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lubite Domnule lântu, 

Ai prilejit pentru literatura istorică, în genere, și în special 

pentru povestea moșiei Şendricenilor, unde se află aşezată Şcoala 

Normală, pentru care ţi-ai închinat toată vlaga tinereţelor du- 

mitale, un monument neperitor, care va sluji de pildă și altora. 

In lucrarea ce am consacrat-o pentru cunoașterea urzirei 

vieții românești pe văile apelor Lăbuşcăi, a Buhaiului și a Ghi- 

liei, mi-ai dat îndemnul de a lega pe baza documentelor isto- 

rice, o poveste adevărată, care arată câte energii vechi româ- 

nești s'au perindat lu valorificarea rodului pământului, unde 

azi se înalță așa de mândră Şcoala Normală, ce ești chemat a 

o conduce cu vrednicie, ca unul care ai fost factorul principal 

la urzirea ei și primul ei director. 
Așezământul nou ce-l conduci își va lega povestea sa în 

viitor cu numele tău, după cum, satul Şendricenilor își leagă 

povestea de întemeetorul său Şendrică din neamul Tolocico, care 

arată că a păstorit și condus averile sale hrănite în jurul Oze- 

rului Dorohoiului, de care și-a legat numele în satul de mai apoi 

Şendricenii, iar dumneta vrednic apostol sufletesc al neamului, ai 

pus bazele acestui așezământ de cultură românească, ce slujește 

puternic la reînvierea sufietului românesc la masele mari naționale 

din încercatele regiuni ale raialei Hotinului şi ale părților de 

miază noapte ale Bucovinei de peste Prut, din ținutul vechiu al 

Cernăuţului, dinspre Pocuția lui Alexandru cel Bun şi a Mușa- 

tinilor, așa de copleșite de năvalnicile și înstrăinătoarele colonii 

de hRufeni.



Eu am reînviat povestea pâmântului românesc; tu reînvi- 

ozi sufletul românesc, în acest fericit și încântător colț al țării, 

Mulţumesc prin tine comitetului școlar al Şcoalei Normale, 

care s'a grăbit să ajute cu banii săi la publicarea acestui volum, 

o verigă prețioasă din lungul şir de volume ale Suretelor mele. 

lar tu primește din partea mea ca coleg şi moș, îmbrăţi- 

şări de adâncă iubire, ce-ţi păstrez. 

Gh. Ghibănescu 
Huși, 30 lulie 1925 / 
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Schiţă istorică despre Şentiriceni 
  

Ş 1. Inceputurile; Nu e lucru uşor a spune răspicat care 

să fie începutul vieţii în aşezările, ce au luat naştere pe valea 

Buhaiului, în apropierea nemijlocită a marelui drum, ce trecea 

prin Dorohoi peste Jijia spre Hotin şi Camenița Podoliei. 

Inceputurile Şendricenilor se leagă cu ale Dorohoiului ; 

acestea cu ale Cobâlei şi aşa încetul pe încetul se leagă viaţa 

acestui loc cu a tuturor celor de prin prejur, împânzindu-se 

viaţa din vale în vale şi peste dealuri, ca o apă, care se revarsă 

peste câmpiile roditoare şi pline de fânețe şi imaşuri ale țării, 

$ 2. Cursul Jijiei. Dacă călătorul ar privi cursul Jijiei din 

dealul Pomârlei, sau din piscul cel înalt al dealului din spetele Do- 

rohoiului, sau din dealul Dimăchenilor şi al Corlătenilor, ar vedea 

lămurit că valea Jijiei prezintă o adâncime înconjurată din 

toate părţile de dealuri înalte, între care s'a ezit din vechiu un 

mare ezăr—ozer-—care a trebuit să fie mare şi întins prin toate 

văgăunile, ce se vârau printre văile apelor, ce dau astăzi în 

Jijia, şi că dealurile inalte formau din străvechi mici ostroave, 

având din jur în jur apele Ozerului, iar dealul pe care mai apoi 

Ştefan Vodă a zidit mănâstirea Si. Nicolae în 7003, era o pe- 

ninsulă, având pe lrei laturi apele iezerului şi numai pe o punte 

îngustă, de aproape 50 metri, îşi făcea legătura cu dealul, pe care 

astăzi stă aşezat Dorohoiul — târgul nou. | 

Apele adânci ale ezerului şi-au făcut scurgere, la Câcăceni— 

azi Dimăcheni. —prin spargerea care s'a operat în masivul dealu- 

lui dinspre răsărit, rupând lanțul de dealuri, cari azi poarlă de 

o parte satul Corlăteni, şi de altă Dimăcheni. După cum Dună- 

rea a săpat în veacuri şi milenii vad de trecere, rupând Balcanii 

şi Carpaţii la porţile de fer, aşa şi Jijia a săpat vad de scurgere 

în pântecele dealului dinire Căcăceni ŞI Corlăteni. | 

Din vechiul ozer, cu întind. de peste 30 chilometri, nu rămă- 

şese până mai eri — alaltăeri decât partea sa de nord dela Dorohoi 
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spre Pomârla, hotârnicind spre răsărit vatra multor moșii, ce 
veniau din dealurile dinspre apus până în ozer, dintre care și 
marea moşie a târgului Dorchoiului, cu tot ocolul său, în care 
intrau la sud Broscăuţii, iar la nord-vest Hilişeul cu Şendricenii 
şi alte așezări din învecinatele locuri. 

Aici era valea adâncă ; şi azi încă esteaici coada ezerului, 
unde se aşază un nou sat, format din noii împroprietăriți. 

In jurul acestui mare şi străvechiu ezer s'a desvoltato 
viaţă economică, proprie locului, adică creşteri de mari herghelii 
de cai şi epe-—Cobăle; de mari tamăzlăcuri de vite cornute, 
boi, vaci şi buhai—pe valea Buhaiului; şi atât locurile cât şi 
stăpânii au “luat numele după întrebuințarea locului şi îndeletai- 
cirile vechilor stăpâni. | 

Aici avem Cobăla—epe, aici avem Buhaiul, aici avem 
Broscăuţi, Prelipca (teiuș), Trestiana (trestie), Lozăni (iozine), 
Verbia (salcie); tot aici a luat porecla după indeletnicirile sale, 
o veche familie de boeri, cari deschid pragu! secol al XV-a, 
numindu-se Tolocico, “ 

| $ 3. Neamul Tolocico. După cum în regiunea Cobălei apar 
ca vechi boeri neamul Babiș; asemenea şi în regiunea Bunaiu- 
lui şi a Lăbuşcăi apar ca vechi boeri stăpâni ai locului neamul 
Tolocico. 

„ In actele moşiei de azi a Şendricenilor n= vin două nu- 
miri topogratice, cari ne pot lămuri asupra vechilor stăpâni: 

Ghilia (corect Bilia) şi Lăbușcă, deal, vale, părâu spre 
Lozna. 

„Şi de acolo drept ia vale în vadul Bilii în drumul Lăbuș- 
„căi... iar de aicea din vadul Bilii.. spre apus până în părâul 
„Lăbușcăi ce este fundul moșiei Şendriceni“. (pag. 77). 

Aceste trei nume, Bilia şi Lăbușcă, ca şi Șendriceni, nu- 
mele general al aşezării de sat, ne duc cu mintea la trei nume 

„de vechi boeri din neamul Tolocico. . 
in 6996 Mart 12 (1488) Ştefan Vodă cumpără cu 400 zloți 

tătărești, jumătatea de jos a satului Zvorăştea pe Siret, ca s'o 
dea apoi danie mănâstirii Moldoviței, pentru pomenire, intre 
vânzători sunt toţi nepoţii şi strănepoțţii lui Zvoriște celui bătrân. 
Zvorişte me duce la satul Zvoriştea de pe Siret, zis din vechiu 
Dvoreșşti, adica la Curte; deci Zvorişte ar îi Curteanul. Dela a
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cui curte nu ştim; cred însă că-- dela a Îui Alexandru cel Bun, 

care în lunga şi paşnica lui domnie de 32 ani a putut fixa ca 

boeri teritoriali o mulţime, de viteji ce au fost slujit cu credinţă 

domniei şi ţării, 7 

Acest Zvorişte a avut 6 fete, a căror numenu ni se arată, 

ci ni se spun ginerii. Primul ginere e Ponici, care are trei 

copii; Mihul Ponici, Măruşca şi Biiia, cu fică-sa Anuşca. Al doi- 

lea ginere e Danciul din Sfeclieni, care are trei copii, licu, Lă- 

bușcă şi Dușa. Al treilea ginere e Ivanco Tolocico cu fiui său 

Alexandru Tolocico. Al patrulea ginere e Fădor Platon cu fiii 

săi Burlă, Costea şi Pantea. Al cincilea ginere e Danciul Ciu- 

ciu cu fii săi Romașco Ciuciu, Ulca şi Neaga. Al şaselea ginere 

e Oprişan cu îiică-sa Mărușca şi cu 2 nepoți Buda şi Nastea. 

lată încrângătura. 

ZVORIȘTE (CURTEANUL) CEL BĂTRNÂN 

  

fată fată fată fată fată fată 

=—"Ponici ' —Danciul —lvanco  —Fădor =—Danciul =Oprişan 

d. Stecleni Tolocico Platon Ciuciuc - 

1. M. Ponici 1. licu Alexandru  Burlă Romașco 1. Maruşca 

2. Maruşca 2. Lăbușcă Costea Ulca 2 X 

3. Bilia 3. Dușa Pântea Neaga 

Buda 
Anușca Na 

Deci Ivanco Folocico e dat ca ginere lui Zvorişe celui băt- 

rân. Cine este acest Ivanco Toloțico ? 

In actul din 6999Febr. 26 (1491)- deci cu trei ani în urma 

celuilalt--ni se spune că Ştefan Vodă întărește 2 sate pe Nistru, 

Drislivoe şi unde a fost Nosco-—gde bil Nosco— lui Purece spătar, 

îratelui său Ivanco T olocico, surorei lOr Oliuşca, nepoților de 

frate Danciul şi Petriman fii i. lvanco gumenicul (clucerul de 

arie) şi altor nepoți de soră Mihăilaș şi Copaciu, fii Vasilisei. 

lată dar o nouă încrângătură a Toloceştilor. 

1) Semnul = arată că e măritată cu...



IV 

TOLOCICO 

  

Purece Ivanco Oliușca Ivanco Vasilisa 
folocico Tolocico gumenicul =—Copaciu 
spătar 

    
  

Bancii, Petriman Mihăilaș, Copbeiu 

Cunoaştem acum cine era ginerele lui Zvorişte cel bătrân 

fără să ne spună„a cui fecior era acel lvanco. Dacă Zvoriştea 
a trăit pe Siret, Tolocico a trăit pe Jijia, la Dorohoi. 

Cu mult înainte de Ivanco Tolocico, găsim că trăia la Do- 

rohoi un Șăndrică Tolocico, despre care vorbesc actele timpului, 
cu începere dela 1453 pânăla 1477, amintindu-l ca Șandru dela 

Dorohoi, Şăndrica dela Dorohoi şi Șăndrica Tolocico. 
Şandro, Şăndrică, Șăndricin e vngurestul „Sandor“ — Alexan- . 

der, — Nagy Sandor — Alexandru cel Mare —; căci primii boeri des- 

călecători au venit din Maramureş cu onomastica maghiarizată . 
sau rutenizată. 

Acest Şăndrică dela Dorohoi-—ot Dorohoi, —apare ca boer 
fără boerie, supt Alexandrel Vodă, supt Petru Vodă Aron şi 

supt Şteian Vodă, ceiace arată că era în afară de politica tul- 

bure a vremii, ca boer de ţară, care îşi avea ocupaţia în mese- 

ria, care i-a dat şi numele de Tolocico. 
Toloacă pe româneşte însamnă o cămpie sau făneţ de 

" părloagă (Șăineanu), iar părloagă este pământ rămas nearat un 
an doi (Şăineznu). Cihac traduce pe foloacă prin jachere (ţelină) 

îriche (paragină). 
Cuvântul toloacă e malo-rusul foloka, trift, pâturage, prairie 

pacage (imaş); de unde verbul. folociti treten zertreten, fouler 

Vherbe aux pieds. 

Asemenea în ruseşte foloka însamnă mijlocul de a îngrăşa 
pământul făcând să-l pască vitele, în câmpurile acoperite cu 
mirişte, iar tolociti este tot „touler Pherbe aux pieds“, 

- Forma foloca, tolociti, e în polnoglasie faţă cu sârbescul 
tlaciti worauitreten, calco, deci forma foloacă e un rutenism
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venit dela Nord, nu dela sud; de aceia il şi găsim la Dorohoi, 

regiune în plină vecinătate cu Rutenii din vechiu. 

Ş 4. Şendrică Tolocico. Nu greşesc când af.rm, că Ivanco 

Tolocico cu fraţii şi surorile sale sănt fii lui Şăndrică Tolocico» 

adică ai lui Alexandru Toloacă, boer mare în rada lui Ştefan 

Vodă, şi cu mari treceri la curtea marelui Voevod. Ei se dă de 

fecior a lui Vlad Toloază, primul boer, care încă dela finele se- 

colului al XIV îşi avea “ca primă ocupaţiune de a creşte cirezi 

de boi şi vaci pe îngusta vale a Buhaiului, — Buhaicea-— care se 

închidea la gură prin apele ozerului, iar în tund prin dealurile in- 

pădurite ale Hilișăului, pe o lungime de aproape,10 chilometri. 

Ca urmă de aceste vechi îndeletniciri găsim în numirea văii, Şi 

apei, de apa Buhaiului, din cauza unor întâmplări, pe care nu - 

le ştim, căci Duhaiul-bivolul-este cel de care se leagă mai multe 

numiri, fie prin bărbăția lu', fie prin puterea lui care putea vări 

în spărieți o lume întreagă, necum pe cei depe valea cu al său. 

nume —valea Buhaiului. 

In această regiune s'au putut lăsa mirişte bogate pentru pă- 

şunatul boilor şi vacilor, ca prin calcarea şi băligarul lor să 

slujească mai apoi la îngrășatul pământului ca să dea o iarbă 

mai grasă şi mai mănoasă. 

Marele boer Vlad a fost poreclit de contimporani Toloacă, 

căci el era curteanul, care se putea jărtda cu mai multe toloace 

pentru vite, în preajma ozerului, pe valea Buhaiului, iar fiul său 

Șandro, după cum a fost desmierdat în Șăndrică, Șăndricică, 

Șandricin, aşa şi porecla tatălui său de Toloacă, şi desmerdat 

în Tolocico, ca fiind sufix deminutiv, ca în Ivanco, Oliuşco, 

Deatco, etc. 

Şăndrico a trăit în Dorohoi, şi el e boerul, care urmează 

în cinstea de a fi pomenit în actele secol al XV-lea ca ot Do- 

rohoi, ca.Dorogunscago, după marele Mihail ot Dorohoi. 

Douăzeci și patru de ani Şăndrico Tolocico a trăit la Doro- 

hoi, dându-și credința sa întru întărirea diferitelor urice eliberate 

de domnii săi, şi îndeplinind chiar misiuni diplomatice pe lângă 

curtea Regelui Poloniei. 

Şandru of (din) Dorohoi, vine pomenit pentru întâia Oară 

supt domnia lui Alexăndrel Vodă în 1453. Din acest an avem



Vi. 

şase documânte eliberate de divanul domnesc între 26 lanu: 
arie şi 2 lunie. In 2 urice figurează Șandru ot Dorohoi- în 6961 
Ghenar.26 (Art, Ist. |. |. 102), şi 6961 Ghenar (Uricar XVIIL 
21), în alte 3 urice el nu figurează ca boer martur, şi anume 
8 Februarie ([. Neculce IV, 176), 8 Februarie (N. lorga Doc. V 
393), ci găsim pe Cozma Șandrovici, adică Cozma a lui Șandru, 
în 3 April (Art, ist, 1. |. 142), pentru aapareca Şandra ot Hâr- 
lău în 2 Iunie, (Surete [. 163). 

| Am bănui dar că nume!e patronimic de Șandru a bătut pe 
cel de botez Cozma, şi în loc de a figura în urice ca Cozma 

“Șandru, i S'a zis mai des Șandro, sau în deminutiv Șăndrică. 
In adevăr cu numele Şandor, Şandro, găsim boeri Mara- 

mureşeni îa plin secol al XIV-lea. ln 1361 —deci în toiul des- 
călecatului găsim având moşie pe. valea râului Cosen — Cozon — 
Ozon. „Keniziatum medietatis cujusdam possessionis nostrae Ola- 
chalis Ozon vocatae, in dicta terra Maramorusiensi existentis 
quem keneziatum prius Stan dictus Fejir similiter Olahus con- 
servasse „(Mihaiy. Dipiome Maramureșene 50) pe fii lui Luca 
—Locovoy — anume Bud. Sandor, Oprisa, lohanis, Dragomer şi 
Bayia“, Sa 

Daci între 1300-1360 un Stan Feier, adică Albul, stăpânia 
în Maramureş pe apa Ozonului — azi Cosen —jumătate din moşia 
cu aceiaş nume. In 1361 Ludovic Regele Ungariei dă moşia a- 
ceasta fiilor Lucăi, între care e și Sandor -— Alexandru. 

Atât Foor, cât şi Șandor apar în diplomatica secol al XV-lea 
ca boeri Moldoveni: Feer ia Vaslui, unde întemeiază satul Fe- 
rești- Albeşti, iar Șandor, apare la Dorohoi, ca Șandro, Șăndrică, 
care întemeiază mai târziu satul Şândriceni. E vădit lucru că a 
trebuit să fie o apropiată legătură de extensiune etnică între 
Feer şi Şandor din Maramureş din secol! XIV, şi între Feer şi 
Șandor din Moldova în secol al XV-lea ; fără a pune o imedi- 
ată înrudire genealogică. 

Viața Maramureşană a acestor fii ai Lucăi — Locovoy —ni e 
lămurită prin alte dip'ome. După mai multe pâri pela regele 
Ungariei li se Statorniceşte dritul de stăpânire pe mai multe 
moşii, dintre cari numai Vălenii Potok —tără contestare. Aşa 
în 1405 Noembrie 6 şi Decembrie 16 (Dipl. Mar. 132, 135), li
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se recunoaşte dreptul de stăpânire pe aceste 7 moşii: „Bărbești, 
„Barttalva“, Ferești „Fejertalva“, Călinești „Kalintalva“, Bolo- 
fești „Ba'athatalva“, Budești „Budfalva“, Vinceşti „Vinchialva“, 
şi Văleni „Patak“, „sub keneziatu Kaszov în comitatu Mara- 
morosiensi“. 

Urmaşi lui Luca —Locovoy—în 1405 erau aceştia: Vinch, 
Dragus, Șandor şi Bod de Kaszon. 

Judecăţile pentru moşii ; prigonirile de ne2m, lege şi limbă, 
greutăţile de a se mai putea ogoi pe văile Coseului, au silit 
şi pe Fejer, vânzătorul din 1361, ca şi pe Șandor din 1405 să 

se reiugieze peste munţi, atraşi de curentul foarte puternic de 

emigrare, de înlesnirea traiului, şi de libertăţile de cari se bu- 

curau cei veniți în Moldova de supt Petru Muşat, apărată de 

Polonia prin tratatele de închinare. 

Este dar foarte probabil ca Șandor dela 1405 să vină în 
părțile Dorohoiului, atras ori prin înrudire cu cei de aici, ori 

prin aiaceri prielnice şi să treacă cu toate turmele sale de oi 

şi cu cirezile sale de vaci şi boi, ca şi de bivoli, buhai şi să 

capete porecla de Toloacă înrudindu-se cu vechia familie a lu! 
Zvoriște, care pentru a-şi mărita cele 6 fete, a căutat gineri prin 

toate părţile şi pe valea Coseului în persoana lui Şandor din 

1361-1405 sau al nepotului său Iancu Toloacă, sin Vlad Toloacă, 

Am putea dar face pentru secol XIV şi XV a această pro. 

blematică încrângătură a neamului Toloacă. 

1. Luca (Lozovoy), 1330-1370, 

2. Bud. Şandor, Opriș, lon Dragomir, Băilă 1370-1410. 

3. Vlad Şandro zis Toloacă 1410-1450. 

4. Cozma Şandro zis Tolocico 1440-1480. 

5. Purece, * lvanco,  Oliuşca,  lvanco, Vasilisa 1460-1490. 

spătar  Tolocico gumenic!) 
fata lui 

Zvorişte 

1) Mirus gumno, arie, clucer de arie, gamenie-Tennen-wâchter.
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Să revenim acum la Șăndrică Tolocico din secol XV-lea. 
El apare ca boer divanist fără boerie şi supt Petru Vodă 

Aron în 6963 ca Săndrică ot Dorohoi (Ulianiţki 41, Radu Ro- 
seti, cronica Bohotinului 45), şi ca Șăndrică Tolocico în 6964, | 
lunie 15, tot supt Petru Vodă Aron (Hurmuzachi app. II 669, 
Ulianiţki 87), când iscăleşte cu alţi 50 de boeri primul tratat de 
închinare a Moldovei supt Turci (Vezi Surete XV, Doc. Vasluiu- 
lui, supt presă). 

“Supt Ştefan cel Mare Şăndrică apare în urice între 6966- 
6975, adică 10 ani, şi tocmai târziu vine în 6985. — In toate vine 
citat ca boer fără boerie, nu în prima serie a celor ce stau în 
fruntea listei boerilor divanişti, ca Manuil, Vlaicul, Hotco Ştibor, 
Duma Braevici, fiind rude în apropiat grad ai marelui Voevod, ci 
în a 2-a serie de boeri după părcălabii de cetăţi şi vornici. 

Şândro ot Dorogonea în 6966 Febr, 13, (1. Bogdan, Doc. îui 
Ştetan cel Mare 1, 6), . 

Șăndricina în 6969 April 12 ( 11). 
Șăndrică în 6969 Febr, 21. (I. 44), iar Manovarda în in- 

dex Zolkeviensis îl scrie Szyndraka (Candela 1884, pag. 503, 
când dă mitropoliei Sucevei o prisacă. 

Şandro în 6791 April 15 (|. 74). 
Şendrica în 6972 Sept. 12 (| 84). 
Șandra Dorogunscago în 6972 Noembrie 2 (| 86). 
Şendricki în 6973 Mart 3 (| 88), 
Szandro Dorohujsckyi în Manovarda (Candela 1884, 541, 

1885, 22), în 6973 April 11 (1. 90). 
Jupana Șandra în 6964 Mai 10 (| 191). 
„Șandro în 6974 Dec. 8 (| 113), 
Șendrica în 6974 Decembrie 8 (i 115). 
Șendriki in 6975 Ghenar 10 (| 119). 
Șandro Dorogunschii în 6975 Sept. 11 (1 121), şi 6975 Oct. 20 (1 123), .
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Şendrică Tolocico în 6974 Sept. 15 (1 112. Wickenhauser, 
Worovetz und Putna 153, 154). 

Șandra Tolocico în 6975 Ghenar 1 (| 117). 
lar Radu "Roseti îl dă ca trăind încă în 6985 (Cr. Bohoti- 

nului 46), dacă nu este o greşeală de cetire, . 
Şăndrică Dorohoianul are și o misiune diplomatică la 

Curtea Regelui Cazimir al Poloniei în 1467 Oct. 9 (6975 Sâm- 
bătă în ziua sfântului Francisc), 

lată actul în întregime: 
„Sâmbătă în ziua Sfântului Francisc în anul 6975 s'a ţinut 

adunarea obştească a ţărilor maiestăţii Domnului craiului milei 

sale, a Ruşilor, a Podoliei şi a Moldovei, în locurile tari de 

supt Hotin fiind şi stând şi făcând. Pentru a căreia adunare spo- 

rire şi întăptuire şi orânduire şi diriguire au fost trimişi şi în- 

credințaţi şi numiţi prea ilustrul întru Dumnezeu părintele Cnea- 

zul Grigorie cu mila lui Dumnezeu şi Arhiepiscop al sfintei bi- 

serici a Liovuiui şi iarăşi cu prea străluciţii domni pan Sfanis- 

lau de “Hodcia, Voevodul ţării Ruseşti, stazostele general de Ha- 

liciu şi pan. Mihail Buciaschi, Voevodul Podoliei, starostele de 

Sneatin şi de Colomeia şi de Coropeţ, şi prea luminatul şi prea 

înălţatul cneaz, şi prea puternicul domnul nostru Craiul Cazi- 

mir din mila lui Dumnezeu Craiul Poloniei, şi mare cneaz al 

Litvaniei, ai Rusiei, şi al Prusiei, şi altor multe țări gospodar; 

şi iarăş prea puternicul domn, pan Vlaicul şi pan Goian staroste 
de Hotin şi pan Șendrico Dorogunschi şi pan luga Visternic, 

boeri şi sfetnici ai domnului Ștefan Voevod, din mila lui Dum- 

nezeu domn țării Moldovei: de altă parte. Intre cari domni . 

dumnalui Nicolae Grimalo vijut (duce) domlui milei sale Craiu- 

lui, în osebi a fost trimes ca tuturor părților să li să facă drep- 

tate, iar nu să se privească a unuia, La care adunare aceşti 

domni de îmbe părțile, într'o singură voință iarăş la acest loc 

supt Hotin, dacă va fi vrearea lui Dumnezeu şi a domnului mi- 

“lei sale Craiului șia domnnlui Ştefan Voevod întru aceasta şi
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alte adunări obşteşti să îndeplinească cea mai apropiată după 
sfântul Gheorghie, să facă şi s'au învoit şi s'au aşezat ca la 
acel seim toate vorbele (pricele) despre cari ei nu s'au putut 
împăciui între sine, cum şi acele ce s'au făcut înaintea solului 
prin prea înălțat pan lane Ritvinschi, mareşal al Crăiei Potone 
întregi, la prea puternicul domn Ştelan Voevod, domnul ţării 
Moldovei, dela domnul mila sa Craiul şi toate altele ce vor mai 
avea a se judeca, mari şi mici, şi iarăşi acelea care se vor 
mai ivi după acest seim (adunare). lar dacă domnul mila 
sa Craiul ace! seim la acea zi la o săptămână după sfântul 
Gheorghie nu 9 va voi; iar mila lui alte zile înainte de acestea 
Sau după acestea va pune acelui seim, atunci mila sa va da 
ştire domnului Ştefan Voevod cu ai săi trimişi sau cu ale sale 
cărţi şi ziua 0 va aşeza, şi va înştiinţa şi-şi va trimite boerii săi, 
şi atunci toate pricele vor fi aduse, şi judecate şi .sfârşite. S'a 
scris supt Hotin, la 9 zile Octombrie. „(|. Bogdan Doc. lui Şte- 
fan cel Mare II 297). 
__85. Moșia târgului Dorohoi, Ştefan cel mare o dată cu 
zidirea bisericii sale cu hramul sfântului marelui lerarh Nicolae, 
win al 39 an curgător al domniei sale“, şi care se sfârşi în 18 
Oct, 7003, credem că a înzestrat și târgul cu o anumită moşie 
—loc domnesc-—, din jur împrejur. Uricul domnesc lipseşte, 
căci cătră 1745, Alistarh Hrisoscoleu vistierul pune la cale o în- 
şelăciune și — cum zice cartea — el fiind boer mare şi cu stare 
la acea vreme a umblat după acel târgoveţ — starostele breslei 
negustoriior — şi cu mijloace i-a luat dresele locului de a mâna“. 
(Surete XII, Dorohoiul, pag. 62). 

Dacă Ștefan Vodă a isprăvit de zidit biserica Sf. Neculai 
în 18 Oct. 7003; apoi tot în acel an a trebuit să le dea târgo- 
veţilor şi hrisovul moşiei, care uu poate fi mai vechiu decât data 
zidirei bisericii. Ce bogate știri n'am avea astăzi despre Doro- 

-hoi şi moşiile megieşe, dacă am avea măcar un suret de pe a- 
cest uric, ca pentru Vaslui! 

Zicem că tot locul depe valea Buhaiului până în fund spre 
Hilişeu, era loc domnesc, căci tot acel loc a intrat în raza mo- 
şiei târgului Dorohoi, 

lar boerii Toloacă cât au crescut vite albe cornute pe a-
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teste locuri au întrebuințat locul domnesc ca a lor, dând dom- 
niei dijma obişnuită, ori dacă au fost proprietari cu uric—oci- 
nă şi moşie —apoi a trebuit ca marele Voevod Ştelan să le răs- 
cumpere moşia, pentru a 0 cuprinde în raza moşiei târgului 
Dorohoi ; aceasta după 1495, - 

Amândouă părerile sunt de susţinut, lipsindu-ne izvorul o- 

ficial, Credem însă că de oarece urmași de at isi Zvorişte —ne- 

poţi —ca Ekiia, fata lui Ponici, sau ca Lăbușcă, fecior lui Dan- 
ciul Steaclă, şi-au legat numele de ape şi văi, ca fiind primii 

stăpâni ai acestor văi, apoi ei au avut aşezări reale, proprii 

şi drepte âle lor, şi că Ştefan Vodă le-a răscumpărat cu bani, 
cum a făcut la Vaslui, Şi aşa s'a fost întins moşia domnească 
a Dorohoiului, zece chilometri în sus pe apa Buhaiului, pe unde 

şi-au trăit traiul ginerii lui Zvorişte şi mai ales boerii Toloacă, 

între care numele Şandro vine mmai des pomenit: Șandor (1361- 

1405), Șandro (1453-1475), Șăndricico (1522). 

Acolo în fundul văii Buhaiului începuse a se face aşezare 

de sat de acei ce se îndeletniceau cu creşterea vitelor. Fiind veniţi 

de peste munţi, iar oamenii de serviciu — slugile lor—fiind chiar 

Ungureni —au zis aşezării hely-—helyes „der Orth“. seliște, şi 

aşa a început a se denumi locul la Helișeu, de unde prin alu- 

necare Șilişeu, h schimbându-se adesa în ș, patrierși, lerarși, etc, 

Ceiace în Bugeac s'a zis Câșle, în sudul Moldovei odăi, 

peste tot seliște, la Dorohoi s'a zis helieș, hiliș de argaţii aduşi 

din părţiie ungurene de cătră curteanul Zvoriște sau de mara- 

mureşanul Șandor. . , 

Toate aceste hilișe au intrat în raza moşiei târgului Doro- 

hoiului, sau cel puţin aşezările din jos — Hilișeul de jos; aceasta 

după 14%. 

Trec ani de-a rândul, și suntem în 1522 vara; Domn era 

Ştetăniţă Vodă. In i lunie 7030, tânărul Voevod vine şi milu- 

eşte pe neamul lui Șăndrică cu 0 parte din moşia târgului Do- 

rohoiului, ce venia pe Buhai în sus, Şi anume satul Şilişeul de 

jos, precum și o bucată de pământ rămasă din hutarul târgu- 

lui Dorohoiului (Acad. Rom. Lil 34), 

Şendrică avusese un frate pe Sima dela care rămăsese 

2 fete: Vasutca și Neacșa. De am avea azi suretul acestui vechiu
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uric am putea şti mai multe despre natura donaţiunii. Atâta 
spune regestul de pe fişele Academiei, originalul fiind trimes la 

Moscova cu toate cele peste 37000 documente originale. 

Ş 6, Urzirile Şendricenilor. Pe bucata de pământ slobodă 
din hotarul târgului Dorohoiului, Şăndrică puse începutul unei 

aşezări de sat, care în gura megieşitor luă numele de Șăndri- 

ceni, după numele boerilor proprietari. Stefăniţă Vodă dăruise 

această bucată de pământ domnesc la frei persoane: lui Șăn. 

drică, şi nepoatelor sale de frate (Sima Şendrică): Vasufca şi 
Neacșa. A trebuit să se facă cel puţin 2 aşezări de case, 
stăpânii formând 2 grupe de proprietari: Șendrică luându-și o 

jumătate, şi nepoatele sale Vasutca şi Neacșa o altă jumătate. 

Deci dintru început Şendricenii au îmblat pe 2 părţi; Șendricenii 
de sus şi Șendricenii de jos. 

Dar aceste aşezări nu durară mult, căci evenimentele poli- 
tice şi faptele de arme 'aduseră ruină şi jale pe toată valea Bu- 
haiului, şi deci şi urzirea Şendricenilor se zăticni prin arderea 

așezărilor primilor stăpâni. 
Dacă am lega seria generaţiunilor de Şăndrici şi de Tolo- 

cico cu cei hărăziţi de Vodă Ştefâniţă cu satul Hilişăul şi cu lo- 
cul rămas din hotarul târgului Dorohoiului, am avea această bă- 
nuită încrângătură. - 

4. Şândrică Tolocico, cătră 1460 

  

5. Ivanco Tolocico, Purice, Oliuşca, Vasilisa, cătră 1490. 
= fata lui Zvorişte 

  

l i 
; 6. Alexandru îi. e. Şăndrică Sima - Anul 1522 

(are 1/- din Şendriceni) | 

LE | Vasutca şi Neacşa. 

(au 1/2 din Şăndriceni) -
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$ 7. Arderea Șendricenilor, Cel iai vechiu act, care vor- 

beşte despre Şendriceni e ispisocul slavon dela Cosfantin Mo- 

ghilă Vodă, prin care dă boerului său Vasile Ordăș, mare vornic 

al ţării de sus, seliştea Şendricenilor, care este sub bucovină în 

ținutul Hărlăuiui, care acea silişte a fost a noastră dreaptă dom-. 

nească, atârnătoare către ocolul târgului Dorohoiului, şi a stat 

toată pustie de demult încă din zilele lui. Alexandru Vodă“, (să 

.edna seliştea naimea Şindriceanii şte est pod bucovinea u vo» 

lost H ălovi şto toa seliştea bila naşego pravago gospodarsco 

prişiuşna că ocol trâg Di rohonscfito, i stoit sve pusta, ot davno 

estej ot dni Alexandra Voevodi; Surete ms. XX 321), 

Ca o moşie cu proprietari anumiţi şi cu urice domneşti de 

stăpânire să devină iarăşi domnească, a trebuit ca fostului său 

stăpân să nu i se recunoască titlul donativ de următorul doma 

în Scaun, de oarece prin asemenea donaţiuni se îngusta dome- 

niul fiscal al domnului; sau că proprietarul moşiei să se îi făcut 

vinovat pentru hitlenie sau hainie cătră noul domn, care era în 

drept să confişte pentru sine moşia, luând-o ca domnească. 

Aşa a trebuit să se petreacă lucrurile şi cu Şendricenii: 

lar ispisocul de danie a lui Costantin Movilă Vodă din 1611 ne 

deschide calea. Siliștea Șendricenilor a stat pustie de demult, 

încă din zilele lui Alexandru Vodă. 

Cronica ţării ne iămureşte lucrurile. 

In 1560 Noembrie 18 în zi de Marţi, (7069) a fost mare 

răsboi între oştile lui Alexandru Lăpuşneanul şi cele ale lui Des- 

pot Vodă la Verbia!) pe Jijia. ” 

„Alexandru Vodă dacă au înțăles că-Despot fără de veste 

de unăe au intrat în ţară cu oaste străină de-l împresoară, ne- 

având la ce se apuca la un lucru aşa de grabă, ca den somn 

deşt-ptat, de sărg şi cu puţini negata, iau eşit înainte la Jijia, 

la locul ce se chiamă Verbia; că ţara pismuind lui Alexandru 

Vodă, n'au vrut să încalece în oaste, şi cu cine au putut au 

_eşit; şi tâmpinându-se şi-au dat răsboi, unde cei puțini de cei 

mulţi şi cei negata de cei gătiţi n'au putut suferi, ce au dat dos 

şi au fugit Alexandru Vodă în gios.“ (Let. 1”, 211). | 

La aceste zise ale lui Ureche cronicarul, Neculai Costin face 

  

1) Verbia slav. Verba, arbisseau, le saule ă feuillies aiguilites, răchiță, salcle.



XIV 

un studiu mai p: larg după izvoarele leşeşti şi Ungurești. Lă- "> Puşneanul Vodă avea ca la 25000 oameni în oaste, mai mulți 
țărani decât slujitori ; între aceştia erau şi 2000 Turci. Peste 0ş- fire mai mari erau Moţoc şi Bogdan. Despot avea oaste mai puțină dar mai disciplinată şi mai bine pregătită ; peste oştire a- rau mai mari Laski şi Anton Săcuiul, Şi zice Neculai Costin: „acest răsboi a lui Alexandru Vodă cu Despot la ce loc au fost, cronicarii străini nu scriu, iar răposatul Grigore Urechie, ce au fost vel vornic scrie că au fost la Verbia ; însă pre scurt scrie, 

“aflat mai pre largu, şi scriem mai 
iar noi din cronice străine ami 
pre iargu“. (Let, 12 435), 

Verbia este moşie fără sat. lu 1838 moşia Verbia era pro- prietatea casei răposatului căminar Neculai Pavlo, îratele cămi:- narului Spiridon Andrei Pavio, marele. bancher al Iaşilor. În cer- cetarea delimitării moşiei târgului Dorchoiului vine şi Andrei Pavlo şi prezintă următoarele acte pentru Verbia: 3) un act din 1583, prin care Gheorghe Movilă Episcopul de Rădăuţi dăru- iește Suceviţei moşia Verbia cu ezăru! Trosna şi cu. 4 mori în Jijia, răscumpărându-l dela mân.. Voroneţului, b) act din 1668, Aug. 27 prin care lliiaş Alexandru Vodă hotărniceşte Verbia des- pre Broscăuţi, c) act din 1746 Aug. 27 prin care C. Cehan Ra- covița Vodă, întărește semnele hotară după hotarnica din 1668. In cronica moşii Suceviţa, scrisă de pr. D. Dan (București 1923 pag. 110) vorbind de moşiil mănâstitii, supt No. 7 pomeneşte de Verbia următoarele ; „Satul Verbia pe Jijie, în ţinutul Hâr- - lăului, primit dela George Movilă în 1582 Sept. 14, răscumpă- rat dela călugărul Avramie din Voroneţ, care-l cumpărase de la aprodul Dimitrie, feciorul lui Vascan Movilă. Acest sat fusese coniiscat de Ştefan cel Mare în 5 Mariie 1487, (lon Bogdan Doc. lui Ştefan cel Mare 1. 193). lui Ivanco Barlici şi surorei sale A- nuşca. El a fost contirmat de Ştefan Vodă Tomşa în 1623 Au- gust 11 mân. Suceviţa. Satul a fost hotârziicit în 15 Dec. 1744“. Verbia venia mai jos de Broscăuţi, în spre Căcăceni (azi Dimăcheni). Luptele date aici de armatele lui Despot şi Lăpuş- heanu au prilejit arderi şi pustiiri a multor aşezări de sate din împrejurimi, lar Şendricenii cari veniau în nemijlocită apropii- ere de 6 până la 8 chilometrii în sus de Broscăuţi a fost şi el ars,
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Se vede că proprietarii Şendricenilor, sătui şi ei de domnia 
Lăpuşneanului au luat partea de arme a lui Despot învingătorul. 
Revenind în scaun Lăpuşneanul cu a doua domrie a alungat 
de pe moşie pe urmașii lui Şendtică din 1522, şi le-a luat moşia 
pe Sama domniei. 

Şi așa Șendricenii devia moşie domnească, ascultătoare de 
ocolul târgului Dorohuiului, care şi el era încă domnesc, ne: 
şlirbit îi întindere piin danii cătră boeri. 

$ 8. Vasile Orăș proprietar în Șendriceni. Primul act, ce 
se găseşte în arhiva de documente a Șendrisenilor, e ispisocul . 
lui Costandin Movilă Vodă din 7119 Iunie 12 (1611), prin care 
Vodă dărueşte lui Vasile Orăș mare vornic al ţării de sus se- 
listea Șăndriceni, care iaste supt pădure (bucovină) în ţinutul 

Hărlăului. “Motivele donaţiunii sânt că Vasile Orăş, a slujit 
cu dreplate şi cu credință domnilor de mai înainta, a slu- 

„it cu dreptate şi credință părintelui său leremia Movilă Vodă 
„iar acmu slujeaște și noao cu dreptate și cu credință și ţării, 
și nevoitu-sau cu Slujba pentru apărarea ţării atunci, când a 

fost având nevoe“ (a dnes slujit i nam pravo i vearno i zemli 

i nevolisal să sluijboiu dlea teagotnost zemscago otcu gde imaşea 

nevoliu ; Surete mwmss XX, 321; Surete XIV 1). 
Cronica ţării povesteşte pe larg tulburările pentru | domnie 

între verii primari Movileşti, urmaşii fraţilor leremia şi Simeon 

Movilă. Asemenea le povesteşte şi Joppecourt în ale sale 
„Les Troubles“ (Magazin istoric pentru Dacia [II...) Donaţiunea 
este anterioară luptelor cu Tomşa de la Cornul lui Sas şi pri- 
veşte dar luptele pentru înscăunarea lui Costanţin Vodă, 

„Cine era Vasile Orăș? Vodă Costantin Movilă zice că el 
a Slujit domnilor dinainte de leremia Vodă, a slujit Eremii 

Movilă şi apoi şi lui Constantin Vodă. Vasile, alias Văscan j 

Orăş apare întâi ca aprod, Ca hoer divanist apare in 7106 

Mai 5 ca hatman şi parcalab Sucevei, (Surete II 361), ca inte- 

rimar a lui Simoen Movilă, devenit Vodă în Muntenia, pentru a 

- reveni ca titular în 7109 Febr. 12 (N, lorga doc. X1274; Acad. 

Rom. V. 69) în 7110 lunie9 (Arh.ist Il 80 ; N. lorga Doc. VI, 

15; XI, 85; Surete V 294; Ispisoace şi zapise |, 2, 2 şi 8) in 
7111 april 20 (Ispisoace 1, 2, 18,20, Uricar XXII,381); în 7112.
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(N; lorga, Regeste Hurm. XI 908; Ac. Rom. LXXII 234; Ispi- 
soace Î, 2, 35); în 7113 (Arh, ist, 1,2, 7; Wickenhauser Solka 
71 ; Surete ms. XXXV, 148 arh. stat, Buc. secţia istorică; Su- 
rete II 380; Ispisoace 1, 2, 38); în 7114 până la 30 lunie, data 

„ morții vi leremia Movilă Voqă. (Arh. ist. Il 74; Surete II 240; 
lorga Doc. VII 75 ; Ispisoace |, 2, 44; Cronica Romanului 1 30; 
lorga Doc. V 212; VI 126: regeste Hurmuzachi XI 908). 

Supt Simeon Movilă el iese din hăimănie ca să apară în 
7116 Mart 10 supt Constantin Movilă tot ca hatman şi parca- 
lab Sucevei (Uricar XVIII 256), 

In hătmănie îi urmează Isac Balica, ruda Movileştilor, iar 
Vascan Orăş trece ca vornic al țării de sus, urmând lui Pătraşco 
în 7119 Spt. 2 şi Dec. 10= 1610 (Surete II 205 —206), 

Cu răpunerea Movileştilor de * Stetan Tomşa dispare şi Vascan Orăş de pe arenavieţii politice, ca mulţi alți boeri cărora 
li S'au tsiat capetele, căci se îngrăşară berbecii, cum zice cronicarul, 

$ 9. Neamul Orăș. Supt acest nume găsim boeri divanişti încă din. secol XV,“cum şi mai multe sate în Muntenia, Moldova şi Bucovina: Orășa (Bacău). Orăşani (Botoșani şi Kotman) Orăşani (Dolj) Orășani (Argeş). Toate aceste nume ne duc nu la zicerea Oraș (magh. varos. die Stadt, ci la numele propriu Orăș. 
Ce să însemneze Orăş ? 
In diplomele maramureşene ni se vorbeşte de o apă Oros „Orozniz“ — et currendo venit ar caput cuiusdam îluvy Orozuis nuncupati“ încă din-1353 Mai 14 (|. Mihaly, Dipl. Mar. 32). In 1873 Aug. 11 Regele Ludovic deposedează pe Bogdan Voevodul şi-i dă toate moșiile sale în Stăpânirea lui Balk. Drag şi lon fiii lui Sas Moldovanul. Vorbind de hotarele Cuhniei şi dependinţele sale îi arată hotarele ; şi diploma regală zice: „post hec iacipiunt alie mete a parte possessionum Orozviz,..“ (idem 66). La amândouă aceste documente [. Mihaly face notă: Oroz- 

viz, apa Rusului, ce se varsă în apa Vişăului, lângă  Leordina (pag.32) ; — Oroz viz apa Rusului, care cade în apa Vişăului intre Rusikova şi Leordina. Numele şi la luat de la Ruşi, cari au şezut atunci şi stau şi acum pe apa aceasta în comunele Poenile de sub munţi, Repede şi Rsuzkova (pag. 37), -
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In adevăr Orosz pe ungureşte este Rus, rusisch, der Riise. 

Rămâne atunci că între descăiecătorii lui Bogdan au fost şi ci- 
neva din neamul Orâșilor, cari au venit în Moldova. Sau ei şi-au 
făcut cale mai apoi prin încuscriri cu cei din ţară. 

Cea mai veche amintire o avem în uricul din 6997 Mart, 
14 (1489), prin care se zice că Ştefan Vodă dărueşte mă- 

năstirii Voroneţului satul Vlădeni pe Siret, pe care Va cumpărat 

dela nepoţii lui Isaia logofătul, care îlavea cu uric dela Alexan- 

dru cel Bun, satul Viădenii pe Siret unde a fost Vlad Orăş şi 

cu mori pe Siret „gde bilu Orăș Vladu“. (|. Bogdan Doc, lui 
Ştefan cel Mare 1. 376). | 

Arătările uricului din 1489 ni-l verifică documentele timpu- 
lui. In 6915 Ghenar 7 (Ulianiţki 16) se vorbeşte de un Vlad de 
la Siret ; în 6916 Oct. 8idem (Arh. Ist. [.[. 132). In 6919 Sept. 22. 
(Arh. Ist. 1. 2. 12) se vorbeşte de Vlad ot Siret şi de ratele 

său Crăstici pah; în 6922 Dec. 20 (FT. Codrescu |. 49), idem. 

Unind arătările aceste dintre 1407-1413 despre Vlad ot 

Siret şi cele ce spune uricul din 1489 (6997), reese că boerul 

Vlad dela Siret, care a dat numele satului Vlădeni, a fost Orăș, 

(Rusul). 
Trec 32 de ani la mijloc, nu mai avem amintiri dela Orâș, 

ori documentele prin laconismul lor nu ne dau şi lămuririle de 

familie, Tocmai în 1448 ni se aminteşte de un Coste Orășăscul 

dvornic, şi de fratele său Petre parcalab, şi anume în ur- 

mătoarele : 

6956 Febr. 18. Coste parcalab şi fratele său Petre (Ulia- 

nițski 70) supt Roman Vodă. 

6956 April 23. Coste Orăşăscul dvornic supt Petru Vodă 

(Ul. 72). 
6957 Mai 26. Coste Orăş dvornic şi fratele său Petre par- 

calab de Cetatea Albă supt Alexăndrel Vodă (Acad. Română 

LXĂVII. 118). 
6958 Febr. 11. Coste Orăş sub Bogdan Vodă. (Anal. Acad. 

seria Il Vol. XI 52-55). | 

6960 Oct. 27. Coste Orăş parcalab şi fratele său Petre 

(Ul. 70, 77, 78, Acad. Rom. LXXV. |; Ach,. Stat laşi Răchitoasa 

3, supt Alexăndrel Vodă.
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6961 lunie 20. Costea Orăş părcălab, şi fratele său Petre 

(Ul. 81, Uricar XVIII, 22; lorga Doc. V, 394, Arh. ist. |. 
103, 142), supt Alexandrel Vodă. 

6964 lunie 15. Coste Orăş şi Petre parcalab supt Petru 
Vodă Aron (Uli. 87). 

6965 Sept. 8. Coste Orăș şi Petre parcalab supt Ştefan cel 
Mare (Arh. îst. |. |. 154, î. Bogdan 1. 4). 

6972 Noembr. 2. Coste Orăş (Ul. 104; 1. Bogdan 1. 79 
81, 84, 86). 

Pentru secol XV găsim dar aceşti Orâși: 

Oris (Rusul) din Maramureş depe Vişău. 

  

  

| i 
Cristici Orăş pah. Vlad Orăș dela Siret care întemeiază 

satul Vlădeni 

Coste Orăş dvornic Petite Orăş 
şi apoi bosr fără boerie parcalab de Cetatea-Albă 

Despre Orășii din secol XVI avem destul de bogate ştiri 

în actele secol XVI şi XVII. 
In nricul din 7060 April 1 (1552) Ştefan Rareş Vodă întă- 

reşte lui Ghianghea parcalab mai multe sate, între cari Hueţanii, ” 

la gura Voronei şi cu mori în Siret; Sineștii şi satul nou numit 
Roşcanii între Suceava şi intre Siret, cumpărat dela Petre Rusu, 

părţile de sus şi de mijloc unde a stat Petre Rusul; „Bilăuţii“ 

a treia parte dela Hotin, Ravăcăuţii, a patra parte cumpărat cu 
200 zloți tătăreşti, dela Alexa Rujavinski, fiul lui Coste Orăș, 
nepot de ţrate a lui Toader Orăș, nepot de fiu al Măriucăi, fiica 

Pancovei. (lorga Doc. VII, 74). 
In uricul' din 7074 lunie 22 (1566), se vorbeşte iarăş 

de neamul lui Orăş în satele Negoeştii, Costeştii şi Pâuneştii 
(Poiana şi Vaiea sacă), pe Trotuş, unde își împart moşiile, ce le 
au depe moaşa lor Cerna de supt Ştefan cel Mare, luând câte a 
treia parte, lată o serie de Orăşi: Petru. Orăş cu fraţii săi Mă- 
teiaş Orăş, Bratul Orăş, Stanca Orăş, măritată cu stolnicul Toa- 

der Sofioiul, Aniţa, Neacşa şi lie Orăş (mezinul), (Uricar 
XIV, 335). 

In wricul din 7078 Mart 19 (1570) se vorbește iarăşi de 
Orăşi: Ana fata Gănesii şi cu semințenia ei; Petru Orăş cu
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fraţii şi surorile ei, Mateiaş Orăş, Bratul Orăş, Stanca Orăş 

măritată cu Toader Sotioiul stolnic, Maria Orăş măritată cu 

'Talabă, Ilie Orăş, Sara Orăş, Malea preuteasă, fetele Jurgii Orăş, 

(Uricar XIV 339).:) 

lar în actele satului Orăşăni se vorbeşte de acești înaintaşi 

ai lui Vascan Orăş aprod; Fădor Orăş a născut pe Jurii Orăş, 

acesta pe Gligorii Orăş, acesta pe Văscan Orăş aprod. 

Unind arătările acestor 3 urice ar eși aceste încrângături 

bănuite : 
Orăş Vlad (1370 — 1450) 

=—Pancova 

| | | ] 

Coste Orăş vornic Toader Orăş Maruşca petre Orăş parcalab 

  

  

    

  

(Fădor) Cerna 

Alexa Rujavinski Jurie Orâş Orăş 

Orăș 

Gligore Orăş fată Orâș 
=—Ganea 

Văscan Oră Ana  Pelra | Malelog ta fa ot 

vel vornic al - Orăș „Oră Orăș|=Toder Maria Orăș 

țării de sus, 
urj Sotioiul=—Talabă 

apoi hatman 
Orâş stoiaic 

jon 
Orăş 

Sara; Maica Dumitru Grig.Orâş 

preuteasă Y 

Lunga domnie a lui Ştefan Vodă a zdruncinat vaza poli- 

țică a boerilor Orăş, căci din vornici şi părcălabi de Cetate, 

din boeri fără boerie cum îi găsim în secol XV-lea, în secol 

XVI-lea îi găsim boeri de ţară, fără nici 0 boerie, ir cel ce 

ridică treptele poeriilor e Văscan Orăş, care din apro ajunge 

la rangul de hatman şi mare Vornic al ţării de sus supt Mo 

vileşti, 

1) In uricul din 7144 Qhenar 14 (1641) Vasile vodă Lupul imparte no- 

şiile între verii primari, Dumitru Sofioiul vătavul, ion o Ş, fiu , 

şi Qligorie Orâş, ţiciorul lui Mie Orăș. (Uricar XIV 340).
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Deci marele bân Vasile Orăş, fost hatman şi apoi mare 

vornic al ţării de sus, nu era un nume nou, ci un vechiu urmaş 

de vechi boeri, cari înscrisese în istoria Moldovei multe slujbe 

date țării şi Voevozilor ei. | 

El sa amestecat pe faţă în politica timpului, ca mare boer 

divanist şi a făcut politica domnului său Costantin Vodă Movilă, 

luptând contra lui Şteian Vodă Tomşa, în lupta de la Cornul 

lui Sas, în 7120 (1612). Mulţi boeri au perit în urma acelor răz- 

poae de sabia Tomşei: Vasile Stroici logofătul, Balica Isac hat- 

manul, Kiriţa Draco postelnicul, Miron Stolnicul, apoi Beldiman 

logofătul, Sturza hatmanul şi Barboiu Sturza vornicul şi Boul 

visternicul. 

Se vede că marele vornic Vasile Orăş a pribegit cu Nes- 

tor Ureache, vornicul cel mare de ţara de jos, şi a provocat apoi 

răsboi cu Tomşa Ştefan la Păcurari lângă laşi şi la Tătărăni 

(Râdiul lui Tătar) şi ia Tăuteşii. 

In aceste învârtejiri de arme, marele vornic Vâscan Orâş a 

fost lovit cu confiscarea moșiilor sale, între cari erau şi Şendricenii. 

Şi iată ce ne spune hrisovul Radului Vodă M haei din 7124 Au: 

gust 15 (1616): „Carele acest sat Şendricenii a fost a socrului 

său Vasile Orăş biv vornic şi Pa perdut pre el cu a sa viclenie, 

când s'a sculat cu Costuntin Vodă Moghilă și cu multă oaste 

leşească asupra lui Ştefan Vodă Tomșa“. (pag. 3, ci. Let, 1, 2, 

262 —265). 
Se vede că vecinul proprietar al Hilişeului Rugină, s'a îo- 

- 1osit de schimbarea de proprietate în Şendriceni, care fusese 

iarăşi luat pe sama domniei şi a început să încalce hotarul Şen- 

dricenilor. Atunci satul Şendriceni s'a jăluit de aceasta lui Şte- 

fan Vodă Tomşa, care în 7122 Aug. 8 (1614), scrie carte la 

Rugină de Şilişău, „cum tu le iai lor hotar domniei meale, 

care iaste de ocolul Dorohoiului..., deci tu să vii să stai de faţă 

cu acei vecini ai domniei meale din ocolul Dorohoiului, şi să-ți 

aduci şi privilegiile ce vei îi având“. (pag. 2). | 

Ştia — probabil Rugină că Şendricenii tusese oare când.oc 

domnesc ca și Hilişeul, şi că Ştefăniţă Vodă dăruise Hilişeul cu 

locul slobod din hotarul târgului Dorohoi, — Şendricenii de azi — 

lui Şendrică şi nepotelor sale de frate. In virtutea acelui vechiu
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drit, el căuta acum să le incalce hotarul vecinilor din Şen- 

driceni. 

Domnia lui Ştefan Vodă Tomşa se surpă în curând. In 

scaun îi urmă Radul Vodă Mihnea. Acest domn în vedere că la 

Țarigrad a îost bine slujit de boerul său Coste Băcioc marele 

vornic, împreună cu Onciul lurașcovici staroste de Cernăuţi; 

cum acesta era ginere lui Vasile Orăş vornicul, căci ţinea în că- 

sătorie pe Anghelina, îata lui Orăş, se milui şi-i întări privile- 

giul socrului său, redându-i moşia Şendriceni: „Milostivitu-ne- 

am şi i-am dat şi lam miluit pe Onciul luraşcovici cu un Sat 

anume Şendriceni, ce iaste pe apa Buhaiului, în ținutul Hăr- 

lăului“ (pag. 3). 
$ 10. Onciul lurașcovici proprietar în Şendriceni. Prin în- 

surătoarea lui Onciul Iuraşcovici, mare vătaf la Suceva, cu An- 

ghelinatiata lui Văscan Orăş, marele vornic al ţării de sus, mo” 

şia Şendriceni trece dela socru la ginere, pentru o serie de ani; 

aceasta după 1616. 

| Neamul lui Onciul luraşcovici nu era aşa de ilustru ca al 

socrului său. Slujba de mare vatav la Suceava, apoi la Dorohoi, - 

era mai mult administrativă decât politică. Ca şi mai apoi vel 

Căpitanul de oraşe, slujba aceasta a vătăjiei, era un derivat al 

însărcinărilor polițienești ale hătmăaiei, . 

Ştiri despre Onciul n'avem multe. Un Onciul din Suceava 

e amintit în 1570 (Surete V 183) In 1603 se arață că un On- 

ciul are Hărtopol cu frații săi Ștefan, Nastea, şi Mârica. (Surete 

IX 236). Un luraşcu e aprod în 1592 şi are frati pe Pascal şi 

Mărica, ei sunt feciorii lui Pătraşco parcalab şi nepoți Cozmei 

uşiariul, proprietarul Cobălăi dela Nistru, (Surete IX 53 59). | 

Intre 1616 şi 1636 Onciul lurașcovici e stăpân în Şendri- 

ceni, și toate actele vorbesc despre el. Aşa în 1616 (7124) Aug. 

Radu Vodă Mihnea pentru serviciile aduse domniei de cătră 

starostele de Cernăuţi Onciul luraşcovici îi dă satul Şendriceni, 

care a fost a socrului său Oraş biv vornic şi l'a perdut pe el 

cu a lui viclenie, când s'a sculat cu Costantin Moghilă Vodă 

şi cu multă oaste leşească asuprâ lui Ştefan vea 1omşe. 

(pag. 3). (umilostivihomsea i dadohom i pomilovahom na A £ 

să edin selo naimea Şendriceanii, ştona potoți Buhaia u vo
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Hrălovscogo; şto tot selo naimea Şeandriceani beaşaa tăst egv 
Orăș bivşii dvornic i îizgubil ego vă svoi hicleanstvo cogda 

văzvizalsaa să Costantin Moghilă Voevodi, să mnogao voiscaoa 

Leahovea nadu Ştefan Tomşa Voevodi. Surete ms XX 324). 
In 1619 Sept. 24 Gaşpar Vodă Graţian, vine şi întăreşte 

Onciului luraşcovici mare vatav de Suceava seliştea Şendrice- 
nilor, ce venea supt Bucovină ia Hârlău, care silişte a fost dom- 

nească ascultătoare de ocolul târgului Dorohoiului. (pag. 4). (dali 
i potvrădili esmi sluga naşemu vearnomu luraşcovici Onciul, vel 
vătag volost Suciavscoi i cneaghini ego Anghelina, dăşta QOrăş 

bivşii vel dvornic, edna seliştea șto sea imenet Şendricenii pod 
bucoven, şto u volost Hrălovia, şto to seliştea bilo naşego pra- 

 vaa gospodarscaa pribuşna că ocol trăg Dorogoiu, şto tao se- 
liştea beaşa doamnie ot Costantin Moghila Voevodi, teast ego 

vişpisanomu Orăş bivşii dvornic. Surete ms. XX 324). 

In aceiaşi zi Vodă Gaşpar dă carte domnească ureadni- 

cilor, soltuzului şi părgarilor din Dorohoi prin care li se aduce 
la cunoştinţă că domnia a dat satul Şendriceni marelui vătav 

de Suceva, sau mai drept a întărit dania făcută cu 3 ani mai 

înainte de Radu Vodă Mihnea. Cu acest domnesc prilej li se 
atrage atenţiunea că raporturile administrative, deşi.satul Şen- 
driceni era de ținutul Hărlăului, el va asculta şi acum ca şi 

mai înainte de ocolul târgului Dorohoiului, şi că deci supt ra- 
raportul dărilor şi dabilelor toţi vecinii satului, adică toţi acei 
oameni cari s'au fost apucat să-şi tacă aşezări pe această mo- 
şie foastă domnească, mau a plăti diregătorilor de Dorohoi: 

ureadnici, soltuzi şi părgari, nici o daide, afară de dabilă, care 
urmează s'o plătească cu târgul, 

„Dadahom selo Şendriceanii bolearinu naşemu Onciul lu- 
raşcovici velicomu vătav Suceavsteai...., vă niştoj da ne privlă- 
citi să trăgu ta siiu da imaet oni platiti dabila să trăg, a inoe 
nișta dajda na pravlenie bolși ih ne valuet“. Surete ms. XX 331). 

Dar Cartea lui Gaspar Vodă trebue tălmăcită. Toţi locuitorii 
satului Şendriceni erau identificaţi în drepturi şi datorii cu fâr- 

goveţii din Dorohoi. Pesie ei erau mai mari dregătorii Doroho: 
iului şi ai Hârlăului, căci dacă satul Şendriceni figura politiceşte 
în ținutul Hârlăului, locuitorii ţineau de fapt de slujbaşii: dom- 

4
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nești din Dorohoi. Peste ei era mai mare ureadnicul Doroho- 

iului, care administra judeţul şi era reprezentantul lui Vodă. 

Ureadnic (serb urednic, rector, administrator orănduit, orânduitor 

dregător (IL. Bogdan) de la adverbul uriadco, bun) a fost un pre- 

cursor al diregătorului şi al ispraunicului, Şoltuzul şi pârgarii 

erau Slujbaşi comunali, aleși; ureadnicul era numit de Vodă. 

Atât târgoveţii cât şi sătenii din Şendriceni erau scutiţi de anu- 

mite dăjdii cătră aceşti dregători; Căci ceiace nu putea scuti Vodă 

era birul, dajdie împărătească. Aceasia era dabila, pe care cei 

din Şendriceni urma s'o plătească la olaltă cu Dorohoenii. 

Dabilă pro davilă, corvâe, impot 6crasant, exaction, e slavul- 

davati, dati, comun cu do-dare. Formaţiunea - cuvântului e ro 

mânească, nu slavă, căci nu ni-o dă nici un dicţionar slav. Supt 

Ştefan cel Mare era termenul general de danu-dare !) ; cuvântul 

bir nu se încetățenise. 

