mici sluga noastră Costanlin Stărcea 
diac. din Văscăuţi şi cu un zapis de mărturie de la al 
nostru credincios boiariu Georghe Jora parcalab de 
Hotin şi de la Grigă voinic și de la Simion Pilipovschi, 
şi de ia Avram Câpoiici şi de la Grigori Corotușca 
şi de la Ştefan Brăescui, și Lupul din Juneşti şi £- 
frim Hâjdeu, cum au venit înaintea lor Lucaşi şi 
frate-sâu Grigorie, fiii Enei, nepoți Solomiei, stră- 
nepoți Buhiei da nime siliţi nici învăluiți și au vân- 
dut a lor direaptă ocină şi moşie jumâtate de sai 
din Sefifa ce-i în ținutul Hotinului pe Nistru cu toc 
de mori; acelea le-au văndut slugii noastre mai sus 
scrise Costantin Starcea diac. pentr 150 taleri bani 
buni; şi s'a scuiat Costandin Stărcea şi a plătit de-. 
plin acei 1509 taieri în mânule lui Lucaş și atratelui 
său Grigorie fii lui Ene, nepoți “Solomiei. Dar dân- 
sul a tost vândut, mai dinainte acea de mai sus zisă 
jumătate din satul Seiița de către neamul ior Ga- 
riil fratele lui Ene şi s'a fost paârăt da mai multe ori 
şi s'a aflat scris cum să nu aibă Gavril hici o treabă 
cu acea jumatate de sat Selița, căci căi s'a cuvenit 
lui la împărțală acea ocină ş 
plata ce a fost luat de ia Constantin Stărceiași a 

_dat în mânele îui Lucaş şi a frateiui său Grigorie; 
și după aceia i'au păciuit pentru aceasta Gavril, cum 
am văzui acel zapis de mărturie de la panioaa şi 
de la alalţi oameni buni a lui Gavril am crezut lor 
şi am Gat și am întârit siugii noastre de mai sus 
scrisă acea de mai sus scrisă giumatate sat de Seliţe 
cu loc de moară ca să-i fie lui sluienie şi ocina cu 
toate veniturile neruşeită nici odănăoară în veci şi al- 
tul să nu se amestece înaintea acestei cărţi a noastre. 

pis în laşi la anul 7137 Mai 7. 

Domnul a poruncit. 
vel iogoiăt a învățat. 

locul peceţii domneşii. 
| a scris Dobreaschie. 

94. 7163 Septembre 11 (1654). Iaşi, Gh. Ştefan Vodă întăreşte jupănesei 
lrina Cerchez stăpânire asupra unui sălaş de ţigani a Ini Toader ţiganul. 

lo. Gheorghe Ştefan Voevod, din mila lui Dum- 

i a întors lui Gavril ă 
4
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nezeu domn ţării Moldovei. lată că domnia mea am: 

dat și am întărit jupânesei lrinei a lui Ioniță Cer- 
chez, ce a fost vel stolnic, ficiorul lui Cerchez spa- 

tariul şi fiiului ei lui Ştefan, dintru ale lor drepte: 

direase ce au avut Cerchez spatariul de la cei mai 
înainte şi bătrâni domni. Aşâjdire şi din ispisocul 
de împărțală de la Moisei Moghilă Vodă, când s'a 
împărţit Cerchez spatarul cu sorusa, şi au venit în 
partea lui Cerchez Toader Ţiganul şi Avrămia, fe- 
ciorul lui Simion ţiganul, şi Titiana, care acel Simion ţi- 
ganul le iaste lor de mult de moşie, iar Titiana ţiganca au. 
fost danie de la Aron Vodă lui Cerchez celui bătrân. 
Aşijdirea: şi feciorii lui Toader țiganu şi a Avrămiei. 
țiganca anume Todosie lughina şi Cătălina şi Chirana şi 
Oprea şi Solomon *i Maria şi Zahariia, şi Dochia şi: 
lorga, pentru aceia acei mai sus zişi robi ţigani să. 
jie și de la domnia mea direpţi robi țigani jupâ- 
nesei lrinei a lui Cerchez stolnicul şi a feciorului, 
ei lui Ştefan nestrămutați nici o dinioară în veci. 

Pis u las 1t. 7163 Sept. 11. 
insuşi Domnul a poruncit. 

lonaşco Rusul vei logofăt. 
iocul peceţii domneşti. 

Obs. Ispisocul lui Ștefan Gh. Vodă ne arată: 
aceste generaţii de Cerchezi: 1) Cerchez cel bă- 
trân supt Aron Vodă (1594); 2) Cerchez spatarul 
şi o soră supt Moisie Moghilă Voda (1632); 3) Jo- 
niță “Cerchez stolnicul supt Vasile Lupul; 4) Ștefan 
Cerchez la finele sec. al XVli-a; Acesta are de: 
fecior pe Iordache Cerchez ; iar lordachi are de fecior: 
pe Neculai Cerchez. 

95. 7174 Iulie 30 (1666) Iași. lieş Alex. Vodă judecă şi dă vecin pe 
Pavăl Părcică lui Donici agă. - 

lo liaş Alexandru Voevod, din-mila lui Dum- 
nezeu domn ţării Moldaviei; adică au venit înaintea 
noastră și înaintea a lor noștri Moldovenesti boiari, 
sluga noastră Donici ce au fost agă și au pârât de 
față înaintea domniei meale pre al său vecin anume: 
Pavăl fizior lui Părcică, zicându căi iaste vecin de 
moșie din sat din lasnoviţă,: şi pentru ca să vă 

m
 
e
c
 
î
n
e
c
a
t
 

al
i 

a 
i
v
 
0
 

    

  

i K 
) 
î 
j 

|



— 53 — 

scape de vecinătate, s'au fostu scris şi la Calărașie şi 

au avut ei pără şi la Dabija Vodă cu dânsul şi la 

Duca Vodă şi lau datu de grumazu să'i fie vecin și 

din Călărașie încă lau ras, precum niau arătat cărți 

de rămas de la Dabija Voda şi de la Duca Vodă pre 

dânsul precum lau ras din Călăraşie. Deci şi dom- 

nia mea dacă am văzut carți şi de la alţi domni de 

sămas pe acel vecin domnia mea încă am soco- 

tit împreună cu tot sfatul nostru şi am Zudecat drept 

cu tot gudeţul şi după udeţul acelor domni mai de- 

nainte de noi, și dacă am aflaf că au fost al său 

vecin de moşie îi lam dat de grumaz denainte divanului 

domniei meale ca să fie luat vecin în veaci. 

în laşi leat 7174 lulie 30. 

„ Singur domnul au poruncit. 
e locul peceţii domeşti. 

Buhuș vel logofăt. 

26. 7189 Iunie Iaşi (81) Duca Vpdă dă carte la mâna lui Andrei Mi- 
“ huleţ, părcălab, şi-şi ține ocinile de la Orhei, de pe soacrăsa Gaitona, fata 

lui Nădăbaico vornicul. 

lo Duca Voevod din mila lui Dumnezeu domn 

țării Moldaviei, datam cartea domniei meale siugii 

noastre lui Andreiu Mihuleţ cau fostu părcălab, gi- 

nerele -lui Nădăbaico cau fostu vornic mare ca să 

fie tare şi putearnic cu cartea domnii meale a opri 

şi a ţine toate ocinile din sate şi din vii şi dintralte 

moșii, carili sântu a soacrăsa a Gaftonei fata iui Nă- 

dăbaico vornicul cari ocine şi moșii şi vii au fostu 

partea ei de la Nădabaico vornicul tatăsău alease 

despre alalţi îrați-a ei, cari ocini au fostu în sama 

fraţilor ei şi fiindu /a răsărit de Orheiu liau ţinut 

cine cât au putut; pentru aceia acum să aibă a le 

opri şi despre fraţii ei şi despre alţi cine sar afla că 

je ţin; iar cine sar ţine de aceaste moşii și de aceaste 
vii săşi aducă dreasele aici la domnia me să le vedem 

cu ce țin ocinile şi viile, ce iaste partea Gaftonei, 

pentru că de vor fi adevărate și dreapte şi sor alla 

vândute de soacra lui Mihuleţde Gaftona, atunce le 

vor lua cu giudecată de la divanul domniei meale, 

şi le vor ţinea acei cu dreasele, iar pân nu vor aduce
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dreasele aice nime să nu cuteaze a se atinge de acele 
ocini şi de aceaste vii peste cartea domnii meale; şi 
întralt chip să nu fie. | 

Insuşi Domnul a poroncit. 
in laşi la anul 7189 lunie 6 
Pecetea domnească în tuş roş. 

Miron vel logotăr 

27.:7193 August 11 laşi (1885) Dumitroşco Cantacuzino Vodă scrie carte la Sava pârcălab de Orhei pentru o fată de țigan a lui Mihuleţ armaş, 

lo Dumitrașco Cantacuzino Voevod, din mila lui 
Dumnezeu domn țării Moldaviei. Scriem domniia mea 
la sluga noastra Sava părcălabul de Orhei, dându ştire 
că domniei “meale au jâluit boiarul nostru Mihuleţ 
armaşul pe fecorul Alexei Decusară zicând câ are o 
țigancă la dânsul şi au triimes de câteva ori săi de țiganca și nu iau mai dato. Pentru acesta lucru daca 
vei vede carte domnii meale, iară tu sa sozotești de wa Îi precum sau jăluitu şi va ti țiganca a lui M:i- 
huleţ, numai să ei țiganca şi so dai pe mâna lui Mi- huieţ, iarâ de or hi avându altă poveasti să le dai zi să vie de față și precum o hi poveaste să le faci și O mărturie la miâna cui sa vini sa avem ştire. A- casta îţi scriem. | 

Insuşi Domnul a poroncit. 
In laşi ia anul 7193. 11 August. 

Pecetea domnească în tuş r ş Ie 
y 

o = 2 , , 

io Costantin Duca Voevod, din mila nezeu domn țării Moldaviei, Facem ştire cu acustă carte a domnii meale că bine vroind domniia mea a urma lucrurilor celor bune cau făcut alţi răposaţi domni cau fost mai înainte de noi de au miluit sfin- tele mănăstiri unii cu venituri din veniturile domnești, vohnici fiind ca nişte stăpânitori, Milostivitumam și Comniia mea şam dat sfinţei şi pârinteştii noastre mă- năstiri, unde iaste hramul sfântului loan Zlataust aice în târeu Iași, o moşie domnească anume Târgu Lă- piișnei tot cât sa alege locul târgului Lăpușna cu 

lui Dum- 
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vatra târgului Lăpuşnei şi cu tot locul șicu tot ve- 
nitul, cu iazuri şi cu totce or îi pe moşiia domniască 
şi din câmpu cu fâneţe,.şi din grădini și din livezi 
cu pomi şi din vii şi din pâduri tot locul car fi drept 
domnescu cu tot venitul după hotarul cau urmat din 
vechi. Miiostivitumam și din osăbită a noastră voe 
am dato danie și miluire ca să fie şi de la noi această 
moşie ce sau zis mai sus Târgul Lăpuşna de hrană 
rugătorilor nostri părinţi de la sfânta mânăstire a 
stântului loan Zlataust de aice din laşi cu tot venitul 
de pe toate hotarăle vechi neclintite în veci. Așijderea 
milostivilumam iarăși domniia me dintru a noastra 
osăbită milă şi am mai dat danie şi am mai miluit 
iar la a noastră sfântă mânăstire mai sus pomenită 
o moşie tau fostu dreaptă domnească, anume moşiia 
Scripțeni, căta sa alege, ce iaste toi în ţinutul La- 
puşnei, care moşie iaste din jos de Gangura pe apa 
Botnei; datam şi acasta ca să fie de la domnia mea 
şi ace moşie câă sa alege dreaptă domnească să 
fie ocină părinteştii noastre mănăstiri şi de noi dată 
danie în veci neclătită ; şi pentru mai mare încre- 
dințare domniia mea am iscălit şi am pus şi pecetea 
domniei mele și credința a cinstiţilor şi credincioşilor 
boiarii domniei meie, dumnealui Tudosie Dubău vel 
logofăt, și dumnealui Vasile Costachi vel voinic ţării 
de jos, şi dumnealui Mitre vei vornic ţării de sus, 
și dumnealui Neculai Costân hatman, și dumnealui 
Panaiotache vel postelnic şi dumnealui Vasile Canta- 
cuzino vel spatar, şi dumnealui Antiohie Jora vel pa- 
harnic şi dumnealui Mavrodin vel visternic, şi dum- 
nealui /ordachi Cantacuzino vel stolnic şi dumnealui 
Stefan: Cerchez vei comis şi credinţa a toţi boiarii 
noştri și mari şi mici; iar după viața noastră şi dom- 
nia pe cine va alege Dumnezeu din seminţenla noas- 
tră Sau dintru alt neam a fi domn ţării noastre a 
Moldovii să naibă a strica a noastră milă şi întări- 
tură precum și domnia mea nu stricam mila și în- 
tăritura altor raposaţi domni, ce au dat mila altor 
sfinte mănăstiri. lar cine sar ispiti a sirica a noastră 
milă şi îutăritură să fie neertat de domnul Dumne- 
zeu, ce au făcut cerul şi pământul, şi de Maica pre-



cista şi blestemat şi afurisit de 318 oteţi va Ni 
cheia, şi lăcaşul să fie cu trecliatul Arie în veaci de 

„de veaci amin. p 

în laşi la anul 7202 August 23, 
“lo Costantin Voevod. 

Tudosie Dubău vel logofăt. 
| (|. p. domnești în tuş roș). 

29. 7208 Mai (1720) Iaşi. Antioh Constantiu Vodă Cantemir dă rămas pe tordachi Mihalcea în pâra cea avut cu Nec. Donici vel logofăt pentru Co- teinici la Orheiu. 

lo Antiohii Constandin Voevod, Dbojieiu milostieiu 
gospodarz zemli Moldavscoi. Adică sau pârât de faţă innaintea domniei mele cinstit şi credincios boiariul nostru dumnealui Nicolai Donici logofătul cel mare cu lordachi feciorul Mihalcii pentru moşie de- la sat Cotelnici din giumătate sat din partea Popeștilor a treia parte ce iaste la ţinutui Oiheiului, ci au cum- părato dumnealui logofătul de la tatăl lui lordachi de la Mihalce, şi de la semințenia lui Ii Zălariu şi de la fratele său Ambrohie de 28 ani zicându Iordachi precum să nu hi plătitu dumnealui logofătul ace mo- şie deplinu precum au fost negoțul, ci au rămas să mai “de 20 lei sau- 20 stupi și nu iau mai dat și nici 0 dovadă rn'au arătat ; iar dumnalui au dat samă în naintea divanului domniei. meale precum după nego- ful ce au avut acea parte de moșie au făcuţ plata deplin, de care iucru socotitam domnie me că de nar fi plătit dumnalui logofătul acea moşie deplin în 28 ani nar hi putut tăcea acei vânzatori hindu toți de iaţă, ci am dat rămas pe Iordachi să de bună pace dumisale logofătului Şi acastă pâr(4) să nu se mai pârască peste carte domnii meale. 

(u las) leat 7208 Maiu I. 
pecete domnească 

Vasile Costachi vel vornic iscal. 
30. 7217 Noembre 16 laşi (1708). Zapisul tu Negrul Vrabi ă 

dauie lui Iorgu Burghelea armaş partea iu din Corăkti, aabie prin care dă Adică eu Negrul fecorul Ştefanei fata lui Vrabie 
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din Corăşti dimpreună cu vâru mieu Iftode fecorul 

lui Stahii Vrabie scriem şi mărturisim cu acestu a- 

devărat zapis al nostru precum să să ştie că noi de 

nimeni siliţi, nici asupriţi, ce de a noastră bună voe 

am dat danie a noastră dreaptă ocină și moşie den. 

sat den Corăşti, ce iaste la ţinutul Lăpuşnei precât 

Sar alege numai partea noastră despre alţi fraţi ai 

poştri. atastă moşie o am dat noi danie dumisale 

iorgu Burghelea vei armaş şi gupânesei dumisale 

Crestinei ca sa-i fie de la noi direaptă ocină şi moşie 

în veci şi giupânesei dumisaie şi cuconilor și nepo- 

ților pre cât sar alege părțile noastre despre aiţi 

fraţi. din vatra satului şi din țarină și din pădure cu 

loc de priseci şi cu bălți la Prut, şi de pe zapisul 

nostru să aibâ dumnealui ași face și ispisoc dom- 

nescu, iar cari din fraţii noştri sau dintre nepoți sar 

scula ca să strice dania noastră unii ca acei să fie 

aturisiţi şi blăstămaţi de domnul Dumnezău ceau fă- 

cut ceriul şi pământul şi să aibă şi blestemul a 

378 oteti din Nicheia şi acesta zapis Pam făcut-de- 

naintea a boeri de curte şi altor oameni buni cari 

mai os sor iscăli, şi noi pentru credința mai gios 

niom pune degetele. Şi eu Neculai Cerchez diacul 

de cămară am scris zapisul cu voia lor. 

„u las. valeat 7217 luna Noemvre 18. 

Negrul îiui Ștefanei. 

Lupul Costachi vel logofăt; toan Balş stolnic, 

Solomon Costachi vei clucer, Siurza vel paharnic, 

Ştefan Lupul 3 logofăt, Vasile Rojniţă vornic giotnii, 

popa Andrei. 

«Şi eu Iftodie Vrabie mam iscălit pentru credinţă. 

___«Şi eu preotul Dumitraşco am fostu faţă și mai 

:gios mam iscălit. 

31. 7195 Mai 27 (1687) Iaşi. Cartea iut Const. Cantemir Vodă către stă- 

„ostil de Putna pentru viile Mihuliţoaef vorniceasa de la Negreşti pe Milcov, 

a Cruce, 

lo Constandin Voevoda, bojieiu milostieiu gos- 

podara zemli Moldavscoi. Scriem domniia mia la D9-
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erii noştri la starostii de Putna dâmuva știre câ domniei meale sau jaluit giupăneasa răposatului Mi- huleț sau fost vornie -pe Anuşa nora Bârlădeanului zicându Mihulițoae precum au avut neşte vii la Ne- greşii de pe Milcov a moaşșăsa Gaftona aau fostu datoare Nădăbaicului vornicului, şi sau sculat Băr- lădeanul și au vândut viile moașăsa fără de ispravă, şi nsavându nici 0 treabă lui Pruncul pitariul, iara acmu Anușa nora Bârlădeanului ține viile soacrăsa de la Cruce şi nici fecori împreună cu fieorul Bârla- deanului nau avut precum heau arâtat Mihuliţoae Şi drese pre aceste vii ce au vândut Bărlădeanul. Pen- iru acesta lucru dacă veţi crede cartea domnii meale, iară dumneavoastră să socotiți de să va afla cau vândut Bârlădeanul viile moaşăsa fără de ispravă : săi opriți dumneavoastra viile Bârlădeanului de | Crucea şi să le daţi pre mâna Mihuliţoaei ; iară de să vor alla şi viile aceste vândute tot să le luaţi şa acela să margă săşi iee banii de la cine a hi cum- 
mai cu dreptul aşa sa le faceţi o mărturie încredin- țată că de se vor mai trage aice să avem ştire. ”Asasta vă scriem. 

Insuşi Domnul a poruncit, 
In laşi la anul 7195 luna Maiu 27. 

Marele logofat a învăţat, 
32. 7219 Septembre 23 (1710) Iaşi. Cartea lui Nec. A. Vodă Mavrocor- 

dat către Ilie Catargiul Spatar pentru a cerceta pricina pentru Hgani intre 
Apostol Mihuleţ căpitan şi Dabija paharnic. 

lo Niculai Alexandru Voevod, bojieiu milostieiu gOspodara Zemli Moldavscoi. scriem domnie me la boiariul nostru dumnialui liie Catargiul biv vel spatar iată facem dumitale inştire ca aici la domnie făcut jalba Sluga noastră Apostol Mihuleţ biv vel căpitan pe Dabija au tostu al doile paharnic fecorul lui lorașcul din Orheiu dzicând Apostol Mi- huleţ precum au avut nește. țigani de pe moşusău 
și nepoți din lerimiia Farâmă cari scriu in ispisocul lui Hatiohie Voevod tot anume și acei ţigani iau aflat An- 
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dreiu Mihulejă iu [cs:u părcălab, tatăl lui Apostol Mihu- 

Jeţ la... au fostu pitar şi au tras pără la Duca Voevod 

cel bătrân şi au luat țigani cari neau aratat şi cărţile de 

la Duca Vodă şi au lăsat Andrei Mihuleţ aceşti ţi-- 

gani la lonașco Nădabaico nefiindu traiul lui pe a- 

colo. Dar după moartea lui Andrei Mihuleţ sau sculat 
fonaşco şi au vândut acei țigani lui lonaşco de Orheiu, 
iar cându au fostu în zilele lui Antiohie Vodă de iz-: 
noavă sau sculat Apostol Mihuleţ, îs Corul lui Andreiu. 
Mihuleţ şi au avut pâră de faţă la divan cu Dabija 

“îc€ rul lui tonaşcul și au rămas Apostol Mihuleţ pe: 
Dabija, cari niau arătat şi drese de la Antioh Voda 
precum sau luat Apostol Mihuleţ ţiganii cu giudecată 
înaintea divanului. fară când au fost acmu în zilele: 
lui Mihai Vodă iâmplândusă lui Apostol Mihuleţ de 
sau dus în ţara Leşască, iară Dabija sau sculat şi au 
luat pe ţigani fără nici o giudecată şi iau dus la casa 
jui şii ţine şi acmu dei robeşte; de care lucru iăt& 
câţi scriem dumitale săi giudeci dumneata să chemi 
pe Dabija față şi să aducă pe ţigani şi să iai dum- 
neta sama cu bună dreptate şi de vă hi aşa precum: 
sau jăluit e dumneta pe ţigani şi săi dai pe mâna: 
lui Apostol Mihuleţ, iară Dabijei paharnicu dei va. 
păre cu strâmbul şi le va hi povestea înalt chip, să: 
Je daţi să vie de faţă și să dați şi o mărturie dela 
mâna dumitale la mâna cui sa veni că de sor mat 
trage la divan să avem ştire. Aa:sta scriem. 

| _u las-leat 7219 Sectemvre 25 

Antiohie paharnic, Jora hatman 

33. 7225 Fevruar 10 (1717) faşi. Minai VE Racoviiă dărueşte lui Cos. 
tantin armaş pe Marco ţiganul cu ai lui fugiţi. 

lo Mihail Racoviță Voevoda, bojieiu milostieiu 
gospoda:;a Zemli Moldavscoi. datam cartea domnii 
meale credinciosului boiariului nostru dumnealui Cos- 
tantin ve! armaş şi pe cine va irimete să fie volnic: 
cu cartea domniei meale a luoa pe Marco ţiganul cu 
țiganca şi copii, ori de unde iar afla sâi ducă şi sât 
așăâze ori unde iar hi voia dumisale, pre carii dom- 
niia me mam milostivit. şi iam dăruit dumisale, Pen-



tru aceia nimea să nu cuteze a- se pune împotriva 
cărții domniei meale, care ţigani sânt din seminţiia lui 
“Semion nepot Ganei celui bătrân din țiganii gospod. 

în laş leat 7225 Fevruarie 10. 
pecete domnească în tuş roş. 

34. 7227 Octomvre 11 (1718, laşi. M hai Vodă Racoviţă întăreşte lui Costantin armaş stăpânire asupra igancei lrodia, cumpărată cu 53 iei de Aa Agapiţa Preda stolniceasă, - 

Io Mihail Cehan Racoviţă Voevoda, bojieiu mi- 
losteiu gospodara Zemli Moldavscoi, adecăau venit 

„înaintea domniei noastre credintos boiariul nostru 
dumnealui Costandin vel armaș şi niau aratat un zapis încredințat cu iscăliturile a boiari mari de la dumneaei Agapiţa zupăneasa răpousatului Preda srol- nicului, scriindu întracei Zapis cum ca de bună voia i şau vândut dreaptă şarbă țigancă anume Irodia țiganca fata lui Gheorghiţă ţigan cu toţi feciorii ei, cari țigani au fost a dumisale de pe Boiaşte..Aciastă țigancă o au vânduto boiarului nostru de mai Sus numit lui Constandin vel aimaş drept 53 lei. Deci vădzând Domniia mea încredințat zapis mam milos- tivit şi domniia mea și iam întărit și iaşn dat aciastă carte de la domniia mea ca săi ție dumisale driaptă şarbă țiganca cu toți feciorii neclatit Şi neruşăit în veaci. 

Şi la aciastă nime să nu aibă a se amesteca peste cartea domniei meale. - 
Aciasta scriem, 

în laş leat 7227 Octomvre 11, 
Mihail Racoviţă Voevod 

locul peceții domneşti. 
Axintie Uricar,. 

35. 7235 April 18, (1727). laşi : Gr. Ghica Vodă dă carte p 
j 

"tarului Ctruş :să aducă oameni pentru pâza marginei la Soroca şi. 1 scuteşte de dări, 
lo Grigorie Ghica Voevoda, bojieiu milostieiu gospodarz Zemli Moldovscoi, data cartea . domniei meale boiariului nostru Ciruş pitariul,.. şi pe cine va “Socoii dumnealui să fie volnie cu cartea domniei mele a chema și a strânge Oameni străini din țara 

a
p
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leşască și din ţara Turcească și dintralte pârţi de 

loc şi măcar şi oameni de ţară de or îi şi fiind în- 

străinaţi ori cât de demult, i de ar veni să sâ aşăze 

la selişte la Măicăuți, ce iaste la ținutul Sorocăi vor 

îi slujitori supt ascultarea lui ve/ căpitan ot Soroca, 

ca să fie de paza marginei, şor avea de la domniia. 

me milă şi odihnă până la un an nimărui nimică 

nor da. lar după ce să va plini cisla cărţii să vor 

tocmi cu rupta pi ușor şi pi putinţa lor ca să poată 

trăi şi să poarte prija marginei şi nimene din tocmeală. 

nui va scoate. Așijderele şi pentru gorștina de oi la. 

vreme vor da de zăce oi un leu, iar mai mult supăr 

nu vor ave. Drept aceasta dumneavoastră boeri şi 

voi sluiitori ori cu ce fel de slujbă veţi umbla la 

acest ţinut nimene nici un val să nu faceți acestor 

oameni, că făcândule cineva vreun supăr na îi bine: 
de unii ca aceia. Aceasta scriem. 

Anul 7235 msţa April 18 dai. 

1 Grigorie Ghica voevoda. 
pecete domnească în tuş roş. 

30. 1756 Oct. 24 Iași. Matei Ghica Vodă scrie carte la Neculai sărdar şi 

Carp spatar să hotărască satul Sireţei ot Orhei pe trei bătrâni, aceasta după 

țalba lui. V. Alexa. 

io Matei Ghica Voevoda boijieiu milostieiu gos- 
podara zemli Moldavscoi, Scriem domniia mea la cre- 

dincioşi boiarii domniei meale, dumnilorsale Neculai 
vel sardar şi Carp biv vel spatar, vă facem ştirecă 
niau dat jalobă Vasile Alexa şi cu alţi răzeași ai 
lui din Șirățăi ot Orhei; zicându că sântu moșani di 
baştină întrace moşia Sirăţăi şi fiindu ace moșie pe 
trei bătrâni după cum arată scrisorile lor, sau sculat 
unii din răzeaşi, ce să tragu dintrunii bătrâni de 
stăpânescu mai mult de cât alţii şi nușşi stăpânescu 

părțile după bătrânii lor şi osăbit unde au tostu 
stăpânire acestui Vasile şi stăpănirea părinţilor lui in- 

tră alţii dei stăpânescu vatra casei părinților lui ; şi 
cerșindu de la domnia me ca să li să împartă mo- 
şia pe bătrâni, li sau scris carte domniei meale la 
dumneavoastră ca săi hotărâți şi mergându dum- 
neavoastră acolo naţi făcut hotărâre locului, fiind că



mu vi sau poruncit ca să măsurați satul cu fune, ci 
-acmu iarăși de iznoavă cerşinduvă iarăși pe dumne- 
Voasiră ca să mergeţi ca să le măsurați locul şi sal 
hotărâți pe bătrâni, pentru care iată că de iznoava 
scriem dumneavoasiră văzând cartea domniei meale 
“să vă sculaţi şi să meargiţi la aciastă moşie Şireţei 
şi să strângeţi pe toți răzăşii și pe alţi împregiuraşi 
din sus şi din gios şi întaiu să le căutați toate scri- 
sorile jor să aflaţi în căţi bâtrâni îmbla satul și de 
vreme că va îi umbiând satul în trei bătrâni veți 
măsura toată moșia cu fune șiți împărţio după bă- trâni șiţi pune pietre hotară despre hiește care parte, o- sebit zisără că iaste o piatră pusă întrace moșie, care piatră aratară acești răzăşi că ar fi acea pusă făra de dreptate şi din pricina aceii pietre nu sântu ei Odihniţi că nâr îi hotar, ci ar îi o piatră vicleana. Deci şi-pentru. aciasta să cercetaţi ca să aflați cu ce fel iaste pusă acea piatră hotar sau a fi pusă cu Vruin Vicieşug, să covediţi cine a fi pus acea piatră de au făcut tulburare între răzăşi şi de a îi puso cu tiedreptate veţi scoate-o dumneavoastră Şiți pune pietre unde a veni măsura locului şi după cum veţi alia că a fi mai cu dreptate să hotărâți şi să stalpiţi şi pe hotărâre ce veţi face să dați mărturia hotarnicaă îu sâmne iscâiită de dumneavoastră şi de toți câţi sa vor aiia la hotar, însa care părți veţi aia că umbla Cu nedrepiate aceia vor da toate cheltuiata ; iar de Hu se vor odihni vreo parte după hotărâre ce veţi face să le daţi zi de SOroc împreună cu nărturie Dumneavoastră sa vie ia divan. Aciasta porunciin, 

ieat 1756 Octomvre 24. 
(pecete doiinească în tuş roş). 

57, 7269 Iulie 16 (1761) Iaşi. Grigore ) 4 lon Calimach Vodă porunceşte lui Proca Roman poroşnic să scoată. satee să dreagă poduiile şi drumul :spre Scânteia, - 

ă 10 Grigori Vcevoda, bojieiu milosti zemli Moldavscoi, datam cariea domniei meale boia- rului nostru Proca (Român) Poruşnic să aibă a merge pe la satele de pe supt codrul Eşului şi săi scoata pre toţi oamenii şi să le stea Zâpciu asupra lor ca să 

eiu gospodarz 
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tocmaască atât podurile ce sântu pe drumul Scânteia 
<ât şi drumul prin Codru pără ce vor eşi peste codru 
în ceia parie, şi cum mai în grabă să tocmească foarte 
bine, fiind ca este să meargă dumneaiui Ahmet-bei 
Spahilar agassi, întrait chip Să nu fie. 

u las leat 7269 iulie 16 

pecete: gospod în tuş roş 

38. 1775 Sept. 9 Iași. Gi. Alex. Ghica Vodă rânducşte pe Proca Ro- 
man 'vel căpitan la Dorohoi, fixându-i atribuţiile şi leafa. . 

lo Grigorie Alexandru Ghica Voevod, bojieiu 
milostieiu gospodaru zemli Moldavscoi, datam carte 
domniei meale boiarului nostru Proca Roman pre carele 
lam socotit doimnie mea şi lam făcut vel căpitan a 
Dorohoi, drept aceia să fie voluic cu cartea domniei 
meaie aşi purta de grijă căpitaniia lui șia odihni pre 
toţi iocuitorii acei margini despre toata supărarea şi 
strambătățiia ce vor avea, şi poroncesc domniia mea 
și voao vornicilor i voa& lacuitorilor de prin satele 
de la acea margină, viinduvă numitul! căpitan sălcu- 
noaşteți de căpitan şi sâi daţi ascultare la toate cele 
ce var da poronci și învățături din poronca domniei 
meaie, iar careie sar arata împotrivitor poroncei iam dat 
voe pe _ unii ca aceia săi certe pe fieștecarele după 
vina sa şi înştiințându şi pe domniia mea pe uniica 
aceia și mai cu grea urgie se vor pedepsi. lar carele 
din iăcuitori nu să vor odihni cu gudecăta căpitanului 
să vie aicea şi sa alle dreptatea lor. de ia di- 
vanui doriniei rieaie ; aşiicerele şi pentru venitul.că- 
pitanului sa aibă aşi căuta şi a lua după obiceiul 
vechiu. Poruncini domuie me și dumnalor isprav- 
nicitor de Haărlău la cele ce sântu obişnuite vechi ale 
capitaniei să nu te amesteci şi să le e deplin după 
obiceiul vechi. Acasta. 

u ias leat 1775 Septemvre 9. 

procit. hatman. 

| 39. 1775 Noembre 17 Iaşi. Gr, Ghica Vodă rândueşte pe Costandin 
fiu Ursului Agapi ajutor la moşia Hotarnicenii (Lăpuşna) şi-l scoate din ca- 
tastihul mazililor. 

Io Grigorie Alexandru Ghica Voevoda. bojieiu
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gospodarz zemli Moldavscoi. facem ştire cu această 
carte a domniei mele pentru moșie Hotarnicenii de 
la ţinut. Lăpuşnei, care moşie am dăruito domnie me 
preaiubiţi fiilor domnieigmele beizade Dumitrache și 
Alexandru, la care moşie am rânduit domnie mea și 
ispravnic purtătoriu de grijă pe Ursul Agapi biv vel 
șatrar, dar pentru ajutorul său mai cu lesnire iam 
rânduit și pe fiul său Costandin Agapi, pentru care 
am poroncit domnie me dumisale vel visternic de lau 
scos din catastihul mazililor ; dar poruncim domniia 
mea și dumisale vel sărdar pe numitul fecor a şătra- 
riului Agapi la nici o havale ce vor fi pe ceialalți 
mazili pe dânsul să nul supere, fiind că sau dat a- 
giutor tătânisăii spre săvârșire poroncilor cele ce se 
vor poronci. Aceasta scriem. 

1775 Noemvre 17 

pecetea domnească în tuș .roş procit vel visternic 

, 40, 1767 Martie 6 Iaşi. Gr Ghica Vodă hotărăşte soroc la divau îra- ilor lui Proca capitan să-ş' imparti îrăţeşte averile părinţeşti, 

lo Grigorie Alexandru Ghica Voevod bojieiu 
nvlostieiu gospodarz zemli Moldavscoi. de vreme ce 
domniei meaie au jaluit Proca (Roman) biv vel că- 

„pitan asupra fraţilor săi 'anume Şrefan și lie şi loan, 
arâtând ca pentru cele ce au ramas de la părinții 
lor bucate şi altele nu sar fi putând învoi ca să îm- 
paria cu dreptul; deci iată pentru acastă cartea dom- 
niei meale să dă poroncă numiţilor fraţi a căpitanului 
Procăi ca să stea la socotiala și după cum a fi drept să impartă toate rămășițurile frâțăşte, iar neputân- dusă învoi ei între ei, poroncim domniia me ca la sfântul Gheorghe -să se afle câte patru iraţi aice în 
divanul domniei meale ca să să sudece, că oricarele nu să va afla la sorocui hotarât să va aduce cu on gospod şi vor da şi eobote. Acasta poroncim. 