Dăbila era dar darea care se plătea în cislă cu întreg o0- 

raşul. Fiecare răspundea de partea aferentă altuia, în caz de 

lipsă, adică dacă dădea bir cu fugiţii. Ureadnicul privighia de 

buna orânduială în încasarea dabilelor. Şoltuzul şi pârgarii prl- 

vighiau întru îndeplinirea robotelor cătră târg ale sătenilor îm- 

prejuraşi ; 
Cartea domnească de stăpănire se dădea de Vodă în mâna 

stăpânului, căci numai cu aceste cărți putea stăpânul să-şi va- 

lorifice drepturile sale faţă de cei administraţi. De aici din această 

generalitate de cazuri;pe tot întinsul ţării, a eşit vorba „ai carte 

ai parte“. Domnul cedând cuiva o parte din domeniul domnesc, 

cedă odată 'cu moșia și toate veniturile legate de dânsa. De 

aceia Gaspar Vodă scrie diregătorilor din loc de stat şi orăşă- 

neşti, că maua lua nimic de la Şendriceni afară de dăbilă, care 

o vor plăti odată cu târgoveții. , - 

SIL ratăia otărmiie i Şendricenilor. „Onciul pi 

ia ca motiv o pricină de hotar despre Buhaicea, Sat aşeza 

enn0go monastira i z danein“ , 14 viscee 
1) 7010 Noem. 16 „usi da sluhaiut vişre o dan îi ie 

II 210; 6966 April 12 (| 10) „oni da ne îmaiut platiti 

vodu, 

6978 Febr. 8 (1 140) „ni Colodi, 

ne platili“ etc. 

pi dan stobi nicotoromu svoemu pariu
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chilometri spre nord de vechea selişte a Şendricenilor tot pe 

apa Buhaiului. Nişte păstori s'au fost apucat şi au ridicat stălpul 

zdrobit, şi care slujia ca semn de hotar. Ca urmă de vechi sem- 
ne de hotar ni se-arată stălpul cu buor. In linia dreaptă plecând : 
în sus şi în jos de la acel stălp, să alegea hotarul pe teren. 
Era de ajuns ca Să se mute stălpul, să se surpe, să se ridice; 
ca nici o urmă vie despre hotar să nu se mai cunoască. Pen- 
tru a se şti linia de hotar a stălpului se aduc la faţa locului 18 
marturi şi toţi arată cum s'a surpat stălpul. Din acești 18 mar- 
tuzi, 6 sunt săteni din Şendriceni: I. Mitescul, P. Mişco bătrânul, 
Zaharia, Grigorie, Dumitru şi lon Vlaicul. Apoi erau 2 ureadnici: 
Gavril şi |. Jidovul, 2 șoltuzi, 2 vatamani, deci toţi fruntaşi din 
satele vecine. 

Marturii închee 2 cărţi şi le trimet marelui logofăt lonaşco 
Gheânghe, una în privinţa stălpului zdrobit (16 Fevruarie) : alta 
în privinţa alegerei hotarului (5 August 1620), După trei luni Vodă 
Alexandru Iliiaş poruncește să se scrie de marele logofăt ispi- 
socul de hotărnicie al Șendricenilor, Acest ispisoc este matca 
tuturor actelor ce vorbesc de hotarele Şendricenilor. Patruzeci de : 
marturi atestă faţă cu Vodă de starea hotarelor din jur în jur (vezi 
pag. 7, 8, 9). lată acele vechi hotară din 18 Noembrie 1620: 

A. Spre Dorohoi: piatra din vratniţa (poarta) Şendricenilor, 
piatra din vâriul heleșteului Cristei, movila Braicoviţa, iazul Tomei 
purcariul, stălpul de piatră din dealul dinspr e Păscari, moghila 
dealului din mijloc, drumul Dragulei spre heleşteul Boghiului, 

matca in jos a iazului Pribeagului, drumul Păscarilor, drumul 
în jos de lângă movilă, vracniţa Şendricenilor. 

B. Spre ezer, vechiul hotar. 
C. Spre Buhaicea, ozerul, loziile de la valea adâncă, dru- 

mul vechiu, un stâlp de piatră, alt stâtp de piatră la Solonef 
spre apa Buhaiului, buor din dumbrava Marcoviţa, buorul Loz- 
nei supi Lăbuşcă, poiana Cobâiei, îântâna Strahovai ; 

D. Spre Cobâla : fântâna Strahovei, apa Cobâlei, stâlp de 
piatră spre Dorohoi, alt stâlp de piatră, dealul peste apa Buhaicei 
fântână la ozer spre Pascari, | 

Odată fixate şi repetate hotarăle despre tuspatru laturile, 
Onciul luraşcovici fost parcalab, vine la domnie şi capătă 0 
nouă carte donativă pentru Şendriceni.
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Aşa în 1621 lunie 29, deci după 7 luni, Alexandru Vodă 

Itiiaş întăreşte Onciului luraşcovici, fost părcălab, seliștea Şendri- 

ceni sub bucovină, ce-i în ținutul Hărlăului, care acea siliște 

iost-a a noastră dreaptă domnească ascultătoare de ocolul târ- 

gului Dorohoiului. 

„Edna selişte şto sea imenuet Șendriceanii pod Bucovinu, 

şto u volost Hrălovea; şto toa selişte naşego bilo prava gos- 

podarăscaa prisluşna că ocol trăg Dorohoiu (Surete ms XX 348). 

Ceia ce e interesant în hotarnica Şendricenilor e faptul că 

în loc de a avea numai semne fireşti: ulmi, movile, stâlpi, etc. 

se întâlnesc semne cu nume de oameni, lată câteva: Heleşteul 

Cristei, movila Braicovița, iazul Tomei purcariul, dealul şi dru- 

mul Păscarilor, drumul Dragulei, heleşteul Boghiului, iazul Pri» 

beagului, în fine poarta (vratniţa) Şendricenilor ; apoi apa Bu- 

haiului, (Bahaice) Marcovița, buorul Loznei, Lăbușca, fântâna 

Strahului, (Strahovei). Apa Bilii căzând în cuprinsul moşiei nu 

e amintit între semnele hotare, întru cât valea. apa, dealul şi 

pădurea Lăbușcăi cădeau pe hotarul Şendricenilor dinspre Lozna. 

Unele._ din aceste nume sunt prea comune, ca să le putem 

fixa vechimea. O întrebare se pune însă; deoarece seliştea Şen- 

dricenilor a stat pustie peste 60 ani-—deci 2 generaţiuni de oa- 

meni, —iar înainte de Alexandru Lăpuşneanu stăpânirea efectivă 

a durat 40 de ani, în mâna lui Şendrică şi a urmaşilor lui, iar 

înainte de aceasta moşia fiind domnească ca şi Dorohoiul şi 

Hilişeul, nu cei ce au trăit pe Şendriceni au putut da toate a- 

ceste numiri la seamnele de hotară, ci cred că cei ce au stătut 

pe vatra târgului Dorohoiului, întrucât numai pe laturea dinspre 

Dorohoi vin peste 7 denumiri proprii la semnele de hotară. 

Dintre urmaşii Ini Zvorişte bătrânul, numai doi şi-au legat 

numele de ape şi văi: Bilia și Lăbușcă. Cristea, Toma porcariul, 

Păscariul, Pribeagul, Marcovit, Boghiul, Strahul, Dragulea: ată: 

țiri documentare. 
ia inşi despre cari n'avem ș 

, 

Dragulea vine pomenit în actele secol XV-lea ni se spune 

în uricul din 6999 Ianuarie 17 că Dragulea a fost fata lui Dra- 

ir di i Ceretieni pe Cobăle cu 133 

gomir din Cobăle, şi că a vândut 
u 135 

zioţi tătăreşti lui Petre şi lon (|. Bogdan. Documentele ui Se 

fan cel Mare pag. 456). De o altă Dragulea fata lui Şt. Pelpea,



XXV! 

cu al ei fecior Ilea, ne vorbesc uricile din 7003 Mari. 19 şi 7005 
Mart. 15 (0. c. II, 84, 111), 

Și din aceste nume de semne de hotare scoatem încheie- 
rea că ocupaţiunea de predilecție a celor ce trăiau prin jurul 
ezerului era creşterea vitelor, de aici şi numele de porcar, păs- 
car, pribeag, date unora din semnele de hotară. lar peste toate 
stă numele de Strahul, Strahova, legat de Sat, de o fântănă, vechiu 
semn de hotar. In Strahul, Strahova, noi citim tulpină slavonă 
strahu (mlrus strah), frică şi încredințare, crainte, peur, hrayeur, 
dar și assurance, -assurer, Deci cel ce a făcut fântâna a fost un 
credincer al celor ce aveau epe la Cobăla, sau boi, vaci şi bu- 
hai la Şendriceni. 

$ 12. Odată hotarele Şendricenilor fixate pe teren, o carte 
de întăritură dela A. Jlieş Vodă se capătă; raporturile sătenilor din 
Șendriceni cu autorităţile de stat şi municipale din Dorohoi sunt re- 
gulate prin carte speciale; proprietarul moşiei Onciul luraşcovici 
îşi petrece ticnit viaţa la țară, cu amintirea vie a slujbelor ce a 
dat ţării ca vătag de Dorohoi, ca să fie apoi pomenit ca fost 
parcalab, „biv prăcălab“, ca fost staroste „biv starostea“, şi unica 
lui grijă nu e alta decât aceia de a-şi întări titlul de proprietate, 
luând dela domnii ce se succedau des unul după altul, noi cărţi 
domneşti de milă şi întăritură. Aşa în 1624 Ştefan Vodă Tomşa 
întăreşte Onciului seliştea Şendriceni supt bucovină şi cu vad 
de moară („edna seliştea șto s imenuet Șendriceanii pod buco- 
vin să brod za mlin, şto toa seleşta bila prisluşnaa că ocol trăg 
Dorogonscoiu i pravaa gospodarăscah, Surete ms. XX, 350). 

In 5 ani de zile cât Onciul fusese proprietar, îşi făcu o 
moară „vad de moară“, Se ştie şi azi unde a fost această ve- 
che moară, care va fi un prilej de nestârşite pricini între pro: 
prietarii de mai apoi, când moşia va fi împărțită în două. Locul 
Vadului de moară e ceva mai jos de biserica de astăzi la cotul 
ce face apa, Buhaiului lângă drumul ce duce la Dorohoi. 

Cartea aceasta era a patra la rând. 
Vine cu a doua domnie Radul Vodă Mihnea ; Onciul lu- 

raşcovici se” prezintă la Vodă şi în amintirea vechilor slujbe fă- 
cute domniei cu marele vornic Coste Băcioc la Țarigrad „u Ța- „rigrad“ — trecuse 8 ani la mijloc dela prima carte domnească ;
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acum în 1624, slujba făcută la Țarigrad era privită cu mai maltă 
dragoste, căci vremea mărise perspectiva istorică, şi îmbătrănise 
şi Vodă şi sluga sa Onciul, aşa că devenise acum „cu multă 
strămtorare la Țarigrad = să mnogo ustrigvaiu u Ţarigradu“, (Su- 
rete ms. XX 354). 

Vodă Radul Mihnea nu numai că-i întăreşte dreptul de 
proprietate asupra Şendricenilor, -ci-i mai întăreşte stăpânire 
peste o falce şi 2 hectare de vie la Cotnar, a patra parte de 
sat din Zastavna, un heleşteu la Toltri „i drugoiu stav ot Tol- 
dri... u volost Cernăuţ“, a patra parte din Piedecăuţi, jumătate 

din Bobeşti, a şasa parte din Căbești, (pag. 11). | 
Fiind tare la Vodă, Onciul își căută să-şi reguleze certele 

de hotar cu cei dela Hilişeu. 
Ş 13. Intre Șendriceni și Hilişeu. In 1522 Hilişeul —cel pu- 

țin partea din jos—era loc domnesc, ascultător de ocolul târ- 

gului Dorohoiului. El a tost dat atunci lui Șendrică Tolocico şi 

nepoatelor sale de frate împreună cu locul rămas slobod din 

hotarul târgului adecă Şendricenii de mai apoi, Pe locul Hili- 
şeelor, în fund, la izvorul apelor Buhaiul şi Jijia, îşi făcuse a- 
şezări — holyoș — vechii argați ai Zvorişteanului. a 

Şendrică şi cu urmaşii lui țin Hilişeul de jos şi cu Şen- 
dricenii până către 1560, când se pierd pentru hainie, Ele revin 
iarăş moşii domneşti ; dar soarta lor de mai apoi se schimbă. 

Hilişeul îşi are viaţa sa ; Şendricenii abia în 1611 se dau de C. 

Vodă Moghilă lui Văscan Orăş. , , 
In Hilişeu găsim stăpân pe Rugină, Neamul lui Rugină e 

'e chiu, încă din secol XV-lea, 

In ispisocul din 7003 (1495) Rebr. 5 (|, Bogdan II 10). se 
vorbeşta de un Irimia Rugină, care avea şi nepoți, toli stăpâni 
în Sinășeuți. lată neamurile acestui străvechiu Rugină: 
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Negrea 

Mitul Mărina fată 
| | —Rugiră 

x Nastea "Mălina ” Irimia  Rugiră!) 

| | —— 
Toader Done  Fedca, Mirina Gina Tudora Rugiră 

diacul 

bosfe, luca, Mlehia Saua, Ivan, Wistat ugină 
diac diac 

Tocmai în pragul secol XVII găsim pe un Condrea Rugină 

pitar, care împreună cu cneaghina lui Sofronia vând în 1616 

Noembrie 15 cu 260 taleri părţile lor din Popeni pe lubăneasa 
Varvarei Hăcimândoae, fata lui Grozav, pe cari şi ei le cumpă- 

rase cu bani gata încă supt Petru Vodă (Șchiopul) deia Popo- 
vschi (Surete II, 105). Ă 

"Cu acest Condrea Rugină punem în legățură pe Rugină al 
nostru din Hilișeu, care vine citat în mai multe acte ale timpului 
alăture cu Onciul luraşcovici marele vatag de Dorohoi; aşa în 
7137 == 1629 (Surete V 275). Nu e fără interes a pomeni că ră- 
zeşii de Rugineşti pe Trotuș îşi trag spiţele lor dela lon Rugină 
care are 4 urmaşi, Bobeică, Muntean, Lazăr şi Sâcară, (Surete 
ms. XĂXII 754), probabil toţi gineri după cele 4 fete ceo fi 
avut dânsul, 

De alt Rugină din Oboroceni avem ştiri în Surete Ii 289, 
cu această încrângătură, E 

Rugină. 

Rugină, Titiana 

Rugină 

fată 
=— Toader 

De alţi Rugină din secol XVII avem ştiri în actele timpului 
ca uricari şi vornici de poartă. Aşa e Stratulat Rugină uricar 

1) In 6967 Ghenar 3 se pomeneşte de un Lână Rugină, căruia Stefan 
Vodă li întărește stăpânire în satele Rugineni, Tăuţii, jumătate din Telejna, 
Stiuboreni, Botoşani, şi iezurul Leahului, (Muz. Mun. laşi, plic IV, 2). 
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intre 7175-7179 (Surete IV, 54, 202, 264, 273, 276, 280, 288) ; 

Rugină şatrar 7176 (Surete IV 104; Ispisoace IV-I 171); Ru: 

gină vornic de poartă înire 7155-7177 (Surete IV 107, seq. Is- 

pisoace III, 1, 48 seq.); Vasile Rugină vornic în 7197 (Surete 

11, 230; V 109); postelnic în 7198 (Ispisoace IV 1 171). 

Rugină din Hilişeu cosia în tărie fânul depe Şendriceni, 

moşia lui Onciul lurașcovici, aceasta în 1625. Radul Vodă Mih- 

nea dă carte să se oprească (pg. 12). Dar Rugină nu ascultă 

- de cartea domnească, el vânduse iânul vornicului de Botoşani 

şi avea în el un sprijin de a merge mai departe cu cositul 

fânului. ' 

Trec 2 ani. Un nou domn, 0 nouă probă. lar Miron Mo- 

ghilă Barnovschi în 1627, Oct. 31 serie carte ureadnicilor de 

Dorohoi să oprească pe Rugină de a mai cosi şi ara pe hota- 

rul Şendricenilor. (pg. 13). | 

Şicanele celor din Hilişeu se țin lant. Ei strică şi smulg 

din pământ stâlpul de hotar dinspre Hilişeu. 
| 

"Un nou domini, O nouă carte domnească dă Moise Moghilă 

în 1631, către ureadnicul de Dorohoi şi către Gociul diac să 

cerceteze pricina stâlpului de hotar (pg. 13). 

Intre timp Rugină moare. Era bătrân; avea fete măritate ; 

una măritată cu un Dumitrașco, alta cu Lupul Talpă cuparul. 

Cărţile domneşti pomenesc de ginerii lui Rugină. Aşa Pătraşco 

Başotă logofătul scrie carte către Borleanul uricar şi Gociul di- 

ac să reguleze hotarăle între Şendriceni şi Hilişău (pg. 14). Se 

vede că Lupul Talpă cuparul era mai aprig acolisitor, de aceia 

şi Alexandru Vodă liiiaş în cartea sa domnească din 10 Oct. 

1632 poruncește să-i rădice dela Lupul Talpă 12 boi gloabe şi 

să-i aducă la curtea domnească. (pg: 14). 

Lucrurile merg tot râu. Lupul Talpă Cuparul nu se astâm: 

pără cu toată străşnicia lui Vodă; Marele lonaşco Qhenghea lo- 

gotătul scrie o nouă carte cătră Borleanul uricar Să oprească 

pe Lupul de a mai ara și de a mai COSI peste stâlp, şi ca 

gloabă să-i ia 6 boi hatalm şi să-i aduci la poarta curții Măriei 

Sale (pg. 15). 

Vine în scaun 

să dă cătră aceleaşi Bor 
Vasile Vodă Lupul. O nouă carte domnească 

leanu uricar şi cătră lon Stârcea în 1635
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lunie 6 (pg. 16), să cerceteze pricinile vechi de hotar şi de co- 
sit fân în tărie din partea Lupului Tăipă cuparul pe Şendriceni. 

Cercetarea o fac în Aug. 4, anul 1635 și pentru a afla a- 

devărul se pune brazdă în cap la martori; dar ei au refuzat și 
deci nu s'a putut afla nimica la taţa locului. Comunică însă Domnu- 
lui în scrisoarea tor de cercetare, că atât Dumitraşco de Ilișești cât 
şi Lupul Talpă comisul, ginerii lui Rugină, au schimbat stâlpul 
de hotar, că au bătut vecinii de pe moşia lui Onciul şi că fânul 
Va fost vândut lui Dumitru şoltuzul de Botoşani. (pg. 16). 

In 14 Sept. acelaş an 1635, aceiaşi boeri şi marturi scriu 
scrisoare de mărturie marelui logoiăt, lui Pătraşco Başotă de 
toate pricinile de hotar, de cosit fân şi de bătutul vecinilor de 
pe Şendriceni, şi neputând înpăciui lucrurile la hotar lasă la în- 
țelepciunea marelui logofăt să facă dreptate. (pg. 18). 

Cercetările se fac şi în 1636 vara, pentru care lucru se 
“dau 2 cărți domneşti dela Vasile Vodă, una din 1636 Mai 19 
(pg. 19), şi alta din 12 Iulie (pg. 20); abia în 30 August 1636 
se face cercetarea de câtră boerii rânduiţi spre aceasta; (pg. 21), 
şi se constată că arătarea ce au adus ginerii lui Rugină că s'ar 
fi hotărât Hilişeui despre Şendriceni de Gheorghe părcălabul 
încă supt Petru Vodă Șchiopul, nici un martur bătrân ma auzit 
că S'ar fi făcut o asemenea hotârnicie cândva. 

O nouă carte domnească se dă de cătră Vasile Vodă 
Lupul în 4 Oct. 1636 către Borleanul uricar şi C. Cioglea vor: 
mic de Botoșaui să cerceteze pricina pentru stâlpul de hotar, 
cositul fânului în tărie şi aratul în volnicie. (pg. 22). 

Intre timp moare şi Onciul luraşcovici şi pricinile merg 
tot ijudecându-se între urmaşii legitimi ai proprietarului Şendri- 
cenilor şi cei ai Hilişăului. 

$ 14. Eremia Cărcu proprietar în Şendriceni. Onciul luraş- 
covici părcălabul muri către 1650. El apucase a-şi mărita pe 
îiică-sa Maria cu un Eremia Cârcu fost portar. El îşi cată de 
moşie şi merg lucrurile liniştit până cătră 1660 Mai, cândo 
nouă carte domnească este dată d: Ştefan Vodă Lupul cătră T. 
Gherman din Cordăreai pentru cercetarea pricinelor de hotară 
dintre Cârcu şi Dorohoieni, care şi ei arasa peste stâlpul lui 
Cârcu. (pg. 24). o 
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în pachetul nostru de acte, ceri publicăm în acest volum 

me lipsesc 6 acte, care la 1862 erau în mâna lui C. Cerchez, 

proprietarul de atunci al Şendriceuilor, după cum rezultă din o- 

pisul prezentat la Tribunalul de Dorohoi. -Citim în acel opis că 

mai erau acte din 7120, 7126, două din 7145, 7147, 7167, Proba- 

pil că în aceste acte se va fi vorbind tot de acel lanţ de cărţi 

domneşti cu privire la samavolniciile lui Rugină şi ginerilor săi 

dinspre Hilişeu. 

Soții Ieremia şi Maria Cârcu portar stăpâniră în tihnă 

Şendricenii pănă în 1669, când se vede că Cârcu muri, iar ju- 

păneasa lui, Maria, regulează prin zapis averile sale. Soții Cârcu 

neavând copii înfizse pe Gavril Dobrenchie, feciorul lui Arsenie 

Dobrenchie, şi atunci face diată şi lasă acestui copil de suilet 

o parte din averile sale părintești. Piedecăuții la Cernăuţi şi ju- 

mătate din Şendriceni cu casă, cu pohoarne gata şi cu jumătate 

de vecini ce sânt de moşie, „fără de vecini ce sântu de Cos- 

tâna“ „că aceia sântu a lui Dubău deusebi“. (pg. 25). 

. Intre cei ce iscălesc actul de aşezare e şi Rugină biv şăt- 

rar din Hilişău, dat de noi mai Sus, 

Ş 15. Pentru cunoaşterea mai de aproape a moşiei Hilişăului, dăm ho- 

tarnica acestei moșii după copia scrisă de noi din hârtiile răposatului M. 

Brăilescu, stăpânul Hilişăului. Kurt (Surete ms. II, 527). 

XCIL. 7267 lunie 8 (759) fără loc. 

HOTARNICA HILIŞEULUI 

„Din luminată poruncă prea Inălţatului Domnului nostru 

lo loan Toader Voevod, am mersul la Hilişeul de sus în ținutul 

Dorohoiului pe apa Jijiei, supt codrul Herţei, carea acea moşie 

iaste a dumisale Costandin Macri vel jicnicer şi a lui Toader 

Kurt mazil, cerşind Toader Kurt ca să-şi . alzagă partea lui de 

cătră dumnealui Costandin Macri jienicerul, şi după porunca 

Mării Sale am mersu acolo şi am strânsu oameni buni împre- 

giuraşi fiind faţă şi dum, jienicerul Macri şi Toader Kurt, şi 

scoţindu-şi scrisorile cineşi pre câtă parte are şi după scrisorile 

ce au arătat, neau arătat şi o mărturie de hotărâtură de îmbe 

părțile din leat 7176 lunie 12 (1668), dela șătrar Rugină şi dela 

Ursul vornic şi dela Vasile vornic, fiind atunci hotarnici, dintru 

care mărturie s'au adeverit că au îmblat acel sat în patru zăci 

și patru pol jereabii şi au ales aceşti boeri dumisale jicniceralui 

N



XXXU 

Costandin Macri cumpărăturile ce au cumpărat Balica hatmanul 

şi Costin vornicul 26 jereabii, şi aceste jereabii le stăpâneşte 
dumlui jicnicerul Macri, fiind cumpărătură de moşul dumisale 

Dumitrie Macri banul dela Nicolae Costin jicnicerul; iar 18 je- 

reabii pol sau vinit lui Adrian paharnicul, însă trei jireabii ce 
sau cumpărat dela Diaconul feciorul lui Gligor2 Ciornohuz, după 

hotărâtura acelor 2 boeri numiţi mai sus, precum arată şi ispi- 

socul dela lon Vodă Mavrocordat, şi acestea le stăpâneşte 7oa- 

der Kurt, fiind de zestre de pe Adrian păharnicul; şi S'au în- 

cheiat tot satul cu aceste cumpărături a acestor doi boeri. Şi 

fiindu-le nealese jereabili sau învoit amândoi să aleagă fieşte- 

care partea sa deoparte şi după învoiala lor au făcut funie de 

30 de stânjeni și stânjenul de 8 palme, şi întâiu am măsurat 
capul moşiei în gios dinspre Cilişăul de gios, începând a mă- 

sura dela doao pietre ce sânt hotară în culmile dealului deasupra 
viei Pomârlei, unde se desparte Cilişăul de Pomârla, şi am mers 
curmeziş spre apus peste Jijia şi peste Hrăbeşti până supt codru 

într'o limbă de pădure şi s'au aflat 53 ţuni şi împârțindu-să pe 
jireabii sau venit de jireabii câte 35 stângeni și 6 palme, şi 
Sau venit în parte dumisale jicnicerului Macri pe 26 jereabii 780 
Sfânjeni, iară lui Toader Kurt, sau venit pe 18 jireabii pol 555 

stânjăni, şi unde sau venit drept sau pus piatră hotar. Al doilea 

sau măsurat pe mijloc, începând din marginea codrului de lân- 

gă Mihălău şi până în fundul Tămcei în marginea părâului din 

gios şi sau aflat 37 funi, iar stângeni 1110 şi impărţindu-se ia- 

răşi pe jireabii sau venit dumisale jicnicerului Costandin Macri 

650 stănjâni, iar în partea lui? Kurt (turceşte Lupul) sau venit 
460 stânjeni şi unde sau venit drept am pus şi piatră. Şi mă- 

surând şi fundul moşiei în marginea pădurii dispre opcina Tăm- 

căi şi sau aflat 23 funi iar stănţâni fac 690, şi sau venit în 

partea dumisale jicnicerului pe 26 jireabii 305 stânjeni, iar Kurt 
pe 18 poli jireabii i sau venit 300 stânjeni. (sic). 

- Incepându-se hotarul întâi dintre doao pietre ce sânt a Ci- 
lişăului din gios, dinspre câmp, am pus piatră hotar între ză- 
podie cam costiş şi de acolo în sus peste muche şi la vale pe 
din sus de vadul de moară a dumisale Aienicerului Macri, în 
lungul moşiei precum merge Jijia şi pe costișă în sus până în 

 



XXXIII 

muchea dealului Corjâuţilor şi acolo sau pus piatră hotar. Şi 

de acoiv la vale peste gura văei Corjăuţilor şi dela deal de 

mormântul uriaşului, şi tot în sus pe coastă şi mai sus pe mu- 

che până în curmătură la un drum săpat şi su pus piatra de 

la dea! de drum, şi de acolo peste un ţiclău ce iaste aproape 

de Jijia, şi pe şes până în malul Jijiei unde dă Tămca în Jijie 

şi acolo sau pus piatră în malui Jijiei despre miază noapte, şi 

de acolo peste Tămsa şi pe şes şi pe costişă până în Holmuş, 

şi acolo sau pus piatră şi buor în stejar; şi de acolo la vale 

şi pe şes sau pus piatră în malul Jijiei lângă nişte scursuri, ce 

vin prin luncă şi sau făcut şi bour hotar întrun stejar, şi de 

acolo în chiscu pe şes peste părăul Bivolului şi pe supt costişă 

alăture cu poiana turbată supt diatul Bivolului sau pus piatră 

întrun piscu şi buor întrun stejar, şi de acolo sus pân în codru 

sau făcut doi buori întrun stejar lângă un părâu adânc. Şi a- 

cestea sunt hotarăle care le despart pzin mijloc pariea dinspre 

Pomârla a dumisale jicn. Macri, iar partea despre Dersca, e a lui 

Toader Kurt. Jar în codru în lungu să stăpânească până unde 

să hotărăscu capetele moșiei; deasemenea şi dumlui jicn. Macri 

să stăpânească partea dinspre Pomârla cu codru cu tot şi Teo- 

dor Kurt să stăpânească partea sa cu codru cu tot despre Dersca: 

Aşijderea şi peniru un vad de moară ce sau numit a dumisale 

jicnicer Macri care iaste din gios tot a dumisale să fie, măcar 

că seu venit pe partea lui Kurt. Aşijdere şi pentru schit, viindu» 

să pe partea lui Kurt au dat Kurt schitului 30 de stângeni în 

lung şi 80 stângeni în lat şi după cum sau învoit şi sau aşe- 

zat am făcut şi dela noi aceasiă mărturie hotarnică isealită de 

noi şi de toţi câţi sau tâmplat şi au ştiut carte sau iscălit, iar 

care nau știut carte sau pus peceţile şi numele, şi după mâr- 

turia noastră săşi facă şi întăritură dela Măria Sa Vodă. Aces- 

tea înştiințăm şi asemenea mărturii sau dat şi la o parte şi alta, 

” Leat 7267 lunie 8 

Tanasă Meleghie vornic de „poartă şi hotarnic, Costand.n 

Maxentie jicnicer, Neculai Gatencu mam tâmplat, Pop loniţă ot 

Silişău, + Lupul Tepşe, + Pintilie Jacotă, + Costin, + Toader 

Ciocan, + Toader Olariul, “+ Pricopie Ciocan, + Lupaşco Cio- 

can, şi eu Andrei hotarnic scriitor scoțindusă depe cea adevă- 

rată hotarnică şi am îscătit.
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Isprăvnicia ținutului Dorohoiului. Această copie fiind în 
tocmai depe cel adevărat original sau încredinţat şi de cătră is= 

prăvnicie. (indescifrabi]) 1831 Decemvrie. 24. 

Deci dela 1669 Şendricenii umblau în 2 părţi: o parte o 

ținea: Gavril Dobrenchi şi altă jumătate o ţinea. Dubău Tudosă, 

viitoru! mare logofăt. Cu ce titlu ? 

_- Pentru lămuriea acestui fapt trebue să ne oprim puţin a- 

supra. înrudirilor de familie între Cârcu şi Dubău. De îapt nea- 

mul Dubău e Cârcu, iar neamul Dobreanchie, intrat în Şendri- 

ceni prin înfiere, era rudă de aproape cu Dubău, Şi iată cum: 

Tecdur Dragotă vornicul a avut o fată pe Candachia, pe 

care o mărită cu Irimia Murguleţ, Acest leremia a avut aceşti 

iraţi: Ştefan Murguieţ, Andrei Murgulet, Ipate Murguleţ şi pe 
Maria măritată cu Cârcu. Toţi aceşti 5 fraţi erau feciorii lui T. 

Murguieţ. (Arhiva istorică III). 
Din leremia Murguleţ şi Candachia s'au născut acești co- 

pii:: Bilușca, măritată cu Isar, Salomia, măritată cu Arsene Dob- 

renki, tatăl lui Gavril Dsbrenchi, şi Nastasia, măritată cu Ghe- 

orghs Cârcu aprod, zis mai apoi prin călugărire Ghelafie, şi 

poreclit de unii şi de alţii Dubău. 
Cine era Gheorghe Cârcu? 
Neamul Cârcu sau Crăc e vechiu și stă în legătură cu apa 

Cracăului. 
Un Crăc îl găsim însurat cu Neacșa, şi are aceşti copii: 

Peire Crăcovici parcalab de Hotin, Gliga Crăcovici, Maria, Stanca 
Fedora. D-l Sever Zotta bănueşte că Gliga Crăc, zis şi Gligore 
Crăc, a luat în căsătorie pe Marica fata lui Hrăbor postelnicul din 

1546 şi are moşia Zăhăreşti, tângă Suceava, Din acest Gligore 
Cărc, a eşit loan Cărc, care la rândul lui are aceşti copii: 

Gheorghe Cârcu aprodul, zis mai apoi Ghelafie Dubău, Vasile 

şi Costin —după care muşia Costina, care era a lui Tudosă Du- 

bău logofătul, 
Tot cu aceast Cârcu trebue pus într'o legătură şi alt, Cârcu u- 

ricar, care are aceşti 4 copii: Giigorie, Leavul (Leon), Marica şi 
Vasilca. (Arh. Genealogică Il. 262 p. C. Giurescu, Bul. Com 
Istorice 1 181). 
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lată o spiţă a neamului Cârcu zis Dubău, 

Crăc — Neacşa 

  
Gliga, Petre Crăcovici, Maria, Stanca, Fedca. 

—Maria fata parc. de Hotin 

lui 1.Hrăbor 
postelnic 

lon Cârcu 

Gheorghe Cârcu aprod, Vasile Cârcu, Costin Cârcu 

(Ghelafie Dubâu) 
=— Nastasia Irimia 

Murguleţ 

  

Maria Tadosă Dubău log. Durmitraşco Tofana 

(sac Mironescu =—Măricuţa —Gh. Albotă căpitan 

Sandul Albotă 
—Măria 

Nu ştim în ce înrudire a tost Irimia Cârcu portarul cu lon 

Cârcul; noi credem dacă nu era îrate, era văr primar, şi deci rudă 

de aproape cu Dobrenchie uricarul şi cu Gh. Cârcu Dubău, aşa 

că întierea lui Gavril Dobrenchie s'a făcut în familie. 

Eremia Murguleţ 

  

Biluşca, Salomia Nastasia 

=Isar —Arsene Dobrenchi .  =Gh. Cârcu 

uricar : (Ghelalie Dubău) 

Gavril Dobrenchie Tudosă Dubău 

—Aniţa =—Măricula 

Ş 15. După ce ne-am lămurit asupra înrudirilor necesare 

pentru a ne explica trecerea proprietăţii în Şendriceni, ne putem 

acum explica înţelesul cărții domneşti din 1715 Dec. 9, a lui 

Neculai Vodă Mavrocordat, în care zice aşa: „Zicând cum acel 

sat Şendriceni, giumztate de sat este al său a Sandului Albotă, 

schimbătură dela Gavril (Miclescul) hatmanul, gineiele lui Tudosă
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Dubău, ce au fost logofăt mare, îară lui Dubău logofătul i-au 

iost dat danie dela Maria, giupăneasa lui Cârcu portariul, fata 

Onciului luraşcovici vistiarnicul, iar cealaltă giumătate de sat 

iaste a Aniţei giupăneasa lui Gavrilaş Dobrenchie vornicul“. 

(pg. 33). 
Actul de. danie a Mariti-Cârcoae către Tudosă Dubău nu-i 

avem, dar această Marie Cârcoaie, când face cele două danii, 

le face la două rude de aproape, o jumătate o dă lui Gavril 

Dobrenchie, copil înfiiat, dar şi nepot; iar altă jumătate o dă 

ini Tudosă Dubău alt nepot. 

Aşa a mers stăpânirea în Şendriceni după 1669 (7177) Mai 6. 

lată schema mersului proprietăţei în Şendriceni dintru în- 

ceput până în secol XVIII lea. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Şendricenii, moşie domnească din hotarul târgului - 
Dorohoiu — 1522 

Ta A - 
2| Şendrică “|, la Sima Șendrică cu fetele lui 

3 Şendricenii moşie domnească 1560—1611. 

4 Vasile Orăş, vornic mare 1611-1614. 

5 Şendricenii, moşie domnească 1614-1616 

5 Onciul iuraşcovici, ginerele lui Orăş, după Anghelina 
E 1616 — 1650 

7 lrimia Cârcu şi Maria fata Onciului 1650 — 1669. 

"la Gavril Dobrean- | 1/, Tudosă Dubău și al Maricu- 
8|- chie şi Aniţa sus ței 1669 — 1690 

Gavril Miciescu ginerele lui Tu- 
9 jos Aniţa Dobrean- dosă 1690 — 1710 

2 chie 
Sandul Albotă schimbătură 1715.         

$ 16. Fiecare proprietar pe partea sa de moşie din Șen- 
- driceni îşi apără interesele moşiei despre vecini. Așa în 1671 

Aug. 20, Tudosă Dubău logofăt—deci dania către ele anteri- 
cară, — continuă de a avea pâră la divan cu Rugină şătrarul, de 
sigur feciorul bătrânului Rugină şi cumnat cu Dumitraşcu Și 
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Lupul Talpă. Era în discuţie un semn de hotar, „din Jidovca la 

movila Orlii“. 

Jidova, Jidovul diregător de Dorohoi, jidovca, Orlea, movila 

Uriașilor, iată ațăte nume curioase, ce ne vorbesc de lucruri 

cu totul străvechi! 15 marturi din Dorohoi, boeri şi târgoveţi 

vin şi atestă pe sutletele lor că „unde-s pietrele în jidova şi în 

movila Orlii acolo hotarul şi acelai semnul“ (No. 27). 

Intre 1670 — 1700 stăpâni în Şendriceni au fost: pe partea 

de sus a stăpânit Aniţa jupăneasa lui Gavril Dobreanchi, iar în 

partea de jos a stăpânit Tudosă Dubău logofătul, apoi ginerele ' 

său Gavril Miclescu! logofăt şi în fine prin schimb Sandul Albotă. 

Aniţa era cumnată de văr primar lui Tudosă Dubâu ; iar 

Sandul Albotă venia nepot de soră, deci rudă de aproape. 

Nouă ne lipsesc azi din piic 2 acte, unul din 7186-1678 

şi altul din ? 189 — 1681. acte care erau la 1862, cum arată opi- 

Sul înfățișat de C. Cerchez, proprietarul moşiei. 

17. Dobrenchie. Supt numeie Dobrencul, Dobriţcki, Dobrean- 

sche, Dobrinski, se întâlnesc în secol XVII şi XVIII mai mulți 

boerinaşi, veniţi probabil, în ţară ca. scriitori de divan, ca pl- 

seri leşeşti. 
SR | 

Cel întâiu pomenit e Arsenic Dobriţki scris ŞI Dobrenchi, 

cari se dă ca uricar prin 1629, 1630 (Surete II. 142, 146 170; 

V, 308). El prin căsătorie intră în neamul lui Eremia Murgulet, 

şi se înrudi cu neamul Dragotă şi Cărcu (Ditbău). Probabil că 

Arsenie Dobreanchi a avut mai mulţi feciori, căci pe sneă 0: 

veil Dobreanchie, stăpân în Şendriceni, ni se pomenesc ” 

temporani alţi trei: Dumitru, Strătulat şi Toader Dobreaache 

uricar între 1648-1666. dintre care cei 2 dintăi se dau de rude 

cu T. Dohatco şi nepoți ai lui D. Tureatcă şi ai Antemiei 3 e 

nu mai puţin de -6 moţii, părți (Ispisuace și zapise 1. « 

III, 1. 132. Surete IV. 118). 

Se mai pomenesc Dobrencheşti şi în seroi XVII câne, în 

1704 lanuar 4. un Toader Dobreanchie vinde lui Cos aşc 

la tatăl său (N. lorga 

cal o şesime din Cătămărăşti, ce O avea de 
| 

Calimahi IL. 4., 433 nota Î- 
re 

Polonia furniza încă din secol al XVI-a sea Pi 

parte din diacii de divan, ş. uricari, căci şcolite p 
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tiri nu puteau îndestula nevoile cancelariei domneşti cu scriitori 
de slavonie şi cu ceva vază politică. Polonia era rezervorul de 
procurat asemenea elemente; între aceștia au fostun Dobrin- 
chie, un Dobriscki, ca şi Pisoschi, Nebojatco, Condreaţchi şi alţii. 

Deci de Gavril Dobreanchie se vorbeşte ca fiind cocon în 

1669, când se înfiiază; de nevasta lui Anifa se vorbeşte încă în 

1715, când are pricini de hotară cu stăpânii celeilalte jumătăți 

din Şendriceni, cu Sandul Albotă. 

Faptul că de Aniţa se vorbeşte aşa de târziu în secol al 

XVIII arată că dânsa era mult mai tânără ca barbatul ei, de şi 

avusese parte de doi bărbaţi: de Dumitrașco Ghearghel Madel- 

nicer cu întâia ei căsătorie şi de Gavril Dobreanchie cu a doua 
căsătorie. 

Aceasta ne-o lamureşte Cartea de judecată din 1725 a 

Mitropolitului Gheorghe, dată urmaşilor lui Gavril Dobrenckie. 
Era o răfuială între rude şi Mitropolitul ţărei judecă. lată nea- 
murile după această carte: 

Arsene Dobreanchie 
= Salomia Ir. Murguleţ. 

| 
Gavrilaş Dobreanchi fata Dumitru  Strătalat Toader 

=— a) x = (b) Aniţa soţia == Gâpollei Dobreanchi | dabreanchi Dobreanci 

  

luiD. Ghearghel | uricar 
| 
i 

| Sfetan Căpotiei Toader Dobrezachi 
fată băet, față postelnic (1704) 

=C, Pilat şătrar 

Şi zice zapisul de rătuială din 1699 lunie 30: „dară pentru 
alte zăloage ce au mai rămas sau dat pe mâna lui Andrei Abaza 
vornicul, tatăl jupânesei lui Gherghel“ (No. 28). Deci Aniţa iu- 
păneasa de a doua a lui Gavrilaş Dobreanchie era fata lui Aba- 
za Vornicul. | 

Acest Abaza Andrei Vornic, a avut de îrate pe“ Radul şi ! 
au fost feciorii lui Gavril Lupul hatmanu!, fratele lui Vasile Vodă 
Lupul. Sunt multe actele ce vorbesc de el; ca biv cămăraş, în 
1655 (Surete IV. 80), sulger în 1660 (IV 300). ca biv camaraş 
Şi parcalab de Hotin în 1657 (IV 161); tot camaraş în 1666 

7 
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(IV 118, 119), ca vtori stolnic în 1655 şi camaraş (IV, 195) ca 
biv visternic în 1671 (IV. Il. seq. în fine ca 2 clucer în 1678 (V 72). 

Din întâia căsătorie cu D. Gherghel med. eaare o fată pe 
care o- mărită cu şatrarul C. Pilat, 

Prin Aniţa lui Andrei Abaza Ghergheleştii intră în legături cu 

urmaşii lui Onciul luraşcovici, prin Dobreanchie, şi deci iniră 

în Şendriceni. | 
18. Ghergheleștii, Dacă colegul şi prietenul meu d. lie 

Gherghel profesor şi istoric ar îi putut să-mi pună la dispozi- 

ție actele, ce privesc pe Ghergheleşti, ca diplome de familie, 

spiţe de neam şi alte acte ce privesc stăpânii multor moşii, 

dintre cari. şi Şendricenii, unde şi azi au moşii în hliza zisă Ghilia 

lui Gherghel. Ştirile despre Ghergheleşti ar fi fost mai depline 

şi precise întru începutul lor, 
Dacă ne luăm după O. Leca în Familiile boerești (pag. 514), 

inceputul Ghergheleştilor din Moldova — Dorohoi — se trage 

dela Gherghe!y din Făgăraş. 

Trăia pe la 1540 un Grigor — maghiar Gherghely — fiul 

lui Viad de Zelişte, care căpătă, diploma de boerie de la Fe:- 

dinand ai Austriei. 

In 1624 un Gergely — Sau Grigor, armeneşte Kricor —că- 

pătă o nouă diplomă confirmativă de la Gabriel Beltlen, princi- 

pele Ardealului. 

O. Leca cunoaşte din familia Gherghei aceste nume după 

1790: Costache Gherghel paharnic, Ștefan Gherghel caminar, liie 

Gherghel postelnic, Mihail C. Gherghel spatar, loan Gherghel 

mare comis şi de la cari sunt urmaşii actuați. Atâta! 

Noi am avut ocazia de a publica în ale mele Surete (III, 

132 — 140) un vechiu ispisoc slavon -de la Vasile Vodă Lupul, 

din anii 1649 Febr. 22 (7157), prin care se judecă urmaşii lui 

- Moţoc pentru jumătate din moşia Movileni ot. Roman „adecă au 

venit înaintea noastră Tecla, tata lui Moţoc Vornic, cu Irina, 

femeia fratelui sau Lazăr Moţoc și cu-ginerii lor Petra Coasorni- 

car şi Toader Perjul şi cu semințeniile lor, tii Candachiei Belăi 

măncasa, şi cu Lupul ginerele Beldimăneasei şi cu Ştefan fiu 

Ghergheloaei şi cu ginerii ei Anton Și cu Vasile Boul şi cu 

0 si i : ainerii Ghergheloaei şi cu suro 
Sărghie şi cu Grigorașco, foți ginerii. », car, toți nepoții 

rile lor «Nastasia şi Tudora fetele lui Mieră uricar, o|i nep 

Pătrăşcăneasăi.



XL 

Din această carte de judecată iese această veche incrân- 

gătură de neamuri ale primilor Ghergheleşti: 
Petre portar (Vartic ?) 

  

Marica, fată Tudosiica , 
— Pâtrăşcan Ursul =—Simeon Moţoc vornic 

  

bandachis = Drăguna, fală 3 Toader, Iacob, Nichita, Lazăr, Tecla 
= Deldinan [oader =—6herghel=—Miera Moţoc Mojae  Meţac Malot | 

pilar — uticar il fală 
| | | == Patra neasornle 

fală _ l 
= lupul Stelea, fală Maricuţa, lafă, fală  Naslosia, Tudora fnlă 

Gherghel =—Anlon =—=V.Bojul = Serghie =Brigotaea Toader Perju 
vornie de poartă 

Alexandra fata Iui Pavăl picnicer Grigoraşca, 
| [oma | — 

Lupaşcu  Qumilrasca Gherghel, O Toader 
Gherghel = Anita A. Abara fovril 
== Aletandra Vormicul, soră cu Șlelan Bolul 
SI, Brăeacul lia Atata 

(Ispisoace IV. 1. 16. 18.) 

„Despre acest Gh. Gherghel, primul cunoscut, avem ştiri 
că în: 1634 (7142) vinde o vie cu 350 zloți lui Toader Boldescu 
(Surete II. 234). 

Despre Drăguna Ghergheloae avem ştiri în 1642 (7150), 
că e martoră într'o vânzare ce face vărul ei Nichita Moţoc, fiul 
lui Simeon Moţoc. vornicul (Isp. II 2. 25) cătră nepoata ei Ma- 
1icuța femeia lui Vasile Boţul. 

Despre Ștefan Gherghel avem mai multe ştiri documentare 
E amintit în 1661 (Surete II 173). El ţine în căsătorie pe Ale- 
xandra fata lui Pavel jicniceriul; zapis din 7189. (Surete II. 166). 

In 1699 Ştefan Gherghel e voraic de poartă în 7177; (Surete 
IV. 58); El îşi zice Ştetan Ghsrghsl de Rusi; (Surete IV. 49 
50; zapis din 7175). 

lar Dumitraşco Gherhgel, ni e dat ca diac în 1678 (Surete 
IV. 40,). Acesta este cel dintăin Gherghel, care intră în Şăndriceni: 
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întrucât femeia lui Aniţa devine soția lui Gavril Dobrenchie, iar 

el prin datoriile sale către Lazor jidovul, obligă pe femeia sa 

Aniţa —- devenită acum Dobrenchie — să le rătuiască tocmai în 1699 

vara, când era stăpână prin bărbat pe Şendriceni, iar dela Gher- 

ghel avea pe lângă un păet — Lupașco Gheorghel-— şi o fată mă- 

ritată cu şătrariul C, Pilat, 

lată în ce stă datoria de bani. 

Dumitraşco Gherghel rămăsese dator lui Lazor jidovul cu 

349 lei, iar dobânda de zece în doisprezece s'a fost ridicat la 154 

lei, pentru 2 ani şi 3 juni, deci la moartea lui Gherghel, întâm- 

plată înainte de 1699, cu 2 ani şi trei luni, datoria sa personală 

a fost de 548 lei. Pentru această datorie a lui el a fost pus amanet 

mai multe odoare de preţ, între care mărgăritare pentru 164 lei, 

150 berbeci pentru 150 lei, 2 cai pentru 40 le:, 2 inele pentru 

20 îei, o pereche de brățări pentru 36 lei, cu un inel da aur, 

acestea au tras 16 matcaluri, matcalul este 2 lei şi un ort, 0 

păreche sărji pentru 50 lei, 2 perine zorba pentru 20 lei, un Covor - 

pentru 10 lei, 2 cupe de argint pentru 17 Isi, 10 linguri şi 0 

căldăruşă de argint pentru 32 lei, 8 coți de masă pentru 7 lei, 

(pg. 27). lie Enache stolnicul socoteşte datoria şi împacă 

părţile. 
Aniţa Dobrenchie continuă de a stăpâni în Şendriceni pe 

partea ei din jumătate de sat. Vecinul şi ruda sa'Sandul Albotă 

îşi caută prin judecată stăpânirea şi despre Dorohoi, 'aceasta în 

1715 (pg. 28). Tot în acel an Sandul Albotă clucerul îşi regu- 

lează hotarele despre Aniţa Dobrenchie prin boerii C. Zberea 

şătrar şi Gh. Gorovei (pg. 29), potrivit semnelor din ispisocul 

lui Alexantru llieş Vodă. 

Mărturia hotaruică a celor 2 boeri rânduiţi vine la marele 

logofăt Ilie Catargiul, care arată prie scrisoarea sa din 7 Oct. 

1715 că pricinile de hotare între Aniţa şi Gavrilaş Dobrenchie şi 

Sandul Albotă s'au regulat după hrisovul lui Alex. Îlieş din 1620 

Noembrie 18, iar cât de hotarul despre Dorohoi nu s'a regulat 

linia de hotar, dar pune lămurit problema juridică că „mai de 

credință sunt dreasele domnilor bătrăni, decât gurile oamenilor“ 

şi „unde iaste dovadă cu scrisori din seamne in seamne nu încape 

altă credință“. (pg. 32),
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Afacerea ajunge la Vodă. După 2 luni Vodă Neculai A. 
Mavrocordat— 1715 Dec. 9, —dă hrisov de hotarnică a Șendri- 
cenilor şi spune că Şăndricenii umblau în 2 părţi: o giumătate 
o ține Aniţa a lui Gavrilaş Dobrenchie, iar altă giumătate o ţine 
Sandul Aibotă clucerul, luată în schimb dela ginerele lui Tudosă 

Dubău logofăt, dela Gavril Miclescu hatmanul, iar Dubău a 
avut'o danie dela Maria lui Eremia Cârcu, fata lui Onciul luraş- 
covici, şi nepoata lui  Vâscan Orâş, primul proprietar cu danie 

din 161! (pg. 33). | 
Cu tot hrisovul lui Vodă, Sandul' Albotă nu se linişteşte, 

şi o nouă cercetare a hotarător dinspre Dorohoi se face în 1720 (pg, 

38), şi se aduc martori în 4 lunie uceluiaş an (pg. 39). 
“După 5 ani-—în 1725-—0 nouă pâră se începe între rudele 

lui Dobrenchie şi Aniţa, văduva de mult a lui Gavrilaş Dob- 

renchie, iată pricina lor. 

Gavrilaș Dobrenchie luase în a doua căsătorie pe Aniţ, 
fosta soție a lui Dumitraşco Gherghel medeinicerul, Dobrenchie 

era sărac, n'avea altă avere decât „4 boi, 2 vaci şi 2 cai“, ba 
încă ceva mai mult „şi pe acele averi le-a prăpădit până anu 

muri Dobrenchie“ (pg. 42). 
Aniţa la măritatul ei cu Gavrilaş Dobrenchie avea 3 copii 

“făcuți cu Gherghel, pe loan Gherghel, Dumitraşco Gherghel și 
pe lordachi Gherghel postelnic. Dar şi Dobrenchie din prima 
căsătorie avea o fată măritată cu C. Pilat şătrarul, iar împreună 

cu Dobrenchie „au avut un copil şi o copilă şi s'au întâmplat 
de au murit şi Dobrenchie şi copii amândoi“ (pg. 41). 

Deci iată încrângătura:: 

Andrei Abaza 

  

Aniţa | — 
D. Gherghel (a)— =tb i i ă 
 ahergho ) (b) Qavrilaş Dobrenchie —Căpotici 

Iordachi, Dumitrașco, joa | . 
co, foan fată tetan Căpolie postelnic postelnic aer fată =0. Pilat ? postelnic Ilinca: .=—Maria | ! şetrar 

Can dr: .a . , . , . . Cum Şendricenii erau moşie prin danie către Gavrilaș Dob 
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reanchie, socrul şi unchiul jeluitorilor, Ştefan Căpotici şi C. Pilat, 

Aniţa m'avea nici un drept, căci îi murise copii şi chiar soțul; 

ei ceriau pentru sine moşia Şendriceni. Dar -la giudecată Aniţa 

aduce mai multe isvoade de datorii ale lui Gavrilaş Dobrenchie 

şi stând în giudecată înaintea« Mitropolitului Gheorghie și a 

marelui logotăt lordache Cantacuzino, cad la pace în următorul 

mod ; 

Dobrenchie rămâne dator cu 230 de vedre de miere la un 

ture Mahomet, Pentru plata acestei datorii, atât Căpotici cât şi 

Pilat vând giumătate dia Piedecăuţi pentru 90 de lei, un contăş 

şi o sabie cu Il lei, iar 129 de lei i-a plătit Aniţa, deci peste 

tot fac 230 de lei; mai mult încă Aniţa a rădicat 20 lei altă da- 

torie a lui Dobreanchie, iar pentru pomenirile celor morţi Sau 

mai cheltuit 67 de lei şi 3 potronici, (67 lei, 12 parale) din cari 

Aniţa şi-a fost scos 10 lei depe miște nasturi. Pentru toate a- 

ceste datorii rudele admit să dea în seama Aniţei jumătate din 

Şendriceni şi cu 2 vecini. După trei zile Mihai Vodă Racoviţă — 

în 27 April 1725 —întăreşte anajoraua boerilor şi dispune astiel: 

„şi pentru acei 184 de iei şi 3 potonici, ce au fost date de 

Aniţa în datorie lui Dobrenchie, s'au socotit şi s'au dat o giuma- 

tate de sat din Şendriceni şi 2 vecini“. (pg. 42). 

Şi asttei dela 1725 April Aniţa Dobrenchie a rămas sin- 

gură stăpână pe giumătatea de sus a Şendricenilor. Puțin timp 

după aceia Aniţa a murit, căci în 1627 se vede că intră în ac- 

țiune fiul ei Iordache Gherghel, făcut din întâia ei căsătorie cu 

Dumitraşcu Gherghel medelniceriul. 

ŞENDRICENII IN 1727 | 
    

        

9 

9 

S | Z 
Ss. 1], din jos 1], din sus E 

2| sandul Alhotă lordachi Gherghel |? 

  

Ş. 18. Intre Gherghelești și Albotești, (1728). În ultimul an 

al domniei celei de a treia a lui Mihai Vodă Racoviţă, întâm- 

plându-se să moară Aniţa Dobrenchioaie—în 1726 se prezintă 

la divan moştenitorii Aniţei, şi în pâra lor încinsă asupra Şen-
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dricenilor, Vodă dispune ca „Albotă (Sandul clucerul) să ţină 
partea din gios (dinspre Dorohoiu) cu vadul morilor cel vechiu, 
iar Gherghel (lordache postelnicul) să ţie partea de sus“, Gher- 
ghel însă fiind lacom şi în dorul lui de Stăpân nou, cum ajunge 
la ţară a cosit întâiu fânaţul depe partea lui Albotă, a început 
a Ina dijma din pâne; mai mult încă, cum Albotă îşi avea casele „pe partea de sus a lui Gherghel, şi acesta nu-l lăsa în pace să trăiască în casa lui, iar in dorul ce 1 avea Gherghel de a-şi face 
iaz, incepe ezătura unui iaz ceva mai jos de iazul cel vechiu cu vad de moară, aşa că coada iazului nou înneca vadul morii iazului vechiu. De toate acestea Vodă Grigore Ghica dispune să se facă o cercetare la faţa locului, şi pentru aceasta e însăr- 
cinat banul D. Macri, boer cunoscut pe atunci în părţile Doro- hoiului. Vodă scrie lui Macri, „să citeşti cartea lui Mihai Vodă ce este-la Albotă şi ce scrie în carte aşa să îie.., și d-ta să îii zapciu lui Gherghel să facă casă lui Albotă pe partea lui, pre- cum Sunt casele lui cu toate heiurile.., cât de vadul nou de moară să-l strici, iar pentru executare pune termen dela 9 Ghe- nar la Sânpietru (29 Iunie), (pe. 43). ” 

O nouă carte domnească dela acelaş Vodă Gr. Ghica se dă în 2 Mai 1728, tot în această afacere, dar și mai drastică, ceiace arată că noul proprietar lordachi Gherghel era aprig şi vajnic. (pg. 44). 
Anul 1728 e an de noi cercetări de hotare ale Şendrice- nilor. Fiind stadă între Albotă clucerul şi Iordachi Gherghel pos- telnicul, o nouă cercetare a hotarelor, se face de cătră cei trei boeri orânduiţi: C. Zbere, Stroici spătar şi Miron Gatenco, în 24 Mai; la 30 Mai D. Macri banul cel rânduit de Vodă, pri- meşte carte de hotârnicie a Şendricenilor şi-şi scrie raportul „către Vodă în 30 Mai din Pomârla, iar la 28 lunie Vodă dă hrisovul de hotârnicie, in care fixează de teren linia de despăr- țire între Şendricenii de sus aj Ghergheleştilor şi Şendricenii de jos ai lui Albotă (pg. 48), 
lată cum hotărește Vodă Gr. Ghica: Sandul Albotă cluce- riul să ţie partea din sus, unde işi avea şi casele; Ghergheleştii să ţie partea din jos. Albotă reţine el heleşteul cu vad de moară ce vine însă pe partea de jos a Ghergheleştilor ; . Ghergheleştii 
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aui voe să-ţi facă iaz-pe apa Buhaiului în sus, unde or vrea, pe 

partea lui Albotă, fără să strice ceva morii lui Albotă, giumătatea 

de jos a Ghergheleștilor va cuprinde mai mult loc, fiind pămân- 

tul mai prost, siliştea veche va rămânea în partea Ghergheleşti- 

lor, pomeţii rămân Ghergheleştilor, fiind sădiți pe partea din jos. 

| Vine iarăşi liniştea între cei doi stăpâni, după întocmirea 

făcută de Vodă cu divanul Măriei Sale. De fapt ne lipsesc din 

pachet 2 acte, unul din 1731, altul din 1735, care erau la 1862, 

aşa că proprietatea curge liniștită în Şendriceni până către 1746, 

în care timp D, Gherghel are pricină cu călugării dela Birnova 

pentru hotarăle moşiei dinspre Păscari, proprietatea Bărnovii, 

şi mai ales pentru dijma luată depe hliza dincolo de stâlpul cel 

de piatră, ca semn de hotar (pg. 50). 

$. 19. Şendricenii către 1750. Pentru îaţeiesul mersului mai 

departe a! proprietăţei în Şendriceni, cum şi a putea face legă- 

tură întra actele de proprietate, e nevoe a da din spiţa Gher: 

ghelească cel:puţin frei generaţiuni, cari umplu secolul al XVIII, 

şi anume urmaşii vornicului de poartă Ștefan Gherghel, acela 

care pentru meritele lui capătă diplomă de nobilitate. dela M: 

Apaly, prinţul Ardealului. 

Ştefan Gherghel vornic de poartă 

—— Alexandra fata lui Pavăl jicnicer 

    

  

  

  

Dumitraşco Gherghel med. Lupaşco jicnicor 

=—Aniţa fata lui Andret —aAlexandra S. Brâescul 

Abaza vornicul 
| 

Jordachi post; Dumitraşco post. laon; Ştefan, Qavril, Neculai, Maria, Salta, Ilinca. 

a) ilinca 
— Maria 

căpitan medelnicer Ursachi =—a Lupul 

b) Maria 
(face căpitan Varnav Arhip 

biserica din Malini) 
| 

| 
ÎL 

i 5 
i Ecaterina Şerban, fată, NR 

bea 
Vase, Origora?, Mase 

plita =, Pottog—Salta Senjorz, ——0r, Iordachi Arhip 

Bosie=—Maria 
Pancu post. 

| 
| post. 

tefan Spătar Costachi, Jonica  lordachi ban 

SS mara da pan "comis  =Smărăndița 

Murgu'eţ 2 temei== Maria Codreanai 
Gheleme
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“Cu aceste date putem pricepe actul de împărţire din 1742 

Ghenar 30, prin care urmaşii lui Lupaşcu Gherghel şi ai Ale- 

xandrei, născută Şteian Brăescul comis, îşi împart între ei. moşiile 

părintești, între cari nu figureaâă Șendricenii. 

lată ce iau feciorii și fetele lui Lupaşcu Gherghe! jitnicer. 
Ştefan, Gavril, Neculai, Safta, Ilinca, 
post. ia: căp. ia: med. ia: = Andrei =Lupul 

Varnav Arhip 

ia : ia: 

11 Rofopănegti, 17 Brăeşti 1/, Ratopănegii, 1/- Mienăuţi !/ Horobcăuţi 

1l, Băişești, 1/2 Criva, 1], Băişeşti, 1/2 Dăstătenl, 1/, Hriţeni, 
112 Mlenăuţi, 1/3 vii Bălțala, 1/. Criva. - 
'!a din Roşii, il» Băscăceni, 

+ şi părţile Jorei din 
Șătrăreni 

Nu figurează în listă Măria, măritată cu căpitan Ursachi. 

Se vede că ori murise tânără fără copii, ori fusese înzestrată, 

ca o fată de boer, în scule şi haine fără moşie, 
Lupaşcu Gherghei avea 10 moşii în diferite judeţe ; Hotin, 

Dorohoi, Hârlău, Bacău şi Suceava. 
Şendricenii întrase în partea lui Dumitraşcu medelnicer, şi 

apoi a rămas ia ceiftrei fii ai lui: lordache, Dumitrașcu și loan, 

Despre aceşti trei fraţi avem amintire în scrisoarea din 22 Mar- 
- tie. 1753 (pg. 53), pe care loan Gherghel o dă nepotului său de 

vară lui Alexandrul Isăcescul, fiind vară-sa Maria fata „mătuşei“ 

Catrina Gorovei. In această scrisoare se arată că Şendricenii 
„pe giumătate“ este depe maica lor Anița „fata lui Andrei Aba-. 

za“, iar „giumătate am cumpărato eu dela Albotă“. 1) Din „tot 
satul“ Şendriceni, loan Gherghel dă lui Alexandru Isăcescu a 
triea parte, iar în alt loc zice „şi fiind noi trei fraţi, adică or- 

dachi Gherghel postelnic şi Dumitrașco Gherghelşi cu loan Gher- 
ghel“ (pg. 53), ne-am n împărțit tot satul Şendriceni în trei părţi“. 

(pg. 54). 
Adică : 

1) Actul de cumpărare e din 7238 Sept. 6 (1729), când Sandul Albotă 
vinde celor trei frați Ghergheleşti partea de sus a Şendricenilor cu 80 Iti. 

(pg. 16).
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9| Aniţa Dobrenchie 1]. (jos) | Sandul Albotă 1/+ (sus) 1715 

loan Ghergh 
10| lordachi Gherghel 2/2 | Dumilraşea Gherghel */2 Cage) cu vadă 

cu livadă (baștină) cu livadă (baştină) Meyandru Isăeesaul (danie) 1753 

  
  

  

      114 Grigoraş D. Gherghel */, | Vasile d. Bherghel 11| loan 8. Gherghel 2 (1775) 

12| Grigoraş D. Gherghel !/. (jos) loan D, Gherghel Iu (89) 

  
      13| Grigore Gherghel =—Balița, Harta =—1ord. Bosi6, poshhie | loan Gherghel 2/2 sus 1791 

Cei trei fraţi îşi mai împart şi cele 3 livezi din Şendricen. 

(pg. 53); iar vadul de moară rămâne lui Dumitraşco si apoi 

jupănesei lui Maria (pg. 54). ” 

Cu Dumitraşco Gherghel are afaceri de bani, — 300 lei— 

loan lamandi, în 1745, acest loan lamandi este jicnicerul, mort 

în 1767, el are de fraţi pe Panaite şi pe Cristea Iamandi post. 

(Roşieşti, studii din pg. XXVII). 

Alexandru Isăcescul venia lui loan Gherghel nepot de vară 

  

| 
Dumitraşcu med. Catinca 

Gherghel — Gorovei 

, Maria | 

loan. Gherghel —Isăcescul . 

Alexandru Isăcescul biv 2 medelni- 

cer, vameş. 

Intrarea lui Alex. Isăcescu med., mai apoi vameş, în Şen- 

driceni a provocat 0 serie de prorese la divan. Acest Alex. Isă- 

cescul se pune şi mai cumpără o treime din Şendriceni în 1753, 

dela Maria jupăneasa ui Iordachi Gherghel post. şi dela fiul 

ei Ioniță. 

Acest Ioniţă porneşte jalbă c 

s'a vândut pa:tea lui. Alex. Isăcescu 

ret sunt 12 ani, şi cu voia lui a cump 

ă e! „nefiind de vârstă“ rău 

1 arată că „decând a cumpă- 

ărat, şi singur el a iscălit“
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(pg. 58). lar Grigoraş şi Vasile Gherghel, feciorii lui Dumitrasco 

Gherghel se scoală contra daniei şi cer răscumpărarea ca îraţi ai 
dănuitorului. Atât boerii cât şi Mitropolitul îi dau rămaşi „căci 

bună şi după orânduiala pravilei“ s'a dat judecata, că adică Ion 

Gherghel făcând danie partea sa „de suflet“ lui Alex. Isăcescul, 

aceasta „este şi el drept moşinas“. 
O dată rămas stăpân pe partea lui de moşie, Alex. Isă- 

cescul îşi alege hotarnic pe C. Gândul, şi vine la faţa locului 

şi-şi întocmeşte o hotarnică „care n'a fost pe hrisovul lui Gr, 

Vodă Ghica“ ci a hotărât cu greşală. De aici alt şir de jalobe 
şi judecăţi, prin care Isăcescul e îndatorit a se ţine în privința 

„hotarelor în limitele hrisovului lui Gr. Ghica Vodă din 1728 

(pg. 48). 
Dar Ghergheleştii nu se lasă bătuți. Alex. Isăcescul cu da- 

nia lui,lon Gherghel le stătea ca un ghimpe în ochi şi atunci 
izbutesc să scoată o nouă diată dela loan Gherghel, acum om 
bătrân de tot, în 1772 Mart 1. 

Prin această nouă diată Alexandrul Isăcescul era scos din 
orice drept în Şendriceni, căci—zice diata —,eu cunoscând că 
am făcut mare greşală de... n'am dat'o nepoților mei... am stri- 
cat dania ce făcusem dumisale Alex. Isăcescul,.. căci m'ari cu- 
noscut acum la slăbiciune şi neputinţă nici un bine dela dum- 
nealui... de aceia am dat danie a treia parte din Şendriceni... 
nepoților mei Grigoraș, Vasile și loan“. (pg. 62). 

Şi aşa Alexandru Isăcescul vameşul iese depe moşia Şen- 
driceni în 1772, iar stăpâni pe întreg satul Şendriceni rămân 
cei trei băeți ai lui Dumitraşcu Gherghel post.: Grigoraş, Va- 
Sile și loan. . 

In 1779 vedem că Vasile nu mai figurează între proprietari 
în Şendriceni. Se vede că a murit fără urmaşi şi atunci cei 2 
iraţi: Grigoraş și loan Gherghel stau în judecată cu mân. Bâr- 
nova pentru încălcare de hotară dinspre Păscari 1) moşie a Bâr- 
novei, judecată care le-o face Vasile Razul vel log. da rămasă 
mănăstirea să nu treacă peste hotarele vechi ale lui Alexandru 
llia3 Vodă din 1620 Noembrie (pg. 63). 
i 

1) In Arhivele Statului din Bucureşti se păstrează doc. ce vorbesc de 
Păscari, Buhaiul şi Dumbrăviţa ot Dorohi, proprietăţi ale mănăstirei Bârnova.
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Dintre cei doi fraţi Grigoraș şi lon' Gherghel, acesta din 

urmă are mai muite pricini cu megieşii, Amândoi fraţii vânduse 

1ânul dela movila Braicoviţa cu anul căpitanului lordachi. Acesta 

cere ca să i se vânză şi pentru anvl 1782 (pg. 65). 

In 1784 lon Gherghe! simplu mazil dela ţinutul Hârlăului, 

cere dela Vodă Alex. C. Mavrocordat să i se aleagă mai bine 

hotarele. Vodă rândueşte de Iordachi Canta spătar şi ispravnic 

al Hărlăulu:, să meargă la starea moşiei Şendricenilor de sus 

şi să-i hotârnicească hoiarul (pg. 66). - 

Apoi are pricină cu un Petre Chioar pentru „0 chioi de 

sumani“, cu care îi îneacă moara d:pe moşie. 

La jalba lui din 22 lunie (pg. 67), Vodă A. |. Ipsilant Vodă, 

rândueşte 2 boeri spre cercetare. (pg. 68). O altă pricină au 

fraţii Grigoraş şi lon Gherghel în 1790 cu paharnicul Mihalachi 

Costachi 1) care luase cu anul în arendă moşia Lozna dela pi- 

tarul Vasile Potiog şi-i încăică hotarul sure Lozna, (pg. 68) cu 

facerea unei mori. 

Boerii cerceiează şi află că un mal al apei Lăbuşca apar- 

ține moşisi Şendriceniior şi că deci rău a făcut moara Mih. 

Costachi (pg. 69), cercetare facută de C. Cozmiţa căpitanul de 

laşi, o adivereşte ispravaicut de Hârlău, L. Razu stolnic, 

Dar un nou vecin cu buctuc se ridică cu hrăpiri în timpul 

Şendricenilor, Era căpitanul Gh. Cuciuc, proprietarul Cobăle» 

  

în opisul acestor acte — originalele țiind trimise la Moscova — 80 vaa că erau 

20 de plicuri cu actele Bârnovei, în număr de 296 documenie. În p24 ale: 

actele Păscarilor în număr de cinci bucăţi: 7147 (eră stăpân Gasiti, ânire 

iaşi logotâtul ; 7167. Ghica vodă întăreşte mân. Pârnova dreptul de sp 

asupra Ozerului dela Dorohoi ; 7177 Duca Vodă lasă mân. Sucevițe! Tia 

7188 Duza Vodă reîntărește dreptul mân. Suceviţei asupra er ilel aSupra 

Mihai Vodă Racoviţa reînoeşte dreptul de stăpânire a mân. Sucevil 

iezerului. i 
ie a păr: 

Asupra acestui ezer îată Ce mai cetim în frumoasa m onogralie a p 

D. Dan despre Mânăstirea Suceviţei“, urde vorbind de moşiile, Sucariţe, 

ia No. 39 serie, Un ezer la Dorohoi dimpreună cu mânăstire pre pia 

şi Bârnova. Această veche proprietate fu conftrmată de Duca Yo 

îuarie 1670, de Antiloh Vodă în 17 Noem. 1699, şi ce 

codat în 20 Ce 17407. (06: 147 era fiul lui Itie Costachi spâtar şi 

1) Pah. M. Costachi, mai apoi spătâr, i j | 

al Mariei M. Sturza vornic, şi ținea în căsătorie pe Maria Cananău 

C, N. Vodă Mavro-
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care pretindea că poiana Cobălei depe Lăbuşca nu este cea din 

jos, ci alta mai din sus. Boerii hotarnici — Ştefan Vârnav pitar şi 
Gr. Criste pitar — sunt siliți să măsoare linia de hotar „cu tune 

de 30 stânjăni şi stânjenul de 8 palme gospod“, şi începând a 

măsura din „bourui Loznei“ până în poiana Cobălei, cea ară- 

tată de Gh. Cuciuc, „au eșit 9 odgoane cari fac 270 stânjăni“, 
dar făcând socoteala de chipul cum curg hotareie celorlalte 

moşii megieşe s'a văzut că nu poate fi aceia „poiana Cobălei“, 
ci acea din jos până unde au mai eşit 31 odgoane, cari fac 

930 stânjăni, — „cari fac peste tot capul moşiei Şendriceni despre 

Lozna 40 odgoane, cari fac 1200 stânjeni 1)“ pag. 71). 
In 1793 lon Gherghel cere din nou să i se hotârască 

pol sat Şendriceni despre vecini. In 9 Mai Vodă M. C. Suţu, 

scrie carte la ispravnicii de Hărlâu, Iancu Racoviţa spătar şi 

lordache Cananău ban să meargă să hotărască moşia. Ei fiind 
ocupați cu trebile ținutului rânduesc pe Cozmiţă și pe C. Dociul 

căpitani în 8 lunie. In 15 Iunie se ridică hotarnica Şendricenilor, 
lon Gherghel arată la boerii hotarnici hârtiile moşiei: hotarnica 
din 1620, din 1715 şi din 1728, 

La această hotarnică pentru întâia oară se măsoară şi pă- 
durea despre Lozna în curmezişul moşiei. Măsura se face „cu 
odgonu de 23 stângăni, și ese la măsura întâia, fundul moșiei 
60 vdgoane”) şi 30 stânjăni, (sic) şi dau jumătăţii de sus a Şen- 
dricenilor 22 odgoane şi 16 stânjăni, iar jumătăţii de jos 37 od- 
goane şi 20 stânjăni, ce fiind loc cu pădure mai mult“. La a 
doua măsurare tot în curmeziş-—în zarea dealului Lăbuşcăi, — au 
eşit 52 odgoane, şi 12 stânjăni, din cari s'au dat părţii de sus 
22 odgoane şi 6 stânjăni, iar părţii de jos s'au dat 30 odgoane 
şi 6 stânjăni. 

Mult mai muite au trebuit să fie priciuile între Gherghe- 
leşti şi megieşi, căci din plicul cu actele Șendricenilor, copiat 
şi publicat de noi, lipsesc nu mai puţin de 20 de acte, cari se 

  

1) Cum ua stânjen are 2 m. 23, 1200 stânjeni fac 2676 metri, atâta ar 
îi lăţimea moșiei Şendricenilor pe pârâu! Lăbușcăi, latura de sad. 

- 2) Cum un stânjăn domnesc are 2 m. 23, 60 odgoane a 23 stânjăni lac 1380 stânjăni, sau 3077 metri. Deci fundul păduros al moşiei era mai lat cu 400 metri decât partea de câmp și fânețe.
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găsesc trecute În opisul din 1862, și anume din anii 1763, 1773 
(două), 1776 (două), 1777, 1781 (două), 1783 (două), 1786, 1787, 
1789, 1792 (două), 1793, 1794, 1796 (două), şi 1804. 

$ 20. Șondricenii către 1800. loaa Gherghel pitar moare 
către 1800, căci în 1803 Iulie 17 găsesc pe Măriuca pităreasa 
Ghergheloae, deci soţia lui lon Gherghel ce are pâră la isprăv- 
nicie cu Lupul Prutian din Buhai pentru nişte boi luaţi în tărie 

de pităreasă pentru o datorie în chezășie (pg. 78). Se constată 

că acest Lupul Prutian, luase dela obștie 53 lei, dar nu-i dăduse 
pităresei, Cât de aprig fusese pentru ale sale ataceri lon Gher- 
ghe! piterul, pe atât se arătă și Mariuţa pităreasa, soţia sa (pg. 

79 seq.), mai ales la măsurăriie făcute pentru alegerea hotărâ- 
rilor moşiei Buhaiul și Păscari, cum şi după Lozna Potlogeștilor. 

In acest timp se schimbă şi harta județului Hârlău, dân- 
du-se Şendşicenii în cuprinsul ținutului Dorohoiului, de unde 
până atunci— 1803 —fusesa de ținutul Hărtăului (pe: 81). Prici- 

nile Măriuţei pităresei le purta cumnatul ei lordachi Bosie sul- 

ger, care se iscăleşte ca vechil în 1806 că a luat dela pităreasa 

18 bucăți documente, ce vorbesc de Şendriceni (pg. 82). 
Maria Ghergheioae pităreasa trăeşte încă în 1809, când 

se jălueşte împreună cu Gh. Cuciuc proprietarul Cobălei, contra 
lui V, Potlog stolnic, proprietarul Loznei pentru impresurare, 

ce le face moşilor lor Cobăla şi Şendricenii (pg. 83). 
In 1809 se vede o schimbare între stăpânii Şendricenilor. 

Apare Costachi Gherghel ban, fiul Iui GrigoraşGherghel, contra 
lui dase jalbă la divan Vasile Potlog stolnicul, stăpânul Loznel; 
acesta în 1809 Mai 6 (p2g..85). Vodă A. C, Moruz rândueşte 

pe banul Andronachi Donici în cercetare şi în 6 lunie 1810 se 
face 0 nouă hotarnică precisă şi lămurită în semne despre toate 

părțile . 86-90). ca 
poe. et ăi Şendriceni —înireg. satul—erau în 1819 aceşi 

ei: Mariuţa Gherghel soția pitarului loan Gherghe P! 4% 
tatea de sus, Costachi Gherghel şi Iordachi Bosie Sg 
jimătatea de jos. | ” : . 

După mai muite pricini de mică valoare ntre stăpân Aa 

dricenilor şi megieşii lor despre Lozna, in 18 E e Enăcachi 
Gherghel murise şi stăpâni în Şendriceni găsim p | 
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Gherghel sărdar, fiul pităresei Măriuţa Ghergheloae şi pa Cos- 
tachi Gherghel ban şi pe Nastasia Bosie căminăreasă. 

lată o schemă: 

13 

14 

15 

16 

  

Grigoraş Gher- 
ghel (Raliţa) 

Maria (lordachi 
Bosie)   

loan Gherghd! pit. '/; (sus) 
1779 

  

Cost. Gherghel 
ban !/2 sus 

Iordachi Bosie 
Sulger 1/., sus | 

Mâriuţa Ghergheloae pi- 
tăreasa 1, (sus) 1825 

  

Costache Gher: 
ghel ban !/> 

Nastasia Bosie   1/a căminăreasă     
Enacachi Gherghei ban 

1825 
    Costache Gherghel ban !/> 

  
Enacachi Gherghel ban!/.1826     

Dela această dată actele de trecerea 
plicul nostru. 

$ 21. Spița Ghergheleștilor din secol XIX. 
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$ 22. Case Ghergheleşti. După 1825 nu mai avem acie card 
să vorbească de Şendriceni. Cred însă nimerit a da ştiri din 
dosarele tribunalului Dorohoi, din care prea puţine am avut 
răgazul a ie ceti, toate fiind întru câtva greu de găsit. 

„Asupra Caselor Ghergheleștilor din Dorohoi avem un opis 
de 19 acte în dosarul din 1862. lată acele acte: 7269 (1761) 
hotarnica; 7269 (1765) dania locului iui loan Vodă Teodor 
Calimah, 7269 (1771) suret depe hotarnica dela Alex. Ghica 
Vodă, 1780 hotarnica lui Ştefan Ciogole vornic de poartă. 1784 
fij hotarnica ; 1784 o danie; 1784 dania lui Iordachi Aslan ; 
1785 carte dela Moruz Vodă (sic); 1786 hotarnica lui C. Stân- 
cescu vornic de poartă, 1785 o anafora; 1799, 1801, 1803, 1827, 
în total 19 bucăţi, 

Tot atunci se mai prezintă Tribunalului un dosar cu 18 
ajte diferite hârtii. | 

Asupra: averii C. C. Smărândița, soția lui Enacachi Gherghel, 
născută Codreanu, avem în dosarul pe 1862 următoare.e 32 
acte înşirate numai pe ani; 1831, 1835 (trei); 1836 (şaisprezece), 
1840 (trei); 1839 (trei) ; 1837, 1841 (dous); 1844, 1850, 1851, 
Toate aceste 32 acte se iau dela mâna medelnicerului Mihai 
Holban şi se dau în primirea comisului C. Scobihorn. 

$ 23. După 1826 nu mai avem acte care să ne spună de 
mersul proprietăţii în Şendriceni. In lipsă de acte avem în schimb 
un nestârşit lanţ de dosare, care vorbesc de Ghergheleşti şi de afacerile lor, trecute prin instanţele judecătoreşti. 

In 1826 eru 2 proprietari în Şendriceni:; Costachi Qher- 
ghel banul pe jumătatea de jos, şi Enachi Gherghel ban pe ju- mătatea de sus. Ei; erau veri primari între ei, unul— Costachi. 
fiind îiul lui Grigoraş şi al Raliţei, altul —Enacachi—a lui lon 
şi al Mariei, 

Enacachi ban a avut de soţie pe Smărândiţa Codreanul, dar fără copii. Soarta părţii de sus se va Îi cuprinzând în cele 32 acte, ce ne lipsesc dela pachet, Se vede că partea de sus'a trecut prin vânzare la comis C, Caţichi, —nu ştim cu ce titlu —, iar partea lui Costachi Gherghel, rămâne la urmaşii săi, dela cele 2 temei ale sale.
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Dela femeia sa Zoe, născută Cristea, din Bucovina, a avut 

3 băeţi: Dumitrachi Gherghel, Gheorghe Gherghel, și Neculai 

Gherghal; iar din a doua căsătorie, cu Safta Cogăiniceanu, vară 

primară cu Mihail Cogălniceanu, are pe comisul M'hai Gherghel 

şi 3 fete, din care una măritată cu Colonel M, Holban, alta 

călugăriță, şi alta măritată cu Teodoritu. 
Mihail Gherghel. m'avea parte în Şendricenii de jos, de- 

aceia îl vedem că cumpără o parle dela comisul C. Caţichi în 

partea din sus. 

' Din descrierea dosarelor pe ani se vor vedea mai limpede 

situaţiile Ghergheleştilor în Şendriceni, şi vom ştii mai bine tre- 

cerea: proprietăţii, | 

in 1843 (dosar 10). Sotia Gherghel cu soțul ei care? pen: 

tru zestre. 
In 1843 (dosar 25). Creditorii iui Enacachi Gherghel, 

In 1843 (dosar 27). Catagratia averii lui Enacachi Gherghel. 

In (1844 (dosar 41-50) Creditorii Iui Ion Gherghel. 
In 1844 (dosar 72) liie Gherghel pentru împresurarea mo» 

şiei Brăești. _ 
In 1845 (dosar 85) Teoder Gherghel pentru alegerea mo- 

şiei Pănteşti. 
In 1846 (dosar 128) C. Cerchez care să i se dea în std- 

pânire Șendricenii. 
In 1848 (dosar 206) Costachi Gharghel cere să i se aleagă 

părțile sale din Şendriceni. 

In 1848 (dosar 253) Teodor Gherghel cere să i se eva- 

lueze moşia Păntești. | a | 

In 1849 (dosar 266) Vânzarea moşiei Şendriceni a lui Va: 

sile Bosie. 
| | 

In 1850 (dosar 320) Mihalachi Gherghel cere a i se vinde 

casele sale din Dorohoi. 

In 1850 (dosar 321) Mihalache Gherghel şi C, Cerchez cu 

Soltana Holban pentru moşie. 

In 1851 (dosar 401) loan Qherghel pentr 

moşiei Teioasa, 
| a 

In 1852 (dosar 525) Vânzarea moşiei Şendriceni â lui 

loan Gherghel. 

u împresurarea
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In 1852 (dosar 547) Mihail Gherghel cere să i se evalueze 
casele sale din Dorohoi, 

In 1853 (dosar 482) Evaluarea părților de moșie, ce are 
Costachi Cerchez în Șendriceni. 

In 1854 (dosar 631) Vânzarea caselor lui Enacache Gherghel. 
“In 1854 (dosar 602). Mihalachi Gherghel cere stăruitor să 

se afle la cine se găsesc documentele Şendricenilor. 
| In 1854 (dosar 623) Vânzarea moșiei Şendriceni a lui 
M'halachi Gherghel. 

In 1856 (dosar 680) Elena Gherghel! vinde moşia Dămileni, 
In 1857 (dosar 775) Mihai Gherghel împrumută bani. 
In 1857 (dossr 762) Evaluarea caselor din Dorohoi ale. 

lui Ilie Gherghel. 
In 1858 (dosar 797) Casa detunctului C. Gherghel cu lu- 

lius Tobias pentru hani, 
In 1858 (dosar 832) Ilie Gherghel arendează moşia Drăgușani. 
In 1859 (dosar 911) Catagratia averii lui Ilie Gherghel. 
In 1859 (dosar 917) Gheorghe Gherghe! cu Hoisă 

ceasornitar, 

In 1860 (dosar 1001) Gheorghe Gherghel cu mil Afamaru, 
In 1861 (dosar 1053) Vânzarea moşiei Brăeşti a lui Ilie 

Gherghel. 
la 1862 (dosar 1198, 1201) Catagratia averii delunctului 

Costache Gherghel. 
In 1863 (dosar 1238-1285) Ştefan Gherghel ipotecă moşia 

Drăgușani. 
in 1863 (dosar 1264) Gheorghe Gherghel cu Mihel sin Iancu. 
In 1863 (dosar 1305) Vânzarea moşiei Brăeşti a lui llie 

Gherghel. a , 
In 1864 (dosar 1340) Mihail Gherghel ipotecă moșia Șen- 

driceni. Se constată că partea lui Mihail Gherghel vine 470 de 
fălci, care preţeluită a 25 galbeni falcia, fac peste tot 11750 
galbeni, 

In 1864 (dosar 1372) Mihail Gherghel pentru punere sub 
curatorie. “ 

In 1864 (dosar 1383) Costachi Cerchez şi C, Gheleme pentru bani. ,
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In 1865 (dosar 1563) Gheorghe Gherghel cu Motăl sin 
Peisăh Strulovici pentru bani, 

In 1865 (dosar 1565) Epitropia casei lui Enacachi Gherghel 

cu orândătorii depe lbăneşti. 
In 1865 (dosar 1648) Gheorghe Gherghel pentru plastografie. 
In 1865 (dosar 1833-2007) Elena Gherghel cu C. Miro- 

nescu pentru bani. 

In 1865 (dosar 1981) Ștefan Gherghel cu A. Ventura pen- 

tru bani. 

In 1865 (dosar 2309) Anibal Gherghel ipotecă partea din 

- Brăeşti,: 
In 1866 (dosar 2388) Costachi Cerchez şi casa lui Mihail 

_ Dan pentru bani. 

In 1866 (dosar 2439-2520) Elena Gherghel cu C. Miro: 

nescu pentru bani. 

In 1866 (dosar 2458). Teodor Gherghel ipotecă moşia 

Pânteşti. 

In 1866 (dosar 2548) Mihalachi Gherghel cu Iraţii săi Gher- 

gheleşti pentru Şendriceni. 
In 1866 (dosar 2580) Catagrafia averii lui Mihalachi 

Gherghel. 
In 1867 (dosar 2726) Costachi Cerchez ipotecă părţile sale 

din Şendriceni. 
In 1867 (dosar 2899) Neculai Gherghel şi Alecu Curt pen- 

tru bani, 

“In 1868 (dosar 3293) Costachi Gherghel şi Epitropii casei 

lui Mihalachi Gherghel pentru bani. 

In 1868 (dosar 3123) Erezii lui Costachi Gherghel cer îm: 

părțirea averei lor părinteşti. 

In 1869 (dosar 3356 şi 3357) Elena Gherghel cu Sava 

Manea pentru bani. 

In 1869 (dosar 3559) lancu Gherghel pentru rupere de sigili. 

In 1869 (dosar 3784) Catagralia averii delunctei Elena 

Gherghel. 
a 

In 1870 (dosar 3885) Evaluarea moşiei Şendriceni a lui 

Qh. Gherghel.
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In 1870 (dosar 3942) Misică Onisifor Gherghel cu Sava 
Manea pentru bani, 

In: 1870 (dosar 4070) Elena Gherghel ipotecă părţile sale 
din Broscăuţi. 

In 1870 (dosar 4197) Misică Gherghel cu M. Dimitriu 
pentru bani. 

In 1870 (dosar 3789) Catagrafia averii defunctului C. Cerchez. 
In 1871 (dosar 4946) Epitropia casei defunctei Elena Gher- 

ghel cu Mhai Dimitriu. 
In 1871 (dosar 5029) Ştetan Gherghel şi C. Cananău, 

pentru bani. 
In 1872 (dosar 5509) Ştefan Gherghel şi C. Cananău pen- 

tru bani. 

In 1867 (dosar 2314) Mihai] Gherghel cu Em. Băduţeanu 
pentru bani, : 

In 1872 (dosar 5357) Grigore Gherghel pentru bătae. 
In 1872 (dosar 5578) Grigore Gherghei cu primăria de 

Dorohoi pentiu mobilier, 
In 1869 (dosar 3338) Costachi Gherghel cu Ifrim Brăilescu 

pentru contract. 

In 1874 (dosar 6781) Gherghel Onisifor şi Gherghel Ema- 
noil fac apel electoral. 

In 1874 (dosar 6822) Emanoil Gherghe! ipotecă părţile sale 
din Șendriceni şi Mlenăuţi. 

In 1875 (dosar 7343) Eduard Gherghel cumpără un loc 
dela Teodor Livcă, 

In 1873 (dosar 5833,-5840) Onisifor Gherghe) pentru 
bătae şi falş. 

In 1875 (dosar 7698) Onisitor Gherghel pentru bătae. 
In 1875 (dosar 7341) Neculai Gherghel cu D. S, Miclescu 

penfru bani. 
In 1875 (dosar 7515) Onisitor Gherghel şi căpitan Mano- 

liu pentru pădure, 
„In 1875 (dosar 7540) Dimitrie Gherghel cere diviziunea moșiei Șendriceni rămasă lui dela defunctul său tată Costachi 

Gherghel, 

În 1875 (dosar 7859) Gherghei Costachi şi fraţii săi Oni-
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sifor și Emanoil vând moşia Şendriceni, rămasă dela tatăl lor 
Mihail Comisul. 

In 1875 (dosar 7860) Costachi Gherghel şi fraţii săi vând 
Mlenăuţii iar în două. 

In 1875 (dosar 7693) Gheorghe Giosanu se arată că ipoteca 
moşiei Mlenăuţi. 

In 1876 (dosar 8204) Vânzarea caselor lui Onisitor 
Gherghe!. 

In 1876 (dosar 8279) Eduard Gherghei ipotecă casele sale 
din Dorohoi. 

In 1876 (dosar 8954) Maria Gherghe! împrumută bani dela 

Aron Moisă, 

In 1877 (dosar 6440). Vânzarea Şendricenilor, urmărită de 

C. Constantiniu din laşi. 

In 1877 (dosar 9775) Emanoil Gherghel pentru violare de 

sechestru. 

In 1877 (dosar 9805) Emilia Gherghel cu soțul său Ștefan 

Gherghel pentru separație de patrimoniu. 

In 1877 (dosar 9828) Eduard Gherghel cu Haretu pentru bani. 

In 1877 (dosar 9877) Costică Gherghel cu Ştetan Gherghel 

pentru bani. 

In 1878 (dosarele 10026, 10267, 10297, 10427, 10569) Oni- 

sifor Gherghel pentru bătae, pentru calomnie, pentru otrâvire 

de porci, pentru arestare. 

In 1878 (dosar 10489) Vânzarea averii lui Edmont Ghar- 

ghel, urmărită de C. Haretu. | 

In 1878 (dosar 10625) Zoiţa Qherghel cu Bercu lipscanu 

pentru bani. 

In 1878 (dosar 10505) vânzarea averii lui Ene Gherghel. 

In 1878 (dosar 11236) Grigore Gherghe! pentru maltratare. 

In fine în 1879 (dosar 11399) Onisifor Gherghel ipototecă 

casele sale din Dorohoi. 

Aceste sunt dosarele ce vorbesc de Qhergheleşti. Celelalte 

sunt dosare lucrătoare în grefa Tribunalului de Dorohoi, unde 

se mai găsesc acte cu referințe la Ghergheleşti Şi la Şendriceni, 

După 1840 proprietatea în Şendriceni se schimbă, Intră 

ca stăpân C. Cerchez, care ţine până câtre 1870, când i se lace
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iventarierea averii, El are dese pricini cu cooproprietării săi în 

Şendriceni, şi ca unul care deţinea documentele moșiei, fu silit 

prin carte de blăstăm să le scoată. 
lată cartea de blăstăm, 

CARTE DE BLĂSTĂM 

Sotronie cu mila lui Dumnezeu Arhiepiscop şi Mitropolitul 

Moldovei şi Sucevei, 

Tribunalul judecătoresc de laşi secţia II prin adresa No. 
10884 ne încunştinţează că ministerul justiţiei cu oficia No. 4351 
cătră judecătoria de Dorohoi, comunicând în copie acelui tri- 

bunal pe lângă adresa No. 2348 şi prin alta asemenea cu No. 

5312 în cazul documentelor ce să car dela dumnealui Constantin 

" Cerchez dela dumnealui Mihalachi Gherghel relative pe partea 

de moșie Şendriceni, ordonă că aşa precum după toate lucrările 
până acum înaintate nu s'au putut descoperi de către cine anum& 

se păstrează documentele cuvenite dumisale Gherghel, şi nici 
se speră că se va afla fără a se aplica carte de blăstăm în. 

contra tuturor feţelor cari ar putea avea vre-o ştiinţă acelor do- 

cumente, și prin urmare acest tribunal prin înțelegere cu acel 
de Dorohoi, să aplice o carte de blăstăm în cel mai scurt timp 

şi descoperind pe fața păstrătoare documentelor să să strâmto- 

rească a le trăda cerând prin cetitul adresei a să slobozi 

O asemenea carte, în urmare noi mai întâi părinteşte sfă- 
tuim şi duhovniceşte îndemnăm pe toţi aceia cui vor fi având 
cât de puţină ştiinţă întru aceasta să arate şi să mărturisească 

dreptul adevăr în frica lui Dumnezeu, ca nu din rudenie, priete- 

nie Sau pentru feluri de interesuri lăcomindu-se şi tăgăduind a- 
devărul să-şi vatăme sufletul şi să-şi piardă agonisitul lor avut, 
căci pentru unii ca aceia slobozim această carte de blăstăm, 
iar cărui vor arăta şi vor mărturisi dreptul adevăr în frica lui 
Dumnezeu, să fie ertat şi blagoslovit amin. 

Soîronie Mitropolitul Moldovei 
Secția 11, No. 1768 anal 1860 

Octombrie 7. 

Asupra acestei cărţi de blăstăm se găsesc la dosar mai 
multe jalobe ale iul C, Cerchez, şi mai muite termene, cum cel



LXI 

din urmă termen era la 21 Sept. C. Cerchez arătă că aceasta: 

este „jignirea onoarei mele“ ca să păşesc în biserică cu hramul 

adormirii Maicii Dumnutu!: să ascult citirea cărţii de blăstăm“. 

In urma acestora se scot documentele Şendricenilor cu 

opis din 1862, în număr de 119 bucăţi, apoi se arată docu- 

mentele caselor Ghergheleşti în- număr de 19 bucăţi, cum şi 

alte 18 bucăţi diferite documente, în total 156 documente. 

Sunt nenumărate jalbele lui C. Cerchez; el arată că moșia 

Şendriceni umbla în 1862 în 5 părți, din care 21|, părţi — adică 

jumătate din moşie —le ţinea ei prin cumpărătură dela casa Tă- 

posatului 'spătar  Enacache Gherghel, cum și dela comis loan 

Gherghel, iar alta 2:/, părți —altă jumătate o stapâniau cei 4 

fraţi Ghergheleşt, copii lui Costach; Gherghel. 

După moartea lui C. Cerchez, Şendricenii se împart ast- 

fel: o parte o ţin fraţii Gheorghe, Neculai și Dumitru Gherghel, 

o parte o ţine Costachi Gherghel, o parte o ține Mih. Gherghe! 

prin cumpărătură dela Catichi, iar în locul lui C. Cerchez intră 

stăpân Canănău. 
| 

$ 24. Bisericile din Șendriceni, Buhai şi Ghilia. Cele trei 

biserici în torma lor actuală, sunt noi, şi s'au zidit pe locul lor 

în apropiere de alte vechi pisericuţe de lemn. 

A. Numai biserica din Buhai are inscripţie, care sună astiel : 

„Acest sfânt lăcaş cu hramul Adormirea Maicii Domnului, 

din acest sat Buhai, proprietate a sfântului mormânt | s'au zidit 

cu cheltuiala zisei proprietăți în zilele şi .cu biagoslovenia prea: 

fericitului patriarh a! Jerusalimului Kirio kir Kiril | şi a prea înă'- 

țatului domn principatelor unite | Alexandru loan „Cuza Vod:, 

şi a cuvioşiei sale | părintelui arhimandrit şi erarh Kirio kir |] Pz- 

ton, prin osârdia dumisale medelniceri | Dumitru Atevra vechilul 

epitropii | sfântului mormânt din Moldova, cu stăruința | şi cere- 

rea iconomului Vasile Ştetanovici | anu 1862 August 30, Vasile 

Săpătoriu. 

In biserica din Buhai se găsesc mai multe cărți vechi. 

lată câteva însemnări: 

a): Pe o Evanghelie, laşi 7270 (1762): „această Bvanghe- 

lie amu dat'o / preotuini Miron fzciorului mieu pentru | pomenirea 

mea şi a babei şi nu poate] nimenea a o lua den mâna | lui
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câtu a trăi elu şi copii lui/ şi să mă pomenească la toate le- 
turghiile | şi eu Costantin diiacon şi cu Vârvara | soţul micu amu 
iscălitu cu mâna | noastră, leat 1791“. 

„Această siântă Evanghelie este“a copiilor | preutului Miron 
şi când vor voi să o e dela biserică | ca un odor a lor, iară 
până atunci să şază la biserică. / Ilie protopop 1806 Fevr. 26. 

„După arătarea condeiului ce s'au văzut de că [tră noia 
părintelui iconomului lie ot Botoşani / viind şi eu la această 
protopopie a ținutului Dorohoi, mi s'au arătat această svântă | 
Evanghelie găsindu-să la sat Buhai în mâna | preutului Aftanas 
pe svântul prestol! | şi pentrucă prentul Aftanas s'au aflat preutul a 

„răscumpăra aciastă carte | şi fiind în mâna sfinţii sale și păr 
aice | nepotului strămoşesc sculându-să 6. veri primari | anume 
Zamiira, văra primară a preutului Aftanase, fiu preutului Miron 
sculându-să | şi sculându-să prin giudecata protopopiei | meale 
am luat 20 de iei | bani şi au rămas | sfânta Evanghelie a preu- 
tului Aftanas | din care i sau încredințat de cătră proto/popie me 
la anul 1825 Februar 20. / Mihail iconomwm/. 

»Eu preutul Aftanasie dau aciastă Evanghelie preutului 
Ghenghie fiului meu /o dau cu gura mea şi pomenire să fie 
neartat de Dumnezeu cela ce a luao (1838 Mart 1) preotul Ghe- 
orghe sin (fiul) Attanase. 

b) Pe un pomelnic de lemn: Prea fericiţii ctitori bisericii 
Buhaiului: vii; prea fericitul patriarh al Ierusalimului Chirilă, 
Petrea arhimandrit, Chirilă arhimandrit, Dimitrie, Ecaterina şi 
tot neamul lor. Costandin, Zoiţa şi tot neamul lor, 

Ajutătorii ctitori, Gh. Măndăşăscu arhitect. acestei biserici. 
c) Minee de Sibiiu 1855, acest mineiu împreună cu altă Il 

sau cuinpărat de Epitropia averilor stânţului mormânt pentru 
biserica depe moşia Buhaiul prin osărdie iscălitului vechil a zi- 
sei epitropii. D. Alevra 1862 Oct, 30, 

d) Ohtoih: „Acest ohtoih este luat dela un călugăr, de pre- 
utul Simion din satul Buhaiul, care le-a dăruit bisericii | dintr'a- 
cel sat, şi să nu fie volnic 21 înstrăina dela această biserică 
din preuții sau din poporănii mei, 1827 iulie 6. Ilie iconom 
Gheorghe protopop Dorchoiului, 

e) Evanghelii 1958 Neamţ.: „Această sfântă Evanghelie
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sau cumpărat de cătră epitropia averilor sfântului mormânt pen- 
tru biserica depe moşia Buhaiul prin osărdie sub iscălitul vechii 

a zisei Epitropii 1862 Oct. 30. D. Alevra, 
Apoi cărţi vechi: Apostolu!, Bucureşti 7251 (1743); Evan- 

ghelia laşi 7270. (1762). Aită Evanghelie laşi 7270, Letur- 
ghie grecească veche, Antologhion laşi 7270, Penticostarion, 

Bucureşti 7276 (1768), 2 Ceasloave, Neamţ 1835, Molitielnic laşi 

1834. Triod Neamţ 1847, Tipicon lași 1836; apoi revista Preutul 

laşi 1863 (anul II). 
B. In Ghilia Gherghel, este biserica ctitorie Gherghelească; 

mare înscripţie. 

Pe icoana si. Neculai se citeşte: „Această icoană cu hramul 

sfântului | lerarh Neculai o | afieroscu bisăricii depe moşia mea 

Şendricenii de gios cu hramul | stințlor mai mari Mihail şi Gav- 

ri). Eu Costachi Grigoraş Gherghel postelnic la anul 1858 luua 

lunie 30 zile. | 
“ Dintre cărţi notăm: 
Letu:ghiile din 1818 laşi. 
Ceasoslov mic rupt, 

Leturghie Sibiu 1819. 

Triod Blaj, rupt. | 

Alt Triod Blaj 1771, 1776 cu notița: „să s(ă) ştie de când 

am tost eu eri (ierei), loan Hanăsu, imbla veleat i optu sute 3, 

Februar 24,—preutul în Strahova 1795,—să să ştie de când em 

scris eu Anton că a fost 1798. 

Penticostar Bucureşti 1800. 

„Antologhion laşi 7263, vol. 1 (Septembre:Februar). 

Alt Antiloghion laşi 7263, rupt p/e întregul an (Sept.-August). 

Ceasoslov legat, Neamţ, rupt. 

Antiloghion laşi (7263) rupt (lanuar-August). 

Antologhion (greces=) pe lunile Sept.-Dacembr., legat: „eis 

ton arhon capitan Kir Gheorghiu Catzilou didascalos tou Kos- 

tantinou Gheorghi, 1783 laneiarios. 

Ohtoih mara, Buda rupt. 

Penticostarion Blaj 17698. 

Leturghii rupte. 
Motitfelnic, rupt. 

Pe o Evanghelie, laşi 7270: „sie Evanghelie olmealinau
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rabu bojiia Costantimu | do hramu sveatago Uspeniia iz janoiu 

svoeiu Izvonoiu, i ciad ego Eftimia, i Dochiţi, Climente, Dimit- 

rie, i prociahn, sărod nicovu ego, 1762.—=Această Evanghelie a 

dat-o robul lui Dumnezeu Costantin la biserica sfintei Adormiri cu 

tămeaia sa Izvonoi şi cu copii lor Eftimie, Dochiţa, Climente 
Dimitre, şi alţi copii ai lui 1762. 

C, In Şendriceni, vechea biserică de lemn, aşezată pe coastă 
s'a stricat, şi s'a zidit cea actuală în preajma iazului săpat. N'are 

inscripţie. 
Dela vechea biserică de lemn avem aceste cărţi vechi. 

Antologhion 7263 (1755 laşi). Penticostar laşi 7261, „acest 
sfânt Penticostar dela anu 1663 (sic!) cu cheltuiala lui Costan- 
tin Cerchez, și el a reposat la 1873 la lanuarie în î6 zile. — Evan- 

ghetie lași 7270. 

— Triod. Rămnic 7269 (1761): „Acest triod cercetându-se 
s'au afiat cumpărat cu drenţi bani, reposatului loan diaconul ce au 
fost slujitor sfintei biserici din satul Buhaiul iăsându-l zeastre bise- 

rici și clericilor, nepoți şi strănepoţi cari ari în locul lui slujitori 
siintei biserici, pomenindu-l unde se attă slujitor | Gheorghe diacon 

strănepot pomenitului | diacon şi adevărat fecior răposat preut 
lordachi | şi pentru ca să nu să înstrăineze dela biserică prin 
alte mâni străine s'au încredinţat, | 1821 April 28. 

Gheorghe iconom, preut Dorohoiului. 

— Chiriacodromion, Bucureşti 1801. 
— Triodion (rupt): „Acest tziod este al sfintei bisorici cu 

hramul Adormirea Maicii Domnului din satu! Şendricezi, moşia 
dumisale Costachi Cerchez, şi cine s'ar afla cineva să-l fure sau 

să-l vânză să fie anaftima cu tot neamul lui, Gh. Vasiliu 
(tile 1-297). | 

— Leturghiile, laşi 1845, „dat de preutul lon Gheorghiu dela 
biserica Uspenia din Buhaiu“, 

— Leturghiile laşi 1868, „dat de V. Isăceanu preut în 1877 
Februar 8, 

— Evanghelie Neamţ, 1858; pe legătura de argint stă scris: 
„Mihai Dano şi soţia sa Maria, născută Gheleme, pentru a lor 
pomenire, 1863 Ghenar 12 zile,
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— Pe potir: Mihai Dan i 

nire 1869 Ghenar 25. Si Mari Dano, pentru a lor pome- 

ini a ee ctitorilor bisericii Adormirea Maicii Domanu- 

ani. — Cerchez comis, scris în 1877 Ianuarie 25 

de preotui V. Isăceanu. 

, — Vii: Ştefan, loan, Leon, Aglaia, Costachi, Adela, Necu- 

lai, Hanrieta, Maria, Smaranda, Ileana 

— Morți : Costantin, Zoiţa, Neculai Casandria, Neculai, Ma- 

nolachi, Eupraxia monzhia, Dumitru, Călin, Toader, Simeon, 

Smaranda, Sat, Maria, Lefter, Petru, Gheorghe, Mihai, Sofia şi 

ot neamul lor. 
_ Pomelnicul familiei Cananău (tipărit). 

Vii: Şteian-Costanţu cu fii lor; Georges-Zelie cu fiii lor; 

Clarisa, Elena, Alexandru, Titus, Ernest, Alecu-Ruxanda cu tot 

neamul lor; Maria, Ana, Aristiţa cu tot neamul lor. 

Morți: Costantin, Agripina, Costică, Telemac, Veniamin 

Mitropolit, Veniamin arhimandrit, Şerban, Balaşa, Vasile-Eca- 

terina, lon Maria, și tot neamul lor ; — Vasile- Ecaterina,-loan- 

Maria şi tot neamul lor; 

Vasile — Ecaterina — Gheorghe — Anastasia — Gheorghe şi tot 

neamul lor; Gheorghe, Monahia Sevastia, Monahia Xenia, Mo: 

nahia Epistimia ; Elena, Calipso, Scarlat. 

Scris în Şendriceni 1891. 

Ş 25. Neamul Cerchezesc. Intrând cu stăpânire pe 2 părţi 

din Şendriceni hatmanul C. Cerchez, e locul a ne Opri asupra 

acestei familii vechi şi ilustre. 

După Cantemir familia Cerchez e mai veche ca Vasile 

Lupu, pela 1630. în documentul publicat de noi:în Surete Xi, 

51, şi se vorbeşte de un Cerchez bătrânul, care ar ti trăit supt 

Aron Vodă pela 1594. Dela acest Cerchez bătrânul au rămas 

2 copii: Cerchez. spătar și 0 fată, cari îşi împart țiganii între 

sine, pe Toader şi pe Avrămia. 

Cerchez spătarul de supt Moise Movilă Vodă, are un fe: 

cior pe lonița Cerchez, ce fusese stolnic înainte de Gh. Ştefan 

Vodă. Acest Ioniţă avu de soţie pe Irina, care trăia încă pela 

1€54 Septembrie 11, împreună Cu fiul său Ștefan Cerchez. (Su- 

rete XI, 52).
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lată dar primele patru generaţiuni de Cerchezi din secol 
XVI şi XVII-lea: 

1. Cerchez cel părân (1550.1594) 

  

2. Cerchez spătarul (1630) fată 
=Todosca fata lui Andrei =—x 

(Surele x, 21). 

  

3. loniţă Cerchez biv stolnic 
Irina 

4. Ştefan Cerchez comis 
=—Aniţa n. Enachi Paladi post. 

(1670 — 1700) 
Despre Ștefan Cerchez comis vorbesc mult şi documentele 

timpului şi chiar letopiseţele ţării (1. Neculce supt anul 7182 (1674) la domnia lui D. Vodă Cantacuzino, când conduce ar- 
matele Moldovenști la . movila Răbăei, împreună cu A. Buhuş 
hatmanul, C.-Qintemir serdarul cu Mitre şi cu Gheorghiţă (Let II” 206). Acelaş Ştefan Cerchez fost paharnic al doilea, bate pă Tătari la Vâlcăneşti, luându-le toate prăzile, ce le aduceau ei dela Beciu, adică dela Viena. (Let. 112 29), 

Tot acest Şteian Cerchez comisul, scapă pe Dumitraşcu Beizade Cantemir din mâna lui Cerchez Mehmet Paşa imbri- horul, (Let 112 245), 
Despre el se vorbeşte în multe documente ale timpului (Surete IV, 56, 232, Ispisoace IV, 1, 4, 8). 
Contemporan cu Ştefan Cerchez comisul şi omul politic al vremei, :scrisorile mai pomenesc alţi Cerchezeşti: pe Alexandru Cerchez în 7184 (1676), (Ispisoace IV [, 4). Andronic Cerchez, 

paharnic în 1688, Spătar în 1690 (Ispisoace IV | 192), vornic în 1693, şi pe Neculai Cerchez către 1690. 
Fâră a preciza şi intemeia pe acte legăturile de înrudire, 

nu greşim, dacă îi punem pe toţi fraţi ori veri între ei şi urmaşi ai lui Ioniţă Cerchez stolnicul şi ai Irinei, şi am avea dar pen: tru generaţia IV acești urmaşi: | | 
7
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3. loniţă Cerchez stolnic 
=— Irina 

  

4, Alexandru, Ştefan Cerchez, Andronic, Neculai, 

Cerchez comis Cerchez Cerchez 

1676 1675-1700 vornicul 1690 

=—Axiţa Enachi 1690 1700 
Paladi. - —Axana 

ia Fruntișani Jurie Căpotici 

Legând arătările spiţei publicate de noi mai jos la pagina 

103 cu alte arătări de spiţe şi documente, ar reeşi pentru An- 

dronic Cerchez, mare vornic de ţara de jos aceşti urmaşi: 

4. Androiic Cerchez vornic —Axana Căpotici 

  

5. Miron Cerchez spătar Maria Vasile Cerchez cămăraş 

= Maria Ilie. Saule =—K 

Cu aceşti Cerchezi intrăm în secol XVIII-lea. De aici în 

colo spiţele se încurcă şi se contrazic, ceiace ar arăta ori 0 

descendență deosebită de două ori trei ramuri de Cerchezi, ori 

lipsă de ştiri documeniare. 

După spiţa noastră dela Dorohoi, Miron Cerchez spătarul 

are un singur fiu pe lordache Cerchez șatrar,. 

După spiţa Cerchez Paladi, Miron Cerchez spătarul au alţi 

trei copii: Saul, Vasile şi Andronic Cerchez. 

Fără a le coordona le punem în această încrângătură: 

V,. Cerchez camaraş, 
5. Miron Cerchez spătar, Maria, 

— Maria Ghencea 
—Maria lie Saule ==R 

i nic, lordachi. loniţă Mihalachi Cerchez 

9, Saul Vasile, Andro șatrar comis ! ban, apoi spătar 

In adevăr în spiţa Cerchezilor dela Răşeşti (Falciu) şi dela 

movila Răbâei, acolo unde Ştefan Cerchez comisul conducea 

armata Moldovenească supt Dumitraşcu Vodă Cantacuzino (Let



LĂVIII 

II 2 206), se arată altă încrângătură a primului Cerchez, legat 

prin căsătorie cu Maria fata lui Ghenciu şi a Catrinei născută 

din Lupaşcu Cogălniceanu şi din Nastasia fata lui Ghedeon Mera, 

nepoata lui Gl. Mera şi strănepoata lui Mera Marmure uricar, 

primul şi cel mâi vechiu stăpân cunoscut prin acte al moşiei 

din jurul movilei Răbâei — Mereni (Surete rus. XLV, 1013). 
Această Marie a ţinut în căsătorie—cred-—pe Vasile Cer- 

chez camaraşul, şi are de urmaş pe Mihalache Cerchez, banul . 

şi apoi spătar, 

Cu aceştia ajungem la 1750. 

___ Spiţele noastre ne dau aceşti urmaşi pentru generaţiunea 

a 7-a de Cerchezeşti, 

6. Vasile M. Cerchez, Iordachi M. Cerchez, Mihalache V. Cerchez 
] şătrar ban, spătar 

7. Matei, Dumitrachi Neculai, Costachi Ruxanda, Tudurachi 

Cerchez Cerchez Cerchez Cerchez | Cerchez 

=—Smaranda  clucer hatman 
(spiţa Cerchez-Paladi) (după spiţa dela 

Şendriceni) 

Cu aceştia ajungem în pragul secol XIX-a, şi de aici în- 
colo spiţele se îndepărtează şi mai mult unele de altele. Pentru. 

generaţiunile 8-a, 9-a şi 10-a avem aceste încrângături. 

7. Dumitrachi V., Neculai Gh. Costachi Gh. Tudurachi M 

  

Cerchez Cerchez cluzer Cerchez Cerchez 

=Smaranda hatman 

8. Scariad, Luxandra Costache 3 >29 m Gheorghe-Mihail Jon fată 
pah. =l. Fotino Cerchez 8.88% & 8 Cerchez Cerchez Cerchez =V.Coroi 

==Butrosina Stoinic  =Zoiţa 52: Smaranda 
Ipsilant Da E a Racoviţa 

() GE 8 a (are Ră- 
& &, i ă Ş S Z şeşti) 

se" 85 ie 5 

  

1) Zoe Dan, măritată cu C. Cerchez moare în 1871, și are testamentul 
său din 1871 Febr. 5. Ra aducea zestre 4000 galbeni. Ea era fiica Saitei n. 
Scorţescu şi a lui Danu. Are de soră pa Catinca, măritată cu Burghelea, și
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Restul de generaţiuni dăm după arătările verbale ale d-lui 

căpitan Leon Cerchez pensionar, şi ale raposatului T. Cerchez 

proprietarul Răseştilor (Surete ms. XIV, 201, Ispisoace IV, 2, 9), 

cum şi a spiţei Cerchez-Paladi. 

8, Scarlat. D. Costachi N. Gheorghe C. Mihai C. Elena.  lon 

  

  

Cerchez Cerchez Cerchez - Cerchez-dr. Cristo-Cerchez 

pah —Zoiţa Dan =—Casandra —Maria  dulo 

sierp Latit Carp | | 

32009 NicuGh. ZZI|| Zis > | 20 Oil Z Costachi 

9 258983 Cerchez &E wzS 3 S > Sa.a8 Qhi5 -El.Pascu 

2S=s2 (îmtiat) -5aEaSc m g5a85 gse: 
o 3 G 8 € = a£88 3 O o 3 em 2 x 2 

e 2 = 93.9 ls ze * m 

= e sto ls e * 98 
E 3 E5 Sa 03 

o 9" > 8 5 
” - 3 30 

= 

3 9 — o 
z, > 

8, a 

In sfârşit pentru a 10-a şi a il-a generaţiune avem aceşti Cer- 

chezi actuali: 

9, Pandele, Leon, Mihail, Costică Cristo — Costachi lon 

  

  

Cerchez căpitan general  dulo Cerchez  =Elena Pascu 

—Blena =—BElenaC. : (Dorohoi) 

Platon Cerchez 
| 

e 
| | EI Teodor Cerchez 

= pa oz>0% ena  Teudor 

z2aga Lee zozi £ 9Egsa Mihai are Roşieşiii 

2282925 neral SRR 3 Boa 

x Sase g î gi o TE sg Cerchez sterp 

2s5£ 
LE Ia 8 general 

se 
>=538 a 202 

23 ” 55 sp? 3 
> Ioa: 

Bee e ză 
Leon Cerchez Soze 5 ez 

eco Va Să 

29ac & 
| & _. 

= 

Mihai Dima 

Radu Elena 

Elena 3 ZAlberto 

"Nicolina 5 Z 

i complectă şi 

re a umplut îre 

000 galbeni. Neavând copii din 

tul lor de văr primar, pe Nica 

de actualitate înşirare 

Aceasta este cea ma 
| | 

e ani cu mem 

a neamului Cerchezesc, ca 
i sute d 

| cărui flu ți lasă 1 

hez întilază pe nepo 

1 al Mariei. 

Pa 

pe un frate D- „Danu, â 

trupul ei, Zoiţa C. Cerc 

Cerchez, fiul lui Gh. Cerchez ?
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bri săi istoria țarii Moldovei şi parte şi în Muntenia, mai mult 
sau mai puţin iluştri. 

$ 26. Neamul Cananău. Cu anii 1877 intră stăpân în Şen- 

driceni neamul Cananău. Având daraveri de bani cu Gherghe: 

- 1eștii, cu Holbăneştii şi cu Cerchezeştii, Cananău cumpără la 

mezat moşia Şendriceni scoasă la vânzare de creditorul C. Cons- 
tantiniu, avocat din laşi. 

Nu e uşor a lega şirul de generaţiuni ale familiei Cananău, 

întrucât genealogişiii de până acum nu ne spun mai nimic des- 
pre neamul Cananău, 

—lIn O. Leca avem ştiri despre 3 Cananăi: un Cananău că- 

sătorit cu Ecaterina, fata lui lon Balş vornicul. De fapt această 
Catincă Cananău e fata bănesei Maria Cantacuzino, măritată în 

1815 cu C. Cananău, fiul lui loniţă Cananău. (lorga Doc. XXI, 190). 
De un alt C. Cananău biv vel pah. ne spune că fiica sa 

Ecaterina se mărită cu Toma, fiul lui Vasile Balş. In fine mai 
aminteşte de Gh, Cananău, prefectul de Constanţa. (Familii 
boereşti 506), > 

— In condica de boeri, copiată dela N. Roiu, tostul arhivar 
la Arhiva statului din laşi (Surete ms Ul), găsim că în condicile 
divanului de întărituri laşi se găsesc ştiri de aceşti Cananăi: 

Cost. Cenanău paharnic între 1753-1760. 

Şărban Cananău spătar prin 1796-1798. 

Iordachi Cananău medelnicer între 1780-1784. 
Ioniţă Cananău pah. 1786, spătar 1802, 
Cost. Cananău spătar 1804. 

lancu Cananău spătar 1839, 
Vom arăta mai jos înrudirile dintre ei ale acestor 6 nume 

de Cananăi. | 
Supt numele de Canano, rostit şi scris şi Cananou şi Ca- 

nanău se înțelege un nume levantin, care nu e nici grec curat, 
nici italian. E greu de a vedea în Canano pe gr. Kanna=ionc, 
tube, cu sulixul ano, cum în Comino ar îi Kommi, cu sufixul “ino; 
în Cantacuzeno, sufixul eno, dacă nu avem a face aicea cu expre- 
Sia Kata Kosino= de lângă satul Cosino (după [. Carajani). 

i Cel dintâi Cananău e jitnicerul Gh. Cananău, care luă în- 
iru însoţire pe Maria, sora lui lon Teodor Vodă Calimah (Uricar
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VIII 8; N. lorga, Doc. Calimachi |, XCIX; 441), şi care a trăit 

mult după moartea celui de al doilea soţ-.lordachi Cananău, 

fiind o bătrânică respectabilă peste 60 ani în 1760. e (|. Ne- 

culce V. 72). a | 

lată înnuâemurire, în care a intrat acest prim Iordachi 

Cananău jicnicerul, 

1) Calmăş (ea Câmpu-Lung) 

  

2) Teodor Vodă-— Enachi Gavril Paraschiva, Maria Ț1797 Dumitraşcu 

Calimach Terziman Mitropolit, —Andronachi ban =l. Ursuleţ == Maria A, 

—Maria Sturza = N. Patrașcu, —lordachi, Sturza 

=Raliţa Hrisoscoleu N pitar Cananău 

3) Alexandru =-Ruxanda Sc. Ghica Vodă. 

Grigore Vodă jitnicer, post 

—Elena Mavrocordat a 

Acestei domneşti înrudiri îşi datoreşte lordache Cananău 

rădicarea sa în rang politic, cum şi a copiilor săi, deşi căsăto- 

ria sa cu Maria Caimuș are loc cu mult înainte de rădicarea 

lui Toader Calmuş la domnie, prin 1743. (Iorga, Calimahi, II, x). 

Iordachi Cananău jitnicerul a trăit între 1700-1760 şi dato- 

reşte legătura sa cu neamul Calmăş, situaţiei sale de mare dra- 

goman al Porţei mai mult de un sfert de veac. EI era fiui lui 

Cost. Cananău marele căminar. A 

Aveni dar pentru primele trei generaţii de Cananău aceste 

încrângături « 

“ Gostantin Cananău, mare căminar, apoi 

postelnic supt Antioh Vodă Cantemir 

lene 

lordachi comis 
  

    

  

fata Canano 

= Ciudin | 
| 

Iordachi ban litime egumen 

jicnicer, postelnic 
(2) 

(a)-—x (b)=—Maria Calmăş (1) 

Costantin (3) Şerban (4) Ioniţă (5) Costachi 

sulger pah. vatav za.  Cupar sterp 

—Maria N. —Saita T. Cantacuzino 

-— Maria aprozi, 
Roset logofăt vornic 

Cantacuzino spătar 
=X
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NOTE. 1) Maria Calmăș, sora lui lon Teodor Vodă Cali- 

mah, şi soţia jicnicerului lordache Cananău, e amintită în multe acte 

ale timpului; ea căpătă scutire în 7267 Febr. 1 (1759) (N. Iorga 

Doc. XXI, 142) se vorbeşte de dânsa ca văduvă în 1758, şi Maria 

„ce au ținuto dumnealui Gh. Cananău vel jicnicer 7266 Mai 31, 

(idem XXI 141); ea căpătă danie 8 munţi în Bucovina şi o vie 

la Crucea în Putna, şi în 1775 schimbă aceşti munţi cu mănăs- 

firea Voroneţul (idem XXI 153). Ea fusese măritată întâi cu un 

lon Ursuleţ, ea moare tocmai cătră 1797. 

2) Iftimie călugărul şi egumen la Vorona se dă cumnat 

Mariei, dar poate fi şi cumnat de frate, şi cumnat de văr; alci 

pare a îi cumnat de văr. 
3) Costantin Cananău are în Suceava case, pe care le-a 

fost cumpărat dela Piete Aibă, (N. Iorga Doc. Calimachi II, 31), 

este ispravnic de Hărlău în 1757 (idem | 441), ispravn:c de Su- 

ceava în 1759, pentru a trece apui la Hărlău în. 1760-1763 supt 

vărul său Gr. Calimachi. Ca ranguri de boerie, îl găsim stolnic 

în 1757, 1759; apoi e paharnic. 

E! moare în 1768 vara. Ei e copilul lui Iordache Cananău 

jitnicer din întâia lui căsătorie (N. Iorga Doc. XXI, 130). 
Tot aici se arată că Maria Calmăş, văduva lui lon Ursuleţ, adu- 

cea în al doilea ei menaj 400 lei dar de nuntă dela ratele ei 

Teodor Calmăş, 6 boi, 5 vaci, 6 capre, 20 stupi şi un rădvan, 

(idem XXI, 131). 

— Șărban Cananău, zis şi Celebi — învățatul — cumpără încă 

din 1767 Dec, 12 (7276) vie la Crucea de gios cu 30 lei dela 

Ion Puşcă (N. lorga Doc. XXI, 158); pe el îl găsim vatat zal 

aprozi în 1775-1179 (N. lorga Doc. Caliinachi II, 218), apoi e 
spătar în 1797 (idem 1138), greşit e pus visternic în 1775, (idem 

XXI, 153). 
5) Ioniță Cananău, e cupar între 1760-1784, paharnic între 

1784-1804, apoi e spătar. 

| 6) Costantin e mort tânăr înainte de 1775, căciîn 10 Mar- 

ție acelaş an, Maria Cananău iscăleşte actul de schimb cu mâ- 
năstirea Vorona împreuuă numai cu doi fii ai ei: Șărban şi - 
Ioniță. (idem XXI, 153).
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LXXUL 

| Trecând la urmaşii Cananăi ai generaţiunii a 4-a, cu toate 

lipsurile ce avem în coordonarea datelor, am putea da această 

încrângătură pentru cea de a 5-a generațiune. 

3, lordachi Cananău jicnicer 

    

  

e (b)=Maria Calmăş 

4. Costantin pah.  Şărban,  loniţă, Costandin 
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Obs. Despre aceşti Cananăi din generaţiunea a S5:a avem 

ştiri multe în N. lorga, Doc. XXI. | 

Cu lon Cananău spătarul ginerele lui V. Holban intrăm în 

seria Cananăilor de astăzi. Din 15 nume ce cuprinde generaţi- 

unea 5-a, 9 sunt fete şi numai 6 sunt băeţi. Despre descen- 

denţii dir Jon Cananău spătarul, avem aceste ştiri geneologice :
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LXXV 

Nu tot aşa de precişi vom fi cu alţi Cananăi, cari sânt 

pomeniţi în actele şi doc. relative la istoria renaşterii României 

(D. A. Sturza şi Ghenade Petrescu X 332), ca trăitori la Boto- - 
şani şi luptători Unionişti în divanul adhoc și adunările elective. 

Intre cei pomeniţi aici figurează cei 4 fraţi Cananău: 

Gheorghe: post, Șerban post, Neculai Spatar, şi Costachi spatar, 

feciorii lui Ioniţă Cananău spatar: 

Aci se pomenesc de alţi 7 Cananăi şi anume : 
Alecu Cananău, unionist de Botoşani vol. VIII, 652; 
Ch. Cananău, unionist de Botoşani vol. IV, 962; 

H. Cananău, comis, unionist de Botoşani III 591; 
P. Cananău, unionist de Botoşani IV 963; 

Vas. Cananău, unionist de Botoşani III 590; 
lon Cananău, aga, unionist de Botoşani Ii 591. El se dă 

<a îiecior lui Gheorghe Cananău. 