în Jaşi leat 1767 Mart 6. 
(pecete domnească în tuş roş) 

procitoh vel logofăt. 
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41.1770 Junie 3 Iaşi. Cartea lui C. D. Moruz Vodi cătră C, Cru- 
penschie paharnic să cerceteze pricina fânului. mâncat de viiele clucerului, 
M. Sturza. | | - o 

I& Constandin Dimitrie Muruzi Voevod, bojieiu 
milostieiu gospodara zemli Moldavscoi, credinăos bo- 
eriul domniei meale dumnealui Costandin Crupenschie 
biv vel paharnic ispravnic de ţinutul Dorohoiului să- 
nătate. Să face ştire dumitale că prin jaloba ce au 
dat domniei meale /onifă Andrei. jitniceriu, au arătat 
că în vremile Moscalilor ar îi cumpărat neşte fân de 
la oamenii din Cămpu lungu din care fân zicecă iar 
fi luat 5 stoguri un vechil al clucerului Mihai Sturuza, 
loan Vasiuiauul din Benești ot Dorohoi și lar fi dat 
de lau mâncat vitele clucerului şi acum apucând jic- 
nicerul Ioniță pe clucer săi plătească fănul au zis 
cum că nu știe pentru acel făn, după cum pe largu 
vei înţelege pricina din răvașul de jalobă ce au dat 
domnii meale, care sau triimes dumitale pentru care cer- 
şindu jăluitorul dreptate ca să aducă mărturie de la 
acel vechil pentru fănul ce zice că iar fi măncat vitele 
clucerului Mihai să nu rămâe păgubaş, iată scriem 
dumitale să cercetezi şi precum vei afla adevărul şi 
dreptate după dovezi să dea mărturie. aciasta scriem. 

1780 lunie 3 

(pecete domnească) 

42. 1776 luni 21 laşi. Gr. Ghica Vodă dă carte de stăpânire lui lonică 
Andrieş jicnicer asupra moşiilor sale de pe Prut, luându-și tot venitul. 

lo Grigorie Alexandru Ghica Voevod: bojieiu 
milostieiu gospodarz zemii Moldavscoi, datam cartea 
domniei meale credincos boeriului nostru Ionică An- 
drieș biv vei jiinicer să fie volniccu cartea domniei 
meale a stapâni sai întreg Fedeșştii ce iaste pe Prut 
la ţinutul lașului şi pol sat Găurenii iarăşi la ținutul 
jașilor de iasta parte de Prut, și părțile ce are din 
satul Buteştii pe Prut și- Buteştii cei de câmpu ia- 
răși la ținutul Iașului, care toate aceste moșii sântu 
alese şi hotărâte de boeri hotarnici, după scrisorile 
ce ie are precum sau văzut în mâna jicniceriului, 
atât anaforale de giudecată cum şi înfărituri dom- - 

Surete XIII, 5
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ești. Deci să aibă a le stăpâni în toate sămnele 
precum. sau “ales şi sau hotarât şi să aibă a lua și 
a strânge şi tot venitul din ţarină, din fânaţ, din 
prisăci şi din grădini ce vor fi pentru neguţitorie şi 
din bălțile ce vor fi şi din tot locul cu tot venitul 
după obiceiu; cum şi oamenii ce vor fi șăzători cu 
casă să aibă a lucra zilele boerescului sau să de 
bani după hotărârile ponturilor ce sau făcut pentru 
toţi de obştie, și poruncim domniia me dumisale is- 
pravynic de ţinut de sar arăta vreunii împotrivitori a 
nu da venitul, de la unii ca aceia să împlinească pără 
la cel puţin, iar de vor avea cinevași a răspunde a- 
supra moșiilor. cu scrisori ce vor avea să vie la di- 
van. Acasta poruncim. | | 

| o 1776 lunie 21 
(pecete gospod. în țuş roș) | 

procitoh vel logofat 
"43. 1779 Iulia 2 Iaşi. Mărturia hotarnică a moşiei Mălăeşti pe Răut, la Orhei a lui Ursul Agapi şatrar 

Din luminată porunca Prea Inălțatului domnului nostru Maăriia Sa Costandin Dimitrie Moruz Voevod, dumnalui Costandin Răşcan biv vei spatar și dum- nalui Darie Donici biv vel paharnic serdar de Urheiu neau rânduit hotarnici la moșiia Mălaeştii a dumisale Ursul Agapi biv vel şatrar care iaste pe apa Rău- tului la ținutul Orheiului şi după poruncă mergând la stare locului a numitei moșii Mălăeştii strângân- du să şi toţi răzăşii impregiurași din sus şi din gios şi întăiu au mers ia capul „moşiei din sus fiind faţa şi răzeșii din Cocolteni anume loniță Cornea, Grigo- raș Știrbul, Gavril Hrâșcă şi alte neamuri a lor și unde au mărturisit razeşii ca au fost Piatră şi nu sau găsit şi sau pus piatră hotar în malui Răutului lângă nişte spinişori; şi de acolo „am purces alătu- rea cu moșiia Cocoltenii spre amiază noapte şi sau găsit piatră hotar vechiu tn nește sărături şi sau pus și acolo alăturea piatră hotar, şi de acolo am mărsu tot la deal spre miază noapte păr din deal de șleahu şi din vale deo movilă în costișă sau găsit iară piiatră veche și sau pusi ară alăture şi acmu  piiatră
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motar ; şi de acolo am mersu tot la dial păr în zarea 
dJialului ; unde sau întâlnit cu moşiia Căcărăzănii care 
au mărturisit razăşii că au fost hotar dar nu sau 
găsit și sau pus piiatră hotar din gios de o movilă 
ce iaste în zarea dialului şi diacolo am purces zarea 
dialului în gos păr niam întâlnit cu moşiia Brăvice- 
nii într?o movilă drept în deal şi am pus piatră ho- 
tar drept într'o movilă şi sau făcut pe ogoare şi 
dintracea movilă să începe şi moşiia Brăvicenii care 
au fost faţă şi răzăşii din Brăviceni anume Ioniţă 
Băț în Chişinau ; Ştefan Băţ mazil în Chişinău, A-. 
gapi Dumitru vel căpitan, loniță Pătcu, Darie Po- 
mătariu și alte neamuri a lor și după o mărturie 
hotarnică ce au scoso răzășii din Brăviceni din leat 
7162 şi după acea hotarnică am purces la vale asu- 
pra Răutului alăturea cu moșiia Brăvicenilor păr în 
costişă din sus de drum și sau pus piiatră hotar, și 
de acolo am mersu .toi la vale pe la doao movile 
din gios de drumuri sau pus piatră hotar supt o mo- 
vilă din deal de movilă şi de acolo am mersu tot 
asupra Răutului pe din sus de o făntănă ce iaste 
în costişă şi păr la moyilele gemene şi sau pus pia- 
tră hotar între movile Şi deacolo am purces tot a- 
supra Răutului peste şes pe la. capul Brănovii de 
Sus și sau pus piatră hotar în şes aproape de Bahnă 
Şi de acolo am apucat apa Rautului în sus şi am. 
mersu păr în hotarul ce sau pus. de deoparte Ma- 
lăeştii cu Cocolienii şi aşa sau închiet toate hotarăle 
Mălăeştil lor, „care după scrisori şi mărturiile răză- 
şiior după cum am afiat cu dreptate am îăcut maăr- 
'turie, . | | 

leat 1778 lulie 2. 

Grigoraş Vărzariu, Ştefan Băţ, loniță Cornea, 

Grigoraș. Știrbul, loan Stratan. 

«Această mărturie hotarnică a numitei moșii Mă- 

lăeştii ce iaste iscălită de numiții mazili ce sau răn- 

duit de noi din porunca gospod, care arată că fiind 

faţă razeşii împregurași acestei moşii după cum au
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aflat cu dreptate au ales părțile şi au stălpito şi pen- 
tru încredințare. am iscalit şi noi. 

Costandin Răşcan biv vel spatar, sărdar. 
Şărban comis sârdar,. 

leat 1779 Octombre 13. 

44. 1779 Noembre 2 Iaşi. Anaforaua marilor bocri intărită de Vodă. prin care se trece în rândul neamurilor pe Buzneşti. 

Ie Costandin Dumitrie Moruz Voevoda bojieiu milostieiu gospodara zemli Moldavscoi. — Sau ceiir anatoraoa acasta și domniia mea încă cercetând şi adiverindune că aceşti Buzneşti de mai gios arătaţi sânt neamuri vechi de boeri ; pentru aceia după drep- tate domniia mea hotărâm ca iumiţii Buzneşti sa fie puși la neamuri şi socotiți deacum înainte ia toată orânduiala neamurilor, întărindusă anaforaoa : &asta şi, cu a noastră domnească iscalitură Şi pecete. 
1% Costandin Muruz Voevoda. 

1779 Noemvre: 23 (pecete domnească) | 
Preainaițaie Doamne, 

După luminată poroncă Inălţimei tale am cerce- tat niamul Buzneştilor anume loan și Costandin biv vtori armaş şi Ștefan şi Anton şi Vasile, şi asa neam. adiverit că toţi aceștia sânt fcoorii lui iliece Sau po- reclit Buzne, pentru că au ținut pe fata lui Patrasco. Buznea clucer, care tatăl lor Ilie au fost fizor lui Costandiniţa ; iar Costandiniţa au fost fc€ Irașco vel logofăt, după un ispisoc sâr 3 posatul domn-Costandin Moghila Voevod din ieat 7119 Dechemvrie 3, pren care arată ca au miluit pe acel. Pătrașco vel logofăt cu un sat anume Dămilenii ot ținut Dorohoiului care sat se află Supt stăpânire a- cestor numiţi feciori a lui Ilie Buzne; -care deosăbit. de acest ispisoc au mai arătat şi la răposatul domn Grigorie Ghica Voevod din leat 7245 lunie 15 când au avut tatal acestora giudecată; 
mănăstire Solca pen- 

Cu un egumen Nectarie de la tru 0 moșie Radomireştii ot Neamţ, pren care Carte.
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gospod arată pentru tatăl acestora, șil numeşte lie 
Costandiniţă ce să trage. semințănie din Iane socrul 
răposatului loan Vodă -Moghilă şi fiind că la cerce- 
tare noastră ce am făcut sau adeverit cu bune do- 
vezi că s nt neamuri vechi de boeri căzândusă. ca 
să fie puşi la orânduiala neamurilor. Pentru aceasta 
nam lipsit a înştiința şi rămâne după cum va fi 
milă Inălțimei tale. 

| 1779 Noemvre 2. 

A Inălţimei tate plecate slugi, 

Vasile Razu logofăt, loniță Canta logofat, Şte- 
Săniță Sturze voraic, Neculai Rosat vornic, Lascarachi 
Roset hatman, Dimitrie Sturza vornic, lordache Canta 
“Spatar. | 

45. 1789 Zuie 29 Iași. C. D. Moruz Vodă rândueşte pe Ursui Agapi” 
«si strângă birul de pe moşia Hotărhicenii. 

"1 Costandin Dimitrie Moruz Voevod, bojieiu mi- 
Aostieiu gospodara zemli Moldavscoi, să face ştire 
tuturor vornicilor, locuitorilor ce vă aflaţi pe moșie 
„Hotărnicenii, că iată am socotit domnie me şi vam rân- 
„duit purtătoriu de grijă pre Ursul Agapi atât pentru 
ca să strângă banii birului tuturor lăcuitorilor ce 
veţi fi pe acea moşie, cum şi dejma cea îi ca să o 
strângă și deosăbit şi toate pricinile şi giudecăţile 
ce veţi avea Ursul Agapi să vi le caute şi să le în- 
drepteze ; şi poruncescu doninie me tuturor vornici- 
4or, locuitorilor şi Siujitorilor de “pe moşie Hotărni- 
ceni viind Ursul Agapi acolo săi daţi toată ' asculta- 
Tea şi supunerea şi ori ce pricină şi strâmbătăți veţi 
„avea să mergeji la Ursul Agapi să le arătaţi, că după 
pornonca ce are de la. domnie me la toate vă va 
-Odihni cu dreptate voastră, iar carile dintre voi nu 
se va odihni cu dreptate ce va face Ursul Agapi uşa 
divanului domniei meale iaste deschisă să vie aice 
Şi îşi va afla dreptaiea sa. afasta; scriem. 

1780 lule 29 - 

pecete domnească vel visternic procit
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40. 1786 Mai 23. Cartea lui A. 1. Mavrocordat Vodă cătră serdarul de: Orhci să cerceteze pricina moşiei Carbuua a Şatrarului Ursul Agapi. . 

Ie Alexandru lon Mavrocordat Voevoda, bojieiu 
milostieiu gospodarz zemli Moldavscoi. Cinstiţi cre- 
dincioși boerii domniei meale dmta lancul Razul biv 
vel șătrar, serdar de Orhei i Lăpuşna, i dmta lon 
Carpu biv vel stolnic sănătate, să face știre că domnii 
mele niau jăluit Ursul Agapi şătrar arătând că în ho- 
tarul moşiei :Cărbuna de la ţinutul Orheiului ar fi a- vându. părţi de moşie baştină şi cumpărătură cu scri- sori cari nefiind aleasă de cătra părţile altor răzăşi de acolo, peniru ca săși știe drepte părţile sale Şi. să şi le poată stăpâni cu pace; au cerut să i sa deosăbească părţile despre alţi răzeși după scrisori ce are. Deci scriem dumneavoastră aducând față pe răzășii acei moşii Cărbuna cu scrisori ce vor îi a- vând, şi facând întâiu cu amăruntul cercetare scri- sorilor şi altor dovezi ce vor fi de imbe părţile, pre- cum veţi cunoaşte a fi drept cu gudecată să le n0- tărăţi, dând și carte de &udecată la care parte să va căde. Apoi pentru părțile de baştină şi cumpă-= rături, ce după ce cu amaăruntă cercetare şi gudecată ce le veţi face vor rămâne drepte și fără pricina a „ șătrarului Ursul Agapi, neputând a merge însuși dmlui spătar lancul Razul avându alte trebi a ținutului vei rândui doi din mazilii acelui ţinut, pe carii vei socoti a fi oameni vrednici Şi cu știință de hotarât, ca sa meargă împreună cu stolnicul ion Carpu la starea moşiei. Cărbuna, unde strângând de faţa pe toţi ră- Zăşii şi alţi împrezuraşi să aleaga părţile ce vor fi drepte a șătrarului, baştină și cumpărături de oparte și măsurândule cu stânjân în lung şi în curmeziş pe la capete și pren mijloc să Je stâlpască cu pietre ho- tară pe la locurile ce sa vor căde şi să de nunmitu- lui şătrar mărturie hotarnică în samne şi în stânjeni pe obiceiu iscălita de dmlui stolnic ion Carpu şi de: rânduiţii mazili și de toți răzeşii și alți împrezurași ce se vor tâmpla faţa de hotărit, pe care apoi. car- cetândo dmta spătarule lancule de o vei afla facuta cu dreptate pe rânduială şi cu priimire despre toate părțile sa op incredinţezi şi cu al dumitale iscalitură.
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lar când ori pricina va îi întralt chip şi acolo nui vei 
putea așeza, sau la hotărât va naşte pricină, atunci 
ia locul cu pricină pietre hotară să nu să pue ci fă- 
când dmv. hartă curată întocma și înțăleasă de 
starea locului cum şi mărturie de toată curgerea pri- 
cinii pre largu şi iscălindule să le daţi la care parte 
se va căde şi puindule zi de soroc să vie amândoao 
părțile la divan, ca de aice să li să hotărască pre 
cum afi drept. acasta scriem. | 

(pecetea domnească) 1786 Mai 23 dni - 
_procit vel logofăt. 

în dos: sau trecut.la condică. 
” Andrei Condicar. 

pe cămeşa: a SE 

Cinstiţi şi credincioşi boerii demniei meale dmlui 
ancu Razu biv vel spătar serdar de Orhei i Lăpușna» 
i dmlui lon Carpu biv vel stolnic. datisea zdraviem. 

sau trecut — vel logoiat — Hotărât șătrarul 

Ursul Agapi _ 

47. 1781 Avg. 28 Iaşi. Cartea Imi C. D. Muruz Vodă către . Serdarlul 
„le Orheiu să cerceteze pricina de hotară a lui Ursul Agape şătrar in-Să- 
rățeni despre megieşi. , | 

le Costandin Dimitrie Muruz Voevod, bojieiu 
milostieiu gospodara zemli Moldavscoi. Cinstit şi cre- 
dincios boeriul domnii meale dmlui lancul Razul biv 
vel spatar serdariul de Orheiu, Se face ştire că 
domnii meale au datjalobă Ursul Agapie,şatrar arătând 
că în moşiia Sărățenii, - ce iaste la ţinutul Orheiului 

are câteva părţi de baştină şi cumpărături şi danie 
cu scrisori osebite de alte părţi ce mai are alăture, 
cari sântu alesă și hotărâte şi au cerșut ca să i să 

aleagă şi pârţile aceste iarăşi după scrisorile ce are 
şi deosebindusă din părţile celorlalţi răzăși să să 
lipască tot lângă parte ce are hotărâtă şi scoasă de 

o parte ; şi pentru aciasta iată scriem dumitale şite 

rânduim iuând carte domniei meale să te scoli să 
mergi la moşiia aceasta și strângănd pe toţi răzăşii 
sa faci întăiu cercetare și să dovedeşti părţile ce 
le cere acmu şătreriul Ursul Agapie de sântu drepte
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şi adevărate cumpărături şi danii şi știute de cei- ialți răzăși, cum şi pentru baştina ce arată că are acolo iarăși să cercetezi de are baștină cu adevârat - întracel sat, apoi. şi de să va dovedi cum că cu a- devărat are părți: întracel sat, atunce dmta sa ştii să le cercetezi părţile ce are. după scrisori și să le alegi osăbite din părţile celorlalți răzași și maăsu- rândule cu fune în stânjani să le hotărăști de cătră părţile răzăşilor şi să. le lipeşti lângă partea ce mai are, șatrariul acolo alăturea și Ppuind și pietre ho- tară să pui și pietre hotară ce le vei pune la locu- rile ce se vor căde, iar de va eşi pricină de giude- cata cu răzășii şi vor pricinui 
are şătrariul Ursul Agapie, atunce dmta să nu pui pietre hotară, fără numai să faci mărturie anume Scriindu pe largu toată pricina, și să le pui soroc tuturor ca să vie la divan, și să li să caute şi să li să hotărască Sudecata, aceasta. scriem şi de să Vor dovedi că parţile acestea care le cere șatrariul Ursul Agapie sânt drepte făra pricină, atunce să rândueşti dmta din mazilii acelui ţinut pe care vei socoti ca să margă să le măsure şi să le aleagă și 

jăni 
pune ŞI să facă mărturie în care să iscălească rânduiţii i. și toţi răzăşii Şi să iscăleşti şi dumneta, care aducânduo aice ŞI cercetândusă de dmlui vel logo- făt de se va găsi că e făcută cu cale să să întă- 1ească şi de la domnia_ me stăpânire. 

leat 1781 Agust 28. 
(pecete domnească). 

Procitoh vel logofat, 
48. 1704 Maiu 17 lași. M. C. Suţu Vodă serie carte la Varna i de Soroca să cerceteze pricina pentru Mâncăuţi în ocearuSprâvnie şi Zmaranda M. Talpă, E! «să Pe “i intre Gh. Soroceanu capitan 
lo Mihail Costandin Suţul. Vvod cu mila lui 

Y 
Dumnezeu domn țării Moldaviei. 

ă 
Cinstit şi credin:os boeriul domnii meali dum. Vârnav biv vel ban. ispravnic de ţinut Sorocăi să-



nătate, i boeriul nostru... vornice de poartă, fiind că 
ia domiie me au jăluit căpitan Gheorghi Sorocianu și A- 
nița câpităneasa a lui Ştefan căpitan Pisoschi, ară- 
tând câ la o moşie anume „Măncăuții ce iaste în ţinu- 
tul Sorocii, au fiişte cari părţi, şi după vremi ar fi 
pus stăpânire pe toată zeastă moşie o Smaranda fiica 
lui Mihălachi Talpa fiind șazătoare acolo, şi că au 
și ei parte în numita moşie, și au şi stăpânit cum vor 
dovedi cu scrisori, şi martori ce au la faţa locuiui, 
prin care jalobă au cerut di la domnie me jăluitorii 
giudecată şi dreptate pentru acaste. Și fiind cu ja- 
loba- lor orânduiţi mai întăi la dumnialor boerii giu- 
decători ai dipartamentului al doile ca să li să cer- 
ceteze scrisorile, unde fiind faţă şi Smaranda fiica 
lui Mihălachi Talpă. Smaranda au răspunsu că ia 
are a tragi parti dintr.sistă moşie Mancăuţii parte 
unui Costandin Sotnicui pe cât să va alegi, după o 
danie ce au făcul acela lui Mihălachi Talpă tatanisău 
şi aită a patra parte dupe un zapis ce ari di la A- 
nița Lămăşcăniţa ce au fost -mătușa lui Mihălachi 
Talpă tătânisău, dată :€astă a patra parte zestre 
tătănisău, şi apoi de va mai prisosi dintracastă mo- . 
şie, vor lua ei măcar că jăluitorii nici o data nau 
avutu stăpânire, dar să margă aş tragi părțile ce li 
vor dovidi că sânt a lor, că ia mă opieşie. 

inpotriva cărue raspunsu, arătând și scrisorile, 
aşa sau aflat precum Smaranda şi prin cuvânt la 
giudecată au arâtaţ, deci măcar câ şi celelalte amân- 
doo părțile cari jăiuescu și Smaranda au arătat şi 
ei scrisori, dar neputând dumnealor boerii giudecă- 
tori a li faci di aici acum desăvârșita alegire şi la 
părţile lor cu priimire a tustrele păriilor am făcut 
cerere a li să orândui de cătră domnie me boeri ho- 
tarnici; după care a lor cerere găsind și giudecata 
cu cale, iata te orânduim domnie me pe dumneta 
bane Costandine Varnav, fiindumi cerut di toati pâr- 
ţile, ca viind jăluitorii şi cu Smarănda părăta dim- 
preună și cu boeriul nostru numitul vornic di poartă, 
îiindcă șau pus soroc ca la sfârşitul lunii aceștie 
„Maiu să se atle toate parţiie la fața locului. Scriim 
domnie me dumitali, ca indată să mergi şi dumneta
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fiind aproapi de târgul Sorocii, după arătare lor cale numai de patru casuri, şi strângându și pe toți cei- lanți megieşi dupe împregiurul aceşiii moșii cu scri- sorile şi: dovezile ce vor ave şi aceia, prin cercetare cu amânuntul și în frica lui Dumnezeu, mai întăi sa va Scoate parțile numitei Smarandii fiicii lui Miha- lachi Talpă, fiindu dovedite de giudecată ca sântu bune drepti a ei, însă parte lui Costandin Sotnicul pe câtu să va alegi, și a patra partie a Aniţii La- măscâniții după coprindere semnilor şi hotaralor pre- cum în scrisorile ei să arată şi să dovidescu; apoi fieşte cărue iarăşi parte sa pe câtu dupe scrisori să va dovedi că au și ei, adica lui Gheorghie Sorocanul „ŞI Aniţei căpităneasa Pisoschi (adaos :i altora ce vor arăta scrisori) și dupa alegire şi lamurire ce veţi face fiindu cu priimire a tuturora alegire ce sa va tace veţi pune şi semne pietre hotara despârţi:oare a ști fieşte Care parte sa pe câtare a stăpâni, dân- dule și cărți de &udecată la mână, iar când vreo: Parte dintracesti amândoo adică Gheorghi capitan Sorotanu, sau capităneasa Pisoschiasa nu să vor 0- dihni, fiindu ca aceste dvo.f parți la giudecata di- partamentului nau avut bune și vrednice dovezi a să pute ști fieşte care pe câta parte are a tragi parte dintracastă moșie, şi de aceia te ai orânduit. dumneta hotarnic, și cu vornicu de poarta (atunce) sa va face harta de stare moșiei şi cu mărturii pe largu de Ccurgire pricinei lor vei înștiința domniia me, ca de aice să |i se poata da siârşitul pricinii lor. lar pentru părțile Smarandei se va urma după cum mai Sus se cuprinde a nu rămâne e a sa mai supăra cu venire pe aici iarăşi pe la divan sa mai facă şi altă cheltuiala, de vieme ce ia dintru început şau avut stăpânire nectintită după moarte. lui Mihalache tața= MiSâ şi pără acum, pe drepte părțile ei ce sa co- prindu în scrisorila ce are, după cum acasta au iost ȘI €Sii netâgâduita de Huiniții jăluitori si ia giude- cată acum înnainte dumiiorsale boerilor giudecători pă Drept aceia precum mai sus să scrie, așa veţi fi ur- mători, Acasta scriem, - E l. p. domneşti o 1794 Maiu 17. IG. AX. ROT. Ca n. 1793, procit vornic
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49. Fără teat(c. 1736) Iulie. C. Racoviţă Vodă acordă privilegii Marief. 
Potlog născută Catargiul. 

Io Costandin Mihai Cehan Racoviţă Voevod, 
bojieiu milostieiu gospodara zemli Moldavscoi. Facem. 
ştire Cu atastă carte a domniei meale pentru Maria 
fata răposatului Ștefan Catargiu! clucer carele ră- 
mânând sărăcă de bărbat și neavându nici un feliu 
de chivernisală, fiindu fata de boiar şi de vrame că şi 
bărbatul său Gheorghiţă Potlog încă au sluiit curții, 
socotitam domniia -mea că să cade a ave şi ea oa- 
reși care milă pentru chiverniseala ei dupa “cum au 
și alte giupânese sărace. Şi iată că am făcut dom- 
miia mea milă cu dânsa şi i sau dat 4 oameni de- 
scuteală, însă acești oameni să fie străini de birut 
în visterie şi aflânduşi aceştia oameni străini să fie 
scutiţi, de birul lor, nimenea să nui supere. Aşijderea. 
și la vremea daseatinei să aibă ai scuti cinzăci stupi 
și la vremea gorștinei o suta oi pe aceastea bucate 
mici un ban deseatină sau gorștină să nu dea. Şi la 
vădrărit încă să aibă a scuti 150 vedre vin. Cu a- 
ceste arătate mai sus am făcut domnia mea milă ca 
să fie pentru chivernisala casei ei. Drept aceia dum- 
nialor boerii zlotași, desetinari, gorştinari şi. vădră- 
fitari văzându cartea domnii mele, toți să urmaţt 
după cartea domnii . miale acasta. Acasta am po-: 
runcii. “ 

lo Costantin Voevod. | 

(pecete gospod.) 

50. 180/ Fevruare 1. C. A. lpsilant Vodă rândueşte pe ile Botezatu: 
pitar să strângă 100 asceriii la lotărnicen! spre a se trimete la Craiova 
coatra zurbalelor lui Pasvantoglu. - 

la Costandin Alexandru Ipsilante Voevod cu 1 mila 
lui Dumnezău domnul ţării Moldovei. Credinos bo- 
eriul domniei meale dumnealui llie Botezatu biv vel 
pitar sănătate. Fiind că neau venit înaltul împără- 
tesc ferman poroncitoriu că din străini ce sa afla 

aice în țară să Strângem o sumă de asceriii în cât 
să va putea mai mult, și săi trimetem în țara ro- 

mânească asupra zorbalelor ce sau rădicat la Vidir 

şi cu împotrivirea şi nesupunerea lor au. trecut şi în
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hotarăle ţării româneşti asupra Craiovei unde Cu 0- săbit ar fi rânduit de către prea puternica împara- ţie să află asupra acelor Zorbagii și singur domnul ţării rumăneşti și fiind acasta o poruncă Care nea- vărat trebue a se pune în lucrare spre aşi arâta şi ţara datoria supunerii catră prea puternica împârâţie. iată după punerea la cale.ce sau făcut spre strângerea acestor ascerlii teară rânduit pe dumneta la finutui Ho- dărnicenilor, unde după cartea domniei mele ce sau Scris cătră dumnealor ispravaicii de ținut vei fi impre- ună urmaătoriu și lucrătoriu spre sâvârşirea acastii poronci, însărcinarea însă cu toaiă treaba aceasta este asupra dumitale ; ci dumneta fara zabavă vei merge ia ţinut şi întâlnindute cu duulor ispravnicii vei pune poronca în lucrare silindute cu toata Vârtutea a alla Şi a strânge din oamenii ținutului cu buna învoire în cât să va Putea mai multe ascerlii Şi călări şi (pe gos) şi când mai mult Nu Să vor putea de cât 100 liudi ascerlii sa sa strângă fara smiuteala ca ia 20 ascerlii sa fie Şi O câpitănie care sa sa Hu - mască bulucbașă, cum Şi un stegar și asupra a cinci bulucbașă cu steagurile și neterii lor sa iie un ait mai mare căpitan supt nume iuzbașă, avâny iieşte Care acei câlări cai şi arma după trebuinţă, și acei pe gios cele trebuincioase, şi pentru gatirea ilor sau hotarât ca afară de leafa să li să dea câte 190 lei ia un fieştecare iuzbașă, câte 50 lei la un fiestecare bulucbașa, 35 lei la un bairactar calare, 30 Iei ia ua nefer calare, 25 lei ia un bair, 
, Precum şi pentru leafa lor după ut care sau socotit a îi cu în- stu u ste a li se da întru acestaş chip, „adică pe fiiştecare lună 100 iei iuzbașa, 30 lei bu- lucbaşa, 20 lei stegariu calare, 15 lei . stegariu pe gios, 16 lei neferiu calare, 10 lei neferiu pe gios. Asemenea şi pentru 'emmeclicuj lor din vreme ce sa VOT scrie la steag și pănă cându sa vor porni sau Hotărât ca să sa de câte 40 parale pe zi iuzbaşa, şa, 15 parale pe zi ia un
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aiât la drum cum şi în locu unde au să margă își. 
vor lua tainu cuviinciosu cel după trebuinţă, și pen- 
tru dânşii şi pentru caii lor şi iată cu chipul acesta 
silindute a strânge în cât să va putea mai multă 
sumă, vei căuta ca iuzbașii și bulucbașii stegarilor 
sâ îie oameni cu credință și cu chizăşie şi cerând 
irebuința afară de banii hotărâți pentru gătirea lor 
Je vei da şi leafă câte pe trei luni sau și pe patru 
iuni denainte, dând banii în mânuie a iuzbașilor și a. 
Dulucbaşilor de pe la steaguri şi îndatorind pe fieşte 
care iuzbaș şi bulucbaşă a răspunne şi pentru banii 
ce vor lua și pentru neferii steagului să fie rielpsiţi 
şi întâmplândusă a lipsi din neferii să răspundă iuz- 
bașa şi hulucbaşa banii ce i se vor da; şi fiind că 
aceasta este o poruncă delicată domnia mea team: 
ales şi te rânduim pe dumneta la acastă treaba nu 
numai ca poronca să ia săvârşire după trebuinţă ce 
şi ca să fii cu neadormita privighere pentru ca nu. 
cumva legândusă nescâiva scornituri de vorbe nea-— 
devărate să de pricină de vreo tulburare. locuitori- 
lor, pentru care neardomit privighindu vei face lă- 
cuitorilor în tot chipul încredințare că domniia mea,, 
mai întăiu de cât toate alteie părinteşte privighem 
odihna şi liniştea lor şi ei cu totul rămânând în li- 
niştire nici de cum să nu cuteze sau să aibă acea 
mai mică îngrijire de vreo cât de puţină supărare 
pentru strângerea acestor ascerlii, căci şi ascerlii a- 
cestia precurn în fapte se vede lucrare aua să strânge 
din străini, și numai acei cari de bună voe să vor 
mulțămi şi iarăși de țara rumânească fiind a să tri- 
mete aice nu rămâne cel mai mic prepus de vreo 
îngrijire. Să știți dar că cu chipul arătat privi- 
ghind și liniștirea locuitorilor se pot strânge și 
cât să va putea mai multă sumă cu atâta şi 
siujba dumitale mai mult va îi cunoscută şi dupa 
slujbă vei câştiga şi cuprindere din mila domniei 
mele. Şi fiind ca asupra acestei trebi sau rânduit 
aice pe cinstiţi și credintoși boerii domniei meale 
dumnealo: lordache Balş biv” vel visternic şi dum- 
nalui Iordachi Mavrocordat hatman și dumnalui San- 
dul Sturza hatman, dumneta atât pentru banii tre-
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ibuintoşi cum-și pentru toată treaba să vârşirei aces= 
tei poronci de'a dumnealor vei lua cuviincivasa po- 
vățuire, înştiințândui totdeuuna pentru orice va cere 
trebuința precum te vor povâţui vei fi întocma ur- 
măior,. i | | 

1801 Fevruarie 1. 

51. 1804. Noenibrie 15 Iaşi. A. C. Muruz Vodăcarte călră ispravnicii -de Dorohoi să aplice protimisul la râscuinpărarza moşie! Suharău peniru N. Cerchez “clucer. Ei 

10 Alexandru. Costandin Muruz Voevod, cu mila Aui Dumnezău. domn ţărei Moldovei ; cinstiţi credin- cioşi boerii domniei meale dumvastră. ispravnici de ținutul Dorohoiului sanatate. Prin jaioba cau dat -cătră domoia me clucerul Neculai Cerchez au arătat Cum că avându Cuwmpârate în rând trei sate de la a- cel ţintit anume Suhărău şi Fărcăuții şi Cotul Suhă- răului de ia mânăstire Burdujenii în toţi anii de când ține moşiile el leau platit baxii pe falce de sau a- utat la trebninţile ce avea ; iai acmu făra a şti el Bimică dumneaei paharniceasa Catrina Crastioae au Plătit la locuitorii din satul Suharău bani pe 200 falci câte. 2 lei. pe. falce şi au facut rugâminte ca unul “ce iaste stăpân moşiei să aiba Protemisis a întoarce Danii. păhârnicesei Crăsteoaei. înapoi să rămâe falcile a lui, care . iata şi jalba ceau cat $sm  tiiniso la dumvoastră ca să 0. vedeţi, din care veţi înțelege mai pre lărgu pricina, Deci sa faceţi cercetare și.dacă va fi cu voia locuitorilor ca LU le. ia părâta pâhărni- Ceasa și să ia. banii de la jăluitorii au voia, însă de bună voia lor, iar îndatoriţi nu sâni - | € i ta lua numai de cât de la cumpărătoriul moşiei. atasta. 

: | -1804 Noembri 16. (pecete domneasca). 