Sebastian Cananău, vornic, deputat al oraşului Botoşani 

în divanul adhoc al Moldovei şi fost Ministru Ii 590; IV 193 

seq; V 106 seq. VI-i 43 seq. VIII 6052. 

Cum în generaţia 5 de Cananăi avem numai aceşti bar- 

baţi : Iordachi Cananău pitar sin (fiu) Constandin Cananău pah; 

Costandin Cananău sulger sin (fiu) C. Cananău pah; Costachi Ca- 

nanău pâh sin Ioniţă Cananău ; Grigore Cananău agă sin 10- 

niță Cananău, şi lordache Cananău pitar sin Ioniță Cananău; 

prin urmare toţi veri primari între ei; i-am putea socoti ca ur- 

maşi ai lui Costantin Cananău pah. şi ai Catincăi, Cantacuzino 

băneasa, întru cât toţi între ei erau veri. - 

Şi aşa am avea pentru generaţiunea 6 şi aceşti Cananăi. 

  

„4. Ioniţă Cananău; Costantin 

—Maria N. Roset __=Salta 

5. Costachi pah. lordachi (Gheorghe) 
„Catinca Canta- pitar 

cuzino ban — Nastasia Sion 

l_ | 
6. Sebastian, Vasile, Petre, H, Ch, Alecu... ion Cananău 

(are Hancea) 

7. Eufrosina Adela Grigore Cananău 

—Rosetti— A. A. Greceanu 

8, 2 băeţi 2 fete 
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Costachi Cananău intră proprietar în Şendriceni în anat 1877, în urma vinderii la mezat prin avocatul C. P. Constantţi- niu din laşi a moşiei Şendricenilor, „Pentru plata datoriilor defanctului C. Cerchez. 
Atât curtea cât şi biserica ascund în sine multe taine pe- trecute în scurtul timp de 42 ani, cât a stat moșia Şendricenilor în mâna familiei Cananău. 
Cu moartea lui C. Cananău, şi cu întâmplările de după răz-. boiu, d-i Ernest Cananău se hotăreşte şi vinde moşia obştiei Ca- nanău din Ghilia cu 700000 lei, în 1919 Oct, 9, restul de moșie: din Şendriceni, după ce se scăzuse 130 Ha. expropriate, şi alte 15 Ha. pe deal (azi Pavlovici), 
După trei ani obştia din Ghilia vinde în 1 lulie 1920 cu suma de lei 184000 Ministerului de Instrucție pentru a se clădi acolo şcoala Normală „Alex. Vlăhuţă“, care graţie muncii neo- bosite şi fără preget a directorului ei [. C, lancu, se înalţă azi mândră, ca un palat vrăjit din Poveşti de pe locul unde a trăit atâta lume din vechi, legând cu acest aşezământ nou de cultură ro- „mânească, lunga poveste a pământului, a căruia schiţare am: dat'o în paginele anterioare, şi unde atâtea nume ilustre de fa- milii s'au perindat: de la anii 1350 până astăzi. Marginile moşiei cumpărate de la obşte, şi de aceasta de la Cananău sunt acestea : spre nord— parâul Buhaiului şi lotul |. A. Ignat; spre sud-—lotul Elena 1, A."Ignat şi C. N. Pădu- rariu; spre vest — lotul lohan Sveiţzer ; spre est — lotul Alex. Scrip- cariu, Gh; D. Ignat, lotul bisericii și fănaţul, 

Gh. Ghibănescu lași 15 Iulie 1928 | 

. 
7 Părea Fi 

a 1A0R/PRO O Aiurea 

$ Sania Pa , 
Cp ACIBERIII. 
e SS |   



SURETE ȘI IZVOADE 
VOL. XIV, 

(DOCUMENTELE ŞENDRICENILOR) 
  

  

|. 7119 Iunie 12 (1611) Iași. Costantin Moghilă Vodă dărueşte lui Vasile 
Orăș, vornic țării de sus, seiiştea Şenaricenilor la Hârlău sub bucovină, 

atârnătoare de ocolul Dorohoiului, stând pustie dela Alexandru Vodă Lăpuş- 

neanu. 

lo Costantin Moghila Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 
țării Moldaviei ; adecă acest adevărat şi cinstit boiarin pan Vasile 
Orăş mare vornic al țării de sus slujit-a mainte sfânt răposaţi 

celor ce au fost maidenainte domni, şi părintelui domniei-meale_ 
Eremia Voevod, şi ţării noastre, iar acum slujeaşte şi noao cu: 

dreptate şi cu credinţă şi ţării și nevoitu-s'a cu slujbă pentru apă- 

rarea ţării atunci, când a fost având nevoe. Pentraceaia noi vă- 
zând a lui direaptă credincioasă slujbă şi nevoință, milostivitu- 

ne-am înşine cu osebita noastră milă şi am dat şi Pam miluit pe 

el de la noi în a noastră ţară în Moldova, cu o selişte anume 
Șindriceani, care iaste sub bucovină, în ţinutul Hârlăului, care 
acea seliște fost-a a noastră dreaptă domnească, afârnătoare cătră 

ocolul târgului Dorohoiului, și a stat toată pustie de demult 

încă din zilele lui Alexandru Voevod. Deci să-i fie lui şi de la 

noi cea de mai sus scrisă silişte Șindriceani, şi cu tot hotarul 
ei, pe unde din veac a îmblat, şi de la noi danie şi miluire şi 
întărire şi uric şi ocină cu toate veniturile lui şi copiilor lui şi 

nepoților şi stănepoţilor şi răstrănepoţilor ce i se vor. aleage mai de 

aproape neruşăit niciodănăoară în veacii vecilor. lar după a noas- 

tră viiaţă şi domnie cine va îi domn din fraţii noştri sau din ai 
noştri copii, sau din al nostru near, sau chiar pe oricare altul 

Dumnezeu îl va aleage să fie domn ţării noastre a Moldaviei, 

acela să nu strice a noastră daanie şi miluire și întăritură, ci să-i 

XIV „Surete și Izvoade“ | 1 
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dea şi să-i întărească, precum şi noi i-am dat şi Pam miluit pen- 
tru a lui direapță slujbă ; iară cine s'ar ispiti a-i rade lui a noastră 
daanie şi miluire şi întăritură, acela să nu fie iertat de Domnul 
Dumnezeu şi de preacurata lui Maică și de toţi si.aţii amin ; şi 
să aibă părâtor straşnic la straşnicul judeţ a lui Hristos. Şi altul 
să nu se amestice. 

Scris în laşi la anul 7119 lunie 12 

Io COSTANTIN VOEVOD 

Patrașco vel logofăt a învățat şi iscălit 
să i se facă lui uric 

+ NEBOJATCO 
Pecete mică în ceară cu exerga: lo Costantin Moghila Voevod; cap de bou 

II. 7122 Aagust 8 (1614) Iaşi. Cartea lui Ștefan Vodă Tomșa către Ru- gină din Șeleşeu pentru încălcare de hotare în Şendriceni. 

lo Ştefan Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn țării Mol- 
daviei, scriem slugei noastre lui Rugină din Şeleşeu, dămu-ţi ție 
ştire cum noao s'a jâluit satul Şendriceanii pre tine şi aşa zicând cum tule iai lor hufar domniei meale, care iaste de ocolul Doro- hoiului. Pentraceasta cum vei vedea această carte a domniei meale, iar tu să vii şi să stai de faţă cu acei vecini ai domniei meale din ocolul Dorohoiului, şi să-ţi aduci cu tine şi privilegiile ce vei îi având, Și altfel să nu faci, 

Domnul a zis, 

In laşi la anul 7122 August în 8 
Mărze vel dvornic a învățat 

+ AVRAAM Obs. In dos stă scrisă o notă în slavonă: „list na Rugina za Șendricenschi hotar“, (carte la Rugina pentru hotarul Şendriceanilor) 

II. 7124 August 15 (1616) Iași. Radu Vodă Mihnea dăruește lui Onciul luraşcovici staroste de Cernăuţi, satul Șendriceani, fost a socrului său Orăș biv vornic şi perdut în hitlenie, sculându-se cu Costantin Vodă asupra lui Ştefan Tomșa Vodă. 

„Io Radu Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn ţării Mol- dovei ; adică această cinstită slugă a noastră credinciosul On- ciul luraşcovici staroste de Cernăuţi slujit-a noao cu direaptă Slujbă şi fării noastre cu boiarinul nostru credincios și cinstit
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Coste Băcioc marele vornic la Țarigrad. Domnia mea văzând a 
lui direaptă şi credincioasă slujbă milostivitu-ne-am şi i-am dat 

şi Pam miluit pre el cu un sat anume Șendriceni, ce-s pe apa 

Buhaiului în ținutul Hărlăului, carele acest sat anume Şendri- 
ceani a fost a socrului său Orăș biv vornic și Pa perdut preel 

cu a sa viclenie, când s'a sculat cu Costamin Moghilă Voevod 

şi cu multă oaste leșască asupra lui Ştefan Tomșa Vodă. Pen- 
traceaia ca să-i fie lui dela Domnia mea daanie şi miluire și uric 
şi întărire şi ocină cu toate veniturile lui şi copiilor lui şi nepo- 

ților şi strănepoţilor şi imprăştiaţilor, cei se vor aleage lui mai 

de aproape neruşăit niciodănăoară în veacii vecilor. lar după a 

noastră viaţă şi domnie cine va îi domn din copii noştri sau 
din al nostru neam, sau chiar pe oricare altulil va aleage Dum- 
n+zeu să fie Domn în a noastă ţară a Moldaviei, acela să nu-i 
strice a noastră daanie şi aşezare şi miluire și întăritură, ci mai 
vârtos să-i dea şi să-i întărească, precum şi noi i-am dat şi i-am 

întărit pentru a lui direaptă slujbă. lar cine S'ar ispiti a rade 

a noastră daanie şi miluire şi întăritură, acela să nu fie iertat 
de Domnul Dumnezeu şi de prea curata lui Maică şi de toţi 
siinții, amin, și să aibă pârăş straşnic înaintea strașnicului judeţ 
a lui Hristos; și altul să nu se ameastece înaintea acestei cărți 
a domniei meale. 

Insuşi Domnul a poruncit. - 
In laşi la anul 7124 luna Aug. 15 

Gheanghea vel logoțăt a învățat şi a iscălit. 
+ LUCOCI 

Pecetea domnească in ceară roşie cu exerga: lo Radul Voevod din 
mila lui Dumnezeu fiul Mihnei Voevod 7124. Cap de bou. 

IV, 7128 Septembre 24 (1619) Iași. Gaspar Vodă întărește dania lui 
Onciul lurașcovici vatag la Suceava, seliștea Şendriceani,. ce-o are zestre de 
pe femeea sa Anghelina, fata lui Orăş vornic. ” 

lo Gaspar Voevod, din mila lui Dumnezeu Domn ţării Mol- 
daviei, adecă domniia mea dat-am şi am întăriiu înşi:e slugei 

noastre credinciosului /irașcovici Onciul vel vătag la ținutul Su- 

cevei și Cneghinei lui Anghelinei, fata lui Orăș fost mare vornic 

o selişte ce se numeşte Șendriceani, sub bucovină, ce-i în ţinu-
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ful (șteis Dorohoiului) Hărlăului; care acea selişte a fost a 
noastră domnească ascultătoare cătră ocolul târgului Dorohoiu- 
lui ; care acea silişte fost-a daanie dela Costantin Voevod socru- 
lui său mai sus scris lui Orăş tostului vornic. Pentraceaia noi 
văzând a lui direaptă şi cu credință slujbă, care a slujit noao 
și ţării, şi dela noi încă datu-i-am şi i-am întărit înşine lui pre 
acea silişte ce se numeaşte Șendriceani în ţinutul Hârlăului supt 
bucovină, şi cu vad de moară şi cu toate veniturile, ca să-i fie 
lui și dela noi direzptă daanie și miluire şi ocină şi uric cu toate 
veniturile. Altul să nu se amestice înaintea acestei cărţi a 
noastre. - 

Insuşi Domnul a zis. 
In iaşi la anul 7128 Septembre 24 

| LUCOCI 
» In neființa milei sale pan Ghenghea vel logofăt 

Nebojatco logofăt 

V. 7128 Septembre 24 (1619) laşi. Gaspar Vodă scrie carte la Şoltuzul 
de Dorohoi că â dat Şendriceanii lui Onciul luraşcovici, vătag de Suceava» 
şi dar să nu-l supere, 

lo Gaspar Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn țării Mol- 
davie:; scriem slugilor noastre ureadnicului şi șoltuzului şi pâr- 
garilor din târgul Dorohoiului, dâmu-vă voa6 Ştire, cum domnia 

—mea m'am milostivit şi am dat satul Şendriceani boiarinului nos- 
tru, lui Onciul luraşcovici, marelui vaiag de Suceava. Pentraceaia 
cum Veţi vedea această carte a domniei meale voi să aveaţi a-l 
lăsare. foarte în pace, întru nemica să nu-l învăluiți cu târgul; 
numai aceasta să aibă ei a plăti dabila cu târgul, iar alta nici 
o dajde la deregătorie mai mult tor să nu le învăluiţi, şi alfel 
să nu faceți. ă 

lasuși Domnul a zis. 
lo GASPAR VOEVOD 

In lași la anul 7128 Sept. 24 
LUCOCI 

Pecetea mică în ceară roșie desprinsă și căzută,
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VI. 7128 Mart 8 (1620) Iași. Gaspar Vodă întoarce lui Onciul lurașco- 
vici vatat de Suceava seliștea Șendriceani pentru slujbele date țării la Ţa- 

rigrad. 

lo Gaşpar Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn ţării Mol- 

daviei; adică domnia mea am dat şi am miluit şi am întărit pre 
sluga noastră, credinciosului Onciul lurașcovici vel vătat de Sucea- 

va, şi cneaghinei lui Anghelinei, fata lui Orăş vel vornic, un sat 

care se numeaşte Şendriceani supt bucovină, ce-i în ţinutul Hâr- 
lăului, carea acea silişte fostă direaptă domnească ascultătoare 
cătră ocolul târgului Dorohoiului, şi a fost daanie și miluire soc- 

rului său Orăş biv vel vornic dela Costantin Moghilă Voevod. 
lară cându a fost în zilele lui Ștefan Voevod Tomşevici, iarăş 

i S'a luat acel sat şi f'a atârnat de ocoiul târgului Dorohoiului, 
iară după acela când a îost în zilele domniei meale, iar mai sus 

scrisa slugă şi al nostru credincios Onciul luraşcovici vel vătah 

a Slujit noao cu direptate şi credincioasă slujbă și țări, domniei 
moale la Țarigrad cu al nostru credincios și cinstit boiarin Ghe- 

anghea vel logofăt, iar domnia mea aşijderele m'am milostivit 
și am dat şi am miluit şi am întors lui acel sat Șendriceani şi 
cu vad de moară şi cu tot venitul, ca să-i fie lui și dela noi 
direaptă ocină şi daanie şi miluire şi uric cu toate veniturile ne- 
rușăit lui niciodănăoară în veacii vecilor, şi altul să nu se a- 
meastice. 

Domnul a arătat. 

lo GASPAR VOEVOD 

Scriș în laşi la anul 7128 Mart & 

BORLEANUL 
„ In neființa milei sale pan Gheanghea vel logofăt 

eu Nebojatco logofăt 

VII. Fără an Febr. 16 (după 7128) Dorohoi. Cercetare ce se tace pen- 
tru un stăip stricat la Şendriceani_ despre Buhaice, 

Întru tot cinstit pre după Dumnezeu mult nedejduitor părin- 
tele nostru, dumnealui jupân Gheanghea mare logofăt, dupaceas- 
tea dăm ştire dumitale, ca părintele nostru cel bun, că a venit On- 
ciul prăcălabul cu cinstită 'carte măriei sale lui Vodă la noi cum 

să avem a strânge omen (i) bun (!) bătrân (i)-megieş denpregiur 

şi să socotim hotarul şi de un stâ(1)p, cum lau stricat acel st4(1)p 

despre sat despre Buhaice, deci noi aşe am făcut cum.scrie
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carte măriei sale lui Vodă, strâns-am oameni buni bătrâni me- 
gieşi şi am socotit șiam aflat noi toţi cu sufletele noastre, cum 
stâlpul nu a fost scos nici mutat den loc, ceau fost zdrobit dea- 
supra de tot, şi au fost şi sluga dumitale /on Jidovul deregăto- 
rul iar cu omeni buni vatămani den satele dumitale din Şerbă- 
uți şi din Ternaucă deau văzut şi ei cum a fost stâlpul ridicat 
şi zdrobit de nişte păstori. Deci noi văzând aşa am pus alt 
stâlp tot pe acelaş loc cu cei oameni, de asta dăm ştiri dumi- tale, dumneata eşti destul înțelept facevei cum va fi voia dumi- 
tale, şi să fi dumneata sănătos. ot gospodi amin, (dela Domnul 
amin). u (în) Do:ohoi Febr, 16, 

Mai mici feciori dumitale, Gavril diac biv ureadnic, lon Jid. ureadnic, Ștefan diacon ot Dorohoi, lon Nalivaico otam biv şol- tuz, Gheorghie Scripa diac tij ottam, lonaşco Grozăvescul, Lealii vataman ot Ternauca, Ihnat vataman de Buhaice, Gavril tij. i Ştefan i Grigorie tii. ottam, Vasile Sinite star (bâtrân) ot (din) Bohaice, lonaşco Miţescul ot Șendriceani, Pavăl Mişco star o- ftam, Zahariia, Grigore tii. Dumitru, lonașco Viaicul tii. i inii mnoghi ludi dobrii bil tamo (Şi alţi mulţi oameni buni au fost acolo) ; în dos: list za sflăp otcu Buhaice za marturie (carte pen- tru stâlpul despre Buhaice de mărturie). 

VIII. 7128 August 5 (1620) Dorohoi. Alegerea tăcută în hotarul Şen- driceanilor despre Dorohoi. 

Părintelui şi născătorului nostru bunului şi iubitului şi Scumpului şi noao după Dumnezeu mult nedejduitor milei sale Dumisale Gheanghea vei logotăt multă viaţă sănătoasă şi bună voie să aibă dăruită dela Domnul Dumnezeu iăcătorul ceriului şi al pământului. Dămuţi ştire dumitale ca părintelui nostru bun spreaceasta. Onciul luraşcovici cum a venit la noi cu cinstita carte a Domniei tale milei lui, ca să avem a strângere oameni buni şi bătrâni megiaşi şi să socotim cu direptete pe ale noastre Sutlete hotarul satului său Șendriceani, ce iaste ia ținutul Hâr- lăului, eare a fost ascultătoriu de ocolul Dorohoiului, că Pau fost hotărât împregiur despre toate părţile ; și astfel şi cu oameni buni am mers înşine şi văzut-am înşine pe vechiul hotar şi stâlpii vechi şi noi, am pus stâlpi unde au trebuit despre toate părţile 
pi
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împregiur ; astiel iaste hotarul Şendriceanilor despre Dorohoi; 

din vracniţa Şendricenilor din piatră spre soare răsare la 2ită 

piatră, în vârful heleşteului Cristei, şi de acolo la moghil: Brai- 

coviță, şi de acolo la hreablele (iazul) Tomei purcariului, iar de 

acolo la un stâlp de piatră, la dealul din mijloc despre hotarul 

Păscarilor ; iar dela acel stâlp de piatră dealul la movila din mij- 

locul dealului, iar dela moghilă pâră la drumul ce vine din Dra- 

gule, la heleşteul Bodiului, iar dela hăleşteu matca în jos la 

iazul Pribeagului la drum în hotarul Păscarilor, iar de acolo tot 

drumul pe lângă moghilă până la vracniţa Şendriceanilor şi la 

stâlpul de piatră despre Dorohoi; asemenea pe vechiul hotar des- 

pre ozer. larăş hotarul despre Buhaicea din ozer din valea a- 

dâncă la lozii pe drumul bâtrân la un stâlp de piatră, iară de 

acolo la alt stâlp de piatră, şi din piatră drept prespre apa Buhai- 

cea la sărături, şi de la sărături (sotoneţ) la dumbravă la bour 

şi de acolo la Marcoviţa şi dela Marcoviţa la bourul Loznii supt 

Lăbuşcă, iar de acolo pârâul în gios la hotarul Cobâlei la po- 

iană şi de acolo despre pădurice drept la fântâna Strahova, Aşij- 

dere despre hotarul Cobăliei, iarăşi din făntâna Strahovei peste apa 

Cobâlei la deal drept la un stâlp de piatră despre hotarul târgu- 

lui Dorohoiului, şi de acolo la alt stâlp de piatră şi dela piatră 

în sus peste apa Buhaiului, la fântână şi la râpa din Ozer despre 

hotarul Păscarilor ; prespre tot împrejur hotarul iaste după vechiul 

hot-r al satului Şeandriceanilor. Da aceasta dăm ştire dumitale 

pe ale noastre suflete și mărturisim cum înşine am găsit şi am 

făcut. cu oameni buni şi bătrâni megiaşi; astfel dumneata vei 

face direase Onciului dela Domnul mila lui, cum te va învăţa 

Domnul Dumnezeu şi domnul Dumnezeu să-ți dăruiască dumi- 

tale zile bune şi ani în pace, dela Hristos amin, 

. Scris în Dorohoi la anu! 7128 August 5 zile 

Noi mai mici fii dumitale: Botică ureadnic din Dorohoi, 

şi Lazor biv pitar, şi Gligore Mitrofanici şoltuz şi cu 12 părgari 

şi Cristea bătrânu şi Costin şlicarul şi alt Grigore Hubar, şi 

Cozma bătrânul, şi Dubrov şi Pavel şi Malic şi Stratul şi Mac- 

sin şi alți oameni au fost mulţi din târgul Dorohoiului şi An- 

dreica vătăman din Cobăla şi Onciul vătăman din Măgura şi Bu- 

țurca vătăman din Pascar(1) şi Vasile vateman dia Buhaicea, şi
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Dan de acolo, şi Cozma și Ilea de acolo şi Simiom Horbul din 
Cocoreani, și lonaşco bătrânul din Şendriceani şi Miţ şi Ghe- 
rasim şi Pavel Mişco şi Lazor şi Brai şi Dima şi Tihmar dea- 
colo şi alţi mulți oameni buni fost-au la aceaste hotară, astfel 
mărturisim cu toţi cu ale noastre Suflete, cum mai sus scriem, - 

Obs. 6 peceti în tuş. Pecetea târgului Dorohoiului: „+ trăg Dorohoi“. 

IX. 7129 Noembrie 18 (1620) laşi. Alexandru Vodă lliiaș întărește ale- 
gerea' h tarelor Şendricenilor despre Dorohoi după mărturia hotarnică a lui 
Boticiu. 

„lo Alexandru Voevod, îiul lui liiaş Voevod, cu mila lui 
Dumnezeu Domu ţării Moldaviei ; adică au venit înaintea noastră 
şi înaintea a lor noștri boiari, sluga noastră Onciul lurașcovici 
și cneaghina lui Anghelina fata lui Vasile Orăș biv hatman, cu un zapis de mărturie de la Botici ureadnic din Dorohoi și de la Lazor biv pitar şi de la Gligore Mitrofanici şoltuz şi cu 12 
pârgari din târgul Dorohoiului şi de la Cristea bătrânul, şi Cos- tin Cepișcă, şi Gligorie Hubariu şi Cozma bătrânul și Dubrov şi Pavăl şi Malic şi Stratul Şi Maxim şi de la alţi mulți oameni 
buni de acolo, şi Andreica vătăman de Cobâla, şi Onciul vătă- 

  

man de Măgură, și Buţurca vătăman de Păscari şi Vasilie vătă- î se În man de Buhaice şi Dan şi“Cozma..şi Il83 dă. ăcolo şi Simion | Horbul de Cocoreani şi luraşco bătrânul de Şendriceani şi Miţ şi Gherasim şi Pavăl și Lazor şi Brai și Dima şi Tihmar de 
acole, scriindu întracel zapis cu,ale lor suilete, precum ei au hotă- rât hotarul satului Șendriceanilor, ce iaste în ținutul Hârlăului, care a fost ascultător de ocolul Dorohoiului despre toate părţile. Astfel este satul Şendriceani despre Dorohoitdin vracniţa Şendri- ceanilor de în piiatra spre soare răsare la altă piatră, în vârful hăleşteului Cristei bătrânul, şi de acolo la moghila Braicoviţa 
şi de acolo la iazul (hreblele) Tomei purcariului ; iar de acolo la stâlpul de piatră pe dealul din mijloc despre hotarul Păsca- rilor; apoi de la acel stâlp de piatră dealul la moghila dealului din mijloc, iar de la movila mare până la drumul ce vine de la Dragule la hăleşteul Bodiului, iar de la hălăşteu matca în jos la iazul Pribeagului la drum la hotarul Păscarilor şi de acolo tot | drumul în gios pe lângă moghile până la vracniţa Șendriceanilor, şi din stâlpul de piatră despre Dorohoi. Asemenea hotarul 1ă- 
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turalnic pe vechiul hotar despre ozer. Şi iarăși hotarul despre 
Buhaicea, din ozer este valea adâncă din lozii pe drumul vechiu 

la un stâlp de piatră; şi de acolo la alt stâlp de piatră şi din 

piatră drept înspre apa Buhaiciului ia Soloneţ (sărătură) şi din 
Sărătură la dumbravă la buor, şi de acolo la Marcoviţa şi din 
Marcoviţa la buorul Loznii supt Labuşcă şi de acolo până în jos 
la hotarul Cobâlei la poiană şi de acolo peste dumbrăviță dreptu 
la fântâna Strahovei; asemenea şi despre hotaru Cobâlei ; şi iarăşi 

din fântâna Strahovei prin apa Cobâlei, la deal drept la un stâlp 

de piatră despre hotarul târgului Dorohoiului, şi de acolo la alt 

stâlp de piatră şi din piatră la dealul peste apa Buhaici la fân- 

fână la râpa_din „ozer..despre--hotarul Pâscarilor, peste toate la- 

turile încunjurătoare hotarul este pe vechiul hotar satul Şendri- 

ceani, care acea selişte de satul Şendriceani, fost-a daanie şi 

miluire de la Costantin Moghilă Voevod socrului Onciului lui 

Vasilie Orăș biv hatman, pentru direapta şi credincioasa slujbă ce 

a Slujit țării. Pentraceaia şi noi văzând acea mărturie de la 

acei de mai?sus scriși oameni buni din acele hotarnice, noi încă 

le-am dat şi le-am întărit lor deplin pe acea, selişte ce se nu- 

mește Şendirceanii în ținutul Hâriăului supt bucovină şi cu vad 

de moară şi cu tot venitul, cum să fie Onciului luraşcovici şi 

cneaghinei lui Anghelina, fata lui Vasilie Orăş hatman și de la 

noi direaptă daanie şi milă şi ocină şi întărire şi uric cu tot ve- 

nitul, și altul să nu se amestece înaintea acestei cărţi a noastre, 

Scris în laşi la anul 7129, Noembrie 18. 
Iasuși Domnul a poruncit. 

Ghianghea vel logofăt a învățat și a iscălit 
- HARAGA 

Pecetea desprinsă. Este şi un suret din 7224 Oct. 3 (1715) tradus de 

Axinte Uricarul. Acest suret are această notiță: „Scoţindusă acest suret de 

pe ispisocul răpousatului Alexandru lliiaș Voevod, care au tostu pe sârbie și 

l-au talmacit pe rumânie însuși iscălit cu iscălitura noastră să să criază. 

Ilie Catargiul vel logofăt
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X. 7429, lanie 29 (7621) Iași. Alexandru Voevod lliiaș întărește Onciului 
luraşcovici siliștea Șendriceanilor supt bucovină la Hârlău. 

lo Alexandru Iliiaş Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 
tării Moldaviei, adică Domnia me am dat şi am întărit înşine 

slugii noast:e Onciului luraşcovici fost parcalab o selişte, ce se 
numește Șendriceanii supt bucovină, ce-i în ținutul Hârlăului, care 

acea selişte a fost a noastră direaptă domnească ascultăfoare 

de ocolul târgului Dorohoiului, care acea silişte fost-a daanie şi 

de slujbă de la Costantin Voevod socrului său Orăş biv vel 
dvornic. Drept aceaia noi văzând ale lui direapte privilegii şi 

Slujbenii dela înaintaşii domni şi dela noi am dat şi am întărit 
noi lui pe acea silişte, care se numeaşte Șendriceani în ţi- 
nutul Hărlăului sub bucovină şi cu vad de moară în apă şi cu 
tot venitul ca să-i fie lui şi dela noi ocină şi uric şi cu tot ve- 
nitul; altul să nu se ameastice înaintea acestei cărți domneşti. 

Insuşi Domnul a poroncit. 
Scris în laşi ja anul 7129 lunie 29 

Gheanghea vel logofăt a învățat și iscălit. 

+ IGNAT 

| XI. 7130 Noembre 26 (1621) Iași. Ştefan Vodă Tomșa întăreşte lui On- 
ciul lurașcovici staroste seliștea Şendriceanilor. 

lo Ștefan Tomşa Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 
țării Moldaviei; adică domnia mea am dat şi am întărit înşine 
Slugii noastre Onciului luraşcovici biv staroste din ispisoace ce 
dânsul a avut dela Radul Voevod şi de la Gașpar Voevod şi de 
la Alexandru Voevod pe a lui direaptă ocină Şi daanie ce el 
are o silişte ce se numeaşte Şendriceanii supt bucovină cu 
vad de moară; care acea silite fost-a ascultătoare de ocolul 
târgului Dorohoiului și dreaptă domnească; dreptaceia ca să-i 
fie lui şi dela noi direaptă ocină şi daanie şi întărire şi uric cu 
toate veniturile. Altul să nu se ameastice înaintea acestei cărți 
a noastre. 

Insuși Domnul a zis. 
Scris în lași la anul 7180 Noembre 26 

Gheanghea vel logofăt a învățat și a iscălit 
+ LUCOCI 

Pa
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XII. 7133 Noembre 14 (1624) Suceava. Uric mare de la Radul Vodă 
Mihnea, prin care întărește Onciului luraşcovici cele ce are de la soacra 
sa Maria lui V. Orăș vornic, în Şendriceani, 2 vii la Cotnari, Zastavna, Tol- 

tri, Pidecăuţi, Bobeşti şi Căbeşti. 

lo Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn ţării Mol- 

daviei; adică a venit înaintea noastră şi înaintea tuturor moldo= 

veneştilor boiari a mari şi mici, sluga noastră Onciul luraşco- 
vici cu un zapis de mărturie de la Maria cneaghina răposatului 

Vasile Orăş biv vel vornic făcut cu mare blestem denaintea lui 
lurașco Dracea şi dela Ignat Ciogolea părcălab şi de la Dumit- 

rașco Mihul şi de la Gavril Tăutul, şi de la Gligore Robcea- 
nul și de la Tudor şi de la Hacico şoituzul şi de la 12 părgari 

şi de la mulţi oameni buni şi militari înainte, scriindu cum dânsa 

de nimene silită nici învăluită, cide a sa bună voe tocmitu-s'a 

cu ginerele ei Onciul Iuraşcovici, cum după moartea fiicei sale 

Anghelina, soțul a lui nostru mai sus scris, să aibă el singur 

a-şi stăpăni tot satul Șendriceani cu loc de moară și cu tot 
venitul, ce-i pe Buhaicea în ţinutul Hărlâului, care a tost ascul- 

tător de ocolui Dorohoiului care i-a fost țiind de slujbenie ju- 

pânului ei Vasile Orăș dela Costantin Moghilă Voevod, după a- 

ceia în zilele lui Ştefan Tomșei Voevod, La fost alipitu-l'a ia- 

răș cătră Dorohoi. Deci sluga noastră mai sus scrisă Onciul 

luraşcovici slujit-a domnie: meale şi ţării noastre a Moldaviei 

cu direptate şi cu credinţă și cu multă strămtorare în Țarigrad. 

Desept aceaia Domiia mea încă m'am milostivitu m'am şi dat- 

am înşine lui cel sat cu tot venitul, şi iarăş i-am dat una îalce 

şi 2 fărtae de vie ce-s la Cutnar, în dealul Ploscu, care i-au 

fostu lui cumpărătură de la Lupul fiiul Eremicăi din târgul Su- 

cevei, şi încă i-am mai dat Onciui luraşcovici Lupului pentra- 

cea vre 2 boi buni. Şi iarăş i-am dat lui toate ocinile şi mo- 

şiile şi cumpărături ce a cumpărat el împreună cu fiica ei 

Anghelina şi a patra parte de sat Zastavna cu hăleşteu şi 

moară, și iarăş şi alt heleșteu din 7olfri şi cu loc de moară 

ce-i în ţinutul Cernăuţului şi a patra parte din satul Pide- 

căuți, partea din jos care-i la Prut; şi jumătate din satul Bo- 

bești partea din jos cu loc de moară; şi iarăşi a şasa parte din 

satul Căbeşti; şi despre 60 ughi ce i-am fost dat lui împrumu-
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tare iarăș el î-a întors lui; căci că el a fost datacei bani în da- 
nie în vistiiarul domniei meale, şi acel zapis s'a rumpt dinainte 

celor bărbaţi buni. Dreptaceia Domnia mea cum am văzut acel 
zapis dela atăţia oameni buni şi militari înainte, făcut cu atâta 
blestem de către însăşi Maria cneaghina răposatului Vasile Orăş, 

cum nime dintre nepoţii ei şi din seminţeniia jupânului ei să nu 
cuteze a se amesteca, şi nici să se acolisească căndva; Pentra- 

ceia şi domnia mea dat-am şi am întărit înșine slugii noastre 
ntai sus scrise Onciului luraşcovici, cum să-i fie lui şi dela noi 
drepte ocine şi moşii, danie şi întărire şi din vatră de sat şi din 

câmp şi din tot venitul neruşăit niciodănăoară în veacii vecilor 
şi aitul să nu se amestece. 

Insuși Domnul a poruncit. 
In Suceava ia anul 7133 Noembre 14 

Dumitrașco Ştefan vel logofăt 
+ TOMA 

Pecetea în ceară roșie cu exerga „lo Radul Voevod, cu mila lui Dum- 
nezeu fiul lui Mihne Voevod 7124.“ cap de bou. 

“In dos nota: „ispisoe za Șendriceani, i inih. sel eje dala cneaghinea 
Orășoae [ispisoc de Şendriceani şi altor sate, ce le-a dat cneaghina Orăşoae). 

XIII. 1133 August 6 (1625) Hărlău. Cartea lui Radu Vodă Mihnea cătră 
Onciul lurașcovici staroste, oprind fânul cosit de Rugină de Șeleşeu. 

lo Radul Voevod cu mila lui Dumnazeu Domn ţării Mol- 
daviei, dat-am această. carte a domniei meale slugii noastre 
lui Onciul lurașcovici biv staroste, spreaceia să fie tare şi pu- 
tearnic cu această carte a domniei meale a opri fânulce l-a co- 
sit Rugină în al său hotar la stâlpul satului Şendriceanilor, care 
fân el Va vândut vornicului de Botoşani; iar dacă cuiva i se 
părea cu strâmbul, iară el să aibă a îi față înaintea domniei 
meale. Aşa să ştiţi şi altfel să nu fie. 

Domnul a zis. 
In HAclău la anul 7133 August 6 

Dumitrașco Ștefan vel logofăt a învăţat 
+ DANOVICI 

- Pecete cu exerga; + lo Radul Voevod din mila lui Dumnezeu fiul 
Mihnei Voevod 7124, cap de bou., în dos nota: „list na Rugin za hotar“, 
(carte la Rugină pentru hotar).
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XIV. 7136 Octombre 31 (1627) Iași. Miron Barnovschi Vodă carte 
către ureadnicii de Dorvhoi, în pricina dintre Onciul de Şendriceni şi Rugină 

de Şileșeu pentru ţânul cosit. 

lo Miron Barnovschi Moghila Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeu Domn ţării Moldaviei; scriem domniia mea slugilor dom- 

niei meale ureadnicilor de Dorohoi, dămuv(ă) ştiri că ni s'au 
jeluit sluga noastră Onciul luraşco pre Rugină şi pre alți oa- 

meni dzicându că ară și cosăscu pre ocina lui în hotarul Şen- 
driceanilor, unde iaste ocina lui, dereaptu acea, deacă veţi ve- 
dea cartea domniei meale iară voi să opriţi tot fânul cât va îi 
cosit aco!ea şi arâtura ce va hi să fie pe sama Onciului, iară 
lui Rugină dei va părea cu strâmbul voi să le daţi dzi la domnia 

mea şi să-ş aducă Rugină şi direasele să vedem cu ce isprăvi 
ține acel loc, aceasta voao scriem şi astiel să nu faceţi. 

Insuşi Domnul a poruncit. | 

"în aşi Ja anul 7136 Octombre 31. 

Pecetea în tuș roș cu exerga: lo Miron Baryovschl Moghila Voevod 
şi domn țării Moldovei. Capul de bou; în dos: list na Ragină (carte la 
Rugină). 

XV. 7139 Februar 3 (1631) Iași. Moise Vodă Moghilă carte cătră Go- 

ciul diac pentru stricarea unui stâlp la Şendriceanii Onciului după Buhaicea. 

lo Moise Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 

țării Moldaviei, pişem slugam gospodstvami ureadnicom ot Dorohoi 

i Gociul diac (scriem slugiior domniei meale ureadnicilor de Do- 

rohoi şi lui Gociul diac), dămuţ ştire că s'au jăluit înaintea dom- 

niei meale sluga domniei meale Onciul lurașcovici ceau fostu 

părcalab, pre nişte oameni dzicându că ş'au hotărât el satul lui 

Şendriceanii despre toate hotarăle, şi au stâlpi, iar acmu s'au 

aflat un stâlp stricat şi mutat din loc, dinspre sat despre Buhaicia, 

pentraceaia deacă veţi vedea cartea domniei meale, iar voi să so- 

cotiţi cu oameni buni. de pre acolo, de veţi afla că iaste mutat 

acel stâlpu den loc să luaţi boi dela acei oameni şi să-i trime- 

teți la domnia mea, şi să puneţi stâlpul iarăş la loc cumu-i vor 

spune direasele până unde-i iaste hotarul lui. sițe vam pișem a



14 

comu neacaa crivda da stanet lițem pred gospodvmi. (asta voao 
scriem, iar cui (i s'ar părea) nescaiva înşelăciune să fie de față 
înaintea domniei meale). | 

Insuşi Domnul a poruncit. 
laşi la anul 7139 Februar 3 

Gheanghea vel logofăt a învăţat și iscălit 
(i nac ne ucinite, și altfel să nu faceţi) 

ȘAIDIR 

Pecetea roșie în ceară alipită: 7 lo Moisă Moghilă Voeved, bojiu 
milostiiu gospodaru zemli Moldavscoi, cap de bou, coroana, stea, sabia, soa- 
rele, buzduganul, lună. 

În dos notiţa: za hotar Șendriceani ofcu Buhaicea, (de hotarul Șendri- 
ceanilor despre Buhaicea), 

XVI, Fără an, Noembrie 12 (călră 7140). Cartea lui Pătrașcu Bașotă 
logofăt cătră Borleanul uricar în pâra dintre Onciul şi Dumitrașco ginerele 
lui Rugină pentru alegere de hotare. 

Eto az (adică eu) Pătraşco Başotă vel logofăt scriern pri- 
iatenilor roştri Borleanului uricarului şi Gociului multă sănătate. 
Dau a şti dumilor-voastre că sau părât acie de față Onciul lu- 
raşcovici cu Dumitraşco ginerele lui Rugină pentru o bucată de 
hotar ceau mai fostu cartea măriei sale lui Vodă de hotărât în 
doao rânduri acolo și leaţi şi socotit cum am văzut şi scrisoa- 
rea cea de mărturii acmu de iznoavă li s'au scris la dumnea- 
voastră pentraceia să socotiți cum veţi afla mai cu direptui cu 
oameni buni să le hotărâți şi să le stălpiţi... cum iaste scris în 
cartea măriei sale ci iaste la Damitraşco şi cum veţi afla mai 
cu direptul iar să scrieţi mărturii, aceasta scriem dumilor-voas- 
tre, şi să fiţi dumneavoastră sănătoși, amin. 

In laşi Nosmbre 12 
Patraşco Başotă vel logofăt 

Pecetea mică în ceară neagră stărâmată. 

XVII. 7141 Octombre 10 (1732) Iași, Cartea lui Alexandru liaş Vodă 
cătră Borăieanul uricar în pâra dintre Onciul și Lupul Talpă cupar, ginerele 
lui Rugină pentru tânaţe. ” 

lo Alexandru Ilieş Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării 
Moldaviei, pişemi gospodstvami sluzeam naşim Borleanul uricar 
1 ureadnicom ot Dorohoi (scriem Domnia mea siugilor noaştre
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lui Borleanul uricar şi ureadnicilor de Dorohoi), voao ştiri c* 
domnii meale s'au jăluit sluga noastră Onciul .ce au îfostu sta- 

roste pre Lupul cuparul ginerele lui Rugină, şi aşeau zis înaintea 

domniei meale că-iia bucată de loc cu fânaţe, din hotarul Şean- 
driceanilor cătră hotarul Şelişeului în tăria sa. dirept acea deaca 
veți vedea ciastă carte a domniei meale iar voi să socotiți cu oa- 

meni buni de vafi aşea, şi de vai aratu sau cosit prespre stâlpii 

Onciului, iar voi să luaţi 12 boi şi la domnia mea să-i aduceți 

şi să le daţi dzisă vie de față toţi cu uricele sale împreună.., 

să opriți cu fănaţ cu tot pânăşvor întreba înaintea domniei 
meale şi hârtie de dzi încă să le faceţi; tac da znaete, i nac ne 

ucinite pread sim listu gospodstvami (astiel să ştiţi şi altiel să nu 

faceţi prespre această carte a domniei meale). 

Domnul a zis. | 
pis u las (scris în laşi) la anul 7141 Octombre 10 

Gheanghea vel logofăt ucil i iscah (a învățat şi a iscălit) 
+ TOADER 

Pecete mare aplecată pe hârtie: lo Alexandru llieş Voevod, cu mila 

lui Duranezeu domn țării Moldaviei; cap de bou, coroană, stea, buzdugan, 

sabie, soare şi lună. 
In dos: list na Lapul cupar (carte la Lupul cupar). 

XVI. Fără an. Febr. 20 Iași (7141). Cartea lui Ghenghea log. cătră 

Borăleanul uricar in pâra dintre Onciul şi Lupul Talpă cupar pentru un stâlp 

şi pentru cosit fân pe nedreptul, 

Eto az (adică eu) Gheanghea vel logofăt, scriem la priia- 

telu nostru la Borăleanul ceau fost uricar, dămuţ ştire că ni sau 

jăluit Onciul luraşcovicl prăcălab pre Lupul cupariul dzicând îna- 

intea noastră că-i ia o bucată de hotar, dela satul lui de Şen- 

driceani şi iau arat hotarul peste stâlpul, şi au şi cosit, deci 

pentraceia deacă vei vedea cartea măriei sale lui Vodă, iar tu 

ca să aibi a mearge și a strânge oameni bun(i) bătrân(i) megiiaşi 

din sus şi din gios, să aibă a scoate hotarul şi direasele şi pre 

stălpi, deci de se va alla că au arat şi au cosit hotarul Onciu- 

lui de Şendriceani Lupul şi cu vecinii săi, iar tu ca să aibi a 

lua şase boi hatalm dela Lupul cuparul şi să-i trimiţi înaintea 

“porţii măriei sale lui Vodă, şi am triimis şi prentu un ficior al 

nostru pre Nacul diregătorul din Tomeşti să hie acolo la cea
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tocmeală, iar de nu-i veţi putea tocmi să le daţi dzi să-şi aduc(4) 
direasele, înaintea măriei sale lui Vodă, deaceasta dăm ştiri, şi să 
te bucuri despre mine. 

_ In laşi Febr. 20 - 
Ghenghea vel logofăt 

Pecetea în ceară verde. 
In dos; List na Lupal cupar. Carte la Lupul cupar.' 

XIX. 7143 Ianie 6 lași (1635). Cartea lui Vasile Vodă Lupul cătră Bor- 
leanul uricar și 1. Stârcea în pâra dintre Onciu! și Lupul Talpă cupar pen- 
tru Șendriceani şi fânul cosit. 

lo Vasile Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării Mol- 
daviei, scriem domniia mea la sluga noastră la Borleanul uri” 
cariul şi la lon Stârcea dămuv(ă) ştire; că sau jăluitu înain- 
tea domniei meale sluga noastră Onciul ce au fostu staroste 
dzicând că-i împresură. Lupul Talpă cea fost cupar o bucată de 
hotar dela Şendriceani, şi iau luat şi nişte fân de pe partea lui, 
pentru aceia deaca veţi vedea cartea domniei meale, iară voi să 
strângeţi oameni buni den sus şi den gios, să meargeţi să soco- 
tiți şi să aleageţi partea Onciului deusebi cum va hi mai cu 
direptul nemărui să nu făţăriţi ce după cum vor spune diresele şi 
după cum vor ști oameni buni âșa să le aleageţi. Aşijderea şi 
de acel fân săi socotiți de se va afla că au tostu a Onciulni 
să-i faceţi leage să-i plătească şi cum veţi atla mai cu direptul 
să iaceţi scrisoare şi să ne daţi ştire. foe pișem (aceasta scriem). 

Gospodin reci (Domnul a zis). 
In laşi leat 7143 iunie 6 

Pătrașco Başotă vel logofăt 

f DUMITRU 
_ Pecetea domnească în tuș roș cu exerga: lo Vasile Voevod bojiu mi- 

lostiiu gospodaru zemie Moldavscoi. Cap de bou, coroană, stea, soare, lună: 
sabie, buzdugan. | - 

Obs. In dos nota: list za hotar Şendriceanschim Borăleanalai, Stârcii 
carte de hotar a Şendriceanilor Borleanului şi Stâreii, - 

XX. 7143 August 4. Dorohoi (1635). Mărturie de cercetare ce tace 
Borleanul uricar şi Stârcea în hotarul Şendriceaniior despre Șilişău a Lupu- 
lui Talpă comis. 

Milostive şi luminate Doamne, să fii măriia dumitale sănătos, 
dăm ştiri mării dumitale, ca domnului nostru milostiv, că a venit
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cinstita carte dumitale, să socotim cu oâmeni buni şi bătrâni 
megieşi, de o bucată de hoțar din hotarul Şendriceanilor, satului 

Onciului Părcă!ebului că sau jăluit înnaintea mării dumitale, că 
iau împresurat Lupul Ta!pă comisul, cu hotarul Șeleşeului, deci 
noi vădzându cinstita carte mării dumitale, mărsam şi ain strânsu 
oameni buni şi bătrâni şi megiaşi de prinpregiur, şi din târg den 

Dorohoi şi dentralte sate, deci milostive Doamne dacă am măr- 

su acolo la acel loc ce au price împreună cu aceşti oameni 
mulți strânşi ş. cu oameni buni cari ştiu acel loc cum iaste şi a 

cui iaste, noi am trimes la Lupul comisul să vie şi el la noi şi 

săşi aducă şi direasele să le citim şi a lui şi a Onciului să le 

hotărâm pe unde le. vor spune direasele, cum iaste obicearul iar 

el nau vrut să vie la hotârâţ şi la oameni buni cum au 

fost învățătura mării tale, ce au dzis că va veni înnaintea mării 

dumitale, ce au trimes pe Dumitrașco din llişeşti cumnatul lui 

Rugină, cu un ispisoc de întăritură dela Smeon Vodă pe o bu- 

cată de loc din hotarul Buhaiciului, şi scrie întracel ispisoc a- 

cel loc în seamne despre hotarul Șendriceanilor din Jidovca în 

movila cea mare la Urlea, și peste o moviliţă despre hotarul 

Păscarilor. Deci noi milostive Domne, vrutam să aleagem nişte 

oameni buni bătrâni săi giurăm și să le punem brazdă cum iaste 

leage cari vor şti cu suiletele lor pe unde sântu aceale seamne, 

ar ei nau vrut ci sau tras la măriia dumitale, deci noi leam dat 

dzi înaintea mării dumitale, şi am mărsu cu acești oameni buni 

de neau arătat aceale seamne şi neau arătat de unde au luat Lu- 

pul fânul iui Dumitru şoltuzul din Botoşani, ce au vândut On- 

ciul prăcălabul, şi de unde iau bătut vecinii, deci tot iaste hota- 

rul Onciului de Şendriceani, de aciasta dăm ştire mării dumi- 

tale, iar măriia dumitale îi va giudeca cum va fi voia mării 

dumitate. ca un domn milostivu şi să fii mărita dumitale sănătos, 

şi cu voe bună dela Hristos întru ani mulţi şi buni. Ot gospode 

amin, (de la Dumnezeu amin). ” 
let (anul) 7143 August 4 

Mai micii robii mării dumitale: Borăleanul uricar, şi Isac 

Stârcea, şi Gociul din Dorohoi, şi Gheorghie diregătoriul ot Bu- 

haici, şi Grozav şoltuz ot (din) Dorohoi, şi Romaşco îij (iarăşi) 

XIV „Surete şi izvoade“ * ?
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şi Ion Onco tij, şi Stratulă, şi Ștefa bătrânul, şi Vlaşin tij, şi 
Gligorie Onic, şi Droni şi Gavril Șelepco, şi lonaş zăt (ginere) 
Cresti, şi lonaşco Frăţiian tii, şi Găgiul ij, şi Roman ij, şi 

Gora bătrânul tij. şi lonaşco bătrânul, şi Dumitraşco biv (fost) 
şoltuz, şi Pătrea Siul tij. şi Isac Ilcescut tij. și Ştefa ot Buhaicea 
şi Fădor ot Popeani, şi alţi oameni buni au fostu şi Pavel o 
Şendriceani star, şi Eremia tij. şi lonaşco tii. şi lonaşco şi Dră- 
gane star (bătrân), și Moisă, dămu ştire mării dumitale, toți noi 
cu sufletele noastre. 

XXI. 7144 Sept. 14 Dorohoi (1635). Cartea boerilor rânduiți să cerce- 
teze hotarele Șendricenilor despre Şeleșeu în pricina dintre Onciul şi Lupul 
Talpă comis. ” 

Roditeliu nașemu prea vâzdeleannomu i po Bozea nam 

mnoga nadijdumu, pan Patrașco Bașotă, velichii logofătu, ot 
gospodi radovatisea gospodstvati amin. (Părintelui nostru prea 
scump şi după Dumnezeu noao multă nădejde. Dumnealui Păt- 
raşco Başotă marelui legofăt, dela Dumnezeu să te bucuri dori= 
nia fa, amin), Cătră aciasta dăm ştire dumitale, ca părintelui 
nostru, că are pârâ Onciul prăcălabul cu Lupul Talpâ comisul 
pentru o bucată de hotar din hotarul Şendriceanilor, dzicându 
Lupu! comisul că iaste de hotarul lui a Șeleșeului, deci părcă- 
labul Onciul au făcut cinstită carte mării sale lui Vodă la noi 
şi la oameni buni de prin pregiur megiiaşi să le socotim ace] 
loc cu pâră atcui iaste, deci noi vădzând cinstita carte a mării 
sale lui Vodă, noi neam strânsu cu mulţi oameni buni şi slugi 
domneşti şi am mersu la acel loc şi am şedzut o dzi toată dzua 
şi Lupul comisul a fost acas(â) şi nau vrut să ias(4) la noi cum 
scrie cartea mării sale lui Vod(4), ce șau luat dzi la măria sa 
Vodă şi la dumneata, deci noi leam dat şi au venit înnaintea du- 
mitale iară dumneata părintele nostru logotăt, iarăş ai trimes la 
oameni buni să le socotim direasele, şi să le hotărâm cu bă- 
irâui carii vor şti cu suiletele lor, deci Onciul prăcălabul de iz- 
noav(ă) au strânsu oameni buni şi au trimis cu Borăleanul uricar 
la dumnealui la comisul Lupul să ias(â) să le socotim şi să le 
hotărâm, iară dumnealui iarăş nau vrut să vie_la noi la hotar, 
ce am mersu de am ajlat la acel loc de țarină, tot stricat cu 
oile şi călcat, şi am găsit şi oile de faţ(3) în dzua de văzvijeniia
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cistnago cresta (Inălţarea cinstitei cruci), şi am luat şi neşti ber- 
beci dintre acele oi de iam dat la scaun la Dorohoi, iară hota- 

rul iaste despre Şeleşeu! piscul jidovscăi, despre baltă, despre 

izvor, dreptu prin iazul lui Pribeg, şi valea în sus tot matcă 

până întru altu iaz a Boghiului, unde se împreună cu hotarul 

Pomărlei şi de acii la deal la Urlea, unde iaste un piscu mare cu 

movile, şi peste piscu, pe drumul Dragolei, până în hotarul Păs- 

carilor, iară pe unde au luat fânul an comisul Lupul tot iaste 

hotarul a Onciului a Şendriceanilor acum iarăș au călcat acel 

loc tot cu oile, şi iau luat şi un cal dela un fecior şi iau bătut 

şi pe niște oameni iarăş an cu putearea dumisala, deci noi vă- 

dzându că nu va să vie la leage şi la hotar, cum scrie cartea 

mării sale lui Vodă, noi am semnat locul și nam pus stălpi, şi 

dăm ştire dumitale, dumneta vei face cum va fi voia dumitale, 

de aceasta dăm ştire dumitale şi să fii dumneata sănătos, ot 

gospodi amin (de la Dumnezeu amin). 
Ă pis (scris) u (în) Dorohoi vit (anul) 7144 Sept. i4 

Mai mici feciorii dumitale: Borăleanul uricar, şi Isac Stâr- 

cea, și noi lon Şoltuzul cu 12 prăgari ottrăg Dorohoi, şi oameni 

huni anume: Miron biv voiut, şi Grigore biv voiut, şi Ştela 

star (bătrânul), şi Vlaşcu star, şi Gligorie şi Droni şi Gavril Șe- 

lip, şi lonaşco zeat Criste, şi losip Ilcescul, şi lonaşco Fraţiian, 

şi Braia star şi lonaşco Drăgănescul, şi Pavăl Mişco şi Samson 

şi alţi oameni buni au fostu, dăm ştire dumitale. | 

(ss) Borăleanul (pecete an cal), Isac Stârcea (pecete o pasăre), Pece 

tea Dorohoiului: frăg Dorohoi. 

XXII. 7144 Mai 19 (1636) Iaşi. Cartea lui Vasile Vodă Lupul cătră dire- 

gătorii de Dorohoi în pâra dintre călugării de Bârnova şi ginerii lui Rugină 

pentru alegerea hotarelor dintre Şendriceani, Buhaicea și Păscari. 

10 Vasilie Voevod bojiiu milostiiu gospodaru zemli Mol- 

davscoi. Scriem domniia mea la slugile noastre la deregătorii de, 

Dorohoiu, Dăm ştire că domniei meale șau jăluit rugătorii dom- 

miei meale, egumenul i tot săborul dela svânta mânăstire de la 

Bârnova, și sluga noastră Onciul ceau fostu părcălab pre Du- 

mitraşco cumnatul lui Rugină, şi pre Lupul ce au fostu comi$ 

dzicându că le iau dela trei sate hotară, dela Buhaici, dela Şen- 

driceani şi dela Păscari, pentraceaia deacă veţi vedea carțea dom- 

mă 
7 ai
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niei meale, iar voi să le daţi dzi să stea de față innaintea dom- 
niei meale, şi săşi aducă direasele cu ce iau. aceale hotară, și 
să le faceţi şi hârtie de dzi, totu inac ne budet (aceasta şi alt- 
fel Să. nu fie). = - 

Saam gospodinu veleal (Insuși Domnul a poruncit). 
u las (în laşi) 7144 Mai 19 

Gavril Măteiaș vel logofăt 
+ MĂARDAĂRIE 

Pecetea domnească în- tuş roș ştearsă. 
In dos: list za soroc na Dumitrașco i Lupul Talpă comis (Carte de 

soroc la Dumitrașco și Lupul Talpă comis). 

XXIII. 7/44 Iulie 12 Icşi (1636). Vasile Vodă Lupul scrie carte la Ciogole 
și Borăleanul uricar în pâra dintre Onciul şi Dumitrașcu, ginerele lui Rugină 
pentru Şendriceani și Şilişeu. | 

lo Vasilie Voevod, bojiiu milostiiu gospodaru zemle Mol- 
davscoi, pişem gospodstvami slugim gospodstvami (scriem dom- 
nia mea slugilor domniei meale) Costandin Ciogolei ureadnic ot 
Botoşani, i Bourleanul (sic) uricar, dămuv(4) ştire că sau pârât 
de îaț(â) înnaintea domniei meale slugile noastre, Onciul luraşco, 
şi cu Dumitrașco, ginerele lui Rugin(ă), pentru o bucată de 
hotar, dzicându Onciul căi iaste lui direaptă ocin(3) şi moşie 
din hotarul Şendriceanilor, iar Dumitraşco şi cu ceilalţi fraţi a 
lui, aşea au dzis că lii lor dare şi miluire, cum au arătat şi u- 
ric dela Pătru Vodă din hotarul Şelişeului,. pentraceaia deacă veţi 
vedea cartea domniei meale, iar voi să strângeţi oameni buni 
bătrâni de prin pregiur, megiiaşi și din Dorohoi, cari vor îi oa- 
meni buni, şi să meargeţi Ia aceale hotare, să socotiți pre acel 
uric dela Pătru Vodă, pe unde va spune în seamne, și pe unde 
au hotărât Gheorghie părcalabul şi cu alţi oameni buni, pre a- 
cel hotar, să socotiți cum veți aila.-mai cu direptul nimărui să 
nu fățăriți, şi deacă veţi aleage să puneţi seamne, şi să le faceţi 
scrisoare, şi să daţi ştire, tac pișem gospodstvami, i nac ne uce- 
nite (aceasta scriem domnia mea, şi altfel să nu faceţi), 

Saam gospodinu veleal (Insuşi Domnul â poruncit). 
u las It. 7144 Iulie 12 

"Gavril Măteiaş vel logofăt 
ț DUMITRU Pecetea domnească în tuș roş, ștearsă, 

In dos: list do Ciogolea Costantin vornic, Borlean aricar za hotar Șendriceani, (Carte Ia Ciogolea Costantin vornic şi la Borleaaul uricar, de hotarul Şendriceanilor,
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XXIV. Fără an (7144) August 30 Dorohoi. Mărturie de cercetarea 66 
fac Cost. Ciogolea şi Borleanul la Şendriceanii lui Onciul lurașcovici despre 
Şilişeul a lui Rugină. 

Intru tot cinstit, şi după Dumnezeu mult nedejduitor părin- 

tele nostru, dumnialui giupânul Gavrilaş logotăt marire, pohtim 
pre milostivul Dumnezeu pace şi sănătate dumitale, alt(ă) dăm 
ştire dumitale ca părintelui nostru vinitau Onciul lurașcovici 

cu o cinstită carte a mării sale lui Vodă la Costantin Ciogolea 

vornicul de Botoşani, şi la dumnealui Borleanul uricar, de să 
strângeţi oameni buni bătrâni de pre megiiaşi şi să socotească 
de pâra Onciului ce are cu Dumitraşco cumnatul lui Rugină şi cu 
Lupul Talpâ comisul prentro bucată de hotar de Şendriceani ce 
o iau acmu cu un uric dela Pătru Vodă, şi scrie în uric că au 

hotărât Gheorghie părcălabul pre acea bucată de hotar, deci 
pre noi neau pohtit acolo şi am mărsu cu boiarii şi cu oameni 
mulţi bătrâni de megiiaşi de la noi la târgu, şi au arătat oameni 
bătrâni cu sufletele sale, tot cu direptul că iaste aceasta Orlică 
şi pre matca cătră Jidovca până la iazul Pribeagului până în 

drumul Păscarilor, tot iaste hotarul Şendriceanilor şi au hotă- 
rât Onciul luraşcovici în dzilele lui Alexandru Vodă feciorul lui 
lliiaş Vodă cu Rugină şi cu oameni buni bătrâni de au fostu la 

hotărât atunce, ce până acmu tot au ţinut tot Onciul, acea 

bucată de hotar până au murit și Rugină şi fără de gâlceavă 

cu pace, iar acmu. Dumitraşco şi cu Lupul, ei rădică pâră pre 

Onciul, iar noi am întrebat de omini bătrâni, să ştie pre unde 

au îmblat Gheorghie pârcălabul de au hotărât şi au pus seamne 

sau stâlpi, deci nu sau atlat nime să ştie să fie hotărât, Ghe- 

orghie părcălabul dintracei omini bătrâni..., aşeau mărturisit 

- acei omini bătrâni cu sutletile sale, înnaintea hotarnicilor şi noi 

încă mărturisim cu sufletele noastre, vădzându pre acei omini - 

bătrâni pre unde au arătat şi pâră acmu de patru Ori au soco- 

tit acel lucru şi sau aflat așea, şi au fostu boiarii hotarnici Isac 

Stârcea şi lonaşco Roşca, şi Gociul diiacul, şi Petre direagătorul 

de Dorohoi, şi Gligore Tâutul, şi lonaşco direagătorul de lug- 

şcani, şi Gheorghie diregătoriul de Bihaice, şi Tinaşco vatăma- 

nul de acole, şi au fost şi alţi omini mulţi de pre megiiaşi, de 

iasta dăm ştire dumitale cu sufletele noastre, iar dumneata vei
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face cum te va năstăvi Dumnezeu, şi să fi dumneata sănătos, 
cu pace dela Isus Hristos, amin. - 

u (în) Dorohoi Avgust 30. 

Noi mai micii feciorii dumitale, Ion Şoltuzul de Dorohoi, 
şi Grozav, şi luraşco starii, şi Ghiciul i Mitineu, i Gora star, 
Ion Vocic, i Gligorie-Vosic, i Traiula, i lonaşco Latăş, i inih 
liidii stari, dobri bit tamo, (şi alţi oameni bătrâni și buni fost- 
au acolo). 

Pecetea târgului Dorohoi: „trâg Dorohoi“ p. p. 
In dos: list za marturie ot liud. dobrih, ot Dorohoncea za hotar 

Şendriceani, (carte de mărturie dela Dorohoiani pentru hotarul Șendriceanilor): 
list za hotar Şendriceani za Jidovca, Pribeag i Orlao (carte de hotar a Şen 
driceanilor despre Jidovca, Pribeag şi Orlao). 

„XXV. 7145 Octombre 4 (1636) laşi. Vasile Vodă Lupul scrie din nou 
carte la C. Ciogolea și Borăleanul uricar în pricina hotarului Şendriceanilor 
despre Şilişeul Lupului Talpă comis. 

lo Vasile: Voevod bojiiu milostiiu gospodaru zemli Mol- 
davscoi, scriem domniia mea la slugile domniei meale, la Cos- 
tantin Ciogolea vornicul de Botoşani, şi la Borleanul uricar, 
dămuv(ă) ştire de cartea ce neaţi trimes aice Ja domniia mea 
printra o pâră a Onciului luraşcovici, ce au avutcu Dumitrașco 
cumnatul lui Rugină, şi Talpă Lupul comisul, pentru o bucată 
de hotaril Şandriceanilor, care vrea să o ia spre hotarul Şele- 
şeului, şi printraceea aţi socotit voi cu oameni buni şi bătrâni 
şi Sluga domniei meale cum ați aflat cu sufletele voastre, cum 
acel loc iaste de hotarul Onciului din Şendriceani, deacă veţi 
vedea cartea domniei meale, iar voi să aveţi a mearge cu oa- 
meni buni să puneţi stâlpi pe unde aj(i) socotit şi aț(i) luat cu 
suiletele voastre şi cu megiiași, pre hotarul Șendriceanilor, de 
cătră alte hotare, şi stâlpii ce iau pus Dumitrașco cu Lupul 
Talpă să aveţi a le lepăda și să pue stălpii pre unde au îost de 
vac hotarul de Şendriceani, şi aşijdere să aveţi a face leage 
Onciului cu Lupul Talpă, printru nişte fân, ce sau luat de pre 
hotarul Onciului săi plătească cum veţi afla cu direptul şi cu 
Oameni buni şi cine va hi arat pre hotarul lui să aibă a lua 
adzăcea şi săi oprească hotarul, cu această carte a domniei mea- 
le, nime- să naibă a ara sau a cosi făr(ă) voia lui, de iasta
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scriem domnia mea, i nac ne ucinite, (şi altiel să nu faceți). 

Sam gospodinu veleal, (Insuşi Domnul a poruncit). 
u las vieato 7145 Oct. 4 

Gavril Mateiaș vel logofăt 
, “ 7 GLIGORIE 

Pecetea ştearsă, 
In dos: list do Ciogolea vornic i do Borleanal za hotaru Șendriceani 

(carte la Ciogolea și la Borleanul de hotarul Şendriceanilor). 

XXVI. 7150. (1642). Vasile Vodă Lupul întărește aiegerea tăcută de 

Turcul stolnic în Păscari ot Hărlău. 

Suret de pe ispisocul dela Vasile Vodă leat. 7150. 

Adecă au vinitu înnaintea noastră, şi înnaintea al noştri bo- 

iari Moldoveneşti, a mari şi a mici slujitorul nostru egumenul 

şi cu tot soborul dela sfânta mănăstire Bărnova, şi sau rugat şi 

au ceriut carte dela domniia mea și hotarnici ca să li să aleagă 

şi să hotărască lor satul Păscari Ia ţinutul Hărlăului, deci dom- 

niia meal am făcut cartia domnească, la sluga noastră Turcul ce 

au fostu stolnicu, deci el mergând acolo și strângându mulți 

oameni şi megiiaşi de prinpregiur şi diregători de Dorohoi, anu- 

me Gheorghie şi Zaharia şau ales şi șau hotărât după hotarul 

cel vechiu, pre unde au îmblat de veciu şi începândusă hotarul 

dela obărșiia părăului pietrii în gios până la o piiatră lângă 

drum, iar de acolo drept la părăul Buhaiului la vadu, iar de a- 

colo în gios până la moara cea veche, iar de acolo drept la 

deal, la o piiatră la poartă, iar dela poartă drept în gios până 

la coada iazului Cărstii la o piiatră, iar de acolo drept la altă 

piiatră, la deal între nişte pământuri din gios de drum, iar de 

acolo drept peste valea Veliceanca până la piiatra măgurii piste 

vale, iar de acolo în sus vale în potriva unei pietre la movilă, 

iar dela moghilă drept la altă piiatră din gios din Vircoviciu, - 

iar de acolo iar valea Vricoviciului, iar de acolo apucă troianul 

până la o piatră Jidanca, iar de -acolo drept în apa ezărului 

atâta iaste tot hotarul Păscarilor, de câtră alte sate, deci deacmu 

înainte ca să aibă a ţine rugătorii “noştri călugări dela stânta 

mănăstire ce scrie mai sus tot hotarul satului Păscari cu tot 

venitul, iar alte sate de prin pregiur să naibă a să amesteca în 

notarul călugărilor, iară nici să să mai părască în veaci. 

„Şi sau tălmăcit la Şcoala domnească“.
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XXVII. 7168 Mai (1660) Iaşi. Ştefan Vodă Lupul scrie carte la Toader 
Gherman să cerceteze încălcarea ce o fac Dorohoianii în Şendriceanii lui 
Eremia Cărcu. 

lo Șteian Voevod bojiiu milostiiu gospodaru zemli Mol- 
davscoi, scriem domniia mea la sluga domni:i meale la Toader 
Gherman den Cordăreani, dămuţi ştire că domnii msale sau jă- 
luit sluga noastră Eremiia Cărcu ce au fostu portari pre fârgo- 
veții dela Dorohoi, dzicându sluga noastră Eremiia Cărcu înnain- 
tea domnii meale căi e hotarul atăturea cu Dorohonceanii cân- 
dui acmu, iar Dorohonceanii sau sculatu şi au aratu pte lângă 
hotarul lui Cărcu şi nau aratu numai în hotarul său, ci au tre- 
cutu peste stâlpu şi în hotarul lui Cărcu şi au stricat şi stălpul, 
pentru aceea deaca vei vedea cartea domniei meale, iar tu să 
mergi acolo la satu la Şeandriceani şi să strângi niște oameni 
buni de pre înpregiur şi să socoteşti acolo, deace de se va afla 
că au intratu Porohonceanii peste stâlpul lui Cărcu, şi vor fi ei 
stricatu şi stălpul, iar tu să ne dai ştiri precum vei socofti), de 
acolo cu oameni buni, şi să nu faci întralt chip, toe pișem (a- 
ceasta scriem). 

u las vleat (în lași la anul) 7168 Mai 11 
Saam gospodinu veleal (însuşi Domnul a poruncit). 

Răcoviţă vel logofăt ucil (a învăţat) 
Pecetea domnească în tuș roș cu exerga: lo Ştefan Voevoda bojiiu 

mmilostiiu gospodaru zemli Moldavscoi. Capul de bou, 

XXVII. 7177 Mai 6 (1669) Iași. Maria lui Eremia Cărcu tace danie 
jumătate din Şendriceani fiului său de suilet Gavril Sin Arsenie Dobrenchii 

Adecă noi Mariia fata Onciului luraşcovici giupăneasa ră- 
posatului Irimiia Cărcu ce au tostu portar, scriem şi mărturisim 
cu cestu adevărat zapis -al nostru, netâmpiândumise cucoai de 
trupul mieu socatitam şi am ţinu: pre ceastu cucon anume Gav- 
ril Dobreanchi, feciorul lui Arsenie Dobreanchie, de mic în casa 
noastră şi lam dat şi la învățătură luatulam fiiu de sutiet şi iam 
dat dintrale meale ocini ce mis despre părintele mieu, ce mai 
Sus iaste scris, şi iam dat lui toate părțile meale de ocină ce 
am în Piedecăuţi ce sintu Ia Cernăuţi, cu vecini şi cu tot vinitul, 
Şi giumătate de sat de Şendriceani, ce sântu la ținutul Hărlă- 
ului, cu cas(â) şi cu pohoarne gata, şi cu giumătate de vecini, ce



28 

sintu de moşie fără vecinii, ce sintu de Costina că aceia sintu 

a lui Dubău deusebi, acestea ocini și vecini eu leam dat și le 
am dăruit acestui cucon, ca să hie pomană părinţilor mei, ca şi 
cându ar hi din trupul mieu, aşijderea şi în viiaţa mea, până 

voiu hi vie eu ca să aibă a. mă ţinea și să mă hrăneseu, de 

pe dânsele, iară după treacerea mea dintraceastă lume deşartă 

să hie a lui Gavril Dobrinchie, iară cine să va ispiti a strâca. 
această a maa danie, măcar şi din rudele meale, acela să fie 
neertat de Domnul Dumnezău, ceau făcut ceriul şi pământul şi 

preacinstita lui maică Mariia și de 4 Evanghelişti, şi de 12 vâr- 

hovnici apostoli, și de 318 svenţi părinţi ceau :ostu în Nekeia ce- 
tatea cea sfântă şi locul ni să hie de sălaș cu luda şi cu tre- 
cliatul Ariia, iară întraciastă tocmală au fostu mulţi boiari şi 
feciori de boiari pre anume, dumnealui Andreiaş, ceau iostu clu- 

cear mare, şi Prodan Drăguţescul biv vel șatrar, i Ştefan Ru- 

gină biv vel şatrar, i Gheorghiţă biv logofăt, Vasile Malaiu logo- 

fât al doile,i Gavril Neaniul biv logofăt, Ştefan Petriceaico vtori 

(al doile) clucear, i Andreian păha:nicul, i Ionașco Balşe biv par- 

calab, i Zosim Başotă, i Ştefan Brăescul biv vătav stolnicei, i Du- 

mitraşco Roşca, i Roman, i Patraşcan i lrimicea vornicii de poartă, 

i Duraşco Isăcescul, i Constantin Cocărăscul, i lonaşco Mateeşes- 

cul de Popeani, i Arsănie Volcenschi de Lucoviţ, şi alți mulţi * 

boiari și feciori de boiari, şi pentru mai mare credința eu miam 

pus şi pecetea şi am rugat pre dumnealor pre aceşti boiari de 

au îiscălit, şi eu Anton am scris să să ştie. 
u las vleato 7177, msta Mai 6 dni (zile). 

Matia portăroaia îata Oaciului (pecetea Maria), Andreiaş 

biv vel clucer iscal, Prodan Drăguţescul biv şatrar iscal, az (eu) Ru. 

gină biv şatrar iscal, az Gheorghie Gheanghea, biv logofăt iscal. 

i az Gavril, Neaniul biv logofăt iscal. az Stefan Petriceaico clu- 

cer iscal. şi eu Chiriiac biv vel părcălab, mam tâmplat, mai pe 

urmă tâmplatumam şi eu Andrei Mihuleţ uricar iscal, az 

Stefanache Sava iscal, încă mam tâmplat la astă danie, Andri- 

ian biv ceaşnic iscal. az lonaşco Balşe biv părcălab iscal. i az 

Gligoraşco Gherman biv vornic iscal. az Stefan Brăescul iscal. 

Roman vornic (pecetea Nicolai), i az rimicea dvornic iscal. az 

Ionașco iscal, az Patrașcan vornic iscal. az Dumitrașco Roşca
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dvornic, Costantin Cucoran, az Durașco biv staroste, az Cos- 
tantin Isăcescul iscal. az Drăguţăsul iscal. încă mam tâmplat la 
aceasta danie, az Dumitraşco Şeptelici, mam tâmplat mai pre 
urmă la această tocmală, să se știe, Costantin treti logofăt mam 
tâmplat mai apoi, însă dintraceastă danie au lipsit Pedecăuţii că sau 
Vândut giumătate de sat lui Ștefan armaşul sinu (fiul) Treascăi, 
drept noaizăci de lei, pentru datoriia lui Gavril Dobrenchi, ce au 
rămas, iară a patra parte de Pedecăuţi au vândut Gavril Dob- 
renchi până au tostu viu lui Stefan zet (ginere) Strașcăi ; iară 
o schimbătură a patra parte au rămas stricat, deci de sa găsi 
vrun zapis la zet (ginerele) Straşcăi, să nu să ţie în sam(ă) pe 
acea schimbătură de Pedecăuţi, 

leat 7224 Săpt. 20. 
În dos: nota: zapis dela dumneaei mătuşa Pertăroae pre Pedecăuţi 

şi Şendriceani. 

XXIX. 7179 Aagast 20 (1671) “Dorohoi, Cercetare de hotarele Şendri- 
Ceanilor la Jidovea, movila Orlii, în pâra dintre Dubău logofătul și Rugină 

- şatrarul, 

Milostive şi luininate Doamne, să fii mărie dumitale sănă- 
tos, dăm ştire mării dumitale, pentru rândul unui hotar din Şen- 
driceani ce iaste peste iazăr în ţinutul Hărlăului cei dat de de- 

- mull din hotarul târgului Do'ohoiului, pentru pâra ce are Dubău lo- 
gofătul cu şătrariul Rugină printru acel hotar scriind driase bătrâne 
a lui Rugină cum iaste lor danie şi moşie o bucată de loc din 
hotarul Şendriceanilor, în semne scriind de demult şi seamnele 
scriu din Jidovca la movila Orlii, ce iaste acea Orlii un deal 
şi o movilă pre acel deal, iară Rugină dzic(e) că nui locul acela 
Jidovca undei piatra ci mai gios, şi movila iarăş dzic(e) că nui aceaia 
Orli, iară noi milostive doamne robii mării. dumitale, Patrașco 
Zbiere vornicul de Dorohoi, şi Simion Popa Cadehrib şi lonaşco 
Bădro şoltuzul de Dorohoi, şi lon Lişcenco ceau fost şoltuz, şi 
Gheorghiţ diiaconul, şi Pirlușco deacolo şi Sănic şi Condre 
bătrânul de acolo, şi Gligorașco Furtună de acolo, şi Condre 
Turcin, şi Eremiia Silic deacolo, şi Condre de Păscari, şi Simion 
Buţurcă şi Vasile Vătăman ottam, şi Mitre de Buhaiciu, şi Va- 
sile Candinco și Diiaconul de acolo, şi Lupașco vatamanul de 
Lozna, noi toți mârturisim cu Sufletele noastre că ştim că după 

+
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multă pâră ceau avut Onciul cu Rugină şi cu cumnaţii lui, cari 
i sau luat şi driasele dela divanul mării sale răposatului Vasile 

Vodă, şi sântu direasele acele de rămas la mâna lui Rugină, 

şi după păra şi rămăsătura aceea sau mutat pietrele mai gios la 

Jidovca, şin movila cei în dialul Orlii carele sântu pietrile şi 

astăzi, şau ținut Şendriceani până anţârțu, ce iarăş au început a 

mestica acel hotar, şi trece peste pietri şi dzice căi mai gios 
Jidovea şi movila Orlii ce s(ă) scrii în uric, iară noi ştim cu 
sufletele noastre că undes pietrele în Jidovca şin movila Orlii, 
acelai hotarul şi acelai semnul după pâra lor şi cum scrie uri- 

"cul lui Rugină, iară mărie dumitale vei giudeca cum va hi voia 

mării dumitale, şi să fi măriia dumitale sănătos, ot Hriste a- 

amin, (dela Hristos amin). 
u Dorohoi vit 7179 August 20 dni (zile) 

az Patraşco vornic iscal. 

Gligoraşco Furtună iscal. 

az Gheorghie diacon iscal. 

1i puneri de degete. 

7 Pirlușco. 

XXX. 7207 Iunie 30 (1699). Ilie Enachi stolnic şi vameşii cei mari a- 

șază plata datoriei femeii lui D. Gherghel către Lazor jidovul în sumă de 

48 lei capete şi dobânda. 

Ilie Enachi vel stolnic, făcutam aceaslă scrisoare a noas- 

tră pentru o datorie ceau fostu dator Dumitraşco Gherghel, 

lui Lazor Jidovul şi făcând jalobă la măriia sa Vod(â), giupă- 

neasa lui Gherghel pentru camăta banilor asuprind Lazor, ne- 

au orânduit măria sa Vod(â), ca să li luăm sama, şi stând noi 

la sam(4), de iam socotit, sau aflat, Gherghel dator lui Lazor 

Jidovul, cu 349 lei, capitele pe ai ceau fost trecuţi până la 

moartea lui Gherghel şi dobânda sau socotit pre acești bani 

ce mai sus scriem 154 lei, cari fac peste tot 548 lei, şi adu- 

cându Lazor zăloagile ce avea pus, de mâna lui: Gherghel îna- 

intea noastră, la vamă, sau prețuit, cu vamăşii şi cu neguţitori, 

cari sau iscălit, mai gios, din odoare şi dintralte ce au îostu, 

carele scriem mai gios, anum(e): 165 lei nişte mărgăritari, şi 

150 lei de pe 150 berbeci, şi 40 lei 2 cai, unul murg şi altul 

negru, şi 20 lei 2 inele, unul cu diiamant, altul cu zamfir, şi 36
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lei o păreche de brăţari cu aur, cun inel tij de aur bătut, cari 
au tras 16 matcaluri, matcalul câte 2 lei un ort,, şi 50 de lei 
o păreache de sărji cu 6 picioare zmaragduri, şi 20 lei 2 perine 
zorba de ceale greale bune, și 10 lei un covor bun, şi 17 lei 
2 cupe de argint ce au tras 90 de dramuri, dramul câte 24 
bani şi 32 lei, 10 linguri şi o căldăruşă de argint ceau tras 322 
dramuri, dramul câte 13 bani buni, şi 7 lei 8 coţi de masă de 
cea leșască bună de pânză, deci acestea toate sau preţăluit şi 
Sau plinit suma cât au fost datoriia 548 lei cu capite cu do- 
bândă şi zapisul lui Gherghel ceau fostu la Lazor Jidovul, sau 
luat şi sau dat la mâna giupănesei lui Gherghel, iară pentru 
alte zăloage ceau 'mai rămas, sau dat pre mâna lui Andrei 
Abăza vornicul tatăi giupănesei lui Gherghel, iar pentru acei 
150 de berbeci şi 2 cai ce fac 190 lei au făcut zapis Abaza 
vornicul, la mâna lui Lazor Jidovul, precum mergâud Lazor pe 
la Bacău, să dea acelea aco!o, iar de nu vor hi berbecii dep- 
lini să aibă a da vornicul Abăza și berbecii şi banii, să piinească 
şi camăta sau socotitu din dzeace 12 întrun an, deci vădzând 
noi din toate ceau fostu între dânşii, să nu mai aibă a pâră u- 
nul pre altul, nici giupăneasa lui Gherghel pre Lazor nici Lazor - 
pre dânsa, şi luând Lazor berbecii şi caii dela Bacău să aibă 
-a da Zapisul lui Abăza pe mâna lui Ilie sinu (fiul) Abăza, a- 
ciasta scriem. 

u las leat 7207, luni 30 
liie vel stolnic iscal, Costantin iscaal, - Tomas paron (faţă), 

Coada staroste (grecește), Savvas staroste. (grecește), Frangule 
ii (grecește), Ştefan Caratzas (grecește), indiscitrabil (gre- 
ceşte). 

In dos nota: Zapis pre aședzare ce sau plătitu lui Lazor Jidovul da- torie sa denaintea vamăşiloar celor mari în dzilele mării sale loan Ân- tiohie Vodă, 

XXAI. 7223 Mai 20 (1715) Iaşi. Cartea lui Neculai Vodă cătră 4 boiari hotarnici să aleagă hotarele Șendriceanitor lui Albotă Clucerul despre Do- rohoieni. 

“+ lo Nicolae Alexandru Voevoda, bojieiu milostiiu gospo- daru zemli Moldavscoi, scriem domniia mea la boiarii noştri! Pârvul șetrarul şi la Gheorghiţ Gorovei, şi lui Gatenco uricarul 
1) Adaus de ait condei, Zbiiare șătrarul.
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facem ştire că aicea la domniia mea veni Albotă cluciarul, şi 

ne arătă căteva direase dela domni trecuţi şi măriurii dela ho- 

tarnici pe satul Șendriceani dela ţinutul Dorohoiului (sic) cum 

iaste direaptă moșie a lui în care direasă î scrie căi aleas(ă) şi 

stălpită din seamne în seamne, acmu fiind acel sat Șendriceani 

aproape de târgul Dorohoiu, şi fiind locurile pustii şi Alboteştii, 

fiindu aşădzaţi la alte locuri, şi pentru neputinţe nau putui-cerca 

să hi împresurându Dorohoianii o bucată de loc din hotarul Şen- 

driceanilor, deci vădzându cartea domniei meale, să vă scu- 

laţi şi să meargeţi acolo la Şeandriceani, şi să chemaţi pe Do- 

rohoiani de. față, şi să aduc(4) şi direase, de or hi avându de 

seamnele târgului Dorohoiului să s(4) înfăţiaşeze cu a lui Al- 

botă, şi de vor dovedi dirgasele lui Albotă, pre Dorohoiani, şi 

so ațla că sau trecut piste siamne, şi sau împreunat hotarul 

Şendriceanilor, aşea de iznoavă pe direasele lui Albotă, să mear- 

geţi din seamne în seamiie, şi să faceți mărturie la mâna lui 

Albotă, ca viind aicea să i s(3) facă întăritură săşi ție moşie cu 

pace, acestea scriem. ” 
u las leat 7223, Mai 20. 

Pecetea domnească în tuș roş cu exerga: 10 Nicolae Alexandru Voe- 

vod, bojiiu milostiiu gospodaru zemli Moldavscoi. Cap de bou. 

Gavril Miclescu vel logofăt. 
+ HERMEZIUL 

XXXII, Fără an (7223) dnpă Mai. Mărturie hotarnică pentru Şendri- 

ceani rădicată de Cost, Zbiere și Gh. Gorovei: 

Milostive şi iuminate Domne să fii mărie ta sănătos, 

facem știre mării tale că neau venit o luminată _carie a mării 

tale ca s(ă) mergem la sat la Şendriceani ce sântu la ținutul 

Hărlăului şi să aliagem tot hotarul pen pregiuru satului Şen- 

driceanilor pe direas(e) ce are poiarul mării tale Sandul Albottă), 

ce au fostu clucer cu giupăneas(a) lui Gavrilaș Dobrenchi ce 

noi pe porunca mării tale am meisu şi am strânsu megieş de 

pren pregiur den sus şi den gios, şi am luat mărturie a (o)măn(i) 

care mărturie este făcută de Botici şi de Lazor ce au fostu pi- 

tar vornicii de Dorohoi, şi dela șoltuzul de Dorohoi, cu 12 păr- 

gari, şi dela mulţi vătămani de pe la sate de prenpregiuriul Şen- 

driceanilor cari au fostu hotarnici de au otărăt acestu loc, în
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dzilele lui Alexandru Vod(4) feciorul Ii Iliiaş Vodă, şi întâi am 
mersu în capul hotarului den sus despre hotarul Buhaiului den 
vale adâncă den ezer dela nește loze, şi am purces alăturea 
cu hotarul Baiatul pe drumul vechiu la deal, unde scrie în 
mărturie că au fostu stălpu de piiatră şi acmu nu sau aflat, și 
de acolo la alt stâipu de piiatră în sus de drumul ce vine den 

_ sus despre Şilişeu, şi merge la Dorohoi, care este stâlpu vechiu 
şi dintraceal stălpu peste valza Buhaiului dreptu întro sărătur(ă) 
în costa delului spre apus, unde sântu și puţinel(e) loze, şi de 
acolo la del peste neşte pământuri ce au fostu arat, Neculai de 
Lozna ce au fostu prisăcar, pen mijlocul pământurilor: și la un 
copaciu mare în dumbrav(ă) ce iaste buiur vechiu, şi decolo 
întro poen(ă) ce să cheamă Marcoviţ(ă), şi pe hotariul vechiu, 
şi de acolo la deal pân(â) supt codru Lăbuşcăi în buriul Loznii 
ce au fostu întrun copaciu lângă drumul mare, şi acel copaciu 
ce au fostu cu buiur cădzut şi am pus altu buiur întraftu copa- 
ciu alăture, cu acela lângă drum, şi de acolo părâul în gios pen 
pădure pân(ă) întro poen(3) undei hotarul Cobălei, şi de acolo 
dreptu peste o pădurice dreptu pân(4) în fân(tă) na Strahovei, 
alăture cu hotarul Cobălei, şi den fâna (sic) Strahovei dreptu 
peste părâul Cobălei și direptu în del, la un stălpu de piiatră, 
ce spune în mărturie veche că au fostu şi acmu nu lam aflat, 
de către hotarul Dorohoiului, iar târgoveţii de Dorohoi venir(â) 
făr(ă) ispisoc şi făr(â) nemic dovadă şi dziser(3) precum nu 
este ace fântână Sirahovei, ce este altă fântână mai sus cătva 
loc în hotariul Şendriceanilor întrun mijloc de câmpu cari ei 
fără nemic - dovad(ă) au luat şi brazda în cap şoltuzul cu doi- 
sprădzeci oameni şi au dus pe unde au vrut ei, şi noi am în 
trebat dup(ă) ce au mutat ei de au dzis că nui fântâna Straho- 
vei aceia ce spune mărturie veche acel loc ce vine alăture cu 
hotariul Cobălei pân în fântână ce den sus ce au zis ei căi 
fântâna Strahovei a cui loc este, căci ei au dzis că nul ştiu, a 
Cobălei este au a Șendriceanilor, pentru căci că în mărturie 
veche spune den fântână peste părâul Cobălei, iar târgoveţii de 
Dorohoi, neau dus la altă fântână care vine mai sus de unde 
dă părâul Cobălei în Strahova şi ne dus(e) peste păr(ă)iul Stra- 
hovei la del, şi neu coborât pe şesul Buhaiului în gios şi neu
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dus la un piscu de del (șters unde au fostu un vad pe) carii) 

dzic delul Țiganilor, așe au dat sem(â) Dorohoenii că vine 

hotariul Şendriceanilor, iar mărturie vechea spune până la cel 

cap de piscu că au îostu doi stâipi de giiatră şi nici uvul nu 
sau aflat, iar dintracel piscu, trece locul Şendriceanilor peste 
părâul Buhaiului, şi alăture cu hotariul Păscarilor sp(r)e mize- 

nopte la del pân la un stâlpu de piiatră vechiu în mijlocul 
câmpului, şi din stâlpu iar peste câmpu la râp(3) la o iântân(ă) 
şi în balta ezeriului, tot alăture cu hotariul Păscatrilor. 

Asijdirile milostive Doamne facem ştire mării tale, iarăş 
am _mersu peste ezer iar la o bucat(ă) de los de peste ezer des- 

pre răsărit tot din hotariul Şendriceanilor, şi pre mărturie ce 
au hotărât Botici cu Lazor ce au fostu pitar vornicii de Doro- 
hoi, şi am luat dela vracnița Şendriceanilor den del de cătră 

„Dorohoi dentrun stâlpu de piiatră vechiu spre răsărita sorelui, 

a altă piiatră car(e) nu sau afiat desupra Hăleşeului Crăstii 

şi de acolo la movila Barcoviţ, de acolo la ezul Tomei Purca- 

riului, și de acolo la stâlpul de piiatră ce "este pe agtil di 
mijloc de cătră hotarul Păscarilor şi de acolo pe delul den 
mijloc în sus pela movilă ce sânt pe mijlocul delului, iar dela 

o movilă ce este mai mare pe acel del tocma în drumul ce 

vine dela Dragole, şi apoi în hăleşteul Bogului, şi apoi matca 
în gios până în ezul Pribagului, şi la drum până la hotariul 
Păscarilor, unde esie un Stălpa de piiatră, iar de acolo tot 
drumul în gios, pe lângă movile pân în (șters porta) vracniţa 
Şendriceanilor, la stâlpul de piiatră, de unde sau început întâiu, 
precum pren pregiur este hotariul Şendriceanilor despre iazor pe 
hotariul cel bătrân, 

robii mării tali Costantin Zbiere Șetrar 
și Gheorghițe Gorovei. 

  

XXIII. 7224 Oct. 7 (1715) lași. Cartea lui Neculai Vcdă către Pârvul 
şi Boşată hotarnici să aleagă hotarul Șendriceanilor lui Sandul Albotă clucer . 
despre târgul Dorohoiului. 

lo Nicolae Alexandru Voevod, bojiiu milostiiu gospodaru 
zemli Moldavscoi, scriem domniia mea la boiarii noştri, dum- 
nealui Patraşco Zosin biv vel stolnic şi la Costantin Pârvul, biv 
vel şatrar, facem ştire dumilor voastre că mai în trecut dzilelor,
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sau fost scris o carte la dumneata Pârvule șetrar, şi la Costan- 
tin Zbiera şetrarul, şi la Gheorghiţă Gorovei, ca să meargă la 
sat Şendriceani ce sântu la ţinutul Hărlăului, şi pe driasea ce 
are Sandul Albotă cluceriul şi Aniţa giupăneasa lui Gavrilaş - 
Dobrenchii, care scrie din seamne în seamne săi hotărască 
despre toate părţile prin pregiur, şi dup(ă) porunca domniei 
meale au mersu acolo la Şendriceani, şi despre alte părţi toate 
au îndreptat hotarul pe seamnele ceale vechi, precum arată îs- 

" pisocul lui Alexandru sinu lliiaş Vodă, din velest 7129 Noem. 
18, iar despre târgul Dorohoiului nam ales, căci sculândus(ă) 
târgoveţii de Dorohoi, și neavându nimica în mână, ci numai 
cu gurile lor, au urnit că mearge hotarul pe alt loc şi nau 
vrut să meargă pre semniale, precum scrie driasele, precum 
vădzum şi mărturie acelor boiari scriindu cum pe undeau mersu 
Dorohoianii, nice cu o dreptate nau mersu, căci că precum 
scrie dreasăli Şendriceanilor, le împresură o bucată mare de 
loc, din hot rul Șendriceanilor, şi în driasăli arată cum au 
fost doi stălpi despre hotarul târgului, şi nice unul acmu nu s(4) 
ailă, şi vădzându acei boiari acea nedireptate, nau ales hotarul 
despre fârgu ce iau trimes îa giudecată, de care lucru am so- 
cotit domniia mea împreună cu tot sfatul nostru că mai de cre- 
dință sintu dreasăli domnilor bătrâni, decât gurile oamenilor, 
şi unde iaste dovadă cu scrisori din Seamne în seamne, nu în- 
cape altă credință, ceiată că vă scriem, vădzându carte domniie 
meale să meargeţi acolo la Şendriceani, şi de iznoavă să strân- 
geți oameni buni megiiaşi şi die. sus şi din gios, şi pre ispiso- cul lui Alexandru sinu llieş Vodă, să le hotărâți şi despre Do- Tohoi, pe unde veţi socoti că vine dreptu, şi unde sar adeverii 
cau fostu stălpi vechi, şi acmu nu Sâatu, să puneţi alţi stălpi la 
loc, precum arată dreasale, iară nu pe gurile Dorohoianilor, şi 
precum veţi hotărâ să faceţi şi o mărturie încredințată dela dum- » neavoastră, viindu aice ca să li s(ă) facă şi dela domniia mea driias de întăritură, aceasta scriem, 

u las jet 7224 Oct. 7 
Ilie Catargiul vel logofăt 

f AXINTIE Uricar. 
Pecetea domnească în tuş roş: lo Nicolae bojiiu milostiiu gospodaru zemli Moldavscoi,
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XXXIV. 7224 Decembrie 9 (1715). Hrisovul lui Neculai Vodă, prin care 

se hotărăsc definitiv marginile Şendriceanilor lui Sandul_Albotă clucerul des- 

pre moșiile învecinate. - | 

“+ lo Nicolae Alecsandru Voevoda, bojiiu milostiiu gospodaru 

zemli Moldavscoi, adecă au venit înnaintea domniei meale și înnain- 

tea a lor noştri Moldoveneşti boiari a mari şi a mici: boiarul 

nostru Sandul Aibotă, ce au fostu cluciar, şi ni să jălui pentru 

un sat anume Şendriceani dela ținutul Hărlăului, care să hotă- 

răşte de o parte cu hotarul târgului Dorohoiului, iară de alte 

părți să hotăreşte cu alte hotară dzicându cum acel sat Șendri- 

teanii, giumătate de sat iaste al său a Sandului Albotă, schim- 

bătură dela Gavril hatmanul, ginerele lui Todosie Dubău, ce au 

tostu logofăt mare, iară lui Dubău logotătul iau îostu danie deta 

Mariia giupăneasa lui Cârcu portariul, fata Onciului lureșco, 

vistiarnicul, iară cialaltă giumătate de sat iaste a Âniţei giu- 

păneasa lui Gavrilaş Dobrenchie vornicul pe care sat Șindri- 

ceani niau arătat aceşti boiari ce scriu mai Sus, şi un ispisoc 

dela Alecsandru lliiaș Vodă, în care ispisoc scrie că: au hotă- 

răt Şendriceanii, Botici vornicul de Dorohoi, şi cu Lazor ce zu 

fostu portar, şi cu mulți megiiaşi oameni buni, de târgu dela 

Dorohoi, şi alţi de pren pregiur, cari scriu tot acuma, in mâr- 

furie acelor boiari, cum au hotărât satul Şindriceani, şi lau stăt- 

pit prenpregiur despre toate părţile pe hotarele cele bătrâne, iară 

acmu jăluindu Sandul Albotă clucerul, şi Aniţa  giupâneasa lut 

Gavrilaş' Dobrenchii vornicul, cum li să împresură locul Şindri- 

ceanilor despre o parte şi alta, făcutuiam cartea domniei meale 

la boiarii noştri, dumnealor Costantin Zbiară biv vel şairar, şi 

la Costantin Pârvul biv vel şatrar, şi la Gheorghilă Gorovei 

portariul, ca să socotească cu direptate “şi să îndireapteze atât 

hotarui Şendgiceanilor - penipregiur pe hotarul cel băirân şi îi 
seamnele; cele vechi, pre cum va arăta ispisocul lui Alecsandru 
liaş Vod(3), deci aceşti boiari ce scriu mal Sus pe porunca 

domniei meale au mersu la săt la Şendriceani, ŞI au stânsu 

Oameni buni şi megiaşi, din sus şi din gios, Și Sau scuiai acei 

megiiaşi şi au luat mărturia lui Boticiu vornicul şi a ui Lazor 

: a i 4 au hotărât satul Şindri- 
portariul ce să pomenescu mai Sus, Cc 

3 
XIV „Surete şi lzveade“ - îi



34 

ceanilor, în dzilele lui Alecsandru lliiaş Vodă, şi acii au purces 
megiiaşii pe acel ispisoc, și pe mărturie ce scrie din seamne 
în seamue, începândus(4) hotarul de cătră Dorohoi din vracnița 
Şindriceanilor din deal dela stălpul de piiatră spre răsăritu soa- 
relui, la alt stâlpu de piiatră desupra_hăleşteului Cărstii, care 
piiatră nu sau aflat, şi de acolo în movila Braicoviţa, şi de a- 
colo la iazul Tomii Purcar, şi de acolo la un stălpu de piatră 
ce iaste pe dealul de mijloc de către hotarul Păscarilor, şi de 
acolo tot dealul în sus, pela movilă ce snăfu sic) pe mijlocul 
deaiului, iară dela o movil(â) ce iaste mai mare tot pe acel 
deal, la un stâ!pu de piiatră ce iaste lângă drumul ce vine dela 
Dragolea, deciia în heleșteul Boghiului_de acolea matca în gios, 
până în heleşteul Pribezgului, de acolo la deal la drumal ce 
vine dela Dorohoi, întrun stâlpu de piiatră, ce iaste lângă drum 
de către hotarul Păscarilor de către baltă, de acolo tot drumul 
în gios pe lângă movilă, până iară la vratnița Şindriceanilor 
de unde sau şi început hotarul de peste iazer de către Dorohoi 
şi iarăş hotarul Şendriceanilor iaste de către Bohaice, şi începe 
hotarul din valea adâncă din iazul din neşte loze ce sau aflaț 
uscate la deal pe drumul cel vechiu, la un stâlpu de piiatră care 
nu sau afiat, de acolo la alt stălpu de piiatră în deal deasupra 
Buhaiului, ce iaste lângă drum, și de acolo drept peste valea 
Buhaiului întro. săpătură în creasta. dealului, ce iaste despre a- 
pus, unde snăfu (sic) şi puţuniale „loze“ şi de acolo la deat peste nişte pământuri ce leau fostu arat Nicolae de Lozna şi în dumbrav(4) dreptu întrun stejar, ce iasta buir, şi de acolo în 
Marcoviţa. care este o poeniţă, şi de acolo la deal până supt codrul Lăbuşcăi, în baiurul Loznii ce au fostu întrun copaciu lângă drumul mare, şi acel copaciu lau ailat cădzut şi au pus buiur întralt ştejar, lângă dânsul, tot în drum, de acolo tot pă- răul în gios pren pădure, până în poiană undei“ hotarul Cobă- lei, şi de acolea pen dumbravă drept peste o pădurice în fân- tâna Strahovii, tot atăturea cu hotarul Cobălei, şi din fântâna Strahovei dreptu peste părâul Cobălii, şi direptu la deal la un Stâlpu de piiatră, ce spune în mărturiia veche, de către hotarul târgului Dorohoiului, şi stâlpul nu sau aflat, iară un om bătrâa anume Nicolae de L ozna, sau sculat și au mărturisit înnaintea
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acestor boiari ce se pomenescu mai Sus, şi iau dus la acea 
iântână dzicându cum el au apucat că iaste hotarul Şindricea- 
nilor şi aceaia iaste fântâna Strahovei, deci precum au mărtu- 
risit acei om bătrân, așea arată şi ispisocul cel vechiu dela A- 

lecsandru Vodă, și sau suit acei boiari în deal, întro moviliţă 
şi iară liau mărturisit acel om bătrân dzicându că îiindu ei co- 
pilandăr şi lucrându pe acel hotar, au mersu Cărcu portariul cu 
mulţi oameni, şi tiindu şi tatăl lui Nicolae acolo, şiel împreună 
cu tată său au audzit din gura lui Cărcu, dzicându precum ho- 
tarul lui a Şindriceanilor au fostu până lângă drumul cel vechiu 

dela Dorohoi, însă acmu târgoveţii lăsându săliştea târgului pus- 

tie, şi atlându loc bun de taină în Sirahova, unde nau mai fostu 
seliştea târgului nici odată, căci iaste loc tot de făneţ şi de ţa- 
rină, şi vădzându că precum scrie direasele lui Albotă, li vor 

strica caseli, şi iar scoate din Strahova, neavându ei nici o 

scrisoare în mână, cu lăcomie nesocotit au luat brazdă în cap 

şi au mersu peste părăul Strahovei, iară nu a Cobălei, mai pe 

din gios, ca doi pristeali de sigiat(3), de unde dă părăul Cobă- 

lei în părăui Sirahovei, întro mocirlă în mijlocul câmpului dzi- 
cându ei că acolo iaste fântâna Strahovei, şi au trecut peste pă- 
răul Strahovei, iară nu a Cobăleii, şi sau suit la un piscu, şi 
au coborăt la vali şi au mersu pe şesul Buhaiului, pe aproape 
de siliştea Şendriceanilor, şi au vinit la capul unui piscu cei 

dzic dealul 'Ţigănescu, şi leau dzis aceşti boiari târgovețiloz de 

vreami ce ştiţi că mearge hotarul pe aicea, daţi stâlpii cari scrie 
în ispisoc, căs doi stălpi până la aest loc, ei au luat sam(â) 
că nau apucat stălpi ci au arătat O stâncă, deci văzându aceşti 

boiari ce au făcut ei căi fântâna aceia, iau întrebat şi leau dzis 

în ispisocul lui Alecsandru Vodă scrie precum până în fântâna 
Strahovei, miarge hotarul Şendriceanilor tot alăturea cu a Co 

bălei, iară voi aţi mutat mai gios, atâta loc care ju pin , ! 
Şendriceanii până acmu, şi liam dzis spuneţi acmu ace Pe e 

Strahova, din ciaia fântână de sus, până în ciasta fântână a 
cui iaste, ei au luat sam(3) că nu ştiu a cui iaste, ȘI au Pt 
put acei boiari că au luat rău târgoveții brazda în „cap, Price 
ca să împresure locul Şendriceanilor, ca să nu n sta) Ss ui. 

casele, să ias(4) dela acel loc, şi să miargă la seliştea târgului, 

  

rit heat



36 

deci acei boiari vădzându că nu stau Dorohoianii la dreaptate, 
şi fiindu pricina şi despre locu domnescu, nam cutezat a în- 
semna locul Șendriceanilor, şi leam dat dzi să vie Dorohoianii 
cu Albotă la divan, precum vădzum şi mărturie dela acei boiari, 
întraceasta chip, deci la dzi fiindu cu toţii aicea şi arătânduni 
Albotă direasele, am socotit înpreună cu tot svatul nostu, că 
unde snăfu (sic) direas(e) domneşti de spun din seamne în 
siamne, nu trebue alte mărturii că snâtu (sic) mai de credință 
driasele domnilor, decât gurile oamenilor: pentru aceia dară 
am făcut altă carte a domnii mea(le) de iznoavă la boiarii noş- 
trii dumnealor Pâtraşco Zosin biv vel stolnic, şi la Costantin 
Pârvul biv vel şătrar, ca să hotărască locul Şendriceanilor, din 
seamne în seamne, precum arată ispisocul lui Alecsandru 
liiaş Vod(â) şi pe porunca domnii meale, au mersu acolo la 
Șindriceani, şi au strânsu oameni buni megiiaşi din sus şi din 
gios, şi am îndreptat hotariul Șindriceanilor pren pregiur, pe 
hotarul cel vechiu, pe siamnele cele vechi, şi unde nau aflat 
stâlpi cum au arătat ispisocul lui Alecsandru Vodă din vleat 
7129 au pus stâlpi şi așea au atlat hotarul Şendriceanilor, în- 
cepândus(4) hotarul de către Dorohoi, din vratniţa Şindricea- 
nilor, din dal, dela stâlpul de piiatră spre răsăritul soarelui, la 
altu fâlpu de piiatră deasupra hăleşteului, Cărstii, de acolo în 
movila Braicoviţii, şi de acolo la iazul Tomii Purcariul, şi de 
acolea la un stâlpu de piiatră, ce iaste pe mijlocul dalului de 
către hotarul Pascarilor, şi de acolea tot dialul în sus pela mo- 
vile ce snătu (sic) pe mijlocul dealului, iară dela o movil(ă) ce 
iaste mai mare tot pe acel dal, la un stălpu de piiatră ce iaste 
lângă drumul ce vine dela Dragolea, deaci în heieşteul Boghiu- 
lui, de acolo matca în gios, până în heteşteul _Pripeagului, de 
acolea la diaj, la drumul ce vine dela Dorohoi, întrun stâlpu de 
piiatră ce iaste lângă drum, despre hotarul Păscarilor despre 
baltă, de acolea tot drumul în gios, pe lângă movile, până iară 
în vratniţa Şindriceanilor şi la stâlpul de piiatră de unde sau 
început hofarul de pistră (sic) iazer, și iarăşi hotarul Șindricea- 
nilor, iaste de către Buhaice, să înceape -hotarul din iazer din 
valea adâncă, din nişte loze ce sau aflat uscate, la dial pe dru- - mul cel vechiu, la alt stâlpu de piiatră în” dial, carele nu sau
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atlat, şi sau pus altul la loc, şi de acolea la altstâlpu de piiatră 

în dial, deasupra Buhaiului, ce iaste lângă drum, și de acolea 

peste părăul Buhaiului, întro sărătură în coasta dialului, ce iaste 
despre apus, unde snătu (sic) puţinială loze, şi d2 acolo drept 
în dumbrav(ă) întrun buîr şi de acolea ia Marcoviţa, şi de aco- 
lea la deal, pân suptu codrul Lăbuşcăi, în buîrul Loznei ceau 

fostu întrun copaciu, lângă drumul cel mare, și acel copaciu, 

sau aflat cădzut, şi au pus buîr întralt copaciu, tot lângă drum 

de acolea tot părâul în gios pren pădure, până în poiana undei 

hotarul Cobălii, şi de acolea pen dumbrav(4), alăturea cu hota- 

rul Cobâălii, aicea au dat pricin(ă) Dorohoianii cu gurile lor ne- 

avându la mână nici o dovad(â), dzicând că iaste fântâna Stra- 

hovii, mult mai gios, pe cursul părăului care nu miarge acolo 

la acea mocirlă, unde da samă căi fântâna Ştrahovei, hotarul 

Cobălii, care sau dovedit din direasele lui Albotă, şi cu oameni 

buni bătrâni, cum nu iaste fântâna care sau dzis Dorohoianii 

ce iaste fântâna din arini, care iaste în gura vălciali, ce vine 

din poian(3) Ciornoiozii, în care fântâna agiunge hotarul Cobă- 

lii, precum scrie în ispisocul lui Alecsandru Iliiaş Vod(3), şi a- 

şea sau dovedit şi au rămas pe Dorohoiani, iară din fântâna 

aceia a Strahovei, dreptu peste părăul 'Cobălii, şi peste Luncă 

şi dreptu la dial, unde arată ispisocul că au îostu stâlpu de 

către Dorohoi, despre hotarul târgului şi nu sau aflat şi au pus 

altu stâlpu şi de acolea la alt stâlpu de piiatră, în dial întro 

moviliț(ă) despre hotarul târgului Dorohoiului, de acolea la alt 

stâlpu de piiatră, ce sau pus în piscul dialului tigănescu, tot 

despre hotarul târgului Dorohoiului, şi de acolo peste părăul 

Buhaiului, drept în sus la un stâipu de piiatră ce iaste iângă 

drum, despre hotarul Păscarilor, de acolo în fântâna din râpă, 

şi în iazer, aşia pren pregiur au ales hotariul Şendriceanilor pe 

direase, şi cu dreptate, cu mulți oameni precum vădzum ŞI car” 

tea dela acei boiari mari pomeniţi întracesta chip, care lucru 

şi domniia mea, dacă am vădzut, am credzut, şi am dat şi am 

întărit lui Albotă clucerul, şi Aniţii Dobrenchioae, tot satul Şin- 

driceanii, ca să le fie direaptă ocină şi moşie precum sau notă” 

rât şi sau stâlvit cu uric de întăritură neclătit şi neruşăit pe ho- 

tarăle cele bătrâne pe unde de veac au îmblat iară Dorohoianit
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să hie rămaşi din toat(ă) liagea ((ă)rii, şi să lipsască şi să lipsască (adaus toți) de pe locul Şindriceanilor, şi nime să naibă a se mai amesteca, nici a pâră nici dănăoară în veaci, peste această carte a domniei meale, aceasta scriem, întraltu chip să nu hie. 

u las vleat 7224 Dec. 9 Pecetea domnească în ceară roșie căzută, 

ilie Catargiul vel logofăt 

Y GHEORGHIE HERMEZIU 

XXĂV. 7228 Mai 30 (1720) Dorohoi. O nouă hutarnică a Şendriceani- lor, rădicată de Stroici Spătar, ban D. Macri și D. Gatenco uricar. 
Milostive şi luminate Domne să fii măria ta s(ă)n(â)tos, Facem știre Domne mării tale, că pe luminai(ă) poruncă a mării taie, am vinit la târg la Dorohoiu, pentru jaloba ceau jă- luit mării tale târgoveţii de Dorohoi, pre cum le împresur(ă) Albotă cruceriul o bucată de loc, din hotarul târgului cu hotar- nicii ceau hotărât de „curându dumnealor Zosăn stolnic, şi Păr- vul şătrar, deci noi am strânsu oameni buni şi megiiaşi de pren 

car, și Gheorghiţ(â) Gorovei, şi Durac, şi liie vornicii de Doro- hoiu, şi şoltuzul cu toţi târgoveţii de Dorohoiu, şi pe ispisocul răposatului mării sale Alecsandru sinu (fiul) llieş Vod(ă) din văleat 7129 Noemvrie 18, carele scrie hotarul din seamne în seamne a satului Şendriceaaitor, începândus(â) hotarul de către Buhaicea, dela ezer, iaste din valea adâncă dela loze, pe dru- mul bătrân, la un Stâlpu de piiatră, de acolo la alt stâlpu de piiatră, dela piiatră “drept peste părâul Bunaiului, la sărătur(i) dela sărătur(i) în dumbrav(5) la. un buor, de acolo la Marcoviţ, de acolo la:boorul Loznii supt Lăbuşcă, de acolo părâul-în gios pân la hotarul Cobălii, la poiar(â), de acolo peste pădu- ri((â) drept Ia fântâna Strahovei, iar despre hotarul Cobălei, aicia au fost pricina cu hotarul cel nou, făcându cum iaste fân- tâna Strahovei, ce din arini care iaste în gura vălcelii, şi jălu- indu Dorohoncenii Cum nu iastea cea făntâna Strahovii cu carii
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chip na putut adeveri ce au ales şas(e) oameni bătrâni de târgu 
de Dorohoi anum(e): Timeiti, şi Iftodi, şi Dămiian, şi Zaharie, 

şi Iftimie Creţul, şi Horlaci de Cobăia, să giure în st(â)ata bi- 
seric(â), cum nu este fântâna Strahovii, cea din arini ce iaste 

aceasta din șes, şi giurându am mutat stâlpii cei noi, şi am 
pus un stâlp la această fântână, şi altul am pus piste părâul 

Cobălei, în piscul dialului de către hotarul târgului Dorohoiu- 

lui, precum merge și ispisocul cel vechiu, dela acel stâlpu la 

alt siâlpu de piiatră, ce iaste în piscul dialului ţigăneascu, de 

acolo în sus, peste părâul Buhaiului la fântâna la râpi din ezer, 

despre hotarul Păscarilor, aşia pren pregiur, am aflat hotarul 

Şendriceanilor tot pe ispisocul cei vechiu, Să îii măriia ta 
sănătos. 

din Dorohoiu it 7228 Mai 30 

Robul mării tale, Dumitru Macri biv vel ban. Stroici spătar, 

Dumitrașco Gafenco uricar. 

XXĂVI. 7228 Iunie 4, (1720) Deleni. Mărturia a 6 oameni de hotarul 

Şendriceanilor despre Cobăla şi despre locul din luncă, pe care nu-l știu a 

cui a fost. 

Cinstit dumniata Dumitre Macriiu ban mari, fi dumniata 

sănătos, fac ştir(e) dumitale cau vin:t Sandul Albotă cruceriul şi 

cu lliia vornicul de Dorohoiu şi ne au adus un răvaş dela dum- 

niata în care scri cum jăluindu Dorohoienii că |i să înpresur(4) 

hotarul și lăsindus(4) pe noi cum că ştim hotarăi(e) cum sintu 

ce noi aciastă dată nam putut vini pentru nepulința nostră, 

iar ce ştim mărturisăscu cu sutletul mieu înnainte lui Dumned- 

zău şa dumitale că eu despre hotarul Cobălii „ştiu că merge 

h tarul Şendriceanilor pân în vălce ce vine din poiana Cior- 

noloz din vâice în gios iaste de Cobăla, iar din vâlce în sus 

de Şendriceani pe suptu luncă tot de Şendriceani, lar lunca : 

cui iaste moşiia no ştiu, nici la: dial păn unde merge ho aru 

nu ştiu, dar ştiu cau ţinut un preot de Dorohoiu, stupi în anca 

Strahovei, şau ținut stupi şi târgoveţii, iar moşia Bo ştiu a cu 

i nici fântâna Strahovei care iaste, no ştii, atâta știu şi mărtu- 

risăscu înnainte lui Dumnedzău șâ dumitale şa ceastă mărtu- 

riie am făcuto denaint= preotului Gligorică ot Deleni, şi ne 

întea preotului Neculai ot Ocnă, şi denainte preotului Tode
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tii. ot Deleni, şi Gligorie Deleu, şi pentru credința noi toţi mai 
gios neam pus iscăliturile, să s(ă) criadză, 
a ot Deleni let 7228 Iunie 4 

Diaconul Toder sinu, diaconu! ot Şendriceani, Ereu Gli- 
gorie,. Popa Neculai ot Ocnă, mam tâmplat, Ereu Toder mam 
tâmplat. Gligori Deleu vatavul la cas(a) dumisale vistenicului, 

f' NECULALU vornicul ot Deleni 

| XXXVII. 7233 April 24 (1725) laşi. Carte de giudecată a Mitropolitu- 
lui Gheorghie ce a, avut Iordachi Cantacuzino visternic, prin care nepoții lui Dobrenchi lasă Aniţei giumătate de sat din Şendriceani pentru plata datoriilor unchiului lor cătră soția sa. 

Adec noi, Stefan Căpoltici postelnic, nepot de soru lui Gavrilaş Dobreanchi, şi eu Costantin Pilat şătrariul, ginerile lui 
Gavrilaş Dobreanchi, scriem şi mărturisăscu cu acestu adevărat zapis al nostru, precum să s(â) ştie, că ţiind unchiul nostru Gavrilaş Dobrenchie, pe giupăneasa lui Dumitraşco Ghiarghial med (cinicear), mai pe urmă tâmplândusă unchiului nostru moarte, şi copii ceau avut, cu unchiul nostru, iară au murit, deci tră- gându noi peutru moşie şi alte ce au mai rămas de a unchiului nostru, dela dumneaei giupăneasa dumisale, iară dumneaei au arătat, un zapis de 230 de vedre de miere, și pentru această datorie am vândut giumătate de saţ de Piedecăuţi, dela Ciarnă- uţi, pentru noâdzeci de, lei, şi o sabie, şi un contăş drept 1i lei, cari sau tăcut 101 de lei, şi 129 de lei, au dat sam(ă) că au plătit dumneaei, şi dentraceşti bani au mai rădicat dumneaei 20 de lei, dzicându că au fostu datorie dumisale întracel zapis a unchiului nostru, şi au mai arătaț! dumneaei şi un izvod de ceau cheltuit la paminţile morţilor a unchiuiui nostru, şi a co- piilor, cari sau făcut 67 iei, 3 pot (ronici) îăr(ă) 10 lei noi ce au vândut nişte nasturi a unchiului nostru, deci noi am tras pe dumneaei la gindecata mării sale lui Vod(ă), şi măriia sa Vod(ă) niau orânduit la sfinţie sa Gheorghie Mitropolitul şi la dumriea- lui Iordachi Cantacuzino vistiarnic, să nea ia sama, şi să ne aşedze, și luânduni dumnealor sama, am rămas noi să mai dăm dumisale Aniţăi giupăneasei dumisale, din toate socotealile 184 de lei, deci neavându noi să dăm aceşii bani, am dz=t dumisale din moşiile unchiului nostru, giumătate de sat de Şendriciani,
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dela ţinutul Hărlăului, şi cu doi oameni vecini, iară din Şinri- 
ceani, șaşa niam învoit şi niam aședzat, şi acestu zapis lam fă- 
cut denainte a dumilorsale boiarilor celor mari, cari să vor 
iscăli mai gios, şi pentru credinţa niam iscălit să s(4) ştie, şi eu 

Vasţi)lii Popa uricarul am scris cu dzisa dumisali Stefan Căpo- 
tici postelnicului (şters părcălabul), şi a lui Costantin Pilat şăt- 

rariului să să ştie, 
u las it 7233 April! 24 

Ștefan Căpotici post. Costantin Pilat biv vel şatrar. iscal. 

In dos: 
Gheorghie Mitropolit Suceavschi; Ilie Cantacuzino vel vis- 

ternic, „denaintea noastră sau aşădzat şi alt ceau mai rămas 

de a lui Dobrenchie, toate leau dat, niamului, ia numai dzestre 

ei şau luai după giudecata pravilii“. 

„si peste aciastă giudecal(ă) şi aşădzare cu pravilă, nime 

nici odănăoar(3) să nu samestece“” 

Nota: „Zapis de cumpărătură dela Ștetan Căpotici pe pol sat de 

Şendriciani“, - 

XXXVI, 7233 April 27 (1725) Iași. Mihai Vodă Racoviţă tatăreşte 
cartea de giudecată între Aniţa şi nepoţii ei Căpotici şi C. Pilat, dând Ani- 

ţei Ghergheloae giumătate din Şendriceani și 2 vecini. 

+ lo Mihai Răcoviţ Voevoda, bojiiu milostiiu gospodaru 

zemii, Moldavscoi, adică sau părât di faţă înnaintea domnii 

meale, și a tot sfatul nostru, Aniţa giupăneasa lui Gavril Dob- 

renchia care au ţinuto mai înnainte, Dumitrașco Gherghel cu ne- 

potul său Stefan Căpotici post., şi cu cumnatul lui Stefan Căpo- 

tici anume Costantin Pilat şătrar, dzicându Aniţa cum după ceau 

luato Dobrinchie au avut împreună un copil şi o copilă, şi sau 

tâmplat, diu murit şi Dobrinchiă şi copii amândoi, şi nimică 

altă nu iau rămas dela Dobrenchia făr de cât numai moşiia și 

vecini de car(e) lucru Stefan Căpotici şi Costanlin Pilat, văd- 

zându că după ceau murit Dobrinchi, unchiul lor, fecior nu iau 

Tămas, sau sculat, şi ceria ce ar fi rămas la Aniţa pe urma 

lui Dobrenchia, fiind ei de neamul lui Dobrinchia, iar Aniţa a- 

şeau răspunsu, cafar() de nioşii şi vecini nimică alta nu iau 

rămas, pentru căci cându au luato Dobrenchia pe Aniţa nimica
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nau avut Dobrenchie, precum neau mărturisăt şi Costantin Zbira 
şăi(rar), că Dobrenchia numai patru boi, şi doao vaci, şi doi 
cai, au avut când au luat pe Aniţa, și încă şi pe acele bucate 
leau prăpădit pâră a nu muri Dobrenchia, şi încă neau mai a- 
tătat Aniţa şi un zapis de 230 de vedre de miar(e), ceau plătit 
o datorie a lui Dobrenchi la ur turcu anum(e) Mahomet, după 
ce au murit Dobrenchia, şau cheltuit şi la griji lui Dobrenchia 
şi la griji copiilor,,car(e) pentru aceasta domniia mea, această 
giudecată am socotit, şi iam orânduit la sfinţia sa părintele 
Gheorghie Mitropolitul, şi la cinstit şi credincios boiarul nos- 
tru, dumnealui lordachi Cantacuzino vel vist,, de liau luat 
samma pre amă(nu)ntul şi iau gindecat după cum scrie sfânta 
pravilă, că Aniţa nu este datoar(e) să plătiască datoriile lui 
Dobrenchie, de vrem(e) că feciori nu iau” rămas, nici altăceva, Şi încă câte bucate au avut ea când au luato: Dobrinchie, nu i 
Sau plinit dzăstrea, precum arată toată povestea, pe amânuntul în mărturie svinţii sale părintelui Mitropolitului şi a dumisali Iordachi Catacuzino vel vist., ce de giudecată şi izvodul cel de socoteală, în care scrie că întracea datorie, acele 230 de vedre de miere, şi altă cheltuială ce sau cheltuit la moartea lui Dob- renchie, care dintru toată Socoteala au rămas 184 lei trii pot (ronici) daţi de Aniţa în datorie [ui Dobrenchie, deci aşa sau socotit şi sau giudecat cu dreptate de vrem(e) că copii nau ră- mas pe urma lui Dobrenchie, moşii, vecini ceau rămas a lui Dobrenchie, să ia rudele lui, şi pentru câţă datorie ar hi ră- mas, a lui Dobrenchie, să plătească rudele iui toată datoria, şi pentru aceai 184 de lei trii pot (ronici) ce au dat Aniţa în da- torie lui Dobrenchie, sau socotit şi sau dat o giumătate de sat din Şendriceani, şi dot vecini, din moșiile lui Dobrenchie, şi Sau aşedzat întraceiaşi chip precum  arață mărturia, și sau dat ȘI zapisul cel de datorii în sama lui Stefan Căpotici și lui Cos- tantin Pilat şat(rar). Pentruaceia domniia mea, dimpreună cu tot statul nostru, vădzând dereaptă giudecaţă şi mărturie încre- dințată am dat rămas pe Stefan Căpotici, şi pe Costantin Pilat „din toată legea țării, deacmu înnainte să de bună pice Anijei,
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şi această pâră să nu să mai părască peste cartea domniei 
meale, aciasta scriem, 

1t 7238 April 27 
Vel Vist ucil, 

Pecetea domnească în tuş roș: lo Mihail Racoviţă Vosvoda bojilu 
milostiiu gospodar zemli Moldavscoi. Setevro 1703. 

XXXIX. 7235 Ghenar 9 (1727) lași. Cartea lui Gr. Ghica Vodă, cătră 
D. Macri ban să înfrâneze pe Gherghel lordachi, care cu tărie a intrat pe 
partea lui Sandul Albotă în Şendricani. 

lo Grigorie Ghica Voevoda bojiiu milostiiu gospodaru zemli 
Moldavscoi, scriem domniia mea la credincios boiarul nostru, 
dumnealui Dumitrii Macri biv vel ban, facem ştirea dumitale că 

aici sau părât îfaț(â) Sandul Albotă ceau fostu cluc(eariu) cu 
Iordachi Gherghel, pentru satul Şendriceani, ce sintu la ţinu- 
tul Hărlăului, pe apa Buhaiulvi, dzicând Albotă cum au avut 
pâră la Mihai Vod(â) faț(ă) cu Gherghel, şi Mihai Vod(â) iau 
rânduit la cinstit şi credincios boiarui nostru, dumnealui San- 
dul Sturdza vel spătar, de iau aşădzat cu acea moşie, şi iau în- 

părțit cara din cotro a ţinea, şi liam tăcut şi cartea, Albotă să 

ție partea din gios, cu vadul morilor cel vechiu, iar Gherghel 

să ţie partea den sus, după ceau mărsu la (ară, Gherghel a 
cosit fănaţul lui Albotă pe partea din gios, în sila lui, fără voia 
lui Albotă, şi el şi oaminii lui, şau luat şi dijma din pâne, den 

“partea din sus ceau fost tot ial, deci iată câţ scriem dumitale 

să iei cartea lui Mihai Vod(4) ce este la Albotă, să o citeşti şi 

precum Sau giudecat, şi scrie în-carte aşa să hie, Şi ci sa alla 
cau făcut fân pe partea lui Albotă, săi plineşti dijma, iar pen ti 
casa lui Albotă, precum scrie cartea jui Mihai Vod(â) să hii 

dumneata zapciu Iui Gherghel să facă cas(3) lui Albotă E A 
tea lui precum sintu casele lui cu toate heiurile, ŞI iat( ) e 

punem dzi de astădzi Ghenar în 9 până la Simpietru săi ie Ca 
sili gata, iar carii nu sar ţinea de aceia giudecată, gar vre să 

mai amestici, să ni faci ştire cu O mărturie, şi pen iri 

de moar(ă) noao ceau fost făcut Gherghel din gios, 2 moara 

cea veche a lui Albotă, săi dai poruncă săl strici, şi Să lep
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şi stâlpii afar(ă), precum scrie şi cartea îui Mih-i Vod(4), a: 
ciasta scriem. 

| u las It, 7235 Ghenar 9 

Vel logofăt ucil 
Pecetea domnească în tuș roș cu exerga: lo Gregorie Ghica Voevoda 

bojiiu milostiiu gospodaru zemli Moldavscoi. 1727 cap de bou. 