52, 1809, Aug. 15. Gherasim egumenul de Ia Trei Erarhi încuviințează. trecerea casei lui St. Roşca către preutul Iacob, plătind ei bezmănul pe ani „+ Viind de faţă inainte me stințiia sa preutul Iacob ŞI rugândumă ca săi dau voi să Piri cumpere o casă ci 
este făcută pi locul sfintei manastiri Trei sfetitele,
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ari casi esti în mahalaoa sfăntului Pantelimon din sus 
unde mai sânt și alte casi tot pi locul sfintei mănăs- 
tiri, şi acastă casi au fost din vechi facută de Tofana 
isprăvniciţa: şi la 1799 Mart 21, au trecut acasta 
casi cu vănzare di la Eliana fiica Tofanii isprăvniciţii 
la măna Vasilcâi fiica căpitanului Vasile Petre cu preţi 
drept şeptezeci şi cinci de lei, şi dând lemnul la mă- 
năstiri am stăpânito pâră acum cu bună pace, iară 
la 1808 Mai 12 de bună voe lor au vânduto adastă 
casi și numita Vasilca diupreună și cu soțul său Ştefan 
Roşca preutului lacob de mai sus pomenit, care nu- 
mitul preut de bună: voia sa adăogând lemnul la mă- 
năstiri unde era mainainte trei lei, sau priimit de bună 
voia sa ca să dei bezmânul pi tot anul la mănăstire 
câte cinci lei şi acești bani să aibă ai da Ia sfântul 
Gheorghe April 23, pi tot anul fară sminteaiă şi tri-. 
meţând am măsurat şi tot locul casii cât să cuprinde 

înpregur cu stânțăn domnesc și sau găsit în fundul 

dispre râsărit stânjeni zece şi şasi palme alăture cu 

locul casii lui Nicola Giveliche și de acoie la diai şi 

alăture cu drumul ce mergi la podul di piatră, ci esti 

dispre miazănoapte sau găsit şeptisprezăci stânjâni 
tocma, iară fundul dispre apus un stânțen şi şapte 

palme, şi de acole la vale și alature cu hudiţa parți 

dispri amiazizi pănă în stâlpul porţii cei de la vale 

opt stânjăni și patru palme, şi de acole coiinduse 

jocul mergi alaturi cu locul cel ţine Vasile teslariul 

cu bezmen de la mănăstiri şi mergând până unde am 

început a mâsura dintăi sau găsit șepti stânjâni și 

patru palme şi atâta să cuprinde tot loci] casii îm- 

prezur, adică patruzăci și cinci: de stânjâni şi cinci 

palme, pi acesta loc lam dat să aibă al stăpâni preu- 

tul lacob de sis pomenit atât sfiinţia sa cât și cli- 

ronomii sfinţii sale cu bună pace nesupărat de câtră 

sfânta mănăstiri, iară în laturi mai mult să nu să 

întindă, numai să aibă a plăti bezmânul la mănăstire 

de sus arătată pi tot anul fară sminteală ia zioa in- 

sămnată atât sfinția sa cât şi clironomii sfiinţii sale, 

iară voind sfinția sa sau clironomii sfinţii sale după 

vreme în urmă a vinde casa aceasla sau a face benă 

de piiatră sa nu aibă voi pănă nu a da de știre e-



— 80 — 

gumenului ce a fi în vreme aceia lă mănăstiri, Şt pentru mai adevarata credinţa am dat acasiă carti la mâna sfinţii sale cu iscălitura me și asâămene scri- soare luînd şi eu cu iscălitura siinții sale în spre mai bună credinta. 
1809 Aug. 15 

"epasuos dex avznung Tpisoăpxrs 
urmează un adaus grecesc din 1816 April 23, 

53. 1821 August 23 Chişinău, 1. Pruucu inaintează coinisiei dovezile că neamul său curge din Bucium vornicul, de pe tată şi din Darie clucerul ă de pe mamă. 

Spre împlinirea îndatorirei puse asupra dvorenilor din această oblastie şi însemnată prin instrucţiile al- cătuite de cătră această comisie, de pe care prin Orăşăneasca poliţie a Chişinaului mi sa dat şi mie un exemplar, am cinste să pui în vedere comisiei mai gios insemnatele împrejurări. Intăiu, Curgerea neamului mieu de pe iată este aceasta : Bucium ce au Stătut vornic mare la anii 1028 de când sânt trecuți 233 ani au născut pe: Lupul, ce i sau zis şi Lupaşcul, care au stătut vel stolnic, Lupaşcui au născut intre alţi fii şi pe Gavril ; Gavril au născut pe Apostu, ginerele clucerului Andrei Darie, Apostu au născut pe ioniță ce au Slătut. vel şatrari. Ioniță au născuț pe Costandin, ci au Sstătut vel clu- cer, și Costandin mau născut pe mine cel mai os iscălit. | 
Al doilea. Curgerea mea de ceasia : Domnul Moldovei Duca au născut şi pe Beizadea, Ștefăniţ elăniță între alți fii an născut şi pe Ecaterina, pe care au luat-o intru în soțire pârcâlabul de Galaţi, Leon şi 

» Ce au stătut vel pa- 
e maică, iar după moartea părcălabului Leon sau; 

arte 
nsoţit Ecaterina fiica lui Beizadea Ștefăniță cu Constandin Balș ce au stă- 

pe maică este a- 
Vodă între alţi fii 

a. Beizadeaoa si Şte- 

Al treilea. Pară la anii nicit în Moldavia din a drea hotărând sami statornicese 

I313 mam aflat stator- Pta Prutului, iar atunce 
pitrecerea din a stânga
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Prutului sălit am fost pe temeiul tractaturilor păcii - 
încheiate între imperia Rosiei şi între poarta Oto- 
manicească sămi desfac toată averea. nemişcătoare 
ci am avut în Moldavia din a dreapta Prutuiui; şi 
dar între alte averi nemişcătoare am dat în schimbu 
iuminatei doamnei Zoi Moruz și moşiia Făurei de 
la ţinutui Putnei, luând din împotrivă alte nemiş- 
cătoare averi în a stânga Prutului şi împreună cu 
pomenita moşie am dat şi toate documenturile cemi 
da dreptăţi să aibu acia moşie în  vecnica me 
stăpânire. Și fiind că această moşie Făurei au 
fost dreaptă a Buciumeștilor, rămânând clirono- 
mie la pogorâtor pără la mine fără să să strămute 
la vrun alt neam, pentru aceasta din documenturile 
acestei moşii să dovedea lămurit curgerea neamului. 
Şi de vreme ce precum sau zis mai sus urmaa să - 
strămuta de la mine împreună cu moşiia şi aceli do- 
cumenturi, pentru acasta la anii 1814 am întă- 
țişat la ocărmuirea Moldovei, doao documenturi, 
cercetândusă' de cătră pomenita ocărmuire sau 
dovedit din. acelea curgerea neamului meu de la 
mine până la Lupul Bucium ce au stâtut vel stoliic 
pentru că alte mai vechi documenturi doveditoare 
pentru suitorii Lupului nu să află ia mine. Și dar. 
mi sau dat diplomă întărită de domnul ţării și osă- 
bită mărturie din partea celor mai întăi boiari ai 

Moldaviei, prin care aceste doao documenturi se cu- 

prinde curgerea neamului meu arătând cu lămurire 
că eu sânt strănepot a lupului Bucium ce' au stă- 

tut vel stolnic și pe care am cinste a le înfăţişa cel 
întăi supt litera A, şi cel al doilea supt litera B. 

Al patrulea. De sine să înţelege că pomenitele 
documenturi strămutândusă de la mine nu sânt pu- 

tincios ca să le mai înfățişez-acum la această co- 

misie, precum leam înfățişat atuncea la ocărmuirea 

Moldovei ; cu toate acestea spre sprijinirea arătări- 

ior mele ce sânt întemeiate pe un singur adevăr pe 

lângă mai sus însemnatele documenturi date mie de 

ia ocârmuirea Moldovei, mai înfăţişez şi următoarile 

dovezi supt litera C: Zdelca încheiată între mine și 

între epitropii. doamnei Zoe Moruz la anii 1813 De- 

Sutete XI, ” | 6
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chemvri 15 zile ; din acest document se va încre- 
dința comisia că întru adevăr am datu în schimbu 
moşiia Făurei da la ţinutul Putnei din preună cu toate 
documenturile ei precum mai sus. sau zis, şi că a- 
ciastă moşie miau rămas mie clironomie precum măr- 
turisăsc însuşi epitropii acei cari au săvârșit schim- 
Dul, au primit şi au cercetat toate documenturile, 
şi care pentru a lor însuși siguranţie nau putut scrie 
alta în zdelcă pentru un schimbu vecinic de cât un 
singur adevăr, şi din aceasta să descopere că <liro- 
noni fiind eu Buciumeştilor a cărora din învechime 
au îost moşiia Făurei şi curgerea neamului meu ur- 
mează a fi cu dreaptă linie din aceia şi dacă din 
întâmplare alte mai vechi documenturi de cât acele 
ce precum mai sus sau zis nași fi găsit în urmă, 
apoi nu ași putea dovedi curgerea neamului Buciu- 
meştilor mai din în vechime de cât numai pără -la Lupul Bucium stolnicul ; fiind încă că la anul 1818 
au urmat împărţală de moşie între mine și între 
vărul meu banul lordachie Darie, între âlte scrisori strămoşeşti ce să află la pomenitul boeriu sau găsit 
şi doao ispisoace domneşti, pe care supt litera D. le înfățişezu şi din care să dovedește că pomenita 
moșie Făurei au fostu dreaptă ocină a lui Bucium ce au stâtut vornic mare la anii 7098 adică cu a- ceste documenturi să dovedeşte neamul Buciumesti- lor că urmează 233 ani. 

Al cincilea. Porecla mea cea adevărată din mai sus pomenitele. documenturi şi dovezi se descopere că este Bucium și fiind că acum port poreclă Pruncul apoi pentru asemenea prefacere a familiei meale, dacă în Moldova nar fi foarte obizinuit a se face 0 ase- menea prefacere a poreclelor, ar trebui să pui în ve- dere comisiei dovezi pentru asasta. Fiind însă că în Moldavia o asemenea prefacere a poreclei se obit- „nueşte adeseori la multe familii, precum dumnelor boerii Rusești sau poreclit întru îndelungată vreme Carp, şi precum dumnalui vornic Matei Negel fiind Gavrilițese să poreclește Negel ; pentru acasta socotesc de prisos a mai pune în vedere alte dovezi, în vreme ce destul este să să ei în băgare de samă, că după
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ercetarea ce au făcut ocărmuirea Moldoviei do- 

<umenturilor moşiei Făurei, date de catră mine doam- 

mei Zoe Moruzi sau dovedit că eu sunt adevărat: 

strănepot a Buciumeştilor ; şi din ctasta să desco- 

pere lămurit că unii din suitorii mei âu făcut obicinuita 

prefacere a poreclei, adică precum dumnelor boerii 

Ruseșşti sau ştiut în obştie că poartă porecla de Carp 

-şi din documenturi sau dovedit că cea adevărată po- 

sectă a dumisale este Rusu, asemene şi eu purtând 

“porecla Pruncu, ocârmuirea Moldaviei din documeun- 

turi au discoperit că cea adevărată poreclă a fami- 

liei meale esti Bucium. După azasta nu rămâne alt 

nimic mai mult de cât să se facă dezlegare de pe 

partea bărbătească sau depe partea femeiască trag 

eu aastă poreclă, pentru că în diploma ce mi sau 

dat de la ocârmuirea Moldaviei să zice că sânt stră- 

nepot a Lupului Bucium stolnic şi a lui Darie spa- 

tar ; şi dar prin jaloba ce am dat cătră gudecătoria 

politizască din acastă oblastie am făcut cerire ca 

-să înfăţoşez în original la comisie opredelenia ce au 

închejat acea gudecătorie la anii 1816 şi din aceia 

să va încredința că Apostol au fost ginere a cluce- 

ului Andrei Darie şi au născut pe. loniţă ce au fost 

vel şatrari, şi loniţă au născut pe Costandin vel clu- 

ceru, şi Costandin mau născut pe mine; apoi dacă 

suitoriul meu Apostol au fost ginere lui Darie, să 

dovedeşte lămurit ca stranepot Dărieştilor sânt după 

partea femeiască, iar Buciumeştilor după partea băr- 

bâtească. 
AL șeselea. Şi dar dovedind curgerea neamului 

meu de pe tată până la Bucium ce au stat vornic 

mare, de când sânt trecuți peste 290 ani, iată înfă- 

țoşez supt litera E invoiala ce au urmat între dum- 

nealui Enachi biv vel stolnic şi între maicămea Maria 

la anii 1781 Dechemvri 12, încredințată fiind de Ga- 

vriil Mitropolitul Moldaviei, de Leon Episcopul de 

Roman şi de loniţă Canta vel logofăt. Din acest do- 

cument comisia se va încredința că curgerea neamu- 

lui meu de pe maicămea este întocmai precum sau 

însămnat in punctul al 2-a a proşeniei aceştia. Ş 

Al șeptelea. Anii vremii mele sânt 52; și la anii



1791 am luat întru însoţire pe Ecaterina fiica dumi- 
sale Iordachi Crupenschi biv vel ban și sau născut 
noai Îii; Jordachi care să află în Moldavia din dreapta 
Prutului și anii vrâstei sale sânt 28 şi sau şi cinstit 
de către domnul Moldaviei cu cin. de vel căminar ;. 
Alexandru 3 vist. şi anii vrâstii sale 26 ; Pavă/ otstavnoi 
praporşcic a corpusului inginerilor putei soobştenie 
din Sanct- Peterburg, şi anii vrâstii sale sânt 24, Scur- 
[at a cărui vrâstă este 23 ani, și Costandin a cărui 
vrâstă este 22 ani, şi Casandra ce este însoţită cu 
lacovachi Paladi, fiul dumisale vornic Costandin Pa- 
ladi și anii vrâstii sale este 18. 

Al optulea. Moşiile 'câte am în stăpânirea mea 
„sânt aceste: 1) din documentul ce mai sus înfâțoşez supt litera C se va încredința comisia că pentru mo- şiia Făurei ce eu am dat doamnei Zoe în a dreapta Prutului, am luat în schimbu de la luminarea sa în oblastia acasta Părliţii. la ținutul Eşii și Sircova şi Valea albă la ținutul Orheiu, din cari Sircova, Valea Albă leam dat zestre fiicei mele Casandrei, iar Pâr- liții sânt întru a mea stăpânire, pe cari sânt 12014- cuitori și are venit 5000 lei. 2) din doaă documen- turi ce înfăţoșez supt litera F se va încredința co- mista că la ţinutul Orheiu mai am doaă moșii anume Văsienii, pe care sânt 50 locuitori şi are venit 2000 lei și jumătate sat flidighişul cemi iaste mie de zes- ire pe care sânt 30 locuitori şi are venit 1000 lei; Şi al 3-a asemenea se va încredința comisia din o- predelenia Xudecătoriei politicească din anii 1816, ce Mâi siis sau pomenit că la ținutul Lăpuşnei mai am: 0 moșie intreagă Mlădineștii, pe care locuitori nu sânt şi are venii 1500 iei, și osabit de acestea am ȘI robi țigani în a dreapta Prutului şi aice în oblastea Basarabiei până la 600 suliete. „AI nouiea. Infăţoșez supt litera G documentul moşiei Horodiștea din ţinutul Orheiu, din care se va incredința comisia ca din această ocina 2045 stân- jeni sânt a fiului meu Alexandru, pe care sânt 70 lăcuitori birnici și mazili şi are venit 2000 lei, iar moşia Mlădineştii ce în urmă sau aratat în numarul moșiilor mele este dată de catre mine fiilor mei Pa- 

! 
, 
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„AL zecelea. Cu lăcuința mă aflu în ţinutul Orhe- 
iului împreună cu 'toată familia mea, bez fiul meu 
iordachi, ce precum mai suis sau zis să afiă în Mol- 
-davia din a dreapta Prutului; cin moldovenesc am 
avut vel căminar, precum să va încredința comisia 
și din documenturile întățoşate şi din cniga visteriei 
Moldaviei, ce sâ află în comisie, iar din copia uca- 
zului ce am întăţoşat la comisle dmlui Colejschi a- 
sesor Iordachi Vartolomei se va încredința comisia 
că - prea puternicul monah mau miluit cu cin de 
nadvornii sovetnic. la slujbă mă ailu elen la Verhov- 
iei Soviet a Obiastiei Bessarabiei după  aiegerea 
d voreastvei. e 

Sfetnic Curţii loan Pruncu 
1821 August 18 zile în Chişinău. 

54. Fără an. (e. 1763) Iași. Gr. lon Calimah Vodă dărueşte lui lor- 
pachi Cerchez 2 visternie un Joc de casă în laşi mahalaua Frecăului, dându-i 

„gi hotarăle. : 

Cu mila lui Dumnezău Noi Grigori loan Voevodă 
domn ţării Moldaviei. Facem ştire cu acestu hrisovu a 
domniei meale tuturor cui să cade a şti, de vreme 
ce domnii şi oblăduitorii între ocărmuire și purtătorii 
-de grijă -au datoiia a socoti şi a lua aminte pentru 
supușii lui, iar mai vârtos şi mai osebit pentru cei 
ce mai cu credință şi cu dreptate în toată vreame 
-să află slujindu la toate trebile domnilor şi a ţării 
pe fieşte care după dreapta slujba lui să cade al 
milui şi al întări şi al odihni cu din domneştele sale 
mile. Drept aceaia viindu înnaintea domniei meale 
sluga noastră Iordachi Cerchez vtori vistiiar au ce- 
rut şi de la domniia mea ca să facem milă cu dân- 
su! săl miluim cu un loc de casă din locul domnescu 
de aicia din orașul Iașii. Deci domniia mea după ce- 
rirea lui am făcut milă cu dânsul şi lam rânduit la 
al nostru cinstit şi credinzos boeriu, dumnealui lon 
Bogdan vel logofât de au orânduit 'vornici de poartă 
ca săi aleagă şi săi hotărască acei loc de casă, de 
Ja care vornici de poartă niau adus şi mărturie ho- 
tarnică în seamne, întru carea scrie că după poruncă 
mergându acolo la acel loc de casă în mahalaua Fre- 
căului în şesul Bahluiului şi” cercetându pentru acel



locu şi fiind loc siobod și dreptu domnescu necu- 
prinsu de nime au făcut și stânjăn de opt palme: 
gospod: și au şi măsurat de unde au pus piatră în- 
tăiu de lângă Budăiul sărat alăture cu ulița Frecăului 
în gos înspre răsărit sau atlat 25 stănţăni şi au pus 
piiatră hotar, şi de acolo la vale spre amiazăzi a- 
supra Bahluiului au măsurat 42 de stânjeni și au 
pus piatiă hotar; și de acolo la dial spre Târgu ală- 
iurea cu casa Puiului seman gospod până în piatra: 
ce sau pus întăi lângă budăiu sau aflat 40 de stân-: 
jăni, şi aşa sau închiet tot hotarul acestui loc de 
casă și cât cuprinde cu ogradă împregur cu măsurile: 
de mai sus arătate. 

Pentr'aceaia dar văzându domniia mea mărturiia 
vornicilor de poartă am crezut, şi iată că şi domniia 
mea încă îi dăm şii întărim lui lordachi Cerchez stâ- 
pânire pe acestu locu de casă cât cuprinde cu o- 
gradă împresiur, după cum arată măsura locului mai 
sus ca săi fie și de la domniia mea dreaptă danie 
şi miluire şi uric de întăritură neclătit neruşait sta- 
tătoriu în veci. Şi poftim domniia mea şi pe alţilu- 
minați domni ce de Dumnezău vor fi rânduiți domni: 
şi oblăduitori ţării aceștia după vremea domniei 
noastre ca să nu strâce daniile și miluirile ce am. 
făciit, ci mai. vârtos să înoiască Şi să întărească pen- 
tru a domniilor sale mai multă cinste Şi ve&nică po- 
menire. Și sau scris hrisovul acesta în orașul dom- 
nici meale în târgul laşii de Carpu diiacul za divan 
la (c. 1763) anii. 

(ss) Io Grigori loan Calimach Voevoda. 
(pecetea domneasca) 

vel logofăt procitoh 

55. 1769. Mai 25. Divanul cnejiei Moldoyei numeşte pe șatrariul Ursu Agape pristav la divizia a 23 a armatei de supt conducerea baronului Eling.. a Orheiu. 

De la boerii divahului Moldovei, către satrariul Ursul Agapie. Pren porunca ce sau dat cătră divan 
de către Inălțimea sa Gheneral aișef şi cavaler cniaz 
Repnin ca să fie rânduiți pristavi ispitiţi şi aleşi cu. 
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vrednicie pre la toate diviziile, iată socotind divanul 

team orânduit pristav lângă divizion al doilea ce să 

ocârmuiaşte de luminatul domnul Gheneral anșef şi 
a multe teliuri de ordine cavaler baron FEf/ing ci să 
află acum asupra Orheiului. Deci îndată să te por- 
neşti fără nici o pricinuire şi să mergi la locul ara- 
tat şi arătândui dumisale Ghinărarul să rămâi pe 

lângă acea divizie purtător de grijă pentru. toate 
cele ce vor fi de trebuință a să împlini de cătră lo- 
cuitori şi luând poroncă de la Luminarea sa vei în- 
ştiinţa pe dumnealui sărdariul de Orhei cătră care 
sau trimes poruncă că ori cară cu boi ori alte agu- 
toare trebuincioasă pentru divizie scriindulisă ca să 
le împlinești, şi nu rămâne alta de cât să te por- 
nești şi să te porţi cu datornică silință şi vrednicie: 
ca săţi fie slujba cunoscută şi bine răsplătită , pre- 
cum înpotrivăâ de vei urma, şi din pricina nepurtării 
de grijă sâ va da zălicnire la cea mai mică trebuință 
fără îndoială vei îi supus giudecăţii osteneşti şi dea- 
purure pentru orice poruncă vei lua de la măriia sa 
Ghinărariul pe de o parte purtând de grijă ca să 
să sărviască, pe de alta să trimeţi înştiinţare și cătră 
divan ; sminteală să nu faci, ci îndată să urmezi po- 

runcii. | 
1789 Mai 25. 

Sturza vel logofăt ; alte iscălituri necitite. 

56, 1810 Iunie 14 Iaşi. leana paharniceasa face jalobă către divan 
contra fraţilor Levinţeşti pentru încalcarea ce pătimeşte -moşia Mălăeştii la 
„Orhei despre Cocolteni. 

“Prea cinstit divan cnejiei Moldaviei 

Jăluesc prea cinstitului divan că moșia Mălăeștii 
din ținutul Orheiului iaste dreaptă moşiia mea de 
baștină şi cu stăpânire veche pără acum, care mo- 
şie sa megieşeşte cu moșie Cocoltenii şi 'âcmu de 

vro Câţiva ani răzășii de moşie Cocoltenii anume 
Pavăl Levinţă şi Teodor Levinţă și cu alţii ai lor au 
făcut 0 moară pe moşiia lor îu apa Răutului în coas- 
tele moşiei meale și cu apa iazului acei mori înneacă 
peste 100 fălci de fânață din trupul moşiei meale, 
de la care tragu păgubire pe curgere de noao ani -
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precum şi în anul trecut mi sau înecat 4 girezi de 
fân ; pentru care mă rog preacinstitului divan ca su 
mi se dea cartea divanului cătră cinstita sărdărie de 
Orhei 'ca să-mi pot afla dreptatea să scoboare iază - 
ura morei să îie linie apei în linie moşie! lor, în 
vreme când vine apa mare şi câtă păgubire mi Sau 
pricinujt în fâaaţă şi în iarbă de la facerea morii şi 
pără acmu să mi să piătească ca să nu rămâi pă- 
gubaşă şi a îi spre pomenire dmv. 

Piecată la mila dmvoastră, - 
«Cere carte către cinstita săr- [leana paharnitasă din sa- dărie de Orhei ca să-şi afle drep- tul Săarâţei din ținutul tate cu răzăşii de la moşia Co- 

i colteni pentru o moară şi penţru Orheiului. un iaz a moşii ce face apa ia- . 
zului stricăciune în fânaţă şi în - 
iarbă în moşiia jăluitoarei, 

In dos: să se scrie carte ca să să cerceteze şi după dreptate să să facă punere la cale. 
- Scântee sulger 1810 Iunie 13. 

De la divanul cnejiei Moldaviei 
câtre cinstit sărdariu de Osrheiu 

"Din jaloba atasta a jăluitoarei pe largu veţi în- ţelege dmyoasiră arătarea ŞI cerirea ce face pentru păgubirea ce i sar fi pricinuind de cătră părăţi la moşiia sa; deci să scrie D-yoastră 

jăluitoarei i se pricinueşte păgubire înnecândui iazul moşiei părâţii, atunce săi indatoriţi pe pârâți să-şi coboare iezatura morii unde -să nu adaogă a mai Pricinui jeluitoarei păgubire puind la cale, după cum va îi mai cu dreptul ca sa râmâie jăluitoarea odih- nită și de punere la cale ce veţi face să trimeteţi şi . către divan înştiinţare. - i 
1810 iunie 14. Baiş logofat, Roset posteinic, Sturza vornic. 

NOTA. Toate documentele de la nr. 22 fost comunicate în copie de di. Rusu, des Agapi, încă din vara lui 4912 la Chişinău. 

—56 inclusiv ne-au 
cendent din ursul 
Copiile fiind scrise    



-<u slove moldoveneşti şi în parte cu litere latine cu ortografie 
rusască, lasă de dorit supt raportul coreateţii şi chiar al cetirii 
anilor şi a iscălitzrilor. Toate aceste 36 documente sânt scoase 
din preafbogata arhivă a nobiiimei din Chişinău arhiva, care 
„cuprinde câteva mii de acte în original. Pentru a deştepta in- 
teresul cercetătorilor noştri asupra acestei arhive am dat aceste 
documente, care dacă vorbesc de anumite lucruri, privesc însă 
în primul loc diferite familii de boeri din Basarabia, şi deci 
din Moldova veche. 

57. 1771 Sept. Tabla satelor din raiaoa Hotinului, 

«Tablă de toate satele ce sânt în ținut Hotinului şi. câte 
case în sat cum arață în lăuutru» 1771 Septembrie», 

Ocol Nistrului: 15 Bărnova, 3 Parcăuţi, 47 Chel- 
meşti, 9 Varticăuţi, 94 Lencăuţi, 23 Macarenca, 14 
Ruşavăţul, 13 Volcineţu!, 57 Băbenii, 8 Burduvul, 7 
inăuţii, 67 Rasteul, 24 Bujoviţa, 32 Comarăul, 43 
Cormanul, 48 Moldova, 33 Colişeuca, 29 Vârnoviţa, 
40 Şibotiniţa, 3 Lipovenii ottam 23 Mihorenii, 39 Ro- 
mancăuți, 16 Vitrianca, 14 Mihalcăul, 38 Şerbicenii, 
41 Lomocinţii, 23 Neporotova, 34 Văzdăuţii, 42 Clo- 
cuşna, 39 Carlacău, 38 Siliştă, 40 Cobilcenii, 42 O- 
jovul, 7l Vasiieul, 73 Voloscovul, 90 Naslavcea, 23 
Bârnova de Jos, 38 Parstova, î7 Lepnicul, 8 Darjeni, 
33 Ocniţa, 37 Săcurenii, 35 Mâăndicăuţi, 15 Coris- 
tăuți, 38 Hâdărăuţi, 35 Mihălăşeni, 12 Bărtădeanul, 
31 Păladie, 2 Hrănăuţi, 32 Ruseni, 35 Pârcova.—51 
sate cu 1668 case. 

Ocol de mijloc: 13 Nelipăuţi, 36 Noua Suliţă, 27 
Rosuşani, 37 Vascauţi, 23 Hramăncăuţi, 21 Bricenii, 
14 'Tabanul, 56 Colicăuţi, 12 Trăstdenii, 32 “Trâbă- 

săuţi, 26 Bulboaca, 56 Mărcăuţi, î8 Balcauţi, 13 Cup- 
cini, 8 Câș!a lui Halil, 15 Câşia lui Bechir, 9 Po- 
ciumbăuţi, 22 Horodişte, 23 Varaticul. 14 Şerbăuta, 
A Costeştii, 8 Cuconeştii, 34 Corpaciul, 33 Armașul, 
14 Podu Lipcanilor, 55 Cepiiăuţi* 18 Hincăuţii, 7 Ră- 
unda, 62 Hlinoae, 12 lediniţa, 17 Terebna, 33 Ză- 
briceni, 18 Beşinăuţi, 34 Brânzănii, 43 Târnova, 33 
Hurghineşti, 34 Corjăuţii, 12 Trinca, 15 Feteșşiii, 6 
Burlâneştii, 17 Balăsăneşti, 42 Caracuşeni, 109 Ghi- 
lavaţul, 38 Larga, 56 Cotiuţanii.—-46 sate cu 1225 case. 

Ocol de sus: 30 Zalucea, 23 Criva, 20 Mămăliga,



6 Coşuleni, 30 Negrineștii, 18 Șendrenii, Costicenii, 39 Vancicăuţi, 7 Vâncineții 110 Tărăsăuţii, 60 Mar- şineța, 8 Nousăliţa, 32 Stroeştii, 12 Răncăuţii, 8 Co- inetul, 17 Răchitoasa, 13 Sincăuţii, 9 Şişcăuţii, 7 Răn- gaciul. 18 Ghenăuţii, 11 Malineștii, 8 Cotileul, 10 Cerlina, 8 Berestia, 7 Doljescul, 6 Crestineştii 10 Dolinenii, 8 Cruhlicul, 7 Păscăuţii, 6 Dăncăuţii, 3 Ca- pilenca, 3 Sincerul, 4 Forosna, 8 Şerbiniţa, 12 Bilăuţii, 23 Balcăuţii, 21 Nisfoia, 65 Colincăuţii, 30 Grozniţa, 10 Boşcăuţii, 11 Șileuţii, 12 Moiniţa, 61 Cliscăuții, 11 Zărujemi, 33 Vlădicenii, 28 Nadăbăuţii, 7 Rucșinul, 6 Prihorodia, 24 Rascovul, 9 Ruhotin, 62 Peribecăuţii, 156 Onutul, 78 Balamutenii, 68 Rujaviniţa. 56 sate cu 1216 case ; iar peste tot fac 153 sate cu 4104 case, Obs.—Hartie caeței cu 3 file. Acad. Rom. II, 171. Surete ms. XXXVIII, 401. In notă se scrie : «poşte era la Capileucenii cu 9 sate, la Cărjoae cu 4 sate, „la Pod cu 5 saţe». | „IN Catagrafia Basarabiei din 1817 (Tosa UL), şi nutul Hotinului cuprinde 174 sate, din care 2 târguri (Bricenii şi Lipcanii) cu 20854: suflete ; are însa 8 Ocoale (plâşi). Satele tipărite cu litere cursive nu figureaza în catagrafia din 1817. 
58, 1814. Mai 30, Vidomostu de preuții şi alți slujitori bisericeşti din 

altele cupriuse în ocolul Ghilavăţului, firut pia ( slujitor ies „„»Ocolul Ghilavăţutui, N. 146. Vidomostie pentru câte bi- Seric! sânt şi câti slujitori are lieşiecare biserie ; est ocol. 30 Mai 1814. | $ „Diserică dintru ac 

1. Satul Darabani biserică nici slujitor. 
2. Satul Pileuca ; biserica h goslov; preut Mihai Glovischie, dascal Vasile Polio- covici ; staroste Ivan Blascic, palamar Simion Glo- vischie, Scutelnie a bisericei Neculai Blajca. Satul Dăncăuţii ; biserica hramul Procoavele, preui Anton zăt Gnap, dascal lie Cunițchi, staroste van Ungurean, paiamar Ivan Cuniţki „ 4 Satul Păscăuţii ; biserica hramul Santamaria MICă, preut Vasile Horobeţ, preut, lâni Tuşenschi, 

ste Ion Strajan, pa- 

și Anadol; nu se află nici 
tamul sfeti loan Bo- 

dascal Dumitrașco sin lani, staro lamar Pavăl sin Preut Dănilă,  
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5. Satul Tulburenii, biserică nu este, preut Pr: 

copie Ilchevici, dascal Anton sin preutului. | 

6. Satul Bălcăuţii, biserica hramul sfinţii Voevozi, 

preutul Alexandru Budeah, dasca! loan Budean, sta- 

zoste Gheorghe Budean, palamar Andrei Budean. 

7. Satul Hăjdău, biserica hram sfeti Dimitrie, 

preut Dumitrașco Biţove, dascal Dumitraşcu Roman- 

ciuc, staroste Ignat Cozarnic, palamar Ivan Langa. 

8. Satul Bilăuţii, biserica hramnl sfinţii Voevozi.. 

preut Dumitru Bujeniţă, dascal loan Pofolschi, sta- 

rosti loan Comirca, palamar Necolai. 

9. Satul Crihlicul, bisărica hramul Procoavele, 

preot Simion Rodonschii, dascal Gheorghie, staroste 

lurii Holic. | 

10. Satul Singer, biserica hramul Adormirii, preut. 
Neculai Vambraci, dascai Stefan Bereznevici, sta- 

roste Petru Dănilovici: palamar Ştelan Bichir. 

11. Satul Forosna, biserica hramul sfinţii: Voe- 

vozi, preut Gavril Rusnac, dascal Gheorghe Rusnac, . 

staroste Matei Păslar. | . 

12. Satul Șerbinita, biserica hramul stăntul prooroc 

ilie, preot "Toader Sirbul, dascal Gheorghe Cruhleac. 

13, Satul Bereste, biserica hramul Adormirii ; preot 

loan Podhoruţchii, dascai lacov Podhoruţehi, staroste 

lordachi Cojocar, palamar Siefan Podhoruţchi. 

14. Satul Doljocu, biserica hramul sfântul Nicolae, 

preot Gheorghe Onofraş, preut Anton nare popor; . 

dascal Toader Rabii, staroste Toader Gavril, palamar 

Gheorghe Siproh. 
15). Satul Ghinduţii, biserica hramul sfete Dinui- 

trie, preutul Druilovici Onofrei, preutul loan Dani- 

iovici, dascai lon Hrabar, dascal Toader Dâănilovici, 

staroste lon Puiu, palamar Grigori Plodiş. 

16. Satul Răngacii, bisărica hramul Ispasul, preot 

loan Mestoran, preot Petru Colaca, dascal Anton 

Duscanschi, staroste Sandul Bărsan, palamar Hrehor 

Vecerus.: 
17. Satul Siroeștii, biserica hram sfeti Neculai de 

vară Mai 9; preot Alexandru Zaharovici, dascal Ne- 

colai Hinca, staroste Stefan Cozma, palamar Anton a. 

Babii.
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18. Satul Roncăufții, bisărica hramul sfinții Voe- vozi, preot Andrei Daânilovici, dascal Dumitru sin Maftei, staroste Tănasă sin Roman, palamar Vasiie Popovici. 
19. Satul Răchitca, bisărica hramul Adormirei, preot Vasile Hrab, preot loan Agachi, Stefan Chio- răscu (dascal), Grigore Agachi dascal, starosti Neculai Bănar, palamar Dumitrașcu Hrab. 
20. Satul Șincăuţii, biserica hramul Adorimirei, preot Toader Hrab, dascal Costachi zăt preot, sta- roste Maxim cumnat preotului, (palamar) Dumitraşcu Popovici. 
2i. Satu! Şincăuţii, bisărica hramul Naşterea Mai- cii Domnului, preot Ştefan Șanbarovici, preot lon Şanbarovici, dascal Toader Ribovnic, staroste Tânasă, "Palamar Mihai Șambarovici, 

„22. Satui Crăstăneștii,- biserica hramul Preobra- Jănia ; preut Stefan Rus, preot Toader zei lui, dascaăj aractira, staroste Coste sin lurie, palamar Gligori a Preutesăi. 
23. Satul Stâncenii, bisărica hramul sfinții Voe- vozi, preot Pavă] Boroienschi, dascal Stefan Ivanov, “Staroste Andrei Gnif, palamar Ivan Boţul. 24. Satul Dolinenii, bisărica hramul A dormirei, preot Ștefan Buratenschi, preot loan Popăscu, dascal lon Popăscu, staroste lon a dascalului, palamar An- „ dlronie Dascal. 
«Aceste doizăci şi doi bisărici den cuprinsul ocolului Ghi- 

avăţul, soate nau nici un venit altul de cât se ţine cu mila 
şi agiutoriu Poporânilor, şi a altor crestini i 

aiutoriul . ieştini care din buna lor 
Voinţă agiutor:ază.s | 

) 
Constandin Lelescul căpitan. 