XL..7236 Mai 2 (1728) Iaşi. Cartea lui Gr. Ghica Vodă către D. Macri 
ban,.să pue la cale pricina de moșie între Albotă clucer, și Gherghelești 

pentru Şendriceani, o casă și un iaz, 

lo Grigorie Ghica Voevoda, bojiiu milostiiu gospodaru zemli 
Moldavscoi, scriem domniia mea la cinstit şi credincios boiarul 
nostru dumecalui Dumitru Macrii vel ban, facem ştirea câ în 
multe rânduri ne sau jâluiț Albot(â) ceau fostu clucer, pe Gher- 
ghelești pentru o moşie ce au ei depreun la s-t la Şendriceani | 

la ţinutui Hărlăului, şi domniia noastră în trii rânduri iau rân- 
duit tot la dumnealui cinstit şi credincios boiarul nostru Sandul 

Siurdze vel vist(ernic), şi dumnealui liau Inoat sama pre amâ- 
nuntul şi iau giudecat, şi după giudecat(ă), iau făcut şi cărți 
care vii înţelegi dumneata mai pe largu din cărţile de giudecai(3) 
ce are Albot(3), şi ei toţi calcă giudecata, deci pentru acest 
lucru iat(ă) că scriem dumitala vininduţi carta domniei meale 

săi trimiii şi săi chemi faţ(4), şi cu foarte bună direptate săi 
aşedzi pentru toate ce ar avea, ca să nu aibă Albot(3) strâmbătate 
şi pentru o cas(â) ce este săi fac(4), precum îi scriu cărți să 
fii dumneata zapciu, să io fac(â), şi pentru un iaz nou ce lau 

„făcut Ghergheleştii carele înneac(ă) vadul cel vechiu, a lui Al- 
boi(â), să fii dumneata zapciu şi să strici iazul şi să lepede 
stâlpii afar(3), precum îi scriu cărţile, şi de va fi aşa cum jz- 
luește Aibot(ă) cluc(er), că nu s(4) ţine de giudecat(3), şi calcă 
giudecata, după îapta lor li să cade şi o certare, şi precum vei 
aşedza dumneata de acolo mai drept să faci şi o mărturie la 
mâna lui Albot(ă), ca de sari mai tragi unii la divan să avem 
Şi(i)ri, aceasta scriem. 

_ u las It 7236 Mai 2. 
locul peceţii mici domnești în tuș roș.
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XLI. 7236 Mai 24 (1828) Șendriceni. Hotainica Şindricenilar. 

Cinstit al nostru mai mare dumnealui Dimitrii Macrii ma- 

rile vel ban Să [i dumneata săn(â)tos, facem ştire dumitale că 

vini la noi Sandul Albotă cluc(er) cu cinstit răvaşul dumitale, 
în care ne scrii dumneata precum au vinit poruncă dela măria 

sa Vod(4) ca să aședzi dumneata pe dumnealui Sandul Albotă 
cluc(2r) cu feciorii lui Dumitraşco Ghe ghel “pentru satul Şen- 

driceni, ce iaste pe Buhai în ţinutul Hârlăului, şi săi împarţi 

în doâ cu acel sat, ca săşi ție cineş partea sa cărue dincotro 
sa vini, care acel sat este danie dela Marie fata Onciului ce au 

tost dup(%) Cârcu portariul, şi pentru câte pricini au avut între 

dânşii, săi aşedzi dumneata pentru toate şi dumitali dânduţi altă 

poruncă dela măria sa Vod(3), nai putut să mergi și ne ai o- 

rânduit dumneata pe noi, pe poruncă mării sale lui Vod(3) ca 

să mergem în locul dumitale săi aşedzăm pe cum a îi drept: 

şi să le împărțim satul Şendriceanii în doâ, deci noi pe po- 

Tunca dumitale am mersu la sat la Şindriceani, si am socotit 

acel loc pe unde să vine în giumătate hotarul, începândustă) 
despre răsărit dini apa ezerului din sus de valea Petrii, drept la 

dial spre culmea dealului sau pus stâlpu de piiatră, ce acolea 
tot spre apus mai la deal și peste o vâlcea în zarea dialului, 

iar su pus stâlpu de piatră, şi de acolea tot spre apus în dia 

deasupra părăului Buhaiului, din sus de movila cea mare sau 

pus iar stâlpu de piiatră, de acolo drept la vale. şi peste păra ] 
Buhaiului, drept în gura părăului ce vine din izvoru din stânc , 

şi părăul la dial tot pre apus, şi peste stâncă drept în deai, sau 

pus stâlpu de piiatră, de acolea tot spre apus şi peste dm 

Buhaiului în zarea dealului, sau pus stâlpu de piiatră, de aco a 

drept la vale în vadul Bilii în drumul Lăbuşcăi, ȘI da 
dial prin pădure pân în hotarul Loznii, aşea m alla Ce(6) 

în giumătate hotarul Şendriceanilor, deci invoindus(â) e Mu 

voe despre amâridoâ părţile, au luat Sandul Alboti E iu 

de sat partea din sus, îar feciorii lui Gherghel au luai rara. 
mătate de sat partea din gios, de acmu înnainte să pă ietre 
ceste pietre în sus, giumătate de sat Sendul Albotă, 19% insa” pen: 

în gios giumătate de sat să ţie feciorii lui Gherg i vechiu Şi 
iru un vad de moară ce este în partea din gios va a
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este dat danie lui Dubău logofătul, 'acel vad să-l ție Sanduj 
Albotă clur(er) precum îi scrie diiata, aşijdere şi feciorii luj 
Gherghe! să fie volnici aş face moară pe Buhai în sus or unde 
ar găsi vad de moară pe partea lui Albotă, îns: să nu fie ne- 
mic stricăciune morii lui Albotă, :ar la siliştea sia veche să naibă 
treabă Albotă, căci sau vinit toată siliștea în partea fe-iorilor 
lui Gherghel, iar pentru pomeţi căţi sor afla pe partea din 
gios săi tie toţi ai ticiorilcr lui Gherghel, aşijdere şi pe par- 
tea din sus căţi pomeţi sor atla săi ţie Albotă cluc(er), însă în 
partea din gios sau dat loc mai mult pentru căci partea din 
gios este mai proastă şi mai îngustă, care am socotit şi iam 
împărțit şi ei încă de bun(4) voia lor au prim't şi sau aşedzaţ 
cu voia lor despre îmbe părţile, iar pentru castle lui Albotă 
fiind întăi giudecata ca să le mute feciorii lui Gherghe! pe 
partea din gios căci era să ţie Albotă partea din gios, le au 
fost mutat feciorii lui Gherghel, precum scrie cărţile mării sali 
lui Vod(ă), iar acmu aşa am socotit şi iam aşedzat săş mute 
Albotă în cheltu ala sa casăle unde ia fi voe pe locul său în 
parte din sus, așa iam aședzat, şi să fii dumneata săn(ă)tos, 

| u Şendriceanii let 7236 Mai 24 
Mai mici a dumitali, az Costantin Zbierea biv vel şat(rar), 

az Stroici spăt(ar) iscal; Miron Gafenco, martor și am scris. 
Obs. În pachetul de acte al Şendricenilor se aţlă o a doua mărturie hotarnică a acelorași boeri, exact cu acelaș cuprins, Miron Gatenco scriito- rul zapisului începuse a scrie al 2-a exemplar pentru feciorii lui Dumitrașco 

Gherghel, ps aceiaşi coală de hârtie, cu textul dat mai Sus, și apucase a serie următoarele 2 rânduri; „Cinstit al nostru mai mare, dumnealui Dimit- rii Mactii vel ban, să fii dumneata săn(ă)tos, facem ştire dumital(e) că vi- niră la noi ticiorii lui Gherghei“.., . 
Atrăgându-i-se însă atenţia că nu se pot sluji cele 2 părți în pâră Cu una şi aceiași hârtie scrisă la un loc, şi că le trebue două acte deose- bite pe două coli de hârtie, a lăsat redacţia a 2-a neisprăvită şi a scris pe altă coală de hârtie, în care textul este exact acelaş, cu aceste mici deo- Sebiri: „pe Sandul Albotăi, îl înlocueşte cu “ficiorii lui Gherghei“. | 

ĂLiI. 7236 Mai 30 (1728) Pomârla. Mărturie hotarnică a lui D. Macri ban, pentru alegerea Şi Împărţirea Şendricenilor în două: între Sandul Al- botă clucerul şi ficiorii lui Dumitraşcg Gherghel asemenea, și pentru un vad de moară, pomeţi și case, 
|
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M(i)i(o)stive şi luminate Doamne să fii măriia ta s(â)- 
n(ă)tos. | 

+ Fac ştire mării tale că vini Sandul Albot(ă) ceau fostu 
clucer, cu luminat(ă) carte mării tale la noi, să le aședzăm pen- 
tru multe pricini ce au avut cu feciorii lui Dumitraşco Gher- 
ghel, pentru satul Şendriceani ce este pe părâul Buhaiului, în 
ținutul Hărlăului, şi. să le împărţim în doâ cu acel sat, ca săş 
ție cineş parte, unde ia fi voia, deci noi avându poruncă în 
grab(â), dela măriia ta, ca să mergem la Cernăuţi, nam putut 
sta ca să le aleagem, ce am ales din boerii mazili, boeri băt- 

râni, cari ştiu rândul moșiilor ceau mai hotărât şi împărțit mo- 
şii anume pe dumnealui Constantin Zbere, ceau tostu șetrar 
mare, și pe dumnealui Stroici ceau fost spătar al doile, şi iam 
pus în locul meu ca să meargă la acel sat ce scrie mai sus, 
şi să strângă megieşi oameni bătrâni din sus şi din gios, şi ni 
mănui să nu făţărească, ce s(3) faceţi cu bun(ă), dreptate, să în. 
partă acel hotar în doâ, şi pe unde or socoti că să vini drept 

să pui semni, şi mărgându dumnealor acolo şi cu alți megieşi, 
depreun(4), pe unde au socotit cu sufletele lor, că este drept 
gium(ă)tate, de hotar au pus şi semne, începândus(a) hotarul 
despre răsărit din apa ezerului, din sus de valea Pietrii „drept 
la dial spre apus, în culmea dialului, sau pus stâlpu de piiatră, 

şi de acolea tot spre apus mai la deal, şipeste o vălcea în za- 

rea dialului, iară sau pus stâlpu de piiatră, şi de acolo tot Nr 
apus, în dial deasupra părăului Buhaiului, din sus „de mosia 

Cea mare, sau pus iar stâlpu de piiatră, şi de acolo drep Ia 

vale, şi peste părăul Buhaiului drept în gura părăului ce oste 
din izvoar(3) din stâncă, şi părăul la dial tot spre apus şi E tot 
stâncă, drept în dial sau pus stâlpu de piatră, şi de aco us 
spre apus şi peste drumul Buhaiului, în zarea dial Sa Pin 

stâlpu de piiatră, şi deacolo dreptu la vale, în vadul he Loz= 
mul Lăbuşci, şi drept fa dial prin păduri până în e i Şin- 
nii, aşa au aflat acei boeri că este în giumi(ă)ate ho es re 
driceanilor, deci înveindus(3) ei de bun(3) voe a or, Spre 

imbe părţile au luoat Sandul Albot(3) ceau fostu Cuc ate de 
den sus, iar feciorii lui Gherghel au luat iarzş gumă a 

Sat parte din gics, de acmu înnainte să ţie dintracestă p 
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ce sau pus amu în sus Sandui Albot(4), care a siâlpit gium(ă)- 
tate de hotar Şendriceaniior, iar dintraceastă piiatră în gios 

iar gium(ă)tate de sat să ţie feciorii lui Ghearghel, însă pentru 

un vad de moar(4), ce este în partea din gios care este vadul 

vechiu şi este dat danie lui Dubău logofătului ace! vadu săl ţie 
S:ndul Albot(ă) c'uczriul, precum îi scrie şi direasele, aşijdere 
şi ficiorii lui Gherghel să fie volnici aş face moar(3) pe Bu- 
hai în sus ori unde şar găsi vadu de moar(â) pa partea lui Al- 

- bot(ă), însă să nu fie nemica stricăciune morii lui Aibo!(â), iar 

la siliştea cea veche să naibă treab(4), pentru căci sau vinit 
toată siliştea în partea Ghergheleștilor, aşijdere şi pe partea din 

sus, câţi pomeţi sor afla să fie a lui Albot(â), însă părții 
din gios sau dat loc mai mult, pentru căci partea din gios este 

mai proastă și mai scurtă, iar pentru casili lui Albot(3), ffiindu 
întâi giudecata, ca să li mute feciorii lui Gherghel, pe partea 
din gios, căci era să ţie Alboi(4) partea din gios întâi, şi leau, 
tostu mutat ficiorii lui Gherghz2!, precum serie cărțile mării tali 
iar acmu așa iau socotit şi iau aşedzat, săş mute Albot(ă) cluceriul 
casili în partea sa unde ia hi voe, pe partea lui den sus, deci 
aşa au vinit şi dinaintaa noastră amândoao părţile, şau primit 
cu voe lor această înpărțial(4), şi aşedzare ce sau făcut cu bun(â) 
dreptate, şi de acmu înainte pe această stâlpitur(ă) să aibă aş 
ține părţile şi să aibă aş face şi dreas: g(ospo)d pe mărturia 
noastră de întăritur(ă) neclătit în veci, de aceasta facem șili)ri 
mării tali, să fii măriia ta s(â)n(ă)tos. 

u Pomâria It 7236 Mai 30 
Robul mării talii, Dumitrii Macrii vel ban, 

XLIII. 7236 Janie 28 (1728) Iaşi. Hrisovul lui Gr. Ghica Vodă prin care 
ntăreşte mărturiile hotarnice de alegerea Şendriceanilor, și dă lui Sandul 
Albotă cluceriul giumătatea din sus a Şendriceanilor. 

+ lo Grigorie Ghica Voevodu boi(iiu) m(i)i(o)st(iiu) g(0)- 
sp(o)daru zemli Moldavscoi, adec au vinit înaintea doninii meli 
şi înnaintea a lor noștri Moldoveneşti boeri a mari și a mici, 
Sandul Albotă ce au fost cluceari, şi ne au arătat do mârturii 
încredințate, una dela cinstit şi credincios boiarul nostru dum- 
nea!ui Dumitru Macrii vel ban, şi alta dela boeru nostru Cos- 

€
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tantin Zbiere, ce au fostu şetrar mare, și dela Stroici ce au 
fostu spătari al doile, scriindu întracele mărturii precum au mer- 
su ei pe porunca domniei meli, la sat la Șendriceni, ce este 

în ținutul Hărlăului pe apa Buhaiului, şi au strânsu oameni 
buni megieşi de prin pregiur, și au înpărţit hotarul satului Şen- 

driceanilor în doâ, giumătate de sat parte din gios sau vinit 

săl ţie ficiorii lui Dumitraşco Gherghel, iar giumătate de sat 
parte din sus, sau vinit săl ţie Sandul Albotă ce au fostu clu- 
ceari, şi măsurând hotarul pe unde au socotit cu direptate că 

să vine“giumătate de hotar, au pus şi semne, începândusă ho: 

tarul despre răsărit, din apa Ezerului din sus din valea Pietrii 

drept la dial spre apus în culmea dialului, sau pus stâlpu de 
piiatră, și de acolo tot spre apus mai la deal şi peste o vâlce, 
în zarea dialului iarăş sau pus stâlpu de piiatră, şi de acolo tot, 
spre apus în dial deasupra părâului Buhaiului, din sus de mo- 

vila cea mare sau pus iar stâlpu de piiatră, şi de acolo drept la vale 
şi peste părăul Buhaiului drept în gura părăului, ce vine din iz- 

vor din. stâncă, și părâul la dial tot spre apus şi peste stâncă 

drept în dial sau pus stâlpu de piiatră, şi de acolo drept spre 
apus, şi peste drumul Buhaiului în zarea dialului sau pus stâlpu 
de piiatră, şi de acolo drept Ia vale în vadul Bilii, în drumul 

Lăbuşcăi, şi drept la dial pren pădure, pân în hotarul Loznii, 
aşa au aflat acei boiari cu bună 'direptate, că este în giumătate 
hotarul Șindriceanilor, şi învoindus(â) ei de bună voe lor, des- 

pre îmbe părţile, denainte acelor boeri cari mai Sus sântu sori 

şi dinaintea altor megieși, au luat feciorii lui Dumitraşco Gher- 

ghel parte din gios giumătate de sat, iar Sandul AIbor Ce 
îost cluc(er), au luat giumătate de sat parte din sus, Şi ce a d de 
înnainte așa să ţie pe această împărţială, însă pentru, “ este 
moară ce este în parte din gios, care este vad vechii Și De 

dat danie lui Dubău logofătul, dela Marie fata Onciului “i 
covici, acel vad săl ţie Sandul Albotă clue(eriul), p Piesii face 
diiata, așijdere şi ficiorii ui Gherghel să fie vo, 1 oi 
moară pe Buhai în sus ori unde sar găsi vad de moar ui AL. 
tea lui Albotă, însă să nu fie nemică siricăciune ou căci 

botă, însă părţile din gios sau dat loc mai muit p 
4 

XIV „Surete şi Izvoade“
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parte din gios este mai prostă şi mai scurt:, iar la săliştea cea 

veche, să naibă treabă Albotă cluc(er), pentru căci sau vinit toată 
siliştea în partea Ghergheleştilor, iar pentru pomeţi căţi sor afla 

pe partea din gios să îie toţi a îiciorilor lui Gherghel, aşijdere 

şi pe partea din sus câţi pomeţi sor afla să fie a lui Albotă clu- 
c(er), deci Domniia mea dac(ă) am vădzut aceste mărturii cu 
iscăliturile acelor boeri carii mai sus sunt scrişi şi altor megi- 
iaşi de pe acolo, am credzut, şi dela domria mea încă dăm şi 
întărim Sandului Albotă ce au iostu clucer pe acea giumătate 

de sat de Șendriceani parte din sus cu pomi ce sar afla pe a- 
cea parte, şi cu tot venitul, şi pe acei vad de moară ce iaste 
în partea din gios pe apa Buhaiului, săi fie lui și ficiorilor, şi 
nepoților, şi strănepoților lui direaptă ocină şi moșie, şi uric şi 
întăritură, neclătit şi nerușăit stătătoriu în veci, şi altul nime să 
nu s(3) amestice peste această carte a domnii msii, aciasta 
scriem. 

u las let 7236 Iunie 28 
Pecetea domnească în ceară aplicată pe hărtie, coală mare turcească, 

„. desprinsă şi perdută. | 

Darie Donici vel vornic netâmplândus(â) vel logotot, 
” Miron Gafenco pis. 

_ XLIV. 7251 Inlie 12 (1743) Iaşi. Răvaşul logofătului Sturza cătră Că- 
pitan Ion Izmană, în chestia dijmii depe Păscarii mănăstirii Bârnova, 

Dumn(e)ta Căp(i)t(an) Ioniţă Izmană, s(ă)n(ă)tate îţi pottim 
dela Dumnedzău, aice. ne spusă. Dumitrașco. Gherghel. că având 
m(â)u(ă)stirea Bârnova. o moşie. anume Păscarii. ce se hotă- 
reaşte. alăturea. cu Șendriceani. Ghergheleştilor. sar fi întindzând 
omulu egumenului. a împresura în hotarul Şendriceanilor. peste 
stâlpii. cei de piiatră. ce sintu puşi semne de hotar. între Şin- 
driceni. și între Păscari. şi peste ispisocul Şendriceanilor. ce scrie. în semne. peniru cari. vădzându răvașul nostru. să dai a 
înțăleage. omului. egumenului. pentru câtă. dejmă. să atlă. pe locul 
acel de pricină. să 0 strângă, împreună. cu Dumitrașco. Gher- 
ghel. ŞI să 0 pue. osăbi, să ste, poprită, şi să faci ştire. egume- nului, întâiu, săşi hotărască pricina. şi după ce se va hotără pri» cina. atunci a cui a rămâne locul, acel de pricină, acela, a lua. 

 



5i 

dijma. iar până nu li sa hotără pricina. dijma să ste poprită, 
să nu ia nici unul nicialt. aceasta. să fii dum(neta) s(ă)n(ă)tos, 

al dumitale 
Sturzea loagfăt. u las It 7251 luli 12 

Observare: In dosarul de acte al mănăstirii Bârnovei (Arh, stat Buc.) 
găsim cam tot aceste acte ale mănăstirii Bârnova pentru Păscari, 

XLV. 7254 Ghenar 30 (1746). Izvod de tmpărțala moșiilor între te- 
ciorii lui Lupaşcu Gherghel. 

Suret de pe înpărțare Ghergheleştilor ce au avut cu gi- 
nerii înnainte dumisale Sandului Sturdzăi logofăt, care este la 

mâna dumisale med (elnicear), Niculai Gherghel şi este iscă- 

lită de Stefan Gherghel post (elnic), şi Gavril Gherghel vel 
căp(i)t(an), şi Neculai Gherghel ma=d (elnicer), şi Andrei Vârnav, 
şi Costandin Timuș med (elnicer), şi de Sandul Sturdză logofăt. 

1t. 7254 Ghen(ar) 30 

«precum niam învoit dinnainte dumis(ali) Sandului Sturdză 

vel logofăt, pentru moşăia ce avem dela părintele nostru Lupaşcu 

Gherghel, ci au fost jit(nicer), şi dela maica noasiră Alicsandra, 

iata lui Stefan Brăescul, ci au fost comis mare şi niam îapăr- 

țit noi traţii cu cumnaţii noştri precum arată mai gios». | 

Părţile fraților, partea lui Ştefan Gherghel post (elnic). 

„A patra parte de sat de Rotopânești din parte de gios 

dela ținutul Sucevii, parte de gios, cu giumătate în vadurile . 

moară din părâul Brădățălului, cât or fi pe giumătate e sal 

de Rotopăneşti, şi cu_giumătate în toate hălaştee:e, 3 în rm 

nice, şi cu giumătate în hăleşteul ce s vul din va a 

Frumoasăi, carele iaste osăbi, de hotarul Rotămpăneştilor, şi c 

iumătate î loc ari hăleşteul, , , 

= » 7 at -din satul Baigeştii dn parte de sus, iar 

la ţinut Sucevii, pe apa Moldovii parte de sus. | 

! „Giumătate de sat de Mlinăuți, parte di sus, cu giumătate 

în hăleştee şi în vaduri de moară, la ținutul Ho pe L de ia 

„Giumătate din câtă parte sa alegii din satul (osii, ce !.. 
“striții și iia parte din viile de 

ținut Bacăului pe apa Bistriţii şi cu a triia p Rosii ot Bacău 

moșie şi de cumpărătură în dial la Balțata di la Ros
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Partea lui Gavril Gherghel căpti)t(an). 
„Giumătate de sat de Brăești, parte de sus, cu giumătate 

în_hăleşteul din Brăesa la ţinut Hâr(lăului). 
„Giumătate de satde Criva parte dp sus la ţănutul Ho- 

tinului pe Prut. 

„A trie parte din viile de moşie şi de cumpărătur(4) în 
dial la Bălţata dela Rusăi ot Bacău. 

Partea lui Niculai Gherghel. 
„A patra parte de satul Rotopăneștii din partea de gios 

cu giumătate în vadurile de moară, ce sânt în părăul Brădăţă- 
lului, cât or fi pe giumătate de sat de Rotopăneşti şi cu giumă- 
tate în toate hăleşteele şi în rămnice, şi cu giumătate în hăleş- 
teul TES ciiamă Dica din valea Pacat şi cu giumătate 
din cât loc are hăleşteu, 

»A patra parte de sat da Băişești de partea de sus iar la 
ținut Sucevii pe apa Moldovii parte di gios, : 

„Giumătate de sat de Criva partea di gios cu tot vinitul 
dela ţinutul Hotinului. 

„Giumătate de sat de Băscăceni parte de gios cu a patra 
parte ce-a fost vândută de maica noastră cumnatului ncstru lui 
Ursachi la ținut Dorohoiului pe Prut. 

„Toată partea câtă să va alegi din giumătate din părțăle lui Grigoraş lora păharnicu! strămoșul nostru din sat din Șetră- 
reni depe Jijie. 

Partea lui Andrei Vârnav ce au țănut pe Safta. 
»Giumătate da sat din Mlenăuți, parte de gios ce sint la ținutul Hotinului, c i uU_ giumătate în hăleștei i în vaduri de moară 

şi în pădure. ă 
»Giumătate di sat din Băscăceni parte di sus cu o a patra parle ce am fost oprit pentru comăndul maicii noastre şi li sau dat pentru căci nu nem putut cuprinde să o înzăstrăm ca pe alte surori, 
Partea Lupului Arhip ce au ținut pe Ilinca, „„Giumătate de sat de Horobcăuţi parte di sus, ot ţinut Hotinului pe Prut, 

„„_„mĂ Patra parte din Hrifeni ce sânt sânt la ţinut Doroho- iului pe Prut, Mi |  
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lar di sar tâmpla să lipsască dela vreun frate, să avem 
ai scoati altă parte dila toți fraţii, 

Nicolae Gherghel med (elnicear). 

XLVI. 7254 Noam 20 (1745) fără loc. Peciul tui lon lamandi pentru 
103 iei datorie lui D. Gherghel. 

„ Pentru 0 sută trii lei ce miau fost dator dumn(a)lui cu- 
mătru Dumitrașcu Gherghel cu zapis şi perdzindusă zapisul 
iam îăcut acest peci să 'să ştie că banii miau dat deplin. 

lon lamandi it 7254 Noembre 20 

XLVII. 7261 Mart 22 (1753) fără loc. Zapis de danie prin care lon 
Gherghel dă nepotului său Alex. Isăcescul a triea parte din Şândriceani, par- 

tea sa. : 

Făcutam scrisore me la mâna dumisale nepotului Alecsan- 
dru Is(ă)cescul fiiul varăme Marii fata mătușii Catrinii Gorovei: 
precum eu dea bun voe me iam dat danie nepotu meu lui A- 

lecsandru Is(ă)cescul, a triea parte din tot satul Șăndricenii ce 
este la ţinutul Hărlăului pe apa Buhaiului, cu parte ce este 

peste ezăr la câmpu şi cu o livad(ă) ce este pe apa Bilii în 
costiş în pădure ce este pe parte di gios, căci au fostu trii li- 

vezi şi sau înpărţit pe trei fraţi câte o livad(ă), la fieşcari frate 

şi ace livad(ă) mi sau vinit mie cari avându eu pi nepotumeu 

Alicsandru agiutor la nevoili meli în viaţa me, iam dat toat(ă) 

parte me din tot satul Şăndriceni precum sciie mai Sus, cu 

tot vinitul ca săi fie dumisali, dela :mini dreaptă danie în veci 

să m(ă) pomenasc(4), şi după moarte me, şi nime din nia- 

mul meu sau din rudele meli, să naibă a se amesteca la a- 

ciastă parte ceam dato danie nepo(tu)mieu lui Aleesandru, iar 

carii din nepoții mei sau din verii mei sar annesleta i re 

piste danie mea, să fie blăstămaţi de domnul (Hristo), E 
maica Pricistă, și de 12 apostoli, şi de 318 oteți, ŞI ie: insă 

leţi şi procliţi, şi să Iifie partea acelora cu luda şi fnienlată u 

să se ştie că aceasi(ă) a iriia parti de sat din ga a 
am dato nepotului. Alecsandru. gium(â)tate dintratriia_p te am 

cumpărato eu di la Alb(otă, iar giumătate este di Ptelnie) şi 
“ Aniţa, şi fiindu noi trii frați, Iordachi Gherghe Pi tot satul 
Dumitrașco Gherghel, și eu Ion Gherghel, narz înpărțit 4
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Șăndriceani în trii părţi, iar la un vad de moar(ă) ci esti din 
partea de gios la acel vad di mor(3) eu nam triab(ă), că este 
a frăţinimieu lui Dumitrașco, precum arată ispisocili Şi scriso- 
rili ci sânt pe tot satul Şăndriceni, din tot hotarul satului, cari 
acele scrisori sintu în mâna cumnatii Mariia ceau ținuto frate 
micu Dumitraşco Gherghel, şi pentru credința am iscălit, şau 
iscălit şi alţi boeri carii sau tâmplat. 

- let 7261 Mart 25 
Ion Gherghel iscal. 

Rali Cara posi(elnic) mam întâmplat. 
„Acestu zapis lam scris eu lon Arbure) biv 2 med (elnicer) cu învă- 

țătura dumisali badii lui lon Gherghel“. 

XLVIII. 7267 Fevraar 25 (1759) fără loc. Răvaşul comisului Gheorghe 
pentru o baltă de pește ce o dă lui Gr. Gherghel. 

Datam răvaşul nostru lui Grigoraş Gherghel pentru o baltă 
cu peşte ce este la Dorohoi, care giumătate vine pe moșie 
noastră, şi giumătate pe moşia lor. iam dat voia ca să ia de- 
imă din peşte dela cei ceor prinde peşte dintracia baltă şi, 
di pe parte noastră. aceasta, 

et 7267 Fevr. 25 
Gheorghe comis, 

XLIX. 7268 Oct. 8 (1759) lași, Carte de giudecată prin care A. Isă- coscul dă rămas pe Gherghelești, că dania, ce o are dela lon Gherghel pen- tru a treia parte din Șendriceni, este bună şi temeinică, 

Facem ştire cu aciastă carte de giudecat(ă), că din lumi- nată porunca mării sale prea înălțat, Domnului nostru, lon The- "odor V(oe)voda, sau giud(e)cat de faţ(4), înnaintea mea, Alicsan- dru Isăcescul biv 2 med (elnicear), cu Grigoraş Gherghel ficior lui Dumitraşcu Gherghel, pricina lor întracesta chip am aflat Alicsandru Isăcescul area a triia parte de moşiia în moşiia Şen- driceanilor la țănut Hârlăului, pe apa Buhaiului, daniia cu zapis dela lon Gherghel trate lui Dumitraşcu Gherghel, şi încăpând el cu daniia întrace moşiie, fiind baştină a lu: Ion Gherghel au mai cumpărat împreună cu Mariia giupăniasa lui Dumitraşcu Gherghei, muma lui Grigoraș, încă a triia parte din moşiia Șen- dricenii, dela Mariia  giupăniasa lui Iordachi Gherghel, și dela
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feciorul ei lon Gherghel din velet 7262, şi de atunci şi pân 
acmu au stăpânit tot cu pace, ar acmu nul îngădueşte Grigo- 
iraş Gherghel a stăpâni ace cumpărătură cerându dreptate, Gri- 
goraş Gherghel fiind de faț(4), lam întrebat ce area a răspunde 
şi el cum nu area Alecsandru Isăcescul a triia parte daniia de 
la unchiu său lon Gherghel nau tăgăduit, şi cum că nau cum- 
părat şi ace a triia parte împreun(4) cu mumăsa. fără cât au 
răspuns cum că lui i sar cădea a intra cumpărătoriu fiindcă el 
este baştină moşinaş iar nu Isăcescul, deci la aciasta stând 
eu a le lua sama după dreptate aşa am găsita fi cu cale şi cu 
dreptate, că de vreme că Alecsandru Isăcescul cu daniia ce iau 

dat lon Gherghel este şi el drept moşinaş de baştină şi volni- 

a cumpăra şi el ca fieştecare moşinaş şi cumpărătura ce au cume 
părat împreun(ă) cu muma lui Grigoraş Gherghel este bine cum- 
părat şi am hotărât după zapis de cumpărătur(â) ce are sâş 

stăpăniască moşiia cu bun(ă) pace după cum au stăpânit şi până 
acmu, și după hotărâre giud(e)cățăi, am dat şi această carte de 
giudecat(4) la mâna lui Alecsandru Isăcescul, aciasta înştiințăm. 

i let 7268 Oc(tombre) 8 

Ștefan Ruset vel logofăt. - 

„Neodihnindusă Gligoraş, şi Vasilie ficiorii lui Dumitraşco 

Gherghel pe giudecata ce au avut ei cu Alecsandru Isăcescul 

biv 2 med (elnicer) la dum (nealui) Ștetan Ruset biv vel log(ofăt) de 

znoavă, au dat jalbă la măriia sa prea înălțatul Domnul nostru 
loan Theodor Voevod, şi măria sa printra mării sale pecetiuită 

țidulă au rânduit aciastă giudecată, ca să să cerceteze şi de 

NOI, şi să să îndrepteze. Deci noi dup(â) înaltă poronca mării 

Sale, fiind Gligoraş şi Vasilie, feciorii lui Dumitraşco Gherghej 

faț(ă), fiind şi Alecsandru Isăcescul iar(â)şi faț(â), am lu atu sama 

foarte cu amăruntul, aceștii giudecăţi, şi am aflat giudecata i 

m(isale), Ştefan Ruset biv vel logofăt, bună şi după orânduiala 

pravilii, şi noi încă aşa hotărâm de acmu înnaintea sănstăp : 

nească Alecsandru Is(ă)cescul, şi daniia şi cumpărătura cu n 

pace pe zapisele ce are, și mai multă supărare despre solo 

lui Dumitrașco Gherghel să nu aibă. Drept aceiia pentru a
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tirea giudecăţii, am întărit carte aciasta şi cu a noastră is călitură, 

Aciasta facem ştire. 
| 

it 7268 Ghen(ar) 15 
lacov Mitropolit Moldaviei, 

Manolachi Costachi vel logofăt, 
Vasile Ruset hatman. 

In dos nota: Carte de giudecată dela logotăt Ştetan Ruset, — Isăcescul 

L. 1765 Mai 15 (laşi). Carte de giudecată a marilor boari în pâra Qher- gheleștilor contra lui Alex. Isăcescu pentru dania tăcută lui de lon Gherghel în a treia parte din Şendriceni. 

Pre înălțate Doamni, 
Din luminat(4) poronca mării tale, ceam fost rânduiţi prin țidulă cu pecete mării tale, am luat sama jalobei ceau dat Ia măriia ta, Grigoraş ficiorul lui Dumitraşco Gherghel, şi lui Ion iiciorul Mariei Ghergheloae, pe care au ținuto Iordachi Gherghel, asupra lui Alicsandru Isăcescul biv vel vam(e)ş, arătând prin ialoba lor, cum că Ion. Gherghel ceau fost frati cu părinţii lor, au avut a treiia parte din satul Şendricenii dela ținutul Hărldului, şi acmu o stăpâneşte Alicsandru Isăcescu, dzăcând că iau dato danie, Ion Gherghel, şi au cerut dreptate ca să s(â) strice da- niia di la Isăcescu, fiind strein şi să rămâe la dânşii, fiind ne- poți de frate cu Ion Gherghel, la aciasta întrebândus(ă) şi pe Alicsandru Isăcescul, ce răspunde. el, aita nau răspunsu, fără nu- mai au dat sam(â) că acel lon Gherghei, cunoscând multă fa- cere de bine și milă dela el, şi fiind şi el nepot, iau dat danie acia a triie parte di sat, pentru Sufletul său, rânduindul purtător de &riji, precum în viiaţă aşa şi la moarte, pe care danie iau făcut ŞI scrisore iscătită, de dânsul, şi de alţii, care scrisoare au dat sam(ă), Isăcescul, că neștiind că va să aibă giudecat(â) nau a- duso acmu, dar au arătat un Tăvaş a lui lon Gherghel, ce scrie - cătră Isăcescul, şi înştiințândul Cum că nepoții săi, aceștie, Gri- oraş şi lon, lau apucat Sălindul, ca să-străci danie ceau făcut şi să o de lor, şi încă iau făcut şi carte de biăstăm, cari au primito, precum că cu adevărat au dat danie, iar nau făcut nici 0 economie, şi hotărâște lon Gherghel în răvaşul acesta, cu în-
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fricoşat giurământ,:precum să iaste dania lui neclintită, căci toate 
aceli ce lau îndemnat nepoţii săi, el nau priimit nici va străca 
danie ce au făcut Isăcescului, după care răvaş îndată viind le 
Eş şi lon Gherghel, cel ce au dat danie, pe carile aducândul 
înnainte noastră, şi întrebândul, iarăși asemine au mărturisăt 
cu Sniletul său, cum că cu adevărat, au dat danie pentru sufle- 
tul său, ace a triie parte di sat, lui Alecsandru Isăces(cul), 
îiindui şi el nepot, dar mai mult pentru mila şi grija ce are di 

la el, înprotiva căriia mărturii sănguri nepoţii lui Gherghel, de 

sus Scrişi, nau avut altă să mai răspundă, și osăbit au mai 

dat sam(3), lon Gherghel. că şi nepoților lui acestora, Grigo- 
raş şi lon liau făcut parte din cele ceau avut, şiiau dat putere, 

dar aciastă a trie parte di sat au oprito pentru sufletul său 

şi pentru grijile lui, şi pentru aciasta au dato danie lui Alicsan- 
dru vameş, şi di când au dat danie sunt acmu 13 ani, şi ne- 

mic nau dzis, pentru care au dat sam(â) Isăcescul, că au mai 
avut giudecat(ă) cu Ghergheleştii, înnainte sfinţii sale Iacov 
mitropolit, şi a dum. veliţilor boeri, şi cercetând giudecata, au 

aflat că să acolisăscu rău, nepoții lui Gherghel, pe care giude- 
cat(ă), i sau făcut şi carte să stăpăniască danie nestrămutat, 
care iarăş ne ştiind pentr giudecat(3) au rămas, acas(ă) la 
țar(4), ce dar la o pricină ca aczasta, cercetând noi cu ama- 

runt, şi de vreme că acea a triia parte de sat, sau dovedit că 
au fost driapi(ă) a lui lon Gherghel, şi lon Gherghel cu voia 
Ini pentru suiletul său, au dato danie Isăcescului, pe care iarăşi 

îl tace nepot, precum și înnainte noastră, sau vădzut dovad(3), 
răvaşu lui, şi săngură gura lui, au mărturisit că au dat danie, 

iar nui nici un meșterșug la mijloc, şi de când au dat danie, 
au trecut 13 ani, şi nepoților săngur lon Gherghel au mărturi 
sit că din cât iau dat mâna, liau făcut parte, cu toai(4) drepta- 
tea, noi Doamne după pravilă am socotit că nepoţii, lui lon 
Gher - i făr dreptat(e), căci lon Gherghej Gherghel, îmblă făr de cale şi P! i să fac(4) ci 
cu lucrul său, fiind drept, au tost volnic săl de, şi S% | său 
va vre la un străin, dar cu cât mai vârtos, iarăş la neamul său, 

: , : sta am socotit că nau nici 
şi pentru suiletul său, şi pentru acea . : iar Alecsan- 
0 dreptate, nepoţii lui Gherghel, şi sau dat e a trie parte 
dru Isăcescul, îndreptândus(ă) săș stăpănească ace
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de sat cu paci după danie ce are, dar după toate aceste au mai 
jăluit, lon ficiorul Mariei Ghergheloe, cum că Alicsandru Isă- 
cescul au mai cumpărat giumătate din a trie parte tot dintra- 
celaş sat, dela Marie maică sa, şi când au cumpărat el nau fost, 
la vrâstă, ci a fost copil, supt Stăpânirea maicăsa, iar acma, 
viind la vrâstă, au cerut să întoarcă și să răscumpere, care la 
aceasta iarăş au dat sam(4), Alecsandru [săcescul, că de când 

„au cumpărat sunt 12 ani, şi cu voia lui au cumpărat şi singur, 
el au iscălit, cari zapis de cumpărătură au dat sam(4) căl are 
acasă la ţară, şi a cerut soroc, săi să”pue săl aduc(ă), pentru 
care pricină, au dat sam(ă), Alecsandru Isăcescul, cau mai a- 
vut giudecată aice la boiari şi are carte de giudecat(4) în care 
pre largu arată pricina, care carte iarăş este a cas(â) la ţar(3), 
ce dar la aceasta nefiind faţ(i), zapisul de” cumpărătură şi căr- 
țile de giudecai(ă), noi nam putut căuta giudecata, să nu să 
facă greșal(ă), ce i sa pus soroc Isăcescului, pâr Vinere mare, după vreme lucrului, să vie atunci la Eş, cu toții, şi săş adu(4) „scrisorile, şi atunce să vă cauta giudecata, şi va lua hotărâre, noi Doamne așe am socotit, iar hotărâre rămâne la înalt(a) înțălepciune mării tale. 

1765 Mai 15 Pre plecate slugile mării tale, | 
Ștefan Roset vel logofăt ; lon Paladi vel vornic ; Ioniță Costandachi vel vornic; Vasile Roset hatman. 

LI. Fără an (după 1765) Mart 17 (Iași). Jalba Qhergheleştilor să se e din nou la divan cu Alecsandru Isăcescul pentru Şendriceni. 
Pre Inălţate Doamni: | 

larăş mai jăluim milii mării tale, pentru pricina de giude- cată ce avem prin ţidula mării tale, la dumnealor viliţii boeri ca să ni e sama pentru a îrie parte de sat de Şăndriceni, ci este vândută de un văr primar a nostru Alecsandru Is(ă)cescu, „ari parti de moşie fiind mai înnainte zălojită la noi, şi fiindu noi rudenii de aproape şi Tăzăş, au hotărât dumnealor veliţij boeri, să întoarcem banii lui Alecsandru şi să ni luom mo şie căci în zapisul de vânzare noi nu sântem iscăliţi, şi era să ni să facă şi anatora, dar pe urmă eşind vă.ul nostru vânzătoriul 

giudec
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acestei moşii, şi zăcându că la ace vreme când au vândut ace 
parte de moşie, nu era de vărstă, şi mumăsa lau făcut de au 

“îscălit în zapis de vânzare, au tostu hotărâtu dumnalor veliţii 
boeri, ca să 0 răscumperi vânzătoriu, dar acmu fiind că di la 
luminat divanu mării tale, sau dat să nu fii volnic vânzătoriu a 
răscumpăra, ne rugăm Doamne să ne iasă dreptate, să nu ră- 
mânem scoş de streini, şi din baștina noastră ce strămoşească, 
la cari mărie ta noi săntem veri primari cu acest vânzătoriu, 
iar Alecsandru nu este nică (sic) rudenii, cum şi aşezare noas- 
tră dila părinţii şi moşii noștri este tot pe această moşie, şi în 
răvaş ce am dat la n:ăriia ta mai înnainte, niau eşit răspuns la 
dumnealui vătah de aprozi, ca să ni scoată înnainte dumilor- 
sale veliților boeri, ca să ni s(4) e sama de iznoav(3), şi dum- 
(nealui) ni poartă din ză în ză di atâta vreme, şi noi şidem aici 
di perim şi ne rugăm domnii mării tale să ni să lumineze Şi 
noi dreptate, după cum sau Inminat tuturor dela luminat diva- 
nul mării tale, şi ce a fi mala (sic) mării tale. 

Mart 1 

Robii mării tale, ficiorii lui Dumitraș Gherghel. 

LII. 1766 lunie 11 (aşi). 

Facem ştire cu această carte de giudecată că din porunca 
pre înălțat domnului nostru măriia sa Grigorie Alecsandru Ghica 

V(oe)voda, sau giudecat faţă înnaintea noastră Vasili Gherghel 
mazil ot Hărlău, cu dumnealui Alecsandru Isăcescul vel vameș, pri- 
cina întracelaş chip este, Vasili Gherghel au dat sam(â) că are 

giumătate de sat de Şendriceani ce este pe apa Buhaiului [a ţi- 

nutul Hărlăului de baştină dela moşii şi părinţii lui, şi este şi aleasă 
hotărâ(tă) de 39 de ani,şi are şi hotarnică, şi au arătat Vasile 

Gherghel că are şi ispisoc de întăritură facut pe mărturie ho 

tarnică dela măriia sa răposatui Grigorie Ghica V(oe)voda, dn 
vleatul 7237 (sic), şi tot cu pace şau stăpânit ace giumâ)iate 

de sat de Șendriceni, după hotarăle vechi, dar având ŞI ia 

şul Alecsandru Isăcescul giumătate de sat, tot de Şendriceni i 

parte... de danie şi de cumpărătură tot dela un une ini 

Gherghel de căţiva ani, şi acmu vameşul Alecsandru n pă 

dusă odihnit ca să stăpânească moşie ace giumătate de s
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hotarăle vechi, au luat hotarnic pe şet(rar) Costantin Gândul, 
şi lau dus acolo la Şendriceani şi nau urmat să hotărască 
moşie după hotarăle vechi pe ispisocul mării sale răpoosatului 
Grigorie Ghica Voadă, şau hotărât pin păreri după cum iau 

fost voe, şau cuprinsu o bucată de loc, din hotarul moşii, adică 

din giumătate de sat din parte... a lui Vasăle Gherghel, şi au 

pus şi petre hotară şi Vasăle Gherghel vădzind că i sau făcut 
strâmbătate şi împresurari moşii neurmâud să hotărască după 
hotarăle veche pe-ispisocul mării sale Grigorie Ghica Vvoda, 
au vinit de taț(4) la divan, şi stând la giudecată innaintea noas- 
tră, am întrebat pe vameşul Alecsandru Isăcescul în potriva ja- 
lobei lu: Vasile Gherghel ce ari să răspundă, şi dum. au răs- 
puns că adivărat au dus pe şăt(rar) Costantin Găndul hotarnic, 
şi după cum au socotit au hotărât și sângur au mărturisit că 
nau hotărât pe ispisocul mării sale Grigorie Ghica Vvoda, şi de 
vrem(e) că sau hotărât cu greşală, şau împresurat moşie lui 
Gherghel, după cuni nice vameşul Isăcescul la aceasta mai mult 
nau avut ce să răspundă, carii la aceasta luînd noi sama; și 
adeverindusă pricina întracest aş chip,aşa am socotit a fi cu drep- 
tate, şam giudecat hotarăle ceau pus şet(rar) Gândul cu gre- 
şală să să scoată; şi hotarnica Gândului să nu să ție în sam(ă), 
ce Vasăle Gherghel săşi stăpânească moşie ace gium(ă)tate de 
sat, după hotarăle vechi, pe ispisocul mării sale Grigorie Ghica 
Vvoda, şi vameşul Isăcescul peste hotărâtura veche, mai mult 
să nu să întindă cu stăpânire cât de puţin, de vrem(e) că Al- 
botă dela carii au luat Isăcescul moşie, sau mulțumit de au 
stăpânit... ani, pe hotarnica ce arată în ispisocul mării sale Gri- 
gorie Vodă, trebue să să mulțămască şi vameşul Isăcescul tot 
pe ace hotarnică, și să săeşi hotarnica Gândului dela vam(e- 
Şul) Isăcescul, şi la toate după cum.scrie mai sus, aşe să se 
urmedză, let 1766 iunie 11 

Manolachi Costachi vel logofăt, Paladi vel vornic, lon Cos- 
tandachi vel vornic, Cost. Sturdza vel vornic, Vasile Costachi 
vel ban. 

Lil. Fără an (1768) Mai 31 (lași). Jalba Qhergheleştilor contra hota- rnicei lui C. Gândul şetrar, tăcută e Şendriceni i i - 
Cesc vana ş , ge $ ni pe zisa lui Alexandru isă 
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Prea Inălțate Domni, 

| Jăluesc milii mării tale de mari strămbătate, ce trag de 
către Alecsandru Isăcescul vel vameş, ca milostivi Doarane, a- 
vând noi o moşie anume Şindricenii în ţinutul Hărlăului, care 

moşie au fost gium(ă)tate a părinţilor noştri, şi gium(ă)tate a 
unui Albotă cluc(er), şi după multă pâră. ce ave între dânșii. 
mărie sa răposatul Grigorie Ghica Vodă, au rânduit hotarnici 
pe banul Macrii, şi pe alţii să meargă acolo să hotărească, 
moşia şi săi aşedzi precum a fi drept, şi hotărând moşia şi des- 
părțindo în doâ, sau învoit moşinaşii, Iuându Albotă partea de 
sus, şi părinții noştri partea da gios, pe care hotărâre şi învo» 
ială, este făcut şi hrisovul mării sale Grigorie Ghica Vodă, şi 

aşa pe acea învoială au stăpânit Albotă cu părinţii noștri, 

până când au vândut Albotă partea sa, iarăş părinţilor noștri, 

şi închiindusă tot satul, au rămas partea de gios la stăpânirea 
tatălui nostru, iar partea de sus au rămas în parte fraţilor tătă- 

nimieu, şi au stăpânit fără nici o pricină, făcânduşi tătănisău 

„case şi toată aşedzarea pe partea din gios, dar Alecsandru Isă- 

cescul luând partea de sus, de câţiva ani danie şi cumpărături, 

dela fraţii tătănimieu, acmu singur au trimesu hotarnici, de au 
hotărât partea sa, şi hotarnicii nau vrut să caute ispisocul nsării 

„sale Grigorie Vod(4), şi învoiala ce au avut între dânşii moşi- 

naşii cei mai dinnainte, şi părinţii noștri, şi au stricat îrivoiala 
şi hotarnica ce veche ce este de 40 ani, şi au botărât cum 
au vrut, luânduse mai toată moşia noastră, şi au dato în partea 
lui Alecsandru făcândui hatâr, pentru cari mă rog, milii „mări 

tale, să s(4) citească înnaintea mării tale, ispisocul mării sale 

Grigorie Ghica Vod(ă), şi de a fi de străcat ispisocul, măriia ta 

săl strici, iar nu nişte hotarnici ce sunt aleşi numai de Alecs-. 

andru, ce duoă cum va fi mila şi hotărârea mării tale aşe va 

rămânea. | 
Robii mării tale feciorii lui Dumitraşco Gherghel mazili ot 

Hărlău, , 

In dos: adăţi hrisovul la 3 logofăt ca săl cerceteze. 

(Indescitrabil) Mai 31.
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LIV. 1772 Mart 1 fără loc. Diata lui Ion Gherghel, prin care lasă ne- 
poților săi Grigorie, lon și Vasile, părţile sale din Şendriceni, stricând da- 
nia către Alex. Isăcescul. 

Adiverez cu această scrisoare a me la mâna nepoților msi 
Grigoraş şi Vasile şi lon Gherghel, precum să să ştie că de 
nime silit nici asuprit, leam dat danie a triia parte de sat de 
Şendriceni, cari moşie este a me dat(ă) de părinții mei, măcar 
că mai în vremile trecute au fost dat danie dum(i)sale Alecsan- 
dru Isăcescul că rămâindu eu la slăbăciuni să mă caute ca pe 
un părinte al său, şacmu viind vreme aceia şi rămâindu eu 
la slăbăciuni şi la neputinţă, nam cunoscut nici 0 căutare de 
către dumnealui, deci eu acmu cunoscăndu cum că am făcut 
mari greșa!(ă) de am dat moşie străinilor şi nam dato nepoţi- 
lor mei, am întorsu şi am stricatu daniia ce făcusem dumisale 
Alecsandru Isăcescu şi am făcuto nepoților mei de mai sus a: 
rătaţi, ca să fie stăpânitori deacmu înainte cum cu aşe şi fii 
lor şi neam de neamul lor, şi scrisorile ce am dat eu la mâna 
dumisale Alecsandru Isăcescul, să aibă a le lua nepoţii mei la 
mâna lor, şi de acmu înnainte de sar întâmpla ca să stric eu 
această danie, să fiu neertat de domnul nostru Isus Hris(tos), şi de prea curata fecioar(ă) maica precis((a), şi de 12 sfinţi a- 
postoii, şi de toţi sfinții mucenici, cum şi nepoţii mei de nu 
mar căuta şi am purta de grii(i) pân(ă) la sfârşit vieţii mele, 
Şi dup sfârşire vieţii să mă comănde ca pe un părinte al lor, să fie ei supt acest blăstăm, îar alţii din nepoţii msi sau din nepozte să naibă treabă, nici a lua nici a da nimic aceşti trii de mai sus arătaţi, şi la făcutul acestii scrisori sau întâmplat şi alţii cari 
Mai gios sau iscălit, şi eu mam îiscălit cu mâna mea pentru credinţa. 

let 1772 Mart 1 
lon Gherghel 

— Evu popa Luca duhovnicu a dumisale, amu fost la fo- cutu (sic) scrisore (sic) şi sintu marturu. „Eu popa Grigoraş am fostu la tăcutul săcrisori (sic) şi sintu marturu. 

d _(X) Eu Todere Biliţichi marturu, (X) Eu Acsinti sluga 
umisali giupânului Ion marturu. — Costandin Andrieş amu auzit
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din gura dumisale când au dato daniia.—Şi eu Andrii căpitan 
am auzit din gura dumisale cându au dato danie.— Chirilă 1z- 
mană am auzit-din gura dumsale lon Gherghel, şi sântu mar- 
tur, — Dumitraşco Gafenco sănt martur, 

„Şi eu am avut vorbă cu dumnealui lon Ghe.ghel pent -u 
această danie, şi aşa miau ârătat, că din bun(ă) socoteala du- 
misale, au făcut raai pe urmă această danie nepoților săi, şi iau 
străcat dania dumisale ce făcus(3) întâi vameşului Alecsandru, 
arătând că după tocmala ce au avut ca săl caute la vremea 

slăbiciunii, nu lau căutat. 
Av(gust) 28 

Neculai Crăste șat(rar). 

LV. 1779 lalie 25 (Iași). Carte da giudecată a lui V. Razul vel log. 
prin care se dă rămas egumenul mân. Bârnova în pâra de hotar cu Ghor- 
gheleştii pentru împresurare de hotarele Şandricenilor despre Păscari. 

Din porunca prea înălţatului domnului nostru, măriia sa 

Costandin Dimitrie Muruz Vvoda, sau giudecat de faţă înnaintea 

mea, Grigoraş Gherghel, şi fratele său Ion Gherghel, feciorii 

lui Dumitraşco Gherghel, cu Ignatie egumenul dela mânăstirea 

Bârnova, pricina fiind pentru o- bucată de loc, pentru care 

Ghergheleştii au jăluit că iaste driaptă de hotarul satului lor 

Şăndriceni, ot Hărlău, după scrisori vechi ce au, şi călugării 

dela mânăstirea Bârnova, după vremi au cuprinso cătră ho- 

tarul unii moşii a mânăstirii anume Păscari, ce se hotărăsou 

cu Șăndriceani şi o stăpânescu Ghergheleştii pe satul or San 

driceni, au arătat hotarnică şi ispisoc de întăritură dela oma 

Alecsândru lIliiaş Vod(3), din let 7129 Noemb(re) 18, în E i 

pre Jargu să arată tot hotarul satului Şăndricenilor, d e ori 

pregiur prin alese şi numite semne, “la care; hot mit au 

acestaşi ispisoc arată că au fost 40 de oameni, mele de prin 

mele lor, din târgu din Dorohoiu. şi de prin toate ii “nai şi din 

pregiur, încă şi din satele mânăstirii Bărnovii, in taritură dela 

Păscari. Au mai arătat hotarnica şi îspisoc de oda din let. 

domnul Neculai Alecsandru Mavrocordat V(oe)to a und 
7224 Oct. 7, cu 95 ani în urma hotărături der iesi i in 

llieş Vod(ă), care şi atunci cu mulți ei ceai din ziur îm- 

pregiurași de iznoavă, sau hotărât satul Şândric
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pregiur, tot asemene dup(ă) aceleaş semne hotară ce se arată 
prin ispisocul domnului Alecsandru lliiaș Vodţă), nefăcândusă 
nici cât de puțină schimbare sau strămutare a hotarălor, iar cât 
pentru împresurare ce o au acum Ghergheleştii, despre mânăs- 
tirea Bârnova, au răspuns cum că la moarte părinţilor lor, ră” 
mănând. ei. copii mici, nici o ştiinţă dela părinţii lor nau, aciastă 
împregiurare dela ce vreme sau făcut, moşiia lor despre mănăs- 
tire, și cu ce pricină. 

Igumenul de Bârnova, au arătat întăritură domnească dela 
Vasile Vod(4), din let 7i50, pe o hotarnică a moşii Păscari, cu 
21 ani, în urma hotarnicii, şi al ispisocului ot Alecsandru Iliiaş 
Vod(), după care hotărătură, ce sau făcut la Vasilie Vod(ă), is- 
pisocul acesta cuprinde o bucată de loc din hotarul Şăndricea- 
nilor, însă nu arată: cu ce pricin(4), nici de hotarnica sau ispi- 
socul dela Alecsandru Iliiaș Vod(ă) nimic nu pomeneşte, afară 

"dintru aceasta, igumenul de Bârnova nau avut alt ce să răspundă 
fără numai că aşa au apucat stăpânire, deci întracest chip fiind 
pricina, nam putut socoti eu, a fi mai bună hotărătură, acea 
ce sau făcut moşiei Păscarilor, la urmă de cât hotărâtura ce 
sau făcut moşii Şăndriceanilor cu 21 de ani, mai înnainte, fiind 
că ispisocul dela Alecsandru lliiaş Vod(4), arată pre lămurit toate siamnele hotarălor satului Șăndriceni, şi ace hotărătură sau 
tăcut cu mulţi oameni megieşi şi împregiuraşi, încă fiind faţă 
ŞI Oameni din satul Buhaiul şi din satul Păscarii, moşiile mă- 
năstirii Bârnovii, şi fiind că în hotarnica mânăstirii Bârnova nu 

„ Pomeneşte nemic de ispisocul dela Alecsandru Vod(ă) Iliieş, să 
Cunoaşte că atunce la acea hotărătură scrisorile Şăndriceanilor 
nau fostu de față, nici om din partea aceia ca să răspundă, şi acel ceau fostu hotarnici, au hotărât cum au voit, căci de ar fi 
fost stăpânul Şăndriceanilor cu scrisorile şi cu hotarnicii faţă trebuia să arate acei hotarnici prin mărturia lor, cu ce pricină 
au anerisit hotarnica Şăndricenilor, şi cu ce dreptate, au luat ace bucată de joc din hotarul Şăndriceanil i ipi tră moşia Păscari, : ilor, şi au lipito că 

, Deosehit că..de au 
ŞI Cu hotarnica lor au cu 
ceani, cătră moşia Păscari 

şi hotărât cum au voit acei hotarnici, 
priisu acea bucută de loc din Şăndri- 
lor, dar stăpânire să vede că nau avut,  
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fiind că Şăndriceanii sau hotărât de iznoav(ă); iarăş” tot satul 
din giur împregiur în vreme domniei a răposatului Neculai Vo- 
d(â), cu 95 ani, în urma hotărâturii dela Alecsandru Iliiaş Vo- 
d(â), şi cu 74 de ani, în urma hotărăturii moşii Păscarilor ce 
sau făcut la Vasilie Vod(ă), și hotarul satului Şăndriceani, sau 
urmat tot pe sămnile hotară, ce să arată prin ispisocul de la 
Alecsandru lIliiaş Vod(â), şi atunce de a sa bună şi dreaptă hotă- 
rătură Păscarilor, nime din . partea mănăstirii nau eşit să răs- 
pundă, cum şi de atunci încoace în ce fel a fi fost stăpânirea 
mănăstirii, nici o încredințare nu sau aflat acmu, mai vârtos, 
că la pricina de împresur.re de hotar și de au stăpânit, la acea 
stăpânire, nu să pune temeaiu, fiind stăpânire cu rea credință, 
Din toate aceste: cunoştinţa me au dat cum că hotarnica mănăs- 
tirii Bârnovii iaste cu greșală tăcută, şi după dreptate ce am 'cu- 
noscut am giudecat, săşi stăpânească Ghergheleştii moşiia lor, 

Şăndriceanii dup(ă) dreapte hotarăle ei ce să arată prin ispiso- 
cul domnului Alecsandru Iliiaş Vod(ă), care ispisoc arată şi .ho- 
farul Păscarilor pân(â) unde iaste, şi că'ugării dela mănăstirea 
Bârnova peste aceale seamne hotară nici o dată să nu treacă, 

nici să să întindă mai mult cu stăpânire pe ace bucată de loc, 
neavând nici o dreptate. 

Vasile Razul vel logofăt 1719 lulie 25 

„Sau trecut la condica de giudecăţi, al dum(isale) vel logotăt: Du- 

mitraşcu logotăt. 

LVI. 1782 Ialie 10. Scrisoarea lui Iordachi căpitan către Gr. și lon_Qher- 

gheleşti pentru fânul de pe Şendriceni. 

Cinsti(ţi) şi al mei ca nişte fraţi dum(neata) îrate Gligoraș 
„i dum(neata) frate Ioni cu îrățască dragoste şi cu fericit(4) 

nătate mă închin Dum(ne)v(0astră, pentru nişte iarbă ce am os 

poftit pi dumta, în anul trecut pe moşie dumn. întrun hărtop . 

la val(e) de movil(a) Braicovici şi miaţi fost dato şi am c ra 

poltescu pe dumn. să mio daţi si pe acest an, şi Oi foar e al 
(ămi dumn. însă şi dijmă voi da pe cât fân va eşă, Şi Sun 

dumn. ca un frate. 
Iordachi căpitan 

XIV „Surete şi Izvoade* 

1782 Iulie 10
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LVII. 1784 Ialie 28 (Ian). Cartea lui A. C. Mavrocordat Vodă, cătră 
Iordachi Canta spătar să cerceteze şi să hotărască partea de moșie din 
Şedriceni a lui lon Gherghel. 

„10 Alecsandru Costantin Vvoda, bojiiu milostiiu gospodaru 
z(emli) Moldavscoi. Cinstit, credincios boiarul, domniei meale 
dum. Iordachi Canta, biv vel spăt(ar) is(pravnic), de ţinut Hăr- 
lăului, săn(ă)tate, să face ştire că domnii meale au țăluit Ion 
Gherghel mazăl dela acel ţinut, arătându că la acel ținut, ar fi 
avându giumătate de sat din moşia Şăndriceani, parte din sus 
baştină şi cumpărătură cu scrisori, şi sar fi împresurându de 
cătră unii şi alţii, pentru care au cerut direptate, iată scriem dum- 
nevoastră din mazilii acelui ținut să rândueşti doi maziți pe care ve; 
socoti a îi oameni de ispravă, şi cu ştiinţă la hotărât, cari mer- 
gându la stare moşii, şi străgându pe toţi răzăşii şi îmnpregiuraşi, 
să fie îață, şi după scrisori şi dovezi ce vor fi să aleagă ş: să 
hotărască dreaptă parte jăluitoriului ce va fi făr(ă) de pricină 
stâlpindusă cu piztre hotară împregiur, dând şi mârturie hotar- 
nică în sămne iscălită, în care să să arăte suma stânjănilor în 
lungu şi în curmezișu, cum şi petrele hotară pe la ce locuri 
Sau pus, şi cum sau deosebit parte jăiuitorului de cătră ceilalţi 
răzăşi, în care iscălindus(ă) rânduiţii mazili, cum şi toţi răzășii 
şi alți împregiuraşi, câţi să vor întâmpla față la hotărât, apoi să 
o încredințezi și cu a dum(itale) iscălitură, cu cari viind aice 
şi cercetândus(i) de dum. vel logofăt, de va fi făcută cu drep- 
tate şi cu primiire despre toate părțile, i să va da jăluitorului 
şi carte gospod, pentru stăpânire, iar fiind pricina între răzăşi, 
cu petri hotară să nusă stâlpească, ci să de mârturie la ce parte, 
sa căde şi cu zi de soroc, să vii la divan, 

Aceasta scriem. 

1784 lunie 28 

Adresa pe cămașa hârtii: Cinstit credincios boiaral domnii meale, 
dum. Iordachi Canta, Cozino biv vel Spătar, isptavnic de ținutul Hărtăului, 
datise zdraviem,-— de hotărât—lon gherghel, sau trecut la condică,-— procit vel logofăt. 

LVIIL. Fără an (1787) Iunie 22 (lași). Jaiba lui ton Gherghel contra lui Petre Chioar din Dorohoi, că-i îneacă moara cu chiua, ce a ţăcut pe apa Buhaiulyi.
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Prea înălțate Doamne: 

Jăluesc înălțimii tale, pe un Petre Chioar, din târgul Doro- 

hoiuiui, că moşiia mea Şăndriceani, hotărândusă_cu târgul Do» 

rohoiului, şi având eu o moară întrun vad ce este vad vechiu 
pe moşie me Șândriceani, unde şi părinţii mei au stăpânit 

moara, şi apucândus(ă) acel Petre Chioar din Dorohoiu, au fă- 
cut chioi de sumani_şau eşit mai gios- denaintea morii” meale 
pe curgere părăului, pe hotarul târgului Dorohoiu, şi fiindcă au 
ezit iazul sus, sau suit apa pe moşie me, şi miau înecat moara, 
încât nu poate să facă cât de puţin lucrare,-—şi eu după dato- 

riia ce am avut, iam zis acelui Petre Chioar, să nu ezească să 

să facă chioi acolo unde nau îost vad nici întro vreme, că mia 

îneca moara şi om ave giudecată, şi atunce au zis că dacă 

mia înneca moara el a răspunde la paguba mea, şi a strica ia- 

zul, iar acmu după ce mi au înnecat moara şi şede înnecată, 

umblă cu alte urneli şi răspunsuri, pentru care mă rog înălțimii 

tale, să fiu rânduit cu carte g(os)pod, la dum(nalor) ispravnicii 

de ţinut Dorohoiului, fiind şi acel Petre şăzătoriu acolo, ca să 

mă giudec, şi ori săş rădice chioa denaintea morii, ca să mi 

s(4) îndrepteze moara, după cum din vechiu, ori să aibă voe a 

muta apa, pe alt loc, iar pe moşie me şi săm fac moară alure 
tot în hotarul moşiei mele, devreme ce sau acolisit acel supă- 

rător de au făcut chioî şau ezit unde nau fost iazu nici odată, 

şimi pricinueşte de istov stricăciune morii mele, şi după cum 

a îi mila înălţimii tale. 

Robul mării tale. 

lon Gherghel ot ținut Hărlăului. 

I : i aalui) vel logotăt. (1787) lunie 22. 

n sosi Mergi la suni s (indescitrabil) cluc(er). 

LIX. 1787 luni 24 (laşi). Cartea lui A! lon Ipsitant Vodă, că 

nicii de Dorohoi, să-gerceteze pricina între 1on Gherghel şi Petre 

pentru înnecul morii depe apă Buhaiului. 
. 

lo Alecsandru Ion Ipsilant V(oe)voda : bojiiu milostiiu gos- 

podaru z(emli) Moldavscoi. Credincios boiarii domnii mele domn, 

lordachi Darie biv vel pah. î Matei Milo biv vel stolnic, isp pi 

nicii de ţinutul Dorohoiului s(a)n(ă)tate, iată jalba ce au
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domnii mele lon Gherghel din ţinutul Hărlăului, asupra unui Petre Chioariul din târgul Dorohoiului, sau trimis dum. jaloba din cae toată pricina pre larg o veţi înțăleze, deci fiindcă jăluitorul arată că cu ezătura iazului ce şau făcut acel Petre pe locul târgului Do- rohoiului în părâul ce ar i având şi jăluitoriul moară pe moşiia sa Şendriceni ot Dorohoi, iar fi înnecat moara lui de tot de să păgubeşte, şau cerut dreptate, pentru aceia scriem dum. aducând pe acela faţă, să cercetaţi cu amănunt pricina aciasta şi cu giu- decată precum va fi drept să le hotărâți, dând şi carte de giu- decată Ja care parte se va câde, şi aducând pe jăluitor cu drep- tate ce veţi cunoaşte că are, iar când pricina va îi întralt chip şi cu giudecata dum. nu se va odihni vreo parte acolo, atunce cu mârturii de toată curgere pricinii pe larg ce veți da la care parte se va câde, puindule zi de soroc să vie la divan, ca de aice să li să hotărască Cum a îi mai drept, 
Aciasta scriem. 

„1787 lunie 24 
Pe cămaşa hârtii adresa: Credincicşi boiarii domnii mele dum. lorda= chi Darie biv vel pah(arnic), i dumnului Matei Milo. biv vel stol(nic), isprav- nicii de ţinut Dorohoiului datise zdraviie. —lon Gherghel Procit vel logo- făt, sau trecut la condică, Andrei Condicar, __ Pecete în ceară roșie, cu care s'a lipit plicul, cu exerga: lo Al. lon Ips(ilant) Vy, - - 

LX. 1790 Aagust 7 (lași). Cartea divanului Cnejnii Moidovei cătră is- cii de Hărlău în pricina dintre Gherghelești şi M. Costachi pentru o moară de pe apa Lăbușcăi, 

Dela divanul Cnejiei Moldaviei cătră dumnealor ispravnici de finut Hărlăului. 

d 
du la acel ţinut moşia Şăndricenii, i dumlui pah(arnic) Mihalache Costache, fără ştire, şar fi făcut moară în capul moşiei lui, pe părăul Lăbuşcăi unde să hotărâşte cu moşia Lozna ce o are Cumpărată cu anul dela Vasile Pot- log, Cum mai pe largu veţi înță!ege pricina şi din jaloba lor care vi Sau trimis, deci cerșind dreptate, iată scriem dumvy. îă- când ştire, pah. Mihalache săş trimeată vechilul ca să să cerce- 

țeze pricina aceasta și cu giudecată să le hotărâți cum a îi drept,  
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după care să daţi şi mărturie de giudecată părţii ce se va câde, 
că de nu sar odihni vreo parte acolo cu mărturie, și cu zi de 
soroc, după vremea lucrului să vie la divan să li s(â) hotă- 
rască cum va fi drept. 

Sturzea— 1, Canta vornic, 

1790 August 7 

Depaste vornic. — Cost. Greceanu vornic. — Costantin Ghica hatman.-Mi- 
hai Jora vornic. — Procit logotăt, 

Adresa pe cămașa hârtiei: Dela divanul Cnejiei Moldovei, cătră dum. 
nealor ispravnicii de ținut Hârlăului, — Grigoraș şi lon Gherghel. 

Pecetluită cu ceară roșie, cu exerga: + Pecete divanului Cnejiei Mol- 
daviei. Coroană, cap de bou, stea între coarne, soare, lună, cruce încadrată 
în o poartă. 

LXI. 1791 Ianie 14 fără loc. Gercetarea ce o tace Cozmiţă căpitan de 
lași în chestia iazului și a morii ce a făcut M, Costachi în apa Lăbușcăi 
despre malul Ghergheleștilor. 

Dumnealor Grigore Gherghel şi lon. Gherghel, aducând 
carte divanului, cătră dumnealor boerii ispravnici de ţinut Hăr- 
lăului, pentru o moară ce au făcut, dumnealui, pah. Mihalache 
Costachi, în părăul Lăbuşcăi, având în orândă luată moşia Lozna 
dela dumnealui pitar Vasile Potlog, jăluindu divanului dumnea- 
lor Ghergheleştii, că nu primesc ca s(â) să facă ace moară 
intracel părău, fiind un vad de moşia dumilorsale Şendriceani, 

și un vad de Lozna, şi fiindcă dumnealor boerii isprav(nicii) 
nau putut să vie să cerceteze pricina aceasta, având trebuințele 

finutului, mau rânduit pe mine în locul dumilorsale, deci viind 
€u la locul acela unde iaste acea moară făcută, am făcut cerce- 

tare cu amânuntul cetind și scrisorile Şăndricenilor întru care 
arată că hotarul Şendricenilor dinspre Buhaiu i despre Lozna 

este Supt Codrul Lăbuşcăi, şi de acolo părău în gios până le 
hotarul Cobălei, la poiană, cârele în părăul acesta Lăbuşcă este 

făcută şi moara, unde cu adevărat este un mal al moşie) Ser, 
dricenilor, şi un mal de Lozna, am mersu și la dumnei o 4) 

săle Potlog pitar, şi iam arătat cartea divanului, cerândui a 6) 
ărăte şi dumnealui scrisorile Loznii de pot ca să ste ne ii 
scrisorilor Șendricenilor, şi durenealui au făcut arătare £ Pe să 

bătura ce au (fâ)cut cu dumnealui aga (şters banului) Toderaş
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Balşu, încă este nesfârșit nedândui încă scrisorile moşii și nu 
ştie de au vreo putere ca să ste înpotriva scrisorilor Şendrice- 
nilor, dar scrisorile Şendricenilor au cetit cu amânuntul şi au 
zis că sunt bune şi adevărate sămnile hotară şi nu poate nime 
ca s(ă) treacă pesta aceste semne hotară, şi că ace moară este 
cu greşală făcută de dumnealui pah. M halachi Costachi, în pă- 
rău acela neavând despre nime dată voie ca să s(3) facă întru 
acel părău moară sau întralt loc, arătândui şi contrahtul dumi- 
sale pah. Mihalachi Costachi întru care nu scrie ca s(ă) facă 
moară, și deosebit că un mal este a Şăndricenilor unde este 

„ezătura morii, dar şi casa morii este făcută în malul Şăndrice- 
nilor, deci eu după cercetarea ce am făcut, şi după răspun- 
surile ce au dat dumnalui pit(ar) Vasile Potlog, am dat această 
mărturie la mâna dumilorsale, Ghergheleștilor, 

Costandin Cozmiţă biv vel căpitan de lași. 
1791 lunie 14 

Delia isprăvnicia Hărlăului. 
După cartea cinstitului divan ce niau adus Grigoraş Gher- 

ghel şi lon Gherghel, pentru pricina unii mori ce au făcut dum- 
lui pah. Mihalachi Costachi pe hotarul moşii lor Șăndriceni, 

“întru care ni să poruncește ca să mergem la stare locului să 
facem cercetare aceii mori, şi după cum vom afla să dăm măr- 
turie la partea ce sa câde, şi neputând noi merge Ia faţa locu- 
lui am rânduit pe căpitan Costandin Cozmiţă, care mergând la 
fața locului de au făcut cercetare, şi după cum au aflat, au da 
şi mărturie în scris, care aducândo la noi o am încredinţat şi 
cu a noastră iscălitură. ă 

Ion Razu stolnic 

: 1791 iulie 23 

LXII. 1791 iunie 15 fără loc. Ale 
Lozna (apa Lăbuşcăi pe o distan 

__ Poiană până la tăntâna Strahovei) 

gerea hotarelor Şendricenilor despre 
ță de 1290 stănjini) și despre Cobăla (din 

(Copie). După jaloba ci au dat către pre cinstit divan Cne- jiei Moldovii, Grigoraş și Ion Ghergheleşti, Iordachi Bosie post- (elni=), cu(m) Ii să impresoară hotar(ul) moşiei Şendriceni a dumilorsale, ci este la ținut Hârlăului de cătră împregiuraşi, şi  
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cinstit divan rănduindune pe noi după poruncă am vinit la stare 
moşiei şi făcând de ştire tuturor împregiuraşilor, dumlui sărdar 

Ioniţă Sturza, stăpân moşiei Dorohoiului, ci să hotăreşte pe din 
gios cu moşia Şendriceni, neîntâmplândusă aice nau avut ci săi 

răspundă, iar despre moşia Buhaiului nu sau găsit nici 0 pri- 

cină, şi mergând noi la hotar din colțul moşiei Șendriceni des- 
pre moşia Loznii supt dealulul Lăbușcăi, scriu hotarnicile vechi 
a Șendricenilor de mai înainte, cum şi ispisocul răposatului Ne- 

culai Vodă, adivereşte că au fost buor întrun stejar, lângă dru- 

mul cel mare, care noi nu fam găsit, dar găsindusă oameni bă- 

trâni anume diaconul Costandin din Buhaiu, i Petre Lungul, i 

Tudosă Peţic, îi Axinte din sat Şendriceni, neau arătat unde au 

fost buor, unde şi noi am pus doi petre hotar, una fundul mo- 

şiei Şendricenii despre Lozna, şi alta coasta moşiei despre Bu- 

haiu, nefiind nici o pricină, şi de acolo după scrisorile vechi, 

am purces în gios pe părău! Lăbuşcăi, pâră în poiana ce 0 a- 

rată în scrisoarea Cobălei, unde aice au stătut pricină căpitan 

Gheorghe Cuciucu, stăpânu Cobălei, zicând că nu este aceia 

poiana Cobălei, ci altă poiană mai de sus, şi întorcândune îna- 

poi cu căpitanu Gheorghe să arăte unde iaste ace poiană, neau 

arătat o poiană în deal, nu pe curgerea părăului Lăbuşcăi, după 

cum scrie scrisorile vechi şi fiindcă hotarnicile Şăndriceanii 

şi ispisocul răposatului Neculai Voevod scrie că din bourul Loz= 

nii, ce stă supt dealul Lăbuşcăi, tot părăul în gios prin pădure 

pâră în poiana ce este hotaru moşiei Cobălei, unde aice este 

şi capul moşiei Loznei din gios; dar spre aflarea adevărului 
am făcut funie de 30 de stănjini şi stânjenul de 3 palme gos- 

pod., şi am măsurat din bourul Loznii cel de mai sus, şi pâră 

în poiana ce au zis căpitan Căpitan Gheorghe Cuciuc unde sau 

găsit 9 ogdoane, cari fac 270 stâniini, şi îndată sau a 
noscut după arătările moșiilor ce sintu împregiut că nu se du 

a fi O moşie întreagă în această sumă de stăngeni, şi mere de 

cu măsura tot înainte pe părăul Lăbuşcăi, pâră în pO e 

sau dovedit că este adevărată, sau mal găsit 31 de 0 Boa) 

cari tac peste tot capul moșii despre Lozna 40 de odgoane, Ş 
: , pi ai rile scrisorilor vechi, 

aice stându şi moşia Lozni şi răspunsul!“ au rămas 
Cum şi mărturia oamenilor bătrâni pomeniţi mai sus, n 
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cuvântu căpitanului Gheorghe Cuciuc, apoi purcegându noi coas- tele moşiei Şendricenilor şi alăture cu moşia Cobăla, cu hotar- nica veche a Şendricenilor în mână, unde zice că din poiana Cobălii drept prin dumbravă şi peste o pădurice până în fân- tâna Strahovei în arini ce este in gura văii Ciornolozii, care și aicea iarăş căpitan Gheorghe Cuciuc au stătut pricina zicând că nu este făntâna aceia ci e altă făntâuă mai din gios pe cursul părăului, dar dumnealor Ghergheleştii îndată lau întâmpi- nat cu hrisovul răposatului Neculai Vvodă, din let 7224 unde lămurit o arată că pentru această pricină al făntânilor sau giude- cat clucer Albotă stăpânul Şendricenilor cu târgoveţii din Doro- hoiu, şi sau socotit că tot fiindu de obşte a mării sale a îi fân- tâna aceia din sus, care o cer şi acuma Șendricenii, iar nu acea ce zice căpitan Cuciuc, însă mulțumindusă căpitan” Cuciuc după hotărăre acei hotarnice veche spre a sa îndreptare au scos 0 hotarnică a banului Macrii cu velet den 72 cu patru ani mai în urmă, unde este iscălit şi clucerul Albotă, şi cetindusă zice numitul boiari hotarnie dugă alte semne a moşii Cobălei, că au vinit cu hotaru în părăul Cobălii şi pe curgerea părăului în g'os până în fântâna Strahovei, unde au stătut moşia Cobăla de către Şendriceni, nearătând nici o pricină, care îndată cu- noştința neau dat această hotărnicie, că de ar îi fost vreo ce- rere de împresurare de către boerul Stroiciu stăpânul Cobălei, să putea să să arăte și în hotarnică, şi nici stăpânul de Șendriceni clucerul Albotă nu ar fi iscălit, apoi neam întorsu înapoi la po- iana Cobălei, şi în marginea poenii de sus în dreptul capătului moşiei Loznii, am tăcut groapă şi am lepădat doi bolohani di piiatră, unul fundul moşiei Şăndriceni, şi altă piiatră coasta mo- şiei despre Cobăla, şi lângă hotarnica veche drept prin dum- bravă am făcut sămn intrun stejar şi dre 

cii între Tăspântiile drumurilor Sau făcut gropă şi sau lepădat bolovanu, şi de acolo 
Ciornoloza dinspre Şa rnol ndriceni, în dreptul prăvățul făntânii Stra- hovii din gura văii am făcut groapă şi sau lepădat bolovanii,  
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şi de acolo dreptu în fântâna Strahovii în gura văii Ciornoloz 
în arini, undi adivireşte hrisovul răposatului Neculai Vvod, iarăşi 
am făcut groapă şi am lepădat boiohan, şi așa sau încheiat ho- 
tarul Şândricenilor despre hotarul Cobălii și după tăria scri- 
sotilor vechi şi adiverirea sămnelor noi am dat stăpânire dumi- 
lorsale numiţilor de sus Ghergheleşti pe semnele arătate de noi 
în sus, iar cea de săvărşit hotărâre rămâne la prea cinstit 
divan. - 

A dumneavoastre prea plecate slugi, 
Ștefan Vărnav pitar, Grigoraş Criste pitar, 

1791 lunie 15 

„__ LXUL. 1793 Mai 9 (laşi). Cartea lui M. C. Suţu Vodă cătră ispravnicii 
de Hărlău, să aleagă giumătate sat de Şăndriceni partea lui lon Gherghel. 

lo Mihail Costandin Suţul Voevod bojiiu milostiiu gospo- 
daru zemli Moldavscoi. , 

Cinstiţi credincioşi boerii domnii meli, Iancu Racoviţă biv 

vel spătar, i dumneta lordache Canano biv vel ban, ispravnicii 
de ținutul Hărlăului, sănătate i boerul nostru Ștefan Ciogole 
vornic de poartă, vi s(4) tace ştire că prin jalba ceau dat dom- 

nii mele Ion Ghergh:l, au arătat că pol sat de moşie, Şendri- 

ceani dela acel ţinut ar fi a sa direaptă de baştină cu scri- 

sori, şi fiind nehotărâtă partea sa osăbit de cătră ceilanți ră- 

zeşi, au cerut ca să i că aliagă şi săi să hotărească, pentru 
aceia scriem Dumv. aducând de faţă şi pe toți răzăşii acei mo- 

şii, şi după scrisori dovezi, ce vor îi având, să faceţi cu amă-i 

nunt cercetare, şi: prin carte de giudecată după cum va zi 

drept să [i hotărâți, şi după giudecată di să va dovedi că i . 
luitor are pol sat, în moşia Şendriceni, şi fiind trebuință de ho- 
tărât din partea dumn. veţi orândui doi mazili de i ținutului, care 
să îie cu înțălegere şi cu ştiinţă la hotărât moșii, ca Mid de 
Cu vornic de poartă să meargă la stare moșii, unde i ung 
față şi toţi răzăşii, şi măsurând moșia în stânjăni, al a are 

cât şi în curmeziş, să aleagă şi să hotărască direaplă L te 

iăluitorului, acea pol sat de Şendriceni, şi pela e otarnică 
Va cădea să să pui şi petri hotară, dând şi mârturie urâte 

în sămne şi în stânjeni, după rânduială, în care s 
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somile stânjănilor, i petrile hotară pela ce locuri sau pus, şi cum sau deosehit partea jăluitorului de cătră ceilanți răzăși, pe care iscălindo vornic de poartă, şi rânduiţii mazili, să o iscă- lească şi toţi răzăşii şi alți care se vor întâmpla de faţă ia ho- tărât, pe care cercetândo şi dumn, şi fiind făcută cu direptate să o încredințaţi şi cu al dumv, iscălitură, iar când la hotărâţ va naşte pricină dispre răzăşi sau megieşi, atunci cu petri ho- tară să nu se stâlpească, ca să se facă hartă asămine şi în toc- ma de stare moşie, şi cu marturie dumn. dată la partea ce se va câde, puindule zi de soroc după vremea lucrului să vie la divan, ca să |i să hotărască, 

1793 Mai 9 Procit vel logofăt. — sau trecut la condică. 
Pecetea domnească în tuş roş cu inițialele : 10. Mh. Cost. Sţ. Vv. 1793, 

LXIV. 1793 luni 8 (Hărlău). Scrisoarea is. de Hărlău, pentru alegerea a 2 mazili să hotărască moşia Şendriceni. 

Cinstit dumneata căpitane, Costandin Cozmiţă, i dumneata căpitane, Costandin Dociul, fericită sănătate, poitim dumv. dela Dumnezău, ca să vă dăruiască, Duranalui lon Gherghel, miau adus luminată carte mării Sale, lui Vodă, după cerere ce au tă- cut ca săş hotărească pol Sat, de moşiia Şăndriceni, cum pe „largu veţi înțelege, Dumv. din carte gospod, deci iată că în l0- cul nostru vă rânduim pe dumn. ca mergând la stare numitii moşii, dimpreună, cu dumnealui Stefan Ciogole vornic de poartă, să faceţi urmare la toate întocma şi pe depiin, după cum prin cartea gospod, să porunceşti, și să avem şi noi răspunsu, ce urmare, veţi face, 
a Dumnavostră, 

lancu Racoviţă spătar, Iordache Kanano ban. 
93 luni 8, 

LĂV. 1793 Iunie 15 fără loc. Hotarnica Şendriceniioz, 
Facem ştire cu areastă mârturie hotarnică, că din lumi-  
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mătate de Sat parte din sus dreaptă a sa baştină şi cumpără- 
rătură cu scrisori. şi au cerut să i să aleagă şi săi să hotă- 
rească osebit de ceilalţi răzăşi, deci după luminată porunca 
mării sale, am mersu la numita moşie Şândriceni şi cercetând 
toate scrisorile sau dovedit că această giumătata de sat de Şân- 
driceni, parte din sus este driaptă a sa baştină şi cumpărătură, 
şi vrând noi ca să aflăm marginile acestei moşii pe unde să 

hotăraşte de giur înpregiur, niau arăfat un ispisoc dela răposatul 
domn Alexandru lliiaş Voevod din velet 7129 Noembrie 18, în- 
tru care scrie că să începe hotarul de către Buhaice dela ezăr, 
este din valea adâncă dela lozii pe drumul bătrân Ja un stâlpu 
de piatră, de acolo la alt stâlpu de piatră, dela piatră drept 

piste părăui Buhaiului la sărătură, dela sârătură în dumbravă, 

la un bour, de acolo la Marcoviţ, de acolo la lunca Loznii supt 

Lăbuşcă, de acolo părău în gios până la hotarul Cobălei la 

poiană, de acolo piste pădurice drept la făntâna Strahului, iarăşi 

despre hotarul Cobălei, şi inrăş dela fântâna Strahului peste pă- 

răul Cobălei, la deal drept la stâlpu de piatră dispre hotarul 

târgului Dorohoi, iar de acolo Ia alt stâlpu de piatră, de acolo 

în sus peste părăul Buhaiului la fântâna din răpa din ezăr, des: 

pre hotaru Păscariului, peste tot împregiur “hotarul este satului 

Şăndriceni. | , 
Şi niau mai arătat şi alt ispisoc hotarnic dela răposatul 

domn Neculai Alexandru Voevod, din veleat 7224 Dek. 9, care 

hotăreşte şi întăreşte toate semnele şi hotarele moșii Şăndri- 

ceni, despre toate, părţile prinpregiur, după cum mai Sus sau 

arătat, şi prin ispisocu domnului Alexandru Iliiaş Voevod. 

Osăbit neau mai arătat un ispisoc hotarnic dela răposalu 

domn Grigorie Ghica Voevod, din velet 7236 lunie 28 întru care 

scrie că sau învoit Ghergheleştii şi cu Sandul Albotă clucer, 

rămâind giumătate de sat partea de gios a Ghergheleştilor $ 

giumătate de sat parte de sus a lui Albotă cluceru, încep e 

despârțirea hotarului moşii în doză dinspre răsărit din ara ei 

rului, din sus de valea Pietrii drept la deal spre apus in . 

mea dealului, sau pus stâipu de piztră ŞI de acolo. toi f ni 

us mai la deal, şi peste 0 vâlce, în zarea dealului, iarăş 

P > pe ţ spre apus în dial deasupra 
pus stâlpu de piatră, şi de acolo tot sp
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părăului Buhaiului, din sus de movila cea mare sau pus iar stălpu de piatră, şi de acolo drept la vale, și piste părăul Bu- haiului, drept în gura părâului ce vine din izvorul din stâncă- şi părău la dial spre apus, şi peste stâncă drept în deal sau pus stâlpu de piatră şi de acolo tot spre apus şi peste drumul Buhaiului în zarea dealului, sau pus Stâlpu de piatră, şi de a- colo drept la vale în vadul Bilii în drumu Lăbușcăi şi drept la deal prin pădure pân în hotarul Loznii. şi niau arătat un zapis din veleat 7238 Sept. 6. dela Sandul Albotă cluceriu, i dela so- țul său Marie în care scrie că de a lor bună voiă de nimene săliţi nici asupriţi, au vândut a lor direaptă ocină şi moşie, giu- mătate de sat de Şendriceni, ci iaste pe apa Buhaiului în ţinut Hăriăului, parte din sus dumilorsale Ghergheleșştilor drept optzeci lei, care zapis este iscălit de mulţi marturi și megieşi, şi după ce cu amănunt cercetare am făcut acestor scrisori şi altele sau dovedit că această giumătate de sat parte din sus este di- reaptă a dumisale Ion Gherghel, iar giumătae de sat parte din gios este a dumisale Raliţăi giupăneasa răposatului Grigoraş Gherghel, i a dumisale Iordache Bosăe postelnicul, şi mergând noi dimpreună cu răzăși din partea din gios şi cu alţi oameni bătrâni şi megieşi, ca să adiverim Sămnele şi hotarăle din sus - dispre moșia Buhaiului, a Mânăstirii Bârnova, am mărsu întâi la apa ezărului în vale adâncă după cum se arată în scrisorile vechi de mai sus pomenite că să începi hotarul, unde am făcut semn groapă din sus de o sărătură, iar piiatră nam pus ne- fiindu nimene din partea mănăstirii şi din valea adâncă am pur- ces spre apus pe drumul cel vechiu la deal alăture cu moşia Buhaiu până în semnele dealului, în dreptu drumului vechiu, unde scrie că au fostu stâlpu de piiatră, şi acum nu sau ailat, şi Sau făcut iarăş semn groapă, şi de acolo drept la alt stâlpu de piiatră vechiu în dealul deasupra Buhaiului, ci este lângă dru- mul cel mare care sau găsit, şi de. acolo la vale peste părău Buhaiului întro Sărătură în coasta dealului, ci este despre apus, Sau găsit piatra hotar vechiu, şi fiind piiatra cu semne în pă- mântu, am pus şi noi altă piiatră hotar, lângă acea veche, şi  
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unu Chiriac Mitocariu, om băirân din satul Buhaiu, ci au apu- 
cat bour îutracel copaciu, şi piatra lângă acel bour, care piiatră 
fiind acoperită cu pământ, nu să vede, şi săpând în dreptul ră- 
dăcinii mai la deal am găsit piiatra hotar vechiu, lângă care 
piiatră am pus şi noi altă piiatră hotar, și de acolo drept peste 
părâul Bilii, în dial la Marcoviţ, întro poeniță sau pus piiatră 
hotar lângă un ştejar, şi am făcut şi bour, și de acolo alăture” 
cu moşia Buhaiului, la dial şi la vale peste o vâlce, până în 

bouru vechiu supt Lăbuşcă lângă drumul mare, care bour sau 

găsit şi acmu, şi la acest bour se sfârşeşte lungul moşii Şăn- 
driceni, după cum scriu şi hotarnivele cele vechii, şi iarăş niam 

întorsu la apa Ezărului, unde arată ispisocul domnului Ghica 
Voevod, că să disparte giumătate de sat parte din sus de 
parte din gios, din sus de valea Piietri, am purces drept la 
dial spre apus în muchea dealului, sau găsit piatră hotar vechiu, 

şi fiind piiatra mică asămine cu pământu, am pus şi noi altă 

piiatră hotar lângă aceia, şi de acolo tot spre apus mai la dial 

peste o vale în zarea dealului iarăş am găsit piatră hotar ve- 

chiu, şi deacolo tot spre apus în dea! deasupra părăului Buha- 

iului din sus de movila cea mare, sau găsit iarăş hofar vechiu 
și de acolo drept la vale peste părău Buhaiului, drept in gura 

părăului ce vine din izvoru den stâncă şi până la deal, tot spre 
apus şi peste stâncă drept în dial la alt hotar vechiu, care pii- 
atră fiind mică am pus şi noi altă piatră hotar lângă aceia, şi 
de acolo tot spre apus peste drumul Buhaiulni, în zarea dialu- 

lui, la alt hotar vechiu, şi de acolo drept la vale în vadul Bilii 

în drumul Lăbuşcăi, și nefiind piiatră hotar din vechiu 2m pus 
noi piiatră hotar, iar de aicea din vadul Bilii nefiind pădure în 

părțită, din dial spre apus până în părăul Lăbușcăi, ci aste fun 
dul moșiei Șândriceni, şi voind răzăşii ca să dispartă şi pă area 

Cu piietre hotară după cum şi la câmpu este dispărțită, am 

cut odgon de doaăzeci şi trei de stânjeni, cu stânjenul o li 
palme gospod. şi am măsurat din hotar din poenița Marcoviţ 
în pina a , . la Cobăla pân în gios în curmeziș moşia pe drumul ce merge 1 oădure 

la un loc şi rămâni drumul din a stânga, şi apucă prin P ue 
tot drept, pân în hotarul moșii Cobăla ce este în dreptul poe. 

nii Cobălii, la care măsură șau găsit şasăzeci odgoane și le    
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zăci stânjeni, şi stând răzăşii la invoialăa, dup? sum liau fost 
învoiala și la câmpu, sau dat în partea de sus 22 odgoane şi 
16 stânjăni, iar în partea din gios au rămas 37 odgoni i 20 de stânjeni, fiind loc cu pădure mai mult, şi am pus piatra ho- 
tar despărţitoare în marginea drumului, ce merge la Cobăla, 
lângă un stejar, şi am facut şi bour şi din piatra aceasta tot spre apus înainte piste părău săc prin pădu:e la dea! şi peste altă vâlcea, în zarea dealutui părăului Lăbușcăi, şi drept acest loc iarăş sau măsurat moșia în curmszis din bourul vechiu ce iaste lângă drumul mare, supt dealul Lăbuşcăi până în notarul Cobălii din poiană, la care măsură iarăşi sau găsit 52 odgoane, 
12 stânjeni, i dândusă în partea din sus 22 de odgoni de şase stângeni, iar în partea din gios au rămas 30 odgoane i 6 stân- geni, şi sau pus piatră hotar în muchea dealului, despre părăul Lăbuşcăi, lângă un stejar şi am îfâcut şi bour, care piatră hotar trece drept în maica părăului Lăbuşcăi, fiindcă matca pă- Tăului Lăbuşcăi, este fund moşii Șăndricenilor despre moşia Lozna şi aşa sau încheiat această giumătate de sat parte de Sus cu sămne şi pietre hotară de giur împregiur, după care am făcut şi noi această mărturie hotarnică, la mâna dumisale Ion Gherghel, şi am iscăliț. 

Ștefan Ciogole vornic de poartă, 1793 lunie 15 " Costandin Dociul, căpitan hotarnic, 

  

_ LĂVI. 1803 Ialie 17, (Dorohoi). Cercetare pentru datoria iui Lupul Pru- tianul, către Măriuţa Gherghe! și împlineala a 2 boi. 

Dela isprăvnicia Dorohoiului, 
Lupul Prutian din sat Buhaiul di la acest ținut aducând lu- minată carte mării sale lui Vodă din veleat acesta 803, Mai 10 poruncitoare pentru doi boi ceau făluit înălțimii sale că i sau luat di către Dumneaei, pităreasa Măriuca Ghergheloaiei pentru 53 lei, 30 par(ale) cu care el nar fi fost dator, ci silit fiind iau luat Zapis de chezăș, şi platnic pentru alţii, pentru eare cere să se odihnească, viind de 

de 7 Oameni din satul Buhaiu, în care este rin care să indatorează că au să plătească dumisale pităresei din 83 lei, 90 bani, pentru  
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44 fălci ceau iostu datorie, bez 30 de lei ceau dat, cari zapis 
este încredinţat şi de dumlui căminar Enache Vârnav ceau fost 

ispravnic la acea vreme la acest ţinut, deosebit au mai arătaţ 
dumneaei pităreasa alt răvaş tot din anul 802 August 15, prin 
care arată că sau plinit doi boi dela Lupul Prutianul inpotriva 

altor 53 lei, 90 bani, nedând banii la vederea zapisului, şi preţu 

luândus(ă) de târgoveţii din Dorohoiu, drept 55 lei, sau dat la 
mâna dumisale pităresei, supt vade de 2 săptămâni, dând Lupul 

„ Prutianul banii săi de boi, iar trecând vadeaoa să- rămâe boi 

de istov a pităresei, întorcând 1 leu 30 bani, ceau trecut peste - 

datoria zapisului, şi deosebit au mai arătat pităreasa alt răvaş 
tot din anul 802 Noembrie 23, prin care scrie dumlui căminar 

Enache Vârnav că cu toate că sau hotărât vade pentru boii cei 

sau împlinit, dar puindusă în Iucrari ca să să scoată banii să 

nu înstrăineze pe boi, care la aceâsta sau şi dovedit că sau ŞI 

împlinit banii di pi la alţii şi sau dat în mâna Lupului Prutianv, 

ca săi ducă dumneaei pităreasa şi săi de banii, şi e! neducând 
banii iau străcat lăsând supt tăcere până acum, ci ai meisu 

de au jăluit mării sale lui Vodă arătând că au dat zapis de sâlă, 

şi că nar fi fost datoriu, care şi aceasta sau dovedit neadevărat 
arătare pentru că zapisul lau dat cu a lor primire la is(prăv- 

nicie) şi legaţi chizăşi să plătească unul pentru: altul, ŞI aşa şi 
is(prăvnicia) de atunce, după zapisul lor au implinit banii dela 

acest Lupul ca de la unul ce era îndatorit a răspunde, ŞI cu 

toate dovezile câte mai sus an arztat dumneaei pităreasa ŞI a 

cum nau pricinuit ai da boi dândui banii ce priil zapisul Lo 

sunt 'datori, întracestaş chip fiind - pricina sau dat aciastă adi- 
verință la mâna dumisale pităresei Măriuţei. 

Gheorghios caminarios (grecește). 
, i . 803 lulie 17 

Michai Costache spătar. 

LXVII. 1803 Noembrie 10 fără loc. Scrisoarea lui loan Ursoian către 

pităreasa Maria Gherghel să vină la hotărăt Buhaiul și Păscarii. 

Cu bună dimineața mă închin dumitale cucoană pităreasă 

Măriuţă, şi dumnevoastră alţi boeri răzăși de Sana inată 
lată şi al doilea răvaş înştiințăz Pa hotărăsc moşiile . . iind rânduit. porunca mării sale lui Vodă, fiind rân nit acum la starea 

mănăstirii Bârnova, Buhaiul şi Păscarii, am ven
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locului fiind rânduit cu mine şi un mazil din partea dumilor- 
sale bosri is(pravnicii) şi după poruncă de astăzi voim să pu- 
nem triaba în lucrare, deci dumv._ urmând poruncii mării sale 
aveţi datoria să veniţi aice cu toate scrisorile dumv, vechi şi 
noaă, ce veți fi având, ca să fiți de față la toată cercetare, și 
hotărătura ce vra să facă, şi sămi arătaţi semnele: hotarălor, să 
nu să facă vreo greşeală, căci de veţi pricinui dumv. a nu veni, 
eu după poruncă. domnească voiu face cuviincioasa cercetare şi 
dumv. nu veţi putea zice pe urmă că nu vam făcut înştiinţare 
după datoria mea. 

Sluga dumv. 
loan Ursoian biv treti logofăt. 

1893 Noembrie 10. 

LXVIII. 1804 Mai 17 (lași). Cartea lui A. C. Muruz Vodă, către is- 
pravaicii de Dorohoi, să cerceteze pricina de hotar între Şendriceni şi V. Potlog. stăpânul Loznei, 

| 
Io Alecsandru Costandin Muruz Vvodă, cu m'la lui Dum- 

nezeu domn ţării Moldaviei, cinstiţi credincioşi boeri domnii 
meli, dumv. ispravnicii de țănut Dorohoiului sănătate : jalba ce 
au dat cătră domniia mea, Gheorghii Cuciuc şi Maria Gherghe- 
loaia pit(ăreasa), vi să trimetetdin care pre largu veţi înțelege, 
arătările ce fac pentru împresurarea moșiilor sale, ce stol(nic). 
Vasile Potlog liar fi făcând acum cu pricina hotarălor moşii 
sale Lozna, deci fiind că stolnicu Potlog, după ialobă ce au dat 
cu arătare că pentru schimbul ce au avut, cu dumnealui vornicu 
Theodor Balş, din pricină că nu iau dai, dumnealui vornic 
scrisorile moşii Lozna i sar fi împresurând moşia sa Lozna, de 
cătră moşiile megieşite, i sau dat carte domnii meli în cursul a- 
cestui anu la trecuta lună Fev. 25 cu euprindare ca săș stăpâ- 
nească stolnic Potlog moşia sa în tonie :_.nneie şi hotarele ei, 
după cum sau stăpânit de dumini vornic Theodor Balş, cum și de stolnicu Potlog pără atunce, acum jăluitoiii aceştia arată că 
stolnicu Potlog au trecut din Sămnile stăpânirii ce au avut mo- şiia Lozna până acum, şi vrea să ia loc din moşiile jăluitorilor, fără a se cerceta de rânduiții hotarnici, şi fără a să pune la cale, prin rânduiala giudecăţii divanului, pentru aceia scriem dumv. să cercetaţi atât stăpânirea moșiilor ijăluitoriior, cum şi



  

si 

stăpânirea moşii Lozna pe unde au fostu, până la vreme cei 

sau. dat cartea domnii meale de stăpânire, şi numai până acolo 

să se urmezi stăpânire, atât de cătră stolnic Potlog, cum şi 

de către ăluitori, iar mai mult să nu îngăduiți a să întinde nici 

o parta nici alta, pâră când stolnic Potlog îşi va sfârşi pricina 

cu dumiui Theodor Balş, iar pentru nişte piiatră, şi alte venituri 

ce arată jăluitorul Gheorghie Cuciuc, că stolnic Potlog, cu în- 

tindere ce acum au făcut, îar fi luat iarăş să cerceteze şi de va 

îi trecut stoinic Potlog, din stăpânirea moşii sale ce sau urmat 

mai înainte până când i sau dat carte gospod de stăpânire, nu- 

mai decât să le împliniţi, acele ce va fi luat şi să le daţi jălui- 

-torilor, iar de va fi pricina întralt chip, să înştiințaţi. 

| 1804 Mai 17 

Adresa pe cămașa hârtiei: Cinstiţi credincioşi boeri, domnii meli, 

dumv. ispravnici de ţinut Dorohoiului, să să de cu sănătate. 

Gheorghe Cuciuc — procit vei logofăt — sau trecut — Matei Condicar, 

Pecete în ceară roșie, cu inițialele: Al, Cst. Mz. Vv. 1793, cap de 

bou, paserea. 

LXIX. 1805 April (Iași). Cartea lui A. C. Muruz Vodă, cătră megieşii 

Şendricenilor să vină cu actele lor la hotarnica ce 0 va face Andronachi 

Donici ban. 

lo Alexandru Costandin Moruz Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeu domn ţării Moldaviei. Fiindcă lordachi Bosie biv vel sul- 

geriu, i pităreasa Măriuţa şi Costache Gherghel cu fraţii săi, 

prin arătata caite, domniei meale au luat hotarnic pe dumlui 

banu Andronachi Donici, ca să le hotărască moşia Șendriceni 

ce acum este la ținut Dorohoiului, iar mai înainte au fost la 

ținutul Hărlăului, şi să le o scoată de supt înpresurare, ce au 

arătat ca ar îi suferind, pentru aceia dar se dă în ştire şi tutu- 

ror megieşilor cari să VOr fi megieşind cu numita moşie Sen: 

driceni, ca fişte carile îndată ce vor lua ştire că au mersu o- 

țarnicul rânduit la starea locului, să meargă cu scrisorile ce vor 

avea să stea faţă, până când să va da stârşit cercetării, sau să 

triimată vechil, căci carii nu VOI urma a merge cu scrisorile, 

precum nici vechili aş trimite, rânduitul hotaraic va da starei 

„Surete şi Izvoade*
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cercetării după porunca cărţii domneşti, şi pe urmă orice ară- 
tare vor face, cuvânt de îndreptare nu vor ave. ' 

N 1805 April 

Procit vel logofăt. 

| Pecetea domnească în tuş reș cu inițialele: lo Al. Cst. Mz. Vv. 179%. 
Cap. de bou, paserea. 

LXX. 1805 Ianie 12 (Iași). Cartea logoteţiei mari cătră egumenul Bâr- 
- novei să fie faţă la hotărâtul Şendricenilor de cătră banul Andronachi Donici. 

Dela logoieţiia ce mare, 
Cătră cuvioşiia sa Sofronie egumen sfintei mănăstiri Bâr- 

nova. Fiindcă dumneaei pităreasa Măriuţa Gheorgheloai, cu cer- 
cetarea ce sau făcut în anii trecuţi moşiei Buhaiul a mănâstirei 
Bârnova dela ţinut Dorohoiului, arătândusă cu nemulțumire a- 
Supra acei cercetări de cătră treti logofăt lon Ursoian sau făcut, cu 
cuvânt de împresurarea moşii dumisale Şendriceni, cu osebită 
cartea mării sale lui Vodă, au luoat hotarnic şi dumnaei, pe 

- dumlui ban Andronachi Donici, dela care boer sau văzut o în” 
Ştiințare, arătând că la viitoarea lună August, va merge la iața 
loculu! de va da sfârşit cercetării, pentru care să scrie cuvioşii 
tale ca la ace vade ori îmsuşi sau vechil deplin răspunzător 
cu toate scrisorile săţi triimeţi ca să de sfârşit după poruncă. 

1805 luni 12 
Costandin Greceanu vel logofăt. 

suu trecut 

LXXI. 1806 Fevr. 8 Schiţă de plan a moșiilor vecine cu Şendriceni. 

Pe o filadă se însamuă cursul moșiilor ce-şi dau cap în 
apa Buhaiului; Derţca şi Hilişeul lui Curtu, a lui Gafenco, a Na- 
cului şi a lui Vârnav, cu următoarea notă scrisă de lordachi 
Bosie sulger : 

„»Opisprezăci scrisoria moșii Şăndriceni am luat dela dum- 
„neaei Cucoana Măriuţa pit(ăreasa): pân să va faci hartă şi 

mărturiia de Dumiui banu Andronachi Donici şi pân ne von 
giudeca şi iarăş să le dau înapoi şi am iscălit, | 

1806 Fev. 8 
Iordache Bosie sulgor, .
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APA BUHAIULUI 
Obs, în dos este en alt plan al 

„- moșiilor ce cad pe Buhai şi arătat 

Derţica __1ocul supus în discuțiune, cu o n0- 

tiță în limba greacă, prin care se 

arată că şi-au luat pe sufletele lor 

mărturia asupra locului cu pricina. 
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LXXU. 1809 April 4 (Dorohoi). Jalba lui Gh. Cuciuc și pităresei Maria 

Ghergheloae. în pricina moșiilor lor despre Lozna lui V. Potlog stolnic, 

Pre Inălțate Doamne, 

Jăluim înălțimi tale pentru supărare şi împresurare ce vrea 

să na facă moşiilor noastre dum. stolnic Vasite Potlog, că a- 

vând dum. o moşie anume Lozna la ţinutul Botoşanilor luată 

cu schimbu dela duma. vornic Theodor Balş, şi această moşie 

fiind megieşită cu moşiile noastre ce sănt la ținut Dorohoiului 

dum. stolnic, fără să urmeze după căzuta orânduială şi obiceiul 

pământului, adică dacă ar îi avut vreo împresurare de cătrăl 

moșiile megieşite, să cade întâi să de jalobă la înălțime ti şi 

cu poruncă săş ducă hotarnici să cerceteze la stare locului şi 

de sar îi dovedit împresurare atunce * prin rânduiala giudecății 

poate să pui stăpânire, iar dum. stolnic, aceste neurmândule, 

nu ştim cu'ce chip şi cuvânt, şau scos carte domnească des- 

chisă poruncitoare cătră dum, vornic de Botoşani, ca să să facă 

oprire moşii lor megieşite (adică locurile acele care dum. cu 

prepus zici că ar îi de trupul moşii Lozna şi că sar îi împresu- 

rat de cătră moșiile megieşite), pâră când să va sfârşi pricina 

între stolnic Vasile Potlog şi între dum. vornic Theodor Balş, 

au pus cu puierea ispravnicilor şi stăpânire pe drepte moşiile 

noastre niau luat şi câteva pietre ce le avem scoasă pentru zi- 

direa casăi mele. 
| -. . 

Milostivi Doamne atăt noi şi părinții cum Şi moşii noşiri 

din vechime, şau stăpânit moşiile noastre cu stăpânitorii moşii 

Lozna tot cu acelesş margini şi sâmne hotară pâră acum nestră- 

mutate, şi nici O pricină nau fost între no! Şi între stăpânitorii : 

moşii Lozna, fâră numai acum dumnalui stolnic Potlog găseşte
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chipuri de pricini ca să pui silnic stăpânire pe moşiile noastre fără nici un cuvânt, 
Pentru care ne rugăm înălțimii tale să ni să de 0 lumi: 

nată carte de poruncă cătră dum, ispravnicii de ţinut Doroho- 
iului, să nu ni să facă oprire să ni stăpânim moşiile pe acolo pe unde din vechi leam stăpănit pâră când dum. stolnic Potlog cu hotarnici rânduiţi şi prin rânduiala giudecăţii de va avea vreo împresurare să. să îndrepteze cum şi piiatra şi alte venituri ceau mai tras să ni să împlinească, ca să nu ni să de zăticnire la zidirea casei ce am început să fac. 

Pre plecaţi la mila Inălțimii tale, 7 
Gheorghe Cuciuc și Mariia Ghergheloaea pităreasa. 

Rezumatul cancelariei, arată că stolnic Vasile Potiog neurmând după râriduiala şi obiceiul pământului ca întâi săşi ducă hotarnici aşi de ar fi avut vreo îmipresurare moşiia sa Lozna de la ţinut Botoşanilor, de cătră moşiile megieşite a jăluitorilor Să să fi îndreptat, prin drumul giudecăţii, au luat carte dom nească cătră isprăvnicie şi numai. după pripus şi părere sa au făcut oprire unor locuri din moşiile jăluitorilor luândute şi că- teva pietre ce ave jăluitorii pentru zidirea casei, cum şi alte ve- - mituri, care moşie jăluitorii le stăpânesc din vechime, tot după aceleşi sămni și hotară fără nici o pricinuire de cătră stăpânitorii „ MOŞii Lozna, Să roagă să [i să de cartea gospod de poruncă cătră isprăvnicie, ca să nu fie opriţi a nuş stăpâni: moşiile până când stolnic Potlog îşi va duce hotarnicii, şi de va avea vreo împresurare să se îndrepteze prin rânduiala giudecăţii, iar piiatra şi alte venituri ce liau luaţ să li să împlinească. “ 
809 April 4. 

In dos: Mergi la dum. vel logotăt ds țara de gios. 
Vtori Xa 2-a) logoţăt.: 

LXXIU. 1809 Mai 6 fără loc. Scrisoare de aşezare până la facerea ho- tarnicei Loznei, între Vasile -Potlog stolnic, stăpânul Loznei, și C. Gherghel şi Iordachi Bosie sulger, stăpânii Şăndricenilor. 

După ialoba ce-am dat cinstitului divan asupra dumisale - Costachi Gherghel pentru arsul unor garduri dela nişte livezi, care livezi sunt piste părău dela bordei a-unor oameni ai miei,
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cum şi bătaia a unui sătean al mieu tot dela acel bordei de pe 

moşie me Lozna, luândui şi trei boi în pricina a treizăci şi 

irei cară nuele ce am tăet și cu oamenii mei, cu ştiinţă că ar 

fi pe moşie me Lozna, după hotarnica ce am din anii 1784 

April 5. După care jalobă- a me rânduindusă de cătră cinstit 

divan pe dumlui logofăt Costantin Tăutul omul divanului cu po- 

tunca înscris ca dimpreună cu un om din partea isprăvniciei 

Dorohoiului să cerceteze pricinile jalobei meli; deci rânduiți 

viind la stare locului, atât logofăt. Costandin Tăutul cât şi omuj 

rânduit din partea dumilorsaii ispravnicilor de ținut Dorohoiului 

logofăt Chirică unde sai ailat şi dumnalui sulger Iordachi Do- 

nici, unul din stăpâriitorii moșiei Şăndricenilor, cum şi Costachi 

Gherghel, carele au scos un ispisoc dela domnu! Alexandru 

liiaş Vvod. din let 7129 Noembre 18, prin care aduce hotarul 

Şendricenilor dinspre Lozna, până la locul ce să numeşte Lă- 

buşcă, unde ar fi fost și boor şi acum nu să allă, şi de acolo 

părăul în gios pără întro poiană ce să hotărăşte moşiia Cobăla 

a lui Gheorghie Cuciuc cu Şăndricenii, la care văzând că hotar- 

nica, me numi dă pici un sămnu de hotar despre Șăndriceni, 

ce numai mă aduce cu colțul capătului. din gios a moşii Loznii 

până în părâul săc şi stă, întru acestaş chip sait făcut între noi 

punere la cale şi învoială, întâi pentru pricinile mai sus arătate 

de ardirea gardurilor, pătaia omului mieu, luare boilor de' 

dum. Costachi Gherghel, cum şi nuelile ce am tăet eu, cari după 

arătarea ispisocului ce sau văzut pe Şăndriceni la mâna dumi- 

sale Costachi Gherghel ce şi mai Sus este pomenit, să nu facem | 

nici o pretenţie unul dela altul, ci au rămas pace între noi, a- 

sămine şi pentru ca să nu mai nască pricină între noi până la 

hotărâre ce este să să facă. moşii mele Loznii de cătră toate 

megieşitele moşii după cartea cinstitului (divan) ce am scos eu 

întru acest curgătoriu an 1809 Fevr. 20, casă ni să hotărască 

moşie me Lozna despre alte moşii, nici eu să trec mai mult 

de supt Lăbușcă și părău în gios până la poiana ce să hotă- 

răsc Şăndricenii cu Cobăla, nici dumlor să treacă piste părău, 

iar pentru nişte livezi ce sănt peste părău despre Şendriceni săş 

ia dumlor dejma dela oameni miei, cari această scrisoare are 

puterea ei numai până când se va hotărâ, ŞI atunce precum
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dreptate să va alege şi va urma stăpânirea fieştecăruia, făcân- 
dus(ă) doai asemenea scrisori, unul la mâna altuia. şi am iscălit, 

1809 Mai 6 

Vasile stolnic. 

| Denaintea noastră făcândusă această învoială cu bună primire ca nişte 
cercetători pricinilor ce din -porunca divanului am fost rănduiți, am încredin- 
țat și noi cu iscăliturile ncastre. 

1809 Mai 6 

Chirica logofăt, Costandin Tăutul logofăt de divan. 

> 1XXIV. 1810 Iunie 6. Hotarnica Şendricenilor ridicată de banul Ân- 

dronachi Donici. 

Din luminată poruncă pre înalțat domnului nostru Alexan- 
dru Costandin Moruz Vvoda, rănduit fiind prin carte gospod ca să 

hotărăscu moşie Şăndricenii care acum este la ţinutul Doroho- 
iului, iar mai inainte din vechiu au fost la ţinutul Hârlăului» 

precum să dovidește din scrisorile acestii moşii înpreună și cu - 
altă osebită carte de poruncă catră toți megieşii înpregiuraşi, 

ca îieştecarele din megieşi indată ce vor lua porunca, să să a- 
-răte cu scrisorile ci vor ave, şi să ste față până când să va da 
sfârşit cercetării, sau săş trimată vechili neputând a merge, în- 

„uşi, căci carii nu va urma a merge cu scrisorile, sau nuş Vor 
trimite vechili, rânduitul hotarnic să de sfârşit după porunca 

gospod, şi in urmă orice arătări se va face de cătră unii Ca 
aceia, cuvânt să nu le rămăe. 

  

Deci eu după poruncă am mers la numita moşie, undeam 

urmat precum mi se porunceşte, şi cercetând am aflat precuni 
în gios să arată, că după glăsuire hotarnicelor vechi ci miau 

arătat stăpânii Şăndricenilor, am inceput mai intăi a face cer" 
cetare despre Dorohoiu de la semnul ce să pomeneşte în scri" 
sori Vracnița Şăndricenilor, de la un stâlpu de piatră ci am gă-, 
sit vechiu. pe care îl arată şi ispisocul domnului Alexandru Ilieş 
Voivod din 7129 Noembri 18, şi alt ispisoc hotarnic de - 3 
Neculai Alexandru Voivod din 7224 Dechembrie 9 ; şi de acolo 
am purces drept spre răsărit la alt stălpu de piatră iarăşi vechiu, 
care am găsit pus diasupra heleșteului Cârstei bătrănul supt 
coasta despre răsărit între nişte sărituri, şi de acolo la movila 
Braicoviţa, care cade in capul unei vâiugi, şi de acolo la iazul
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Tomei Porcariului iar de acolo la un stâlpu de piiatră în dealui 

din mijloc de cătră hotarul Păscarilor, de acolo în sus la mo- 

vile, spre acel dial din mijloc, şi de la o movilă ci este mai 

mare vrând a trece inainte până în drumul Dragolii, şi drumul 

la vale până in heleşteul Boghiuiui şi de la heleşteu matca în 

gios la iazul Pribeagului până la drumul vechiu la hotarul Păs- 

carilor precum scriu scrisorile Şendricenilor, dar aice au dat pri- 

cină dumnalui Vasile Varnav, arătând că Şândricenii nar trece 

mai înainte cu stăpânire, ci ace bucată de loc este a moşiei 

Hilişeului danie dată mai din vechiu de cât hotarnica Şăndrice- 

nilor, pe care ar îi avându şi scrisori imputernicite ca să stă- 

pânească locul acela ; iam cerut să arăte scrisorile acele ce zice 

că are şi au dat samă că nar fi la dumnealui, ci sânt la unul 

din răzăşi şi, anume Andrei Gafenco, cari să ailă cu locuința 

în Bucoţina Kesaricească, şi hu poate acum să le aducă şi de va 

îi trebuinţă le va aduce, spie cercetare la divanul gospod; apoi 

eu văzindu inpotrivire ci fac, nam mai silit mai mult şi rămâne 

“intru această pricină să să hotărască prin drumul giudecăţii di- 

vanului, că de nu vor. âve scrisori mai vechi de cât ispisoacele 

Şăndricenilor să meargă cu stăpanire Şăndricenii prin semnile 

mai sus pomenite, şi de la movila aceea întorcândumă spre 

apus, am mers linie până la O piiatră, ci sau găsit pusă despre 

hotarul Păscarilor, aice iarăşi, au dat pricină stăpânii Şăndri- 

cenilor, că ace piiatră nau ştiinţă de cătră cine este pusă, căci 

hotarul Şândricenilor este până la drum săpat mai gios Spre 

baltă, care drum şi astăzi să cunoaşte precum au fost din inve- 

chime, iar acolo unde să află piiatra, drum nu este, Deci şi 

aice au rămas tot după hotărâre ce vor ave la înfăţişare „scri 

sorilor în divan, iar de la această piiatră mam intors in gios la 

amiazăzi pe lângă movile până iarăşi la vracnița Şândricenilor 

la stâlpul de piatră despre Dorohoiu, pe cum am atlat prin pre- 

giur că este hotarul bătrân de peste ezer după scrisori; apoi 

am mers şi la hotarul de căttă Buhaiu, în margine ezerului despre 

apus în vale adâncă, unde şi acum să cunosc puținile lozii ce 

nici le pomenescu hotaraicile vechi, şi de acolo am mersi Pe i 

pus pe drumul bătrân, carele şi acum este Oareice cunos i! P > 

AA . 
, 

tura lui din vechiu până la un stâlp di piiatră ce să găsit faţ
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| şi de acolo la alt stâlp de piiatră hotar căre este pus lângă dru- . 
mul ce merge de la Dorohoiu la Hilişeu și, Buhaiu în margine 
drumului despre răsărit ; şi din piiatra aciasta drept piste pârâul 
Buhaiului la sărături la un stâlpu de piiatră hotar, de la sărături . 

“tot înainte unde arată hotarnicile vechi că au fost dumbravă 
Ja un bour, carele bour sau aflat şi acum cu piiatra hotar lângă 
dânsul, iar dumbrava sau aflat tăiată, şi de acolo peste vale la 
Marcovici în coasta văii dispre apus unde şi acum este poeniţă, 
Sau găsit piatra hotar şi bour întrun stejar, şi de acolo tot îna- 
inte piste o văiugă că să trage în sus prin coastele moşiei Bu- 
haiului şi piste un deluț mic până la bourul Loznei supt Lâ- 
buşca, unde aicea stă şi moşia Buhaiului cu colţul cel din gios, 
fiind că capul moşiei Buhaiului loveşte în coastele moşiei Loz- 
nei, precum şi Şândricenii, unde miau mărturisit atât oamenii. 
bătrâni din Şândriceni, cât şi din Lozna, că au apucat bour 
întrun stejar lângă drumul mare. cari acum Sau aflat tâat, ară- 
tândumi și rădăcina copacului în care au fost, unde înpotrivin- 
duse aice stăpânul Loznei dumnealui stolnicu Vasile Potlogu, 
zicându numai cu gura, cum nu este acolo Lăbuşca, nici să 

" mulțămește cu arătare acelor marturi, ci dumnealui încă îşi va 
_găsi' alţi oameni marturi carii vor încredința pria giurământ că 
“este mai inapoi unde să numeşte locul Marcoviţa, iam cerut să 
arăte scrisori de are, şi au răspuns că nu are, ci aceste zise a 
dumisale stolnicului de cătră mine sau socotit a fi fără temeiu 
întâi pentru că şi hotarnicii acei din vechi nu pute a numi 
doă semne tot în trun loc, al doile ; că nici drum mare acolo 
nu este, precum să arată prin hrisovul hotarnic din 7224, ci 
precum mergu semnele şi hotarăle din apa ezerului şi vin până 
în Marcoviţ la poeniță, asemenea şi acest semn cel pomeneşte 
hotarnica veche, că au mers de acolo la bourul Loznei supt Lâbuşca, care semn şi loc fiind că este în drumul mare este 
Ştiut de toate 'satele şi de toţi târgoveţii din târgul Dorohoiului, 
care şi stând eu în locui acela ca vreun ceas, şi îutrebând pe trecători drumeţi cum să numeşte locul acolo, fieştecarile îm; 
făce arătare că este Labuşca, iar la locul ci stolnic Potlog zicei 

“tos drum mare nu esti, nici au putut să fie vreodată; fiind „tocul cu depărtare de drumul mare, şi este de dovadă că de 

= 
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acolo de la Lăbuşca şi părăul merge în gios, până la hotarul 

Cobălei la poiană precum scris şi în ispisocul hotarnic, care 

părău este însemnat şi pe hartă, iar alt părău nu este cam să 

să înceapă de lângă hotar. 

Deci văzând. pricinuire stăpânului Loznei pietre hotare. nu 

am pus la acest foc colţul moşiei Şăndricenilor despre Lozna, 

fără numai sau făcut sămnu groapă până când stăpânul moşiei 

Loznei să va întâţişa cu marturii ce zice că are înainte giude- 

caţii divanului ca să să de hotărăre, de unde întorcândumă în 

gios cursul părăului am mers până în colţul moşiei Şândrice- 

nilor cel din gios la poiană; aice chemând pe dumnalui Gheor- 

ghe Cuciuc stăpânul Cobălei şi arătândui locul şi poiana, ia- 

răşi nu sau mulţemit, ci dinpotrivă au făcut arătare, că nar ti 

poiana acee; ci altă poeniță mult mai sus pe cursul acelui pă- 

râu, zicând că aceia ar fi hotarul Șândricenilor şi că cu împre- 

surare să întind stăpânii Şândricenilor de stăpănescu până acolo 

iar vreo dovadă din scrisori nau arătat, fără numai răspunzând 

căşi va găsi dovezi întru aceasta. Deci şi aice fiind pricină iarăşi 

pietre hotară nam pus până când vor ave înfăţişare la divan, 

de unde să li să dea hotărâre prin drumul giudecăţii precum să 

va găsi a fi cu cale iar socotinţa -me iaste pentru ca să lip- 

sască toate pricinile din mijloc să să de locul de pricină în 

doă; apoi de la colțul acest de pricină, am mersu peste o 

pădurice drept la jântăna Strahului, precum iarăşi este arătată 

prin uricul hotarnic, care esie în gura vălcelii ce vine din po- 

iana Ciornolozii iarăşi despre hotarul Cobâlii, şi iarăşi de la fân- 

tâna Strahului: drept peste părâul Cobălei şi drept peste un 

piscuşor ci este piste părâu despre răsărit în' coastile casilor 

din Strahova, şi din piscuşor drept în zare dialului între doă 

moviliţe ce sânt în pravăț drept, iar din movilițe să întoarce 

hotarul asupra miezului nopţii pravăt drept în piscul dialului 

țigănescu, precum la acest loc iarăşi fiind pricină Şi cunoscân- 

dusă înpresurare Şândricenilor de cătră dumnalui spatar loniţă 

Sturza stăpânul moşiei Trestienii ot Dorohoiu, sau dai locul 

impresurat, făcândusă şi scrisoare de învoială la Mai î8 a anu- 

lui curgător, după care învoială sau tras şi linie pe hartă, Şi 

din piscul acela peste pârăul Buhaiului drept la o piatră hotar
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ci este în podiş, şi de la piiatră la fântână la răpă din ezer 
despre hotarul Păscarilor, şi aşa incheind peste tot hotarul mo- 
şiei Șăndricenilor prin pregiur am făcut aciastă mărturie hotar- 
nică şi am dato dumisale sulgerului lordache Bosăe; i dumi- 
sale pităresei Măriuţa Gherghel şi duraisale Costachi Gherghe] ; 
stăpânilor aceştii moşii Şândriceni împreună şi cu harta ci: 
liam făcut, să le fie spre îndreptare întru toate pricinile ci mai 
Sus să arată, 

1810 lunie 6 
Andronachi Donici ban hotarnic 

LXXV. 1814 Mai 15 (lași) Cartea logoteţii cătră ispravnicii de Dorohoi 
in pricina pentru Buhaiul a măn. Bărnova şi Lozna a Potlogeştilor, o pădure 

De la logofeţiia ce mare, 
Cătră cinstita isprăvaicie ținutului: Dorohoiului. 
După arătare ce au făcut cuvioşia sa Serafim igumenul 

mănăstirii Bărnova, cum că moșia Buhaiul (a numitei mănăstiri) 
de la acel ţinut, după hrisoave domneşti şi alte scrisori din 
învechime şau urmat Stăpânirea ei cu nestrămutare în toate ho- 
tarăle ei, iar de la o vreme în coace, dmlui: stolnic Vasile 
Potlog cu moșiia sa Lozna ar fi trecut peste semnele şi hota: 
răle vechi a moşiei Buhaiul: peste zarea dealului, inpresurând 
o bucată de loc din moşiia mănăstirii, încă şi pădurea aparține 
ce au fost pe acea moşie a mânăstirei şi o au cuprins stol- 
nicul: cu impresare ; au dat dumlui voe de sau tăiat tot felul 
de lemn, stricândus(ă) mai de tot acea pădure. Drept aceeia 
fiindcă dumlui stolnic să afla în neputinţă de slăbăciunea boa-: 
lei ce lau cuprins şi nu poate de a veni însuşi să stea la întăţi- 
Şare cu cuvioşia sa numitul egumen : ci dumnaei stolniciasa 
Satta soţia solnicului să afla sorocită la 15 a viitoarei luni Junie 
fără sminteală' să să afle la divan în alte pricini de giudecată ce are cu alţii să scrie Dumv, ca mai mult pe locul de pricină a moşiei Buhaiul de la ace! ținut, să nu îngăduiţi a să face mai 
mult, după primirea aceştiia nici căt de puţin stricăciune, a să 
mai tăia ori despre care orice fel de lemn ci mai vârtos Să arătaţi dumisale stolnicesei, ca aducânduşi scrisorile şi dove ile ce va avea şi în pricina aciasta, nu mai decât la sorocu:  
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_arătat ce şau pus la 15 Junie să să afle la divan spre a sta în 

giudecstă precum cu alții ce mai are pricini după cum sau zis, 

asemenea şi cu cuvioşia sa numitul egumen, căci neliind urmă- 

toare a veni nici la această vadea, cu hotărârea să ştie dumnaei 

stolniceasa că va fi adusă cu zapciu şi va plăti greale ciubote. 