59. 1545 Iunie 17. Vidomăstie da si 1 ctre în ocolul Rascovului, - Mostle de toți. slujitor 
1) Satul Colincăuții, biserică de mir să ţine cu asutoriul lătuitorilor preut ion Cotele, preuț Condiuc lordachi, preut Neculai Medvici, dascal Dumitru Mol- dovan, dascal Vasile Ivanov, staroste Vasile loian Palamar loan Ciobotar. 
„_2) Satul Grozănița, biserica de mir agiutoriul de la stă 

i bisericilo: ce să află 

do DISErICĂ » Să ţine cu pân și iăcuitori ; Preote biagocin    



lacov Eistafie, preot lie Simionovici, dascal loan la- 
covlov, staroste Ştetan Grigoraş, palamar Vasile Po- 
povici. | ÎN | 

3) Satul Boșcăuţii, biserică de mir, să ţine cu 
agiutor de la lăcuitori ; preot Maxâm Medinschi, das-— 
cal loan lliev, staroste: iacov laţco, palamar, loan 
Poştar. - 

4) Satul Sălăuții, biserică de “mir, să ţine cu a- 
giutor de la locuitori; preot Maftei Petrovici, dascal 
ioan Petrovici, staroste și pălămar Timoftei Cojocar. 

| 5) Satui Malenița, biserică de mir, să ţine cu a- 
giutor de la pomeșnic şi de ia lăcuitori, preoţi: Pro- 
îopop Anton Ivanov, loan Antonov, Sămion Antonov; 
dascal Andrei Diaconu, staroste Pantelimon Ivanov, 
palagiar Vanasă Popovici. | 

6) Satui Chișcăuţii, biserică”de mir, să ţine cu 
agiutoriul de la lăcuitori ; preoţi: ioan Lujinschi, Ro- 
man Bencovschi; dascal Partenie Soltanovschi, ssta-. 
roste Petre Sofroni sin Popovici, palamar Mihailo: 
Ciobotar. | 

7) Satul Zarujănii, biserică de mir, să ţine cu 
„ agitoriul de la lăcuitori; preoţi: Ştefan Vâsaliev, Va- 

sile Nestorovschi, dascal Pintilie Ghioc, staroste loan 
Dupcoveţchi, palamar Ivan Covali. | 

6) Satul Sărăuții, biserică de mir, să ține cu a- 
giutoriul de la lăcuitori, preoți: Mihail Lescovschi, 
Toader Grebencea, Neculai Crasnapolschi ; dascali: 
Grigore Nistorovschi, Neculai Leviţchi, Gheorghe Var- 
variuc ; staroste loan Bordei, palamar Vasile Sapatii. 

9) Satul -Nădabăuții, biserică de mir, să ţine cu 
agitoriul de la lacuitori; preot blagocin Toader Be- 
chişevici, dascăl Vasile Comarniţki, staroste Ivan 
Comarăşău, palamar Vasile Tabănschi. 

10) Satul Cepănosul, biserică de mir, să ţine cu 
agitoriul de la lăcuitori; preot, Grigore Carnauşinshi, 
dascai Alexa Săvazuţchi, stareste D. Briazu, palamar 
V. Bilouţchi. | 

11) Satul Rucșinu, biserică de mir, să ţine cu 
agiutoriul de la lăcuitori, preoţi ; V. Zalevschi, Pe- 
trea Veneciuc; dascali: Teodor Bolihevici, Sămion 
Vasichevici, staroste Ion Caliniuc, palamar V. Fran- 
cheyvici. |
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12) Satul Prihovodoe, biserică de mir, să ţine cu 
agiutoriul de la lăcuitori, preot N. Polevschi, dascal 
N. Joltovschi, staroste N. Hanciar, palamar St. Jolt- 
vinschi. | | | 

13) Satul Șestati, biserică de mir, să ține cu a- 
giutoriul de la lăcuitori, preot'l. Glovatinschii, dascal 
P. Glovatinskii, staroste Andrei Ostafiev, palamar D. 
'Glovatinschii. - 

14) Satul Rașcov, biserică de mir, să ține cu a- 
giutoriul de la Iacuitori, preot Z. Buenschi, dascal 
Gh. sin lui Holtei, staroste Hriţco Clias, palaniar 
Ivan Horăi. | 

15) Satul Perebicăuții, biserică de mir, să ţine 
Cu agiutorul de la stăpân şi de la lăcuitori, preoţi: N. Buratinschi, Gh. Leichievici, dascali: Mardarie :Po- 
povici, St. Sănovschi, staroste Panco' Straşchii, pa- iamar Iacov Popovici. | 

16) Satul Balamuteuca, biserică de mir, să ţine cu agiutoriul de la lăcuitori, preoţi: Gr. Saviţchi, |. Evstafiev ; dascali: |, Siber, Gr. Zloţinschi, staroste Gavrilaş Veretilniuc, palamar Grigore. 
„17) Satul Rujavința, biserica de mir, să ţine cu agiutoriul pomeșnicului şi de la lăcuitori ; preoţi: St. Vasiliev, [. Stefanovici şi V. Pavlovschi, dascal loan Curnegruţ, staroste Vasile sin preutul Ştefan, pala: mar Ştefan Cojocar. 

___18) Satul Poiana, biserica de mir, să ţine cua- giutor de la lăcuitori, preut Gh. Levitki; în loc de dascal are un băet sin fiu) lui; staroste și palamar Tanasco Costaș. | 
60. 7809 Vidomosti a satului Cruglia din celor ispoveduiţi şi impă rtăşiţi în Postul mare. 
„<Iascrierea buletinului în Eparhia Sfintei Mitropolii a Mol- dovei din ţinutul Hotinului satul e „Hotinului Cruglica cu hramul «Acope- remântul prea sfintei Maicei Domnului» în care 

tinut Hotinului “e numărul 

  

j 
se arată popo- : __Tănii bisericii, cari au fost chemaţi (i să se ispoveduiască şi s'au 

No caselor, 

1. Preotul Simion Radom 35 ani; copii lor Petru 
9. Paraschiva 10. Ana 4 Alexandra 2; tratele



a
p
 

10. 

1]. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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preutului lustin 31 ani, servitorul lui Pro- 
copie 17 ani; — dascal Simion Saveţchi 42 
ani, soţia lui Maria 25 ani, copii lor Joan 6, 
Costontin 3, servitor Vasile Bobescu 17 ani. 

Mihail Veagnanie 70, soţia lui Tatiiana 60 ani, 
copii lor Anton 22, Ştefan 18, Ecaterina 14. 

Petru Veagnenie 30 ani, soţia lui Maria 25 
âni ; copii lor Tatiana 2, Ana 1. 

Petre zet Scacun 30 ani, soţia lui Maria 28; 
copii Ana ]. 

Joan Stratenciuc 51 ani, soţia lui Vasilina 37 
ani, copii lor Nicolai 15, Vasilca 13. Maria 7, 
Anton 6, Sanda 5, Anastasia 2. 

Grigore jornov 23 ani, fratele său loan 20, 
Axinia mama lor 90 ani; — Procopie Jornov 
40 ani, soţia lui Parascheva 25 ani, copii 
Maria 3. 

“Teodor Jornov 26 ani, soţia lui Ana 21, copii 
Axentie 1. 

Luchian Doroș 32 ani, soţia lui Măria 27 ani, 
copii lor Anton 9, Mihail 5, Maria 2. 

Vasile a Lucăi 31 ani, soţia lui Axinia 28 ani, 
copii lor loan 11, Maria $, Erina 5, Leonte ]. 

“Dumitru Lungul 31 ani, soţia lui Maria 27 ani, 
copii lor Costantin 1, Elena bunica lor (co- 
marnița) 90 ani. 

Andrei Scacun 50 ani, soţia lui Vasilina 45 
ani, copiilor Anastasia 17, Agatia 15, Sotia 9. 

Pelaghia Zomciha 42 ani, ficiorul ei Maxim 23; 
— lacob Lipeak comarnic 23 ani soţia lui 
Mara 19, copii Ioan 1. 

Anton Palic 50 ani, soţia lui Tatiana 35 ani, 
copii lor loan 22, Mihail 19, Gheorghe 10, 
loan 9, Maria 8. : 

loan Păciunic 33 ani, soţia lui Agafia 26 ani, 
copii lor Atanasie 6, Maria 4, Grigore 1. * 

Vasile Ivasiuc 33 ani, soţia, lui Agatia 26, copii 
Pentelie 5, Anghelina]. 

lacov Sleapenki 30 ani, soţia lui Axenia 25, - 
copii lor Vasile 9, Ioan 4, Marie 2, Agafia A 
Grigore Gorlatinski comarnic 50 ani, soţia 
lui Sofia 45 ani.



17, 

18. 

19, 

20. 

21. 

23. 

24, 

95, 

26. 

loan Banariu 41 ani, soţia lui Palaghia 35 ani. 
copii lor Onofrei 16, Marie 12, Ștefan 6, Ana 8, 

Ignat Rabota 30 ani, soţia lui Agatia 26 ani. 
copii Anastasia 1, servitor lacov 15, Elena 12, 

„Maxim. Piciniuc 50 ani, soţia lui Palodia 50 ani, 
fiu Aftanasie, 18, servitor Malania 16. 

ani, copii Ana 2, Eftimia 1. 
Teodor sin “Ton 18 ani, Axenia sora lui 15, 
Parascheva 12, Nicolae 7. 

Simion Popadiu 30 ani, soţia lui Marie 22 ani, 

„Luchian Covaliuc 25 ani, soţia lui Maria 17 

„copii Vasile 6, David 4, Alexa 1. 
Evdochia Necolaiha 26 ani văduvă, copii, Va- 

sile 8, Anastasia 12, Marie 6, Ana 9, 
loan Semenișiu 21 ani, soția lui Marie 19, Ştefan 
frate, 15 ani. 
loan! Colencheașkii 25 ani, soţia lui Ecaterina 
31, copii Marin 9, Elena 4, Evdokia 1. 27. Palie Mealniţkie 37 ani, soția lui Elena 31, copii 

28. Vasile Mealniţkie 50 ani, soţia lui Ecaterina 

29, 

„30, 

31. 

32. 

33. 

34, 

35, 

36, 

Vasile Vacaru 50 ani, soție Ana 

Dumitru 11, Axenia 9, Maria 6, Nicolai 4. 

„44, copii Gheorghe 22: ani, soţia lui Maria 
20. ani, Roman 11 ani. 

“veodor Babeneţki 40 ani, soţia lui “fodosia 33, copii Vasilie 12, loan 8, Anastasia 10, Nechifor 4, Ostafie 1. 
“Timoite Meainiţkie 50 ani, soţia lui Agafia 40, copil. laov 20, Elena servitoare 12. Luchian Fornoyogo 49 ani, soţia lui Sotia 30 ani, copii loan 10, Maria 7, Simion 4, Efro- Sina 2. E 
iacov Devlet 40 ani, soția lui Axenie 30 ani, “Todosă vomarnicului '42 ani. 
Teodor Melnițkie 72 ani, soţia lui Ecaterina 61 ani, fiu Aitanasie 25 ani. 

41 ani, —V. Mateaiuc comarnic 24, soția iui Ana 19, copil loan Î. - E 
ignat Ștefăniuc 52 ani, soţie Ecaterina 31 anj, copii loan 12, Mihail 10, Vasile 8, Maria 6. Nicolae Vatamanciuc 30 ani, soție Nastasia 26, " Solia mama 65 ani. 
>       

    

 



37, 
38, 

39. 
40. 

41. 

42, 

48. 

44, 

45, 

47. 

46, 

49. 

52. 

53. 

54. 

55. 

Surete XI, * _ 
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loan Gnatiuc holtei 21 ani, sora lui Maria 17. 
Vasile Bordeiu 51 ani, soţie Nastasia 41, copii 
Varvara 13, Marie 12, Paraschiva 3. - - 

Teodor Scacuniuc 26 ani, soţie Elena 24. 

Pintilie Stadnic 65 ani, soție Sanda 43, copii 

Onofrei 26, Dumitru 22, Teodor 20, Evdochia 

16, Maria 13. | _ | 
Teodor Gorică 41 ani, soţie Tatiana 32 ani, 

copii Andrei 17, loan 10, Timofte 8, Maria 
5, Ana Î]. . 
Grigore Stadnițko 33 ani, soție Ecaierina 30, 

copii Paraschiva 15, Maria 4 Ana 1. 
Vasile Boicov 45 ani, soție Maria 30, copii 
Nastasia 13, Sofia 9, Melanie 3. 

Vasile sin Boicov 27 ani, soţic Axenia 25 ani, 

— Vaşile Boinciuc comornic 55, soție Paras- “ 

<chiva-50 ani. 
Ştefan Podgornie 27 ani“ soție Palaghia 25. 
Dumitru Visoţehie 25 ani; soție Ana 25 ani; 

copil Evdochie 1; mama lor Maria 70; Erina 

fiica ei 13; servitori Grigore 20. 

Ştefan Coleanchevschie 30 ani; soţi 

29; Vasile 9, Teodor 6. 
Andrei Paseaşnicov 42 ani; soţie Tatiana; 

25; copii Mariia 1; Paraschiva mamă 70; 

servitor lacob 19. | 

Grigorie zet Onotreiu 30 ani; soţie Ana 25; 

copii Dumitru 6, Vasile 1; Evdochia mama 

62 ani; Ana fata ei 10. ae 

Michita Sanduleac 30 ani, soţie. Parascheva 

33 ; copii Ştefan 19, Ioan 6, Maria 4, Ana 1. 

Gavril Tanasciuc 40 ani; soție Maria 39; 

copii llie 18, Nastasia 13, Evdochia 9, So- 

e Nastasie 

_ fia 5, Ana 4. 
Pilip Calinoc 30 ani, soție Evtimia 25; Paras- 

chiva mamă 62 ani.  _- 

Ştefan Şelin 35 ani; soţie Sofia 32; copii Va- 

sile 16, Mihail 12, Grigore 7, Maria 6. 
Alexa Milniciue 41; soţie Maria 30; copii E- 

lena 9, Mihail frate 32. na 

Vasile Ivanov 60 ani, soţie Elena 46, copii 
7
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Ana 22, Maria 20, Agatia 18, Anastasie 14, 
Evdochia 8. 

56. Grigore Huţul 56 ani, soție Maria 35, Vasile 
6, Teodor 4. Ostafia 1, servitor Onofrei 19. 

57. Teodor Babiuc 40 ani, soție Evdochia 29, 
__ copii Malania 14, Chifa 3. 

58. Antonie Veacnianschie 40 ani, soție Evdochia 
32, copii Grigore 19. Simion 17, lrina 10, 
Tatiana 6, Maria 4, Iacob 2. . 

59. loan Chişleac 40 ani, Soţie Maria 32, copii 
Olexie 9,.Simion 7, Vasi/e 4, Sara 3. 

60. Timoftie Doducioc 38 ani, soţie Paraschiya 
32 ani, copii Maria 10, Ana 8. 

Nota. Textul e scris în rusește, materialul e a-, șezat în următoarele coloane: 

  

  

  

I|- Anul , 5 nașterii OBSERVAȚII 
2] 23| i Casa preuțească | | 4 , , Elim aleea] cure sea [Care muze Ş [3 - s Ci a Ş sau impărtă-( SP Ave si ŞI nu s'au ime 2jsl: je Pe eat oponeăute [pis ș 
(rol loan Banaru m au fosti  — — 

"M4] Soţia iui Palaghia |— 35|, — — 4- Copii lor | | 50|—| Onofrei 16— , — | 2 Siț— Ştefan 6— — — “fiind mic 1 M45] Mariia — 12] au tost — — M6| Ana LI8 — 7 —                   
In satul Cruglica -erau în 1809, un număr de 60 case, în care trăiau 304 suflete din cari 151 barbaţi, şi 153 femei; din acestea 77 adică 330%, erai supt 7 ani şi mau putut primi sfintele taine. Toate aceste nume de copii supt 7 ani le-am tipărit cu cursive în vederea că în text s'a pus în dreptul fieştecăruia „pentru că e mic“, drept cauză de ce nu s'au ispo- veduit, |
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59. 1813. Vidomostia satuini Forosna pentru cei spovedulți şi înipăr- 

tăşiţi în postul mare. . 

eScrisul de vidomostia în partia Chişinăului şi a Hotinului 
la ţinutul Hotinului a satului Forosna, unde este biserica cu 
hramul sfinţilor Vosvozi Mihail şi Gavril a căreia biserici po- 

poreni să arată carile dintre dânşii sau ispoveduit şi sau îm- 

părtăşit cu sfintele taine în sfântul marele post a anului curgător 

ş. careie făr a să împărtăşi numai sau ispoveduit şi pentru care 

piricină şi care nau fost la ispovedanie şi pentru ce. Anul 1813. 

No, caselor - 

I. 

2. 

Vaduva preutiasa luliana 54 ani; are copii 
loanu 23 ani, Procopie 11|, Tănasă slugă 12. 

Ucaznii dascalu Vasile Holdevici 42 ani; îe- 

meia lui Aniţa 30 ani; copii lor Mihalachi 14, 

Nastasia 11, Grigore 9, Gherasim 6, Luca 4, 

Gheorghe 1. i 
Ucaznii Ponomar Mitrofan Bilischii 30 ani; 
femeia lui Dumnica 21 ani; copii lor Vasile 
7, Andrei 5, Evdochia |. | | . 

Poporănii Moldoveni: 4. lon Pavăl Pavă- 
buhmac 50 ani, femeia lui Aniţa 44; copii 
lor Gheorghi 24, Vasile 20, Necuiai 19, Za- 
haria 15, Maria 13, Paraschiva 14, -Matei 5, 

Nechita 3. - i : 

" Toniţă Huzun 5l ani, femeia lui Catrina 44 ani, 
copii lor Andrei 18, Dumitraş 17, Aniţa 13, 

Ghaorghe 9, loan 5. a 

Vasile sin Gheorghe Ciochină 30 ani; femeia 

lui Catrina 25 ani; copii lor: Gherasim 5,.. 

Hariton 3; îratele ei lacovu 12; maica lui 

Gahiţa văduvă 63 ani, văduva Catrina Brânoe 

52 ani. - | 

Neculai Buhmac 61 ani, femeia lui Varvara 49 

ani ; copii lor: Gavril 28, Măria 21, Vasile 18. 

Toader sin Neculai Buhmac 29 ani, femeia 

lui Acsinia 26; copii lor: Nastasia 6, Maria 

3, Fevronia 1; sluga lor Mihăilă. 19. | 

Tanasă sin a Tomii 80 ani; femeia lui loana 

52 ani; copii lor Neculai 26, lonu 25, Cos- 

tantin 20, Dumitraş 15; nepoata lor Floare 

23 ani. Di i
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10, Ghiorghi săn Tănasă a Tomii 27 ani, femeia 
lui Gahiţa 24 ani; copii lor Andrei 3, Du- 
mitru Î, sluga lor loan 21 ani. 

„41. Gheorghe Băisan 58 ani, femeia lui Duchiţa 
44 ani, copii lor: lon 28, Zamfira 25, Sol- 
tana 24, lliana 22, Casandra 21, Nastasia 19 
Aniţa 17, Domnița 11, Mărina 9. 

12. Văduv Nicolai Racu 79 ani; copii lui [on 34 
„ani, Sofronia 24, Mariuca 9. 

„13. Vasile sin: Neculai Racu 37 ani, femeia lui 
loana 34 arii; copii lor Natalia 10, Florea 2.. 

14. litimia săn Neculai Racu 27 ani, soţia lui lliaua 
24 ani, copii lor Paraschiva 5, Dochiţa 2. 

Poporănii ruşi cu casnicii lor. 
„15. Văduva Antimia Ursuliasa 74 ani, Grigorie | 36, văduv lon sin Ursuleasa 46, fiul lut 

Ghiorghi 8!, vaduva Maria dase ta 74. 16. Andrieş Vasoţchie 55 ani, femeia lui Maria 50 ani, copii lor ion 25, Nastasia 22. Du- | chița 20, Paval 19, Pintilie 11, Dumnica 8. „17. Alexandru Mihalachi 40 ani, Îxmeia lui Marie E 33 ani, sora ei Catinsa 23 ani, 
18. lacov Chitariu 54 ani, temeia lui Ileaua 49 ani, „Copii lor Vasile 30, loan 28, Maria 24, lie „7 19, Catrina 18, Nastasia 11, Aniţa 8. | 19. Mihailo Huzun 36. ani, soţia lui Axinia 33 ani, copii lor loan 15, Aniţa 14, Vasile 11, Ma- trona 10, Maria 7, - 
20. Ivan „Ciornei 54 ani, soția lui Ileana 44 ani, _ copii lor Damiian 26, Faraschiva 18, Mihailo „17, Pentelei 16, Dumitraş 10. „21. : Tânasă Jurie vaduv 44 ani, copii lui Ileana a: 20, ani, Maria 18,. Alexandru 3, 

Obs. neimpărtășiţi pentru nebăgare de samă. 
--22. Ştefan Pedmirnii 77 ani, femeia lui Maria 57, 5 *Opii lor Andrei 24, Lupu 22, lftimia 12, Ca- trina 8, (ispoveduit). | 23. Vasilie Mihalachie 28 ani, femeia lui Iftimia, copii lor Petre-6, Efrim 4, Dochiţa 2, Iacov 1. 
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“Tudosia a Tomei văduvă 40 ani, copii: Ma- 
“ria 20, Ghiorghi 15, Iftodie 12. 
Alexa Hâisan 40 ani (ispoveduit numai) soţia 

lui Maranda 34 ani, copii lor Toader 13, 
Maria 11, litimia 8. 

Simion Ciobanu 50 ani, femeia lui Dochiţa 40 
ani, copii lor Maria 19, Vasile 12, Dumitru 
9, Iftimia 5, Irina |, slugile lor: Costantin 
31, Pavăl 30. 

lon Steblinschi 59 ani, femeia lui loana 48, 
copii lor Andrei 24, lleana 20, Aniţa 16, 
Horgina 10, sluga lor Ivan 10. 

lon sân Stebliaschi 32 ani, soţia lui loana 27, 
fiica lor Maria 2. 

lon sân a lrimiei Sângerianu. 4l ani, femeia 
lui Dochiţa 34 ani, fiica lor Maria 10, nepo- - 
tul ei iftemie 15. 

Costantin sân a lrimie 76: ani, (ispoveduit) fe- 
meia lui Maria 21, fiica lor Lustina 1. 

Văduv Tanasă Sângerianu 65 ani, fiul lui Ni- 
colae 21. Costandin sân Tănase văduv 35 
ani, fiica lui Axinia 4. 

Vaduv Ivan Zeke a lui Necolai Racu 41 ani, 
copii lui Maria 15, Axinia ll, litinca 9, A- 
gafia 6, Varvara 2, sluga lui Mitrofan 20 ani. 

Alexandru Răzlog 36 ani, femeia lui Aniţa 26 
ani, copii lor Dochifa 5, Maria 2: ani. 

lacob sân Gheorghi giuratul 38 ani, soţia lui 
Nastasia 31 ani, fiica lor Matrona 7. 

Timofii Murar 64 ani, femeia lui Maria 47 ani, 
copii lor loan 27, Vasile 19, Aniţa 16, Ilie 12. 

Gheorghi sân “Timofti Murar 29 ani, femeia 
lui Nastasia 27 ani, copii lor Aniţa 5, Anisia 3, 
Toader 1. 

Dumitraş Pedmirnie 46 ani, femeia lui Iliana 
34, copii lor Ştefan 14, Titiana 12, Matrina 
9, Dochiţa 6, Toader 3, Nechita 1, sluga lui - 
Lupu 23, 

Necolai Pedmirnie 60 ani, soţia lui Axinia 48, 
copii lor lon 20, lliana 19, Domnica 18, A- 
niţa 15, Elena 12.   
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.39. Vasile Răzlogu 70 ani, feneia lui Elenca 46, 
i slugile lor Gligore 28, Iftimia 16. 
40. Ştefan sân Vasile Răzlog 35 ani, soţia lui Co- 

-. trana 20 ani, fiica lor Maria 2, brat ei 
Leonte 12, 

Obs. eînpărtăşiţi pentru nebăgare de samă. 

„41. Tănasa llasciucă 33 ani, fimeia lui Iliana 26 
- „ani ; fiica lor Maria 1l sluga lor Ştefan 20. 

42. Toader zet lon Steblinschi 31 ani, soţia lui 
Galiţa 28 ani; copii lor leana 8, Petre 3; 
lon sân Luchioaia 28 ani; soţia lui Paras- 
“chiva 18 ani; | 

43. Ignat sân Dochia Beţoe 32 ani, soţia lui Ma- 
riia 25 ani; fii lor Teodor 2 Iftimia 1; 

„brat lui Nechita 30, maica. lor Dochiţn vă- 
duva 52 ani. e 

„44... Miron Zamisnie 59 ani, soţia lui Aniţa 50 ani, 
* up. fii lor Toader 25, Maranda 16, Maria 4. 
"45, Mihailo sân Miron Zamisnii 27, soţia lui Irina „23 ani, fiu lor Daniil ], 

„46. Dumitru sân Nechita, Şerbanov 40 ani, soţia. „Ii Ioana 32 ani, copii lor 11, Domnica 7, 
„= Eliand 5, Efrosina 1 lacob Zadorojnie 26 ani, „. soţia lui Catrina 21 ani, 

„47... lon sân Mariasân Ștefăniță 28 ani, soţia lui Ileana 21 ani fiica lor Matrona I, brat ego Haralambie 21 ani. 
„:46.:- lon sau Vasile Sângereanu 38 ani, soţia lui „Nastasia 29 ani, copil de suflet Tanasă 5, =. brat lui Vasilii 29, 

49. lordachi sân lon Zadorojnii 34 ani, soţia lui Maranda 26 ani, Maria maica lor 45 ani. Petre: Zechi lon Zadorojnii 36 ani, soţia lui Dom- p. nica 20 ani. | 
50... lon sân a lui lacob Ciobotar 52 ani, soţia lui „Viana 34 ani, copii lor Maria 14, Axiniia 11, _„_.« Toader 9, Atanasie 7, Matrona 5, Partenie 2. 51. Văduva Maria fiica lui Nicolae Peihernie 23, fii ei Alexa 4, Paraschiva 1. „52, Vasile Sângereanu 59 ani, fimeia lui Mariia 46 
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61. 
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64. 

65. 
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“ani, copii lor Pintilie 27, Maria 23, Neculai 
22, Toader 16, Irina 12, Atanasie 8. i 

Dănilă Şerbaniuc 38 ani, soţia lui Domnica 
32 ani, fii lor Paraschiva 10, Neculai 2, So- 
fronica maica ei 55 ani. 

Vasile sân Neculai Razlog 41 ani, soţia lui 
loana 37 ani, copil -de suflet Neculai 16. 

Văduva Nastasia lui Neculai Zămos 31 ani, 
copii lui Maria 10, Simeon 7, Evmenie' 5, 

Maria 1. 
lonică Răzlogu 57 ani, soţia lui Ilinca 43 ani, 

copii ior Vasile 34, Iacob 21, Costandin 17, 
Mariia 16, Petre 15, Erina 13, Lazăr 10. 

Anton Bejănariu 57 ani, soţia lui Dochiţa 45, 
copii lor litimie 20, lon 13 Teodor 12, leana 

10. Varvara 9. 
Onofrei -zechi Anton Bejănaru 30 ani, "soţia lui 
Vasilca 25 ani, Elisaveta fica lor: 2, văduva 
Alexa Jătar 34 ani. 

Luchian Zămosu 36 ani, soţia lui. Maria 32 
ani, copii lor Nastasia 9. Danil 6, Petre 2. 

Văduva Ostatia Rusu 34 ani, soţia lui Dochiţa 
24 ani, copii lor Codrât 5, loan 3. 

Vasile Bejanariu 56 ani, femeia lui Elena 46 
ani, copii lor Neculai. 19, loan 14, lîtimie 11, 
Paval jitariu 85 ani, femeia . lui Maria 55, 
copii lor Simion 20, Maria 17, Paraschiva 
15, Grigore Ciobanu 46 ani, soţia lui Aniţa 
34, fica lor Maria 5. 

, Tanasă zeke “Toader cârşmar 35 ani, femeia 

lui Maria: 23 ani, copilul lor. Toader 8, Ti- 
motei 4, Aniţa I, 

Văduva Dochiţa Grosuleasă 45 ani, copii ei 

Maria 21, Mihăilă 18, loan 15, Alexandru li 

Aniţa 7. 
Vasile brat Ostatie Rusu văduv 44 ani, femeia 

lui Catrina 31 ani, copii. lor loan 13, Anifa 

4, Maria 2, văduva Dochia Onofreiasa 37 

ani, copii ei Maria 11, Catrina 7. 

Mateiu Pâslariu 48 ani, soţia lui Irina 35 ani, 

fiul lor Toader 22, slugile lor Petre 13, lon 11.
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66. Ştefan sân Ostati Rusu 36 ani. fimeia lui Erina 
23 ani, copii lor Dorotei 4, Palaghia 1. 

61. Vaduva Ana Bernaşca, 92 ani, fii ei Ştefan 29 
| ani, Nastasia 24; 
685. Pricopi zeke Matei Păslar 25 ani, soţia lui 

Maria 24 ani, copii lor Axinia 3, Grigore 1, 
„sluga lor Simion.27 ani. 

69, . Toader zeki Gh. giurat 37 ani, soţia lui Ma- 
riia 24 ani, copil de suflet Agafia 3, cum-: 

, nata lui Maria 21 ani, sluga lor Vasile 33 ani. 
„70. Vasile Vezeteu 33 ani, soţia lui Ileana 27 ani, 

„copii lor ioan 11, Ifrim 8, Maxim 4. 
7I. Gh. Meketuc 79 ani, fimeia lui Aniţa 34, copii 

«lor Marin 19, Maria 18; Domnica 17, Magda- 
lena îl, Todote 10, Andrei 4, sora lui Elena 

- 34 ani, 
72. Nechita Taârbanuc 69 ani, fimeia lui Doch'ţa 

„60 ani, fiu lor Nicolai 20, slugile lor Nechita 
33, Gabhiţa 21. 

73. Petre sân Nechita Șerbaniuc 37 ani, soţia lui + 

Domnica 26 ani, fii lor Vasile 4, Dochița 1, Sluga lor Ion 31. - 74. lon sân Timofti 38 ani, soţia lui Nastasia 32, fiica lor Aniţa 15. 
75. Mihailo nepot lui Timofte Lungul 39 ani, fi- 

meia lui Tichiana 29, copii lor Axinia îl, Mariia 9, 1ftemie 6, Anton 3. 76... Gheorghe brat Mihailo Timoiti 26 ani, soţia _ lui Aniţa 22 ani. | 
77. lon sin Gh. Giurat 34 ani, soția lui Nastasia | 30 ani, copii lor Paraschiva 11, Axinia 8, Casian 6, Metode 4, — socru lui Ion Dumi- trașciuc 64, ” 78. lon'sân Mihailo ciobotar 30, soţia lui Mariia 27 ani copii lor /rina 3, Dochiţa 1, brat lui Gheorghe 16. | | 79. Gavril Dărda 44 ani, soția lui Paraschiva 36 | ani, copii lor Dumitru 16. _ 80. lon Vaăcăraşco 50 ani, fimeia lui Ileana 36 ani, copii lor Vasile 18, Aniţa 15, Anton 12, Co- „drat 9, Petre 6, Teodosie 4, Dochia 2, maica 

| lor Mariia 80 ani. 

sa 
TA
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81. lon Perciuleac 41 ani, soția lui Nastasia 31 

ani, copii lor Irina 12, Gavril 10, Simion 8, 
Nechita 7, sluga lor Petre 21, maica ei 
Maria 59. 

82. Vaduva Mariia Giuratoe 59 ani, copii ei: Axinte 
27, Dumitraş 16, Simion 15. 

83. Vaduv Grigorie sin Gh. Giurat 29 ani, fiul 
lui Foca ]. 

"84. “Toader llasciue văduv 51 ani, Achilina fiica 
lui 6.—Vaăduv Dumitraş Masciuc 37 ani, copii 
lui lliana 9, Vasile 7, sluga lor Nastasiia 
25 ani.  - 

(Obs. neimpărtăşiți pentru nebagare de samă). 

85:  Vaduv lon Cozmuleac 42 ani, copii lui Vasile 
15, Neculai 14, Mihalache 11, Gavril 8, 
Gheorghi 5, Codrat 2 

86. Neculai Panicic 58 ani, fimeia lui Nastasia 40, 
copii lor Maria 24, loana 23, lon 21, Domnica 
20, Aniţa 16, Petru 5. 

87. lon Sopivnic 33 ani, soţia lui: Sotia 32 ani. 

Obs. 1) Această vidomostie este scrisă. pe un caet 
de 7 file, iar așezarea materiei este în coloane după 
modelul acesta: 

  

  

  

  

2| 1 ani | arătarea lucrurilor 

= Cii duhovniceşti cu | | Ie i 
_ iceşti c _ cine pi Şi | cine nuinai ICune nau fost 

Zi "caşăle lor a | E po ele şSău Ispovedit: la ispoveda- 
z 4 3 3 | iaiue du le A şi nusau Înle şi peutru 
=IEI1S = |2 părtăşit [ împărtăşit _ce 

pozi-| Î_ Neculai Panicic 158 > Pentru |  — 
230, fimeia lui Nastasia —!40Q = nebăzare|  — 
osul j copii lor Maria  |—|24 n de samă — 
232 loana _—|23 i — — 

254 —| lon - 21i— pie — 

233, Domnica —!20 | — 
234 Aniţa —16t  — — — 

| pere 5|- penriă                
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2) Numele copiilor de la 1—5 ani inclusiv s'au 
tipărit cu italice, căci toţi n'au fost nici ispovediţi 
«pentru că Sunt mici», _ 3 

3) Pe faţa | găsim aceste însemnări “sau cercat 
cum scrie de bine sau de rău; dacă va scrie bine 

  

mâ voi upuca de scris, dară de nu vă voim li sa - scoate în palmă lucrurile arhiereşti». | « Ținutu Hotinului de sus, ocolu Prutului de sus». „__«Sau încredințat tuturor de obştie ca să nu să mai facă cătră luminata ispravnicie Hotinului la sub- semnatu din Chişinău sauivit o aratare cu mănu». 4) Pe faţa 14 gasim aceste însemnări: «Pentru “Slujitorii bisericești cu mila lui Dumnezeu sau să- vârşit lucru bun şi mărturisit». 
«După vrere câtu sau lucrat sau adiverit toate bune, înțelepte și curate forma înştiințării cum şi vi- domostiiile sau priimit».. 
5) In statistica din 1817 (1. Halipa, Trudi UL, 45) găsim că Forosna aparţinea ocolului Ghilavăţului şi ui se dă aceste date: «moşie de clasa 2-a; 1 preut, l preuteasă văduvă, 1 diacon, 1 diaconiță văduvă, 1 pălimar. Locuitorii. de jos 71 casnici, 15 văduve, 25 burlaci, 3 ertaţi. Peste tot 102 barbaţi și 17 temei: moşie răzăşască, cuprinde 500 falci fânaţ, 250 fălci de arătură, 169 fălci pâşune și 40 falci sămănături, “cari se apără, | heleșteu de pește, | moară şi 2 ]i- vezi a proprietăţii Şi 4 livezi a morilor, Departare. de. satul: Șerbiniţa aproape o versta». __- Vidomostia bisericii ne arată precis ca în 1813 satul Forosna avea 256 barbaţi şi 235 femei ; sau peste tot 491 sutete, - o 

- i g â cel tânăr întăreşte lui Chi- 
coş şi Tomşa armaş impărțala făcută între ei în moşiile rămase de la bunul 
lor Neagul vornic, pe Lăpuşna: 

I& Stefan Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn țării Moldaviei, Facem Ştire cu aceasta carte a noastră tuturor celor cor căuța pe dânsa și cetinduo sa o auză, precum au venitț înaintea noastră şi înaintea „ Verilor noştri, din Moldova Slugile noastre Chicoş ici ii și nepotul său Toma armașul fecioru lui Petru nepoți lui Neagul vornicul de a! lor bună.  
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voe de nimeni siliți nici asupriţi şau împărţit între 
dânșii a lor dreaptă ocină și moşie dintra lor drepte - 

urice din uricul moșului lor lui Neagul vornicui ce 

au avut de la moşul domnii mele Ştefan Voevod şi 
de la părintele domnii mele Bogdan Voevod pe patru 
sate anume Vornicenii şi Buzăștii pe Lăpuşna şi For- 
jeștii şi Hudicenii supt movilă, şi sau venit în partea 
slu,î noastre lu! Chicoş doă sate anume Horjeştii 
și Hudiceni însă Horjăștii pe Lăpuşna mai os de 

Glod pe amândoao părţile de Lăpuşha şi satul anume 
Hudicenii pe drumul din. dreptui bisericei Scorţăş- 
iilor și puţin mai din .gos de "părăul care cade în 
iazul Scorţăștilor cu iaz şi cu moară pe Lăpuşna; 
dar slugii noastre lui Tomşa armaşul i sau venit a 
lui parte iarăş doaă sate anume Dvornicenli cu iaz 
şi cu moară pe Lâpuşna, şi satui anume Buzeşti tij. 
pe Lăpușna si cu iaz pe de amândoaă pârţile de 
Lăpuşna. Deci noi văzând a lor bună învoiaiă şi toc- 
meala şi bună împărțire, aşijderea şi noi am dai și 
am întărit de la noi slugii noastre lui Chicoş acele 
de mai sus numite sate anume Horjăști, și Hudicenii 
pe Lăpușna casăi fie lui şi de la noi uric cu tot.vinitut 
lui și copiilor lui nepoților şi strănepoţilor . lui şi la 
tot neamul lui care vor fi mai aproape din rudele 
lui neclătit nestrămutat nici odinioară în veci. Dar 
hotarul acelor doaă sate anume Horjăştii şi Hudicenii 
să fie din toate părţile dupa hotarăle cele vechi pe 
unde au umblat din veacu, şi pentru aceasta este 
credința însuşi a domniei mele mai sus numit Ştefan 
Voevod, şi prea iubit fratele meu Petru şi a tuturor! 
boerilor noştri, credinţa d-sale Isac, credința d-sale: 
Petru Vornicul, credința d-sale Sandro, credinţa d-sale 
"Negru, credinţa d-sale Vascu, credința d-sale lui Grin-- 
covici şi Talaba parcalabi ot Hotin, credinţa d lor sale 
Coste şi Condre ot Neamţu, credinţa d-sale Luca Arbure 
portar ot Suceava, credința d-sale Hrana spatar, cre- 
dința d-sale /rimia postelnic, credința: d-sale - Șarpe 
postelnic, credința d-sale Săcuian paharnic, credința 
d-sale-“Starce stolnic, credința d-sale Cafeleană comis - 
și credinţa tuturor boerilor noștri celor mari și celor 

mici. Dar după a noastră viaţă pe cine -va rândui
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amilostivul Dumnezeu domn părintelui nostru din fe- 
-ciorii noştri sau din neamul nostru uri pe cine va. „ „alege Dumnezeu că să fie domn în pământul nostru în Moldova, acela să naiba a strica a noastră danie . :Şi întăritură ce mai vârtos să aibă a da și a întări, Precum şi nol am dat şi am întărit pe drepte a lor ocini, şi moşii. Dar pentru mai mare credinţă tutu» “Tor acelor de mai sus numițilot boeri, am poruncit -al nostrului credincios :boeriu logofât ca să scrie şi «A noastră pecete să lege către această a noastră adevărată carte. 

Sau scris de loniţă în orașul Hârlăului 
Sau tălmăcit de Gavril Huşayschi. 

la leat 1782 Mart 9 
61..727/ Iulie 3:1163). laşi. Cartea lui Gr. î. Calimach Vodă către Maria fțitniceroata de stăpânit moşia Găozenii ot Soroca. 

lo Grigore Ion Voevod cu inila lui Dinzeu domn țării Moldovei (slavoneşte) datam carte domniei mele Dumnei Mariei Jitniceroaea şi Omului său pre-cine i-ar trimite la o moşie a sa ce zice că are în ţinutul Sorocii a- nume Găozeanii să ţie volnică cu carte Domniei mele . -a stăpâni şi a Zeciui din țarină cu pini, din fineţe, „din g:ădină cu legume din livezi cu pomi, din balţi cu peşte, din păduri şi din prisaca cu Stupi să e câte o pară de stup și din tot locul cu tot ve- nitul dupa obiceiu, așijderea, -și pentru oamenii ce - vor fi şazători pre numita de mai Sus moșie să aibă 

Zatori pre alte moşii boerești ce sânt pre acolo după hotărârea testamentului. lar care vreunul dintraceia riVitori a nu-şi da venitul moşiei după “Cum sa aratat mai sus, să şi-l ducă înain tea ispravni- -cului de giudeţ şi D-] ispravnic va Porunci casa cerce- teze ȘI să-i supue pe unii ca aceia și să-i împlinască „Cea ficu dreptate pâna Ia cel mai puţin; iar cine ar “avea mai mult ai raspunde sa le dai zi de sorocu şi „1Mpreună cu mărturia D-tale să vie la divan. Acestea :;Porunciim. | o 
vit. 7271 lulie 3. locul peceţii domneşti în. tuş TOş cu exerga: lo. “Gr. lon Vy, 1761, cap de bou 
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62. 1781 Oct. 3. Totană Fratiţă se aşază cu Lupul Bărsanescul despre stă-- 
pânirea moşilor Horjeşii, Hudiceui, Dvorniceni şi Buzeşti de ia Lăpuşna. 

Adică eu Tofana Frătiţoai cu flul meu Ghiorghie,. 
feciorul răposatului Tacul Frătiţă, nepot de iecior 
lui Constandin Frătiţă carele au fost frate cu :.ăpo-— 
satul Gheorghiță Frătiţă comisul şi fecioru sardarului 
Şteian Frătiţa, datam adivârat şi încredinţat. zapisu. 
nostru de învoială, la mâna dumisale nepoților -mei 
de pe râposatul sotul meu Tacul Frătiţă, dumisale- 
Lupul Bărsănesful, ginere de nepoată de fată râpo- 
satului Ghiorghiţă Fratiţă şi la mâna dumisale Ioniţă 
Toma cupeţ nepot de fată şătrarului Ghiorghie, A-: 
rapul. care şi şatrar Ghiorghie Arapul au fost iarăşi: 
ginere comis. Gheorghiţă Frătiţă, şi la mâna lui lo— 
niță fecior iui Costandin Arapul, nepot de fecior şa- 
«rarului Gheorghe Arapul, toți nepoți şi strănepoţi răpo- 
satului Gheorghiţă Frătiţă, 2 comis. precum să să 
știe că prin jaloba ce am foSt dat la Maăriia 'sa Voda- 
împreună cu ficiorul meu Gheorghe pentru. scrisorile: 
Fratiţeşti, de moşii, de vii de țigani și cu carte de: 
biastâm am apucat pe numiții de mai sus nepoți a 
barbatului mieu, pentru toate scrisorile ce leau iost 
luat în trecuţii ani Constandin Arapul după moartea 
soțului ineu Tacul Frătiţă cu înşâlăciune, cu care. 
jalba fiind noi rânduiţi la dumealui loan Cantacuzino: 
vel logofăt, întăi au rânduit, dmnealui vei logofat pe 
Vidraşco Canţir voriic de poartă, şi pe Tânasa Carp: 
diacul de di van, de au cercât toate scrisorile Ară- 
peştilor ce sânt acum la mâna lui lonifă Toma cupe-: 
țul, epitropul lui Constandin Arapui, ot visterie,. 
și după poruncă cercând -toate scrisorile cu amă- | 
suntul au găsit o samă din scrisori pe cinci moşii 
şi părți de moșii şi peo vie dela Odobeşti cu morile: 
în gârle nu sau putut afla, şi de iznoavă înpreuhă 
cu "scrisorile ce sau aflat eşind noi înainte dumisale: 
vel logofăt, eu împreună cu ficiorul mei am cerut 
dreptate, adică scrisorile ce sau aflat pe moşiile a- 
nume /lorjeștii, Hudicenii, Dvornicenii, Buzești, Şi un 
ioc de sat pe Botna intre.Dobra şi între oale, unde 
este Chișinăul cel mare şi moşie Măcenii şi a treia 

parte din satul Bătinești și un loc de prisacă din Ar-
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mășâni şi un loc de vie de la Huşi, şi cinci pămân- 
turi cu un loc de casă din sat Ciuteştii, şi alte părţi 
«le moşie de la răposat hotarnic lonaşcu Başotă, care 
toate aceşte moşii să trag de pe Grigori Fratiţa ce 
au fost armaş mare fratele sărdarului Ștefan Prătița 
să rămâe în partea me şi a feciorului meu, având 
eu prepus asupra domniilor sale mai sus pomeniţi 
nepoţii, cum că toate moşiile ce au fost di pe sârdar 
Ştefan Frătiţă, şi di pi &upâneasa dumisale Safta fata 
Aui Câracaş, dumnealor au moşii și părinţii domniilor 
sale lear fi vândut sau lear fi zălogii ori câ dumnea- 
lor fără ştirea noastră lear îi stăpânind, cum şi scri- 
sorile ce nu leam putut găsi în scrisorile lui Cos- 
tandin Arapul pe moşiile aceste anume Perisecina ot 
“Orhei şi Bălaneştii în: ţinutul Lăpușnei şi moșşiia Salce 
«din ţinut Eşii, și moşiia Sarata de la ţinut Falciului, 
şi altă moşie Larga tot de la ţinut Fălciului, şi viile 
de la Odobeşti cu vad de moară în gârle, pe care . 
“Scrisori cum că leam avut la mine și dupa moartea 

„“Ssoțului meu Tacul Frătiţă, Costandin Arapul viind 
“cu înşălăciune mi leau luat împreună cu celelalte scri- 
sori ci sau făcul şi acum nici întrun chip nu le poate 
duoa. Vazând dumnealor că din pricina raposatului 
“Costandin Arapu sânt dator a răspunde pentru toate 
scrisorile ce leau luoat din mână me, au stâtut la “învoială. şi însuși de bună voia noastră de nimene 
săliţi nici asupriţi dinaintea dumisale vel logofăt 

„ am primit să ne învoim cu nepoții răposatului so- 
ului meu Tacul Frătiţă, şi dumnealui ve! logofat vă- 

__Zând a noastră bună primire de învoiala niau rân- 
duit pe. dumnealui Vidrașco Canţir şi loniță Rale vornici de poartă ca să ste faţă între noi la învoiala 
-ce vom face. Deci dar adunândune cu: toţii a- mândoaă părţile la casa dumisale vornicul Vidrascu Canţir, au tăcut învoială între noi adică  moşiia -Horjești pe din zios de Glod pe amândoaă păr- file Lăpușnii şi satul Hudiceni la -morile spre drum în 
protiva bisăricei Scorţaștilor, și puţin mai în gos de părăul ce cade în iazul Scorţăşiilor cu iazul şi cu moara în Lăpușna sau venit în parte noastră, iar mo- 
-Şiia Dvornicenii şi Buzăştii pe Lăpușna cu iazul din-
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spre amândoaă părţile Lăpuşnei după cum mai pe 
iarg să arată în ispisocul Mării sale răposatului Şte- 
fan Vodă ce este din leat 7027 lunie 23, !) sau venit în 
parte domnilorsale, în care ispisoc cuprinde câte pa- 
tru săliştile şi întăreşte stăpânire iui Chicoş fecior 
Giurgii rudeniia lui Tomşa armaşul şi Tomşa armașul 
ficior lui Petrilă nepoți Niagului vornic şi dintraceste 
2 sate de mai sus arătate, Horjeştii și Dvornicenii 
sânt şi hotărâte deusebite de părţile altora, după 
cum pre largu arată hotarnica ce este la mâna noastră 
şi pentru ca să lipsască pricinile dintre .noi pentru 
scrisorile ce am aratat cum că lipsesc, de pe moşiile 
mai sus pomerite din pricina răposatului Constandin 
Arapul, pentru acele moşii, cu voia şi cu primirea 
noastră a tuturora miau dat dumnealor în parte și în 
stăpânirea noastră un loc de sat din pustiia pe Botna 
între Dobra şi între Oale unde este Chișinăul cel mari, 
după cum pe larg să arată în ispisocul iui Petru Vodă ce 
este diu leat 7043 Mart 22 ce da danie lui “Tomşa păr- 
călabul din Obărșia şi moşiia Mâncenii cât să va alegi, 
şi a treia parte din tot satul Bătinesti, parte din gos 
din ţinut Lăpuşnei, pe vale Lapuşnei, şi cu loc de 
prisacă din Armăşeni din ţinut Fălciului şi un loc de 
vie din Huşii ci este în dric pe lângă viile Focşăi, 
şi cu loc de casă în săliște cu livadă de pomi şi cu 
zece păniânturi în țarină în moşiia Costeştii din ţi- 
nut Eşului şi cu iaz de moară cu parte de moşie Ciu- 
ciulenii, din ţinut Orheiului, cât să va alege, şia 
patra parte din viile de la Bacău, partea lui Pătraşco 
Başotă şi a surorei lui Anuşcăi și alte părți de inoșie 
ce arată în scrisoare de împărţală ce au făcut Savin 
Prăjescul vornic cu Toma stolnic ci este din leat 
7150 lulie | rămăşiţurilor răposatului hatman lurașco . 
Başotă. Aceste toate sau venit în partea noastră. lar 
dumnialOr au luoat moşiile cele fără scrisori adică 
viile de la Odobeşti cu vad de moară în gârlă şi 
moşiia Perisecina de la ţinut Orheiului, și moşiia Bă- 
lăneşri de la ţinut Lăpuşna și moşii Salce de Ia ţinut 
Eșului şi moşiia Sarata şi Larga de la ţinut Fălciiului, 

Recte 7023 lulte 23, vezi doc. supt No. 60 pg. 106.
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asupra cărora moșii şi părţi de moşii însumi eu To- 
fana Frătiţoae am primit carte de blăstăm cum că 
nu năpăstuesc pe răposatul Costandin Arapul şi că 
împreună cu. scrisorile moşiilor de mai sus aratate 
ce leam găsit acum prin carte de blestam în scrisorile 
Îui Costandin Arapul au luoat de la mine Şi Scriso- 
rile acestor moșii, care acum nu să pot afla, şi pen- 

„tru ace pricină că nam putul găsi aceste scrisori au 
rămas moșiile aceste în partea dumisale nepoților 

„barbatului meu, în locu moşiilor și parților de mo- 
şii cu scrisori ce am luat cu voia dumniilorsale, şi 
dumnelor să aibă aşi cauta şi a le stăpâni împreună 
cu moșiile Dvornicenii și Buzeştii și cu alte moşii ce 
mai: au dumnealor, ja ţinut Hârlăului, de pe moașa 
Şi strămoașa dumnealor Saita gupăneasa răposatului 
comis, Ghiorghiţă Fratiţă, pe care le stăpânesc du- 
mnealor şi acum şi acele nu sunt intrate în aciastă 
impaărțală, şi parte din moşiia. Costineşti, a lui Ilie 
Abaza,. pe cari au luoato comis Gheorghiţă Frătiţă 
cu: scnimbu de la Ştefan Luca vesternicul sumă tate 
de sat din Cordeni pentru parte lui Abaza din Cos- 
tinești, și a patra parta din Craciunesti din ținut 
Vasluiului ci au luato iar schimb. Ghiorghița Frăţilă 
schimb de la Ştefan Barca ot visterie, dândui lui 

“Ştefan Barcă a patra parte din Turbăteşti din inut Carligăturii şi Poenile Dohii de la ținut Haărlăulut (e Său găsit Supt stăpânire comis Gheorghiţă Frătiţa. pceste, toate să le stăpânească dumnealor adică nea- 
„Aiapeștilor, -şi. Doceştii şi Gherghel, ce sa trag. 

sămințenie din comis Ghiorghita Frătiţă, nesuparați 
de către Inine, nici de către ficiorul meu Gheorghi 
in VECI, Și aceste moșii ce liam împărțit atât cu scri- 

„Sori cât fără scrisori, care să arata mai sus ori de ar €și toate bune, ori rali, să nu avem a tragi saua 
cere uinul de la altul, ce fieşte care cu partea sa să fie mulțumit, şi afara: dintracesti moşii ce sau îm- 
părțit acum,. când să va dovedi că ori mosii şi pă- Tinții noștri sau noi am fi Zalogit sau am fi vândut 
din moşiiie răposatului Strămoşului nostru Ştefan 

„Frătiţă sârdar, sau a giupănesăi dumisale fata iui Că- 
răcaş, atuncea dumnealor nepoți răposatului vărului  



, 

meu Tacul, să aibă a tragi de la noi parie pentru 

ace moşie, a sărdar Ştefan, și-a Saftei fata lui Ca- 

răcaș din moşiile cari sau venit acum în partea noas- 

tră la învoiala aceasta. Aşiijderea şi noi când vom 

dovedi că comis Gheorghiță Frătiţă sau săminţeniia 

dumisale, ar fi vândut sau ar îi zălogit moşii dea 

sărdar Ştefan sau.a gupânesei dumisale Saita tata 

lui Caracaş, iarăși asămine să avena urma întocmai, 

şi aşa după cum să arată mai şus niam primit şi 

niam îâvoit amândoă părţile şi am dat asemenea 

zapis unul la mâna altuia, ca să stăpânim fiește care 

partea de moșie ce sau venit în parte sa şi pentru 

credința niam iscălit. o | 

1781 Oct. 3. 

«lar pentru trii moșii anume Cărhachi de la fi- 
nutul Grecenii şi Răspoki și Bunești de la ţinutul 

Fălcjului, care moșii şi părţi de moşii sânt știute 

de toţi că sau vândut de mulţi ani de răposatul soţul 

meu “Tacul Fratița şi de nevoile lui, şi cu toate aceste 
ni-am învoit după așezare ce să arată mai sus, şi cu 
aceli dmlor nepoţii soţului meu nu au triabă. 

X Eu Tofana soțul răposatului TaculFrătiţă, ne- 

ştiind carte am pus degetul. | 

XEu Gheorghe ficiorul Tacului Fratiţa şi a Totanei, 

neștiind carte miam pus degetul şi pecete. (|. p.). 

Lupul Bărsănescu am iscălit cu mâna me. 

Ioniță Toma am iscăiit cu mâna me. 

Gheorghe Arapul post. însuşi am iscălit şi sânt 

martur. 

Iâyinea Soc 8 xovoravriitt Apanb 5mogpana (loniţă fiul lui Cos- 

tantin Arapul am iscălit). - 

«Şi fiind ca această așezare şi învoială ce să 
“arată mai sus au fost cu bună voia şi primire amân- 

duror părţilor şi dinainte noastră sau învoit, întru 

Surete XI. | 8
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care Sau pus şi pecetia porţii gospod şi pentru cre- 
dința am iscălit. ! 

Vidraşco Canţir vornic de poartă. (|. p,) 

lon Rale vornic de poartă. 

«Şi acest zapis lam scris cu priimire şi cu voia 
amânduror părţilor şi amiscălit. Tanasă Carp, diac za 
divan 

„Viind înainte me amândoai părțile şi mărturi- Sind însuși că cu buna primire lor sau făcut această aşezare spre încredințare am adiverit şi cu a me is- călitură. 

„loan Cantacuzino vei logofăt, 1781 Oct. 4. 

Divanul judecătoresc al prințipatului Moldayei. 
„Aciastă copie sau 

cu originalul fiind în 
peceţi divanului. 

posleduit din cuvânt în cuvânt 
tocmai sau dovedit cu iscăliturile 

„No. 1419. | Eşi 1832 Mai 13 
Grigori vornic. Balş spătar Cantacuzino. _M. Dimachi vornic |. p. divanului Beldiman Spătar. | 

| 
secretar Pancrati 

i a 
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Notă. Pentru lămurirea îgcrângăturilor de neamuri, de care 
se vorbeşte în acest act, dăm această spiţă scoasă din însusi 
textul documentului: » 

Frătiţă 

? 

Grigore Frătiţă Ştetan Frătiţă serdar 
vel armaş == Safta Caracaş 

  

Costantin Frătiţâ 

Tacul Frătiţă 
== Tofana Sta 

| 
| 

Gheorghe Frătiţă 2 comis 
— Safta Vas. Dămian 

  

  

Sanda, iiinca Maria 
=— Gh. Arapu = Vasilică - == Şlefan 

Şatrar căpilan. - Ghe ghsl 

  

Catrina,  Costantin Neculai Mara 
= Toma  Arapul Vasilică  — Lupul 

2 visteruic. Bărsănescul 

| | 
Lupaşzo Catrina | Aniţa 
Vasilică =—llie Pisoschi =— Apostol căpitan 

  

    

  

——loniţă Arapu Safta on Marioara fata 

E == Mărioara —— Alex Băsănesul ==! Arapul =Dociul 
= Butuce căpitan 

Grigorie Butuce 
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65. 1796 Mart 24. Alex, Butucea scrie către cumnatul său lon Bărsănescu: 
pentru aşezarea făcută în moşia Dărsăneşti pe Lăpuşna. 

Adeverez cu acastă scrisoare a mea : de învoială 
la măna dumisale cumnatului loan Bărsanescu : pre- 
cum Să se ştie că la izvodu de zăstre ce am luat 
de la soacrâmia Maria Barsâneasca mi să hotărăşte 
parte de moşie din moşia Barsăneşti ăumăltate cu 
Sumătate de casă, iară la alte părți de moşii ori pe 

“unde vor fi sau să vor dezbate sa nu ma amestecu 
întru nimică, ce să fiu mulţumit numai cu partea de 
Bârsăneşti, dar la moartea soacrii mele socutindusă 
pentru statornicia şi nesupărare celorlalţi fii ai săi au 
făcut diiată prin care hotărăşte atât în moşiia Bâr- sănești să avem a stapâni îrațeşte câte a patra parte de sat de frate, cât ŞI din părţile de moşii de la 
Lăpuşna iarăși să tim stapânitori impreună frajește, asemenea şi pe ia alte locuri unde se vor mai dez- bate pârți de moşie iarăşi îrățeşte, care diată uu sau. urmat ȘI eu tot după izvod am stăpânii pâna acum, acum stând noi impreună cu cumnatul meu lon Bâr- sânescu fiind față între noi dumnealui cumnatul Do- : „_Ciul căpitan, dumnealui cumnat Ioniţă Arapul, rude- niile soțului meu Bălașa niam învoit ca dupa hotă- rârea dieții să avem a urma, adică în: moşiia Barsâe 
neşti, să avem a stapâni irățește câte a patra parte, cum şi mademuriie ce sânt pe această moşie iazuri, Crâșma şi altele iarăși traţeşte, afara de rămnice CeŞI va putea face. vreunul din noi în loc unde Hâu mai fost râmnic, cum şi în păiţile de moşii 
de la Lăpuşna, Buzești şi Hudiceni în cari moșii iaste ? 

„ŞII iaste dată cumnatului lon Bărsănescul, de la tra- „tele Soacrii mele răposatul Necujai Vasilică unde să inchei aceste doă parți a trie parte, dintramân- doa moșiile, de suis arătate Buzesti si Hudiceni, care Ș acasta a trie parte să avem a împarți iarăşi fra- feşte după cum şi Bărsăneştii însă pară a să dez: bate şi a să lua în stăpânire moşiile de la Lăpuşna eu tot fumătate de Bărsăneşti să stăpânescu ur- mând hotărârea izvodului de zăstre, iar când feriască 
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Dumnezău nu să vor pute dezbate moşiile de la Lă- 
puşna şi vor rămâne perdute, atunci eu să rămân 
“statornic în stăpânirea Bărsăneștilor, după isvodul 
„de zăstre. Asăminia să avem.a ne împărți şi a stă- 
pâni frăţește şi într'alte moşii ce să vor dezbate a- 
tât vrând Dumnezău a eşi vreo dată părţilede mo- 
șii ce mai sănt la raiaoa Hotinului, cum și pe aiure 
pe unde să vor mai afla părţi de moşie iarăşi îra- 
ţește, şi după această aşezare şi învoială și după 
cum mai sus scrii niam făcut scrisoare unul la mâ- 
riia altuia iscăiite de noi, în care am poltit şi pe 
alte obraze cinstite de sau iscălit martori. 

1796 Martie 24 

Alexandru Butuce adiverez 
Costandin Dociul -martoru cum că amândoaâ păr- 

țile au primit, a _ 
loniță Arapul am scris cu zisa dumisale și sunt 

martor. , 
[lie Pisosţkie mam tâmplat. 

64. 1808 April 18, Divanul cuejiei Moldaviei către isprăvnicia olatului 
“Tomorovei (Renilor) pentru moşiile Tămăoanii şi Frumuşica a log, C. Ghica, 

Cătră cinstita isprăvnicie olatului Tomarovii, 
Dumnealui logofătul C. Ghica au făcut arâtare, cum 
că din trupul moșiilor dumisali Tamăoanii și Fru- 
muşica, la ţin. Covurluiului, cu împresurare sar îi 
cuprins o bucaiă de loc cu stăpânire de ia o vreme în- 
coace, de cătră Sacce. Mutevelisi. Pentru care facând 
cerere ca să i să dea în stăpânire acea bucată de 
joc, ce sau fost luat cu împresurare din trupul mo- 
şiilor acestora, s'au făcut răport din pa:tea divanului 
către Ecselenţia sa Domnul de taină sfetnic Sinator. * 
şi proderos divanului Cavaler Cuşnicof şi Excelenţa 
sa prin predlojenia ce au dat câtră divan scrie că de 
vreme ce moşiile aceste sânt în ţinutul Covurluiulni 
pe locul Moldovii, are dreptate jâluitorul aşi stâpâni 
moşiile dmsale după scrisorile ce are. 

Deci sa scrie Dumitala şi pentru cât loc va fi 
acela care sau fost luat cu împresu:a'e de câtră 
Sacce Mutevelisi din trupurile moșiilor acestora în-



— 118 — 
e a 

credințându-te din copia hotârnicii, ce va arata ve- 
chilui Dmsali să dai poruncă vechililor cumpărătorilor 
Basarabiei ca să nu să întindă cu stăpânire în locul 
acela, fiind că vânzarea veniturilor Basarabiei sau. 
făcut în cuprindere hotarălor vechi a Basarabiei, iar 
în locul Moldovei nau să se întindă, neavând nici o: 
dreptate. 

, 1808 April 18. 
Iordachi Canta log., C. Balş log., Niculai Balş: 

log., Teodor Balș vorn., D. Sturza vorn., Grig. Ghica “Vorn., lord Roset, visţ. 
69. 1810 Mart 11 Divauul euejlei Moulovei cercetează pricina moşilor de, la Hoţin ale lui T, Sângiorz şi at sat, 

Divanul cnejiei Moldovei 
După buna voinţă pre milostivului împărat A- lexandru Paviovici însuși Stâpânitoriul a toata Rosiia, iiSâmnată la știința pre strălucirei sale Feldmareşa- lului mai marele Comandir al oștilor, şi arătată de excelența sa D-lui sfetnicul de iaină senator şi pre- Zidentui divânului Moldaviei, Vajachiei si cavaler Serghie Serghievici Cușnicov, cătră divanu prin pred- lojania din V zile a lunii lulie, auul 1808, supt nr- 1045 pentru moşii din ținut Hotinului ca să cerceteză prin comitet rânduit şi să se de la legiuiţii stăpâni după dovezile Ce Vor ave, au arâtat Costandin Bantaş, polcovnic “Teodor Sangiorzu, lanacachi Ponici pos- telnicul, Panaite Varlan ŞI alte niamuri a lor adeve- rință iscălită de dumnealor boeri de la Comitetul: cercetarii cupiinzătoare de scrisori, pentru muşii în- tregi şi parți din moşii din ținut Hotinului, moştenire: de pe neamurile lor Petriceicu logofăt şi de pe Udre care cercetândusă de noi sau vazut pentru moşiile de „mai SIOS aceste scrisori : împarțala din 7144 Febr. 13, de la “loader Petriceicu armaş şi sorăsa Ante- mia, soția lui Crastiian vist, scriind cum sau învoit între dânșii, și sau împărțit moşiile ce au avut de la părintele lor Petriceicu iog, însărnând în parte lut Toader Petriceicul armaş moşiile : Gărcinii, Hancă- uții drept un sat Câfenii, Brănzenij drept un sat şi: 0 parte din Durnești. lar în parte Antemii sat întreg. Pătrăuții, sat inireg Bascăcenii şi parte cât se vaa- 
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lege din Teţcani.—Ispisoc din 7173 Feb. 23 a-d-lui Evs- 

tati€ Dabija Vvod de pârace aufost pentru moşii între 

Toderaşco Jora, Vasăle Stărcea cu «alți strănepoţi 

lui Gavrilaş vist. şi. între Ştefan Petriceicu sluger, 

i Varlan comis ginerile Mariei, fata Antemiei Crăs- 

tinesei, şi alţi fraţi a lor arătândule că sânt tot un 

neam.— Carte din 1772 lulie 22 de la divan dată lui 

Costandin. Arapul ot visterie, Gheorghie Arapul şa- 

trar şi neamului său Costantin sin Varlan Panaite 

prin moşii întregi Pătrăuți. Băscăcenii, pol sat Căfenii, 

pol sat Brănzenii, pol sat Garceni, şi o parte din Dur- 

neşti,—Patru mărturii din trecuta lună lanuarie, a a- 

cestui an de lalocuitorii din satul Bădragi, Corpa- 

ciul şi Cuconeștii şi de la un Toma Roşca om bătrân din 

Feteşti, mărturisind cu toţiică Căfenii sunt la Prut la 
piatra Șoimului, şi pe această moşie iaste satul Corpaciu 

numit de pe un om cu porecla Corpăcel, ce sau a- 

şăzat întâi pe acel loc, moşiia Durneşti ia gura Ra- 

covățului sec unde este satul Cuconeşti, moşiia Băs- 

căcenii la Prut lângă Pătrăuți, şi pe această moşie 

Băscăceni, sunt silişti vechi, una cu numele Băscăceni 

după scrisori, alta Armașul de pe numele lui Toader 

Petriceicul armaşul şi acum tot pe acest nume iaste 

satul Badragii iarăşi de pe porecla unui om de de- 

mult. Puindu acei marturi dovadă înainte că sântu 

pe aceste moşii ştiute siliştele vechi, cele cu numele 

vechi după scrisori, din care marturi viind aice, acel 

de mai sus “Toma Roşca sau triimes cu ţidula diva- 

nului la Consistorie sfintii Mitropoiii, unde în dosul 

țidulei sau luat răspunsul în scris, că supt zurămân- 

tul cu sărutarea sfintei cruci şi a sfintei Evanghelii 

au încredințat că mârturisire lui iaste -adivărată, şi 

întocmaidupa mărturiia ce au dat. A patrâ parie din 

Panstova fară a şesa parte cu carte din 7154 julie 

1 a domnului Vasilie Vvod, dată lui Gheorghe Capi- 

tan de Curte și Udrei Gânscă pe giumătate de sai 

ce şau răscumpărat ei de la Iorga vornic, care 0 0- 

prisâ pentru cheltuiala lui, ce să făcusă la hotarâ- 

tura acelui sat, însă dintru această giumătate de sat 

sau tras giumătate, adică a patra parte din tot satul 

şătrar Pascal Străjescul cu împărțala din 7174 Mai
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10 4 Marii soţia lui Udre Gânscă, arătând cum au 
împarțit moșia fiilor săi, şi în partea fiici sale Salta 
să arată a patra parte din Panstova, care împârțală 

„să vede întărită cu ispisoc din 7174 Iulie 12 a dom- 
nului Duca Vodă, şi osăbit au mai tras pitar Teo- 
dosie cu alţii din cealaltă a 4-a parte din tot satul, 
0 a şasa parte, care face a douzeci Şi patra de parte 

„din tot satul, şi aşa an rămas numiţilor de mai sus,a patra parte fără a şasa parte dintrânsa. Deci dupa aceste dovezi înştiințândusă pe Excelenţa sa senatoriul ca după dovezile însămnate sau lămurit moşiile în- tiegi şi părți de moșiile de mai sus a lui Costandin Bantaş și ceilanţi sau luoat răspunsu prin predlo- jenia excelenţii sale din 9 zile a luni acestii supt No. 698, sa li să întăriască stăpânirea şi asupra lor. Drept aceia sau -dat aceasta Carte a divanului de stăpânire lui Costandin Bantaş ; polcovnicului “Toader Sân- SlOrzu ; ianacachi Ponici post, ; Panaite Varlan şi alte neamuri a lor, cu care să fie volnici a stăpâni mo- şiile întregi Patrăuţi şi Băscăceni, și paârţile de mo- Și de mai sus numite, adica pol sat Cafeii pe care să află satul Corpaciul. pol sat Hăncăuţi. pol sat Găr- tenii, 0 parte nealeasă din Durnești, o parte nea- leasă din Teţcani, Și cinci părţi din a patra parte din Panstova, luând venitul lor, iu ci să va cadea cu dreptul din tot locul după hotarăle din vechiu, cisă vedi acelor moşii parte din Brânzâni ce să arată mai sus în scrisori giumatate de sat au luoato dumnealor boeri Sturzăşti cu osăbite scrisori ŞI carte acastă a divanului sa le fie întăritură de Vecinică şi nestrămutata stăpânire. 

1810 Mart 11. 
„Costandin Ghica 10 ofăt, Costantin Bals iog. Săndulachi Sturza hatmân „din & trei parte cu Arăpoae». 
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Actii. Pentru lămurirea încrengăturilor de înrudirie dau 
această spiţă de neamuri, întocmită după actele de mai sus: 

Petriceaico iogofăi 

i 

  

  

  

Toader Petriceaico Ante'nia . 7 
==, Maria, armaş = Crăstiian vist. - 

Ştelan iată fată Masia ": 
Petriceaico =— T. Jora = V. Sărcea =— Gânscă Udrea 
Vodă. - m. Il. 