Deci Dumneavoastră atât de primirea acesteia, cât şi de cerce- 

tarea ce veţi face fără întârziere să aibă logofeţia înştiinţare. 
1814 Mai 15 

T. Balş vel logofăt. 
„Sau trecut la condica logoteţiei“. 

LĂĂVI. 1814 Septembrie 29 fără loc. Cercetarea ce pitarul Costachi o 

face în“pricina pentru pădurea tăiată între Lozna . stolnicesăi Potlogesă; 

şi Ruhaiul, moșia mănăstirii Bârnova. 

Cu multă plecăciune, înştiințăz cinstitii vornicii. 

Fiind eu rânduit din porunca cinstitii vornicii ca să merg 

să cercetez între moşie Lozna ținut Botoșanii şi moşie Buhaiu 

ținut Dorohoiului, pentru o bucată de loc de pădure păzită, di 

pe care au mers lăcuitorii satului Lozna să tae după porunca 

dumisali stolnicesă Potlogiesă stăpâna Loznii unde mergând şi 

tăind li sau luat cinci care câte în doi boi de cătră vatavu din 

sat Buhaiu, pe cari leau dus la dumlui medelnicer Gheorghi Dumi- 

triu, după poruncă mergând la starea locului unde fiin d şi dinpar- 

tea cinstitei isprăvnicii rânduit dumlui logofăt Chirica care al- 

lândusă bolnav au pus pe ginerele dumisale post Iordachi Leca 

din partea dumisale, am intrat în cercetare, şi am aflat pricina 

întracest chip, că dumneaei stolniciasa Potlogeasă au poruncit 

lăcuitorilor din Lozna să tae lemne pentru trebuința dumisale 

depe o bucată de loc ce dumneaei trage ace! loc cătră hotarul 

Loznii, şi mergând şi tăind cu adevărat Îi sau luat cinci cară 

câte în doi boi, pentru ce au tăiat pădure acum şi mai înainte 

în multe rânduri ce au țăet, din partea dumneaei stolniceasa au 

tost pristavul cel are, şi din partea stăpânirii Buhaiului, au fost 

_ dumlui med clucer Gheorghi, şi cerând dela pristav cu ce do- 

vezi trage dumnaei stolniceasa ace bucată de loc, cum Şi dum= 

nalui medelnicer să dovedească di este di trupul moșii Buhalu, 

şi pristavul au răspuns că nu are Scrisori la sine, şi d 

medelnicer au răspuns că au stăpânit locul acela şi scrisorile
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sânt la sfânta mânăstire Bârnova a căriia este vecinică stăpânire 
moşii Buhaiu, dar spre dovadă au poltit pe megieşi să scoată 
scisorile, şi scoțând dumlui Costachi Gherghel un ispisoc de o: 

"sută şi mai bine de ani, în care după ce începe în semni dela 
câmp spre pădure a hotărâ moşiia Şendriceni, margine din sus 
dinspre Buhaiv, alăture coaste acele doă moşii şi dispre Lozna 
unde stau cu capul moșiile numite în coastele Loznii, zice că 
au mersu pâră supt Lăbuşca, şi de acolo mergu  Şendriceni, 
cu Lozna, despărțind capul Şendricenilor de către coasta Loznii 
pe părăul Lăbuşcăi în gios, şi au maiarătat şi O scrisoare a du- 
misale stolnic Vasile Potlog cu care întăreşte acel hotar că 

„stau. Şendriceni, în părău Lăbuşcăi, cu aceste dovezi dumlui me- 
delelnicer sau îndreptat că moşie Buhaiu este însoţită cu Şen- 
driceni, cari 'dela un loc să încep şi tot dela ua loc să şi 
siârşesc acolo supt Lăbuşcă unde dela hotarul ce astăzi Şendri- 
cenii stau, nu poate dumneaei stolniceasa a scurta moşia Bu- 
haiu, adică cu o bucată din coasta Loznii să treacă pe lângă 
colțul Şendricenilor şi să meargă pe lângă coasta Şendricenilor, 
să facă cap moşii Buhaiului mai spre răsărit acolo unde ceri să ei pădure, şi dela hotarul Șendricenilor unde stă și Buhaiul 
alăture, pâr la locul ce au tăet este mult loc cu pădure stricată, 
şi eu nu am avut poruncă a preţălui păgubirea pădurii, cum cere dumlui medelnicer, ce atâta numai am cercetat să dove: desc locul acela a cării moşii este, și așa am dovedit că este a moşii sfintii mănăstiri Bârnova, şi dumnaei stolniceasa cu îm- presurare trece, şi nam lipsit a înşiiința pe cinstita vornicie. Şi spre încredințare urmează a me iscălitură, 

K, pitar, 

1814 Sept. 29. 
LXXVII. 1815 Ghenar 12 (laşi). Jaloba Măriuţei Gherghel contra Saltei Potlog pentru pădurea tăiată eu samavolnicie; 

Prea înalțate : Doamne, 
La ținutul Doronoiului având 

ceni, este o îndelungată vreme de după puterea scrisorilor ce am, 
puternicindusă dumn 
ci este cu Tăzăşie IA 

a me moșâe anume Şândri. - 
când o stăpânesc în pace 

acum să acolisăşti de sine în- 
aei stolniceasca Safta Potlog (şters. Zoiţa), agă această moşie a me, şi fără a sta în 
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giudecată îmi tae pădurea supt nici un fel de dreptate; mă rog 

înălțimii tale ca să i să friimată luminată poruncă, ca ori să să 

depărteze de am strica pădurea, sau de are vreo pretenție prin 

drumul giudecăţii săş caute. 

A Inalțimei tali pre plecată, Mariuţa Gherghel pităreasa. 

în dos: mergi la dumnalui vel logotăt, 1815 Ghenfiyi2. 

vtori (al 2-le) logofăt. 

LXXVIII. 1815 Ghenar 13 laşi. Cartea lui Sc. A. Calimach Vodă cătră i 

pravnicii de Dorohoi să cerceteze pricina intre Maria Gherghel și Satta Pot- 

log pentru pădurea tăiată. 

lo Scarlat Alexandru Calimah Voevod, cu mila lui Dum-. 

nezeu domn țării Moldovii. 
| 

Credincioși boeri domnii meli dumv. is.(pravnici) de ținut 

Dorohoiului sănătate, din cuprinderea jalbei veţi înțelege dumv. 

arătare şi cerire ce îace jăluitoarea că dumnaei stolniceasa Salta 

Potlog ar îi tăind pădurea ce este pe moşia dsaie pilăreasa. 

Ghergheloaea, supt nume că ar îi a dumsaie stolnicesei, deci 

cerând punere la. cale jăluitoarea să scrie dumv. casă înfăţoşaţi 

pe dumnaei stolniceasa Poțlog sau de nu va putea dumnaei să 

stei în cercetari săş rânduiască vechil deplin răspunzători şi cu 

scrisori şi hotarnica ceva ave asupra moşii megieşite cu moşia 

jăluitoarei, şi împreună cu vechilul jăluitoarii cu cari să trimeată 

şi copia de pe hotarnică, încredințată şi de dumlui vel logofăt 

să faceţi cercetare cu amăruntul scrisorilor : amândorura părți- 

lor: şi de să va dovedi că pădurea esie pe moşiia jăluitoarei pre- 

cum arată, dumv,, atunci nici decum să nu ingăduiţi pe părăte 

mai mult a tăie din pădure de pe moşia jăluitoare! punând la 

cale odihna saca să nu mai jăluiască, iar dacă la cercetare ce 

veți face să va dovedi pricina întralt feliu, cu cercetare şi pu- 

nere la cale dumv. să va srăta vreo parte cu nemulţămire, atunci 

cu mărturiia dumnevoastră ce veţi da la parte ce se va căde arată, 

toare de curgerea! pricinii pre larg, puindule zi de soroc s 

ii i lua ce- după dreptate hotărâre. 
vii la divan de unde vor p e ora 

Locul .peceiţi domneşti în tuş roș Cu inițialele : 10. SK. AL. KLM. VV. 

1806 cap de bou. 
SI _ , 

vel logofăt; după rânduială, Loiz paharnic.



94 

LXXIX. 1815 Februar 1! Dorohoi. Răspunsul isprăvniciei de Dorohoi 

că în pricina dintre Lozna şi Șendriceni, Zoia Potlog își are hârtiile sale la 
lași şi nu se poate face cercetare, - 

Cătră cinstita logoieţie ce mare, 
Dela isprăvnicia Dorohoiului. 

Dup luminată carte gospod. din 13 a trecuti luni Ghenar, 

ce niau adus dumnaei pităreasa Măriuţa Ghergheloae, pentru îm- 

presurare ce ar fi pătimind moşiia dumisale Şăndriceni de sus 

despre moşiia Lozna, ci este megieşită, tăindusă o bucată de pă- 
dure în partea dumneaei stolniceasa Satta Potlogeasa, sau scris 
din partea isprăvniciei dumisale stolniceasăi ca ori însuşi sau 
vechil săş rânduiască cu scrisorile moşiei unde este şi vechi- 
lul dumisale, pităresei cu hotarnicile şi alte scrisori ca să s(4) 
cerceteze şi să să pue la cale după poroncă, și dumneaei neviind 
faţă au trimes răspuns cătră is(prăvnicie), că scrisorile moşii 
dumisale Lozna le are la Eş la dumlui vornicul Neculai Hriso- 
verghi, epitropul dumisale, şi neputândus(ă) da sfârșit pricinii 
aceştia prin cercetare nam lipsit a înştiinţa. 

1825 Fevr. 1! 
K. Roset sardar (grecește). 
Nicolaos : sardar (grecește). 
Adresa cătră cinstita logofeţi ace mari, dela isprăvnicia ţinut Do- 

- rohoiului, 

LXXX. 1825 Iulie 1 (lași). Cartea marii logoteţii cătră ban Chirică Sta- 
mate şă facă cercetare j pentru a se ști care este apa Lăbuşcăi hotar între 
Lozna şi Şendriceni. 

Dela logoteţie ce mare, 
Cătră cinstit dumnalui, banu Chirica Stamate. 
Pentru pricina ce urmează între dumlor banu Costache 

Gherghel, şi sardar, Enacachi Gherghel stăpânitorii moşii Şăndri- venii, şi 
dumilor sale Ghergheleştilor, găsindusă de cuviiuţă a să urma 0 foarte cu amănuntul, şi în frica lui Dumnezeu cercetare câ să să dovedească cari este cel adevărat părău a Lăbușcăi, adică „acel carel fac stăpânitorii Şăndricenilor, sau acela cil numescu 
Stăpânitorii Loznii, drept aceia să scrii dumitale ca urmând ace" 
Iaşi cercetare şi dovedire dacă mai mult nu va rămâne pricina 

între stăpânitorii megieşitei moşii Lozna, după cererea .
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de nemulțămiri acolo, să să pue şi piatră hotară, după cartea 

de mai înainte, de cătră boerii rânduiţi, iar fiind vreo pricină 

petri să nu pui, ci să râmâi până să va vide cercetare dumi- 

tale, de către divan, și să va da hotărâre, însă toată cercetare 

să se urmeză în îiința atât a stăpânitorilor Lozni, cât și dumi- 
lor sale Ghergheleştilor, ca nu în urmă să aibă vreun cuvânt: 
că sau urmat în neființă cercetarea dumital= şi hotărătura, 

1825 lulie 1 

T. Balş vel logofăt. 

LXXXI, Octombre 20 fără loc. Jaiba Ghorgheteştilor în pricina dintre 
Lozna (Potlogeştilor) și Şendriceni pentru tăerea unei pădu”->. 

Pre înlățate Doamne, 
Pentru despărțirea moșii noastre Şăndricenii de la ţănut 

Dorohoiului de cătră moşie Lozna a clironomilor stolnicului 
Potlog, rănduindusă hotarnic după : cerere dumlorsale, ni sau 

luat din veche stăpănire o mare parte de loc, şi sau dat cătră 

hotarul moşiei Loznei de care jăluind noi Inălţimei tale, că nici 

o înfăţoşare cu dmlor: stăpânitoarele Loznei, nam avut, nici seri- 

sorile tot.nu liam avut la faţa locului ca să le arătâm rândui- 

tului hotarnic, şi că ne cunoaștem asupriţi cu petrile ce sau 

pus, sau dat porunca înălțimei tale, ca pădure de pe locu: ci noi 

lam stăpănit, şi dumnalor îl pretenderisesc să ste oprită, pre- 

cum şi venitul locului de pricină până când ne vom giudeca, 

în lipsa noastră dela Eşi nu ştim ce jalobă va fi intinsu cătră 

Inălţime ta dumnalor, că li sau dat poruncă spre a să ridica 

săcfestru, şi să ia locui în stăpânire, pe care locu puţin venit 

este altu, de cât o apărătură cu mare cheltuială păzâtă de 

cătră noi carele de să va tăia ne cunoaştem tare în strâmbă- 

taţi, ne rugăm înălțimii t=le, ca pre deoparte să să opriască cu 

totul taere apărăturei de cătră amândoai părţile, până când 

ne vom giudeca la divan şi înainte înălțmei tale, şi pe de altă 

parte să să îndatorească pe dumnator stăpănitoarele de Lozna a 

veni sau însuşi în giudecată, ori săşi triimată vechil pe cine 

vor socoti (atară de Gheorghe Banariu), de aceasta ne rugăm 

şi va fi vecinică pomenire înăiţimii tale. 

A înălțimii tale. pre plecate slugi, 

Costachi Gherghel banu, Enacachi Gherghel  sardar, 

Nastasăia Bosâa căminăreasa, loan Ghorghal.
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„* LXĂXIL 1825 Octombric 24 (Iași). Cartea marei logoteţii cătră vornicia * 
de Botoşani în pricina de pădure tăiată între Lozna Potlogeştilor și Șândri- 
ceni Ghergheleștilor. 

De la logofeţie ce mare. 
Căt:ă cinstita vornitie de Botoşani. 

Fiind că la hotărătul ce sau făcut în anul acesta spre dis-. 
părțire moşii Lozna a clironomilor răposatului: stolnic Potiog 

de câtră moşie Șăndciceni a dumilorsale boerilor Ghergheleşii, 
Sau dat o bucată de loc din Șândriceni cătră moşie Lozna, 
care din scrisorile câte sau văzut la faţa locului sar fi dovedit 
că ar fi din trupul moşii Lozni şi pâră acum sarfi stăpănit 
cu împresurare de cătră Şândriceni, asupra căriia părţi de loc 
au dat jelobei dumnalor: boeri Ghergheleşti, prin care arată, 
că ar mai ave şi alte scrisori, cari la acel hotarăt nu sau văzut 

şi că pe ace bucată de locu, ar fio apărătură, care sarii tăind 
fără cruțare de cătră stăpânile Loznii, făcând cereri ca să aibă 
giudecată la divan cu stăpânirile Loznii, şi ace apărătură să ste 
păzită pâră se va isprăvi giudecata. Drept aceia prin porunca 
mării sale lui Vodă, să scrie dumv. ca mai întâi să faceţi cu- 
noscui stăpânilor Lozni, ca îndată sau însuş, sau vechil deplin 

răspunzător, săş trimită aice cu toate scrisorile, ca să stei în 
giudecata divanului, şi al doile atât âce apărătură cât şi tot lem- 
nul ce va îi pe locu tăiat acolo, să stei păzit şi oprit, neîngân- 
duindui dumv. a să tăe, sau a se ridica de acolo, pân la cinci- 
sprezăce a viitoarei luni Noembre, şi dacă pâră atunce nu va 
sta vreo parte în giudecată, pentru ca să să dei hotărâre, apoi 
veţi ave al doile poruncă în ce chip să să urmezi. | 

1325 Octomvrie 24 
Theodor Balş vel logofăt. 

LXXXIIL. 1825 Decembre 2 (lași). Cartea marei iogoteţii cătră Zoiţa 
Potlog pentru cercetarea pricinii de pădure între Lozna și Şăudricenii Gher- 
gheleşiilor. 

„De la logofeţie ce mare. 
Cătră cinstite dumnator Casandra şi Zoiţa Potlog. Fiind că 1a întățoşarea ce a avut dumnalui banul Enacache Gherghel cu vechilui dumnevoastră, pentru pricina de hotar, Ce urmează între moțiia Lozna şi între moşiia Şândricenii, nemul-   

- SI
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țămiţi arătăndusă, dumlor: banul Gherghel, cu harta înfăţoşată 

de vechilul dv. şi cerşind a să urma de iznoavă cercetare pentru 

dovedire sămnilor cuprinsă la ispisoacele domnilor lliiaş şi Ne- 

culai Vvod: şi a să faci de iznoavă hartă gheometricească de 

stare jocului, i sau dat aciastă voi în vade de doâ luni, să s(4) 

dei sfârşit acestii cercetări, până când de nu să va sfărşi cer- 

cetare arătată, să rămâi pricină, este pădure apârătură, păzită 

de dmlor: Ghergheleştii, ca să nu să strice de. cătră nici O 

parte cu hotarăre din porunca mării sali lui Vodă, să scrii 

“dv: ca să nu tăeţi măcar un lemn de pe locul de pricină precum 

sau scris şi osăbită carte logofeții, cătră dumlor vornicii de Bo- 

toşani, ca să nu să tae nici de cătră o parte, şi de primirea.a- 

ceştiia şi urmare întocmai, să înştiințaţi la logofeţie. 
1825 Dekem. 2 

7. Balş vel logofăt. em 

| LRXXIV. 1825 'Dechembrie 2. Cartea matii logoteţii către ban Enăcachi 

Gherghel în pricina de pădure între el şi Zoiţa Potlog, stăpâna Loznei. 

Dela logofeţiia ce mare, 

Cătră cinstit dumnalui banul Enăcachi Gherghel. 

Cerire ce ai făcut cătră divan după înfățișare ce ai avut 

în divan, cu vechilul dumilorsale Casandra şi Zoiţa Potlog pen- 

tru pricina de hotar ce urmează între moșiia Lozna şi între mo- 

şiia dumv. Şăndriceni, ca să s(ă) facă de iznoavă cercetare 

prin boeri hotarnici la faţa locului, şi hartă gheometriciască, de 

starea moşiilor, sau priimit, precum şi de a să puni săcvestru pe 

pădure ce este pe logul de pricină, iarăş “după cererea ce ai 

' făcut, sau scris carte Jogoteţii, atât cătră dumlor dregătorii de 

ținut, ca să s(4) pui săcvestru pe pădure, cât şi câtră dumlor Pot- 

Jogeştilor, pentru care după cerere ce ai făcut de a să pune 

vade doi luni, iată dar că după cerere, prin această carte, ți să 

pune vadeoa cerută, însă caută ca până la împlinirea vadelii 

cerute, să să facă cercetarea aceia, şi harta de starea locului, 

căci din împrotivă urmând mai multă prelungire, să va da locul 

de pricină, în vecinica stăpânire moşii Loznii, şi în veci pricina 

aceasta nu sa mai căuta. 
1825 Dekv. 2 

T. Balş vel logofăt. 

XIV „Surete şi Izvoade“
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LXXXV, 1826 Ghenar 29. Cartea marii logofeţii cătră D. Beldiman vor- 
nic în pricina de pădure între Şendricenii Ghergheleștilor și Lozna Potlo- 
geştilor. , ) 

Cătră cinstit dumnealui Dimitrie Beldiman vel vornic al 
țării de gios. - 

Inştiinţare dumitale din 26 a curgătorului Ghenar: am pri- 
mit la logoteţie, prin care arăţi că acum fiind vreme de iarnă şi 
pământul îngheţat, nu să poate face nici 0 lucrare pentru rădi- 
carea planului moşiilor Șendricenii a dumisale boerului Costachi 
Gherghel și ban Enacachi Gherghel şi a moşii Lozna a dumi- 
sale Casandra şi Zoiţa ce sânt la ţinut Dorohoinlui, la care 
dumta eşti rânduit prin cartea mării sale lui Vodă, din curgăto- 
rul an, iară în primăvară să va puni în lucrare cercetarea rân- 
duită, să face știut dumitale că de vreme ca acum din pricinile 
arătate nu să poate urma cercetarea rânduită, apoi va rămâne - 
până în primăvara viitoare, când va fi vreme lesnicioasă spre 
Săvărșirea poruncii întocmai după cartea mării sale lui Vodă, 
făcândusă înştiinţare în scris dela logofeţie şi cătră Casandra şi 
Zoiţa stăpânitoarele moşii Lozna, să fiia îngăduitoare până în 
primăvară, şi până atunce când să va face cercetare cu ridica- 
rea planului de cătră dumta, și până la hotărârea giudecăţii 
divanului, Dumnealo: să nu să atingă de tăerea pădurii de pe 
locul de pricină, insă i Sau hotărât banului Gherghel că până 
la sfârșitul viitoarei luni April, să ia sfârşit toată cercetarea la 
faţa locului, căci dela arătata vade mai pre'ungind să va întări 
stăpânirea dumisale Zoiţăi Potlog stăpânitoarea Loznii. , | 

1826 Ghenar 29 
- Vasile Roset vel logofăt 

„sau trecut D. med (e/micer). 

LXXXVI. 7150 April 6 (1642) Iaşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte 1ui On- 
Ciul lurașcovici tost parcalab satul Șendriceni, dat lui danie de înaintașii domni. 

Mota Cu mila lui Dumnezeu Noi Ip Vasile Voevod, domaul țării 
cui are d înştiinţare facem cu această certe a noastră tuturor 
ceas ad asa vor căta sau cetindu-li-se o vor auzi-o; adică a 
ne-a evârată slugă Onciul lurașcovici tost parcalab miluitu- 

m Spre el cu osebită a noastră milă şi i-am dat şi i-am În- 
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tărit înşine lui de la noi în a noastră țară a Moldovei din pri- 

vilegiile şi diresele ce el are de danie şi de miluire de la Radul 

Voevod şi de întăritură de la Gaşpar Voevod şi de la Miron 

Barnovschi Voevod şi de la Moise Moghilă Voevod satul Șen- 
driceni din ţinutul Hârlăului pe apa Buhaiului, care acela sat 

mai înainte fusese domnesc ascultător de ocolul târgului Doro- 

hoiului şi datu-P'a lui şi Pau miluit acei de mai inainte domni 

pentru slujba ce le-a slujit din tinereţa sa. Drept aceaia acel 

de mai sus zis sat Şendriceni din ţinutul Hârlăului, pe apa Bu- 

haiului ca să fie și de la domniia mea direaptă ocină şi 

danie şi miluire şi uric şi întăritură cu toate veniturile lui şi co- 

piilor lui şi nepoților lui şi strănepoţilor lui şi înprăştiaţilor lui 

şi la tot-neamul lui ce i se va aleage mai de aproape neruşeit 

nici o dănăoară în veaci: iar hotarul celui sat Şendriceni să fie 

despre toate părţile pe ale sale vechi hotară, pe unde din veac 

au umblat. lar la aceasta este credința a noastrei domnii mai 

sus scrisă, Noi lo Vasilie Voevod, şi a prea iubitului fiu al dom- 

niei meale Ştefan Voevod şi credinţa boiarilor noştri, credința 

dumisale Toderaşco marele vornic al ţării de gios, şi credinţa 

dumisale Petriceaico marele vornic al ţării de sus, şi credința 

dumisale Gavril hatman și părcălab Sucevei, şi credința dumi- 

lor sale Balan şi Apostol părcălabi de Hotin, şi credinţa dumi- 

lor sale Savin Prăjescul şi Pătraşco părcălabi de Neamţ, şi cre- 

dințe dumilor sale Gheorghiţă şi Lambrino părcălabi de Roman, 

şi credinţa dumisale Apostol Catargiul postelnic, şi credinţa du- 

misale Gligorie Ureache spătar, şi credinţa dumisale Gheorghe 

paharnic, şi credința duinisale lorgachi Catacozino visternic, şi 

credinţa dumisale Toma Catacozino stolnic, şi credința dumisale 

Coste comis, şi credinţa tuturor boiarilor noşiri a mari Sa mici. 

lar după a noastră viiaţă şi domnie, pe cine Dumnezeu îl ve a 

lesge din copiii noştri sau din al nostru neam, sau pe oricare 

altul Dumnezeu îl va aleage să fie domn în țaca noastră a o 

daviei, acela să nu strice a noastră danie şi miluire şi întări 

ci săi-i dea şi săi-i întărească şi să-i înoiască, căci că Şi lui îi ate 

direapiă danie și miluire dela alți de mai înainte domn pe je 

a lu: direaptă slujbă, ce el a slujit din tinerețea sa. ar spre ai 

mare -tărie şi împuterire a tuturor celor de mai sus scrise, p
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runcit-am înşine la al nostru credincios şi cinstit boiarin dumisale 
Gavrilaş Mateiaş marelui logofăt să scrie şi a noastră peceate să 

o lege de această adevărată carte a noastră. | 

Scris-a Grigorie în lași la anul 7150 April 6 zile. (1642); 
lo Vasilie Voevod. 

Obs. Documentul e scris pe pergament şi se păstrează la d-na Mela- 
nia Gherghel, născută baron de Capri, în Cernăuţi, de uride Pam copiat. 

Pecetea este atârnată cu șnur roșu-albastru. Se cetește exerga: 
Peciat lo Vasilie Voevoda, bojiiu milostiiu gospodaru zemli Mol!dav- 

scoi., vleat 7142. Cap de bou, 

LXXXVII, 7261 (1750) Iași. Din hotarnica Dorohoiului se vede bine . 

care era hotarul moșiei Târgului Dorohoi despre Şendricenii lui Gherghel. 

Copie... facem ştire că Aristarho biv vel spatar niau ară: 
tat noao un testament de la domniia sa loan Vvod din viet 
7255 întru care arată ca lau miluit pe dumneelui cu o bucată 

din hotarul domnesc al târgului Dorohoiului, din margine din 
„Sus a siliştii târgului Dorohoiului şi pe de ceia parte de Jijia, 
din hotarul dumisale Sandul Sturzii biv vel logofăt şi până în 
alte hotare a satelor din ţinutul Dorohoiului, ce se megieşesc 
cu locul domnescu, Aşijderele şi pe di astă parte de Jijia cu 
Strahova şi până în hotarul Șendricenilor și a Cobălei și a Tra- 
bujenilor şi a Bfoscăuţilor, ce sânt de ținutul Hârlăului, şi în 
Sus până în capul ezerului şi alături cu siliștea Păscarii ce 
sânt a mânăstirii Bârnovii. La care loc aşe arată testamentul 
domniei sale, trimiţinduse hotarnici din porunca gospod pre 
dumnelor. loan Izmană biv vel şătrar şi pre “Miron Goroveiu biv 
cămăraş.de ocnă, de au strâns oameni buni megieşi, anume Du- 
mnitraşco Gherghel mazi! din Şendriceni şi preotul Ivaşco pro- 
topopul din Dorohoiu, şi preotul Gligoraşco ottam şi Vasilie 
Davidescul vornicul ot Dorohoi târgoveţi vechi, Vasile Cus- 
tină vornicul ot Broscăuţi, şi alţi târgoveţi din Dorohoiu. Şi au 
hotărât din giur împregiur începândusă hotarul acelui loc dispre 
apus dintro fântână cei zice Strahova; unde să hotărăște Cu 
hotarul Şendricenilor moșia Ghergheleștilor, de acolo înspre 

„ miazănoapte peste părăul Strahovei, şi la dial în zarea dealului 
la un. stâlp vechiu de piatră, de acolo tot alăture cu Şendri- 
cepii spre miazănoapte la vale, până la alt stâlpu de piatră în 

m
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şesu, de acolo fot pe șesu la un capu de dial ce să cheamă ŢI: 

ganu, unde sau aflat iară stâlpu de piatră în țărmurile părâu- 

lui ce să chiamă Buhaiul, pâră acolo merge hotarul Șăndrice- 

nilor, iar de acolo trece peste părâui Buhaiul şi merge alăture 

cu hotarul Pâscarilor pe şesu tot spre miazănoapte, şi prin capul 

ezărului pe din gios şi peste Jijia tot înspre miazănoapte alăture 

cu hotarul Păscarilor, ia dial unde sau aflat iarăş stâlp vechiu 

de piatră, de acolo tot spre miazănoapte peste o vale ce să 

chiamă Hliboca, şi până în zare dealului, la ait stâlpu de piatră 

veche întro movilă, de acolo la.vale tot spre miazănoapte ală- 

ture cu hotarul Păscaţilor până întro vale ce se chiamă Veli- 

căi; iară de acolo purcede alăture cu hotarul Măgurii, moşie 

mânăstirii Suceviţii, şi merge până la un stălpu de piatră vechiu 

ce iaste între doao dumbrăviţe, de acolo tot spre miazănoapte, 

alăture cu hotarul Măgurii, prin capul unei văi ce să chiamă 

Bulaica, de acolo pe podişu până în drumul cel mare, la un 

stâlp de piatră vechiu, la nişte movile, de acolo să întoarce spre 

răsărit pe drumul cel mare al Căcăcenilor, până întro fântână 

ce se chimă Putreda, unde să împreună cu hotarul dumisale 

Sandului Sturza -biv vel logofăt. ci iaste iarăş din hotarul dom- 

nescu al târgului Dorohoiului, dată danie dela domnia sa Cos- 

tandin Neculae Voevod, De acolo dela fântăna Putreda merge 

spre ameazăzi alăture cu hotarul dumisale logotătului Sturzii, 

până la o movilă ce să cheamă Găunoasa, de acolo tot spre a- 

meazăzi alăture cu hotarul logofătului Sturzi, la un stâlpu vechiu 

de piatră, de acolo tot drept înainte spre amiazăzi până în capul 

unei văi ce să chiamă Zahorna, de acolo tot alăture cu hotarul 

dumisale logofătului Sturzii, pe coasta la alt stălpu „de piatră 

unde au fost o moară a Halungăi, în apa Jijiei... şi peste Jijie şi peste 

şesu alăture cu hotarui Broscăuţilor, iar a dumisale logofătului 

Sturzii, şi la dial tot spre ameazăzi până întrun stâlpu de piatră ce să 

chiamă Beldiman, şi pe muchia dealului tot spre meazăzi, ală- 

ture cu hotarul Trăbujănilor, moşie iarăş a dumisale logofătu- 

lui Sturzii, până în zarea dealului la un stâlpu vechiu de piatră, 

De acolo purcede alăture cu hotarul Cobălei moşia lui Stroici, 

şi tot spre ameazăzi pe podiş până în fântâna P rluge ii Ar ului 

lângă drumul cel mare, de acolo se întoarce hotaru g 

penca ritm na 
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spre un părăuţ la dial, până în zarea dealului, unde se cheamă 
Vratniţa, de acolo drept la vale spre apus la fântâna Putreda 

şi tot la vale, alăture cu hotarul Cobălei, la alt stălpu de piatră, 
deasupra iazului lui Melinciuc, de acolo tot alăture cu hotarul . 

Cobălei, piste şesul Strahovii, de unde sau început întâi a să 

hotărâ, şi afară de acest lucru sau lăsat şi târgoveţilor pentru 

hrana lor toată siliştea târgului în spre răsărit până în apa Jijiei 

şi din spre apus cu locul cel de livezi, cu pomeţi; drept aceia 

şi domniia mea după ispisocul domnii sale loan Vodă, am în- 

tărit şi domniia mea dumisale'de mai sus numitului cinstit şi 

credincios boiarului domniei meale Aristarho biv vel spătar pre 

această bucată de loc de danie ce are cu ispisoc dela domniia 
sa loan Vodă hotărâtă cu seamnele ce arată mai sus, ca să fie 

a dumisale şi giupăneasei dumisale şi cuconilor şi nepoților şi 

strănepoţilor dumisale, și dela domnia mea dircaptă ocină şi 
moşie cu tot hotarul şi cu tot venitul neclintit nici 0 dănăoară 
în veaci. 

“Cf. lorga Documente vol XIX. 7. 

"LXXXVIII. Fără an, lană, zi și loc (după 1791 Iunie 15);. Nota de mă- 
soriştea laturii Şendricenilor dinspre apa Lăbuşcăi. 

Măsura ce sau mă(su)rat funt (sic) moşii Şendriceni, despre 
„Lozna, din semnul cel a Lăbuşcăi, cornul moşiei dispre Buhaiu, 
măsurândusă în gios fundul pără în hotar Cobălii unde zicem noi. 

9 odgoane sau găsit din Lăbuşca până în părâul ce zice 
capitanu Gheorghe că este hotar dumisale. 

41 odgoane szu găsit din hotarul Lăbuşcăi şi pără în po" 
iana ce zicem noi măsurândus(â) pe părău, după cum hotărăşte 
hrisovul, . 

„OBS. Notele sant luate după hotarnica pitarului Şteian Cerchez şi pi- 
tarului Gr. Cristea din 1791 Iunie II, în care se ocupă de pretenţia căp. Gh. Cuciuc asupra hotarului Şendricenilor dinspre Lozna şi Cobâla (pag. 71). 
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LXXXIX. Fără an, lună, zi şi loc. Note de spița neamului Cerchez, 

curgători din vornicul Andronachi Cerchez. 

„de la Costandin Duca Voevod“ 

Andronachi Cerchez 

vel vornic de țara 
de gios (7251) 
Axana (Iorga Doc. X, 77) 

Miron Cerchez Vasile Cerchez 

vel spatar . - - camaraş 

Iordachi Cerchez | Mihalachi Cerchez 

şairar spatar 

ÎN 
Neculai Costachi 

_ Cerchez Cerchez - 

clucer hatman 

| | 

Alexandru, lordache, Costache, Mane, Gavril Iordachi, Mihail 

Obs. Spiţa e după 1845. Intru cât C. Cerchez a fost proprietar În Şen- 

driceni, încă din 1846 (dosar 728 din 1846 Trib. Dorohoi), până în 1873 la= 

- nuarie 16, când moare (notițe pe un Penticostar la biserica „Adormirea din 

Şendriceni, deși după dosar 3789 din 1870 se arată că atunci se tace cata- 

ratia defunctului C. Cerchez (Trib. Dorohoi). , LL 

s In complectare vezi despre Cerchezeştii în Ispisoace şi zapise IV. 2,8. 

Andronic Cerchez e mare spătar în 1690 (7199 Sept. 20), Uriear vii, 

44, şi în 1691 April 19 (7199). lon Antonovici „Doc. Bârlădene Il 94)*.
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Racoviţa Mihai Vodă 41. 

Razul Vasile logotăt 65 70. 

Roman, parcalabi de — 99. 

Roman vornic de poartă 18 25. 

Romaşco 17. 

Ropcianul Gligore îl. 

Roşca lonaşco 21. | 

Roşca Dumitraşco vornic de 

poartă 25. 

Rosii sat 29. 

Rotopăneşti 51 52, | 

Rugină Ştetan şătrar 2 12 13 

14 15 16 17 19 21 22 25 26. 

Ruset Cost. sardar 94. 

Ruset Ştetan Icgotât 55 58. 

Ruset Vasile hatman 56 58, vel. 

log. 98. 

săcvesiru 95,
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„Samson 19, 
Sânic 26. . 
sardar 94. 

Sava Ştefan 25. 
Sava staroste 28. 
scoala domnească 23, 
Selic Eremia 26. 
Selip Gavril 19 
Sinite Vasile star (bâtrân) 6. 

Siripe Gh. diac 6. | 
Siul Petre 18. 
Sofrone egumen la Bârnova 82. 
Soloneţ 9, 
Soroc „s'a pus soroc“ 58 
spătar 66, 

„stâlp sdrobit 6. 

Stamate Chiriac ban 94, 
star (bătrân) 6 7 8 18 19 22 26 

18. 
staroste 2. 

Steta ot Buhaice 18 19, 
Ștefan Dumitraşco vel log, 12. 
Ştefan Diacon 6 8. 
Stârce loan 16. 
Stârce Isac soltuz de Dorohoi, 

17 19 21, stolnic 80. | 
Strahova, fântâna —7 8 9 30 34 

35 37 38 3972 73 75 89 (Stra- 
hului) ; 100 pârâul —35 39, 

Straşco Ştefan 26 (Trească). 
Stratulă 7 8 18. 
Stroici vtori (al 2-a) spatar 38 
„39 46 47 49 72 101. 
Sturza Cost. vornic 60 100 101. 

- Sturza: Sandul spătar 43 44; '1o- 
2 goiăt 51 69. - | 

- «Za ÎQniţă spătar 71 89. 
Suceava 3 11 12; vatag de—3; 

ținutul — 51 52, 
sulger 81. 

Suceviţa, mănăstirea 101. 
Suţu C. Mihai Vodă 73 74, 
Şaidir logofăt 14. 
Şalipco Gavril 18. 
şărgi 28. 

şătrar 25, 

Șăndriceni 1 2 3 (ce-s pe apa 
Buhaiului), 4 5 67 (vracniţa-) 
8, 10 (supt bucovină în 4inutul 
Hărlăului), 11 (pe Buhaice la 
Hârlău), 12 13 (stâlpu-) 15 16 
17 18 19 21 22 24 26, 29 (ce 

ascultă de ocolul târgului Do- 
rohoiului), 32 33 36 3999100 

101 (hotarut-) 40 43 44 45 

46 47 48, (partea de jos a--o ţin 
Alboteşitii, iar partea de sus 

Ghergheleştii), 49 50 53 54 56 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 

76 77 78 7981 (ot Dorohoi, 
iar mai înainte au fost de ţinu- 

tul Hărlăului), 85 86 87 89.90 
92 94 95 96 97 98 

Şătrăreni 52, | 

Şeptelici Dum. 26. 
Şerbăuţi 6. 
Şilişeu (vezi Hilişeu) 2 15 17 18 

19 22 30. 

şlicar (cepişcă), 7 8. 
şoltuz 18 28 4711, 

şurin (cumnat) 22. 

tălmăci (a-) Pam tâlmăcit depe 
sărbie pe rumânie 9. - 

Talpă Lupul comis 16 17 18. 19
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6975 Oct. 9 (1467). Misiunea diplomatică a lui Şăndrică 

Dorohoianul pe lângă CurteaRegelui Cazimiral Po- 

loniei. . . , e . „LX 

7119 Iunie DP (1611) lași. Costantin Moghilă Vodă dăru- 

ește lui Vasile Orăş, vornic ţării de sus, seliştea Şen- 

dricenilor la Hârlău sub bucovină, atârnătoare de o- 

colul Dorohoiului, stând pustie dela Alexandru Vodă 

Lăpuşneanu . . . . . 

1177 August 8 (1614) laşi. Cartea lui Ştefan Vodă Tomşa 

către Rugină din Şeieşeu pentru încălcare de ho- 

tare în Şendriceni. . . „2 

17124 August 15 (1616) lași. Radu Vodă Mihnea dărueşte 

lui Onciul Iuraşcovici staroste de Cernăuţi, satul Şen- 

driceni, îost a socrului său Orăş biv vornic şi perdut 

în .hitlenie, sculându-se cu Costantin Vodă asupra lui 

Ştefan Tomşa Vodă, IE , . „2 

7128 Septembrie 24 (1619) lași. Gaspar Vodă întăreşte 

dania lui Onciul luraşcovici vatag la Suceava, seliştea 

Şendriceni, ce-o are zestre depe fiemeea sa Anghe- 

lina, fata lui Orăş vornic » . . „3 

7128 Septembrie 24 (1619) lași, Gaspar Vodă scrie carte 

la Şoltuzul de Dorohoi că a dat Şendriceanii lui On- 

ciul lurașcovici, vătag de Suceava, şi dar să nu-l , 

supere . . . , , . 5 

7128 Mart 8 (1620) lași. Gaspar Vodă întoarce lui Onciul 

luraşcovici vătaf de Suceava seliştea Şendriceani pen- 

iru slujbele date țării la Țarigrad. . .
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Fără an, Febr. 16 (după 7128) Dorohoi. Cercetare ce se 
face pentru un stâlp stricat la endriceani despre 
Buhaică 

7128 August 5 (1620) Dorohoi, “Alegerea făcută în hotarul 
Şendriceanilor despre Dorohoi. 

7129 Noembrie 18 (1620) lași. Alexandru Vodă lliiaş întă- 
reşte alegerea hotarelor Şendricenilor despre Dorohoi 

- după mărturia hotarnică a lui Boticiu. . 

7129 lunie 29 (1621) Iași. Alexandru Voevod _lliiaş intă- 
reşte Onciului luraşcovici siliştea Şendricenilor supt 

- bucovină la Hârlău 
7130 Noembrie 26 (1621) lași. Ştetan Vodă Tomşa întă- 

reşte lui Onciul luraşcovici staroste seliştea Șendri- 
ceanilor ' 

7133 Noembrie 14 (1624) Suceava. Ure mare dela Radul 
Vodă Mihnea, prin care întăreşte Onciului luraşcovici 
cele ce are dela soacra sa Maria lui V. Orăş vornic, 

în Şendriceni, 2 vii la Cotnari, Zastavna, Toltri, Pide- 
căuţi, Bobeşti şi Căbeşti. . | 

7133 August 6 (1625) Hărlău. Cartea lui Radu Vodă Mih- 
nea către Onciul luraşcovici staroste, oprind iânul 
cosit de Rugină de Şaleşeu. , 

7136 Octombrie 31 (1627) laşi. Miron Barnovschi Vodă 
carte către ureadnicii de Dorohoi, în pricina dintre 
Onciul de Șendriceni şi Rugină de Şileşeu pentru fâ- 
nul cosit.. 

6139 Februar 3 (1631) laşi. Moise Vodă Moghilă carte 
către Gociul diac pentru stricarea unui stâlp la Şen- 
driceni Onciului după Buhaicea. . 

Fără an; Noembrie 12 (către 7140), Cartea lui Pătraşcu Ba- 
„şotă logofăt către Borleanul uricar în pâra dintre 
Onciul şi Dumitraşcă ginerele lui Rugină pentru a- 
legere de hotare. 

1141; Octombrie 10 (1732) lași. Cartea lui Alexandru lliiaş 
Vodă către Borăleanul uricar în pâra dintre Onciul 
şi Lupul Talpă cupar, ginerele lui Rugiuă pentru fânaţe. 

10 

10 

il 

12 

13 

13 

14 

14  
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21 22. 
târgoveţii de Dorohoi 72, 

Tăutul Gligore 21. 
Tăutul Gavril 11. 
Tăutul Costachi logofăt de di- 

van 85 86. 

Tersanca 6. 

Tihmar 8. 
Tinașco, vătăman 21. 

Timofte 39. 

Timuș Cost. medelnicer Sl. 

Toader uricar 15. 

Toder preut ot deleni 40. 

Toltri ot Cernăuţi îl. 
Toma diac 12-28. 

Toma purcariul, iazul-3t, 34 36,87 

"Tomeşti 15. 

Tomşă Ştefan Vodă 2 351011. 

Traiulă 22. | 

Treaşcă Ştefan armaş 26(Straşcă) 

Trestina 89. 

Trete (al treilea) log. 26. 

Tudor îl. 

Turciu Crudul 26. 

Turcul stolnic 23. 

Țarigrad 3. 4. 5. 11, când a îost 

cu lurașcu Gheorghe vel lo- 

gotăt la—5. 

Țigan, dealul —31. 

Ugni 11 (galben) 

ureadnic 4, 7. 6. 13. 14 (de 

" Dorohoi). 
uricar 2. 9. 32. seq. 

Urlea, movilă 17 79. 

Ursachi 52. 

Urşoiu loan treti logotăt 80. 82. 

Vadeaoa 91. 

Valea adâncă a ezerului 34, 36, 

38, 75.. 
Vârnav Andrei, 5l 52. 

Vârnav Saita 52. 

Vârnav Vasile 87. 

Vârnav Enache 79, căminar. 

Vârnav Ştetan pitar 73. 

vatag 3 91. 

vataman 6, 7, 8, 21, 26. 

vazum 36. 

vecini 24, 4l. 

vedre de miere 40. 

Veliceanca. valea-23. 

: viclenie 3, 

visternic Al, 

Vlaicu luraşcu 6 

Vleşiu 8. 
Vlaşco star 19. 

Vocinc lon 22. 

Vocinc 'Gligore 22 

Vocinc (şoltuz) 19. 

Volcinschi Arsănie 25, 

“vornic, vel—28, de poartă 73, 

vracniță 8, 31, 34, 36, 86, 87, 

(-Şăndricenilor). 

Vricovici 23. 

viori (al doilea) 92. 

Za (de) 25. 
Zaharie 8, 23, 39. 

Zapciu 44. 

Zastovna, la Cernăuţi li. 

Zbiare Patraşcu, vornic de Do- 

rohoi 26. 

Zbiare Pârvul satrar 28. 

Zbere Cost, şătraf 31, 32, 33, 

42, 46, 47, 49. 
Zet (ginere) 24, 26. 
Zi „şi le dete zi“ 15, 

Zasina Patraşcu stolnic 31, 36,38, 

PO titi
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Fără an, Februar 20 (7141) lași. Cartea lui Ghenghea log. 
către Borăleanul uricar în pâra dintre Onciul şi Lupul 

Talpă cupar pentru un stâlp şi pentru cosit fân pe 
nedreptul . , 15 

7143 lunie 6 (1635) laşi, Cartea lui Vasile Vodă Lupul 
către Borleanul uricar şi 1. Stârcea în pâră dintre 
Onciul şi Lupul Talpă cupar pentru Sendriceani și şi 

fânul cosit. 16 
7143 August 4 (1635) Dorohoi. “ Mărturie de cercetare ce 

face Borleanul uricar şi Stârcea în hotarul Şendrice- 

nilor despre Șilişău a Lupului Talpă comis. 16 
1144 Septembr. 14 (1635) Dorohoi. Cartea boerilor rânduiţi 

să cerceteze hotarele Şendricenilor despre Șeleşeu în 
pricina dintre Onciul şi Lupul Talpă comis . 18 

4144 Mai 19 (1636) lași. Cartea lui Vasile Vodă Lupul 
„către diregătorii de Dorohoi în pâra dintre călugării 

de Bârnova şi ginerii lui Rugină pentru alegerea ho- 
tarelor dintre Şendriceani, Buhaicea şi Păscari „19 

7144 Iulie 12 (1636) lași. Vasile Vodă Lupul scrie carte 
la Ciogole și Borăleanul uricar în pâra dintre Onciul |. 
şi Dumitraşcu, ginerele lui Rugină pentru Șendriceani 

şi Şilişeu . , 20 
Fără an, (7144) August 30 Dorohoi. Mărturie de cercetare 

ce tace Cost. Ciogolea şi Borleanul la Şendriceni lui 

Onciul luraşcovici despre Şilişeul a lui Rugină. „21 

9145 Octombrie 4 (1636) Iași. Vasile Vodă Lupul scrie din 

nou carte la C. Ciogolea şi Borăleanul uricar în pri- 

cina hotarului Şendricenilor despre Şilişeul Lupului 

  
Pagina 

Talpă comis. . 22 

7150 (1642). Vasile Vodă Lupul întăreşte alegerea făcută 

de Turcul stolnic în Păscari ot Hârlău, , 23 

“7150 April 6 (1642) laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui 

Onciul luraşcovici fost parcalab satul Şendriceni dat 

lui danie de înaintaşii domni. , 98 

7168 Mai (1660) lași. Ştatan Vodă Lupul scrie carte la 

Toader Gherman să cerceteze încălcarea ce o fac 

Dorohoianii în Șendricenli lui Eremia Cărcu. „24
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7177 Mai 6 (1660) lași. Maria lui Eremia Cărcu face da= 

nie jumătate din Şendriceni fiului său de suflet Gavril 

sin Arsenie Dobrenchi . 

1179 August 20 (1671) Dorohoi. Cercetare de notarele Şen- 

dricenilor la Jidovca, movila Orlii, în pâre dintre Du- 

bău, logofătul și Rugină şatrarul 

1207 lunie 30 (1699). Ilie Enachi stolnic şi vameşii cei 

mari aşează plata datoriei temeei lui D. Gherghel 

către Lazor jidovul în suma de 48 lei capete Şi 

dobânda . 

1223 Mai 20 (1715) lași. Castea lui Neculai Vodă cătră A 

boiari hotarnici să aleagă hotarele Şendricenilor lui 

Albotă Clucerul despre Dorohoeni . 

Fără an, (7223) după Mai. Mărturie hotarnic pentru Şendri- 

ceni rădicată de Cost. Zbere şi Gh. Corovei. 

7224 Octombr. 7 (1715) laşi. Cartea lui Neculai Vodă 

ătre Pârvul şi Boșată hotarnici să aleagă hotarul 

Șendriceanilor lui Sandu! Albătă clucer despre târ- 

gul Dorohoiului 

7224 Decembrie 9 (1715). Hrisovul lui Neculai Vodă, prin 

care se hotăresc definitiv marginele Şendriceanilor 

lui Sandul Albotă cluceru! despre moşiile învecinate. 

7228 Mai 30 (1720) Dorohoi. O nouă hotarnică a Şendri- 

cenilor, rădicată de Stroici spătar, ban D. Macri şi 

__ D. Gafenco uricar. 
7228 lunie 4 (1720) Deleni, Mărturia a 6 oameni de hota- 

rul Şendricenilor despre Cobăla şi despre locul din 

luncă, pe care nu-l ştiu a cui a fost. 

7233 April 24 (1725) lași. Carte de giudecată a Mitropo- 
litului Gheorghie ce a avut lordachi Cantacuzino vis- 

ternic, prin care nepoţii lui Dobrenchi lasă Anitei 
giumătate de sat din Şendriceani pentru plata datoriilor 

unchiului for către soţia sa. 

7233 April 27 (1725) lași. Mihai Vodă Racoviţă “întăreşte 
cartea de giudecată între Aniţa și nepoții ei Căpotici 
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şi C. Pilat, dând Aniţei Gheorgheloae giumătate din 

Şendriceani şi 2 vecini. , . . 

7235 Ghenar 9 (1727) laşi. Cartea lui Gr. Ghica Vodă 

către D. Macri ban să infrâneze pe Gherghel lordachi, 

care cu tărie a intrat pe partea lui Sandul Albotă în 

Şendricani. AR , . , 

7236 Mai 2 (1728) lași. Cartea lui Gr. Ghica Vodă, către 

D. Macri ban, să pue la cale pricina de moşie între 

Aibotă clucer şi Ghergheleşti, pentru Şendriceani, o 

casă şi un iaz. , i , , 

7236 Mui 24 (1628) Şendriceni. Hotarnica Şendricenilor. 

7236 Mai 30 (1728) Pomârla. Mărturie hotarnică a lui D. 

Macri ban, pentru alegerea şi împărţirea Şendriceni- 

lor în donă: între Sandul Albotă clucerul şi ficiorii 

lui Dumitraşco Gherghel asemenea, și pentru un vad 

de moară, pomeţi şi case . , , . 

7136 lunie 28 (1728) lași. Hrisovul lui Gr. Ghica Vodă 

prin care întăreşte mărturiile hotarnice de alegerea 

Şendricenilor, şi dă lui Sandul Albotă clucerul giu- 

mătatea din sus a Şendricenilor , . 

7251 lulie 12 (1743) laşi. Răvaşul logotâtului Sturza cătră 

Căpitan lon lzmană, în chestia dijmii depe Păscarii 

mănăstirii Bârnova. , , NE . 

7254 Ghenar 30 (1746). Izvod de împărţeala moșiilor în- 

tre feciorii lui Lupaşcu Gherghel . . 

17254 Noembr. 20 (1745) fără loc. Peciul lui loa lamandi 

pentru 103 lei datorie lui D. Gherghel. . , 

7261 Mart 22 (1753) fără loc. Zapis de danie prin care 

lon Gherghel dă nepotului său Alex. Isăcescul a treia 

parte din Şendriceni, partea sa. , , 

7261 (1750) laşi. Din hotarnica Dorohoiului se vede bine 

care era hotarul moşiei Târgului Dorohoi despre Sen- 

dricenii lui Gherghel , . , 

7267 Februar 25 (1769) fără loc. Răvaşul comisului Ghe- 

orghe pentru o baltă de peşte ce o dă lui Grigore 

Gherghel .. 

” 
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7267 lunie 8 (1759) fără loc. Hotarnica Silişeului rădicată i 
„de Tanasă Meleghie vornic de poartă. „ „XXX Ra 

7268 Oct. 8 (1759) Iași. Carte de giudecată prin care A. | 
Isăcescul dă rămas pe Ghergheleşti, că dania ce o ; 
are dela lon Gherghel pentru a treia parte din Sen- Lui 
driceni, este bună și temeinică . 54 | 

1765 Mai 15 (lași). Carte de giudecată a marilor boeri în DER 
pâra Ghergheleştilor contra lui Alex, Isăcescu pentru Ți 
dania făcută lui lon Gherghel în a treia parte din pi 
Şendriceni. , 56 

„Fără an (după 1765) Mart 17 laşi. Jalba Ghergheleştilor 
să se giudece din nou la divan cu Alexandru Isăces- 
cul pentru Șendriceni , , , „ 58 

1766 lunie 11 (lași) , 59 
Fără an (1768) Mai 3/ lași. Jalba Ghergheleştilor conira | 

» hotarnicei lui C. Gândul şetrar, făcută pe Şendriceni „j 
pe zisa lui Alexandru Isăcescul vameșş. . 60 

1772 Mart 1 fără loc. Diâta lui lon Gherghel, prin care 
lasă nepoților săi Grigorie, Ion şi Vasile părţile sale - 
din Şendriceni, stricând dania către Alex. Isăcescul. 62 “ 

1779 Iulie 25 lași. Carte de giudecată a lui V. Razul vel 
log. prin care se dă rămas egumenul mân. Bârnova în | 
pâră de hotar cu Ghergheleştii pentru împresurare 

  

” de hotarele Şendricenilor despre Păscari . €3 
1782 lulie 10. Scrisoarea lui Iordachi căpitan către Gr. și , 

lon Gherghelești pentru fânul depe Şendriceni. „65 : 
1784 lulie 28 (laşi). Cartea lui A. C. Mavrocordat Vodă, 

către Iordachi Canta spătar să cerceteze şi să hotă- 
rască partea de moşie din Şendriceni a lui lon 

| Gherghel, 66 „ 
„Fără an (1787) Iunie 22 lași, Jalba lui lon Gherghel con- ] 

tra lui Petre Chioar din Dorohoi, că-i îneacă moara 
cu chiua, ce a făcut pe apa Buhaiului. . 66 ' 

1787 lunie 24 laşi. Cartea lui A. lon Ipsilant Vodă, către 
ispravnicii de Dorohoi, să cerceteze pricina între lon 
Gherghel şi Petre Chioarul pentru inecul ! morii depe 
apa Buhaiului. . . , , „67 
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1790 August 7 lași. Cartea divanului Cnejnii Moldovei 

cătiă ispravnicii de Hărlău în pricina dintre Gherghe- 

eşti şi M. Costachi peniru o moară de pe apa Lă- 

buşcăi. .: . . e - 

1791 lunie 14 fără loc. Cercatarea ce o face Cozmiţă că- 

pitan de laşi în chestia iazului şi a morii ce a făcut 

M. Costachi în apa Lăbnuşcăi despre malul Gherghe- 

leștilor . . . , . 

1791 lunie 15 fără loc. Alegerea hotarelor Şendricenilor 

despre Lozna (apa Lăbuşcăi pe o distanță de 1290 

stânjăni) şi despre Cobăia (din poiană până la fântâna 

Strahovei). , . « , , 

1793 Mai 9 lași. Cartea lui M. C. Suţu Vodă către isprav- 

nicii de Hărlău, să aleagă giumătate sat de Şăndri- 

ceni partea lui lon Gherghe! . . . 

1793 lunie 8 (Hârlău). Scrisoarea is. de Hârlău, pentru a- 

„68 

69 

10 

73 

legerea a 2 mazili să hotărască moşia Şendriceni . 74 

1793 lunie 15 fără loc. Hotarnica Şendricenilor . „74 

1803 lulie 17 (Dorohoi). Cercetare pentru datoria lui Lupul 

_ Prutianul, către Măriuţa Gherghel şi împlineala a 2 boi, 

1803 Noembrie 10 fără loc. Scrisoarea lui lon Ursoian 

către pităreasa Maria Ghegghel să vină la hotărât 

Buhaiu! şi Păscarii. . . . . 

1804 Mai 17 (lași). Cartea lui A. C. Muruz Vodă, către 

ispravnicii de Dorohoi, să cerceteze pricina de hotar 

între Şendriceni şi V. Potlog stăpânul Loznei . 

1805 April (laşi). Caitea lui A. C. Moruz Vodă, cătră me- 

gieşii Şendricenilor să vină cu actele lor la hotar- 

nica ce o va face Andronachi Donici ban . 

1805. lunie 12 (lași). Cartea logoieţiei mari către egume- 

nul Bârnovei să fie îzţă la hotărâtul Şendricenilor de 

către banul Andronachi Donici . , , 

1806 Fevr, 8. Schiţă de plan a moșiilor vecine cu Şen- 

driceni . . 

1809 April 4 (Dorohoi). Jalba lui Gh. Cuciuc şi pităresei 

Maria Gheorgheloae' în pricina moșiilor lor despre 

Lozna lui V. Potiog stolnic. 
, 

78 
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1809 Mai 6 fără loc. Scrisoare de aşezare până la face- 
rea hotarnicei Loznei, între Vasile Potloc stolnic stă- 

pânul Loznei, şi C. Gherghel şi lordachi Bosie sul- 

ger stăpânii Sendricenilor . , . . 
1810 lunie 6. Hotarnica Şendricenilor ridicată de banul 

Andronachi Donici. . . . 
1814 Mai 15 (lași). Cartea logofeţii cătră ispravnicii de 

Dorohoi în pricina petru Buhaiul a măn. Bârnova şi 
Lozna a Potlogeșştilor, o pădure tăiată, , , 

1814 Septembrie 29 fără loc. Cercetare ce pitarul Costachi 

o face în pricina pentru pădurea tăiată între Lozna 

stoinicesăi Potlogesei şi Buhaiul, moşia mănăstirii 
Bârnova . . . . . . 

1815 Ghenar 12 (laşi). Jaloba Măriuţei Gherghel contra 

Safţei Potlog pentru pădurea tăiată cu samavolnicie. 
1815 Ghenar 13 lași. Cartea lui Sc. a Calimach Vodă 

către ispravnicii de Dorohoi să cerceteze pricina în- 

tre Maria Gherghel şi Safta Potlog pentru pădurea 
tăiată |, RR « . . . 

1815 Februar 11 Dorohoi. Răspunsul Isprăvniciei de Dv- 
rohoi că în pricina dintre Lozna şi Şendriceni, Zoiţa 
Potlog iși are hârțiile sale la laşi şi nu se poate face 

cercetare , . . . . . 
1825 Iulie | (lași). Cartea marii logofeţii cătră ban Chi- 

„rică Stamate să facă cercetare pentru a se şti care 

| este apa Lăbuşcăi hotar intre Lozna şi, Şendriceni 
Fără an, Octombrie 20 fără loc. Jalba Ghergheleştilor în 

pricina dintre Lozna (Potlogeştilor) şi Şendriceni pen- 
tru tăerea unei pădurice , . . 

1825 Octombrie 24 (lași). Cartea marei logoteţii cătră vor- 
nicia de Botoşani: în pricina de pădure tăiată între 

Lozna Potiogeştilor şi Şăndriceni Ghergheleştilor 
1825 Decembre 2 (lași). Cartea marei logofeţii cătră Zoiţa 

Potlog pentru. cercetarea pricinii de pădure între 
Lozna şi Şândricenii Ghergheleştilor . 
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1825 Dechembrie 2. Cartea marii logofeţii către ban Enă- 

cachi Gherghel în pricina de pădure între el şi Zoiţa 

Potlog, stăpâna Loznei , . , 

1896 Ghenar 29. Cartea marii logofeţii către D. Beldiman 

vornic în pricina de pădure între Şendricenii Gher- 

gheleştilor şi Lozna Potlogeştilor —. A „98 

Fără an, lună, zi şi loc (după 1791 lunie 15). Nota de mă- 

soriştea laturii Şendricenilor dinspre apa Lăbuşcăi . 102 

Fără an, lună, zi şi loc. Note de spiţa neamului Cerchez, 
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curgători din vornicul Andronachi Cerchez . „ 103 

1860 Octombrie 7. Carte de blestem a Mitropolitului Sol- 

ronie pentru Şendriceni. . . . „LX 
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