Safta Alexandra Gheorghiţă, Toader, llinca,  Merla, o. 
= îh. Băleanul == Varlan == Vasile — Panaite 

ban, comis. Daniian - i 
3 logofăt,. | 

  

Matia Varian Panaite 
= IL. Sângiorz | 

| 

Cost, Sângiorz Cost. Panaite 

Toader Sângiorz Gavril Panaite 
1810 

  

65. 1823 Ghenar 1 Costineşti. lon Lupul Bărsănescul vinde cumnatei 
sale Mărioara părţile sale de, moşii de la Hotin şi Lăpuşna cu 2000 Iei. - 

loan Bărsănescu fiul Lupului Bărsănescu, ade- 
verez Cu această scrisoare dmsale cumnatei Mărivarei 
Arăpoae, soția răposatului loan Arapu ce miau fost 
„drept văr al doile, precum să se ştie ca în moşiile nea- 
murilor noastre ce sânt la ţinut Hotinului. după adeve- 
rința şi întăritura cinstit divan anume sat întreg Pă- 
trăuți, sat întreg Băscăceni ce să numesc âcum Bă- 
dragii şi giumătate de sat Căfienii, ce să numesc şi 
Corpaci şi părţile din Tefcani şi Dorneşti şi din
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Gărceni şi din Hâncăuti cari să trag de pe Petriceico 
logofătul şi de pe Cărstian logofătul având şi eu. 
Cu neamurile a trage din toate aceste mai sus po- 
menite moşii din sumătate a irie parte, care a treia 
parte o împărţim în patru părți, a me direaptă parte 

şi a surorii mele Balaşa (pe care am siguripsito pentru 
partea sa cu alte parți de moşii și doa moşii ce avem 
la Lăpuşna în care moşie are şi cumnata Marioara 
doaă părţi) liam vândut dmsale cumnatei Maărioarii cu 
tocmală doaă mii lei, care bani una mie opt sute lei 
iam și primit de plin în mănule mele, iar doaa sute 
lei iam rânduit ca să de nepotului Vasile Arapu ce 
este şi fin de botez. Decj de astazi şi inainte să 
stăpânească Dumneei aceste doaă părți mai sus po- 
menite din numitele moșii cu buna pace Și în veci, 
atât dumneei cât şi urmaşii dmsale clironomi fara nici 
O Supărare de câtră nimene. Dar de sar întâmpla să nască. vreo pricină de împresurare întru aceste 

„Părți, eu amestic sa nu aibu ce a dmsale sa fie, ȘI 
paguba şi dobânda, cum și de să va întâmpla sa mai 
iasă nescaiva moșii în ţinutul Hotinului de Petriceaico 
log și de pe Carstian logofăt, de pe care tragem şi 
noi părţi ori cât se va alege parte me şi -a surorime 
tot: dumeei sa le stapâneasca cu buna pace, fară să 
ne mai dea ceva, fiind cuprinsă tot întraceasta vân- 
zare. Intracesta chi 
Şi sfârşită, am dat 
singur am poftit Şi 
martori. 

p fiind făcuta alcatuire între noi 
această scrisoare în rare iscâlind alte obraze cinstite de au iscalit 

în Costineşti 1813 Ghenar | 
lon Bărsanescu: | 
a) “Costandin postejnic 

„iam plătit nepotului „Poftit find de d-lui bade' 
Grigore Butucea» lon Bărsânescu am scris 

aciastă scrisoare şi sânt 
martor Vasile Dodu. 

0. No, 60 pănă la 65 sunt din 
ban, profesor, nepot Butuceşților din: 

„Notă. Actele aduse de la N 
colecţia d-lui Gavri! Hol 
Huşi, 

5 i
a
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63.7146 (633) (Iaşi). Vasile Vodă intăreşte lui Enache diac cumpără tu-- 
rile ce ău făcut cu 65 taleri în Cohoreşti Cotugeni şi Zahorna dela Soroca- 

Adecă au vinit înaintea noastră şi înaintea a lor 
noştri boiari a mari şi a mici. Melinţi cu gupâneasa lui 
Todosia fata Mexanii nepot Sorcăi din Cohoreşti şi 
iarăşi Vasălie ficior Mexanii frate Todosăii de a lor 
bună voe de nime sâiiţ nic asupriţ şi au vândut a ior 
drept(e) ocini şi moşii toat parte lorce sa alege din 
sat din Cohdrești şi din Cotiujâni și din Zahorna ce 
sânt în ţănutul Sorocii din vatra satului şi din câmp 
şi din păduri şi din tot venitul toate aceste liau văndut 
slugii noastre lui £Enachi diac drept 45 de taleri bâ- 
iuți, așifderea au vinit înaintea noastră Miron fecor 
Maricai preutesăi din Cohoreşti iarăşi de a lor bună 
vos de nime săliţ nici asupriţ au vândut a lor driaptă: 
ocină şi moşie din sat [din Cohărești] şi din Cotiu- 
jâni şi din Zahorna ce sânt iar la ţânutul Sorocii din 
vatra satului şi din câmpu și din păduria şi din tot 
venitul şi acasta au văndut scrisului mai sus siugii 
noastre lui Enachi diiac drept 20 taleri de argint, și 
apoi Siuga noastră au plătit tot deplin acei bani ce 
sant mai sus scriş 45 taleri de argint în manule lui 
Sielintie și a giupânesâi sali Todosaii şia cumnatului: 
său lui Vasali şi aceşti 20 de taieri bătuţ iau dat în 
mănule lui Miron, ficor Maricăi preutesăi şi noi deca: 
am văzut tocmal şi deplin plat, aşijdere şi de la noi... 
am dat şi am întărit mai sus scrisului lui Enachi diiac“ . ..-. 
pe aceste parți de ocină din sat din Cohoreşti şi din..-- - 
Cotiujâni şi din Zahorna ca săi fie şi de la noi driaptă 
ocină şi cumpifătura şi uric și întăritură cu tot ve- 
nitul neclătit nici odinioară în veci. Acasta am. dat 

insuşi Domnul a poroncit. 

Ma Gavrilaş Mateiaș vel logofat 

Suret din 7258 lulie 5. | 

    

67, 71641655) Sept. 4 Iaşi. Cartea lul. Gh. Ştefan Vodă dati Buzes- 
eului să aducă la divan pe Filip Haragă pentru datorii. 

He recopru c'redan BROEROAA EXIIO AMAGETIIO PenAag Bean 

aoaAagcken. datam cartia domniei măle slugii noastre 
Buzăscului să fie taare și putearnic, cu cartea dom- 

%
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nii măli a căuta şi a cerca unde va afla A ţraa dom- 
nii măli pre Hilip fiorul Haragâi, pentru 25 de lei 
ce au dat pentru dânsul, şi trei zeci şi cinci de vaci, 
pentru acaia, unde va afla, ori în satul domnii male, 

„ori în sat boerescu, ori. în târgu ori în slobozie, ori 
undel va afla, ca să aibă a lua ce va gasi dâusul, 
iar de nu va afla cu ce plăti, să aibă al aduce la 
domniia imia săş întreabe cu dânsul, şi nime să nu 
Cuteaze a ţinia sau a opri preste cartia domnii mali. 

Câaai renAnz Beata Siac Rar a apă 

l. p. cer. A 

Heo rucoprue crean BOEROA E. At. rr. 3. A. 

„+68. 7188 (1680) Iulie 5. O jalobă cătră marele logofăt peuiru moşiile iui Vasile Mărzac şătrar pe Cainar la Soroca, 

_ Cinstit dmia vel logofăt mare să fii dumneta 
sănătos, facem ştire dumitale ca ni viniv cartea mării sale lui Vodă, în care ne scrie pentru moşiile :$ 
-dumisaii Vasăie şătrar Mărzacul, precum au avut 3 „Dişte dresă urice şi ispicoace pe acele mosii aice la 
ținut Sorocii, anume Vărtijenii i Ropojenii, ce sîntu pe apa Nistrului, şi alte moșii anume: Ciurumenii i 
Buiumenii şi Bulboacele şi Stăncenii si Nicorenii și Pe- 
treştii şi Scăenii şi Bezânii i lozănii şi Zăpodenii și Po- penii aceste siiişte sânt pre Cainari iarăşi la ţinut Soro- cii arătând în cartea gospod precum dresa ce au avut qu perii când du venit Cazacii zaporojeni de au prădut cetatea Sorocii după ce au vinit Cunițki de la Bugeac. Deci N0i ai zis dumisali șătrar sâşiaaducă oameni marturii să mărturisască cu sufletele sale pretuni 
Sintu aceste moşii a dumisale si dresă ce au avut pe acele moşii au perit, Şi așa îi vom face marturie precum va: mărturisi oamenii “Dătrâni impregiuraşi și răzăşi şi au adus pentru Vartijeni i Racojeni pre Nas- iasă izbașă din Voroncâuţi, şi Tanasă căpitan de Cozmin „Și pe Piniiiie izbaşă din Nemereuca, si Arvasie din 
Coşerniţa şi Leca izbaşi din Vârtijani şi Gherasâm ottam, şi Grigoraș noșan din Timileuţi, şi Melintie din Unchitești, şi Toader Lăpuşnean ottam, Varian şi Hoinogul din Napadova, şi Carp vornic din Sufleniţă 

  
     



__ 125 — 

şi Vasile de acolo, şi Matei de acolo, şi Grigori Ta- 
bărţa din Dârconiţi, şi Vlasă de acolo, aceşti oameni 
au mâiturisit cu sufletele lor înaintea noastră şi a 

“sâborului precum ştiu ei, de aceste mvuşii ce sint 
drepte a dumisale toate de zăstre de la Ionașco pi-" 
taiiul sin Lungului, cumpărături şi mărturisind și de 
drese şi odoare, şi siraezu perit toate atunci, când 
au prădat Soroca Cazacii şi după mărturii a atâţi 
oameni de frunte am crezut. Osâbit au mai adus 
pentru moşiile de pe Cainari oameni bătrâni şi ră- 
zăşi şi împregiuraşi.... din Cărsteşti şi Gavril vornic 
din Bacsani, şi Sava din Spineni, şi Vasăle din Co- 
tova, şi Trohin din Vanţăna, şi leremia căpitan din 
Heciu, şi Cocol din Lozăni şi Ostahie din Boiboci şi 
lordachi din Soroca şi Petre din Scăeni și iitemie din 
Lozâni. Deci acești oameni bătrâni şi împregiuraşi au 
mărturisit cu sufletele lor pe numele lui Dumnezău 
precum aceste moșii sânt drepte a dumisali, şatrar 
Vasile Mârzacul de pi părinţii lui de la moşii și drese 
ce au avut pe aceste moşii, toate sau prăpădit când 
au prădat Cazacii Soroca, cum şi odoare ce au avut, 
și după mărturiia acestor oameni și auzind cu - ure- 
chiie noastre din gura acestor oameni îruntaşi şi după 
cum au mărturisit am făcut noi aciastă mărturie. 

Noi părcălabii de Soroca anume Manole părcălab 
şi Isaac pârcălab şi eu Miron Bulucbas, şi Apostul 
biv stolnic și Sava şoltuzu şi 12 parcalabi la măha. 
dumisali Vasile Mărzacul şatraru. 

Iscaliţi: | A 
Manole pârcălab | Leontie Dabija 
Grigorie Isaac părcălab Miron bulucbaş 
Sava căpitan de Napodova Gherman Trohin din Sutle- 

, nița 
Jrimia Ostachie Gavril vornic - 
Sandul Sava Grigori Tăbărcea 
Panaite Miretuţu Gavril Sava 
Golaci căpitan Trohin 
Vasile „Toader Lăpuşnean 
Sava Şoltuz anul 7188 lulie 5. 

Ocolul Raşcovului «<atastă copie fiind scrisă de
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„pe cea adevărată de la dmlui Costachi Vartic și fiind: 
întocmai după poslăduire sa încredințat şi de câtră 
mine, ocolaşi Cazacliu. 

în anul 1827, Sept 20 zile, No 2311. 

«În presudstvia giudicătorii ținut Eșii iufă ţişânduse 
Nicolae fiul răposatului vornicului de poartă Dimitrie 
Meleghie cu copie aciasta şi orighinalnica ei, și care 
-posladuinduse și fiind întocma scrisă de pe ce ori- 
ghinalnică după cerere ce în scris au facut sa încre- 
-dințază cu iscâliturile clenurilor giudicătorici şi punere 
peceţii împărăteşti. 

anul 1327 luna Oct. în 25 zile 

giudecător loan Brăescul 
secretar “Tutoveanul 
stolopomojnic Răvinca 

HEMAT tăciaro uninVTHIare cSAA 

69. 1707 Sept. 3 Varşovia, Ucazul ţarului Petre Alexievici pentru -Meleghi Lungul, trimes + ainic de ia Varşovia in Moldova. 

Cu mila. lui Dumnezeu Noi pre strâlucitul însuși Stăpânitor marile cneaz şi împârat Petre Alexievici d toată Rosiia şi alte şi alte şi alte. Prin aciasta poroncim oștilor noastre lui General feldmareșal Gheneralilor 
lorosiia a oștilor noastre ghetmanului şi supuşilor lui, „Ober reghementarilor, așijderea şi ofiţerilor stab. și ober oștilor di Cazaci, Calmuci, upravitelilor, atama- nilor, esaulilor şi celor de stare de gios ca piveniții 

polcovoi haronjii Meleghie 
din pământul Moidaviei Lungul cari merge de la Varşovia cu alţi doi împreună 

anița Moldovii, prin locurile celi 
cu dânsul, până la gr 
pe unde se află oștiri 
făcândule vreo obijduire sau prădăciune. cai a lor Cu carii merg să nu le ia şi podvoz să de poroncă ferindusă împotriva poroncii făcând ceva ca vor căde ofiţerii supt giudecata oștenească, iar cei mai de gios supt pedeapsă, drept aceia pentru trecerea lor li sau dat aciastă carte al împarăteştii nostre 

- 

şi altor comandanți din Ma- . 

le noastre sa le sloboază ne-- 
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măriri întărită cu pecete, în Varşovia la anul 1707 
Sept. 3 zile. (|. p.) 

«Tălmăcire din dialectul rosienesc pe limba Mol- 
davineascâ». 

70. 1707 Oct. 9 Furun. Ucazul grof Goiovchin pentru Meietie clucer 
-curler tainic, 

Cu mila lui Dumnezău noi pre strălucitul împărat 
şi marele cneaz Petre Alexievici, singur stăpânitor a 
toată Rosiia iproci iproci iproci. 

Inştiințăm prin acest pre toţi cei cum să cade 
a şti că după ucazul nostru sau trimis cu trebuința 
noastră de la Turum la brigadirul oştilor noastre 
Cropotov curierii Meletie clucer şi Dragan Ivan Sapcov, 
pentru aciasta prietinească rugăminte facem catră 
fratele nostru luminatul stăpânitor marile Avgust al 
2-a craiul leşesc şi marile cneazu Litvii şi altor cle- 
nuri crăâştii sale măriri şi prealuminata rigă pospo- 
lită a coronii leşeşti și a marele cnejiei Litvi cinov- 
nicilor şi deosâbit elenurilor generali, polcovnici, co- 
mandirul și altor cinovnicilor oşteneşti şi politiceştilor 
diregători prieteneşte ne rugăm, iar oștenilor noștri 
călărime şi pedestrime, generali, feldmareşalilor şi 
altor comandiri și ofiţerilor stab i ober şi soldaţilor 
poroncim că pre pomeniții curieri să le sloboază pre- 
tutindeni păr la locul unde să află bregadir Cropotov, 
făr de oprirea și după cerirea lor undi le vor trebui 
să li să de podvozi şi călăuzi a poronci, tij să le 
facă întru toate ajutor. 

Drept aceia li sau dat aciastă carte (împărătească) 
întărită cu a noastră împărătească pecete. La Turum. 
Octom. 9 zile. 1707... 

graf Golovkin |, p. 

11 7711 Iunie 19 Soroca. Ucazul ţarului Petre Alexievici prin care dă 
curierului tainic Meleghi Lungul satul Leascova şi morile din Coşniţa. 

Cu mila lui Dumnezău Noi pre strălucitul împă- 
rat şi marele cniaz Petre Alexievici singur stăpânitor 
a toată Rosiia iprocăia iprocăia iprocăia. 

Dăm de ştige prin aciasta tuturor oștilor noastre 
celor de călărime şi pedestrime gheneral feldmareşa- 
lilor şi altor ghenerali şi comandiri ştab, şi ober ofi-
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- țerilor şi soldaţilor că în averile ce sau dat locuito-" 
rului, de la Soroca moldovanului Meleghie Lungut satul 
Care se numeşte Liascovca şi morile ui Corbea din 
sat Coşnita, cu ucazul împarateştii sale măriri di schi- 
vernisală din veniturie pentru credincioasa slujba - 
lui, deci lăcuitorilor satelor acelor să nu îndrâzniască 
nimene nici cu un chip să le faca strâmbatate ŞE 
obijduiri, proviiantul și furaj şi alte dari cu silnicie - 
sa nu ia, boi şi cai la podvozi, sa nuia de la dânșii. 
ferindusa ofiţerii pentru neascultarea sa nu cază în - 
Siudecata oștenească iar soldaţii la pedeapsâ. Pentru 
aceasta spre încredințare şi aparare i sau dat acest 
al NOStru ucaz întărit cu a noastra pecete. In Soroca 
lunie 29 zile 1711 an. 

      

D
a
 2

 

graf Golovkin |. p. 
î 

tru 72. 1711 Ghenar 25, Chiev- Pecersca. Ucazul Cueazului Galiţin peu- „eu Meleghi Lungul ; pentru ascultare ce trebue să-i dea sitenii de pe sr tele date iui de împărat, a
 

So
o 

Da
ti
 

i
 

A prea sfinţite împărăteștii sali măriri împarat 

  

şi Singur stăpânitor a toată Rosia, stolnic mare a d Chievului Voevod, şi nemesnii Smolenschii, cneaz 4 Dimitru Mihailovici Galiţin prin această înștiințăm. 4 La moșiile ce sau dat imparateastii sale marii d Cu ucazul Moldovanului Meleghie Lungul pentru cre” 3 dincioasa slujba lui sai fie di chivernisală din averil€ Î lui Zelenschie din Liascovea anume satul Liascovscă .: ŞI a cazacului Corobea moşiile ce sânt în satul Coş- “4 nija aceiei moşii locuitorii sai fii supuşi cu ascultarea -* -pe toate. Aşijderea şi cei-streini cari. vor locui întru ă 

Djduie di asa, Moșie, acelor să nu li șa faca 0: jd d iuarea dărilor şi cai si boi în'podvoz să -: nu ia de la dânşii, fară porunca cneazului ferindusă  î cei străini pentru ! î neasculiarea poruncii de straf, drept aceasta spre mărturie sau dat aceasta carte de la noi cu IScălitura noastră si cu pecetea întâ- Tită la Kievo Pecersca' cețite. < î | 

    

„ Ghenar 25 zile 1711 ani. 
Iscălit cu însumi mână ă 

1.p. cc Cneaz Galiţin 
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„78. HZ11 funie 20 Coinar. — lagăr, Ucazul graf Golovkin pentru scuti- ile date lui Meleghi Lungul de cătră ţarul Petre Alexievici. . 

Cu mila lui Dumnezeu Noi pre strălucitul împă-. 
rat şi marele cneaz Petre Alexievici însuși stăpâni- 
toru a toată Rosiia isprosaia isprotaia iSpro&aia. 

laștiințăm prin aciasta oștilor noastri călăreț şi 
pedestrimi pe gheneralii fedmareșali şi pe alţi ghe- 
nerali şi comandiri oștilor şi ober ofiţeri şi soldaţi ca pi 
boer Meleghie Lungul şi pe alţi familiști din Moldova 
să nu iae de la dânşii nici un feliu de dajdie nici pro- 
viant cai, boi şi alte fără poronca ucazului nostru nici 
un feliu de strânibătate să nu îndrăzniască a le face, 
ferindusă ofițerii să nu caza supt oşteniasca zudecată 
iar cei din stare mai os şi soldaţii de pedeapsă, 
pentru că ei sânt lasaţi acolo pentru paza şi apara- 
rea mai ales pentru ramaşii acum acolo în târgul o- 
fițerii din garnizoane, și trecătorii oşteni din taate 
rangurile ca să nu ia dela locuitori fără poronca 
ucazului nimic. Aşijderea şi acelor oameni cari au 
fugit din târgul în vremea când trecea nepriatenii şi . 
sau împrăștiat pre aiure, ca să triimată ei la acei fugiţii 
să le arăte ucazul împărătescu, de milă ca să să în- 
toarcă înapoi în urmă la locuinţa lor la târgul Soroca 
şi să trăiască fără grijă neavând niciodată nici o frică 
sau suparare, fiind supt protecţia a noastră și apă- 
rare. Drept aciasta pentru credinţa li sau dat acest 
ucaz cu pecete împărăteştii sale măriri, în lagher 
iângă apa Căinarul. 

lunie 20 zile 17i1 an 
|. p. graf Golovkin | 

74, 1771 Ghenar 25 Kiev Pecersca. Ucazu cneczului Galiţin pentru Meleghie Lungul să meargă de la Kiev la Nemirova. . 

A prea sfinţitei împărăteştii sale măriri împarat 
Și Singur stăpânitor a toată Rosiiai procăia i procăia. 

Stolnic mari a Kiovului voevod, naimesnic Smo- 
lenskii cneaz Dumitru Mihailovici Galiţin prin aciasta 
înştiință m, 

„Fiindcă de la Kiov pană la Nemirova şi la alte 
locurile de pe acolo merge moldovanul Meieghie Lun- 
ul pentru trebuințele să caute datorii pentru care 

Surete XI. - 9
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lavate i sau poroncit ca-negreşit să să arate la Kiov, 
deci de la Kiov pin toate târgurile şi sate pre toţi 
cinovnicii cui să cade pentru aciașta a ști, la dusul 
și întorsul înapoi acestui Voloșenco să tacă slobodă 
trecere și săi dee lui şi câte doaa podvoade cu ca- 
laguz îndată.tără oprirea. Drept aceia i sau dat şi 
aciastă carte spre mărturie întărită cu a me iscăli- 
tură şi pecete. 

! Ghenar 25 zile 1711 an. 
|. p.; iscălit cneaz Galiţiu 

75. 1712 Ghenar 25 Kiev Pecersca. Ucazul cusaz Galiţin pentru 
Meleghie Lungul să-şi aducă familia de la Hvastov la Ciiev. 

Al prea sfinţitei împărăteştii sale măriri împărat! 
Petre Alexievici singur stăpânitor a toata Rosiia i 
protâăia. - ' 

A Chievului gubernia gubernator de Smolenski 
_ namesnic Dimitrie Mihailovici Galiţin înştiințăm. 

„_Moldovanul Meleghie Lungul merge de la Kiev 
la Hvastova ca să ridice de acolo pe femeia sa cu calabalâcu să o aducă la Kiev. Drept aceia pe undeva trece prin târguri şi sate încolo şi înapoi, să poron- 
ceaște tuturor. cinovnicilor să aibă slobodă trecerea, ŞI pentru cei ai lui şi pentru ce vorii cu dânsul pe , la cvartir să să de fân, sau pai numai ca să fie în-“ destulaţie şi precum lui însuşi așijderea şi celor ce va îi cu dânsul să nu li să facă nici o strâmbătate ȘI pentru credinţă i sau dat de la mine aaastă carte întărită cu a mea iscălitură şi pecetea în cetate Kievo Pecersca. PPE 

Ghenar 25 1711 an. 

Iscălit cneaz Galişiu. 
U. p.) 

„76. 1721 Iunie 2 Chiev, Ucazul cneaz P. Galiţia dat lui Meleghi Luut- gul să fie liber a cumpăra marta de la Kiov pentru Mihai Vodă Racoviţă. 
Prestralucitului a tot puternic sin marele împarat pre milostiv al meu 
Senator şi gubernii CI 

Petre Aiexievici Galiţin. 
Inștiinţez prin aceasta că arătătoriul acestui dvo- reanin Meleghie Lungul cu un tovarăş a lui viind de 

gur stăpânitoriti 
, domn. 
Nevului gubernator cneaz        



e 

3a curte străliucirei sale domnului din Moldova. aicia 
<u scrisori pentru cumpăratiui lucrurilor trebuincioase. 
pentru curtea domnească iar nu de vânzare, şi după . 
ce au isprăvit di cumpărat aicia sau slobozit să 
meargă şi până la Nemrina şi că mergând ei până 

“acolo si întorcândusă înapoi la Chiev să aibă slo- 
bodă trecere şi la Nijina din maria ce va cumpăra 
să nu să ia dela dânşii nici ca cumu vre un fel de 
vamă ca să fie slobozi di plată, fiind că precum mai 
“sus arată acia mariă nau cumpărat ei pentru ne- 
guţitorie. - 

Drept aceia li sau dat pentru încredinţă aciastă 
carte de la noi cu a noastră iscălitură şi întărită cu 
pecetea la Chiey. 

i lunie 2 zile 1721 an. 

(|. p.) - Cnez Petre Goliţin 
„Secretar Ivan Ermolaev 

77. 7231 (1723) luiie 2 laşi. Cartea lui Mih. Racoviţă Vodă cătră 
Meleghi clucer pentru Constantin scutindu-l de vecinătate, 

Hoo Alukai PakoBuu, BOEBOAA EOK MACTII PENSApz BEMAIN A0A- 

Aackcu. facem ştire că sau pârăt de faţ innaintea domnii 
miali, boiarul nostru Meleaghia biv cluciar strenepot 
Lun(gu)lui armașul cu Costantiu, zicând Meteghia clut, 
precum avănd strămoșul lui Lungul armaşul, o ţigancă 

„anume Dokiţa, acia ţigancă au avut o fată anume 
Nazariia, sau tămplat de o au luat Costantin, hiind 
el romăn Moldovan, şau făcut cu dânsa şias îfetori 
„doi feţi şi patru fiate, carii nici Costantin nau putut 
tăgădui, cau spus drept cum soacrâsa Dochiţa au 
fosru ţiganca Lunguiui armașul, strămoșului Meliagbei 
Clut. şi cu dreptaate e;a să ia parte de liciori a ţi- 
gancei a Dochiţăi iieliaghia cluceariul, iăluind Cos- 
tantin zăcându câ el când au luat pe fimeea lui pe 
Nazariia, nau ştiut câ îma (Ama) femei lui Dochiţa 
au fost fată de ţigan...a Lungului armaşul strâmoşul 
Melighii şi mulţi ani au trâit cu dânsa, şau făcut cu 
dânsa acu șias fiori şi fieorii iau însurat fiatile liau 
măritat după Moldoviani, neştiindu el. că fimiaia lui 
au fost din ţigancă, şi țin casă tot și dau bir cari 
:scoţind Meliaghie şi uric, ădeverind cum aa ţigancă
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Dochiţa au fost driapta țigancă strămoşului Meliaghit 
cluc, cu dreptate: era săi să dia partea robei lui Do- chiţăi ţigancei, să stăpâniască, iar socotind domniia mia cum pen neștiință au luat Costantin pe fimeia lui neștiind cai din niam de jigan, şi socotindu dom-: niia mia ca mari turburari sa faci între acei oamenii, Şiş vor lăsa oamenii fimiaile şi sor iustreina pentr- alte țări, am socotit domniia mia să nu s(a) dia Miliaghit săi stăpâniască, ce am socotit domniia inia, impreuna cu tot svatul domnii miali, să o răscumpere de veci- nătate, de către Miliaghii cluciariul, să dia cei doi: ficiori unul căte cinci lei şi cei patru gineri de om câte trei lei, Şi Costantin tatăl lor opt lei, carii să fac treizăci de lei, şi dând ei acei treizăci de lei să hie oameni slobozi să naibă Meliaghie ai mai învălui, săi tragă la vecinătate: și luând Me(lia)ghie acei „bani aciasta pără sa nu s mai Pârasca, iar de sar 

, să nu i s ţie în samă căci singur el nau putut tă- gădui cum timiaia lui nau fostu dintracii țigani, a Lungului ârmașul strămoșul Meliaghii. Acasta scriem u las, It 7231, Iulie 2, 
l, p. gosd, 

+ Hop A ucan Parontuu EDEROA, BIO Atac Moapaeiu cai=1703 cap-de bou, 
Veliţi boiari va divan 

II renă Beaar 

Vasila Niaguricar 
ÎȘ 78. 7263 Avg. 28 (1755) Iaşi. Cartea lui Matei Ghica Vodă dată lui 

Ionită şi Tănasă. Meleghi Îraţi să-şi ia de a zecea din veniturile moşiiior, Heo mare TINA BOIBOAZ Rox Ad&ckou: datam carte domnii mele : Gerilor nostrii lui Ioniță Meleghi vornic de Poariă, și frătinisău : lui Tă- hasie iarăși vornic de poartă: sa fie volnici cu cartea domnii meale a Stâpâni şi a zaciui a lor dreaptă o- cină şi moşie : ce Zisără că au la ținutul Sorocii, a- Dume &umatate de sat, de Zahorna : ce le este lor Cumpărătura: de Moșul lor: Neculai Răghinit de la Platon şi de la Gligori fitorul lui Enachi diacul, a- 

MACI reinAap ae Ava 
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Şijderi sâş mai stăpânească şi părţile ce au de baş- 
tină şi de cumpărătură ; în Cotânjeni aşijdere şi gu- 
mătati de sat de Rogojinţi partea de sus: în malul 
Nistrului, cele este lor dz baştină ce pe mătușa lor 
„Despa Vartejoaia, nepoata Lungului vornicului, (dres in 
loc de Bobului). Drept aceia dupa scrisori ce vor 
-ave sâ aibă aş lua de a zece din țări(ni) din câmpu 
din fanaţi din prisăci cu stupi însă din cinzăci unul 
iară fiind mai puţin câte o para de stup, şi din gră- 
«dini cu legume şi din livezi de pomi, şi din balţi 
cu peşti, şi din tot locul cu tot venitul moșii după 
obicediu, așijdere și cei ce vor fi șezători cu casa 
pe moşiile lor să aibă a lucra de boerescu câte 6 
zile pe an, însă 3 zile de vară și 3 zile de iarnă, 
iată cari nor lucra să de câte, şesi potronici de casă 
„după hotărârea testamentului, domnii mele, şi po- 
runcim domniia me și dumitale ispravnic, pentru a- 
cei ce nu şar da venitul moşii pe obiceiu să le faci 
Zapt supuindui și înplinindu de la dânșii, acasta po- 
runcim, 

let 7203 Avg. 28 ani. 

procit vel logofat 

i. p. gospod tuş roș 

79. 7265 (1758) Noem 2 lași. Cartea lui C. M. Racoviţă Vodă dată 
ăui Tanasă Meleghi vornic să-şi caute un scutelnic pentru casa lui, 

+ Hoo Roeranann: Ama Megan Panfe piu, BECOA. Be. 
MACT. PCROApPA BEM. AMEDAAaEBCIGG facem : ştire : Cu aciasiă 

carte a domnii meli, tuturor cui să cade a şti pentru 
un om străin ce şar afla boiarul nostru Tanasiie Me- 
leghie vornic de poariă ca să he de-slujba casâi lui: 
atândusa el de ap(u)r(u)rea la slujba curţii domnii 
meli, iată câ domniia me imam milostivit: şi iam ertat 
acel om: de bir: ca să fia în paci: de toate, dă- 
rbli şi angăriile ori câte ar fi pe altă ţară nemărui 
nimică sa nu de pe capul lui, numai ial ca să să afle 
Ja slujba casâi lui Tanas Meleghie vornic, şi găsinduș 
om: strâin: săl ducă la dm. vel vist. sâi de pecete 
pe față ca să fie cunoscut dentralți lăcuitori, pentru 
aceia dum, boeri şi voi slujitori carii veţi îubla cu
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slujbile domnii meli la acel țănut unde va fi şădere 
vornicului Tanasă Meleghi daca veț vide carti domnii 
meli să caț paci acestui om străin, întru nimică să nul învăluiți, nici voi țărani de acolo la nimică cu 
Voi să nul ameşiecaj, ca cine iar face oricât de puţin . 4 val peste carte domnii meli, vor fi de mare ceriare, de la doinuie me întraitu chipu nu va fi. aciasta scriam. E: 

„lt. 7265 Noem. 2 
„|. peceți. tuş roş “Procit vel vist 

Mo Keo 
, 

Ale li: Corona cap de bou, pasere . Pa En 
1755 

80..7238 Ghenar 3) (76) lasi lon Teodor Calinuch Voui regulează venitmile vorniciei de poartă S lei leafă pe lună şi altele, desființând ve- nitul din deşugubina. . , 
+ Ho Hodau Deooap RIAA BOR, AMIACT, FEnAp. BEA AOA- Makes facem știre: cu aciastă carte a domnii meli pentru boiarul nostru “nasa Meleghi, vornicul de poartă, fiind și ei vechi la orânduiala: boerii: şi a- Vându : vinitul lor: 14 de lua gloabă: adie sugubinile la ținutul Romanului : şi a Cârli lași, şi fiind ca sau rădicat acel rău si urât Obiceiu : a $ugubiniior: din toata tara sau rădicat şi de la ţă- nuturile ; aceste: sa nu dia şi lor li sau facut vinit “întracest chipu care arătam mai gios: de bir să fie scutit și să ia 5 lei liată pe lună de la visterie la „ Nreme desatinii: să SCutiască 30 de stupi să nu dia desătină, la vrerie Sorşiini să scutiască 30 de oi,un Om sirăin să aiba pentru Slujba casii lui, însă gă- Sindu pe om săi ducă la iSprav. ținutului săâl cerce- leze şi de la adeveri cum a fi omul: far de bir, în visterie şi făr de nici un calabalâc la VreuA sat: să ia de la isprav. Tăiturie Şi să vie la dnui vel visit. săi de pecete foș pe futa ca sa tie cunoscut dintralţi, Şi măcar vre odată să fie Poroncă, ca să nu fienime scutit ci să de cu toţii Și cei ce au carți domnești de Scutială la desătina, la gorştini, să i să ție în samă de v ceste în loc de vinitul-b 

să va trimete sa margă 

reme ce lui i sau făcut a- 
oerii pentru slujba lui şi când 
hotarnic pentru moşii sau. 

Sâturii, și aicea în.   : cd ie at RE i ca a iarta Ia i 
at 
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dughene va lua şi ei osteniala lui câte un galben de 
piatră, afară de galbenul ce iaste să dia, di vinitul 

vtori logofăt după testamentu şi să aibă a păzi, la 

curte domniască slujba lui precum să cada, aciasta 

poroncim 
It. 7258, Ghenar 30 

|. p. gospd. Procit vel vist. 
HU) ME . 

9 4 N 

a E «scoasă de pe condica visteriei 
1759 „ Vasile logofăt 

Si. Fără leat fc. 178]). Două adrese pentru alegerea hotarălor moşi 
Bălăşeştilor şi Răzilei a lui D. Meleghi vornic. 

a) Dsale Grigori Telipost, sănătate, aice ne au a- 

dus luminata carte mării sali Dumitrachi Meleghi pentru 

moşiia Balașeștii, i pol sat de Răzălăi, şi „fiindcă pe 

acele moşii au luat dijma Samsonenii, care pe largu 
vei înțelege dmta din cartea gospod. să mergi acolo 

să cercetezi, cu amăruntul, şi toate dajdiile ce ar îi 

luat să mi le trimeţi în scris, iscălite aceasta și fii 
sănătos lunie 17. | | Sa 

Grigoraş ipsilant agă 

b) Dnita Grigoraş Pilipovschii sănătate; prin ja- 

1oba ce au dat mării Sale lui Vodă Dumitrachi Me- 

leghi pentru o moşie Bălașăsti de la acest ţinut în 

ce chip sau făcut hotărâre vei înțelege din luminata 

Carte mării Sale lui Vodă. Deci iată scriem dumitale 

să mergi acolo la faţa locului ia numita moşie Ba- 

lășăşti și să faci cercetare în frica lui Dumnezău di 
au întrat vătavul Gavril cu moşiia Ciutuleştii a du- 
misale agă Costachi în moșiia Bălăşâști în ce chip 
vei afla pe largu să mă înștiinţezi. şi fii sănătos. 

luli 22, . de bine voitoriu T. B(alş). 

32. 1777 Februar 11. Foas de zestre a Zoiţei Meleghi măritată cu Pa- 
naite Grecul. 

Izvod de zăstri ce am să dau de mila lui Dum- 
nezău surorime Zoiţii, anume: 

1 tănbar de cănăcavâţ cu-zăgărale de jder. 
1 u &ube de dropică cu săngap blănită.
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O rochie cu antereu de pirvie. O rochie cu antereu de cutnie de purtat. O parechi sării de aur Cu mărgăritar. 0ao ineli. , O părechi paftali de argint cu colan. Un oghial. 
O chilota, a Doac perini mari — patru perini mici — cergă cu lațu —o Scoarță aliasa. — , Doac lăvicere — Patru măneşterguri bun de în- brobodit. - 

_ Trei mănesterguri de obraz — şi trei de mână. Oa măneşterguri tij una de oglinda i una de ibric, 
—Doâc mesă—cinci câ meşi bune—doac mai proste — Cinspreci basmale —"doa rănduri de feţe de perină, un rându cu îbrişin, şi unul cu aţă. — Un ibricu — un lighian — patru prostiri, una Ciisută, doao în cruci, și una Vărstată — şasi Şeivite cusute. — Patru şărvite albe — un saci — o tipsie. — O sinie —o tigai — ş doaw caidăși. 
— O lada —un Săcriu— doi boi--0 vac şi toate a casăi Cu măruuțuşuri, , 
<Moşia Rogojanii de Pe Dele tumătate sa fie a Surorime, | «moşia din Cotiujeni iar în «Moșia din Bodești iar în giumătate, “Parte de moșie di ja Vânțina sa fie a Surorime, „SU Să naibu triaba „<lar întra!te moşii. sau părți de moşie să naibă a să amesteca Sorume la nimică fiindcă şau luat toate aţe casâi, iar cu nam luat nimică Și la acestu izvog ce am dat zastre surorime ăiii Și iscâlit ca Sint toate deplin. Dumitrachi Meleghi . 

bobou — un val de 

Ul vatrariu — o frigari — 

giumătate. 

let 400, web, a |.  
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Q&s. Pentiu lAmurirea izvodului de zestre dăm loc unei 
spiţe de nsam a Melegheştilor, întocmită în 1783 Mart 26. 

Cordul strămoş 

Ipate, Nec. Răghiniţ, | lrimia, 
Ă =— Ursa . 

Ss 

Vasile Marzacul,  Gavrii Dinţul, Neculai, Sultana 
Şatrar | = Ciudin   

Meleghi Lungul Ștefan, Nastasia 
clucer == Vartic 

on, Tanasă Vicol Vartic 
Meleghi  Meleghi 
vornic vornic de poartă 
ie poartă | 

| a! 

Dumitrachi, Zoia - Heana, Costandin, Maria 
vornic = Pan. ==C, Grecul 

-=— Aniţa Grecul 

  

| _ 

Maria Gavril Vartic fată 

  

  

  

ooszza == Radu şatrar ==N. Sârghie 
£ = a ——— Size <a Bogdan 
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"83, 1781 Iunie.5. Zapis de aşezare iutre D. Meleghi, Gavril Vartic şi 

alţi răzeşi rudenii la judecata ce au avut pentru Bălăşeşii şi Răzalăl, 

Adica eu Ilaşco mazil şi eu Toma de la Răceşti 
şi eu Aftemi Samson mazil şi eu Ipate Samson mazil, 
datam adevărat zapisul nostru la mâna dumisale Ga- 
vril Vartic i Dumitrachi Meleghi precum să se ştie 
că având noi pricină de gudecată la divanu gospod, 
cu numiții de sus, Gavril Vartic şi Dumitrachi Me- 
leghi, pentru hişte părți de moşii din Răzălăi şi Bă- 
loşeşti, de la ținutul Sorocii, cari părţi de moşie le E 
trag duminelor cu un zapis vechiu de pe un Vasile 
Mârzacu de cumpârătura răspunzând dumnealui Ga- 
vril Vartic și Dumitrachi Meleghi că le este lor moş 
acel Vasile Mârzacu, iar moş îl ştim că ne iaste 
noao moș Vasile Mârzacu, iar nu lui Gavril Vartic și lui Meieghi şi noi îi știm pe  Vusile Mârzacu că se irage din Steful, şi neavând noi toate dovezile aice_Ă Wam rugât domnilorsale vetiţilor boiari ca să fim în- găduiți până în toamna şi să ne aducem şi alte do-- vezi ce iai avem, și niam pus vade la sfete Dimi- „tie, că ne vom alla aice cu dovezi ce vom ave, iar de hu niam alia noi, la ziua însemnată (Aa aua), aice cu doveziie noastre, să aiba dumnealor a ni „Limite Oin gospod, şi câtă cheltuiala sar face toată să avem noi â 0 trage şi pentru credința niam pus degetele neștiind carte. : 

o 1791 lunie 5. 
X Eu llaşco mazii, din Pepeni oț Soroca. _X Eu Toma din Răceşti ot Soroca. N m Ş . * % Eu Aftenie Samson din Cornova ot Orhei. „X Eu Ipate Şanison mazil din Razalai ot Soroca. 
«Acest zapis lam scris e tandin Puiul dii 
« i u Costand Wac Za divan, cu z e ibtul gospod. 

84. 1781 Sept. 10. Mărturi ai tu ; , 
stăpân în Vinţâna (Soroca) urla a ma: mulţi răzeși pentru Gavril Vartic»: 

Adiverim cu acasta mărturia a noastră la mână dumisale căpitan Gavril Varticu, precum sa să ştie ca avându dumnealui parte d4 moșiea în Vănțâna aice 

   

isa acestur de sus numiţi în aivanul : : 
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la ţinutul Sorocii şi știim că di pi moși, şi di pi pă- 

rinţi, au stăpânii, că tot a tria parte au stăpânitu, 

şi sau împărțit tot a tria parte, partea lui Răghinef 
a moşului dumisale, și așa am auzit și dk la părin- 

tile meu, că lua dmnelui tot a trii parte din tot vinitul 

moşii Vântâna și când nu era dmniui o da lui Nicolae 

Cotcodacu de o dijmuia și mulți ani au dijmuit Nicolae 
Cotcodacu a&a a trie partia de moşie, a lui fughi- 
neți moşului dum. aşa șiiu și mârturisescu cu su- 
fletul meu înaintea lui Dumzâu câ așa am apucat 
stăpânind dmior acia a trii partea den moșiia Van- 
ținii, şi de sar întâmpia a îi vro întrebare şi la vro 
giudecată tot acastă samă om da şi pentru credința 
miam pus mai %os numele şi degetul, şi la acasta 
mărturiia sau întâmplat şi alţi oameni bun, mesgieși, 
și împrețiurași. | 

It 1781 Sept. 10 

X Eu Grigoraș x Aftomi am mărturisit pentru 
acastă moşie 

X Eu Mibalachi x Perciun, mam întâmplat 

x Eu lacov . XX Hazamul mam întâmplat 

Eu Antohi diia cu ot Soroca am scris 
' acastă mărtuie cu zisă lui Aitime. 

x Eu Gavsil Sahii diac ot Parcani mărturisăsc 
şi eu pentru acasta că tot a trii parte au stăpânit 
dintraciastă moşie Vânţâna dmlor Varticeştii, au siă- 
pânit și părinţii dumsale, care miau dato mie di am 

strânsu eu dijma de pe parte dumsale capitan Gavrilă 
Vartic şi am pus degetul. | 

«Inainte noastră toți ateştia au mărturisit şi au 
dat aasta. mărturii în care am iscălii şi noi. 

„Cost Sturza ban 

Stef. Racoviţă. 

85. 1781 tulie 12 Iaşi. Cartea lui C. D. Moruz Vodă cătră sărdarul 
de Orhei pentru moşiia Tepliţa (Kistelniţa) a lui D. Meleghi şi alţii. 

He Bocrauanti Asnsr pute AA copia EEGOA, B:85. AHASCE FENApa. 
BEMAN AVCOAAARCRODIL.
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Cinstit și credincios boeriul domnii meli, dun. « dancul Razul biv vel Spatar, sârdar de Orheiu, Sănă- tate să faci ştiri dum. ca domnii meli au dat jalobă Gavril Vartic căpitan, și Dumitrachi Meleghi nepotul - Său arătând că împreună cu alte niamuri a lor, au la ţinutul acela o moșie, anume Teplița, care se nu- eșie acum Kistelniţa pe valea Sagailii, ce se hotâ- răşte pe din sus cu moșiia” Sărăţenii, cari moșie 0 | au ei de baştină strămoșască di la Vasile Mârzacul,. cari și acela au avuto Cumpărâtură de la nepoții Petrii vistiernicului, precum arată anume la scrisorile ce au ei. Acum cerând numitul Gavril Vartic îm- 

  

poronci gspod, ca să 
e vel vist., anume Ne- Cu toţii la moşiia aciasta, și nga de față pe toți răzăşii și Și să faca cercetare cu amâ- hotarăle cele vechi a moşiei a Că sau facuţ împresurarea e hotară, sa indreptezi şi să 

hotărască niște moşii, aj ms] -culai Grosul sa miargă - “după rânduiala să strâ Megieşii acestii moşii, Tunt, ca să atle toate 
aceştie, și de să va af! 
moșii aceştie dispre alt 
pui piatra hotară, măsu 
în lungu cum și în Curmezişu, și să facă mărturie 

sâ arate anume pre largu Și pietrele ce să vor pune, în care mărturie să iscâliasca rânduitul vornicul de - Poartă, şi răndui ii mazili, și toți răzășii și alţi me- | gieşi și săl încredinţezi ŞI cu iscălitura dmtale, care mărturie aducânduo, ajge și cercetâdusa de dmlui vel: 
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logofăt de să va afla făcută pe rânduială, și cu prii- 
mire tutulor, să să întăriască şi de cătră domnie me 
stăpânire, iar de va eșşi pricină asupra moşii despre 
alți megieşi, atunce să nu să pue piatre hotar, cecu 
mârturie ce să va face, să le puizi de soroc să vie 
la divan. 

Aciasta scriem. | 

lt. 1781, luli 12 
4 

procit vel logofat 

m
e
 

cinstit şi credincios boerii dnii 
meli dlui lancul Rauzl biv vel 
spătar i sărdar de Orheiu cu să- 
nătate să să de. 

adresa 

  
  

sau. trecut” 
la condică. .. 

| de hotărât. + Gavril Vartic 

sigil în ceară roşie 

  

, "86, 1782 Febr. 11 fără loc. Zapis de imprumut cu 10 lei a lui Avram: 
Grecul de la Căpit. Gavril Vartic, ! . : 

Adecă eu Avram Grec din laşi datam zapisul 
meu la mâna dumisale Căpitan Gavril Vartic precum 
să s(ă) ştie ca mam rugat dumisale de miau făcut bine 
cu zeci lei, păr la Ispas făr de dobândă și la zioua 
însâmnată săi dau banii cu mulțămită şi pentru cre-.. 
dința neștiind carte miam pus deg tul. 

1782 Fev. 11. 

= Eu Avram Grecu platnic. | 
„Şi eu Damitrachi Meieghi am scris zapisul cu 

Zisa iui şis martur. | 

Si. 1787 Iunie 2, Hoturntca moşiilor Chisteluiţa şi Hoimăneşii ridi- 
cate de Gh. Ciuiea vornic de poartă, 

Din luminata poruncă pre înălțatul domnului nos- 
tru Măria sa Costandin Demiirie Moruz Voevod a- 
ducând: luminata carte gospod 'cătră dumnalui /an- 
cul Razu biv vel spatar i cătră dmiui Ghiorghiie
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Ciule vornic de poartă şi dumnalor boeri sărdari i 
niau rânduit pre noi dinpreună cu vornicul de poartă 
a să mergem la sat Chistelnița i Hoimâneşti ca să 
le măsurăm moşie atât lungul cât şi curmezişul şi ca... 
să vedem are sălişie deusebită Chisţelniţa cât şi 
Hoimăneştii și căutăndu noi sau găsit doaă seleşti și 
amândoaă cu ţintirimuri vechi la vale de sat Chis- 
țelnița cu ţintirimul ei și una pe 0 vale mai din sus, 
iarăşi cu țintirimul ei ce se numeşte Hoimăneștii, şi am strâns oameni buni razăşi şi împregiuraşi anume: : Gligoraş Ştirba! razaş de Căcărazani i Danila Laşcu razăş de Scorțăni, i Cozma Laşcu razăş de acolo,i ikim Laşcu razăş de acolo, i Gligori Volovei razăș de acolo, i Ştefan Volovei razaş de Chetroasa, cei Zic. Colcoanii i loans Buruiană din sat Maşenii, i Tincu ottam, 1 Gligori Vâscan razăş de Coromăsleşti i Tro- „hin ot sat Chistelniţa, i Andriaş ottam şi fiind» a- cești de mai sus arătaţi toți faţa cum, și răzaşii de Hoimăneşti li sau cetit întăi după poruncă carte de blăstăm întrauzul tuturor; al doile li sau cetit şi carte gospod ciau aduso Dumitrachi Meleghi după giudecata ce au avut Dumitrachi Meleghi cu razășii 

vale sau izvorul fântânii; 
„Că anume nu ştiu cari sau Chemat, iar pentru o să-: iişte di Sus ce iesti pe o vale cu țânterim, ei âu mărturisit cu tăţâi ca si chiamă Hoimăneşţii şi sau stăpânit tot di niamul Strătulăateştilor și din po:onca am iăcut stânjin de opt palme g0spod și otgon de 3 Stânjâni şi am mersu întăi în capul moşii din os la trei pietre hotară ce sânt chiotoare mosii Sa- rățenilor a dumisale loan Canta vel logofat şi dintra- ciasta Pi(atrăchi)otoare am început a măsura pe lun- gul moșii Hoimăneştilor spre miazănoapte pen che- ireie hotară vechi Şi pără în dreptul a-patru chetre 

-ă 
4 

3 
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; 
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hotară vehi ce sântu în curmezişul moşii pentre a- 

ceste doaă sălişte și sau găsit 90 odgoani 2 stânjăni, 

iar stănjăni face 2792, şi din dreptul acestor 4 petre am 

mersu cu măsura tot înnainte pe lungul moşii şitot 

spre miazânoapti şi tot pi chetrile hotară vechi și 

pără în chiotoare moșii Hoimăneştilor din sus și 

despre moşie Colcoanii sau găsit 68 otgoane 22 stân- 
jăni, 6 palmi iar stânjăni fac 2130 6 palme şi dintra- 
cesta piotoare am întorsu cu măsura drept la vale spre 
apus pen capul moşii Hoimăneştilor pără în chiotoare 
ce este în matca Săgăliei sau gasit 44 odgoane 16 stân- 
jani,iar stânjâni fac 1380; şi dintrazastă piotoare am în- 
tors cu măsura pe matca Săgăi spre amiazăzi pe lungul 
moşii şi păr în dreptul acestor 4 petri hotar vechi, 
ce sânt pe curmeziş pentre acesti doaă sălişte ce 
sau aratat mai sus și sau găsit 84 odgoane 22 stân- 
jăni iar stânjeni fac 2625 ; şi deacole tot înainte şi 
pe costişă tot spre amiază zi până în dial Ia trei 
pictre hotară ce sânt chiotoare moşii, Coromăsleştilor 
şi sau găsit 44 odg. iar stânjeni fac 1364, şi dintra- 
ceastă piotoare am întorsu cu măsura în spre răsărit 
iarăşi pără în chiotoare Sărăţenilor de unde am îu- 
ceput întăi şi sau găsit 25 od. 23 stănj.iar stănjăni 
fac 798, şi cu aciastă măsură sa încheiat acesti 2 se- 
lişti de mai sus arătate den jur înprejur, şi am mersu 
la celi 4 petri hotar vechiu ce sântu pentre aceste 
2 saiiști, de mai sus arătate, și am măsurat curme- 
zişul pen mijloc, pen chetrele acesti di mai sus ară- 
tate pără în fundul moșii Coromăsleștilor despre Să- 
gala şi sau găsit 25 od. 6 stănj. iar stânţănii fac 1618 
şi cu aceste măsuri sau încheiat și miţlocul şi după 
cum sau găsit cu cale și cu dreptate am dat şi noi 
acastă mărturie de cercetare cu a noastră iscălitură 
la mâna lui Dumitrachi Meleghi, asămine mărturii sau 
dat la măna răzâşilor de Hoimănești şi din poroncă 
sau fâcut şi hartă de stare moşiilor ce sânt pen pre- 
giur, şi cu aciasta facem înştiinţare. 

, 1782 lunie 2 

Gheorghe Ciure vornic de poartă 
X Eu Gligoraş Ştirbul adeverez 
X Eu Dănilă Laşco adiverez



) 
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X Eu lonu Buruiană adiverez X Eu Andrieş adiverez 
X Eu Gligore Volovei adiverez X Eu Ştefan Volovei adiverez X Eu Gilgore Vascan adiverez X Eu Trobhin adiverez 
lon Stratan am fost rânduit lanachi Sovat Căpitan am fost randuit «Inainte me viind vornicul de poarta și mazilii rânduiți miau arătat ca hotarnica aciasta este adivă- rată și cu priimire de îmbe Părțile și asamine ho-. larnică este dată Și la măna celorlalţi răzăși, 

„ Jora spatar 
88. 1782 Iunie 4, Hotarnica moşii Chetroasa radicată de Gh, Ciutea 

vornic de poartă, 

Din luminata Poruncă preînălțat domnului nos- tru măria sa Costandin Dimitrie Moruz Vvd. noi rân- duiți cu carte gospod ca să facem cercetare moşiei Chiștelniţei i Hoimăneştilor după Zudecata cau avut “umitrachi Meleghi cu răzeşii de Hoimaăneşti înnainte dumilorsale veliților boerj Şi de la giudecata sau hotărât ca de iznoavă să să facă cercetare la îaț locului, şi să sa măsoare atât Chiștelni ţa i Hoimăneștii 
telniții i Hoimăneştilor am dat și mărturii în scris la mână lui Dumitrachi Meleghi şi fiind că prin carte domnească să Poruncești să sa măsoare si Curcuoanii Ce au dat samă răzăşii ca Siliște să chiama Chetroasa iar nu Curcuoanii şi am mersu la moşiia Chetroasa ŞI am adus pe Ștetan Volovescu moşan de acoio, pe Toader Pânzariul moşan de acolo "de niam dus pe la pietrele hotară vechi a mosii Ketroasei şi am 

„Îăcut Stânjăn de 8 palme gospod și odeoa de 22 stânjăni Şi am merzu întăiu la chiotoarea Hoimăneş- 
tilor ce este în matca Săgalei dinspre Chetroasa „ȘI dintraciasta chiotoare am măsural capul dinspre Jenăței şi sau gasit 68 odgoane, 6 Stânjăni, 5 palnie, iar Sstânjăni fac 1509 şi 6 palme ; Şi dintraciastă chio- toare am trasu cu măsura pe moşiia Chetroasei dis- Pre mează noapte pan într'o chiotoare ce este în 
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deal unde să uneşti Chetroasa cu Ignățăi şi cu Pe- 

ciste şi sau găsit 68 odg,, iar stânjâni fac 1496 şi 

dintraciastă chiotoare am întorsu cu măsura prin 

fundul moşiei Chetroasei despre răsărit prin petrele 

vechi şi prin holmuri, păr la chiotoare dispre Hoimă- 

neşti, sau găsit 125 od., 20 stânjeni, 4 palme, iar 

stânjeni fac 2772 pol. şi din această chiotoare am în- 

torsu cu măsura pe lungul Chetroasii dispre Hoimă- 
neşti şi păr în chiotoare Hoimăneştilor ce este despre 

apus în matca Săgalei de „unde am inceput întăi a 

masura aciastă moşie și sau găsit 69 od.6 pol. stân- 

jâni, iar stânjăni fac 1326 pol și cu aceste măsuri 

sau măsurat moşia Chetroasei din jur in prejur și 

după măsurătura ce am făcut aceștii moşii am dat şi 

noi aciastă mărturie cu a noastră iscălitură la mâna 

lui Dumitrachi Meleghi să lie de credinţă. 

| 1782 lunie 4. 

Gheorghe Ciute vornic de poartă. 

C. Stratan ceam îost rânduit 

89. 1782 Iulie 17. Zapis de aşezare intre D. Meleghi şi cumnatul său 

Panaiote Grecul, Ă 

Adiverez cu adeasta scrisoari a me, la. mâna 

cumnatului meu Dumitrachi Meleghi fratele soțului meu 

Zoiţii, precum să s ştiia că multe pricini şi gudecăţi 

pentru moşâi ce au ramas părințăşti cu zapisă la 

cari gudecăţi păr acmu sau' făcut cheltuială una sută 

şai zăci de lei și câtă cheltuială sau făcut păr acmu 

şi sa şi mai faci de acmu înnainte ace cheltuială să. 

avem a o tragi amăndoi frăţești, şi care moșâi or 

€şi buni ori la cari or eşi răle, tot în gumătate să 

“tragu cu cumnatul meu, și când sor scoati moşâile 

şi nom ave bani atunci să s vândă o moşie pe cari 

sa socoti din mijloc şi întăi sa s scoată câtă chel- 

tuiala sa faci pentru dezbătutul moşâilor şi ci va 

mai rămăne bani săi împărțim frăţeşte iar pentru 0s- 

teniala cau făcut cumnatul meu păr acmu şi a faco 

şi de acmu înnainte la dezbatere moșâelor, pentru 

ace ostenială ce or socoti oameni de cinste să i să 

 Surefe XI. 10 
?
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de cumnatului meu parte din moşâi fiind câ lam făcut 
vechil şi dispre parte me la dezbatere moşâilor şi 
ori ce a face cu cale eu sint priimit pentru toati şi 
ia acastă așazare ă noastră sau tâmplat mulţi oameni 
de cinste pe cari am pottit de sau iscalit şi pentru 
mai adevărață credința mam iscălit greceşte. 

„ Moovatveng * 1782 luli 17 
Gligoraş Pelin mam întâmplat la atasta învoială 
Constandin Zavati (grecește) 

Radul Bogdan mam tămplat 
Neculai Sirghi capitan mam tâmplat 

90. 1784. Iuli 25. Mărturia hotarnica pentruCuhureşti a şatr. V. Carp şi Radu Bogdan capitan. - 

____ Facem ştire cu acastă mărturie hotarnică, că după jaoba ce au dat dum. Vasile Carpu biv vel șat.i Radu Bogdan biv capitan că în anul trecut viind dmlui ban Ștefan Catargiu având o moşie anume Onchiteștii la acest ţinut al Sorocii care moşie pe din sus să hotărăşte cu moșia Coșernița a dumsale visternic lanachi Canta, iar pe din gos să hotărăşte cu moşia Cuhoreştii a şatrar Vasile Carpu ia capit. Radu Bogdan și făr nici o Poroncă au scos dmlui toate petrile hotara ce au găsit pe margine moșii Onchi- teştilor atâta pe margine despre Coşerniţa cât şi pietrele ce au găsit pe margine despre Cohoreşti hotar vechiu. Din luminata poroncă prea înalțat dom- nului nostru măria sa Alexandru Costandin Voevod, fiind n0i rănduiți ca să mergem la stare numitei mosii Cohoreștii. şi după cerc 
adiveri cau fost pietre hotar pe margine moşii Co- 

& de pe unde au Scos dmnului banu pietrele hotară, după arătarea lui Antohi Zbanţu vornicel ot Unchitești, care însuşi au fostu cu dnului banu la scoatere pietrelor, Costandin Darie din Coşerniţa i Loghin Duhuchiriu ottami Loghin diacon ot Cotiujani i Vasile Diiacon ottam i Iordachi 

etare ce vom face unde vom -
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'Hărţău capitan Ottam şi mergând la capătul moşii 

Cohoreştii despre amiază la colțul din sus unde să 

hotărăşte cu moșia Cotiujanii, i cu Onchiteştii sau 

găsit doi chetri hotar scoasă de dmlui ban şi sau 

pus alti doi pietre chiotoare Cohoreştilor, adică 0 

piatră disparte îundu Cohoreştilor de Cotiujani și O 

piatră desparte moşia Cohoreşti de Onchitești lungul 

moşii, cari pietre sau pus în locurile de unde au a- 

„ratat şi au mărturisit aceşti oameni de mai sus ară- 

taţi că au scos dnlui ban hotarăle şi de acolo sau 

mai pus altă piatră peste crac, văii Ciornei, lângă 

un drum ci merge pe Ciorna, despre miază noaple, 

iarăşi unde au mărturisit numiții de mai sus cau fost 

hotar şi lau scos dmlui ban Catargiu; şi de acolo 

sau pus alt hotar în dial .diasupra Haârtopului.în 

dumbravă în margine codrului, iar de unde au măr- 

- turisit numiții oameni că sau scos hotar de cătră 

dului ban Catargiu, şi de acolo drept piste pădure 

în fund Vaăloacei la iacu sau mai pus altă piatră 

hotar tot în locul de unde au mărturisit aceşti ara- 

taţi cau scos dlui ban hotar, şi de acolo drepti piste 

padure spre miazănoapte în vale lângă părăul Co- 

horeştilor, din sus de doi izvoară, între satul Ou- 

chiteştii i între sat Cohoreștii iarăşi sau pus piairă 

hotar, unde au arătat şi aut mărturisit aceşti de mai 

sus aratați cau scos dlui ban hotaru şi de acolo 

pisti părău drept diasupra în dial, lângă drum ce 

merge la Sănătăuca sau pus altă piatră hotar unde. 

au fost chiotoare Vascăuţilor cu Unchiteştii, iar de 

aice înainte nu sau mai găsii pietre scose de dmlui 

ban, fiindcă de aice înainte purced Cohoreştii alâiure 

cu Văscăuţii şi toate aceste pietre hotar sau pus lo: 

la locurile „unde au aratat şi au mărturisit acești de 

mai sus aratați oameni, câu fost hotară şi sau scos 

de dului ban Ştefan Catargiu şi după poroncă ari 

dat acastă mărturie hotarnica la mâna șatrar-Vasile 

Carpu i capitan Radu Bogdan întru care să arată 

toate pietrele hotar la locurile lor, cum mai şus arată 

întru care mam şi iscălit. 
1784 luli 25 

T. Balş spat. K. Varnay biv 2 armaș. 
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i i i Vasile Vodă prin care: 

că areosbia 7159 Iunie 17 (166 Dl Si arie | Wren Vas Cazaculul. din sa= 
teie Lopătinţi, Dusciani, Trăsteni, Piscani şi Ihnăteni de la Hotin, 

„+ Io Ştefan Vasilie Voevoda bojiu milostini gos- 
" podarz zemli Moldavscoi. datam cartia domniei meali 
Ursului şi lui Isak, fitiorii Cazacului din Radâuți, 
spre aceia, ca s(a) fie tare şi putiarnici, cu cartia 
domniei miali a ţinea şi a opri a sa diriaptă ocin(â) 
şi moşiie din Lupatinţi de ţinutul Hotinului și dia 
Duşceani şi din Traisteni şi din Piscani şi din Ihna- 
„eani ca să aibă a ţine și a opri. Ursul şi cu Isak, 
să nu are nime, pre moșiia lor, nici să cosască, iar 
Cine va ara, sau va cosi » să aibă ai lua de a zece, 
din ţarin(ă), și din fanaţe, şi'din tot locul, cu tot 
venitul, iar cui va păre cu strâmbul, să vie de faț(ă) 
și. săș aducă și diresele, iar pentru aceia, nimen(e) 
să nu cuteză a ţine sau a opri preste cartia domnie! 
miaii. | 

„u las It 7169 lunie 17. 
Saam gospodinu veleat 

pecete domnească 

-+ Enachie diiae 
„Obs. Este şi o traducere în ruseşte din 1833 Noembrie 4 în Ş. Peterburg supt No. 2570, 

92, 1812 Julie 19 Iaşi. Cartea de judecată a divanului Cnejlel Mol- daviei prin care urmaşii Cazacului îşi iau în Stăpânire părţile lor din Lo- patio Straisteni şi Ignateni de la Hotin,- indepărtând pe Hon Şenteld din stăpânire. 

„ue Pricina ce sau cercetat în divan la anul 1810 Mart 13 pentru p 
Ciccanii, Lopatinii şi Ignatenii de la ținut Hotinului, de pe niamul Cazacului după carțile domnești vechi ce au arătat la cercetare comitetului si în divan, iînse o carte din 7159 lunie 14 a domnului Vasile - Vvd, prin care întărește Cazacului din Durneşti, săși stăpânească ocinile sale dintraceste moşii. Altă carte: din 7169 Iunie 17 a domnului Ştefan Vasile Vodă, prin care întărește Ursului şi lui Isac ficiorii Caza- cului asemenea săși stăpânească a lor drepte ocini 

   



„din moşiile numi:e. Sau adiverit comitetul cum și di- 

vanul cum câ moştenitorii ce vor îi niam dintra cei 

Cazacul cu cuviința moștenirii au părți nealesa în- 

tracele moşii, dar vânzânduse acele cărţi la cliro- 

nomii grafului lacov Logotit din Bucovina și a pahsci 

_ Andrienii Imbo soacra gralului, arătând la comitet şi 

la divan piin mâna dumisale von Şenield, ginerile 

Gratului, şi pe lângă „carțile vechi domneşti, sau 

fost mai aratat şi un zapis din anii 1785 Dekemt. 

25, de la numele unora anumi Vasâli Căriati i Mi- 

halachi sân Ursui, nepoți Cazacului i Ştefan sân Ba- 

biiuc şi Ursul sân Babiiuc, niamt cu dânșii, scriind 

că de bună. voe lor şi nesăliţi de nimene, au vân- 

dut păharnicesei Andrianii Imbo trii moşii anume sa- 

tul “Fraisteni, şi doao silișie lgnăteanii şi Ciscanii Cu. 

preţ 1000 lei toate, din case bani scrii zapisul că ar 

îi luat vânzătorii 100 lei la tocmală. iar cielanți bani, 

săi plătească păhârniceasa lmbo după ce va dez- 

bate moșiile și le va iua în stăpânire, pentru Care 

moşii au dat şi documenturile vechi ce au avut €i 

în mâna pâhărnicesei, iar întâmplândusă vreo pricina 

despre cineva, vânzătorii . să fie datori a răspundi 

la toate giudecaţile, încredințat fiind zapisul de câţiva 

marturi,şi întărit cu pecete giudecătoriei Cernăuţului; 

asupra căruia zapis au fost pus temeiu cercetarile 

Comitetului şi a divanului, cum câ acele moşii âu 

eşit de la niamul Cazacului prin vânzare la păhăr- 

niceasa Imbo şi sau fost întărit moștenitorilor ei, fii 

grafului siapânire pe părțile. din moșiile Trăistenii, 

Lopatinţii, Duscenii şi Ignătenii, iar în „Ciecani să 

naiba triaba, fiind parte din_Citccan! a niamului Ca- 

zacului, eşiia cu danie din 1772 a lui Gheorghie Căr- 

late, cătra Andreiu Dașchievici. 
In urmă sau arătat loan Voloşin i cumnatu sâu 

Ştefan Zalujău nar îi vândut nici ca cum, nici ar îi 

luat vreun ban pe acele părți de moşii, ȘI zapisul 

pomenit de vânzare ce lau arătat moştenitorii Gra- 

înlui în numele păhărnicesei Imbo nu este adivărat 

rugânduse ca să li să de lor stăpânire asupra acelor 

părţi. După care jalobă sau judecat jăluitorii, cu 

dmlui Franţu fiiul Grafului lacov Logotet, vechil fiind
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și din parte celoranţi moștenitori ai Grafului, şi prin 
raport sau fost înștiințat pe înalt exelenţie sa d.lu-: 
crător sfetnic de taină, senator Vasile Ivanovici Crasno; 
Milaşevici prezădentul divanurilor Cnejâilor Molda- 
vieii Valahii, cum că divanul au fost pus temeiu pe: 
acel zapis de vânzare şi că sau zis jăluitorilor, dacă: 
ştiu cu adevărat că nu sau vândut parțile neamului 
lor din moșiile pomenite. să margă în Bucovina, undi 
sănt moștenitorii Grafuluii neamurile lor ce sânt. 

„Scrişi în zapis vânzători, să să giudece la giudecă- 
toriile de acolo şi dovedind acolo undi sau scris za- 
pisul acela cum că este nedrept sa aduca de la acele: 
giudecătorii hotărâre, că să cuvini lor părţile de pi 
niamul Căzacului din moșiile acele de la ţinut Ho- 

- tinului şi să vor da în stăpânire lor, pomenind divanul. 
intracel răport că la acest fel de pricină urmiază 
rânduiala intre Moldova şi între Bucovina aşa; adică 
dacă doai persoane trăitoare în Moldova sânt în pri- 
cina, acei de aici peniru o mosie din Bucovina să 
giudecă amândoai părţile la divanul pamântului a- 
cestue, şi hotărârea ce sa face cu giudecata de aice 
in Bucovina să puni în lucrare şi să faci împlinire, 
asă mine urmândusă şi pentru doao persoane trăi- 

„foare in Bucovina ce vor avea pricină pentru moșii 
Bota moldova, să giudeca acolo amândoai părţile și 
de pricini de la giudecătoriile acele la acest feliu 
căra ră ate să păzăscu întru a ior căutare. Asupră: 

7 lunie d şi a luat răspunsul prin prediojanie din 
Sanatgri ip 0. 3185, cum că imalt exselenţie sa 
Sa a oriu prezidentul divanurilor nu sa uneşte ct: „50 otinţa divanului în pricina aceasta, și nu numai 
fie netocantate hotărârea giudecaţii, poroncind să 

Netemelnică, dar o și anerisăşti cu împotrivirele ce se însămnează : întăiu că zapisul din anul 1786: 

Dechembre .25 Numit de vânzare de la Vasâli Câr- 
late. ceilanți niamuri a jaluitorilor de sineş să măr- turisăşte că Vânzare nu este de vreme ce scrie 
că ar îi luat numai 100 lei atunce iar ceslanți bani 

| e păhărniceasa Când sa tămpla, a dezbate moşiile: 
i, ea ,aua În stăpânire sa, şi nici pentru acei 100 le U €ste dovadă că iau dat care după pravila atastă-
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să cunoaşte nestărșită vânzare, și rămâne netemel- 

nică și fără nici 0 putere, — al doile că jăluitorii 

prin jaloba lor cătră înalt exălinția sa au arătat ca 

ei vor dovedi prin giurământul acelor numiţi în za- 

pis vânzătorii că nici acei 100 lei nau luat măcar 

vreun ban, şi nici au vândut vreo parte dintracele 

moşii nici măcar vorbă nau avuţ ci nimene ca să 

vânzâ, de cât câ Graful lacov Logotet, având slugă: 

pe Vasăle Câărlate, la care să afla şi documenturile 

vechi a niamului Cazacului, pe părţile diutracele mo-. 

şii să ia Graiul pentru osteniala și cheltuiala sa, iar 

celelalte să le de în stăpânire lor moştenitorii de pe 

niamul Cazacului, cărui fiind că au giurat așa la 

sfânta Mitropolie in Eşi, zapisul au răsuflat ; — al. 

treile că de ar fi şi adevărată vânzare după zapisul 

pomenit iarăşi nar pute fi vândute, şi parte ce sar 

căde jăiuirorilor, din părţiie acelor moșii, după anâ- 

loghie spiţii niamului din Cazacul, fară numai părţile , 

celor numiţi în zapis vânzători, ar pute fi vândute 

cu acel zapis şi dreptate agiută pe jăluitori, şi pe 

niamurile lor, care nu sânt scrişi în zapisul acela 

vânzători ca săş ia drepte părțile ior ce li să va 

căde dintraceie după spița niamului, fără nici o plată, 

nefiind supusă vânzării, Cum şi părţile celor vânduți 

cu puternicire rudenii de răscumpărare să fie slobozi 

a întoarce banii cu driaptă analoghie, ce sa veni pe 

acele părţi din suma a 100 lei ce să scrie în zapis 

că ar fi luat vânzătorii, dacă ar fi dovadă că cu 

adevărat iau luat pentru că 10 ani sânt legiuiţi a 

avea protimisire celor ce să cuvine după pravilă, nu 

să cade a stapâni de la 1786 precum. înştiințase di- 

vanu prin răport nici a să socoti că a trecut vreme 

hotarâța fara numai de când au intrat acele părți 

de moşie în stăpânire moștenitorilor Gratului, să Cu- 

vine a să socoti, adică de la anul 1810. când şi a- 

tunce jăluitori sau arătat la giudecată şi nau tăcut 

a face cerere acastă. — Al patrule penirti aşăzare po- 

menită cum să urmiază pentru trăitorii de aice ce au 

moşie în Bucovina şi pentru cei din Bucovina ce âu 

moşii aice în Moldova: hotărăşte că acest privilegiu 

asupra moșiilor de la ținutul Hotinului nu:poate să
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se întinză pentru că în vreme ce sau facut aşezările 
"între Moldova şi între Bucovina, ţinutul Hotinului 

era raia turcească şi nau fost supus acelor aşăzăti, 
iar după pravileie care să urmiază pretutindene fieşte- 
care stăpân a moșiilor ori la ce împarăţie ar fi su- 
pus să giudecă la locul undei sânt moșiile, şi după 

"pravilile care să politicesc în pământul acela. — Şi 
„al “cincile prin osabită predlojănie înalt exselenţii 

sale sănatoriului din 17 Maiu supt No. 2382 ce au 
triimis cătră divan însoţită cu jaloba lui Voloşin şi cu alte hărtii-ce- au fost dat el împreună cu jaloba 
pomenită să să cerceteze şi să să de sfârşit diva- 
nul pricini; aceştie ne căutând la purcedere de aicia 
dmsale von Șânield; după care sau cercetat acele hârtii şi sau vazut niște cărți nemțeşti de la guber- - nia Liovului caâtră giudecătorii Cernăuţului din Bu- covina scriind încă de pe la anul....... că sau jăluit acest loan Voloşiu cu alții niamuri a lor din Cazacul 
asupra moștenitorilor Grafului Iacov Logotet, pentru aceste scrisori de moșii de la Hotin că liar îi luat Graful, când trăia de ja un niam a lor şi nu voeşte 
sa le de inapoi, şi să poronceşte să să cerceteze şi să [i să iaca căzuta îndestulare, şi după acele cărți 
de la giudecătorie Bucovinei nu sau văzut nici 0 urmare sau punere la cale, zicând jăluitorii ca fiind au cau Banteld denu a gidecătoriilor din Bucovina 
cărți nemiţesti îi a estuiare, Deci dintru aceste 

sau fost văzut sau cui scap ata de mai înainte nu Voloşin i a celoralţi mia că jaloba de acum a lui 
adivărată Si sau do edit a lor din Cazacul este Dechembri 25 numit de vagapZaPisul din anii 1780 : UI! e Vânzare rămâne răsuflat, şi acel zapis vânzători, au întă-. 

dolie î i i au fost față privitoriu și dmlui Vasile Canteniei drago. manul K. K. aghenții din Eşi rânduit din parte a- ghenţiei, sau crezut acum de către giudecată că acie nâu vândut nici au luat vreun banu petru vânzare moşii. Drept aceia după hotărâre înalt Exselenţii sale Sănătoriului prezădentul divanuri] ae 
acel din 1786 Dekr. 25, în numi d cum Că Zapis numi de vânzare rămâne
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răsyilat şi fără nici o putere, ca un lucru nesfârşit, 

care de ar îi și sfârşită vânzare şi banii 100 lei plă- 

tiți toţi de când scrie zapisul, iarăși după pravile nu 

poate rămâne temelnică, fiind că pravilile hotărăscu 

cum că lucru ce să vindi de veci cu suimă mai gios 

de giumătate de cât sar căde preţul legiuit ace 

vânzare să fie străcată şi să rămâe fără nici 0 pu- 

tere. Asămine şi la acasta vânzândusă cu suma de 

1000 lei esti numai 0 a zecea parte din prețul le- 

giuit, ci poate ca să vânză părţile niamului Cazacu- 

lui dintracele moşii şi vânzare adivărată de ar îi, ia- 

„răși rămâne străcata şi fără nici o putere şi osăbit 

scriind predlojăne pomenită ; cum că aciastă pricină 

pentru moşie de la țmut Hotinului, nu să cuvine â 

să judeca ia giudecătoriile Bucovinei şi porunceşie 

să să sfârşască aice. Sau dat de la divan această 

carte de giudecata câ sa stăpânească loan Voloşin ; . 

alți niamuri a lor şi moştenitori din Cazacul părțile 

din moşiile Duşcenii, Lopatiuţii, -Străitenii, şi Igna- 

tenii cât li sa vor. alege după cuprindere cărților 

vechi a domnului Vasile Voevod din anii 1159 şi a 

domnului Ştefan Vasile Vodă din anii 7169 nesupaă- 

raţi mai mult. de dmlui Ion Şanfeld, nici de ceilalţi 

moştenitori ai Grafului lacov Logotet din Bucuvina 

dovedindusă din cărțile nemţeşti a guberniei Liovu- 

ui, că aceştia au fost la sine acele documenturi fără 

nici o dreptate şi jăluitorii de...... ani “pe când încâ 

stăpânea Turcii raiaua Hotinnlui au pornit jaiobă cu 

cerere pentru documenturile acele. . 

In Eşi 1812 lulie 19 dni 

General maior Kătargi 

Costachi Ghica logofăt 

Costandin Balş vel logofăt 
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Petreştii 124 
Petriceaico Ig. 118, 122 spi- 

N
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ţa — 121, 122, 181 
Petriceaico Ştet. sluger 119 
Petriceaico T. armaş 118 
Petru Vodă Rareş Mil 
Pilipovschie Gr. 135 
Pilipovschi Simion 51 
Pintilie izbaşă 124 
pirvie 136 
Piscani 148 
Pisoschi Ştei. căpitan 73 
Plopul sat 24, 35 
podvoade 130 
Poleac Avraam 97 

de biserici şi preuţi în ocolul 
— are 18 sate cu 18 biserici 

Raşnoviţa 12 
Răspochi 113 
răsuflat „zapis răsuflat“ 151 
Răut, apă 66 
Răvinca stolpomojnie  - 126 
Răzălei 135, 138 
răzăş, 40; răzăş şi megieş 40 
Razul lancul b. v. spatar sărdar 

de Orhei şi de Lăpuşna 70,71, 
140, 141 - Pomatariu Darie 67 Razul Vas. Ig 69 Ponici lanacachi post 118, 120 Repnin general anşef 86 Popenii 124 Reus Dum. 9 Porcul, dealul — 23, 26 Rogojeni 114, 135 poruşnic 62 Rogovschi V. staroste de posledui, a se — 14 Hotin 8 Potiog Gh. 75 Rojniță Vasile vornic glotnii 57 Potlog Maria 75 Roman Proca poruşnic 62, 63 Prăjescul Savin vornic 111 'Roman loan 64 64 Precista măn. la T.-Ocna 17 Roman Stefan 64 predlojenia | 117 Roset post 88 „Pret, Să 2 ei Peatălee” 78 Roset lord vist. 118 ancă dre i shi 

Prontiei că € p e 60 Roset Lascarachi hatman 69 58 Pruncul lon sfeinic curţii 84, 85 
Roset Nic log 39, 42, vornic 69 
Roşca Ştef. preut 79 copii lui — 84, căminar —-" 85 Roşca “Toma 119 protemisis „- 78 Rosiia 118 putul ocol de sus şi de jos 14 Rujinţi 18 "Fuiul C, diac. za divan „ 138 rupta „că Î upta Putna, mănăstire 25 soc pe vor toetmi eu “ei Putna, staroste de — 58 Rusul lonaşco vel | 52 Putreda, 14, 23, 25, 27 Sacce mute releu) E 117 Race | 138 Săcuian pah. 107 a, 124 Săgălia, apa 145; valea-140 14 Racovăţul uScai 18 Satie Gavril diac Î 139 Racovița M. Vodă 59, 131 Saice la laşi 110, îl Racovița M. Gehan Cost. Vv. Sanătăuca 147 - 60, 75, 133 Samson Afteni 138 Racoviţa Ștefan 139 Samson Ipaţ, 138 Radauţi | 148 săngeap „135 Radomireşti 68 Săngiorz T. 118, 120 Ra u Vodă (Mihne) 23 Sarata, sat la Falciu 110, 11l ăghiniţ Nec, 132, 239 Sărăţeni 71, 140 Rale Ioniţă vor. de poartă 110 114 sat domnesc 25 Raşcan Cost. b, v. Spatar 66 Sava parcalab de Orhei 51 Raşcov ocol, 17, 125, vidomostie Sava şoltuz „125
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S căenii 124, 125 
Scanteia pe drumul — 63 
Scântee sulger 88 
şcoală, 45 
Scorţăni 142 
Scorţăşti, biserica—107, 110 

iazul — 107 
Scripţeni 55 
scuteală 4 oameni de — 75 
scutelnici 133 
Seliţa, sat 51 
serdar de Orhei 06 
Siminel lon preut 13 
Sircova 81 
Sirghie Nec. căpitan 146 
Sitiţa sat 28 «ce se cheamă 

Uncăuţi» 20 
slobozia - 124 
Sminteancă Maxim 19, 24 
Sminteancă Simeon 19 Sminteancă 

nuşca 19 Sminteancă lonaşcu 
vataman 36 

Smolenschi nemesnic 128 
sobarii, drumul — 35 
Socola 132 
Solca mănăstire 683 

Solomon lon vist, 18 
Solomon Sofiia, mamă 18 
“Solomon Uliană bun 18 
Soloneţ 39, notițele statistice—40 

umblă pe 3 bătrâni, Căreşti, 
Tăuteşti şi Lucheşti 44 

Soroca, ţinut 13, 24, 35, 108, 146 
parc.-113 125, Ispravnic de—72 
Vel căpitan ot—6l 
ca să îi de pază marginei Gl 
trăia în Stânca Soroca de frica 
Turcilor& 42, 45, „când au 

prădat Cazacii — 125 
Sorocianu Gh. Căpitan 73 
Sovat lanachi Căpit. 144 
sovetnii nadvornic 85 
Spineni 115 
Stăncenii 124 
stânjăn «de 8 palme gosp,> 172 
Stărcea Cost. diac 5] 
Stărcea Vas. 119 
Stărce stolnic 107 

107 Ștefan Vodă cel bătrân 

Ştefan Vodă cel tînăr 106 
Ștefan Gh. Vodă 51, 123 
stog de fân, pără pentru 65 
Străjăscul Pascal şătrar: 119 
Stratan C. 145 

“ Stratau loa 67, 144 
Stroici vel log, 419 
stupi 56, o para de stup — 108 
Sturza Cost. ban 139 
Sturza Dlm,. vornic : 69, 128 
Sturza lon 18 
Sturza Mih. clucer 65 
Sturza Sandu hatman 120 log. 46 
Sturza Ştef. spat. 18, vornic 69 
Sturza vornic 88 
Sturza vel pah, 57 
Sufieniţa, vornic de — 124 
Suharău 78, cotul — 78 
Suţu C. Mih, Vodă 604, 72 
Şandro 107 
Șapcov Ivan Dragan 127 
şarbă ţigancă 60 
Șărban comis, serdar 68 
şărgi de aur 136 
Șarpe postelnic 107 
Şenteld, von — 149, 152 
epencăuţi 19 
epeleuţi şi Cepeleuţi "35 ho- 
tarnica — „35 

Şirăţai, pe 3 bătrâni 61, 
Şirăuţii 15, 17, pe Prut 25,26, 27, 

28, 30, 31, 32 (Şerăuţi, Şărăuţi) 
tirbu Grigore 66, 142 
abârță Grig. 125 

Talaba parc de Hotin 107 

Talpă Mihai 75 
Talpă Smaranda 73 
Tanasă log. de taină 46, 48 

Tanasă capitan 124 

tânbar 135 
Tămăşani 117 
Târgu Ocna 17 

Tarzăul Andrei 48 
Tăutul lon pah. 20, 25 
Tele Gr. post. 135 
Teodosie pitar 120 
Teotoche, profesor la Şcoală 45 
Tepliţa „care se numeşte acum 

Chisteiniţa 140



& 
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testament «după —» 108, 135 Vasile logofat 135 Teţcani 119, 121 Vasile diacon 146 Timileuţi 124 Vasilica Nic. 116 Tofana isprăvniciţa 79 Vasluianul lon. 65 Tofana Ileana | 179 Vaslui ţinut — 112 Toma loniţă cupeţ 109, 113 vătăman 36 „Toma stolnic 1i1 vecinătate să-l scape de — 53 Tomarova, olat 117 „să o răscupere de—, pre- Tomşa armaş 106  ţul răscumpărării — 30 lei, Trăisteni 148, 149 câte 5 lei ficiorul, câte 3 lei Transilvania «când au dat — ginerile, 8 lei tatăl, 132 împăratului Leopold» 42 Vidin 75 Turbăteşti 112 vidoinostie 90 Turum - 127 Vierul S. Andrei 48, 39 Tutovanul secretar 126 Vighel, pro guvernator 9 țigan, proces de -- 59 vii, proces de — 58 Țira Trohin 46 Vintură post, 44 Udre 118 Viaduna 17 Uncbiteşti vornicel ot—124 146 Vlasă 125 Ursachi Gh. vist. 24 Voloşin lon 149 Ursul Mihalachi 149 Voloşenco 130 Ursul medelnicer 50 Volovăscul Ştefan 144 Ursul Agapie şătrar is. ia Ho- Volovei Gh. 142 tărniceni 64, 65; 66, 86, 70, 7i Volovei Ştefan 142 Ursul Cost, „64 vornicia de poartă „venituri vade „pănă la Sf. Dumitru“ 138 șugubina de la Roman, Câr- * Valea albă la Orhei 84  ligătura şi laşi“ 134  Văloaca 157. Vorniceni 107 Vanţâna 125. 136, 139 Voroncăuţi 124 Vârlan Comis. 119 Vrabie Ştefana 56 Varian Panaite 118, 119, Vrabie Negrul . 56 Varlan Costantin 119 vriste de om 42 Vărnav C. biv 2 armaş 147 zăgărale 
135 Vârnavoae Ilinca 18, 19 Zahorna 
123 Varnav Cosi. ban is. de Soroca Zălariu ilie 56 _ 72,73 Zălariu Ambronie 56 vornicel 146 Zatujin Stef, 149 Varşavca 

126 Zalusciul 
14 Vartecăuţi 15 zapciu 62 Vârtejani 124 zapis de împrumut 141 Vârtijoaia Despa 133 Zăpodenii 124 Vartic C. 126 zapt „să le faci zapt“ 133 Vartic Gavril 138, 140, i41 Zavate c, 146 Vartolomei Iordachi colejschii Zbanţu Antohie vornicel ot Un- assesor 84  chiteşti 146 Văscan Glig. 142 zeciui (a—) 108 Văscăuţi 51, 147 Zilenschie 128 Vasco 

170 zestre 26 „izvod de —“« 116 Văsieni 
E zi de soroc 108



INDICE CRONOLOGIC 

2023 (1515) Iuhie 23 Hârlău. Ştefan Vodă cel tânăr întă- 
reşte lui Chicoş şi Tomşa armaş împărţala făcută între ei în 
moşiile rămase de la bynul lor Neagul vornic, pe Lăpuşna. 106 

7078 Oct. (1570). Copie di pe hrisovul de danie a lui Bogdan 
Vodă pentru Şărăuţii şi Putreda către Gheorghe 2 postelnic 
pentru slujbele sale. 25 

7108 April 27 (1600) Iaşi. (suret) Neculai Cuc mare cum- 
pără cu 60 zloți partea lui Caisin din Druleşti. . 50 

7127 Ghenar (1619). Suret de pe hrisovul lui Radul Vodă 
prin care întăreşte Cristinei Părcălăboae stăpânire pe Șărăuţi, 
pentru plata datoriiior 'Tudosiei lui Nicoriţă vornic. 26 

7137 hai (1629). Iaşi. Miron Barnovschi Vodă întăreşte lui 
C. Stârcea diac. de Văscăuţi, cumpărătura ce a făcut cu 150 
zloți în giumatate sat Seliţa dela Hotin, de la Lucaş şi Grigore, 
strănepoţii Buhtei. 50 

7145 Septembre 26. Suret tălmăcit de pe -ispisocul sărbăscu 
de la Vasile vvod. din let. 7145 săp. 26. prin care dă lui Toader 
şi Costantin Licîul satul Cepelăuţi. 33 

7146 (1638) (aşi) Vasile Vodă întăreşte lui Enache diac. 
cumpărăturile ce au făcut cu 65 taleri în Cohoreşti, Costugeni 
şi Zahorna dela Soroca. - 123 

7163 Septembre 11 (1654). Iaşi. Gh. Ștefan Vodă întăreşte 
jupănesei Irina Cerchez stăpânire asupra unui sălaş de ţigani 
a lui Toader ţiganul. 5] 

7164 (1655) Sept, 4 laşi. Cartea lui Gh. Ștefan Vodă dată 
Buzescului să aducă la divan pe Hilip Haragă pentru datorii. 123 

7169 Iunie 17 (1661) Iaşi. Cartea lui Ştefan Vasile Vodă 
prin care dă dreptul a lua de a zecea lui Ursul şi lui Isac, fe- 
ciorii Cazacului, din satele Lopătinţi, Dusciani, Trăisteni, Piscani, 
şi Ihnăteni de la Hotin. - 148 

7174 Iulie 30 (1666) laşi. llieş Alex. Vodă judecă şi dă 
vecin pe Pavă! Părcică lui Donici agă. - 52 

7188 (1680) Iulie 5. O jalobă cătră marele logofăt pentru 
moşiile lui Vasile Mârzac şătrar pe Căinar la Soroca 124 

7189 iunie laşi (1891) Duca Vodă dă carte la mâna lui 
Andrei Mihuleţ, părcălab, şă-şi ţină ocinile de la Orhei, de pe 
soacrăsa Gaitona, fata lui Nădăbaico vornicul. 53 

7193 Hotarnica Cepelăuţilor. 35 
7193 August 11 laşi (1685). Dumitraşco Cantacuzino Vodă 

scrie carte lui Sava părcălab de Orhei pentru o fată de ţigan 
a lui Mihuleţ armaş. 54 

7195 Mai 27 (1687) laşi. Cartea lui Const. Cantemir Vodă 
către starostii de Putna pentru viile Mihuliţoaei vorniceasa de 
la Negreşti pe Milcov, la Cruce. 57 

7402 August 23 (1694) Iaşi. C. Duca Vodă dărueşte măn,
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Sf. loan Zlataust din laşi moşiia domniască a târgului Lăpuşna 54 
7203 Mai (1700) laşi. Antioh Constantin Vodă Cantemir 

dă rămas pe Iordachi Mihalcea în pâra cea avut cu Nec. Do- 
nici vel logofăt pentru Cutelnici la Orheiu. 56 

1707 Sept. 3 Varşovia. Ucazul ţarului Petre Alexievici pentru 
Meleghi Lungul, trimes tainic de la Varşovia în Moldova. 126 

1707 Oct. 9 Turun. Ucazul grof Golovchin pentru Meletie 
curierul tainic. 127 

7217 Noembre 18 Iaşi (1708). Zapisul lui Negru Vrabie 
prin care dă danie lui lorgu Burghelea armaş partea lui din 
Corăşti, Lăpuşna. 56 

7219 Septembre 25 (1710) Iaşi. Cartea lui Nec. A. Vodă. 
Mavrocordat cătră lie Catargiul spatar peatru a cerceta pricina 
pentru ţigani între Apostol Mihuleţ căpitan şi Dabija paharnic 58 

1711 Ghenar 25. Chiev- Pecersca. Ucazul Cneazului Galiţin 
pentru Meleghi Lungul; pentru ascultare ce trebue să-i dea să- 
tenii de pe satele date lui de împărat. 128 1711 Ghenar 25 Kiev Pecerssa. Ucazul cneazului Galiţin , pentru Meleghie Lungul să meargă de la Kiev la Nemirova 129 

„27141 Iunie 15 Soroca, Ucazul ţarului Petre Alexievici prin 
care dă curierului tainic Meleghi Lungul Satul Leascova şi mo- 
rile din Coşniţa. 

127 1711 Iunie 20 Căinari.—lagăr. Ucazul graf Golovkin pentru 

  

E 

scutirile date lui Meleghi Lungul de catră țarul Petre Ale- - xievici, 
129 1712 Ghenar 25 Kiev Pecersca, Ucazul cneaz Galiţin pentru Meleghie Lungul să-şi aducă familia de la Hvastov la Chiev 130 „7285 Peoruar 10 (1717) lași. Mihai Vodă Racoviţă dărueşte lui Constantin armaş pe Marco ţiganul cu ai lui fugiţi 59 7227 Oclomore 11 (1718). laşi. Mihai Vodă Racoviţă întă- reşte lui Costantin armaş stăpânire asupra ţigancei lrodia, cum- părată Cu 53 lei de la Agapiţa Preda stolniceasă, 60 leeti aa dunie 2 Chiev. Ucazul cneaz P. Galiţin dat lui Me- 

gh ul să fie liber a cumpăra mart entru Mihai Vodă Racoviţă pita marță de la Kiev peria) | 7231 (1723) Iulie 2 Iaşi. Cartea lui Mih. Racoviţă Vodă cătră Meleghi clucer pentru Constantin scutindu-l de veci- te. | 
13 7235 April 18. (1727). Iaşi: Gr. Ghica Vodă dă carte pi- tarului Ciruş să aducă oameni penț nai oroca 

şi-l scuteşte de dări, peniru paza marginei la S z 

7255 Ghenar 30 (1747). Trohin Lachi şi răzeşii lui cur- - 
gători din Caraghiozu recunosc ca răzăş pe C. Ciudin să-şi stăpânească părţile sale din Ciripcău de pe strămoşul său Stefan Ciudin, | 46 

7255 Ghenar 30 (1749). Mărturia lui Toderaşco Pahomie 
despre batrânul Gavril Buzdugan că er ! tefan 
Ciudin din Soroca, s a vâr primar cu Ştel22 

„7263 Aw9. 28 (1755) Iaşi. Cartea lui Matei Ghica Vodă
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dată lui Ioniţă şi Tanasă Meleghi fraţi să-şi ia de â zecea dir 
veniturile moşiilor. i32 

Fără leat (c. 1756) Iulie. C. Racoviţă Vodă acordă privi- 
legii Mariei Potlog născută Catargiul. 75 

1756 Oct. 24 Iași. Matei Ghica Vodă scrie carte la Ne- 
culai sărdar şi Carp spătar să hotărască satul Şireţei ot Orhei 
pe trei bătrâni, aceasta după jalba lui V. Alexa, 61 

7265 (1758) Noem. 2 Iaşi. Cartea lui C. M. Racoviţă Vodă 
dată lui Tănasă Meleghi vornic să-şi caute un scutelnic pentru 
casa lui. 133 

7268 Ghenar 30 (1760) Iaşi. lon Teodor Calimah Vodă 
regulează veniturile vorniciei de.poartă 5 lei leafă pe lună şi 
altele, desființând venitul din deşugubină. 134 

7269 Iulie 16 (1761) Iaşi. Grigore lon Calimah Vodă po- 
runceşte lui Proca Roman poroşnic să scoată satele să dreagă 
podurile şi drumul! spre Scânteia. 62 

Fără an (c. 1763) Iaşi, Gr. lon Calimah Vojă dărueşte 
lui Iordachi Cerchez 2 visternic un loc de casă în laşi maha- 
laua Frecăului, dându-i şi hotarăle. 85 

7271 Iulie 3 (1763). laşi. Cartea lui Gr. Î. Calimah Vodă 
către Maria jitniceroaia de stăpânit moşia Găozenii ot Soroca. 108 

1777 Mantie 6: Iași. Gr. Ghica Vodă hotărăşte soroc la 
divan fraţilor lui Proca căpitan să-şi împartă frăţeşte averile 
părinţeşti, 64 

17683 lumie (Iaşi). Gr. |. Calimah Vodă scrie carte medel- 
nicerului Enachi Canta ispravnic de Soroca să cerceteze pri- 
cina dintre V. Donosă şi preutul lon Simionel pentru Oprişeni 13 

1776 Iunie 3 Iaşi. Cartea lui C. D. Moruz Vodă cătră C. 
Crupenschie paharnic să cerceteze pricina fânului mâncat de 
vitele clucerului M. Sturza. | 65 

1771 Sept. Tabla satelor din raiaoa Hotinului, 89 
1772 Mai 1, Andrei Vierul cumpără cu 30 lei jumătate 

de bătrân din Ciripcău de la Trofin Lachi, 48 
1773 Aug. 4. Zapisul de vânzare pe ;Cepelăuţi prin care 

Pr. Neculai îl vinde cu 1200 lei lui lordachi Baiş agă. 35 
1773 Sept, 3. Copie de pe zapisul de vânzare pe Şărăuţi 

şi pe Putreda cătră Iordachi Balş aga cu 3700 lei. 21 
1775 Iuni 9. lordachi Balş agă cumpără cu 500 lei jumă- 

mătate de bătrân în Ciripcău de la Pavăl Mihăilă. 48 
1775 “Sept. 9 laşi. Gr. Alex. Ghica Vodă rândueşte pe 

Proca Roman vel căpitan la Dorohoi, fixându-i atribuţiile şi 
leafa, 93 

„1775 Noembre 17 laşi. Gr. Ghica Vodă rândueşte pe Cos- 
tantin fiu Ursului Agapi ajutor la moşia Hotărnicenii (Lăpuşna) 
şi-i scoate din catastihul mazililor. 

1776 luni 21 laşi. Gr. Ghica Vodă dă carte de stăpânire 
lui lonică Andrieş jicnicer asupra moşiilor sale de pe Prut, 
luându-și tot venitul, 65
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1227 Februar 11, Foae de zestre a Zoiţei Meleghi măritată cu Panaite Grecul, 

135 1779 iulie 2 Iaşi. Mărturia hotarnică a moşiei Mălăeşti pe Răut, la Orhei a lui Ursul Agapi şatrar. 66 „1779 Noembre 2 laşi. Anaforaua marilor boeri întărită de Vodă prin care se trece în rândul neamurilor pe Buzneşti 68 1780 Iulie 29 laşi. C.D. Moruz Vodă rândueşte pe Ursul Agapi să strângă birul pe moşia Hotărnicenii. 69 Tără leat (6. 1781). Două adrese pentru alegerea hotarălor moşii Bălăşeştilor şi Răzălei a lui 0. Meleghi vornic 135 1781 Iunie 5, Zapis de aşezare înţre D. Meleghi, Gavril Vartic şi alţi răzăşi rudenii la judecata ce au avut pentru Bă- lăşeşti şi Răzălăi. 
138 1781 lulie 1z Iaşi. Cartâa lui C. D. Moruz Vodă cătră sărdarul de Orhei pentru moşiia Tepliţa (Kistelniţa) a lui D. Meleghi şi alţii. 

139.. 1781 Avg. 28 laşi. Cartea lui C. D. Muruz Vodă către serdariul de Orheiu să cerceteze Pricina de hotară a lui Ursul Agaple şătrar în Sărăţeni despre megieşi. - 7I 1761 Sept. 10. Mărturia a mai multor răzăşi pentru Gavril Vartic, stăpân în Vănţâna. 138 „1781 Oct. 3. 'Tofana Frătiţă se aşază cu Lupul Bărsă- nescul despre stăpânirea moşiilor Horjeşti, Hudiceni, Dvorniceni şi Buzeşti de la Lăpuşna. 
109 1782 Febr. 11 fără loc. Zapis de împrumut cu 10 lei alui Avram Grecul de la Căpit. Gavril Vartic, 141 „4782 Iunie 2. Hotarniea moşiilor Chistelniţa şi Hoimăneşti ridicate de Gh, Ciutea vornic de poartă.. 141 „1762 Iunie 4. Hotarnica moşii Chetroasa rădicată de Gh. Ciutea vornic de poartă. 
144 1782 Iulie. 17. Zapis de aşezare între D. Meleghi şi cum- natul său Panaiote Grecul, . si 5 145 1784 hu 25, Mărturia hotarnică eniru Cuhureşti a şatr. V. Carp şi Radu Bogdan căpitan. > ) 146 1786 Ma; 23. Cartea lui A. [. Mavrocordat Vodă cătră serdarul de Orhei să cerceteze pricina moşiei Cărbuna a şatra” Tului Ursul Agapi. 

1769. Mai 25. Divanul cnejiei Moldovei numeşte pe şa- trarul Ursul" Agape pristav la divizia a 23 a armatei de supt conducerea baronului Eling la Orheiu, 86 1794 Maiu 17 laşi. M. C. Su ispravnic de Soroca să cerceteze pricina Peniru Măncăuţi între h, Soroceauu căpitan şi Zmaranda M. Talpă, 7 1796 Mavt 24. Alex. Butucea scrie către cumnatul său lon Bărsănescu pentru aşazarea făcută în moşiia Bărsăneşti pe Lăpuşna. 
116 1801 Fevruare 1 C. A, Ipsilant Vodă rândueşte pe Ili2 Botezatu pitar să strângă 100 ascerlii la Hotărniceni spre a se trimete la Craivva contra zurbalelor lui Pasvantoglu. 15 
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| 1804. Noembrie 15 Iaşi. A. C. Muruz Vodă carte cătră is= 
pravnicii de Dorohoi să aplice protimisul la răscumpărarea mo - şiei Suharău pentru N. Cerchez clucer. 78 

1807. Date statistice pentru Şirăuţi, Putreda şi Cepslăuţi, ot Hotin . 14 1808 April 18. Divanul cnejiei Moldaviei către ispravnicia 
olatului Tomarovei (Renilor) pentru moşiiie Tămăoanii şi Fru- 
mi:şica a log. C. Ghica. o „i? | 1809. Vidomostia satului Crugiia din ţinut Hotinului de 
numărul celor ispoveduiţi şi împărtăşiţi în Postul mare. . 94 

1809 Aug. 15. Gherasim egumenul de la Trei Erarhi în- 
cuviințează trecerea casei lui St. Roşca către preutul Iacob, plă- 
tind el bezmănul pe an.. 78 

1809 Noom. 27 (Hotin). Comitetui rânduit spre cercetarea 
moşiiior de ia Hotin dă log. C. Ghica adiverința dritului său 
de proprietate asupra Cepeleuţilor (Hotin) după docuimentele 
prezentate, i7 

1810 lanuarie. Divanul Cnejici Moldaviei întăreşte log C. 
Ghica dreptul de stăpânire astipra moşiei Cepeleuţii de la Hotin, 
după cercetarea tiilurilor de proprietate făcută de comitetul o- rânduit întru aceasta. 20 1810 Mart 11. Divanul cnejiei Moldovei cercetează pricina 
moşiiior de la Hotin ale lui T. Sângiorz şi alor săi. 118 

1810 lunie 14 laşi. lMeana păhărniceasa face jalobă către 
Divan contra fraţilor Levinţeşti pentri încălcarea ce pătiineşte | 
moşia Mătăeşti la Orhei despre Cocolteni, 87 

1812 Iulie 19 laşi. Cartea de judecată a divanului Cnajiei 
Moldaviei prin care urmașii Cazacului îşi iau în stăpânire pâr- 
ție lor din Lopaitin, Straisteni şi Ignăteni de ia Hotin, îndepăr- 
tând pe von Șenield din stăpânire. a 

1613. Vidomostia satului Forosna pentru cei spoveduiji şi 
împărtăşiţi în posiul mare. 

1813 Ghena» 1 Costineşti. lon Lupul Bărsănescul vinde 
cumnatei sale „Mărioara părţile saie de moşii de la Hotin şi 
Lăpușna cu 2000 lei. : - toi 

1814 Mai 30. Vidomostie de preuţii şi alţi slujitori bise- 
riceşti din satele cuprinse în ocolul Ghilavăţului, ţinut. Hotin. 90 

1815 lunie 17. Vidomostie de toţi slujitorii bisericilor ce să află în ocolul Raşcovului. 92 
1818 Julie 6. Factum de întimpinarea ce face căminar lor- 

dachi Balş contra log. C. Ghica pentru Şărăuţii, Putrida şi Ce- 
peleuţii la Hotin. 23 1819. Factum pentru Soloneţ. 39 182] August 23 Chişinău. |. Pruncu înaintează comisiei 
dovezile că neamul său curge din Bucium vornicul, de pe tată 
şi din Darie clucerul de pe mumă. 80 

1824 Julie 18 Hotin. Comisia încvartiruirii cheamă pe dvo- 
reni (boeri) la consfătuire pentru plata fumăritului incvartiruirii 8 

1824 Iulie 27 Hotin. Tablou de distribuirea tagmelor creş-
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tineşti. câţi banj este dator a plăti fiecare in cantonamentul co-=: 
misiunii din Hotin. 5 

1824 August. 24 Hotin. Tablou de distribuirea nobilimei, 
ce locueşte în oraşul Hotin şi-a celor ce au casele lor proprii,. 
câte dator fiecarea plăti în comisiunea încvartiruirii din Hotin. 3 

„1824 Oct. 25 Hotin. Comisiunea întăreşte tabloul pentru 
plata fumăritului nobililor şi obştiei creştiniior. 8 

1824 Oct. 28 Hotin. Guvernatorul cetăţenesec Catacazi dă. 
instrucţii comisiunii pentru stabilirea fumăritului la locuitorii 
boeri, sltijbaşi, meseriaşi creştini şi tagma evreilor, în sumă de. 

“lei 2571. | Lb 
1824 Noem, 17 Hotin. Tablou de distribuirea tagmei e-. 

vreeşti, câţi bani este dator a plăti fiecare în cantonamentul co=- 
misiunei din Hotin. 

1825 Ianuarie 31 Hotin. Se aprobă tabloul sumelor de 
plată din partea obstei jidovilor peniru fumărit. 9: 

    
   


